بانک جهانی پیش بینی کرد؛ اقتصاد ایران سال  2020از رکود خارج میشود

اگر تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم رشد اقتصادی قطعی است

احم��د علیرضا بیگ��ی نماینده مجلس در تش��ریح
ابع��اد جدی��د فس��اد در خصوصی س��ازی از فروش
کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت  ۷۰میلیارد
تومان به یک بی س��واد و نق��ش آفرینی وزیر دولت
اصالحات در ماجرای حراج هپکو خبر داد .به گزارش
«عصرایرانی��ان»  ،ماج��رای واگذاری ش��رکتهای
دولتی ب��ه بخش خصوصی که س��ازمان خصوصی
س��ازی مس��ئولیت انجام آن را عهدهدار ب��وده با درز
اطالعاتی از نح��وه واگذاریها ،خریداران و خصوص ًا
قیمت فروش برخی ش��رکتها و کارخانجات بزرگ
که برخی از آنها جزو صنایع منحصر به فرد کش��ور
بودهاند ،به نقطه حساس��ی رسیده و اطالعات منتشر
شده از این واگذاریها ابهامات بسیاری را برای مردم،
کارشناس��ان اقتصادی و نماین��دگان مجلس ایجاد
کرده اس��ت؛ ابهاماتی که نش��ان دهنده حیف و میل
برخی اموال دولتی در جریان این واگذاریها اس��ت.
احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و
نماینده مردم تبریز ،اس��کو و آذرشهر در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی تسنیم ،با تشریح برخی از جزئیات
ای��ن واگذاریها که طی یک بازه زمانی بیش از یک
دههای رخ داده ،پرده ازمشکالتی برمیدارد که معتقد
است میتواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی
شده ،مورد بررسی قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در
ای��ن ابعاد و نادیده گرفتنش ط��ی بیش از یک دهه
گذشته ،حکایت از ضعف شدید دستگاههای اطالعاتی
و س��ازمانهای عریض و طویل نظارتی اس��ت.او در
ای��ن گفتوگو با تاکید بر اینک��ه در اغلب این موارد،
واگذارکنندگان این شرکتها و صنایع ،در ابتدا آنها را
به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت
پایین به افراد فاقد صالحیت فروختهاند میگوید :در
موارد متعددی از این واگذاریها ،خریدار و فروشنده یا
حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بودهاند.به گفته
وی ت��ا امروز معادل  88میلیارد دالر از ش��رکتهای
دولتی توسط س��ازمان خصوصی به فروش رفته که
باید مشخص شود این واگذاریها و عواید حاصل از
آن که معادل سه برابر بودجه کشور است ،تا چه اندازه
باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در کشور
شده است.
 88میلی�ارد دالر ( 3برابر بودجه س�ال) توس�ط

سازمان خصوصی سازی واگذار شده

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه اصل  44قانون اساس��ی از جمله اصول مترقی
قانون اساسی جمهوری اس�لامی ایران است گفت:
این قانون لزوما میتوانس��ته ی��ک تحول در اقتصاد
کش��ور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت بخش
خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ از ابتدای
ماجرای خصوصی سازی در کشور 88 ،میلیارد دالر از
سرمایههای این مملکت در قالب خصوصی سازی به
فروش رسیده است؛ یعنی با حساب امروز معادل سه
برابر بودجه یک سال کشور! خب باید معلوم شود این
درآمدها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد
کش��ورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده

اس��ت.علیرضا بیگی ادامه میدهد :اما گزارش��ات به
دست آمده نشان میدهد متاسفانه کارگزاران خصوصی
س��ازی در کش��ورمان از همان ابتدا ب��ا قبیلهگرایی
سیاسی ،واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا
به ضرردهی کش��اندند و پس از آن ،این واحدها را به
ثمن بخس فروختند .گاه ًا این واحدها را به خودشان
یا کسانی که از طرف آنها وارد معامله شدند فروختند
و مواردی از این دست که نمونههای بسیاری هم در
این موارد وجود دارد.وی گفت :متاس��فانه نمونههایی
که امروز با آنها مواجهیم ،حکایت از ابهامات گسترده
و دامنهداری در فروش برخی از واحدهای صنعتی در
این بخش دارد و ح��اال که پرونده واگذاری برخی از
این موارد نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است،
ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است.
این موارد به اندازهای اس��ت که امروز در ذهن من و
برخی از همکارانم این ایده در حال شکل گیری است
که واگذاریهای اینچنینی بر اساس یک سناریوی از
پیش طراحی شده شکل گرفته است.
فروش ماشینسازی  10هزار میلیارد تومانی به

قیمت  70میلیارد تومان

استاندار اس��بق آذربایجان شرقی با اشاره به ماجرای
فروش شرکت ماشینسازی تبریز اضافه کرد :در حوزه
برخ��ی از صنایع منحصر به فرد که بر اس��اس اصل
 44قانون اساسی ،نباید به فروش میرسید ،به آنها
هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته شدند؛ برای
مثال همین ماجرای واگذاری ماشینسازی تبریز که
در حوزه انتخابیه من اتفاق افتاده یکی از همین موارد
اس��ت؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و
به واسطه این کارخانه بزرگ ،تکنولوژی بزرگی وارد
کش��ور شده است .ماشین س��ازی ،میتواند پشتوانه
صنایع نظامی ،موشکی و حتی هستهای ایران باشد
و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه
حسابش��ده ،همین کارخانه ماشینسازی را ضررده
میکنند و بعدش ای��ن کارخانه منحصر به فرد را به
کسی میفروش��ند که  4کالس سواد هم ندارد .وی
اضاف��ه کرد :این در حالی بود که ما بارها از س��ازمان
خصوصی س��ازی پیگیر ش��دیم که خریدار کارخانه
عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی
است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آنها در جواب
ب��ه ما اعالم میکردند که اطمینان میدهیم خریدار،
تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش ،ما متوجه
میش��ویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه
تنه��ا اهلیت الزم را ندارد ،بلک��ه یک اخاللگر ارزی
است؛ فردی که طی س��الهای  94تا  ،97قریب به
نیممیلیارد دالر ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد
مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد ،پول خرید ماشینسازی
تبریز را به دس��ت آورده .جالب اینجاس��ت که حاال
مشخص ش��ده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه
هم مرتبط است؛ دو جوان  30سالهای که دارای سابقه
جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه،
بیش از یک میلیارد دالر ارز دولتی دریافت کردهاند و
با خریدار ماشینس��ازی ،در ارتباط بودهاند و به نوعی

آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه۹۶۰۰۲۷۷ششدانگ پالک ۴۷۸
فرعی از دو فرعی از  ۱۳۰۷الی  ۱۳۱۳اصلى بخش یک سنندج ثبت و صادر
ومع الواسطه به آقای مسعود محمدی کمانگر فرزند یوسف منتقل شده است،
طبق اسناد رسمی شماره  ۶۸۳۲تاریخ  85 / ۷ / 19و  ۷۳۱۴۲مورخ 86/12/28
و  ۷۲۷۶۸مورخ  86/11/8دفتر خانه  ۹سنندج در قبال مبلغ 316/871/583ریال
در ره��ن بانک صادرات اس��تان کردس��تان قرار گرفت��ه و طبق نظر هیات
کارشناسان رسمی به مبلغ  3/720/150/000ریال ارزیابی شده و پالک فوق
دارای  124/0050متر مربع اعیانی واقع در طبقه اول یک ساختمان دو طبقه،
دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و فاقد آسانسور با سیستم گرمایش
بخاری گازی و س��رمایش کولر آبی و حق استفاده اختصاصی از بالکن به
مس��احت  ۱۰متر مربع ،به آدرس :سنندج ش��هرک کشاورز خیابان برزگر،
کدپستی  ۶۶۱۸۷۷۷۵۶۱حدود اربعه :شماال :اول بطول  5/5متر دیوار و پنجره
است به فضای خیابان  ۱۰متری دوم شرقی بطول 2/7متر دیواریست سوم
بطول  4/30متر در و دیواریس��ت چهارم غربی بطول 2/7متر دیواریست به
راه پله پنجم بطول  4/20متر دیوار و پنجره اس��ت به فضای خیابان مذکور
شرقا بطول  ۱۰متر دیوار و پنجره است به فضای تراس جنوبا بطول  ۱۴متر
دی��وار به دیوار پالک  ۸فرعی غربا بطول  ۱۰متر دی��وار به دیوار پالک ۲۰

