
پيش بيني سود كمتر از يك درصد در سال براي 
بودجه 1270ه�زار ميليارد توماني ش�ركت ها، 
بانك ها و مؤسسات وابس�ته به دولت در اليحه 
بودجه سال 98 به خوبي نش�ان مي دهد، نظام 
مديريت ش�ركت هاي وابس�ته به دولت با ابزار 
ناكارآمدي نقش هيزم تنور خصوصي سازي هاي 
عقيم و مفس�ده انگيز را در ايران بازي مي كند.

 امروز  از طرفي با ش��وك نحوه مديريت نامطلوب 
دارايي هاي عظیم دولتي مواجه هستیم و از طرف 
ديگر با خصوصي س��ازي هايي كه با رانت و مفسده 

همراه بوده است. 
 اگر مديريت دارايي هاي شركتي عظیم دولت چنان 
ضعیف باشد كه تنها بازدهي يك يا 2 درصدي براي 
آن در سال در نظر گرفته شود، نتیجه آن مي شود 
كه دولت بايد تكیه بیشتري به نفت، افزايش بهاي 
تسعیر نرخ ارز، مالیات مضاف بر مالیات دهندگان، 
انتش��ار اوراق مش��اركت و بده��ي ) از مصادي��ق 
آينده فروش��ي(، افزايش بهاي داخلي حامل هاي 
انرژي و... بكند، در صورتي ك��ه اگر بازدهي بخش 
بنگاه ها، بانك ها و مؤسسات وابس��ته با ارفاق تنها 
10 درصد در سال باش��د میانگین پیش بیني سود 
بانك هاي دولت ) كنترلي و غیر كنترلي، بورسي و 
غیر بورسي، اصلي و وابسته به اصلي ( بايد در بودجه 
98 در حدود 127 هزار میلیارد تومان باشد كه اين 
حجم از منابع فقر را از كشور ريشه كن مي كند، اما 
هم اكنون از نظر بودجه اي و قانوني تنبیه و تشويقي 
براي مديريت كنندگان دارايي هاي شركتي دولت 
به صراح��ت در نظر گرفته نش��ده اس��ت؛ چراكه 
پیش بیني سود يك يا 2 درصد در سال يعني ارائه 
مجوز ناكارآمدي در مديريت دارايي ش��ركت هاي 

دولتي. 
 مداخله های غيرضروری در امور شركت ها

عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مدعي 
هستند كه شرايط و امكان بررسي بودجه شركت ها، 
بانك ها و مؤسس��ات وابس��ته به دول��ت را ندارند، 
اما اطالعات دريافتي نش��ان مي دهد كه برخي از 
نمايندگان مجلس در چینش مديران شركت هاي 
دولتي وابسته به 18وزارتخانه و سازمان هاي دولتي 
اعمال نظر دارند. از اين رو امروز محل پرس��ش آن 
اس��ت چگونه میانگین بازدهي صدها ش��ركت و 
مؤسس��ه وابس��ته به دولت با بیش از هزاران مدير 
و عضو هیئت مديره در اليحه بودجه سال 98 تنها 
يك درصد ) كمتر از 12هزار میلیارد تومان( عنوان 
مي شود، اين درحالیس��ت كه دوبرابر بازدهي فوق 

تنها بايد از بانك هاي كنترلي دولت بیرون بیايد. 
اگر در بخش شركت ها، بانك ها و مؤسسات وابسته 
به دولت بازدهي س��االنه به جاي يك درصد تنها 
20 درصد بود )معادل سود ساالنه بانكي(، از محل 

دارايي هاي دولتي ب��ا عنوان ش��ركت ها، بانك ها 
و مؤسسات وابس��ته به دولت در س��ال 254هزار 
میلیارد تومان سود ايجاد مي ش��د، با اين حجم از 
منابع بي شك تحول عظیمي در اقتصاد ايران روي 
مي داد كه ناكارآمدي مديريت دولتي موجب شده 
تا عده اي خصوصي سازي را راهكار بهبود وضعیت 
مديريت دارايي ها در اقتصاد معرفي مي كنند. البته 
پرونده خصوصي س��ازي در اي��ران به رغم چندين 
دهه خصوصي س��ازي با ابهامات مفس��ده بر انگیز 
جدي روبه رو است كه يا بايد ناكارآمدي در بخش 
مديريت دارايي هاي دولتي و عمومي را عالج كنیم 
يا اينكه به فكر بهبود فضاي كس��ب و كار و زمینه 
خصوصي سازي هاي كوچك واقعي منهاي مفسده 

