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محس�ن کوهک�ن ریزی-عض�و
کمیسیون صنایع و معادن مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

سايه سنگين سياست
بر سر هنر انقالب

گروه فرهنگی :حسين اسرافيلي با انتقاد از نحوه
انتخاب مديران فرهنگي در س��الهاي گذش��ته
ميگويد که بعضا افرادي در حوزه فرهنگ انتخاب
شدهاند در حالي که نميدانند...
صفحه6

صعودایران از مرحله گروهی

جام ملتهای آسیا قطعی شد

صفحه7

هیچیک از  ۲۰اقتصاد بزرگ دنیا به مفاد
توافق پاریس پایبند نیستند

نقض عهد اروپاییها؛
 از پروتکل کیوتو تا
توافق پاریس
گ�روه اقتصادی :بررس��ي عملکرد کش��ورهاي
اروپايي نش��ان ميدهد که اين کشورها به دليل
منافع اقتصادي از اج��راي تعهدات خود در قبال
توافقات آب و هوايي...
صفحه3

دریادار خانزادی :زیردریایی
فاتح نهم بهمن به ناوگان
نداجا ملحق میشود
صفحه2

امیدواری آلمان به نهایی شدن
سازوکار مالی با ایران در هفتههای آتی

باز هم وعده!
صفحه2

ایران برنامه موشکی خود را کنار بگذارد

نمايش ضد ايراني آمريکا در «ورشو»؛

معاون س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا از موضعگیری
اخیر دولت فرانس��ه علیه برنامه موش��کی ایران تشکر
کرده و آن را نشانهای دانسته که دنیا از «تهدید ایران»
با خبر ش��ده است« .رابرت پاالدینو» ،معاون سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا از موضعگیری اخیر دولت فرانسه
علیه برنامه موشکی ایران تشکر کرده و آن را نشانهای
دانسته که دنیا از...

گ�روه سياس�ي :وزي��ر امور خارج��ه آمري��کا در ادامه
تالشه��اي مذبوحانه اين کش��ور براي القاي سياس��ت
ن هراسي ،روز جمعه از برنامه واشنگتن براي برگزاري
ايرا 
نشس��تي با موضوع ايران در روزهاي  13و  14فوريه در
ورش��و لهس��تان خبر داد.مايک پامپئو وزي��ر امور خارجه
آمريکا روزجمعه اعالم کرد لهستان سيزدهم و چهاردهم
ماه آينده ميالدي ميزبان نشستي عليه...

وقاحت فرانسوی

ننگلهستاني

صفحه2

دکتر شادنوش :اهداي عضو نيازمند
فرهنگسازياست

 ۲۵هزار نفر در ليست
انتظار پيوند عضو هستند

گ�روه اجتماع�ي  :رئي��س مرکز مديريت پيون��د و امور
بيماريهاي وزارت بهداشت گفت :درحال حاضر  ۲۵هزار
نفر در کشور در ليست انتظار پيوند عضو قرار دارند که به
دليل کافي نب��ودن تعداد اهداء عضو ،هر روز هفت تا ۱۰
نفر از اين افراد جان خود را از دست ميدهند .دکتر مهدي
ش��ادنوش در اولين دوره آم��وزش تخصصي و مديريتي
فراهم آوري اعضاي پيوندي اس��تان کرمانشاه با اشاره به
اهميت اي��ن امر در احياء و زنده کردن مجدد انس��انها،
گفت :مقوله پيوند اعضا در کش��ور اي��ران به عنوان يک
کشور ديني از ديرباز موانعي داشت که در...