ارتباط سازمانیافته با یکدیگر داشتند .نکته جالب دیگر
این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در
بانک مرکزی داشتهاند که چنین پولهایی را دریافت
کرده بودند و سرمایههای قابل توجهی را به جیب زدند.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد :البته در تحقیقات بعدی
هم معلوم شد هیچ استعالمی در رابطه با سابقه این
افراد انجام نشده بود .یعنی مشکل اصلی این بوده که
اصال ارادهای برای احراز صالحیت این افراد در زمان
واگذاری وجود نداشته است.علیرضا بیگی با تاکید بر
اینکه در فروش ماشین سازی تبریز ،قوانین و مقررات
حاکم بر اصل  44قانون اساس��ی نادیده گرفته شده
اس��ت افزود :وقتی ما به این موضوع اعتراض کردیم
که چرا این قوانین را رعایت نکردید ،در جواب گفتند
ما این شرکت را بر اساس اصل  44نفروختیم بلکه ما
این شرکت را به نیابت از صندوق بازنشستگی فوالد
فروختهایم که دولت برای حل مشکل این صندوق در
پرداخت حقوق بازنشستگان فوالد ،ماشین سازی را
ب��ه صورت صوری واگذرا کرده .این واگذاری صوری
از آن رو ب��وده تا با گرو گذاش��تن آن نزد خزانه ،پول
م��ورد نیاز این صندوق ،در اختیارش قرار گیرد .با این
وجود وقتی این ادعا را مطرح کردند ما طی نامهای به
مدیرعامل فوالد موضوع را پیگیری کردیم و ایشان
در نامهای کتبی عنوان کرد «ما مالک کارخانه ماشین
پایان نامه ،صراحتا
س��ازی تبریز نیستیم» و حتی در ِ
عنوان اعالم کرد که دیگر در رابطه با آنها مکاتبهای
نداشته باشیم چون آنها هیچ ارتباطی با ماشینسازی
تبریز ندارند .در چنین ش��رایطی س��ازمان خصوصی
سازی اعالم میکند که این سازمان ،کارخانه ماشین
سازی تبریز را به نیابت از صندوق فوالد فروخت ه است
و از همین رو مدعی هس��تند تکلیفی نداش��تهاند که
الزامات قانونی اصل  44را مراعات کنند.وی با انتقاد
از قیمت واگذاری ماش��ین سازی تبریز نیز گفت :در
جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که  5هزار
میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیس��ات بوده
و  5ه��زار میلیارد تومان هم ارزش ماش��ینآالت آن
بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمیتوان این
ماشینآالت را وارد کشور کرد ،قیمتگذاری روی این
ماشینآالت ممکن نیست ،قیمت کارشناسی را 1700
میلیارد تومان اعالم کردند و جالبتر اینکه از این رقم،
تنها  70میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی
که بین خریدار و فروش��نده رد و بدل ش��ده تنها 70
میلیارد تومان بوده است.
واگذاری نیش�کر هفت تپه ب�ه قیمت  10میلیارد

تومان

او با اشاره به قیمتگذاری و نحوه فروش نیشکر هفت
تپه نیز خاطرنشان کرد :خریدار نیشکر هفت تپه ،یک
صنعت  2000میلیارد تومانی را به قیمت  226میلیارد
ِ
تومان خریداری میکند که از این مبلغ هم فقط 10
میلیارد تومان را پرداخت میکند .این کارخانه با این
نحوه درحالی واگذار ش��د که ابع��اد دامنهدار امنیتی،
اجتماع��ی و اقتصادی این واگ��ذاری را مردم مظلوم
خوزستان متحمل شدند.