و زد و بند در كشور باشیم. 
  شركت های دولتی حداقل بايد 127 هزار 

ميلياردتومان سود دهند
اگر با تخفیف میانگین س��ودآوري براي بنگاه هاي 
دولتي را در سال به جاي 20 درصد تنها 10 درصد 
قرار دهیم، سود پیش بیني شده شركت ها در سال 
بايد در حدود 127هزار میلیارد تومان باشد، با اين 
حجم از منابع نه تنها حقوق و دس��تمزد 95 هزار 
میلیارد توماني بیش از 2میلیون و 300 هزار كارمند 
دول��ت تحصیل مي ش��ود، بلكه 32ه��زار میلیارد 
تومان منابع هم ايجاد مي ش��ود. حال اگر به جاي 

پرداخت كمك بیش از 40 ه��زار میلیارد توماني 
به صندوق هاي بازنشستگي در سال آتي، 33هزار 
میلیارد تومان كمك به صندوق بازنشستگي با يك 
میلیون و 300 هزار مستمري بگیر پرداخت شود، 
عماًل دستمزد نیروي كار دولت و بازنشستگان اين 

بخش در سال آتي فراهم مي شود. 
  انحص�ار ب�ی بديل دول�ت بر ح�وزه های 

اقتصادی 
شايد عده اي مطالب فوق را با توجه به ناكارآمدي 
بخش دولت يك رؤيا معرفي كنند، اما ش��فافیت 
در بخش بنگاه هاي دولتي چنان ابزاري اس��ت كه 
نه تنها س��ود آوري 10 درصدي بنگاه هاي دولتي 
را محق��ق خواهد كرد بلك��ه زمینه دس��تیابي به 
س��ود 20 درصدي يعن��ي منابعي بی��ش از 250 
هزار میلیارد تومان فقط از محل بنگاه هاي دولتي 
ايجاد مي شود. اين در حالي است كه دولت تقريباً 
در تمامي رش��ته ها و حوزه هاي اقتص��ادي اعم از 
بانك، بیمه، نفت و گاز، حمل و نقل، س��اختمان، 
صنعت و مع��دن، كاني هاي غیرفلزي، س��یمان، 
فناوري اطالعات و ارتباطات، مخابرات، ارتباطات 
س��یار، داده پردازي، صندوق هاي سرمايه گذاري، 
ش��ركت هاي تأمی��ن س��رمايه، ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري، صندوق ه��اي بازنشس��تگي و... 
بنگاه هاي بورسي و غیر بورسي به شكل كنترلي و 

غیركنترلي دارد، از همین رو ادعا مي شود كه دولت 
 50 تا 70 درصد اقتصاد ايران را در اختیار خود دارد. 

  مجوز و نظارت در اختيار دولت است 
در اين میان بايد توجه داشت كه مرجع مجوزدهنده، 
نظارت و هدايت عمده صنايع، حوزه ها و رش��ته ها 
نیز خ��ود دولت اس��ت، از اي��ن رو در صنايعي كه 
دولت س��هم اندكي  از صنعت را در اختیار دارد به 
واس��طه اينكه دولت اس��ت و مرجع صادركننده و 
تمديدكننده مجوز هم دولت است و نظارت هم با 
دولت مي باشد، قدرت كنترلي و شايد بتوان گفت 
انحصاري ايجاد مي ش��ود، همچنین بايد گفت كه 
عالوه بر منابع بودجه اي، دولت به واسطه در اختیار 
داشت بانك مركزي و بس��یاري از بانك ها به شكل 
كنترلي و مديريتي به منابع مالي قابل مالحظه اي 
براي تأمین مالي بنگاه هايش دسترسي دارد. حال 
بیمه ه��ا و صندوق هاي بازنشس��تگي را نیز به اين 
دايره بايد افزود و گاهي روي��ه اي براي بهره مندي 
از منابع صندوق توس��عه ملي پیموده مي شود كه 
امكان دارد ذينفع نهايي از منابع اين بخش نیز يكي 

