
پیام عابدی

هیــات داوری ســازمان 
خصوصی سازی چهارشنبه هفته 
گذشته )۱۶ مهر( با ۵ رأی موافق و 
یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری 
شرکت کشت و صنعت و دامپروری 
مغان، رأی داد. پیش از این هیات 
مستشاری دیوان محاسبات، رأی 
خود در مورد تخلفات در واگذاری 
کشــت و صنعت مغان را منتشر 
کرده بــود و از رئیس ســازمان 
خصوصی سازی خواسته بود که 
برای »تعیین دقیق میزان خسارات 
وارده به بیت المال ناشی از اعمال 
مدیــران ســازمان خصوصی و 
اعضای هیات واگذاری، ارزیابی 
مجدد سهام اموال و دارایی های 
این شرکت و انعکاس آن به دیوان 
محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم 
نهایی« اقدام کند. برای بررســی 
جنبه های مجرمانه این واگذاری و 
خسارت های ناشی از آن با »احمد 
علیرضا بیگی« عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شوراهای 
مجلس و نماینده تبریز، اسکو و 

آذرشهر گفت وگو کردیم.
    

  در روزهای گذشته جمعی از 
کارگران کشــت و صنعت مغان با 
تهیه طوماری ضمن اعالم رضایت از 
شرایط اقتصادی شرکت، از باقی 
مانــدن مالکیــت آن در بخش 
خصوصی دفاع کردند. خبر تهیه 
این طومار با انتشار خبر بررسی 
خلع ید مالک این شرکت همزمان 
شد و این شائبه را به وجود آورد که 
طومار در جهــت منصرف کردن 
هیات داوری از این تصمیم منتشر 
شده باشد. با توجه به اینکه تاکید 
شده واگذاری این شرکت در شرایط 
غیرشفاف اتفاق افتاده و فساد در 
واگذاری آن، از سوی دستگاه قضا 
محــرز اعالم شــده، جنبه های 
عمومی فساد رخ داده تا چه اندازه 

برخورد با آن را اجتناب ناپذیر کرده 
بود؟

به نظر می رســد که تحریکاتی از 
ناحیه خریدار شــرکت وجود دارد، به 
ویژه حاال که واگذاری این شرکت ابطال 
شده اســت. البته با توجه به صدور رای 
هیات مستشاری دیوان و تاکید رای بر 
تعیین دقیق میزان خســارات وارده به 
بیت المال به نظر می رســید که ابطال 
واگذاری قطعی باشد. از طرفی ده ها هزار 
نفر از اهالی پارس آبــاد مغان با نگارش 
طوماری، خواستار واگذاری این شرکت 
به دولت شــده اند چرا که هیچ توفیقی 
در این واگــذاری نمی بینند. حتی اگر 
درخواستی برای باقی ماندن این شرکت 
در دست بخش خصوصی وجود داشته 
باشد، قوای سه گانه اجازه عقب نشینی 
در مقابل تضییع بیت المال را ندارند و 
باید با قاطعیت قانون را اجرا کنند تا ضرر 
و زیانی که به مردم وارد شــده، جبران 
شود. این واگذاری هم بالی جان مردم و 

هم کشور شد.
بررسی ها نشان می دهد که در طول 
۱.۵ ســالی که خریدار اداره شــرکت 
و منطقه را به دســت گرفته، راندمان 
کشــت افت قابل توجهی داشته است. 
ایــن شــرکت می توانــد محصوالت 
مورد نیاز کشــور را تامین کند چرا که 
ســد اختصاصی برای برداشت آب از 
رودخانــه ارس دارد و از ســهم حقابه 
ایران در رودخانه استراتژیک ارس برای 
رساندن آب به این دشت بی انتها استفاده 
می کند. اراضی در اختیار این شرکت به 
اندازه شهر شیراز مساحت دارد. کشت و 
صنعت دشت مغان نه تنها ظرفیت تامین 
اشتغال ساکنان منطقه که فراتر از آن را 
دارد اما چیزی از آن ندیدیم. به هر شکل 
افرادی که بیت المال را تضییع کردند، 
جنایت بزرگی را انجــام دادند و باید در 

پیشگاه تاریخ و ملت محاکمه شوند.
  چندی پیش آقــای احمد 
توکلی از وزیر دادگستری خواست 
که از طریق نماینده خود در هیات 
داوری سازمان خصوصی سازی، 
واگذاری این شرکت را ابطال کند. به 

نظر می رسد که میان اعضای هیات 
داوری اتفاق نظر وجود نداشت. چرا 
در ایــن زمینه تعلــل به خرج 