صفحه2

سال  2030آمريکا دیگر
قدرت اول اقتصادي
دنيا نيست
صفحه3

از خانواده شهید طهرانیمقدم عذرخواهی شود

موشک را یادگار
آیتاهلل هاشمی
دانستن ،نشناختن
تاریخ است
صفحه2

صفحه5

روایتهای متناقض از فروش آلومینیوم المهدی و هرمزال؛
توضیحات رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی کش��ور و
توضیح��ات منتق��دان در خصوص واگ��ذاری جنجالی
آلومینیوم المهدی و هرم��زال به اندازهای با یکدیگر در
تناقض اس��ت که نمیتوان هر دو روایت را «راس��ت»
قلمداد کرد؛ روایتهایی که امتدادشان دو نتیجه متفاوت
دارد؛ تاراج یا حراج!
به گزارش تسنیم ،ماجرای پرحاشیه واگذاری آلومینیوم
المهدی و هرمزال به بخش خصوصی و ابهامات جدی
که در قیمتگذاری این دو وجود دارد و مدارا با خریداری
که نتوانس��ته بود تعهداتش را انجام ده��د ،هر روز وارد
فاز جدیدی میش��ود؛ بخصوص آنکه میراش��رف پوری
حسینی رئیس س��ازمان خصوصیس��ازی در گفتوگو
با تسنیم ،س��عی کرد با ارائه توضیحاتی ،پاسخ منتقدان
را بده��د ولی به نظر میرس��د نه تنه��ا این توضیحات،
منتقدان را مجاب نمیکند بلکه ابهامات جدیدتری را هم
به موضوعات قبلی اضافه کرده است.
در این گزارش به چند نمونه از این موارد اش��اره ش��ده
است:
 -1روایتها از فروش و قیمتگذاری آلمینیوم المهدی
و هرمزال
پوری حسینی 100 :میلیارد تومان گرانتر از قیمتگذاری
فروختیم /توکلی :به بدترین شیوه قیمتگذاری شد
پوری حس��ینی :در ابتدا که ما ب��رای فروش المهدی و
هرمزال وارد شدیم ارزش روز خالص داراییها را 2000
میلی��ارد تومان ب��راورد کردیم؛ (البته برای سادهش��دن
موض��وع ،اعداد را رند اعالم میکنم) کس��ی نخرید؛ در
نوبت دوم مزایده متوجه یک نکته شدیم؛ اینکه هرمزال
شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت
تعلق داش��ت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس
هرمزال از یونی کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا
 280میلی��ون یورو قرض تحت عن��وان فاینانس گرفته
بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر ش��ما هرمزال را فروختید
و پول��ش را به خزانه ریختید ،تکلیف من با یونیکردیت
چه میشود؟ من  280میلیون یورو را از کجا پس بدهم؟
یعنی اگر ای��ن اتفاق بیفتد خزانه باید ب��رای من اعتبار
درنظ��ر بگیرد و هر س��ال مجلس بای��د تصویب کند و
ماجرای تخصیص بودجه و  ...پیش میآید؛ پس پیشنهاد
یک راه س��ادهتر دادیم که بج��ای اینکه خریدار1000 ،
میلیارد توم��ان (معادل  280میلیون ی��ورو) را به خزانه
بدهد و مش��کالت بعدی پیش بیاید ،این  1000میلیارد
را جدا میکنیم و به خریدار میگوییم این  1000میلیارد
توم��ان را به جای پرداخت به خزان��ه ،از جانب ایمیدرو
به یونی کردیت پرداخت ک��ن؛ لذا در آگهی نوبت دوم،
به جای  2000میلی��ارد 1000 ،میلیارد تومان به عنوان
قیمت آلمینیوم المهدی و هرمزال اعالم کردیم؛ همین
باعث ش��د تا عدهای از عزیزان از سر دلسوزی اعتراض
کردند که چرا این قیمت را نصف کردید؟ درحالی که ما
نوشته بودیم خریدار متعهد است  1000میلیارد تومان به
یون��ی کردیت بابت تعهدات ایمیدرو پرداخت کند .اتفاقا
در نوب��ت دوم مزایده ،قیمت پای��ه واگذاری المهدی به
نس��بت نوبت اول مزایده نه تنها نصف نش��ده بود بلکه
حدود  100میلیارد تومان باالتر هم رفته بود .این ماجرا
به ش��کایت رسید و من به نمایندگی از هیئت واگذاری،
به هیئت داوری رفتم؛ آقایان چندین بند شکواییه داشتند
و هیئت داوری هم با حوصله موضوعات را بررسی کرد و
در نهایت حق را به هیئات واگذاری داد و اعالم کرد همه