از بخش هاي مديريتي يا كنترلي دولت باشد. 
توضیح فوق از اين منظر ارائه شد كه نه تنها سود 20 
درصدي براي بنگاه هاي دولتي و وابسته به دولت 
را امري امكانپذير انعكاس دهی��م بلكه با توجه به 
حدود و میزان اختیارات و امكانات دولت اين سود 
را ناچیز معرفي كنیم اما برای تحصیل س��ودهاي 
40 تا 50 درصدي از بنگاه ها مس��تلزم ايجاد نظام 
حاكمیت ش��ركتي در بنگاه هاي دولتي هستیم و 
حتماً از طريق شفاف س��ازي زير و بم شركت هاي 
دولتي، بانك ها و مؤسسات وابس��ته به دولت اعم 
از كنترلي ، مديريتي، بورس��ي و غیربورسي  را در 

ابتدا درآوريم. 
  گام اول ب�رای بهبود عملکرد ش�فافيت و 

گزارش دهی مستمر است
شفافیت و الزام بر ثبت و ضبط تمامي صورت هاي 
مال��ي در س��امانه اي همانن��د ك��دال ) س��امانه 
اطالع رساني ناشران بورس��ي ( و لینك شدن اين 
سامانه با پورتال ثبت شركت ها و روزنامه رسمي و 
سامانه هايي همانند مزايده ها و مناقصات و يادآوري 
كردن قوانین محاس��بات عمومي و قانون تجارت 
و س��اير موارد حقوقي به مديران گوشزد شود. در 
چنین ش��رايطي مدير متوجه مي شود كه ديگر از 
طريق الب��ي و ارتباط گیري نمي تواند به س��ادگي 
س��كان مديريت بنگاه ها را بر عهده بگی��رد و اگر 
هم چنین ش��د متوجه مي شود كه مسئولیت هاي 
قانوني دارد كه اگر در قب��ال آن قصور كند با قانون 
و نهادهاي نظارتي سروكار دارد، در عین حال اگر 
عملكرد و به��ره وري و بازدهي خوبي هم داش��ته 
باش��د با پاداش روبه رو مي ش��ود.  اگر چنین شود 
نمايندگان مجلسي كه خداي نكرده در امور شركتي 
و بنگاه هاي دولتي براي خود سهمیه مديريتي قائل 
مي شدند با توجه به رؤيت فضاي شفاف و الزام آور 
قانوني براي مدي��ران، از اين حوزه خارج ش��ده و 
نظارت بر ام��ور سیاس��ت گذاري و بهبود خدمات 
به مردم را م��ورد توجه قرار مي دهن��د و بر نظارت 
بر بنگاه ها، بانك ها و مؤسس��ات وابسته به دولت و 

بخش هاي عمومي تمركز مي كنند. 
  انتش�ار صورت ه�ای  مال�ی تلفيق�ی 

شركت های دولتی
بايد مشخص شود كه دارايي ها، عملكرد و عملیات، 
بدهي ها، س��رمايه گذاري هاي كوت��اه مدت و بلند 
مدت، سودناخالص و خالص، گردش وجوه، معامالت 
عمده، مديريت و اعضاي هیئت مديره، تعداد نیروي 
كار، محیط قانوني فعالیت، ريسك ها، فرصت ها و . 
. . به چه شكل است تا بعد از شفافیت مداخله هاي 
سیاسي و غیر سیاسي را كه س��ودآوري بنگاه هاي 
دولتي را به عددهاي صفر و يك رسانده است، عالج 
كنیم.  از اين رو در ابتدا بايد با شفاف سازي و انتشار 
اطالعات مالي شركت هاي دولتي اعم از صورت هاي 
مالي ش��ركت اصلي، تلفیقي و شركت هاي وابسته 
بدانیم وضعیت دارايي و مديري��ت دارايي بنگاه ها 
به چه شكل اس��ت و س��پس براي بهبود عملكرد 
شركت ها در هر دولتي فارغ از نگاه هاي سیاسي و 
جناحي افراد توانمند شايسته را در حوزه مديريت 

شركت دولتي به كار گیريم. 
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دولت به سود ساالنه یک درصدی شرکت هایش راضی است!
پيش بينی سود كمتر از 12هزار ميلياردتومان برای شركت های دولتی در اليحه بودجه 98

