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 بانک پاسارگاد با تمام توان
در مناطق سیل زده امدادرسانی خواهد کرد

اسماعیل دوستی عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد 
در بازدید از مناطق سیل زده استان لرستان با خادمی 
اس��تاندار لرستان دیدار کرد و از سوی بانک پاسارگاد 

برای امدادرسانی اعالم آمادگی کرد.
در این دیدار خادمی وضعیت مناطق س��یل زده را 
تش��ریح کرد و از مسئوالن بانک های کشور درخواست 
نمود که در عرصه کمک به مردم آس��یب دیده از سیل 
حضور یابند. دوس��تی نیز آمادگی خ��ود را برای امداد 
به مردم سیل زده و به ویژه همکاری در زمینه بازسازی 
م��دارس، مراکز خدمات رس��ان عموم��ی و کمک های 
مستقیم به مردم اعالم نمود. وی تصریح کرد: خسارات 
وارده بسیار س��نگین و غیرقابل تصور است، اما حضور 
نیروهای مردمی، س��پاه و ارتش بس��یار پررنگ است و 
مسئوالن دولتی پای کار هستند ولی خسارات و نگرانی 

مردم به حدی زیاد است که تالش وافر می طلبد.

قابل توجه کاربران همراه بانک ایران زمین 
IOS با سیستم عامل

با توجه به محدودیت اعمال شده از سوی شرکت اپل 
برای نرم افزار سیب اپ، به اطالع می رساند تمامی کاربران 
همراه بانک ایران زمین، که اقدام به نصب از طریق این نرم 

افزار کرده اند، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
بعد از محدودیت اپلیکیشن سیب اپ توسط شرکت 
اپل و مش��کل کارب��ران برای اس��تفاده از نرم افزارهای 
نصب ش��ده توس��ط این نرم افزار، لذا از کاربرانی که با 
خط��ا در باز کردن نرم افزار هم��راه بانک ایران زمین، 
در سیستم عامل های IOS مواجه می شوند درخواست 
می شود نسبت به نصب این نرم افزار به صورت مستقیم 

از سایت بانک ایران زمین اقدام کنند.

اخبار

نقدینگی به ۲ هزار تریلیون تومان رسید 
معاون اسبق وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم تغییر سیاست های پولی و مالی برای 

رونق تولید گفت: به پیمان های پولی و کاالیی منطقه ای هم باید توجه شود.
 حیدر مستخدمین حس��ینی درباره چگونگی رونق تولید در ش��رایط فعلی 
اقتصاد گفت: توجه به چند نکته الزامی است و یکی از این الزامات آن است که 

فضای کس��ب و کار از تمام محدودیت هایی که دولت در طول س��ال های گذشته 
وضع و مجلس مصوب کرده خارج شود. موضوع دوم که برای رونق تولید باید به آن 

توجه کرد اصالح اعطای تسهیالت توسط نظام بانکی است. 
وی با بیان اینکه هنوز میزان نقدینگی کشور تا پایان سال 97 بصورت رسمی و از طریق 
بانک مرکزی اعالم نش��ده است، بیان داش��ت: براساس پیش بینی ها و محاسبات انجام شده 
غیررسمی میزان نقدینگی کشور تا پایان اسفند سال 97 به حدود 20 هزار هزار میلیارد تومان 

رسیده است که معادل همین میزان نقدینگی سپرده نزد بانک ها وجود دارد.  فارس

خط کش 
 مصرف بنزین خودروهای داخلی باالست 
مدیرعامل ش��رکت بهینه سازی مصرف س��وخت گفت: ضرورت دارد صنعت 
خودروس��ازی نس��بت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف خارج از اس��تاندارد 

جهانی اقدام الزم را انجام دهد.
محسن دالویز با اشاره به مصرف حداکثری بنزین در نوروز افزود: شرایط اقتصادی 

جامعه اقتضا می کند که امس��ال به موضوع بهینه س��ازی مصرف انرژی توجه ویژه ای 
داشته باشیم. تا زمانی که اصالح قیمت سوخت به صورت قانونی صورت نپذیرفته تک تک ما 

ایرانیان وظیفه داریم در ذیل سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف ابالغی مقام معظم رهبری 
و قانون اصالح الگوی مصرف مصوب مجلس، احساس مسئولیت بیشتری در مصرف صحیح 

انرژی در بخش های خانگی، حمل ونقل، صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی کنیم.
وی گفت: ضرورت دارد صنعت خودروس��ازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و 

مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام الزم را انجام دهد.  وزارت نفت