تاراج یا حراج؟

کارهای انجام شده توسط هئیت واگذاری درست است؛
در مقابل ،شاکیان نسبت به تجدید نظرخواهی نسبت به
رای هیئت داوری اقدام کردند؛ در مرحله تجدید نظر هم
دادگاه ،ق��را ِر رد دعوی ب��دوی را صادر و اعالم کرد این
ش��کایت از ابتدا باید رد میشد .بازهم دوستان به اینجا
بس��نده نکردند و دکتر طیبنیا به عنوان وزیر اقتصاد در
جلسه سوال از وزیر در مجلس حاضر شد و نهایت ًا مجلس
از توضیحات ایش��ان قانع ش��د .در مورد هرمزال هم ما
شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛
یعنی داراییها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته
بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم
احمد توکلی :اینها آمدند نام هرمزال را که از س��ال 88
افتتاح ش��ده و تا س��ال  ،94به مدت هفت س��ال تولید
داشته و صدها هزار تن شمش تولید کرده بود ،گذاشتند
«طرح» و قیمتگذاری آن را بر اس��اس اجزاء آن انجام
دادند؛ یعنی گفتند این ماش��ینآالت فالن مبلغ میارزد،
این سوله فالن قیمت ارزش دارد و دست آخر همه اینها
را جم��ع زدن��د و گفتند هرمزال این مق��دار ارزش دارد؛
درحالی که قیمتگذاری عقالیی باید اینچنین باشد که
محاسبه کنند اگر کس��ی بخواهد این کارخانه را همین
االن بسازد ،ماشینآالت دست دوم هم سن این ماشین
آالت را از اروپا وارد کند ،همین سوله را بسازد چه قیمتی
تمام میش��ود .عالوه بر همه این م��وارد ،باید قیمت و
ارزش برند هرمزال در زمان فروش آن محاسبه میشد
چراکه ساخت شرکتی مشابه هرمزال نیازمند ،مکانیابی،
طراحی ،تامین ارز ،س��فارش خرید ،ترخیص مواداولیه،
اح��داث ابنیه فن��ی ،راهاندازی خط تولی��د ،تامین برق و
آب و مجوزهای الزم اس��ت که تامین هر کدام نیازمند
یک کفش آهنی اس��ت ،تامین نیروی انسانی ،بازاریابی
و موارد عدیده ای اس��ت که بعد از  7سال میشود برند
هرمزال؛ حاال آقایان آمدند برای فروش هرمزال ،بدترین
نوع قیمت گذاری را انتخاب کردند و هرمزال را بر اساس
اجزاء آن یعنی به قیمت ماشینآالت و سوله و  ...انتخاب
کردند .در نتیجه اختالف نظر ش��دیدی در مورد قیمت
آن وجود داشت.
 -2روایتها از نادی��ده گرفتن  136هزار تن ضایعات و
 35هزار تن شمش در زمان فروش المهدی و هرمزال
واگذاری شرکت المهدی و هرمزال در حالی اتفاق افتاد
که برخی اقالم موج��ود آنها در قیمتگذاری یا کمتر از
میزان واقعی محاسبه و یا به کل نادیده گرفته شده بود.
به طور مثال  140هزار تن آند س��وخته و باتس موجود
در المهدی ،تنها  3500تن محاسبه شده بود (136هزار
و  500تن کمتر از میزان واقعی) و یا در قیمتگذاری و
زمان واگذاری 35 ،هزار تن شمش آلمینیوم هرمزال به
طور کلی نادیده گرفته شده بود
.پوری حسینی :شرکت المهدی حدود  140هزار تن آند
سوخته یا باتس را به عنوان ضایعات در جایی دپو کرده
بود و این آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقالم و دارایی
ثبت نشده بود؛ من تصور میکنم این کار تصادفی انجام
شده و عادتشان بوده که مثال میگفتهاند اینها ضایعات
اس��ت و دورریز؛ البته ممکن اس��ت خدای ناکرده اثبات
ش��ود اینطور نب��وده و عمدی در کار بوده اس��ت؛ به هر
حال آن موقع ،ح��دود  70تا  80میلیارد تومان پول این
آندها بوده و ش��اید بعضی از مدیران پاییندست و میان
دست این را کنار گذاشته بودند تا بعضی از مخارجشان را
که نمیتوانستند در دفاتر بنویسند ...؛ من هیچ قضاوتی

