اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3108

ﯾﺎدداﺷﺖ

پرواز  ۳۷۰۴به آسمان
ﻣﯿﺜﻢ ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدي
 »آیا خرید دهها فروند هواپیما اولویت اقتصاد کشور
است؟«؛ این تیتر و تیترهاي مشابه در تمام ماههایي که
ایران بهشدت در حال مذاکره با شرکتهاي هواپیمایي
بزرگ دنیا براي نوســازي ناوگان هوایي فرسوده خود
بود ،کلیدواژه مخالفــان خرید هواپیماهاي جدید بود.
بدیهي اســت که در مصیبتهــا و حوادث اینچنیني،
جاي گروکشــي سیاســي نبوده و باید همه گروههاي
سیاسي و اقشار مردم همصدا براي کاهش آسیبهاي
پیشآمده تالش کننــد .با این همه ،تجربه پالســکو،
زلزله کرمانشاه ،نفتکش ســانچي و بسیاري دیگر از
حوادث کشور ،نشان ميدهد در روزهاي ابتدایي حادثه
و بحران ،همه تمرکز مسئوالن و افکار عمومي متوجه
موضوع است؛ اما با گذشت تنها چند هفته همه و در
رأس آنها بسیاري از مســئوالن دچار روزمرگي شده و
نهتنها اقدامي براي جلوگیری از تکرار حوادث مشــابه
نميکنند ،بلکه حتي حادثه مربوطه را نیز به دســت
فراموشي ميســپارند .بنابراین شــاید دقیقا در همین
روزها و تا هنوز گرد فراموشــي بر ذهنها فروننشسته،
باید ابعاد موضوع را از همه جهت بررسي کرد تا شاید
امیدي براي اقدامهایي براي پیشــگیري از حوادث به
وجــود آید .هواپیماي ایتیآر ۷۲از بهترین و امنترین
هواپیماهــا براي مســیر کوتاه اســت؛ بهطوريکه در
طول حضور ۲۵ســاله خود در ایران ،این اولین سانحه
ایــن هواپیماســت .منابع آگاه از مــوارد متعدد نقص
فني همین هواپیماها ســخن گفتهانــد که با توجه به
فرســودگي ناوگان هوایي چندان دور از ذهن نیســت.
البته عابدزاده ،رئیس سازمان هواپیمایي کشوري ،اعالم
کرد» :تا جعبه سیاه به دست ما نرسد ،امکان اظهارنظر
درباره علت سقوط هواپیما وجود ندارد« .هرچند براي
بررســي دقیق موضوع باید منتظر نتیجه نهایي بود ،با
این وجود مرور برخي موضعگیريها در هنگام تالش
براي نوسازي ناوگان هوایي ،در این روزها خالي از فایده
نیست .اگرچه هماکنون سؤال و مؤاخذه از مسئوالن و
بهخصوص مقصران حادثه سقوط هواپیماي تهران-
یاســوج باید به قوت خود باقي بماند؛ اما در این حین
باید به پیشزمینه موضوع بهویژه در ماهها و سالهاي
اخیر نیز نگاهي انداخت .پس از اجرائيشدن برجام و
لغو تحریمهــا علیه صنعت هوانوردي ایران ،مقامات
ایران برنامههاي متعددي براي نوسازي ناوگان هوایي
بهشــدت فرســوده ایران در نظر گرفتند .بر این اساس
ایــران تفاهمنامههایي را با شــرکت ایرباس ،بوئینگ
و ایتیآر بــراي خرید بیــش از  ۲۰۰فروند هواپیماي
جدید و مدرن به امضا رساند که با ادامه مذاکرات ،در
نهایت چند فروند ایربــاس و ایتیآر جدید به ناوگان
هوایي کشور اضافه شــد .هرچند این تفاهمنامهها از
ابتدا بــا ابهاماتي در زمینههاي تأمین مالي و مســائل
فني مواجه بود؛ اما مشکل اصلي ،تحریمهاي آمریکا
علیه ایران بــود .از ابتدا کارشــکنيهایي دراینباره از
ســوي طرف آمریکایــي و بهطور خــاص خزانهداري
آمریکا انجام شد که ماحصل آن روند کند اجرائيشدن
ایــن قراردادها بود .این تمــام ماجرا نبود؛ بهطوريکه
مذاکرهکنندگان ایراني عــالوه بر اینکه ناگزیر به تالش
براي رفع کارشکنيهاي آمریکا بودند ،در داخل کشور
نیز فشارهاي بســیاري را که بخش عمده آنها عمدتا
به دالیل سیاســي بود ،تحمل کرده و ميکنند .این در
حالي اســت که به گفته مسئوالن و کارشناسان ،ایران
نیازمند  ۵۰۰فروند هواپیما برای نوسازي ناوگان هوایي
خود اســت .با این وجود منتقدان دولت و بســیاري از
مطبوعــات مخالف دولت بارها اعــالم کردهاند خرید
هواپیمــا اولویت آخر مردم بــوده و دولت را متهم به
هوچيگري و سفســطه ميکردنــد و معتقد بودند با
وجود تورم و بيکاري ،ضرورتــي براي خرید هواپیما،
به گمان آنها از دولتهاي مخالف ایران ،وجود ندارد.