فرعی :پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز یکشنبه مورخ  97/11/14در اداره
اجرای اسناد رسمی سنندج واقع در سنندج -سایت اداری از طریق مزایده به
فروش می رس��د .مزایده از مبلغ  3/720/150/000ریال شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف در
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده
تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد ش��د ..تاریخ نشر آگهی :شنبه مورخ  97/10/22تاریخ
مزایده :يكشنبه مورخ 97/11/14
سازمان ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین

واگذاری مجتمع گوش�ت اردبیل مش�ابه رش�ت

الکتریک

علیرضا بیگی درباره ابهامات واگذاری مجتمع گوشت
اردبیل که توسط رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی
و رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در زمان اعالم
فروش این شرکت بود ،گفت :خریدار مجتمع گوشت
اردبیل ،فردی بوده که در س��ال  84رئیس س��ازمان
خصوصی س��ازی وزارت اقتص��اد و دارایی بوده؛ این
فرد  3ماه قبل از اینکه از این س��مت کنار گذاش��ته
شود ،ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را میدهد
و یک ماه بعد از کنار گذاشتهش��دنش از این سمت،
این مجتمع را خریداری میکند .جالب اینجا اس��ت
که فروش مجتمع گوش��ت اردبیل به شرکتی انجام
میشود که سال بعد از واگذاری ،تازه متولد میشود؛
این یعنی س��ال بعد از واگذاری این مجتمع ،شرکت
خریدار مجتمع گوشت اردبیل ،ثبت شده است .مشابه
آنچه در جریان واگذاری «رشت الکتریک» رخ داد در
واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم اتفاق افتاده است.
ب��ه گفته وی امروز وزارت اطالعات و دس��تگاههای
اطالعاتی کشور باید مشخص کنند چه ارتباطی بین
خریداران مجتمع گوشت اردبیل و خریداران کشت و
صنعت مغان وجود دارد .چراکه مجتمع گوشت اردبیل
بخش��ی از شرکت کشت و صنعت مغان بوده ولی به
نظر میرسد برخیها قصد داشتند در یک بازه زمانی
 13-12س��اله از این واح��د کوچکتر به کل مجتمع
کشت و صنعت مغان برسند و آن را تصرف کنند.
باز شدن پای وزیر سابقهدار در ماجرای هپکو


او با اش��اره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین
واگذاری این ش��رکت رخ داده بود اظهار کرد :زمانی،
صنعت منحصر به فردی مث��ل هپکو ،تامین کننده
اصلی ماشینآالت راهسازی کشور بود؛ این مجتمع
بزرگ در سال  83به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار
میش��ود و آقای وزیر یک��ی از اعضای هیئت مدیره
هپکو میشود و مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت
ماشین آالت راهسازی هپکو قرار میگیرد؛ با گذشت
زمان و با واردکردن ماشین آالت راهسازی مستعمل،
عمال هپکو از حیز انتفاع س��اقط میشود و نهایتا این
صنعت منحصر به فرد با قیمت  10میلیون تومان به
یک شکالت فروش فروخته و واگذار میشود.
واگ�ذاری عجی�ب در راهآهن؛ وقتی فروش�نده و

خریدار یکی است

بیگی با اش��اره به تخلفاتی مثل واگذاری شرکتها
درحالی که ارزیاب یا فروش��نده ،در نقش خریدار هم
به معامالت ورود کردهاند گفت :نیروگاه اصفهان هم
به یکی از اقوام یکی از مس��ئوالن وقت وزارت نیرو
فروخته میشود که امروز یکی از مسئوالن ارشد وزرات
نفت است؛ این واگذاری در حالی انجام شده که فردی
که نیروگاه اصفهان را قیمت گذاری کرده و کارشناس
قیمت گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده امروز از
مدیران آن مجموعه اس��ت .شما نگاه کنید متاسفانه
موارد متعددی وج��ود دارد که ارزیاب و کارش��ناس