می دادند؟
باید در مورد ســابقه این واگذاری 
ســخن بگویم تا جنبه های پنهان آن 
روشن شــود. زمانی که واگذاری این 
شرکت در دســتور کار قرار می گیرد، 
مزایده ای برگزار می شود. چند شرکت 
در این مزایده حاضر می شوند و یکی از 
متقاضیان برنده می شود اما دستگاه های 
نظارتی به خریــدار اعالم می کنند که 
صالحیــت الزم را دارا نیســت. پس از 
حدود ۲۰ روز تصمیــم می گیرند که 
واگذاری به نفر دوم مزایده انجام شــود 
در حالی که آن مزایده باطل شده بود و 
امکان واگذاری وجود نداشت. همچنین 
از مدت کارشناســی و قیمت گذاری 
اموال شرکت بیش از ۶ ماه گذشته بود 
و مجدد باید کارشناسی و قیمت گذاری 
انجام می شد و بعد وارد فراینده مزایده 
می شــدند. جدا از ایــن، در این مدت 
قیمت دالر از ۳ هــزار و ۵۰۰ تومان به 
نزدیک ۱۴هزار تومان افزایش می یابد. از 
طرفی سازمان بازرسی کل کشور اعالم 
می کند که براساس مستندات، فردی 
که شرکت را در تملک خود درمی آورد 
۱۳۰ میلیارد تومان بدهی معوق بانکی 

دارد و اهلیت ندارد.
اینها به کنــار، در حالــی که اعالم 
می شود کشــت و صنعت دشت مغان 
۴ هزار میلیارد تومــان ارزش دارد، به 
قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان به همین 
خریدار بی اهلیت واگذار می شــود اما 
تنها ۱۰۰ میلیارد تومان آن را به صورت 
نقد و باقی آن را پس از ۲ ســال تنفس 
در ۹ قســط پرداخت می کند. دیوان 
محاســبات در گزارش تفریغ بودجه 
سال ۹۷، این واگذاری را خالف قانون 
اعالم می کند. حتی سازمان بازرسی کل 
کشور ورود پیدا می کند و دستگاه های 
دیگر هم نظر خود را اعالم می کنند اما 
دست های پیدا و پنهانی تالش می کنند 
آنچه اتفاق افتاده را طبیعی جلوه دهند، با 
این استدالل که پیش از برگزاری مزایده 

نهایی که کارشناسی آن حتما باید ابطال 
می شد، مزایده دیگری برگزار شده بود 
و هیچ خریداری برای شــرکت وجود 
نداشــت! با همین استدالل شرکتی را 
که ۴ هزار میلیارد تومان قیمت گذاری 
شــده بود به کمتر از ۵۰درصد قیمت 

فروختند.
  ســازمان خصوصی سازی 
چگونه برای ورود اولیه به این تخلف 
و ارجاع آن به هیات داوری، زیر بار 

رفت؟
هیــات واگــذاری ســازمان 
خصوصی سازی در مقابل ایرداتی که 
وجود داشــت باید پاســخگو می شد. 
باالخره ســازمان باید می پذیرفت که 
در این واگذاری ایرادات اساسی وجود 
دارد. دستگاه های نظارتی هم وارد شده 
بودند و واگذاری زیر ســوال رفته بود. 
هیات واگذاری می دانست که باالخره 
باید پاســخگوی اتفاقاتی که رخ داده 
باشــد چرا که به زودی حسابرسی ها و 
حساب کشی  ها رو می شوند و این پایان 
کار نیســت، در نتیجه واگــذاری را به 
هیات داوری سازمان ارجاع دادند. هیات 
داوری مجموعه ای است که اعضای آن 
توسط وزیر اقتصاد و امور دارایی انتخاب 
می شــوند. زمانی که میان فروشنده و 
خریدار اختالف بــه وجود می  آید، نظر 

هیات نافذ است.
  سازمان بازرسی کل کشور 
اعــالم کــرده که ســازمان 
خصوصی سازی در دو مرحله مکلف 
به دادخواست ابطال به هیات داوری 
شده اما یک سری فشارها در میان 