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

6101533داروسازيابوريحان
6279299لنتترمزايران
234861118كارتنايران
11289537پارسسرام

5261249آلومراد
3206152شكرشاهرود
4798228نيروترانس

12509595كنترلخوردگيتكينكو
2138101كاشيسعدي

16093766پااليشنفتتبريز
5568265بهنوشايران

272241296البراتوارداروسازيدكترعبيدي
191791بانككارآفرين
11206533داروييرازك

3897157فوالدكاوهجنوبكيش
124459بانكپارسيان

7157340داروسازيابوريحان
4040150صنايعكاشيوسراميكسينا

172081سامانگستراصفهان
2236106فيبرايران

12832611فرآوردههاينسوزايران
3291156داروسازيامين

116055بانكسينا
4233200پتروشيميآبادان

5467260شيرپاستوريزهپگاهخراسان
14567693كربنايران
3715176كاشيالوند

7787370سيمانبجنورد
114354بيمهالبرز
178084بيمهآسيا

3898178كارخانجاتتوليديشهيدقندي
3668174شيشههمدان

203296ايراندارو
2234106سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

156974فنرسازيزر
5342254كشتوصنعتپياذر
8170280پااليشنفتاصفهان
152872گروهداروييبركت
5580230پتروشيميشازند

5313253ذغالسنگنگينطبس
4132157تكنوتار

170181سرمايهگذاريبوعلي
7721367داروسازياكسير

6523310صنايعپتروشيميكرمانشاه
6197295پتروشيميشيراز

17038811صنايعخاكچينيايران
4470191تايدواترخاورميانه
2438116پستبانكايران

6268209نيروكلر
162277سيمانتهران

2152102داروسازيروزدارو
12432592داروسازيزاگرسفارمدپارس
3650126ريختهگريتراكتورسازيايران

105950سيمانسپاهان
2-2840پمپسازيايران
277059فوالدآلياژيايران

10985358پااليشنفتبندرعباس
200895رينگسازيمشهد
2126101داروسازيكوثر

280083صنعتيآما
103249سيمانكردستان

3450119صنايعالستيكيسهند
96846سيمانشرق

8790209گروهصنعتيبوتان
229193سيمانصوفيان

518991مليسربورويايران
33-2800لعابيران

7330148پتروشيميفجر
467050گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

5687119بيسكويتگرجي
2841135ايرانياساتايرورابر

7650275مسشهيدباهنر
447076قندنيشابور

280034كارخانجاتتوليديشيشهرازي
3315128سراميكهايصنعتياردكان

252776سيمانهگمتان
224569بيمهدانا

123258سيماندورود
6424154قندلرستان

12877236پتروشيميپرديس
428016شيميداروييداروپخش

527065پااليشنفتتهران
227492نيرومحركه

5901160پشمشيشهايران
29298741نفتسپاهان

304862سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
17000576صنايعشيمياييسينا
120019ماشينسازياراك

225063توسعهشهريتوسگستر
8960336جامدارو

129032سرمايهگذاريصنعتومعدن
96437ليزينگايران

4950169تأمينماسهريختهگري
121420ليزينگايرانيان
889916درخشانتهران

181138سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ(
4874154گروهصنعتيسپاهان

405053سبحاندارو
92721داروييلقمان

159632گروهصنايعبهشهرايران
512089فوالدمباركهاصفهان

5777158قندمرودشت
162973سيمانمازندران
215549داروييلقمان

172030سرمايهگذاريپرديس
6989330موتوژن

488933س.صنايعشيمياييايران
1230086پارسدارو

212330س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
7500145ايرانمرينوس

33929358پتروشيميپارس
580597سيماناصفهان

790031كالسيمين
1803039پرداختالكترونيكسامانكيش

9410124گلتاش
461510توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

170726بانكتجارت
10477341شهد

5-6210معادنمنگنزايران
192041سرمايهگذاريآتيهدماوند

15-3616قندثابتخراسان
331419دادهپردازيايران

223025بيمهما
33-7699كاشيپارس
3-1290سيمانشمال

393048سيمانخوزستان
116711سرمايهگذاريشاهد

4-2500بيمهملت
47550البرزدارو

12990230كشتوصنعتچينچين
203420سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ(