افزایش قیمت بهانه مناسبی برای
حفظ صنعت خودروسازی نیست

روزنامهصبحايران

اسرافيلي :پسر خالهها و پسر عمهها را
مدير فرهنگي ميکنند

یادداشت

نمیکن��م ولی به هرحال ای��ن باتسها و آندها در دفاتر
مالی ش��رکت نبود .ما به خریدار المهدی نیز گفتیم این
باتسها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل
از شماس��ت؛ یعنی  70درصد ایمیدرو و حدود  30درصد
مابقی س��هامداران؛ او هم پذیرف��ت و تایید کرد که این
باتسه��ا در قیمت گذاری نبوده و قبول کرد تا باتسها
را تحوی��ل دهد .حاال اینکه یک عدهای نرفتند و نبردند
بماند ولی ایمیدرو به میزان قابل توجهی از باتسهایش
را برداش��ت.در مورد هرمزال ما شرکت و سهم نفروخته
بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی داراییها را فروخته
بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده
بودیم و گفته بودیم آقای خریدار اینها برای شماست؛ آن
زمان در انتهای خط 31 ،هزار تن شمش هم تولید شده
ب��ود که ب��رای ایمیدرو بود که به صراح��ت به او اعالم
کرده بودیم که این  31هزار تن ش��مش برای تو نیست
بلکه برای ایمیدرو اس��ت؛ بعضی از آقایان که آن زمان
به قیمت گذاری اعتراض میکردند میگفتند فقط 181
میلیارد تومان قیمت این شمشهاس��ت؛ ما گفتیم اصال
ش��ما بگویید  281میلیارد تومان ،ما که این شمشها را
نفروختیم؛ اتفاقا یکی از نکاتی که االن باعث ش��د تا با
خریدار قبلی به مشکل بخوریم .
احمد توکل��ی :در قیمتگ��ذاری هرم��زال و آلومینیوم
المه��دی در زمان فروش ،بس��یاری از م��واد موجود در
ای��ن کارخانه منظور نش��ده بود ،مث�لا در قیمتگذاری
انجام ش��ده ،باتس یا ضایعات موج��ود را  3500تن در
نظر گرفته بودند ولی بعداً با روش توپوگرافی مش��خص
ش��د ،میزان باتسهای موجود در المه��دی 140 ،هزار
تن اس��ت .یا ش��مشهای الومینیوم موجود در هرمزال
و المه��دی ک��ه در ملک ایمیدرو قرار داش��ت 34 ،هزار
و  800ت��ن بود که هم��ه اینها را نادی��ده گرفتند و بعد
گفتند اینها را صورتجلس��ه میکنیم تا به دس��ت مالک
آن برسد ،ولی در عمل ،خریدار المهدی و هرمزال اجازه
نداد ای��ن اتفاق بیافتد .اس��ناد و نامههایی که در اختیار
ماست نشان میدهد خریدار تا  2سال اجازه نداد ایمیدرو
ک��ه مالک این اموال بود ،آنها را بب��رد و از  34هزار و
 800تن شمش متعلق به ایمیدرو ،حداکثر  5000تن را
توانستند ببرند؛ مابقی چه شد؟ خریدار فروخت و با پولش
کار کرد .خریدار ،اموال ایمیدرو مثل باتس و ش��مشها
را تحویل نمیداد؛ حتی خریدار ،بیش از  3میلیارد تومان
از پوله��ای موجود ایمی��درو و آلمینی��وم المهدی را از
حسابهایشان برداشت کرده بود.
او در مورد ادعای س��ازمان خصوصی سازی که مدعی
است «باتس ها در صورت مالی شرکت در زمان قیمت
گذاری نیامده بوده و این س��ازمان اطالعی از وجود این
باتسه��ا در زمان قیمتگذاری نداش��ته» هم میگوید:
خب اگر این حرف صحت داش��ته باش��د نش��ان دهنده
ضعف سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده است؛
این سازمان امین دولت در واگذاری شرکتهای دولتی
اس��ت؛ به هرحال باتسها که س��وزن ته گرد نبوده که
بش��ود قبول کرد اینها دیده نشده؛  140هزار تن باتس،
یک تپه بزرگ است؛ چطور ممکن است این حجم ،دیده
نش��ده باش��د .از طرف دیگر بهترین دلیل که میش��ود
فهمید این ادعای سازمان خصوصیسازی صحت ندارد
آن اس��ت که باتسها در صورت مالی شرکت آمده بود
ولی مقدار آن  3500تن ذکر شده بود ولی 3500تن کجا
و  140هزار تن کجا؟

