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بهترین هدیه برای مادران

«مادر» مفهومی همیشه زنده ،ارزشمند ،دوست
داشتنی و بی نظیر در همیشه تاریخ بوده  ،هست
و خواهد بود.
«مادر» تجسم عینی عشق و محبت ،مهر و عطوفت
و فداکاری و ایثار است.
چشمه زالل و همیشه جوشان «مهرمادر» در
همیشه زمان بر تار و پود و شریان حیات جاری
است.نگاهیمهربانانهترازنگاهمادروجودندارد.
دل دریایی مادر ساحل امن و آرام برای غواصی
عشق و محبت و مرواریدیابی فطرت و سرشت
پاک انسانی است.
قلب مادر زیباترین قصر محبت در جهان است.
دســت مــادر گــرم تــریــن ،ن ــوازش کننده ترین،
بخشنده ترین و البته «بوسیدنی ترین» دست
هاست.زبان و کالم مــادر ،نرم ترین ،عاشقانه
ترین ،محبت آمیزترین ،خیرخواه ترین و البته
دعاگوترین زبان هاست.
«دعــای مــادر» اکسیر زندگی و طالکننده مس
وجود آدمی است.
کارها می کند دعای مــادر ،گره ها می گشاید
دعای مادر ،چه نورها که می فشاند بر زندگی ها
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دعای مادر ،چه برکت ها که دارد دعای مادر و چه
عاقبت به خیری ها دارد دعای مادر.
سرم بر قدم مادرم و همه مادران سرزمینم ،بر آن
قدم هایی که «بهشت» به میزبانی شان افتخار
می کند.
خداوند آن به آن به نَفَ س جان فزا و عطرآگین
مــادران برکت بیشتر عطا فرماید ،نفس هایی
که امیدبخش و مهرآفرین و گرمابخش زندگی
هاست.خدای رحمان بر عمر و عــزت مــادران
بیفزاید ،مادری که آن قدر نزد پروردگار عالمیان
عزیز و گران مقدار است که همنشین موسی کلیم
ا ...را در بهشت آن جوانی قرار می دهد که از مادر
سالخورده اش با مهربانی نگاه داری می کند و چه
جانانه حدیثی است حدیث همنشینی آن جوان
با پیامبر اولوالعزم در بهشت حضرت رحمان.
مــادر عزیزترین نعمت الهی اســت و حرمتش
آن چنان که پیامبر آخرالزمان حضرت محمد
مصطفی وقتی «دایه اش» وارد می شود به احترام
او و شیری که به کام جانش ریخته ،تمام قد بلند
می شــود و زیــر انــداز خــود را زیــر پــای «حلیمه»
فرش می کند و در کنار خود می نشاندش.این
رفتار پیامبر مهربانی و «بهانه آفرینش» است با
دایه اش و خدا می داند که اگر مادر گرانقدرش
حضرت آمنه در قید حیات می بود با او چگونه
رفتار می کرد.
و همچون منی چه می داند از قدر و منزلت مادر و
مفهوم مادری؟ آن جا که حضرت ختمی مرتبت،
فاطمه را آن منصوره دو عالم و زهره زهرای عالم
وجود را «ام ابیها» می خواند و عطر بهشت را از