13007سيمانشمال
1-1730سرمايهگذاريغدير)هلدينگ(

27814پارسمينو
263113صنايعآذرآب

444530توليديچدنسازان
135514كمكفنرآيندامين

26-2009توريستيورفاهيآبادگرانايران
8840135باما

15096489سيمانسفيدنيريز
113710پالسكوكار

548549همكارانسيستم
295555سيماناروميه

3-1627ايركاپارتصنعت
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خروج سرمايه به شکل كااليی از ايران

قاچاق دام به خارج 4/5برابر شد
ديروز وقتي بهاي ارز در حدود 3 هزار تومان بود، عده اي از اعضاي 
اتاق هاي بازرگاني يکي از داليل واردات و قاچاق به شکل ورودي به 
كش�ور را پايين بودن بهاي ارز عنوان مي كردند. حال در شرايطي 
كه برخي از اعضاي اتاق بازرگاني دنب�ال ارز 6 هزار توماني بودند، 
ارز به بيش از 10 هزار تومان رش�د داش�ته اس�ت ولي هم ش�اهد 
قاچاق كاال به ش�کل ورودي هس�تيم و هم اينکه ش�اهد افزايش 
قاچاق كاال به شکل خروجي هس�تيم به طوري كه به گفته رئيس 
اتحاديه دامداران ايران، ساالنه بيش از يك ميليون رأس دام زنده 
از كشور قاچاق مي ش�ود كه كاهش عرضه را تشديد كرده است. 
 به رغم آنكه در برنامه ششم توسعه و تشريح وظايف دستگاه هاي اجرايي 
وظیفه هر دستگاهي براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مشخص است، امروز 
حوزه قاچاق كاال و ارز دامن گیر خروج كاال از كش��ور شده است. با اين 
روند از طرفي به دلیل رشد حجم نقدينگي ارزش پول در كشور در حال 
كاهش است و از طرف ديگر با خروج سرمايه به شكل ارز و كاال بازارها با 
كمبود كاال روبه رو هستند. در اين میان وضعیت قیمت در بازارها چنان 
نابه سامان شده است كه حتي رئیس جمهور به عنوان شخص اول قوه 

مجريه نیز منتقد شده است. 
 هزاران واحد دامپروري، آبزي پروري و پرورش مرغ سال هاست كه در 
حوزه واردات نهاده هاي دامي با چالش مواجهند و اين حوزه با انحصار 
چند واردكننده مواجه ش��ده اس��ت كه هر وقت اراده كنند مي توانند 
قیمت را تعديل ، مثبت يا منفي كنند. در اين بین با وجود اينكه مي توان 
با تشكیل يك تعاوني مجوز 60 درصد از واردات نهاده هاي دامي مورد 
نیاز كشور را به تولیدكنندگان واقعي اين بخش داد اما مشخص نیست 
كه چرا دولت ها در اين باره تعلل مي كنند و امروز نه تنها بخشي از گراني 
مواد پروتئیني به نهاده هاي دامي باز مي گردد، بلكه اخیراً به دلیل رشد 
بهاي ارز، قاچاق كاال به شكل خروجي از كشور صاحب توجیه اقتصادي 

شديدي شده است كه حوزه دامي از اين گزند مصون نبوده است. 
دولت و برخي صادركنندگان و قاچاقچیان كاال به ش��كل خروجي از 
كشور از تعديل مثبت بهاي ارز خواسته يا ناخواسته بهره مي برند، از اين 
رو با افزايش بهاي ارز خروج سرمايه به شكل كاال از كشور تقويت شده 

كه اين مورد تعادل در بازارها را بر هم زده است. 
علیرضا عزيزاللهي با اشاره به اينكه ساالنه 850 هزار تن گوشت قرمز در 
كشور تولید مي شود، افزود: از اين حجم 500 هزار تن گوشت گوسفند 

و 300 هزار تن نیز گوشت گاو، گاومیش و گوساله است. 
وي تقاضا براي گوش��ت قرمز را يك میلیون و 100 هزار تن دانست و 
گفت: 300 هزار تن كمبود عرضه در كش��ور وج��ود دارد كه در اوايل 
انقالب با واردات 240 هزار تن گوشت گوساله منجمد و افزايش تولید 
گوشت سفید با هدف جايگزيني آن با گوشت قرمز وضعیت بازار تنظیم 