نکته عجیب آن اســت که اکنون و پس از حادثه اخیر
آنهــم بــراي هواپیمایي که بیــش از دو دهه از عمر
آن ميگــذرد ،تمام انتقادات پیشــین خود را فراموش
کرده و یکباره خواســتار برخورد با وزیر راهوشهرسازي
که از مدافعان جدي نوســازي ناوگان هوایي کشــور
است ،شــدهاند .اگرچه هدف دفاع از عملکرد وزیر راه
وشهرسازي و دولت در همه ابعاد نیست؛ اما شاید در
این روزها بد نباشــد همه ما کاله خود را قاضي کرده
و بر ســر جان مردم به دلیل سیاسيکاري و اختالفات
سیاســي معامله نکرده و کار درســت را صرف نظر از
اینکه از سوی چه کسي انجام ميشود ،درست ببینیم.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
همکاری با شرکت ستاره ایران آغاز شد

ارائه خدمات امداد خودرو ایران
به محصوالت بنز
 با امضای قرارداد همکاری بین مدیران شرکتهای
امداد خودرو و ســتاره بنز ،ارائه خدمات امداد ســیار به
محصوالت این خودروســاز آلمانی آغاز شد .به گزارش
ایکوپرس به نقل از ارتباطات امــداد خودرو ،با امضای
این قرارداد ،تمام دارندگان محصوالت مرســدس بنز در
کشور میتوانند با خرید اشــتراک امداد خودرو ایران ،از
خدمات امداد بالینی شامل اعزام امدادگر به محل ،تأمین
سوخت ،باتری کمکی و حمل خودرو بهرهمند شوند .بر
اساس قرارداد امضاشده ،حمل محصوالت مرسدس بنز
توسط ناوگان مجهز امداد خودرو تا شعاع صدکیلومتری
رایگان و توســط خودروبرهای عنکبوتی انجام خواهد
شد .این خودروها به محل موردنظر نمایندگیهای مجاز
شرکت ستاره ایران حمل خواهند شد.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  22اﺳﻔﻨﺪ 1396

طلبکاران شرکت مخابرات در تجمعي مقابل وزارت ارتباطات ،خواهان پرداخت مطالبات معوق خود شدند

پیمانکاران معترض مخابرات در لیست سیاه
شرق :بازهم صاحبکار ،به بهانه آنکه جیبش خالي است ،دست پیمانکار را
خالي گذاشــت و در ادامه این چرخه ،کارگراني که دمعید بينان ماندند .البته
این کلیت ماجرا اســت .کارفرما ،همان »مخابرات«ي است که به گفته احمد
توکلي ،با اینکه گوشــتش در خصوصيســازي خورده شده ،استخوانش هم
هنوز بســیار ميارزد .دیروز ،حدود  ۷۰نفر از پیمانکاران مخابرات به نمایندگي
از حدود  ۲۰۰شرکت پیمانکاري که هفت ،هشت ماهي طلب خود را دریافت
نکرده بودند و این رقم به حدود  ۸۰میلیارد تومان رسیده بود ،مقابل درب چهار
ساختمان اصلي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تجمع کردند .تجمعي که
در نهایت منجر به پرداخت پول خردي حدود  ۲۰میلیارد تومان شــد که قرار
اســت بین مناطق تهران توزیع شود و تقریبا به هر منطقه  ۶۰۰میلیون تومان
خواهد رسید .این در حالي است که صورتهای مالی ششماهه اول سال ۹٦
مخابرات نشان ميدهد ،گروه مخابرات ایران )ثابت و سیار و دیگر شرکتهای
تابعه( دریافته ،حجم سپردههای بانکی مخابرات ایران در پایان سال مالی ۹٥