تکلیف  ،تحدید حدود شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی
دارای پ�لاک  220فرع��ی از  -10اصلی واق��ع دراراضی قریه بلوک غالم
بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول به مس��احت  87700/00متر مربع ملکی
آقای س��ید محمد حس��ین ش��ریعتی فرزند آقا محمد علی ساعت  9صبح
روزچهارش��نبه مورخ  1397/11/17در محل وقوع ملک واقع درروستای
بلوک غالم اراضی مزروعی جنب کانال آب سدکبودوال بعمل خواهد آمد .
از این رو چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی
حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت
شهرس��تان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید
در غی��ر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانون��ی وی می تواند بدادگاه
مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواس��ت را دریافت به اداره ثبت
تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.م.الف 51946 :تاریخ
انتشار :شنبه 1397/10/22
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

اخبار
تکلیف خودروسازان به افزایش
تولید خودروهای پرتیراژ

مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت از حقوق
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه
ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی
بازار خودرو در قالب مجموعه ای از سیاست
های کالن و اقدامات اجرایی در مدت معین
خبر داد.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،عباس تاب��ش به مصوبات جدید
ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای
پرتیراژ مش��مول قیمت گذاری ش��ورای
رقاب��ت و همچنین خودروه��ای خارج از
شمول این قیمت گذاری پرداخت.به گفته
مدیر عامل س��ازمان حمای��ت ،در بخش
خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری
ش��ورای رقابت با توجه به ش��رایط جدید،
خودروس��ازها مکلف ب��ه افزایش تولید بر
اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت
صنعت ،معدن و تجارت هستند.تابش ادامه
داد :همچنین ش��رکت های خودروسازی
مکلف هستند حداقل  ۸۰درصد تولید خود
را به تعهدات مع��وق اختصاص داده و ۲۰
درص��د فروش فوری با هدف کاهش نرخ
بازار داش��ته باش��ند.وی متذکر شد :یکی
دیگ��ر از وظای��ف خودروس��ازها عمل به
تمام��ی تعهدات ف��روش قطعی و فروش
فوری بر اساس قیمت های مندرج در متن
قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها
نخواهد بود.
مردم برای تهیه مسکن در فشار هستند

ابعاد جدید فساد در خصوصیسازی؛ حراج هپکو توسط وزیر اصالحات

فروش کارخانه 10000میلیاردی به ۷۰میلیارد تومان به یک بیسواد

www.asre-iranian.ir

قیمت گذاری همان خریدار بوده ،یا فروشنده ،همان
خریدار بوده است .متاسفانه بررسیها نشان میدهد
که عالوه بر حرف و نقدهای جدی که در زمینه قیمت
گذاری این نیروگاه وجود دارد ،همه مبالغی که از بابت
ثمن این معامله پرداخت شده ،همان روز از یک بانک،
وام گرفته شده و در وجه خصوصی سازی واریز شده
اس��ت؛ این یعنی عمال خریدار این نیروگاه آوردهای
بابت این خرید ،نداشته است.
مدل مش�ترک واگذاری ش�رکتهای دولتی؛ اول