مي شد كه البته اين روند ادامه پیدا نكرده است. 
رئیس اتحاديه دام��داران ايران با اش��اره ب��ه افزايش س��رانه مصرف 
گوشت مرغ از ش��ش كیلوگرم به 29 كیلوگرم و ماهي از 800 گرم به 
شش كیلوگرم با افزايش تولید گوشت سفید ادامه داد: تمايل مردم براي 
مصرف گوشت گرم از نوع گوسفند و جايگزين نشدن گوشت سفید با 

گوشت قرمز، عامل ايجاد شرايط فعلي و كمبود در بازار شده است. 
  تقاضا براي گوشت گوسفند ايراني در كشور هاي عربي

عزيزاللهي با بیان اينكه سرانه گوشت قرمز از اوايل انقالب تا امروز تقريبا 
12 كیلوگرم است، گفت: تقاضاي بس��یار زياد براي گوشت گوسفند 
ايراني در كش��ور هاي عربي كه منجر به ايجاد پديده قاچاق شده است 
نیز دلیل ديگر كمبود دام براي تأمین گوشت گوسفند است به طوري 
كه هم اكنون شاهد قاچاق ساالنه بیش از يك میلیون رأس دام زنده از 

كشور هستیم كه كمبود عرضه را تشديد كرده است. 
وي كاهش مراكز تولید با مهاجرت روس��تائیان به حاش��یه شهرها و 
يكجا نشیني عشاير را نیز از داليل ديگر كاهش حجم تولید گوشت در 
كشور دانست و افزود: دولت نتوانسته است بین عرضه و تقاضا تعادل 

ايجاد كند. 
رئیس اتحاديه دامداران ايران با اشاره به حجم محدود تولید دام سبك 
در جهان و تمايل مردم براي دريافت گوش��ت گرم گوسفند ادامه داد: 
واردات گوشت گرم گوس��فند فقط از كش��ور هاي زالندنو، استرالیا و 
كشور هاي ) cis آسیاي میاني( امكانپذير است كه حجم محدود تولید 

در میزان واردات آن نیز اثرگذار بوده است. 
  رونق توليد گوشت گرم گوس�فندي با كاهش حساسيت بر 

قيمت
عزيزاللهي رونق تولید گوشت گرم گوسفندي با رفع مشكالت بخش 
نهاده ها و كاهش حساس��یت بر قیمت گوش��ت را امكانپذير دانس��ت 
و افزود: در ح��ال حاضر با افزايش 30 ت��ا 40 درصدي قیمت نهاده ها، 
پرورش دام سبك توجیه اقتصادي مناسب ندارد به همین دلیل دامدار، 
دام خود را با وزن كم به بازار عرضه مي كند البته در چند ماه گذشته با 
افزايش قیمت گوشت،  تمايل دامداران براي تولید افزايش يافته كه اثر 
آن در ماه هاي آينده بروز مي كند.  وي با اشاره به اينكه محدوديت امكان 
تولید دام سبك مشكل اصلي در تأمین بازار است، گفت: ايجاد دامداري 
سبك به صورت صنعتي شايد بتواند مشكل تولید را برطرف كند، اما به 

دلیل افزايش هزينه تولید، در كاهش قیمت گوشت اثرگذار نیست. 
رئی��س اتحاديه دامداران اي��ران افزود: براي جب��ران كمبود فعلي در 
گوش��ت قرمز يا بايد قیمت نهاده ها را كنترل كرد يا میزان تقاضا براي 

آن كاهش يابد. 
   قاچاق دام زنده 4/5  برابر شد

دهقاني نیا، مدير كل نظارت بر سامانه هاي الكترونیكي و هوشمند ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: میزان قاچاق دام در هشت ماهه امسال با 
رشد 4 و نیم برابري به میزان 926 هزار و 477 رأس دام رسیده است. 