وجود مطهرش استشمام می کند و بر پیشانی و
دستش «بوسه پیامبرانه» می زند و جز خداوند
وجل چه کسی می داند ِس ّر و حکمت این بوسه
ع ّز ّ
پیامبرانه را بر دست زهرای اطهر.
و خدایا آیا ما می توانیم «قدردان» و «قدرشناس»
مادرانمان باشیم؟! چگونه می توانیم آن شب
بیداری ها ،غم خواری ها ،تیمارداری ها ،نوازش
ها ،مهربانی ها ،چشم به راهی ها ،منتظرماندن
ها و  ...را جبران کنیم؟
آیا می توانیم برای اشک های مادرانه که به گاه
بیماری ها بر بالین مان ریخته قیمتی تعیین
کنیم ،برای عمری مهربانی ،از خودگذشتگی و
عشق و محبت مادرانه چطور؟!
برای دعاهای مادرانه بر سجاده نماز چطور؟!
برای آه ها و نفرین هایی که در خطاهایمان نکرده
چطور؟!
حال در سالروز والدت ام ابیها حضرت فاطمه
زهــرا (س) بهترین هدیه بــرای مادرانمان را،
مهربانی  ،ادب ،اطاعت ،تواضع ،هم نفسی،
حرف شنوی ،دست بوسی ،دلجویی و شادکردن
دل های پاکشان می دانیم و حفظ حرمتشان در
اندیشه و نگاه و گفتار و رفتارمان و البته جبران
قطره ای از دریــای مهر و محبت بی دریــغ و بی
منتهایشان را کمترین وظیفه فرزندی  ،انسانی و
البته وجدانی خود می دانیم.
و یــادمــان نمی رود کــه جــای مـــادران و پــدران
سالخورده مــان ،خانه سالمندان نیست بلکه
جای وجود پربرکتشان در همیشه زمان در خانه
دل مان و در کانون گرم خانواده است.

آمار مدیرعامل صندوق توسعه ملی از نحوه توزیع  150میلیارد دالر منابع این صندوق طی  10سال اخیر

نیمی از منابع صندوق توسعه ملی در جیب دولت ها
نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجموع
منابع این صندوق از ابتدا تاکنون را  150میلیارد
دالر برشمرد و اعالم کرد که نیمی از این منابع
در اختیار دولت قرار گرفته است .این در حالی
است که فلسفه صندوق توسعه ملی و سیاست
های ابالغی رهبر انقالب در این باره تاکید داشته
است که منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش
غیردولتی اختصاص یابد.به گــزارش فارس،
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق
توسعه ملی در نشست خبری با بیان ایــن که
دولت قبل در همه بخشها از صندوق برداشت
کرده است ،تصریح کرد :مث ً
ال برای هواپیمای
اوکراینی ،کرونا ،سیل و زلزله و همچنین عیدانه
بــرداشــت صــورت گرفته اســت .پرداختها را
غیرقانونی نمیدانیم اما بر اساس ماموریتهای
صــنــدوق نــبــوده اســت .اگــر فــرض کنیم منابع
صندوق  ۱۵۰میلیارد دالر بوده است ۵۰ ،درصد
آن در  10سال گذشته به دولت اختصاص یافته
است.وی یادآور شد 50 :درصد از منابع ارزی
دولــت به انحای مختلف در اختیار دولــت قرار
گرفته است ۴۰ .درصد منابع ارزی در اختیار
بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی
برای  364طرح تامین مالی شد و  ۱۰درصد از
منابع صندوق نیز بلوکه است .وی یــادآور شد:
سالهایی که قرار نبود منابع صندوق در اختیار
دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق برداشت
صــورت گرفت .هیچ مجوزی طبق اساسنامه
وجود ندارد که صندوق منابع را به دولت بدهد .بر
اساس مجوزهای سران قوا و شورای عالی امنیت
ملی تاکنون تقریب ًا  ۵۰درصــد منابع صندوق
توسعه ملی از ابتدا تاکنون در اختیار دولت قرار
گرفته است.به گزارش خراسان ،نحوه فعالیت
صندوق توسعه ملی در سیاست های کلی برنامه
های توسعه پنجم و ششم از سوی رهبر انقالب
ابالغ شده است و براساس این سیاست ها ،منابع
صندوق توسعه ملی باید فقط به بخش غیردولتی
اختصاص یابد اما کسری بودجه و چالش های
اقتصادی سالهای اخیر و گاهی عملکردهای
ضعیف برخی دولت ها باعث اعالم نیاز دولت
برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد که به
دلیلی نیاز حاد دولت در موضوعاتی نظیر مهار

آب های مرزی ،مدیریت کرونا و مسائل زیست
محیطی  ،سوانح طبیعی مثل سیل بخشی از
منابع صندوق توسعه ملی به صورت استقراض
به دولت پرداخت شد.
نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای
صندوق توسعه