مبلغ  ۸٤۱میلیارد تومان بوده اســت که این رقم در پایان شــهریور  ۹٦به ۹۱٦
میلیارد تومان رسیده است که رشد هشتدرصدی را نشان ميداد .این درحالی
اســت که منابع آگاه به »شــرق« خبــر دادهاند ،این شــرکت عالوهبر این نوع
ســرمایهگذاری ،در پروژه مشارکتی ساخت هتل هجرت نیز حضور دارد .طبق
اطالعات موجود ،کل هزینه ســاخت پروژه  ۳۲٤میلیارد تومان است و تا پایان
سال مالی  ،۹٥معادل مبلغ ۱٥٥میلیارد تومان ،یعنی  ٤۷,۸درصد از کل هزینه
ســاخت برای این پروژه پرداخت کرده است که اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه
کمتر از هشت درصد ،یعنی  ۷.٦۲درصد است .نکته مهم مورد نظر آن است
که طبق آنچه در ســایت کدال منتشر شده ،مخابرات ایران تقریبا  ۹۱٦میلیارد
تومان تا پایان شهریور  ،۹٦نقدینگی دارد )در ششماهه نخست امسال ،بر آن
نقدینگي حاصل در ششماهه دوم سال را هم بیفزایید( .بااینحال مخابرات
حاضر نیست مطالبات معوق پیمانکاران خود را هم به درستي بپردازد.
تهدید به قرارگرفتن در لیست سیاه
البتــه این تمــام ماجرا نیســت .بازهم این تجمعهــا و طلب حق و
حقوق از کارفرما ،منجر به تســویه حساب شد .برخي از پیمانکاراني که
براي حضور در این تجمع برنامهریزي کرده بودند ،از ســوي حراســت و
مدیران شــرکت مخابرات ایران تهدید به تسویه حساب و عدم همکاري
و قرارگرفتن در لیســت ســیاه شــدند .یکي از این پیمانکاران به »شرق«
ميگوید» :با من تماس گرفتند و گفتند اگر تجمع کنید ،هم برخورد کرده
و امنیتيات ميکنیم ،هم قراردادهایت را فسخ ميکنیم«.
تسویهحساب مخابرات با  ۲پیمانکار معترض
این در حالي اســت که این فقط یك تهدید نبود و دو نفر از این پیمانکاران
فراخوانده شــدند و قید عدم همکاري با آنها در پروندهشان درج شد .به گفته
این پیمانکار ،قراردادهاي دو نفر فسخ شــده و قرار است دیگر با آنها قرارداد
بسته نشود .هرچند این اقدام تا حدودي به نفع آنها است و اگر حقوحقوقشان
را بگیرند ،دیگر خودشان با مخابرات کار نميکردند.
یکي از این پیمانکاران در گفتوگو با »شرق« از معوقات هفت ،هشتماهه
پیمانکاران ميگوید» :باالي  ۸۰میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران اســت اما
مبلغي که اکنون اعالم کردند  ۲۰میلیارد تومان اســت که رقم بســیار اندکي
است .هر سري وعده و وعید ميدهند اما کار خاصي نميکنند«.

تمدید وعده
یکي دیگر از پیمانکاران با اشاره به اینکه هر یك از پیمانکاران حدود
صد نفر زیرمجموعه دارند ،حرفهاي همکارش را ادامه ميدهد» :قبال
یکي ،دو ماهــه پول را ميدادند ،بعد به چهارمــاه و االن هم به هفت،
هشتماه کشیده و مطمئنیم این روند ادامه پیدا ميکند«.
دیگري ميگوید» :شرکت مخابرات ایران یکي از شرکتهاي پردرآمد ایران
اســت .این درآمد کجا ميرود که نميتواند پول پیمانکاري را که مخابرات را
سرپا نگه داشته ،بپردازد؟ شب عید است نميدانیم با کارمندانمان چه کنیم«.
