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بانک رفاه سرمایه گذار ملی است
مدرس��ه س��ازی در مناطق محروم یکی از اولویت های 
اجتماعی و برنامه های بانک رفاه در بخش مسئولیت های 
اجتماعی است که بواسطه همین امر تاکنون توانسته است 
در ۱۹ نقطه ایران زمین، در پروسه ساخت و یا مشارکت 
در احداث مدارس پیش رو باشد.به گزارش روابط عمومی 
بانک رفاه کارگران و به نقل از پایگاه خبری بنکر، از آنجا 
ک��ه آموزش و پرورش در این خصوص کانون اصلی مورد 
توجه مس��ئولین و دولت اس��ت و مدرسه سازی یکی از 
زیرس��اخت های اساس��ی در راس��تای تعلیم و تربیت و 
حمایت از نسل آینده است ، این بانک نیز تاکنون اقدامات 
مهمی برای مدرسه سازی در مناطق محروم داشته است.
بانک رفاه به  عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی عالوه 
بر ساخت مراکز آموزشی نسبت به توزیع کتب و نشریات 
کمک آوزش��ی و کمک به تجهیز و نوس��ازی مدارس در 
برخی استان های کم برخوردار کشور اقدام کرده است.به 
باور بانکداران رفاه، کشورهایی که سرمایه گذاری بیشتری 
در آموزش و پرورش داش��ته باشند، چهار و نیم برابر رفاه 
اجتماعی در این کشورها افزایش می یابد که در این راستا 
بانک رفاه تالش کرده به سهم خود در محرومیت زدایی از 
مناطق کمتر توسعه یافته در حوزه برخورداری از مدرسه 

و تجهیزات آموزشی نقش موثری ایفا کند.

اعالم اسامی برگزیدگان مسابقه عکاسی 
"محرم ایران زمین"

براس��اس اعالم دبیرخانه "جشنواره محرم ایران زمین"، 
این جشنواره که با هدف اشاعه فرهنگ عاشورایی برگزار 
شده است بیش از 2000 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده 
است، که از میان آن ها 30 اثر به عنوان تصاویر برگزیده 
برای نمایشگاه توسط داوران انتخاب شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ایران زمین، در این مرحله، نمایشگاهی از 
30 اثر برگزیده در فرهنگسرای اشراق از روز یکشنبه 30 

شهریور لغایت پنجشنبه 4 مهرماه برگزار می شود.

افتتاح فاز اول پروژه 624 واحدی مسکن 
 مهر پاوه با حضورمدیرعامل 

بانک توسعه تعاون
فاز اول پروژه مس��کن مهر ۶24 واح��دی پاوه با حضور 
محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون، روسای س��ازمان های تابعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، بازوند استاندار کرمانشاه و مقامات 
محلی افتتاح شد.در حاشیه این افتتاح، حجت اله مهدیان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون در 
گفتگو با خبرن��گاران از امضای تفاهم نامه میان معاونت 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توس��عه 
تعاون برای تأمین مالی شرکت های تعاونی مسکن جهت 
ساخت بیست هزار واحد مسکونی در سراسر کشور خبر 
داد.گفتنی اس��ت در فاز اول پروژه ۶24واحدی مسکن 
مهر پاوه ۱۹2واحد آماده بهره برداری می باشد که هزینه 
صرف ش��ده برای ساختمان این ۱۹2واحد ۱۵میلیارد و 
400میلیون تومان ب��وده و حدود ۱۶میلیارد تومان نیز 
بابت فضاس��ازی محوطه آن هزینه شده است.پیشرفت 
فیزیکی بقیه واحدهای این پروژه ۹3درصد می باش��د و 

عمده کارهای باقی مانده تا 2ماه آینده انجام می شود

ساخت 2۰ هزار خانه جدید در شهرهای جدید 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران 
ش��هرهای جدید از پیشرفت قابل توجه طرح اقدام ملی 
تولید مس��کن در این مناطق شهری خبر داد.حبیب اله 
طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره وضعیت 
و مراحل س��اخت و پیشرفت پروژه های مربوط به طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن در شهرهای جدید به 
پایگاه خبری بانک مسکن اعالم کرد: در فاز اول ساخت 
۱۱0 هزار واحد مس��کونی از برنام��ه اقدام ملی تولید و 
عرضه مس��کن در شهرهای جدید ش��روع شده است و 
جانمایی پروژه های ساختمانی مشمول این برنامه در هر 