یـــادآور مــی شــود  26دی مــاه اولــیــن نشست
هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دولت
ســیــزدهــم بــرگــزار ش ــد ،نشستی کــه در آن
برنامههای جدید و ضروری صندوق به تصویب
رسید که البته دغدغه هایی پس از برگزاری این
نشست از سوی برخی مسئوالن و کارشناسان
ابــراز شد  .به گــزارش اقتصاد آنالین مهدی
غضنفری ،رئیس هیئت عامل صندوق توسعه
ملی ،همان شب پس از برگزاری این نشست به
بخش خبری  ۲۱شبکه یک سیما رفت وضمن
گالیه از عملکرد بانک ها در سازوکار پرداخت
تسهیالت ریالی صندوق خبر داد که بر اساس
مصوبه جدید هیئت امنا پرداخت تسهیالت
ریالی صندوق توسعه ملی قرار است 3برابر شود،
موضوعی که البته مورد انتقاد برخی کارشناسان
است.این کارشناسان معتقدند تسهیالت ریالی
از صندوق توسعه اساسا با اساسنامه آن مغایر
است و پرداخت وام از صندوق باید ارزی باشد
تــا در زمــان بــازپــرداخــت باعث زیــان صندوق
نشود .سهیل رودری ،مشاور معاونت اقتصادی
صــنــدوق توسعه ملی معتقد اســت کــه طی

سقوط سنگین رمزارزها
بازار ارزهای دیجیتال روزهای سختی را سپری می کند و در این میان
بیت کوین با سقوط حدود  8درصدی در یک روز به کمتر از  36هزار دالر
رسید که سقوط حدود  30هزار واحدی نسبت به اوج این ارز دیجیتال
در نیمه آبان امسال را نشان می دهد.به گزارش فارس ،در معامالت روز
گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی ،قیمت بیت کوین  7/82درصد
سقوط کرد و زیر  ۳۶هزار دالر خرید و فروش میشود .اتریوم به عنوان
دومین ارز بازار ،سقوط بیشتری نسبت به بیت کوین را به ثبت رساند و
با  12/9درصد افت  ۲۵۰۳دالر دست به دست میشود که نسبت به ۷
روز پیش هم 24/3درصد کاهش قیمت داشته است.به طور کلی در۲۴
ساعت گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی نزدیک به  ۱۰درصد از ارزش
خود را از دست داده و هم اکنون  ۱۶۵۲میلیارد دالر ارزش کل این بازار
است.به گزارش تجارت نیوز ،اظهار نظر گری گنسلر رئیس کمیسیون
بــورس و اوراق بهادار آمریکا در ایــن بــاره که پلتفر مهای معامالتی
رمزارزها باید تحت نظارت قرار بگیرند و همچنین رد درخواست شرکت
سرمایهگذاری اسکایبریج در زمینه ورود  ETFبیتکوین به بازار سهام
آمریکا از دالیل اصلی آغاز ریزش بازار بود.این در حالی است که از سوی
دیگر تالش ها برای رواج استفاده از ارزهای دیجیتال ادامه دارد .به گونه
ای که اریک آدامز ،شهردار نیویورک اولین چک حقوق خود را از طریق
بیتکوین و اتریوم را با کمک کوینبیس دریافت کرد.