همکارش ادامــه ميدهد» :مخابرات پولمــان را نميدهد اما بیمه
و مالیات که ایــن چیزها را نميفهمد .فقط ســند ميزنیم ،بدون اینکه
پولي گرفته باشــیم ،با همین ثبت ،پولشان را طلب ميکنند .مجبوریم از
سرمایهمان بفروشیم تا این ارقام را بپردازیم«.
پیمانــکار دیگري که بســیار شــاکي اســت ،ميگویــد» :حقمان را
نميدهند .از ترس طلبکاران نميتوانیم شــب به خانه برویم .االن زمین
شــخم بزنیم به نفعمان اســت؛ الاقــل به مردم بدهکار نیســتیم .ما را
ميترسانند که در لیست سیاه ميگذاریمتان!«
ادامه ميدهد» :ميخواهند سود ســهام باالیي به سهامداران نشان
دهند ،دودش به چشم ما ميرود«.
در همین گیرودار گله و شــکایت بود که نیــروي انتظامي هم وارد میدان
شــد .نیروي انتظامي که از ســوي شــرکت مخابرات ایران در این جمع براي
متفرقکردن پیمانکاران به جمع آنها آمده بود ،ســعي در متفرقکردن جمع
داشت اما در عین حال نقش رایزني بین این دو را هم برعهده گرفت .بااینحال،
نتیجه صرفا پرداخت پول اندکي براي ساکتکردن پیمانکاران بود.
پیــش از ورود نیــروي انتظامي به ماجرا ،مجید صــدري ،مدیرعامل
مخابــرات ایران براي آرامکردن معترضــان به جمع آنها آمده بود .یکي
دیگر از پیمانکاران با گالیه از تغییر شــیوه بیــان مدیرعامل مخابرات به
»شــرق« ميگوید» :آقاي صدري براي رایزني با پیمانکاران وارد مذاکره
شــد اما حرفهایش  ۱۸۰درجه با قبل فرق داشت .او قبال با دمپایي در
جلسات حضور پیدا میکرد و ميگفت کار نميکنید ،نکنید؛ اما وقتي دید
جمعیت زیاد است ،لحن کالم خود را تغییر داد«.

معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد
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ارمغان جوادنیا :بانك مهر اقتصاد و مؤسســه اعتباري
ثامن تا بهار  ۹۷در بانک انصار ادغام میشوند .فرشاد
حیــدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی که در نشســت
خبــری صحبت میکــرد ،دراینباره توضیــح داد :این
توافــق بین نیروهای مســلح انجام شــده و هماکنون
درحال مراحل اجرایی اســت .او با بیــان اینکه فرایند
ادغــام در روزهای باقیمانده در ســال جــاری آغاز و
در بهار ســال آینده نهایی میشــود ،به سپردهگذاران
ایــن مؤسســات اطمینان داد کــه دراینبــاره نگرانی
نداشــته باشــند ،چراکه این ادغام یکی از رویکردهای
بانک مرکزی برای تقویت نظام بانکی اســت .حیدری
دربــاره ادغام بانکها و مؤسســات نظامــی نیز گفت:
سیاســتهای کلی برای بانکهــای نظامی و انتظامی
اتخاذ شــده اما اکنون بنا داریم بانــک انصار و ثامن و
مهر اقتصاد را ادغام کنیم .این مقام مســئول ،اخباری
مبنــی بر بازداشــت مدیران بانکــی را رد کرد و گفت:
هیچ مدیری از بانک مرکزی در بازداشــت نیســت ،اما
دو کارمند بازداشت شدهاند که یک مورد تخلف بیرون
بانک و یک مورد داخل بانک داشــته اســت .دستگاه
قضائی نیز هماکنون درحال رســیدگی به پروندههای
این افراد اســت .او با بیان اینکه تا امروز هیچ صندوق،
تعاونی و مؤسســه مهم غیرمجازی در کشور فعالیت
نمیکنــد ،گفت :امکان ایجاد و تأســیس مؤسســات
غیرمجــاز پولــی درحالحاضر به هیــچ نحوی وجود
نــدارد .به گفته حیدری ،برخی افراد نگران بودند که با
ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اقدامات غیرقانونیشان
فاش شــود ،از همین رو در این مسیر سنگاندازیهای
بســیاری کردند .او با بیان اینکــه تعاونیهای اعتباری
منحلشــده فرشــتگان ،افضل توس ،بدر تــوس ،البرز
ایرانیان ،رباطکریم از جمله تعاونیهایی اســت که با
ورود بانک مرکزی ســاماندهی شــدهاند ،توضیح داد:
یکــی از مصوبات ســران قــوا برکناری هیئت تســویه
ایــن صندوقها بوده اســت که دچار قصــور و تقصیر
شدهاند .البته از آنها شکایت شده ،اما مقرر شده هیئت
تســویهای از نماینده قــوه قضائیــه ،وزارت اطالعات،
بانک مرکــزی و یک نفر نماینده ایــن تعاونیها و یک
نفر از ناحیه ســپردهگذاران به انتخاب خودشان در این
جلسات حضور داشــته باشــد .او افزود :این جلسات
درحــال برگــزاری اســت و امیدواریــم هرچهزودتــر
وضعیت دو درصد باقیمانده ســپردهگذاران در نیمه
نخست ســال  ۹۷تعیین تکلیف شــوند .حیدری ،رقم
بهکارگرفتــه در ســاماندهی تعاونیهــا و مؤسســات
غیرمجاز را  ۲۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد و توضیح
داد :الزم بود بانک مرکزی معادل داراییها نقدینگی را
تأمین کند تا پرداخت ســپردهها انجام شود۱۸ .هزار و
 ۵۰۰میلیــارد تومان از این منابع بانک مرکزی پرداخت
شــده است .او این را هم گفت که در سال  ۹۶با کمک

نیروی انتظامــی و قوه قضائیه  ۲۰۰صرافی غیرمجاز و
بعدا مجاز تعطیل شدهاند.
سال ۹۷؛ آخرین موعد فروش اموال مازاد بانکها
فرشــاد حیدری در پاسخ به ســؤال »شرق« مبنی
بــر اینکه چــه اقداماتي بــراي واگــذاري بنگاههایي
که بهصــورت غیرقانوني تحت تملــك بانكها قرار
گرفتــه ،توضیــح داد :طبق قانون اصل بر این اســت
کــه بانکها واســطه وجوه باشــند؛ چــه منابعی را
که از مــردم جمعآوری میکنند و چه عدد ســرمایه
ســهامداران را برای اعطای تســهیالت به واحدهای
تولیدی و خدماتی ارائه کنند و از انجام اقداماتی اعم
از ســرمایهگذاری ،خرید اموال ثابت و اینگونه موارد
خودداری کنند یــا حداکثر در حدود مقــرر در قانون
اقدام کنند .بنابراین براســاس اقدامات انجامشــده و
اســتانداردهایی که در شــورای پول و اعتبار مصوب
شــده ،مقرر بوده که بانکها تا  ۴۰درصد عدد سرمایه
بانــک را در ســرمایهگذاریها بــه کار بگیرنــد .این
عدد و نســبت در سال جاری از ســوی شورای پول و
اعتبار به  ۲۰درصد ســرمایه بانــک کاهش پیدا کرد.
درواقــع بــه بانکها فرصت داده شــد تا خــود را با
این اســتاندارد تطبیق دهند .از طرفی ،حســب قانون
بانکها موظفاند حداکثر در سه سال -که سال آخر
آن در سال  ۹۷اســت -اموال مازادشان را به فروش
برسانند .او اضافه کرد :براساس مقررات شورای پول
و اعتبار ســرمایهگذاری ،بانکها به دو دســته تقسیم
میشــوند که یکی ســرمایهگذاریهایی است که در
حیطــه فعالیت بانکی صــورت میگیــرد و دیگری
ســرمایهگذاریهای خارج از حیطــه فعالیت بانکی
است .بنابراین هر سرمایهگذاریاي که خارج از حیطه
بانکی صورت گیرد ،باید واگذار شود و بیشتر از حساب
مقرر نباشــد .این در حالی اســت که بانکها برنامه
مدون خوبی را تهیه کردند و عملیات این واگذاریها
نیز نســبتا خوب بوده است ،اما تا حد مطلوب فاصله
داریــم .حیدری همچنین با بیان اینکه در تالشــیم در
موعد باقیمانده زمینه فــروش اموال مازاد را فراهم
کنیم ،اضافه کرد :البته فضای اقتصادی کشــور ،نوع
خریــداران و نحوه فروش اموال مــازاد بانکها نیز از
جمله موارد بازدارنده اســت اما تالش داریم هر چه
زودتر این مسائل مرتفع و واگذاریها به سرعت انجام
شود .او اما در پاســخ به سؤال دیگر »شرق« مبنی بر
اینکه چند درصد از بنگاهداری بانکها خارج از قانون
است ،این توضیح را داد :اگر نسبت سرمایهگذاری هر
از کــدام از بانکها عالوه بر  ۴۰درصد ســرمایه بانک
باشــد ،خارج از مقررات ســرمایهگذاری کردهاند و به
سرعت باید آن را کاهش دهند .او این را هم گفت که
میزان بنگاهداری بانکها ،در هر بانک متفاوت است و
اعالم درصد با توجه به اندازه بانک معنا ندارد.