یک از ۹ شهر جدید مشخص شده است.
 البته این جانمایی در وضعیت فعلی به معنای عدم ساخت 
و س��از در سایر ش��هرهای جدید نیست بلکه متناسب با 
پیشرفت کار و نیازسنجی و همچنین فازهای بعد برنامه، 
برای دیگر مناطق شهری نیز تصمیم مناسب اتخاذ خواهد 
ش��د.طاهرخانی با بیان اینکه ساخت و سازهای مسکونی 
در شهرهای جدید در قالب برنامه اقدام ملی تولید مسکن 
یک فرق اساسی با طرح مسکن مهر در این شهرها دارد، 
گفت: در طرح مسکن مهر ، سازنده های مسکن به نوعی 
نقش پیمانکار داشتند و س��رمایه گذار تلقی نمی شدند 
ضمن آنکه در آن طرح، نوعی تضمین فروش به س��ازنده 
ها داده شد مبنی بر اینکه واحدهای مسکونی ماه ها قبل 
از تکمیل فرآیند ساخت،  از طرف دولت به متقاضیان واجد 
ش��رایط، پیش فروش ش��ده بود. اما در برنامه اقدام ملی 
تولید و عرضه مسکن، زمین های متعلق به شرکت عمران 
شهرهای جدید به عنوان سهم دولت به سازنده ها واگذار 
می ش��ود و ساخت و ساز به شکل مشارکتی خواهد بود. 
سازنده ها بعد از اتمام فرآیند ساخت مسکن در این برنامه، 
بخشی از واحدهای مس��کونی را به عنوان سهم خود در 
اختیار می گیرند و بخش دیگری از واحدها در ازای زمین 
های دولتی اختصاص داده شده به برنامه، در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی قرار می گیرد تا به متقاضیان واجد شرایط 

و خانوارهای نیازمند مسکن عرضه شود.

اخبار

مجازات سنگین کیفری برای اجاره کنندگان حساب بانکی
معاون وزیر اقتصاد گفت: عده ای برای انجام س��وء استفاده های مورد نظر خود از 
افرادی که معموال از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خوابها استفاده می کنند و 

با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: شناسایی این حساب های اجاره ای دشوار است 

و تا زمانی که از آن حساب تخلفی آشکار نشود قابل شناسایی نخواهد بود چراکه 
مسیر قانونی خود را طی کرده است ضمن اینکه کسی که حساب خود را اجاره داده 
است به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد هم دیده شده است. 

به گفته وی همچنین فردی که حس��اب اجاره کرده ؛مرتکب دو تخلف ش��ده اول اینکه 
فعالیت مالی خود را در مسیر مخفی و نسبت به پولشویی اقدام کرده که هم جریمه های 
مالی س��نگین و هم مجازات کیفری دارد و اس��تفاده از حس��اب فردی دیگر هم شامل 

مجازات کیفری می شود.  ایلنا

 پرداخت سود سهام عدالت از اواخر آذر یا اوایل دی
مش��اور رئیس کل سازمان خصوصی س��ازی گفت: اگرچه بارها اعالم کردیم که 
مشموالن و وراث مشموالن متوفی برای دریافت سودشان مراجعه کنند اما فقط 

۵ درصد وراث مشموالن متوفی مراجعه کرده اند.
جعفر سبحانی گفت: از 4۹ میلیون نفر، طی سال های گذشته حدود 2 میلیون 

و 400 هزار مش��مول فوت ش��دند که از زمانی که اع��الم کردیم ورثه افراد فوت 
شده برای دریافت سود سهام عدالت مراجعه کنند، تنها حدود ۵ درصد مراجعه کرده 

اند. وی افزود:مجامع 3 یا 4 ش��رکت در پایان مهر ماه برگزار می شود و به احتمال زیاد 
میزان سود سال مالی ۹۷ برای هر گروه از مشموالن هفته اول یا دوم آبان ماه مشخص 
می ش��ود. به گفته س��بحانی به موازات سود دریافت و مش��خص شده، در صورت تداوم 
وضعیت کنونی، از اواخر آذر ماه یا اوایل دی ماه فرآیند واریز س��ود گروه اول مشموالن 