ورشکستهکردن شرکتها بعد فروش

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر تکرار الگویی خاص در نحوه واگذاری شرکتهای
دولت��ی به بخش خصوصی گفت :تقریبا واگذاری این
شرکتها از یک مدل و الگو تبعیت میکنند؛ یعنی در
ابتدا همه این شرکتها ورشکستهشده و به زمین زده
شدند و بعد ،به فروش رسیدهاند؛ واقعا باید از این آقایان
پرس��ید که شما اگر ماش��ین خودتان را می خواستید
بفروش��ید با همین الگو حاضر به فروش��ش بودید؟ با
این شکل و شیوهای که به یک دهم قیمت به فروش
میرود؟ عقل س��لیم میگوید وقتی ش��ما ماشین یا
خانهتان را میخواهید بفروش��ید ،مشکالت و عیب و
نقصها را بر طرف میکنید ،ماشین را کارواش میبرید،
اگ��ر لکهای دارد ،آن را بر طرف میکنید تا به بهترین
قیمت بفروشید نه اینکه خرابیهایش را بیشتر کنید تا با
قیمت پایینتر به فروش برسانید.وی ادامه داد :متاسفانه
سازمانهای نظارتی ما ضعف عمدهای داشتهاند؛ با در
عقل من
کنار هم ق��رار دادن این موزاییکها ،حداقل ِ
میگوید احتماال یک سناریو برای همه این موارد وجود
دارد؛ جالب تر اینکه این واگذاریها اساس ًا اصال پیچیده
نبوده؛ مثال شرکت به پسرعموی فالن آقا واگذار شده
یا به کس��ی واگذار شده که مس��ئول بوده و در هیئت
مدیره هم عضویت داش��ته و مورادی از این دست که
کامال مشخص است و به هیچ وجه پیچیده هم نبوده.
اینها مواردی نبوده که دس��تگاههای اطالعاتی ما با
قدرتی که دارد و مجموعه عریض و طویل دستگاههای
نظارتی نتوانند آنها را کشف کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت :تعادل عرضه
و تقاضای مس��کن بهم خورده و بر قشر
متوس��ط پائین جامعه برای تهیه مسکن
فش��ار می آید.ب��ه گزارش مه��ر ،محمد
اس�لامی در نشست بررس��ی مشکالت
مسکن مهر پرند با بیان اینکه شهر جدید
پرن��د به عن��وان صفحه ایم��ن به لحاظ
زمین شناس��ی و همجواری با قطب های
اقتصادی و کس��ب و کار از جمله فرودگاه
امام خمینی (ره) ش��ناخته میشود ،گفت:
این شهر باید به عنوان یکی از شهرهای
جدی��د موفق ظاهر ش��ود .هیچ توجیهی
پذیرفتنی نیست که ش��هر جدید پرند به
اهدافش نرس��د.وی با تاکید بر اینکه باید
بر اس��اس ط��رح مصوب در توس��عه این
شهر حرکت و طرح ها طبق برنامه زمان
بندی تکمیل شود ،افزود :مردمی که چشم
انتظار دریافت واحدهای مس��کونی خود
هس��تند ،باید از این چشم انتظاری خارج
ش��وند.وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت:
 ۱۳۸۰۰واح��دی که قرار اس��ت تا پایان
امسال تکمیل ش��ود را تا پایان امسال با
سرعت به پایان برسانید و مردم عید نوروز
را در واحدهای خود مستقر شوند.
نمایندگان مجلس کمتر از  ۱۰درصد
بودجه را تغییر می دهند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی گفت :برخی ها می گویند
بودجه ش��رکت های دولتی حیاط خلوت
برخی مدیران است.جبار کوچکی نژاد عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در
گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص تضامین
قوانین بودجه برای نظارت مجلس بر نحوه
اجرا قانون گفت :در مجلس بودجه و تبصره
های آن مورد بررسی قرار می گیرد اما به
طور نمونه  1200هزارمیلیارد تومان بودجه
به ش��رکت های دولتی داده می شود که
شبهه دار است.
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رشد اقتصادی روسیه علیرغم تحریم آمریکا افزایش یافت

بان��ک جهان��ی اع�لام کرد :رش��د اقتص��ادی روس��یه علیرغم
تحریمهای آمریکا علیه این کش��ور در س��ال گذش��ته افزایش