ســالهــای اخــیــر ،صندوق
بیش از  ۷میلیارد دالر زیان
تسعیر نــرخ ارز داشــتــه که
معادل ساخت و راهاندازی
 ۱۴پتروشیمی ،با اشتغال
زایــی مستقیم بیش از ۳۰
هــزار نفر در کشور اســت.
در عــیــن حـــال ابــراهــیــم
بهادرانی ،معاون سازمان
بــرنــامــه و بــودجــه ،یـــادآور
میشود که تسهیالت ریالی
مختص بخش کــشــاورزی
و بــرخــی از قسمتهای
محدود است که هرچند در اساسنامه ذکر نشده
اما بعدها در قوانین بودجه به صندوق اجازه آن
داده شد چرا که بخش کشاورزی به تسهیالت
ارزی نیازی ندارد.بهادرانی در عین حال از زیان
تسهیالت ریالی برای صندوق میگوید و تصریح
میکند :ارز را تسعیر میکنند و وام می دهند .به
فرض یک میلیون دالر را می خواهند وام بدهند
با دالر مثال  ۲۷هزار تومانی میشود  ۲۷میلیارد
تومان .بازپس گیری این  ۲۷میلیارد تومان
هم ریالی است ولی تا زمان بازپسگیری نرخ
ارز افزایش یافته و صندوق از این محل متضرر
میشود .چون فرضا یک میلیون دالر داد هاند
امــا در نهایت  ۳۰۰هــزار دالر برایشان باقی
میماند .قوانین مربوط به تسهیالت ریالی در
مجلس طرفدارانی دارد که به بخش کشاورزی
اهمیت میدهند ،به همین دلیل هم ادامه پیدا
کردهاند .در همین حال رئیس دیوان محاسبات
کشورنیز هشدار داده است که باید حواسمان
باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب
ذخیره ارزی نشود .مهرداد بذرپاش رئیس دیوان
محاسبات کشور در فضای مجازی نوشت« :روز
کشنبه26{،دی} جلسه هیئت امنای صندوق
ی 
توسعه ملی بود .صندوق توسعه ملی ،صندوق
ثروت ملی برای آیندگان است .در این صندوق
باید اصالحاتی صورت گیرد .غیر از نفت ،دیگر
اموال مانند معادن ،زمین و ...که توسط دولتها
واگــذار میشود ،هم میتواند به عنوان منابع
ورودی باشد ،البته نیاز به اصالح قانون دارد».

محکومیت حمالت خونبار به زندانی
در صعده توسط سازمان ملل

آنتونی گوترش ،دبیرکل سازمان ملل حمالت گسترده نیروهای ائتالف
متجاوزعربیرابهمناطقیکهدرکنترلانصارا...است،محکومکرد.گوترش
تاکید کرده که «حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی ،بر اساس
قوانین بینالمللی ممنوع است ».بر همین اساس ،دبیرکل سازمان ملل
همچنین خواستار تحقیقاتی «موثر ،فوری و شفاف» درباره این حمالت شد.
پیش از او مونا گل ،نماینده نروژ در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای
شورای امنیت در ماه ژانویه را برعهده دارد ،حمالت ائتالف عربی به حدیده،
صنعا و زندانی در صعده یمن را غیرقابل قبول خوانده بود .شبکه الجزیره
دیروز به نقل از منابع یمنی گزارش داد که تعداد قربانیان حمالت هوایی
روز جمعه ائتالف سعودی به زندان صعده ،به  ۸۲تن کشته و  ۲۶۶زخمی
افزایش یافته است .گزارش های اولیه حاکی از کشته شدن دست کم ۶۰تن
و زخمی شدن بیش از  120تن از زندانیان در نتیجه این حمله هوایی بود.
صندوق نجات کودکان نیز در اطالعیهای خبر داد که بر اثر این حمالت سه
کودک در شهر حدیده کشته شدند .همزمان؛سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان با اشاره به حمالت هوایی چند روز اخیر ائتالف متجاوزان به
مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن تاکید کرد :کشورهای حامی تسلیحاتی
نیروهای متجاوز به یمن موجب به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان یمنی
شدهاند ،در این جنایات شریک هستند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••زن ها حقیقتا قلب خانه اند .زن ها اگر شاد
باشند قلب خانه می تپد .بگذارید یک روز
برای خانم ها باشد و شادی کنند.
••آقایان سران قوا؛ چه شد رشد و تحول سه
روزه در بازار بورس؟
•• خــودروهــای داخــلــی کــه مــی خریم باید
نگران باز نشدن کیسه هوا و خراب شدنهای
پـــیدر پــی و پاسخگو نــبــودن نمایندگی
باشیم ،خودروهای خارجی هم بخریم باید
مالیات بــاال بدهیم .انگار ما را یک جایی
گیر انداختهاند و هر سازی که مسئوالنمان
میزنند مردم باید برقصند!
•• خواهش می کنم یکی به این بچه های کار
فروشنده در خیابان رسیدگی کنه .گاهی آن
قدر پیله می شن و اصرار می کنن که آدم رو
روانی می کنن .دنبال آدم تا دم خونه میان به
خصوص وقتی با عابر بانک کار داری.
••اون بنده خدایی که پیام داده برنج خریده
بوده  ،600االن شده  700هزار تومان فقط
قصد جــوســازی دارد منطقه ما در پنجتن
بهترین برنج ایرانی  430هزار تومان است.
••خواهش می کنم یک فکر اساسی به حال
اینسیمتلفندزدهابکنید.جعبهتقسیمسیم
هایتلفنرودزدیدند،دوبارهدرستمیکنند
باز تکرار و همان کاسه و همان آش ،آدم شک
می کنه نکنه بعضی ها خدای ناکرده رفیق
دزد و شریک قافله باشند.
••ما کارگران و بازنشستگان  15سال این
گرانی ها را تحمل کردیم! حال میخواهیم
ببینیم ارزانــی در  15سال بعدی که آقای
رئیسی یک سال پیش قولش را داده بود،
می بینیم؟
••آقای رئیسی از مسکو جویای احوال سیل
زدگان بود وقتی به مهرآباد رسید با استاندار
کرمان تماس گرفت ولی یه رئیس جمهور هم
داشتیم نصف ایــران را آب برده بود ،معلوم
نبود کجا بــود خبر ایشان از کیش آمــد که
مشغول تفریح بود!
••به نظرم مالیات بر خودروهای باالی یک
میلیارد یعنی به شکل سر بسته ای مالیات بر