ول پتر
حل مشکل ۶۴۰۰ واحد مسکن مهر معارض دار پردیس

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل 6400 واحد مسکن مهر 
معارض دار پردیس رفع شد، گفت: مشکل اصلی ما در پردیس واحدهای آماده ای 

هستند که مالکان، آن ها را به موقع تحویل نمی گیرند.
حبیب اله طاهرخانی با بیان اینکه جدای از واحدهایی که عملیات اجرایی شان 
در س��ال گذشته آغاز شده است، مابقی مس��کن مهر پردیس در سال 9۸ به پایان 

خواهد رس��ید، گفت: در حال حاضر مش��کل اصلی ما در پردی��س واحدهای آماده ای 
هستند که مالکانشان آن ها را به موقع تحویل نمی گیرند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته موفق به رفع مشکل نزدیک به 6400 واحد مسکن مهر 
معارض دار پردیس شدیم، گفت: خوشبختانه با این رقم تمامی کمبودهای ما برای متقاضیانی 
ک��ه به تعهدات مالی خود عمل کرده بودند، رفع ش��ده و به ازای هر متقاضی یک واحد در 

دستور کار قرار گرفت که عملیات اجرایی برخی از آن ها در سال 97 آغاز شد.  ایرنا

خونه به خونه 

طی ۱۱ سال گذشته شرکت  44 س��اله هپکو که س��االنه اصــــل 44
میلیاردها تومان س��ودآوری داش��ت و امروز حدود 
600 میلیارد تومان بدهی دارد، دو بار واگذار شده 

و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد.
شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه 
تولید ماشین آالت راه سازی، کش��اورزی و معدنی در 
خاورمیانه محسوب می شود در سال ۸6 توسط سازمان 
خصوصی س��ازی به صورت مزایده به ش��رکتی تحت 
عنوان واگن سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی 

در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.
واگذاری هپکو به این ش��رکت، سرآغازی برای 
مشکالت و حاشیه های فراوان از جمله عقب افتادن 
اقس��اط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد 
در س��ال 9۵ ش��رکت هپکو از مالکیت واگن سازی 

کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.
با این حال مش��کالت هپک��و همچنان به قوت 
خود باقی ماند و در دی ماه سال 96 اسداهلل احمدپور 
از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس کل سازمان 
خصوصی س��ازی در واکن��ش به این اس��تعفا گفته 
بود: سازمان خصوصی س��ازی در جایی که خریدار 
به تعهدات خود عم��ل نمی کند، با همان قاطعیت 
ک��ه از آن ها در فرآیند واگذاری ها حمایت می کرده 
ب��ا همان قاطعیت نیز س��هام واگذار ش��ده را پس 
می گیرد. ش��رکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای 

۵0 دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی تواند کار کند بلکه 
باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.

در بحبوح��ه اس��تعفای مدیرعام��ل و نب��ود 
تجهیزات ب��رای تولید، کارگران نیز در اعتراض به 
حقوق معوقه و بالتکلیفی ش��رکت، اقدام به تجمع 
طی چند روز و حتی بستن مسیر راه آهن شمال-

جنوب در تقاطع پل ش��هید بختیاری کردند تا از 
ای��ن طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به 

ویژه مسئوالن خصوصی سازی برسانند.
س��رانجام اواخر خرداد س��ال 97، در مراسمی 
با حض��ور رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی و 
استاندار استان مرکزی، غالمرضا صادقیان به عنوان 

مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.
اما تغییر مدیریت ش��رکت نیز نتوانس��ت گره 
مش��کالت هپکو را باز کند و این ش��رکت کماکان 
با مشکالت و حاش��یه های زیادی مواجه است؛ در 
همین راس��تا چندی پیش صادقی��ان مدیرعامل 
هپکو گفته بود: در س��ال 97 مش��کالت در حوزه 
تأمی��ن مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر 

باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.
س��ازمان خصوصی س��ازی با توجه به اختیار 
مالکان��ه 60.7 درص��دی بر هپکو ب��ه تازگی اقدام 
به انتش��ار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی 

متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است.
در بخشی از این فراخوان آمده است: سازمان 
خصوصی س��ازی در نظر دارد به استناد اختیارات 
حاص��ل از وکالتنام��ه مأخوذه نس��بت به عرضه و 
واگذاری معادل 60.72 درصد از سهام هپکو اقدام 
کن��د. این آگه��ی به منظور شناس��ایی متقاضیان 
بالق��وه و تعیین قیمت پایه س��هام قاب��ل عرضه، 
منتش��ر ش��ده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه 
س��هام فوق به صورت رقابت��ی در بازار فرابورس و 

مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.
سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف 
اتخاذ شد که بنگاه های دولتی زیان ده، سودده شوند 
و عالوه بر کمک به اقتصاد کش��ور، به اشتغال زایی 
بیش��تر نیز منجر ش��وند اما طی س��نوات گذشته 
خصوصی س��ازی ش��رکت های دولتی ب��ه گونه ای 

انجام شده که شرکت های موفق و سودده به زمین 
زده ش��ده اند و با تبدیل شدن به بنگاه های زیان ده 
نه فقط اش��تغال زایی آنها افزای��ش نیافته بلکه با 
تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده اند. 
برخی از نماین��دگان مجلس در مصاحبه های خود 
با رس��انه ها عنوان کرده اند که شرکت ها در فرآیند 
خصوصی سازی به عمد ورشکسته می شوند تا ارزان 

به مزایده گذاشته شوند.
نه فقط هپکو، بلک��ه بنگاه های اقتصادی زیادی 
طی این سال ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق 
کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صالحیت، 
دچار مش��کالت حاد شده و این مشکالت در نهایت 
با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. 
مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاه هاست که 
اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به شدت 
خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این 

شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند.
واگذاری ش��رکت کش��ت و صنعت دامپروری 
مغان نیز س��ال گذش��ته حواش��ی زیادی را ایجاد 

کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند س��ازمان 
خصوصی سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین تر 
از قیمت حقیقی واگذار کرده اس��ت؛ ماجرایی که 
در زم��ان واگ��ذاری آلومینی��وم المهدی نیز س��ر 
زبان ها افتاد و گفته می شد الومینوم المهدی ۸۳0 

میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است.
به ه��ر حال آنچه اهمیت دارد این اس��ت که 
نهاده��ای نظارتی باید به ص��ورت جدی به حوزه 
خصوصی سازی ورود کرده و دولت را ملزم به ارائه 
ری��ز جرئیات واگذاری ها کنند تا از تکرار تجربیات 

تلخ گذشته جلوگیری شود.
البته نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
جلسه علنی خود در 20 فروردین ماه سال جاری، با 
الحاق ی��ک بند به ماده واحده طرح الحاق جز »ز« 
به بند ۵ ماده 6 قانون اصالح موادی از قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت 
کردند که براس��اس این بند الحاقی، وزارت اقتصاد 
)س��ازمان خصوصی سازی( مکلف شد دستورالعمل 
اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و 
پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند 
و عدم رعایت این بند درخصوصی سازی ها در حکم 

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شد.
بای��د منتظر ماند و دید ای��ن مصوبه جدید تا 
چه اندازه می تواند واگذاری ش��رکت های دولتی را 

به مسیر صحیح خود بازگرداند.  مهر

سومین واگذاری هپکو کلید خورد؛

 تجربه تلخ خصوصی سازی در ایران

از ابتدای خردادماه انجام می شود؛
 اعمال تعرفه های جدید برق مشترکان خانگی 
ش��رکت توانیر تعرفه های برق بخش های  کــــــل مختلف مصرفی و ش��رایط عمومی آنها از د
ابتدای اردیبهشت ماه 9۸ را براساس مصوبه جدید دولت در این 

زمینه که 27 اسفند سال گذشته ابالغ شده بود، اعالم کرد.

ش��رکت توانیر تعرف��ه های ب��رق بخش های 
مختلف مصرفی و ش��رایط عموم��ی آنها از ابتدای 
اردیبهش��ت ماه ۱۳9۸ را براس��اس مصوب��ه جدید 
دولت در این زمینه که در تاریخ 27 اسفندماه سال 

گذشته ابالغ شده بود، اعالم کرد.
براس��اس این گزارش، هیئت وزیران در جلس��ه ۱9 

اس��فند ۱۳97 مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای 

اردیبهش��ت 9۸ ساالنه به میزان هفت درصد افزایش 
یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی 
مصارف غیرض��رور، از ابتدای خردادماه، س��االنه ۱6 
درص��د به خالص صورتحس��اب آب و ب��رق مصارف 
خانگی )بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده 
و عوارض( مشترکین باالی الگوی مصرف افزوده می  شود. 
فاضالب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود. به 

عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف ها 
7 درصد و برای پرمصرف ها 2۳ درصد افزایش یافت. 

ب��ه عالوه، خانوارهای��ی که مصرف آب یا ب��رق ماهانه آنها 
پایین  ت��ر از الگ��وی مصرف بوده و در بازه زمان��ی اول خرداد تا 
پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود 
را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش  یافته 

با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.