وي افزود: قباًل قاچاق دام به صورت ورودي بود و لحاظ نشدن ضوابط 
بهداشتي دام مورد توجه قرار مي گرفت. اين در حالیست كه حاال شرايط 

عوض شده و دام جزو كاال هاي مشمول قاچاق خروجي شده است. 
دهقاني نی��ا ادامه داد: هم اكنون بیش��ترين قاچاق دام به كش��ور هاي 
همسايه از جمله عراق صورت مي گیرد.  وي با اشاره به پیچیدگي هاي 
تثبیت دام قاچاق اظهار كرد: به عنوان مثال صاحب دام آن را به لب مرز 
برده و رها مي كند و اين دام به آن سوي مرز مي رود حاال چه كسي بايد 

دستگیر شود؟ و چه ضابطه اي بايد در اين خصوص اعمال شود؟
دهقاني نیا ادامه داد: از سوي ديگر دالالن وارد كار مي شوند و با عشاير 

ارتباط گرفته و آنها را وسوسه به پرداخت بهايي گزاف مي كنند. 
وي تصريح كرد: در اين حالت نیز عشاير مسیر خود را طي كرده و دام را 
در جايي رها كرده و باقي ماجرا را به دالل محول مي كنند كه تمام اينها 

پیچیدگي هاي مقابله با قاچاق دام را مشخص مي كند. 
مدير كل نظارت بر س��امانه هاي الكترونیكي و هوشمند ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز اظهار كرد: تمام اين مش��كالت به خاطر بي هويتي 
دام عشاير است كه بايد مس��یر هاي كوچ آنها مشخص و از سوي ديگر 

دامشان نیز هويت دار شود. 

  مسکن

هشدار وزير راه به مديران شهرهاي جديد

 وعده دروغ به مردم  ندهيد
وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا بي�ان اينک�ه 
مديران عام�ل ش�هرهاي جدي�د نبايد در 
اجراي برنامه ه�ا از چيزي بترس�ند، گفت: 
مدي�ران نباي�د وع�ده وعي�دي بدهند كه 
نتوانن�د در موقع مق�رر به آن عم�ل كنند. 
 به نظر می رسد اين اظهارنظر در پاسخ به ادعای 
مدير عامل ش��ركت عمران پرديس اس��ت كه 
مدعی شده بود: مسكن مهر پرديس در سال 98 
تكمیل خواهد ش��د.  محمد اسالمي در جلسه 
بررسي عملكرد شركت عمران شهرهاي جديد 
اظهار كرد: اخباري مي رس��د كه در شهرهاي 
جديد برخ��ي نگرانند تصمیم  گی��ري كنند و 
توسط دس��تگاه هاي نظارتي زير سؤال بروند. 
نبايد از چیزي واهمه داشته باشید و صددرصد 

مورد حمايت براي اجراي برنامه ها قرار داريد. 
وي با بیان اينكه اين حمايت ها در جهت تحقق 
برنامه ها انجام مي ش��ود، تصريح ك��رد: وعده 

وعیدي كه به مردم مي دهید س��ر تاريخ به آن 
عمل كنید. آفت بزرگي است كه به مردم قول 

بدهیم و به آنها عمل نكنیم. 
وي با تأكید بر اينكه بايد وعده ها سنجیده باشد 
و بحث ما سیاسي نیست، تصريح كرد: ساخت 
200 هزار واحد در شهرهاي جديد در روزهاي 
سال 97 و سال هاي 98 و 99 بايد محقق شود. 
60 هزار واحد شروع شده در سال جاري بايد 
براي مردم در اين شرايط كه مسكن براي اقشار 
متوسط و ضعیف عرضه نشده، نويدبخش باشد. 
وزير راه و شهرس��ازي گفت: شهرهاي جديد 
بايد با هويت بخش��ي برنامه ريزي شود تا جاي 
مطلوبي براي زندگي كردن باش��د.  اس��المي 
با بیان اينكه نه فروش��نده ايم نه واگذركننده 
ملك  گفت: مسكن را سازنده  مي سازد و ما بر 
اين فرآيند نظارت مي كنیم تا واحد مسكوني با 

كیفیت به مردم تحويل داده شود. 

رئيس اتحاديه مشاوران امالک گفت: يك سايت 
مجازي ب�ا درج قيمت هاي بعض�ًا كذايي، بازار 
مسکن را به سمت توهمات قيمتي مي كشاند. 
مصطفي قلي خس��روي در حاش��یه نمايشگاه 
مس��كن، شهرس��ازي و بازآفريني ش��هري در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: متأس��فانه يك 
سايت مجازي كه مردم مي توانند آگهي فروش 
خانه هاي خود را به ص��ورت رايگان در آن درج 
كنند، ب��ازار مس��كن را به س��مت قیمت هاي 
غیرواقعي س��وق مي دهد. س��ابقاً بعضي دفاتر 
مش��اور امالك قیمت واحدهاي مس��كوني را 
پشت شیشه نصب مي كردند كه ما با آنها برخورد 
كرديم ام��ا االن مرجع قیمت ها را يك س��ايت 