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

خودروهای خارجی یعنی سوق دادن چراغ
خاموش مــردم به سمت خرید خودروهای
تولید داخل.
••بین این همه پیام تبریک روز مادر ،باید یاد
کنیم از همه مادرهایی که توی این دو سال به
خاطر کرونا از بچه هاشون جدا شدند و رفتند.
یادی کنیم از همه بچه هایی که امروز دنبال
مادرشون می گردند.
••چرا هیچ نظارتی بر مطب دکترها نیست؟
بعضی از این دکترهای  ...می گن ،دستگاه
پوز خرابه و باید پول نقد پرداخت کنید آن هم
در این قرن .فقط و فقط برای فرار مالیاتی!
•• بدبخت ترین مردم کسانی هستند که به ما
بدی کردند و کم سعادت ترین ایشان کسانی
هستند که می توانستند به ما خوبی کنند
ولی نکردند.
•• پرتقال ها در شمال کشور روی درخت دارد
از بین می رود و هیچ دولتمردی کاری انجام
نمی دهد .کشاورز یک سال زحمت کشیده
و این قدر قیمتش پایین است که پول جمع
آوری را هم به دست نمی آورد.
•• گویا خورشید هم از مادر میآموزد که در
همه حال میتابد و گرم میکند .روز مادر بر
تمام مادران سرزمینم مبارک باد ،به خصوص
مادر عزیزم.
••چندی پیش یکی از رفقا از سر دلسوزی به
یک خانواده سه نفره که همیشه زیر پل آب و
برق می نشستند و تقاضای کمک می کردند
پیشنهاد سرایداری و حقوق ماهانه ثابت داد
ایشان با پررویی فرمودند درآمــد ما این جا
خیلی بیشتر از پیشنهاد شماست .ما از این
طریق ماهانه  9میلیون درآمد داریم .دیگه به
فقرا هم نمی شه اعتماد کرد.
••روز مادر رو به تمامی مادران این سرزمین
تبریک می گم اگر هم طی سال کاری کردی
که ناراحتش کردی پاشو برو  ۲۵تا نون لواش
بگیر می شوره می بره.
••روز ســه شنبه  10.28ســاعــت  ۱۹من
مراجعه کردم به بخش اورژانس بیمارستان
امدادی شهید کامیاب ولی متاسفانه شاهد