آغاز می شود.  مهر 

بورس کاال بهترین مجرا برای شفافیت مبادالت کاالها 
  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهترین مجرا برای شفافیت فعالیت بنگاه های 

مالی و غیر مالی به منظور مبادالت کاالها و مواد اولیه، بورس کاالست. 
 فرهاد دژپس��ند بر اهمیت بازار سرمایه در اقتصادی کشور تاکید کرد و این بار 
با تکیه بر بورس کاالی ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه گفت: بهترین 

مجرا برای ش��فافیت فعالیت بنگاه های مالی و غیر مالی به منظور مبادالت کاالها 
و مواد اولیه، بورس کاالس��ت. وی افزود: بورس کاال طی این سال ها نقش کلیدی در 

شفافیت اقتصادی داشته است و رشد تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و به ویژه بورس 
کاال می تواند در رونق تولید اثر بخش باشد.

به گفته دژپسند در حوزه عرضه کاالهای کشاورزی، دولت به تناسب نوع محصوالت در 
خصوص ورود آن ها به به بورس کاال تصمیم می گیرد که عرضه هر محصول کشاورزی 

در بورس می تواند در اقتصاد آن بخش و شفافیت کارساز باشد.  ایرنا 

در مراسم رونمایی از دو محصول بهمن دیزل:
 شیلر ایرانی از مهرماه

 وارد جاده های کشور می شود

مراس��م رونمای��ی ازکامیون��ت و مین��ی ب��وس جدی��د گروه 
خودروس��ازی بهم��ن دیروز با حض��ور جمع��ی از نمایندگان 
مجلس، مقامات وزارت صمت و نیز فعاالن صنعت خودروسازی 

و قطعه سازی برگزار شد.
مینی بوس و کامیونت شیلر بهمن دیزل در این مراسم معرفی 
ش��د و قرار اس��ت که به ترتیب با قیمت 3۹0 و 2۷3 میلیون 
توم��ان به بازار عرضه ش��وند؛ ه��ر دو محص��ول بهمن دیزل 

براساس استانداردهای یورو4 و۵ تولید شده اند.
مینی بوس شیلر مجهز به ۱8 صندلی بوده و می توان چیدمان 
آن ه��ا را تغییر داد و از دیگر امکانات آن می توان به ترمز تمام 
بادی، ترمز ABS و بخاری سالنی و کولر مستقل اشاره کرد.

گفتنی اس��ت؛ کامیونت بهم��ن دیزل از ظرفی��ت بار 3200 
کیلوگرم برخوردار بوده و از موتور 3۷۶0 س��ی س��ی با قدرت 
۱4۱ اس��ب بخار بهره می برد. امکان تجهیز این محصول تازه 
وارد بهمن دیزل به یخچال، آتش نشانی، کمپرسی، خودروبر، 

حمل نوشابه، مسقف فلزی، و باری فلزی و چوبی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ما مرتضی شفیعی، مدیرعامل بهمن دیزل 
در مراس��م رونمایی از ش��یلر درباره اقدامات انجام ش��ده در 
ش��رکت بهمن دیزل بیان کرد: ایجاد انسجام در واحد خرید و 
خدمات پس از فروش، راه اندازی واحد تامین و استانداردسازی 

زنجیره تامین از مهم ترین اقدامات این شرکت است.
وی افزود: پس از خصوصی سازی گروه بهمن، اصالح ساختار 
ب��ا هدف افزایش بهره وری انجام و س��ازمان فروش و خدمات 

پس از فروش شرکت منسجم شد.
شفیعی همچنین به تحریم ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
۱2هزار خ��ودروی تجاری تولید ش��ده درحالیکه گروه بهمن 
توانایی تولید 2۵هزار خ��ودرو را دارد، همچنین اگر تحریم ها 

حاکم نبود توان تولید ۱00هزار دستگاه خودرو نیز داشتیم.
مدیرعامل بهمن دیزل کسب بهترین سهم بازار را اولویت این 
ش��رکت دانست و اظهارداش��ت: هدف ما کسب باالترین سهم 