مجازي تعیین مي كند. 
وي در تشريح مضرات اين اقدام سايت مجازي 
فروش امالك گف��ت: به طور مث��ال فردي كه 
قیمت خانه اش متري 10 میلیون تومان است 

و اصاًل قصد ف��روش خانه را ندارد ب��ا توجه به 
رايگان بودن تبلیغات در اين سايت، يك آگهي 
منتشر و قیمت خانه خود را متري 16 میلیون 
تومان تعیین مي كند. فرض كنیم يك نفر هم در 
يك نقطه از كشور آن آگهي را مي بیند و خانه را 
مي خرد. همین مالك قیمت ها مي شود. من اين 
هشدار را به هموطنان عزيز مي دهم كه رقم هاي 
درج شده در اين س��ايت مجازي به هیچ وجه 

مورد تأيید نیست و نبايد فريب آن را بخورند. 
رئیس اتحاديه مش��اوران امالك تهران با بیان 
اينكه متقاضیان محترم ب��راي خريد مطمئن 
به دفاتر مش��اور امالك مراجع��ه كنند، اظهار 
كرد: دالل به معناي داللت كننده و كس��ي كه 
توازن را برقرار مي كند اس��ت. سامانه امالك و 
مستغالت نیز در اختیار عموم قرار دارد كه مردم 
مي توانند از آن استفاده كنند و خريد مناسبي 

داشته باشند. 

رئيس اتحاديه امالک:

فریب قيمت هاي کذایي مسکن در سایت ها را نخورید!

  شهرسازی

نمای نزدیک

بر اس��اس اليحه بودجه س��ال 98 كل منابع 
)مصارف( ش��ركت هاي دولتي حدود 1270 
هزار میلیارد تومان اس��ت. اين در حالي است 
كه ح��دود 1040 میلیارد توم��ان از مصارف 
اين ش��ركت ها از محل درآمدهاي آنها تأمین 
مي شود. به عبارت ديگر اگر شركت هاي دولتي 
براي جبران مصارف خ��ود تنها به درآمدهاي 
خودش��ان متك��ي بودند ب��ا كس��ري بودجه 
230ه��زار میلیارد توماني مواجه مي ش��دند. 
در اليحه بودج��ه 98، پیش بیني بودجه 385 
شركت انجام ش��ده كه در اين بین 65 شركت 
زي��ان ده مي باش��ند.  گفتني اس��ت 88 هزار 
میلیارد توم��ان از 230 هزار میلی��ارد تومان 
كسري بودجه شركت هاي دولتي از محل ساير 
دريافتي ها كه ش��امل وديعه مشتركان، حق 
انشعاب، منابع پذيره نويسي و. . . است، تأمین 
مي ش��ود. همچنین 4 هزار میلی��ارد تومان از 

محل دارايي ه��اي جاري و 42 ه��زار میلیارد 
تومان نیز از وام هاي خارجي تأمین خواهد شد.  
تس��هیالت بانكي و وام هاي داخل��ي به ارزش 
77 هزار میلی��ارد تومان براي اين ش��ركت ها 
پیش بیني ش��ده و به اين ترتیب شركت هاي 
دولتي سال آينده براي جبران هزينه هاي خود 
120 هزار میلیارد تومان اس��تقراض خواهند 
كرد. گفتني اس��ت اخیراً اعالم شد كه بودجه 
شركت هاي دولتي نیز در مجلس )كمیسیون 
برنامه و بودجه( براي نخستین بار طي 40 سال 
اخیر بررسي شود. ديوان محاسبات نیز اعالم 
كرده سوابق عملكرد ش��ركت هاي دولتي نزد 
اين دس��تگاه موجود اس��ت، بنابراين با وجود 
اين دست اطالعات ضروري است كه جزئیات 
مربوط به استقراض 120 هزار میلیارد توماني 
شركت هاي دولتي در س��ال آينده براي مردم 

نیز شفاف شود.  

کسري بودجه ۲۰۰هزار ميليارد توماني  شرکت هاي دولتي 

بهناز قاسمی