یافت و از ثبات تورم برخوردار بود .براس��اس اعالم بانک جهانی
به رغم تحریمهای آمریکا علیه روسیه ،اقتصاد این کشور در سال
گذشته رش��د داشته است .در گزارش چش��مانداز اقتصاد جهانی
بانک جهانی در س��ال  ۲۰۱۹تاکید شده است نرخ رشد اقتصادی
تکیه بر توان داخلی؛ اقتصاد مقاومتی و پویا
روس��یه در سال گذشته افزایش یافت و تورم هم در سطح پایین
باقی مانده اس��ت .به رغم اینکه تحریمها علیه این کشور شدت یکی از موضوعات مهم و اساسی که مقام معظم رهبری از ابتدای
یافته ،روس��یه تورم نس��بتا کم و پایداری را تجربه کرده و تولید سال جاری در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولین نظام جمهوری
نفت��ش هم افزایش یافته اس��ت .در نتیجه تقوی��ت فعالیتهای اسالمی ایران بارها مطرح نمودند « توجه به استعدادهای بومی و
داخلی ،اقتصاد روسیه با  ۱.۶درصد رشد ،سال گذشته را به پایان ت��وان داخلی” آن هم با رویکرد «عزم ملی و مدیریت جهادی”
برد .در گزارش بانک جهانی همچنین اشاره شده که کشورهای بوده اس��ت .لذا در برخی از مناس��بتها در جمع اقش��ار مردم و
صادرکننده نفت در روس��یه رشد نس��بتا ثابتی را در سال  ۲۰۱۸مسئولین با اظهار گالیه از توجه جدی نکردن برخی از مسئوالن
به لطف تقویت قیمت نفت داش��تند .در روس��یه به دلیل حمایت ب��ه پیام اقتدار و توانایی درونی ملت ایران ،این دغدغه اساس��ی
مصرفکنندههای بخش خصوصی و صادرات این کش��ور ،رشد خ��ود را این گونه بیان نمودند که« :متاس��فانه در برخی از بخش
اقتصادی این کشور تقریبا منعطفتر بود و پیشبینی میشود که ها مدیران ما این پیام را درک نمیکنند” .توصیهای دلس��وزانه و
در میانمدت در س��ال جاری رشد اقتصادی به  ۱.۵درصد برسد .پدرانه که نش��ان از دغدغهای اساس��ی برای بیان واقعیتی تلخ و
در سال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱بانک جهانی پیشبینی کرده که افزایشی تاکیدی برای حرکت در مس��یر تغییر وضع موجود و رس��یدن به
در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور اتفاق بیفتد و به  ۱.۸وضعیت مطلوب قابل ارزیابی اس��ت .گویا رهبری مسئلهای را از

درصد برس��د.در ماه اکتبر صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود
از رش��د تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال  ۲۰۱۹به ۱.۸
درصد افزایش داده بود
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اقتصاد

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

گروه اقتصادی :بانک جهانی با پیش بینی رش��د اقتصادی منفی
 3.6درص��د برای ایران اعالم کرد اقتصاد ایران در س��ال 2020
یعنی یکس��ال سال دیگر از رکود خارج میشود .به گزارش گروه
فارس ،بانک جهانی در جدیدترین گزارش به عنوان «چشمانداز
اقتصاد جهانی در س��ال  »2019اعالم کرده رشد اقتصادی ایران
در س��ال  2019به منفی  3.6درصد میرس��د ،این بانک رش��د
اقتص��ادی ایران را در س��ال  2020به می��زان  1.1درصد اعالم
کرده که نشان میدهد اقتصاد ایران در سال  2020از رکود خارج
خواهد شد و س��ال  20201هم همان رشد اقتصادی  1.1درصد
را تک��رار خواهد کرد.در گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران
آمده اس��ت ،که اقتصاد جهانی در س��ال جاری رو به پایین است
که بیش��تر متاثر از افزایش تنشهای تج��اری ،تضعیف فعالیت
کارخانهها و افزایش تنشهای مالی در کشورهای نوظهور است.
در این گزارش که در تیتری با عنوان «آس��مانهای تیره و تار»
اش��اره شده است که انتظار دارد اقتصاد جهان رشد  2.9درصد را
در سال  2019داشته باشد که این رقم در پیشبینی قبلی حدود 3
درصد بود .بنابراین این دومین سالی خواهد بود که اقتصاد جهان
با کاهش رشد همراه است.رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته 3
درصد و س��ال  2017به میزان  3.1درصد بود«.آیهان کوس»
اقتصاددان بانک جهانی در مصاحبهای اعالم کرد در سال 2017
اقتصاد جهانی با ش��رایط ناگواری مواجه میش��ود.بر اساس این
گزارش همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی آمریکا را  2.5درصد
پیشبینی کرده که از رقم  2.9درصد س��ال  2018به میزان 0.4
درصد پایین اس��ت.همچنین در این گزارش پیشبینی شده رشد
 1.6درصدی در کشورهایی که ارز یورو استفاده میکنند محقق
می ش��ود که این رقم نس��بت به  1.9درصد سال گذشته پایین
تر اس��ت.همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی  6.2درصد برای
چین پیشبینی کرده که این رقم در سال گذشته  6.5درصد بود.
اما بانک جهانی پیشبینی خود از رش��د اقتصادی خود از ژاپن را
افزایش داده اس��ت و  0.9درص پیشبینی کرده که این رقم در
سال گذشته  0.8درصد بود.