بوده که این اتفاق رخ ندهد. منظور 
سازمان بازرسی چیست؟

درســت زمانی که هیات واگذاری 
قصد داشــت پرونده را به هیات داوری 
ارجــاع دهد، »اســحاق جهانگیری« 
معاون اول رئیس جمهوری ورود پیدا 
می کند و جلوی ارجاع به هیات داوری 
را می گیرد. ایشان تالش می کنند که 
اعضای هیات واگــذاری را قانع کنند 
که اگر در قیمت گذاری مشکلی وجود 
دارد، مجــدد این کار انجام شــود. در 
اردیبهشت ســال ۹۸ رئیس جمهور 
شخصا در جلسه هیات دولت به پرونده 
دشت مغان ورود پیدا می کند و از وزیر 
اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری که 
نمایندگانشان در هیات داوری حضور 
دارند، می خواهد که امضای خود را دائر 
بر اینکه پرونده به هیــات ارجاع داده 
شــود، پس بگیرند. هیات داوری هم از 
صدور رای امتناع می کنــد و با در نظر 
گرفتن انصاف فروشنده قرار بر سقوط 
دعوا را صــادر می  کند، به این معنی که 
دعوایــی وجود ندارد که هیــات به آن 

رسیدگی کند.
پس از ســقوط قرار دعوا که اقدامی 
غیرقانونی است، شکایتی به دادگستری 
تهران ارجاع داده می شود. این شکایت 
در شعبه ۲۱ دادگســتری تهران مورد 
رســیدگی قرار می گیرد و رای صادر 
می شــود. رای تصریح مــی دارد که 
ســقوط دعوا، غیرقانونی است. شعبه 
۲۱ دادگســتری تهران صریحا اعالم 
می کند که در معامالت دولتی، اگر سود 
هم مسلم باشــد و رئیس جمهوری از 
داوری انصراف دهد، باید تشریفات اصل 
۱۳۹ قانون اساســی جاری شوند. این 
اصل مقرر می دارد »صلح دعاوی راجع 
به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به 
داوری در هر مورد، موکول به تصویب 
هیات وزیران اســت و بایــد به اطالع 

مجلس برسد«.
  حاال که رای هیات داوری صادر 
شــده، بهترین وضعیــت برای 
جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان 

بیشتر به منافع عمومی چیست؟
مالکیت شــرکت مجــدد باید به 
دولت واگذار شود تا در نهایت از طریق 
بورس به مردم عرضه شــود، آنگاه در 
عدالت کامل اداره می شود. پرسش این 
است که چرا شــرکتی با برخورداری از 
بیش از ۶۰هزار هکتــار اراضی و قریب 
به یک میلیون مترمربع تاسیســات و 
کارخانجات که به دلیــل قرار گرفتن 
در یکی از حاصل خیزترین جلگه های 
جهان، از نظر استعداد تولید محصول 
بی همتاست و ســرمایه ملی محسوب 

می شود، در بورس عرضه نمی شود؟
مردم باید سهام این شرکت را بخرند 
و در مجمع ســهام داران برای اداره آن 
تصمیم گیری کنند. از طرفی باید توجه 
داشــت که این واگذاری در منطقه ای 
انجام شــد که امروز کمی آن طرف تر 
در کشور جمهوری آذربایجان جنگی 
میان این کشور با کشور همسایه یعنی 
ارمنستان درگرفته است. هر تصمیمی 
در آن مقطع، باید با تهیه پیوست امنیتی 

و اجتماعی همراه می شد. دولت باید این 
پیوست را تهیه می کرد. بنابراین جدا از 
اشــکاالتی که در واگذاری این شرکت 
وجود دارد، مســائل مهم اجتماعی و 
امنیتی آن دیده نشــده بــود و چنین 
واگذاری از لحاظ امنیتی به صالح کشور 
نبود. در کل، به وضوح تضییع بیت المال 
را می بینیم و دیوان محاسبات هم بر این 

امر تاکید کرده است.
  به نظر می رسد که زمان زیادی 
روی ابطال این واگذاری گذاشته 
شده است. انتظار می رفت که زودتر 

از اینها تکلیف مشخص شود.
در مقابل اعاده این شرکت  مقاومت 
می شــد. در مقابــل اعــاده هپکــو و 
ماشین سازی تبریز هم همین وضعیت 
وجود داشت. می بینیم که با وجود اینکه 
قربانعلی فرخزاد، محاکمه شد، چه اندازه 
مقاومت صورت گرفت تا دولت صاحب 
این مال نشود. از طرفی تالش کردند که 
اعاده این شرکت ها به دولت را تصمیمی 
شکست خورده نشــان دهند تا جلوی 

انجام آنها را بگیرند.
هفت تپه، هپکو، ماشین سازی تبریز، 
کشــت و صنعت مغان و... می توانند با 
مدیریت درســت برای دولت و مردم 
ثروت آفرین باشند و برای آنها منفعت 
پایدار ایجــاد کنند. این شــرکت ها با 
مدیریت مشارکتی و منطبق با توسعه 
محلی و منطقــه ای امکان تامین تمام 
هزینه های خــود و ســودآوری قابل 
مالحظه برای کشور را دارند تا باری بر 