در نُهمین هفته اعتراضات جلیقهزردهای فرانسه
با  4کشته و بیش از  36زخمی اتفاق افتاد
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ب��ازار خ��ودرو همچنان در رکود بهس��ر
میبرد .فعاالن ب��ازار میگویند ،به دلیل
بالتکلیف��ی در قیمتگذاری خودرو ،این
روزها مش��تریان بیش از پیش سردرگم
به نظر میرس��ند .در ش��رایطی که بازار
خ��ودرو برای س��رمایههای س��رگردان
جذابیت گذش��ته را ندارد ،بازهم ش��اهد
افزایش قیمت خودرو هستیم .اعتراضات
بس��یاری از مش��تریان خودروس��ازان
داخل��ی که به دلیل تاخی��ر در تحویل و
نحوه محاس��به قیمت خودروها صورت
میگی��رد ،گف��ت :از آنجای��ی که پیش
فروشه��ای انجام گرفت��ه دغدغههای
بس��یاری ب��رای م��ردم ایج��اد ک��رده
کمیس��یون صنای��ع در تالش اس��ت به
این موض��وع رس��یدگی کند.زمانی که
قراردادی میان دو طرف منعقد میش��ود
مبنا عمل به تعهدات است و قیمتهای
توافقی ،موعد تحویل ،مش��خصات و....
براساس شرایط روز در قرادادهای پیش
فروش خودرو مشخص شده است.در هر
قرادادی که منعقد میشود ممکن است
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ،سودی
که طرف متعهد به دست میآورد کاهش
پیدا کند یا به صفر برسد حال این سوال
مطرح میشود که آیا تولیدکننده میتواند
برای جبران این زیان با افزایش قیمت،
طرف مقابل را مجب��ور به پرداخت پول
بیش��تری کند؟ مسلما جواب منفی است
چراکه در صورتی ک��ه قیمت مواد اولیه
کاهش پیدا کند تولیدکنندگان از قیمتی
که در قرارداد توافق ش��ده مبلغی کس��ر
نمیکنند.زمانی که شرایط ارائه خدمات
و تحوی��ل کاال در قراداده��ا مش��خص
میش��ود هیچ یک از طرفین نمیتوانند
از اجرای مس��ئولیت شانه خالی کنند و
ش��رکت های خودروس��از و یا هر واحد
تولید دیگری میتواند ش��رایط اقتصادی
آین��ده را تا حدودی پی��ش بینی کرده و
پ��س از در نظر گرفتن تمامی ش��رایط
و احتم��االت آینده حرک��ت کند.در دین
اس�لام نیز بر پایبندی به تعهدات تاکید
شده است و نمی توان با توجیهاتی مانند
حفظ صنعت خودروس��ازی که در طول
سالیان گذش��ته مورد حمایت دولت نیز
بوده اس��ت افزایش قیم��ت خودرو را به
جامعه تحمی��ل کرد.طرفینی که قرارداد
پیش فروش خودرو را امضا کردند عاقل،
بالغ و مسلط به شرایط روز هستند و حتی
اگر در قرادادها قید ش��ود که افزایش یا
کاهش قیمت مواد اولیه بر قیمت خودرو
موثر است شخص ثالثی باید این افزایش
یا کاهش را تایید و مشخص کند.