درگــیــری بین ک ــادر درمـــان بــا چند نفر از
همراهان یک بیمار بودم که به آسیب دیدگی
یکی از پرستاران هم منجر شد .متاسفانه توی
بیمارستان با اون حال مریض هم احساس
امنیت و آرامش نمیکنیم .من نمی دونم چرا
باید یه مریض  10تا همراهش بیان داخل
بخش و ایجاد درگیری بکنن؟ بعد از چندتا
پرستار شنیدم چند وقت پیش هم دو گروه
دعوا باهم رفتن داخل بخش اورژانس و شروع
به قمه کشی و دعوا کردن!
••در ترکیه حداقل حقوق کارگران نزدیک 9
میلیونتومانتعیینشدهاست،ازشورایعالی
کار میخواهیم حقوق کارگران کشورهای هم
تراز را هم نگاه کنند بعد تصمیم بگیرند.
••آقایمحمدباقرنوبختوآقامحسنهاشمی
و مسئوالنی که از انقالب اسالمی ادعــای
سهم خواهی یا طلب دارین یا ادعا دارین که
از ذخایر مملکت هستین لطفا کتاب عصر
کریسکان را که روایت و سرگذشت یک برادر
کرد سنی انقالبی باشرف است ،بخوانید.
••تویوتا خودروهایش را  ۵۰۰هزار کیلومتر
گارانتی می کند و خودروهایش در این مدت
هیچ کاری نمی شود .چرا ما نمی توانیم از این
خودروهااستفادهکنیم؟مصرفسوختشهم
نصف خودروهای ماست.
••چرا به غلط از طرف مسئوالن بهداشت کم
تحرکی عامل بسیاری از بیماری های جسمی
اعالم می شود ،در صورتی که عوامل اصلی
متأسفانه از تغذیه ها و غذاها و خوراکی ها
و نان های ناسالمی است که به خورد مردم
داده می شود.
•• درود بر مردانی که زنانشان را برای کار خانه
نمی خوان.
•• این جانب در مرداد ۱۴۰۰بازنشسته شدم.
لطفا به مسئوالن تذکر دهید کی می خواهند
همسان ســازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی را اجرا کنند؟
•• یک هفته است که تلفن منزلمان قطع است
هر چه پیامک به  2020زده ام کسی اهمیت
نمی دهد.

نخستین جلسه دادگاه مدیران شرکت کروز به عنوان یکی از بزرگ ترین قطعه سازان کشور برگزار شد

اتهام  34هزارمیلیاردی قاچاق برای قطعه ساز بزرگ
دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه ساز
کــروز دیــروز در شعبه  ۴دادگــاه ویــژه مفاسد
اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار
شد .پرونده ای که اتهام متهمان ردیف اول و
دوم آن حدود  34هزار میلیارد تومان قاچاق
محصوالت طی سال های  92تا  99از طریق
رشوه به برخی کارکنان گمرک است .پیش
از این مدیران دیگر قطعه ساز بزرگ کشور،
شرکت عظام دادگاهی شده بودند ولی هنوز
حکم نهایی آن ها صادر نشده است.در ابتدای
دادگ ــاه امیر فــوالدی نماینده دادســتــان در
جایگاه قــرار گرفت و کیفرخواست متهمان
را قرائت کرد.براین اساس ،متهم ردیف اول
حمید کشاورز توچایی ،فرزند حسن ،دارای
تابعیت ایرانی-آمریکایی که با تودیع وثیقه
آزاد است و متهم ردیف دوم ،محمد علی پور
فطرتی ،فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی
کانادایی که متواری است ،متهم به مشارکتعمده در اخــال در نظام اقتصادی کشور از
طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در
زمینه قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات
خــودرو به میزان  ۳۳هــزار و ۹۶۱میلیارد و
 ۶۸۶میلیون و  ۴۱۹هزار و  ۱۰۰تومان در
فاصله سالهای  92/10/7تا  99/1/22از
مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان
گمرک (متهمان ردیــف  ۱۲تا  )۱۷هستند.
دیگر اتهام ایــن دو ،مشارکت در اخــال در
توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی
قطعات خودرو به عنوان نیازمندیهای عمومی
و تحصیل مــال از طریق نامشروع به میزان
 ۲۲۰میلیون و  ۴۴۳هــزارو  ۷۸دالر آمریکا
از شرکتهای خــودرو ســازی سایپا و ایــران
خودرو در حد فاصل سالهای  ۹۵تا  ۹۸است.
متهمان ردیف های سوم تا یازدهم به عنوان
کارکنان شرکت کــروز متهم به معاونت در
اتهامات مربوط به متهمان ردیــف اول و دوم
هستند .متهمان ردیف دوازدهــم تا هجدهم
نیز که کارمند گمرک هستند متهم به دریافت
رشــوه از شرکت کــروز و معاونت در قاچاق
سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو به نفع
شرکت کروز هستند.نماینده دادستان بیان
کرد :سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳
مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان بوده و از سال
 ۸۹خرید سهام شرکتهای خودروسازی را
آغــاز کــرده اســت .این شرکت در ابتدا بلوک
 11/32درصدی سهام ایران خودو را از طریق
شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان

ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد
وابسته به خود را در هیئت مدیره شرکت ایران
خــودرو داشته است که شــورای رقابت با این
اقدام غیر قانونی کروز مخالفت میکند.وی
گفت :در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری
به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل میدهد
و سهام خریداری شده از ایــران خــودرو را در
اختیار این شرکت قرار میدهد .میزان قرارداد
شرکت کــروز در ســال  ۷۶با شرکت ساپکو
مبلغ شش و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه
به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران
خودرو ،هم اکنون این رقم به بیش از  ۲هزار و
 ۳۰۰میلیارد تومان رسیده است.بررسیها
نشان میدهد شرکت کروز با داشتن 26/92
درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد
از سهام سایپا و تملک  62/99درصد گروه
خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکتها
حق تقدم دارد.نماینده دادستان بیان کرد :با
استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور،
تامین نشدن قطعات از سوی شرکت ساپکو از
تاریخ  92/۱/17تا تاریخ  92/۸/29برای
شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به
میزان  ۱۸هزار و  ۹۸۵دستگاه خودرو شده
اســت.وی ادامه داد :با عضویت شرکت کروز
در هیئت مدیره ایــران خــودرو زمینه فروش
گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده
است و اسناد نشان میدهد این شرکت میزان
ارز کا الهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر
از ارز پرداختی اعالم میکرد و طبق گزارش
ســازمــان حمایت از مصرف کننده و وزارت
صمت حدود  ۲۲۰میلیون دالر گران فروشی
شرکت کروز به شرکتهای خودروساز در طول
سا لهای  ۹۵تا  ۹۸مشخص شده است که
شرکتهای خودروسازی در قیمت تمام شده
خودرو محاسبه و از مردم دریافت کردهاند ،در

نتیجه  ۲۲۰میلیون
دالر از جــیــب مــردم
خــارج شــده اســت که
ایــن مــوضــوع موجب
افزایش قیمت خودرو
در طـــول ســا لهــای
گذشته شــده اســت.
نــمــایــنــده دادســتــان
گفت :حسب گزارش
مـــعـــاونـــت حــقــوقــی
س ــازم ــان اطــاعــات
ســـپـــاه حــــد فــاصــل
تاریخ  94/۹/10تا  94/۱۰/17درمجموع
مبلغ  ۱۶میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال طی ۳۸
تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی
به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک
صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده
است .استفاده حسین فریدون از حسابهای
مسعود احمدی زاده برای دریافت رشوه و حق
حساب از رسول دانــیــالزاده تایید شده است
و موجب محکومیت مسعود احــمــد یزاده به
اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار
قــراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به
 ۱۵سال حبس تعزیری شده است .پرونده وجوه
دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدیزاده از
شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی
است .هم اینک مسعود احمدی زاده در خارج
از کشور اس ــت.وی بیان کــرد :طبق گــزارش
اطالعات سپاه ،پرداخت مبلغ  ۶میلیارد ریال در
 ۲فقره ۱۱ ،میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره
یک میلیارد ریالی بابت انتخابات مجلس نهم
توسط شرکت کروز انجام شده و به تایید حمید
کشاورز توچایی رسیده است .طبق ردیابیها
مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین
فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.