بازار بود که به دس��ت آوردیم، همچنین تولید و عرضه ایسوزو 
به عنوان مناس��ب ترین و بهترین خودروی تجاری موجب شد 
تا بیش از 84هزار خ��ودرو در ناوگان تجاری و باری به بهمن 
موتور تعلق داش��ته باشد. شفیعی به سودده بودن سهام بهمن 
دیزل در مقایس��ه با سایر خودروس��ازی ها اشاره کرد و گفت: 
هدف اصلی ما تولید است و ما در بهمن موتور به دنبال سفته 
بازی نیستیم و این گروه خودروسازی همیشه به دنبال کنترل 

قیمت و جلوگیری از رشد کاذب قیمت بوده است.
همچنی��ن در ادامه کمالی، مدیر پروژه ش��یلر در این مراس��م 
درب��اره جزییات دو محصول جدید بهم��ن دیزل توضیح داد: 
کامیونت و مینی بوس ش��یلر دو محص��ول جدید گروه بهمن 
هستند، این دو محصول سال گذشته آماده ارائه به بازار بودند 
اما حساس��یت مدیران گروه به تست بیش��تر خودرو در همه 
شرایط اقلیمی بود، از این رو شیلر با گذراندن انواع تست ها در 

حال حاضر آماده عرضه به بازار با مناسب ترین قیمت است.

از مهر  انجام می شود؛ 
 افزایش 2 برابری سهمیه سوخت 

عملکردی کامیون ها 
عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: سقف سهمیه 

عملکردی کامیون ها در صورت گرفتن بارنامه، از مهرماه دو برابر خواهد شد.
 فرامرز مداح درباره سهمیه سوخته عملکردی و پایه ناوگان عمومی حمل بار 
اظهار داشت: سقف سهمیه عملکردی کامیون ها در صورت گرفتن بارنامه، از 
مهرماه دو برابر خواهد شد. عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ادامه داد: س��همیه سوخت پایه کامیون های باالی 30 تن از مهرماه، 
20 درصد کاهش می یابد.  وی اضافه کرد: همچنین س��همیه س��وخت پایه 
کامی��ون ه��ای زیر ۱0 تن از مهرماه ۱0 درصد کاه��ش می یابد. مداح پیش 
از این در باره انواع س��همیه های س��وخت کامیون ه��ا و تفکیک آنها به فارس 
گفته بود:   در حال حاضر س��ه سهمیه س��وخت برای کامیون ها داریم، اولین 
مدل، سهمیه س��وخت عملکردی است که بر اساس میزان عملکرد، سوخت 
اختصاص می یابد؛ دومین مدل، س��همیه پایه کاهش نیافته )معمولی( است 
که به ناوگانی اختصاص می یابد که فعال هستند اما میزان کارکرد آنها کافی 

نیست، این ناوگان  فقط فعال هستند اما کم فعالیت می کنند. فارس

انتشار قطره چکانی آمار رشد اقتصادی؛
  رشد بخش کشاورزی ۶.۵درصد 

و صنعت صفر شد
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه 
جزییات حداقلی از نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده اند هنوز اطالعات کامل 

این گزارش که ظاهراً در بانک مرکزی تهیه شده منتشر نشده است.
در روزه��ای اخی��ر رئیس کل بانک مرکزی  بدون انتش��ار ج��داول مربوطه 
جزئی��ات حداقلی از رش��د اقتصادی فصل بهار ۹8 را مطرح کرده اس��ت. به 
گفته همتی، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیر 

نفتی اقتصاد کشور است.
 در سه ماه اول سال ۹8، بخش غیر نفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود 
0.4 درصد نس��بت به مدت مشابه ۹۷ رشد داش��ته است. هرچند این رشد 
کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در 
کنار ش��روع کاهش تورم، امیدوار کننده است. البته همین روند نیز از سوی 
وزیر اقتصاد تکرار شده و این مقام مسئول نیز با توجه به گزارش رئیس کل 
در هیئت دولت گزارش��ی حداقلی از رش��د اقتصادی در فصل بهار امسال را 

منتشر کرده است.  تسنیم 

جزئیات بسته های قطع وابستگی به نفت منتشر شد؛
 سه بسته مهم اقتصادی

 روی میز سران قوا 
 یک مقام مس��ؤول گفت:  سه بس��ته مهم اقتصادی درباره درآمدزایی پایدار 
و چگونگی قطع وابس��تگی بودجه به نفت در دس��تور کار جلسات سران قوا 