مدیرعامل مخابرات در جمع پیمانکاران چه گفت؟
خبرهــا از مذاکره این دو بخش حاکي از آن اســت که پیمانکاران با تأکید
بر اینکــه ۸۰میلیارد تومــان طلبکاریم ،ميگویــد» :بعد از ایــن تجمع براي
ساکتکردنمان  ۲۰میلیارد تومان به ما ميدادند که درمجموع به هر منطقه
 ۶۰۰میلیــون تومان رســید که یكدهم مطالباتمان هم نیســت و دردي از ما
دوا نميکند« .دیگري ادامه ميدهــد» :تا قبل از تجمع پولمان را نميدادند.
حتي جلوي در اتاق آنها ميرفتیم ،راهمان نميدادند .این چه رفتاري است؟«
صدري در جمع پیمانکاران گفته بود» :در تالش هســتیم که بدهيمان را
پرداخت کنیم .ما )مخابرات( ،شــما )پیمانــکاران( را از خودمان ميدانیم .تا
آنجایي که در توانمان بود و نقدینگي اجازه ميداد ،به حسابتان واریز کردیم«.
او با گالیه از تجمع شکلگرفته ادامه داد» :باید مشکل را در خانهمان حل
کنیم .مشکل غیرقابلحل نیست .همکاري کنیم با هم حل کنیم .اگر مشکلي
با ما دارید به دفترم بیایید .شما از مایید و فرقي با ما ندارید«.
یکي از پیمانکاران به نشانه اعتراض خطاب به او گفت» :شما ميگویید به
ما کمك کنید و با همکاري ما پولتان را بگیرید .شــما باید به وظیفهتان عمل
کنید و حقمان را بدهید ،نهاینکه بگویید به ما کمك کنید«.
دیگري ميگوید» :طلبکار با مأمور پشــت در خانه آمده بود .نتوانســتم به
خانه بروم .چهکار باید بکنم؟«
مدیرعامل مخابرات در پاسخ به این حرف او گفت» :بیایید دفتر ما مخلص
شما هم هستیم!«
او با بیان اینکه محدودیت منابع داریم ،ادامه داد» :بهطور روزانه دنبال کار
شما هستم .شــما با کارمند رسمي من فرق نميکنید .اگر چرخ شما بچرخد،
چرخ مخابرات هم ميچرخــد .دیروز اعالم کردم ،با توجه به نقدینگيای که
در شــرکت داریم ،همه پرداختها قطع شود و بدهي شــما )پیمانکاران( و
کارمنــدان را بپردازیم«.این ماجرا تا لحظه نگارش این خبر کماکان ادامه دارد
و پیمانکاران بر آن هســتند که اگر ماجرا ادامه پیدا کند و پرداختيها درســت
نباشد ،امروز هم دوباره دست به تجمع بزنند.
پیشتر »شــرق« در گزارشــي در مــورد بلوکهکردن حقــوق کارمندان
مخابرات هم نوشــته بود .در آن گــزارش آمده بود :مخابرات ایران  ۲۳هزار
کارمند رســمی و  ۲۸هزار کارمند شرکتی تحت پوشش شرکت خدمات اول
دارد )ســهامدار اصلی خدمات اول خود مخابرات ایران است( .بنابراین اگر
بهطورمتوســط حقوق هر کارمند رســمی را پنج میلیون تومان و هر کارمند
شرکتی را ۱.٥میلیون تومان در نظر بگیریم ،هر ماه مخابرات ایران حدود ۱٤٥
تا ۱٥۰میلیــارد تومان بابت حقوق باید به کارکنانش بپردازد .بااینحســاب،
بر اســاس گزارش ششماهه اول  ۹٦از حســاب سپردهها ،شرکت مخابرات
ایران برای پرداخت حداقل شــش ماه حقوق کارکنانش نقدینگی و ســپرده
نزد بانکها دارد ،اما در عمل نحوه پرداخت حقوق کارکنان اســفبار اســت.