دوش دولت نباشند.
  با توجه به اینکه نام »پوری 
حســینی« رئیس سابق سازمان 
خصوصی سازی، در واگذاری بیشتر 
این شــرکت  ها وجود دارد، چرا 
تاکنون جنبه های مختلف پرونده 

وی روشن نشده است؟
آقای پوری حســینی جعبه سیاه 
خصوصی سازی است و باید اجازه دهند 
که رسیدگی به پرونده وی آسان شود 
و مانع تراشی نکنند. زمانی که قربانعلی 
فرخزاد در دادگاه می گوید ۴۴۶ میلیون 
دالر )به نرخ ۴۲۰۰( به من دادند تا ورق 
وارد کنم اما تحریم نگذاشت که این کار 
را انجام دهم و بعد با فروش ۲۰۱ میلیون 
دالر آن در بازار به نرخ آزاد، ماشین سازی 
تبریز را خریدم، انتظــار داریم که این 
واگذاری ها را به مغلطه نکشانند و پاسخ 
دهند که چرا این تخلفات رخ داده است.
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آمار متقاضیان بیمه بیکاری به 
۷۵۰هزار نفر رسید

مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان تامین 
اجتماعی گفت: ۷۵۰هزار نفر متقاضی دریافت بیمه 
بیکاری شــدند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
مهدی شکوری افزود: شرایط دریافت بیمه بیکاری 
این است که فرد بدون اراده و میل بیکار شده و آماده به 
کار باشد. مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی 
گفت: منبعی که میزان مشــاغل از دســت رفته و 
کســانی را که کار خود را از دست داده اند، مشخص 
می کند، نام نویسی در ســامانه بیکاری وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی است و هر ماه براساس رصدی 
که کارشناسان در مورد بیمه شدگان انجام می دهند 
و تعدادی که کاهش پیــدا می کنند به عنوان منبع 
دیگر این آمار مدنظر اســت. وی یادآور شد: در بیمه 
تامین اجتماعی فقط مشاغل کارگری وجود ندارد و 
بیمه های مختلفی مانند بیمه رانندگان، ساختمانی، 
اختیاری و مشاغل آزاد را هم شامل می شود. مدیرکل 
امور بیمه شدگان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
۷۵۰هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری نام نویسی 
کرده اند، گفت: برای دریافت بیمه بیکاری شــرایط 
این است که فرد بدون اراده و میل بیکار شده و آماده به 
کار باشد و اگر قرار باشد در شغلی مشغول به کار شود، 

بیمه بیکاری آن فرد قطع خواهد شد.
    

کارگران خطاب به استاندار گیالن:
 بازگشایی آب معدنی داماش 

را مدنظر قرار دهید

کارگران شرکت آب معدنی داماش، در نامه ای که 
خطاب به استاندار گیالن تنظیم شده است، خواهان 
رسیدگی به وضعیت معیشــتی خود و بازگشایی 
کارخانه شدند. به گزارش ایلنا، در این نامه، کارگران 
یادآور شــدند که ۳ ماه است دســتمزد دریافت 
نکرده اند و حق بیمه هایشــان به حساب سازمان 
تامین اجتماعی واریز نشده است. نویسندگان این 
نامه با اشاره به تعطیلی کارخانه آب معدنی به دلیل 
تامین نشدن مواد اولیه، تاکید کردند که ۳۳ کارگر به 
همراه خانواده  هایشان در شرایط اضطراب ناشی از 
تعطیلی همیشگی کارخانه به سر می برند. کارگران 
آب معدنی داماش با اشاره به بازار مناسبی که برای 
عرضه محصوالت داماش وجــود دارد، خطاب به 
زارع، استاندار گیالن نوشتند که بانک ملی از تامین 
سرمایه در گردش این شرکت خودداری می ورزد. در 
پایان این نامه از این مقام ارشد استان خواسته شده 
که محرومیت کارگران آب معدنی داماش را مدنظر 
قرار دهد و بانک ملی را نسبت به بازگشایی کارخانه و 

تامین مالی ۵ میلیارد تومانی آن ملزم کند.
    

 ۱۵۰۹ کارگر استان اراک 
حقوق معوق دارند

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی گفت: تعداد کارگران دارای حقوق معوق 
این استان از پنج هزار و ۵۳۵ نفر در نیمه پارسال به 
یک هزار و ۵۰۹ نفر در مدت مشابه امسال رسیده که 
با کاهش ۶۳درصدی همراه بوده است. به گزارش 
روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی، محمدتقی آبایی گفت: واحدهای دارای 
حقوق معوق این استان از ۴۱ فقره در شهریورماه 
۹۸ به ۲۸ فقره در پایان نیمه اول امسال رسیده است.