قرار دارد.
 یک منبع آگاه در س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در مورد آخرین وضعیت 
اصالح س��اختار بودجه اظهارداش��ت: در حال حاضر بخش هایی از اصالحات 
ارائه ش��ده در دستور کار جلسات سران قوا قرار داشته و به تدریج بررسی و 
نهایی می ش��ود. وی افزود: یکی از ای��ن محورها موضوع درآمدزایی پایدار و 

چگونگی قطع بودجه به نفت بوده که شامل سه بسته و زیر پروژه است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه یکی از این بس��ته ها مربوط به یارانه پنهان 
است، گفت:  یارانه پنهان باید به نحوی مدیریت و  وضعیت آن مشخص شود. 
دومین بسته درباره مالیات و عدالت مالیاتی است و سومین بسته نیز به مولد 
سازی دارایی های دولت باز می گردد. وی تاکید کرد: کاهش هزینه ها و روابط 
نهادی بودجه به عنوان یکی از مباحث اصالح س��اختار بودجه مد نظر است 

که در قالب الیحه بودجه سال ۹۹ به مجلس ارائه می شود.  فارس

گزارش

"محور ریلی ش��مال به جنوب مسدود ش��د " . این خبر کوتاه 
حکایت بس بزرگی را با خود به همراه دارد حکایتی که بحرانی 
بزرگتر را به تصویر کشیده است. بحرانی که از سفره کارگرانی 
آغاز ش��ده که ماههاست دستمزد خود را نگرفته اند  در حالی 
ک��ه مدیران آنها م��دام براین این حدیث تکی��ه می کنند که 
»دس��تمزد کارگر راباید قبل ازآنکه عرق جبینش خشک شود 

؛پرداخت کرد«. 
هفته گذش��ته برای چندمین بار کارگران هپکو  درمسیرریلی 
شمال به جنوب تحصن کردند چراکه  گمان می کردند شاید 
صدای س��وت قطار بتواند فریاد آنه��ا را به گوش متولیانی که 

باید فکری به حال آنها بکنند؛ برساند. 
البته همینطور هم ش��د ،چرا که ب��ا باال گرفتن اعتراضات این 
کارگ��ران هپکو نه تنه��ا وزیر صنعت ؛مع��دن و تجارت که تا 
پیش ازاین مدعی بود مس��ئولیت تعیین تکلیف شرکت هپکو 
به عهده سازمان خصوصی سازی است و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در این حوزه نقش خاصی ندارد؛ از برگزاری جلس��ه 
و مهل��ت یک هفته ای س��ازمان خصوصی س��ازی در خصوص 

مشکالت سهامداری هپکوخبر داد. 
به گفته رحمانی در جلس��ه ای که به منظور بررسی مشکالت 
این کارخانه در اراک  تش��کیل شده ، تصمیمات خوبی اتخاذ 

ش��ده به این ترتیب که بناست سازمان خصوصی سازی ظرف 
ی��ک هفته تعیین تکلیف وضعیت س��هامداری و مدیریت این 
کارخان��ه را به انجام برس��اند تا در مورد واگ��ذاری مجدد آن 

اقداماتی صورت بگیرد. 
مهر تایید رحمانی بر اهلیت نداش��تن فردی که تا پیش ازاین 
ش��رکت به وی واگذار ش��ده خود دلیلی براین مس��اله است 
که حاش��یه های فسادزا بس��یاری حول این واگذاری به مثابه  
اکثری��ت واگذاری هایی که درای��ن زمینه صورت گرفته دیده 

شده و می شود. 

وعده های نزدیک
ص��دای کارگران هپکو ح��اال کاررا به جایی رس��انده که وزیر 
اقتص��اد هم پیگیر آن اس��ت ب��ه طوریکه ط��ی روزهای اخیر 
دژپس��ند وزیر اقتصاد اعالم کرده که در موردس��هامدار عمده 
ش��رکت هپکو اراک مذاکراتی ب��ا دو نفر از متقاضیان در حال 
انجام است که یکی از آن ها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم 

طی هفته آینده به طور قطعی تعیین تکلیف شود.
ب��ه گفته وی خوش��بختانه به تازگی مدیر جدی��د و پر انرژی 
منصوب ش��د که بر اس��اس ارزیابی ما برنامه مش��خصی دارد 
و م��ن از کارکنان این واح��د می خواهم که اجازه بدهند مدیر 

جدی��د کار خود را آغاز کن��د و امیدواریم در آینده نه چندان 
دور این مشکل حل شود.