طبق اســنادی که در اختیار »شــرق« قرار گرفته بود ،بهطورمثال از روز ۲۷
تا یکم هرماه حقوق در اســتانها پرداخت میشــود و هر اســتانی پولدارتر
باشد یا مدیرش زرنگتر باشد و بتواند از تهران پول بگیرد ،زودتر حقوقها را
پرداخت میکند .درحالیکه مخابرات ایران از حذف شــرکتهای استانی و
ادغام آنها از مهر  ۹٥خبر داده که حتی اگر این را بپذیریم ،دراینصورت باید
حقوقها متمرکز و یکجا پرداخت شود.
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اموال کشفشده از تخلف شرکت
اکتشاف ،بیش از مبلغ اختالس
 وزیر نفت با اشــاره به اختالس شــرکت اکتشاف
گفت :با پیگیري دســتگاه قضائي و نیروهاي امنیتي،
آنطور کــه به من گفتهانــد ،اموالي بیــش از مبلغ
اختالس از این فرد شناســایي و توقیف شده است .به
گزارش فارس ،بیژن زنگنه گفت :مليشــدن صنعت
نفت به معناي تســلط کامل بر صنعت نفت اســت
که این مهــم بعد از انقالب اتفاق افتاد و باید قدر آن
را دانســت .او با اشاره به اینکه بیشتر کشورها بعد از
مليشدن نفت در ایران ،با فاصله زماني به این سمت
رفتند ،ضمن تبریک روز مليشدن صنعت نفت ادامه
داد :مليشــدن صنعت نفت در زمــان خود حرکتی
مهم بــود؛ حرکتي که بیش از آنکه صنعتي باشــد،
سیاسي بود؛ یعني هدف تسلط بر مقدرات نفت ایران
بــود و نه نفي تعامل .وزیر نفت با بیان اینکه مرحوم
دکتر مصدق نیز دنبال بیرونکــردن خارجيها نبود،
بلکه هدفش حفظ مالکیت و حاکمیت مخازن براي
ملت ایران بود ،گفت :شــرکت انگلیسي در برابر این
خواســت ملي ما مقاومت کرد ،در نتیجه مشکالتي
ایجاد و سرانجام کودتا شد .زنگنه درباره آخرین وضع
پرونده اختالسگر مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت
ایــران نیز اظهار کــرد :با پیگیري دســتگاه قضائي و
نیروهاي امنیتي ،آنطور که بــه من گفتهاند ،اموالي
بیش از میــزان اختــالس صورتگرفتــه از این فرد
شناسایي و توقیف شده است.

رونمایي از اپلیکیشن ايبار؛ برنامه
حملونقل هوشمند بار
 ســامانه ايبــار ) (eBarکــه به نوعــي فعالیت
کســبوکارهایي ماننــد اســنپ و تپســي در زمینه
درخواست آنالین خودرو را در بخش حمل بار انجام
ميدهد ،رونمایي شــد .به گزارش مهر ،این ســامانه
با شــعار »ايبار ســامانه باربري هوشمند« فعالیت
ميکند .نورشــاهي ،مدیرعامــل ایبار ،دربــاره این
ســامانه گفت :توانستیم روي اپلیکیشن ايبار و یکي
دیگر از اپلیکیشــنهاي مجموعه ،سرمایهاي نزدیک
به ۱۵میلیارد تومان جذب کنیم که در ســال  ۹۷نیز
بــه این عدد افزوده خواهد شــد .مدیرعامل ايبار با
بیان اینکه  ۲۷میلیون سفر باري در سال  ۹۵و ۳۸۸
میلیــون تن جابهجایي بار ،بزرگي این بازار را نشــان
ميدهد و تهران باالترین ســهم بار را از حمل کشور
به خود اختصاص داده است.