وی بیان کرد: شــمار ماه های حقــوق معوق 
کارگران استان مرکزی از ۱۴۰ ماه در شهریورماه 
پارسال به ۸۵ ماه در شهریورماه امسال رسیده که 
بیانگر کاهش ۳۹درصدی این شاخص است. آبایی 
تصریح کرد: واحدهای تولیدی شهرســتان های 
آشــتیان، خنداب، دلیجان، فراهــان، کمیجان و 
محالت در شهریورماه امسال هیچ حقوق معوقی 
نداشته اند که این مهم نشانگر هدفگذاری درست 
در حل معضالت حوزه تولید در اســتان است. وی 
اظهار داشت: با وجود تحریم ها و مشکالت اقتصادی 
حاکم بر جامعه، تالش  زیادی برای بهبود وضعیت 
کار و تولید استان مرکزی صورت گرفته و این مهم با 

جدیت تمام ادامه دارد.

4
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: مرحله پنجم 
پرداخت اشتغال پایدار روســتایی را از هفته گذشته آغاز 

کردیم.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، محمد شــریعتمداری 
اظهار داشت: حدود ۸هزار میلیارد تومان منابع در اختیار 
چهار بانک عامل توسعه و تعاون، کشاورزی، پست بانک و 
صندوق کارآفرینی امید برای پرداخت تسهیالت به کلیه 
متقاضیان در نوبت وام های اشــتغال پایدار روستایی قرار 

گرفت.
وی عنوان کــرد: بنابرایــن ۱۲هزار میلیــارد تومان 
پرداختی گذشته با ۲۰هزار میلیارد تومان منابع از محل 
یک و نیم میلیارد منابع در اختیار صندوق توســعه ملی 

خواهیم داشت. تاکنون ۱۳۵هزار فعالیت اقتصادی از محل 
این منابع در سطح کشور به اجرا درآمده است.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کــرد: از محل 
اجرای منابع عالوه بر اشتغال ۲۲۰هزار نفری که تاکنون به 
وجود آمده، به غیر از مرحله بوم گردی که در شرایط کرونا 
با مشکالتی مواجه شد بقیه براساس پایش استانداران در 
سطح کشور، به کار خود ادامه دادند و بخشی از آنها حتی 
بازپرداخت تسهیالتی شــان آغاز شده اســت. امیدواریم 
بتوانیم پرداخت تســهیالت را به صورت چرخشی ادامه 

بدهیم.
شــریعتمداری افزود: اقدام مهم دیگــری در روز ملی 
روستا کلید زده شد. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، 

کشاورزان و عشایر عزیز کشــور ما از قبل از دولت تدبیر و 
امید جمعا ۶۵۴هزار بیمه شــده و مستمری بگیر داشت 
که این میزان در دوره دولت تدبیر و امید به یک میلیون و 

۲۷۸هزار افزایش پیدا کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه منابع اولیه در پیوســتن به 
این صندوق از طریق خود بیمه شده باید پرداخت می شد و 
برخی از ساکنان روستا توانایی پرداخت نداشتند بنابراین 
دولت سهم بیمه خود و روستاییان را به میزان هزار و ۴۲۵ 

میلیارد تومان تقبل کرد.
وزیر تعاون تصریــح کرد: به این ترتیــب یک میلیون 
و ۵۰۰هزار بیمه شــده جدید به مجموعه بیمه شــدگان 
صندوق بیمه اجتماعی عشــایر اضافه خواهد شد و جمع 

افراد بیمه شــده را به ۲۸۰۰ نفر در سطح روستاها خواهد 
رساند. به میزان مســتمری بگیران، ۱۱۲هزار نفر افزوده 
شده و مجموعه سرانه همه بیمه شدگان در صندوق بیمه 
تامین اجتماعی امروز به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته 
است. بنابراین صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان 

پایدارترین صندوق بیمه اجتماعی کشور است .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مرحله پنجم پرداخت اشتغال پایدار روستایی از هفته گذشته آغاز شد

هفت تپه، هپکو، 
ماشین سازی تبریز، کشت 
و صنعت مغان و... می توانند 

با مدیریت درست برای 
دولت و مردم ثروت آفرین 
باشند و برای آنها منفعت 

پایدار ایجاد کنند

قوای سه گانه اجازه 
عقب نشینی در مقابل 

تضییع بیت المال را ندارند 
و باید با قاطعیت قانون را 

اجرا کنند تا ضرر و زیانی که 
به مردم وارد شده، جبران 

شود. این واگذاری هم بالی 
جان مردم و هم کشور شد
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