 در کناراین اخبار اما طی روزهای اخیر خانی معاون س��ازمان 
خصوصی س��ازی در مصاحبه با ش��بکه خبر از اصالح شرایط 
مدیریت . س��هامداری این ش��رکت خب��ر داد و از تالش برای 
یافتن تیم اهلیتی مناس��ب و پرداخ��ت مطالبات کارگران این 
کارخان��ه خب��ر داد چیزی که تا پی��ش از این باره��ا و بارها 
توس��ط کارشناس��ان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به آن 

هشدارهای الزم داده شده بود.

چالش تکراری واگذاری 
داس��تان دنباله دار نبود ش��فافیت و  قهقرا رفتن شرکت هپکو 
بادارایی ه��ای عظیمی که دارد به حدی بود که  احمد توکلی 
نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 
دی��ده بان ش��فافیت و عدالت در خصوص واگذاری ها توس��ط 
س��ازمان خصوصی س��ازی نام��ه ای به وزیر اقتص��اد و دارایی 
نوش��ت  و اعالم کرد:»نمونه ای از قیمت گذاری های جهت دار 
ابهام برانگی��ز ماج��رای فروش هپکو اس��ت. ۶0/۷3 درصد این 
بن��گاه کم نظیر در تاریخ ۱2 اردیبهش��ت ۹۶ با قیمت تعیین 
شده سازمان خصوصی سازی، به 300 میلیارد تومان به شرکت 
هیدرو اطلس واگذار شد.پیش پرداخت معامله فقط ۱0 میلیون 
تومان بوده اس��ت و  بعد از اعتراضات کارگری، مالکیت آن زیر 
سؤال است. اخیراً در تاریخ ۷ بهمن ۹۷ سازمان خصوصی سازی 
با افزایش س��رمایه از طریق تجدی��د ارزیابی دارایی های هپکو 
موافقت می کند. موسس��ه حسابرس��ی آبتین روش آریا بازرس 
قانونی هپکو که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هست، 
تنها ارزش زمین و س��اختمان های هپکو را، بدون لحاظ کردن 
بهای ماش��ین آالت مهم، ب��ا ارزش و منحصر به فرد آنکه برای 
سال ها قابل خرید از خارج نیست، نیروی انسانی آموزش دیده، 
بازار تضمینی، فناوری جدی��د، برند آبرومند و نقش انحصاری 
ک��ه دارد و امتی��ازات ب��ا ارزش دیگ��ر، مبل��غ 22۶8 میلیارد 
توم��ان ارزیابی کرده اس��ت.اختالف فاحش ای��ن مبلغ با مبلغ 
فروش از دم قس��ط یک س��ال و نیم پیش نحوه قیمت گذاری 
مسئله دار سازمان خصوصی س��ازی را نشان می دهد. جنابعالی 
که مسلمانی با س��ابقه انقالبی هستید چنین ظلمی نسبت به 
مردم ایران را چگونه تحمل می کنید؟شرکت هیدرو اطلس که 
ش��رکت معظم و منحصر به فرد هپک��و را تنها با پرداخت ۱0 
میلیون تومان تصاحب ک��رده و تعهدات خود را نیز ایفا نکرده 
اس��ت، با این افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، 
قابلیت دریافت تسهیالت بانکی، به مبلغ ۱000 میلیارد تومان 
را خواهد یافت و اگر هیدرو اطلس، این تس��هیالت را به چنگ 
آورد و مانند گذشته، تعهدات حاصل از کسب تسهیالت را ایفا 
نکن��د، بانک ها وثایق هپکو را تصاحب می کنند و باز هم مبالغ 
هنگفتی از بیت المال تباه می گردد.جناب آقای دکتر دژپسند!