مسئولین مطالبه مینمایند که ضرورت آن در شرایط کنونی کشور
بیش از هر موضوع دیگری مثمر ثمر میباشد ولیکن متاسفانه از
سوی برخی از مسئولین امر مورد عنایت جدی قرار نگرفته است.
توجه به توان داخلی موضوعی است که میتواند در شرایط فعلی
کشور ،تحول اقتصادی در جامعه ایجاد نماید .زیرا با تکیه بر توان
داخلی و نفي خودباختگي و مبارزه با القائات منفي دشمن و تكيه
بر حقانيت توانایی ملت ایران میتوان در مسیر توسعه اقتصادی
کش��ور گام برداش��ت .از این رو در سیاس��تهای اجرایی اقتصاد
مقاومتی این مس��ئله تاکید گردیده اس��ت و رهبری نیز در تبیین
آن میفرمایند « :اقتصاد مقاومتی  ...یک الگوی علمی متناسب با
نیازهای کشور ما است  ...این اقتصاد درونزا است .... .یعنی از دل
ظرفیتهای خود کشورما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و
ّ
این درخت ،م ّتکی است به امکانات کشور خودمان؛ درونزا به این
معنا است .ا ّما درعینحال درونگرا نیست»در واقع با توصیههای
خردمندانه رهبری همچون تولید ملی ،حمایت از کار و س��رمایه
ایران��ی ،جهاد اقتصادی و اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی،
گامهای اساس��ی در مس��یر تحول اقتصادی مثمر ثمر خواهد بود
و هرگونه تهدید و تحریم دش��من را خنثی مینماید .تحریمهایی
که بر پایه اظهارات س��ران چند کشور غربی ،با هدف فلج کردن
اقتصاد ملت ایران وضع گردید .همان سیاس��ت مخربانه غرب که
از گذش��ته با فكر تحقير ايراني كه در دوران س��لطه استبداد وارد
اين كشور گرديد و موجب شد كه احساس حقارت تا اعماق جان
قشرهاي مختلف اين كشور نفوذ كند .از این رو امروز به واسطه
توجه به استعدادهای بومی و توان داخلی کشور میتوان در مسیر
نفي خودباختگيها و بازگشت به خويشتن حرکت نمود و این مهم
را ب��ا رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی در نهادهای اقتصادی
کشور منطبق نمود و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد .از این
رو بنا به تعبیر رهبر معظم انقالب « یک ملّت تا عزم راسخ نداشت ه
باشد ،نمیتواند به هیچجا برسد؛ [دشمنان] سعی میکنند عزم راسخ
مهم مربوط به سرنوش��ت کشور به هم بزنند،
ملّت را در مس��ائل ّ
در آنها تردید ایجاد کنند؛ جای احس��اس ع ّزت و اعتمادبهنفس
ملّی ،احساس حقارت ملّی را به آنها تزریق میکنند؛ جای ایمان
راسخ ،شبههافکنی و بیاعتقادی؛ جای کار و تالش و ه ّمت بلند،
ل ّذتجویی و ش��هوترانی و از این قبیل؛ این کارها کارهایی است
که انجام میگیرد».
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