حقایق تلخ درباره خصوصی سازی سال های اخیر تحت مدیریت 
آقای پوری حسینی بسیار است. همین چند نمونه برای متوقف 
کردن تاراج منابع متعلق به مردم کافی به نظر می رسد. پرونده 
هپکو هم اکنون در دادگاه ویژه در حال رس��یدگی است دفاع 

از حق مردم اقتضاء دارد بقیه واگذاری های مش��کوک را نیز به 
هم��ان دادگاه ها ارجاع بفرمایید و افزایش س��رمایه هپکو را با 
تجدید ارزیابی دارایی ها تا تعیین تکلیف دادگاه متوقف کنید و 
دست پوری حسینی را از بیت المال کوتاه بفرمایید. چون تمام 
آن فعل وانفعاالت فاس��د به س��رعت در حال اجراست، سرعت 
عمل جنابعالی ضروری به نظر می رس��د. « آنچه از برآیند این 
اخبار بر می آید نشان از یک واگذاری کامال بودار و مساله دار در 
سیستم واگذاری این شرکت پولدار به ظاهر فقیر  دارد .چیزی 
که تا پیش از این به عناوین مختلف  مطرح و گوشزد شده اما 
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان مدعی اس��ت که » موارد 
انتقاد در خصوصی س��ازی ها را بررس��ی کردیم افزود: مراحل 

واگذاری منطبق بر قوانین و مقررات انجام شده است.«

نقص قوانین
البته جای شکر این موضوع باقی است که وی در سخنان خود 
از ابالغ قانونی خبر می دهدکه نش��ان می دهد خود متولیان 
نیز معتقدند آن قدرها هم که باید شرایط واگذاری طبق قانون 
و مقررات نبوده و در برخی مس��ایل مانند اهلیت فرد خریدار 
باید دقت بیش��تری صورت میگرفت��ه که  نگرفته و حال طبق 
این قانون و زین پس  عالوه بر اهلیت مالی باید اهلیت فنی و 

تخصصی نیز خریداران سهام راهبردی باید سنجیده شود.
  وزیر اقتصاد با وجود اینکه اتهامات زیادی بر دوران مدیریت 
پوری حسینی وارد است اما همچنان تالش می کند تا اینگونه 
عنوان کندکه  اتفاقات رخ داده ،مشکل بحرانی نیست و ازاین 
دس��ت اتفاقات در بخش های مختلف کش��ور نمایان اس��ت و 
البت��ه این نوع نگاه وی را در این جمل��ه که م یگوید:»ممکن 
اس��ت یک مدیر دچار اشتباه شود، اما این موضوع با انحراف و 

فساد متفاوت است.« یافت.
داس��تان امروز هپکو اتفاقی نیس��ت که تنها به یکی از شرکت 
های واگذار ش��ده نس��بت داده شده باش��د که تا پیش از این 
مش��کالتی به مراتب گس��ترده ت��ر از این در واگ��ذاری هایی 
همچون ش��رکت هما ؛آلومینیوم المهدی و ... مش��اهده شده 
و دس��ت آخر حاش��یه زد و بندها به حدی باال گرفته که این 
پرونده یک به یک در دادگاه های ویژه در حال بررس��ی است  
و خود این اتفاق جای بس��ی امی��دواری دارد و انتظار می رود 
متولیان مربوطه با نگاه��ی جامع تر و عادالنه تر به این اموال  

دولت و واگذاری آن توجه و دقت نظر داشته باشند.
ام��ا آنچه ناامیدی ها را دامن می زد داس��تان معیش��ت تنگ 
کارگران هپکو  و کارگرانی مانند آنهاس��ت که  ش��رکت های 
آنها با همان قوانین  قبلی واگذار ش��ده و یا در صف واگذاری 
ها ایس��تاده اند و دیر یا زود ممکن اس��ت آتش داستان هپکو 
و المه��دی و ... دامن آنها را بگیرد و آنه��ا نیز باید تا آنجا که 
میتوانند دندان روی جگر بگذارند تا شاید روزی که طاقتشان 
از تنگی معیش��ت به سر آمد و هر چه تالش کردند صدایشان 
به گوش فریادرسی نرسید بازهم دست به دامن خطوط ریلی 
و س��وت قطارها شوندشاید قطارها بازهم یاری کنند و صدای 
کارگ��ران مظل��وم خود را به گوش متولیان دلس��وز و جهادی 

برسانند.  

سیاست روز حاشیه های دنباله دار 
واگذاری هپکو را بررسی می کند؛

کارگران 
هپکو؛ 

سهامداران 
بی پول 


