تبلور افزایش قیمتها و هزینهها در رشد قیمت ارز

دوشنبه  15آبان 1396

اقـتـصـاد
فـردا

يادداشت اختصاصي
محمدقلی یوسفی

تحلیلگر اقتصادی

در شرایطی که کشور در وضعیت رکود تورمی بهسر
میبرد افزایش قیمت کاالهای اساسی ،سرمایهای
و یا واس��طهای که تحت عنوان تولیدکننده از آنها
یاد میشود نشاندهنده وخیم شدن اوضاع اقتصاد
اس��ت ،به این معنا که با کاه��ش تولید در بخش
کاالهای مصرف��ی ،تقاضا برای کاالهای تولیدی و
سرمایهای کم میشود .از طرف دیگر چون بخش
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عمده این کاالها از خارج کشور وارد میشود با گران
شدن نرخ ارز هزینه آنها نیز افزایش پیدا میکند.
بنابراین تحت تأثیر تولید اندک و یا اس��تفاده کم
از ظرفی��ت تولی��د و در نتیجه باال رفتن نس��بت
س��رمایه به تولید از یک طرف و باال رفتن نرخ ارز و
بیثباتیهایی که در س��طح تنشهای بینالمللی
داریم ،هزینههای تولید در س��طحی افزایش پیدا
میکند که ما در بخش قیم��ت کاالهای تولیدی
شاهد تورم 13درصدی میشویم.
بر این اس��اس ،با افزایش قیمت کاالهای تولیدی
هزینههای تولید کاالهای مصرفی نیز باال میرود
که در این شرایط طبیعی است که بازده بخشهای
غیر مولد نیز باال ب��رود ،یعنی بخشهای تجاری و
خدماتی .اما از س��وی دیگر هزینههای بخشهای

تولیدی اعم از هزینه سرمایه و وام بانکی بسیار باال
اس��ت که این امر به باال رفت��ن قیمت کاالها برای
تولیدکنن��ده میانجامد و عم�لا منجر به افزایش
بهای کاالهای مصرفی میشود.
در این ش��رایط هزینه ش��رکتهایی که به تولید
کاالهای مصرفی مشغول هستند نیز افزایش پیدا
میکن��د ،اما آنها نمیتوانن��د قیمتها را به خاطر
قدرت خرید پایین مردم تغییر دهند .زیرا وضعیت
بخ��ش زیادی از مردم از فقر نس��بی به فقر مطلق
تبدیل شده است.
از س��وی دیگ��ر 70درص��د جمعیت ای��ران فقط
مصرفکننده هستند و کار تولیدی نمیکنند .در
واقع بخش اعظم شاغالن در شرکتهای دولتی و
بروکراسی اداری مشغول به کار هستند و در تولید
کشور هیچ سهمی ندارند.

در نتیجه چنین وضعیتی موجب میش��ود نیاز به
واردات افزایش پیدا کند .زیرا این نیازها در داخل
تولید نمیشود ،چون هزینه تولید باال رفته است.
این افزای��ش تقاضا برای کااله��ای وارداتی باعث
میشود قیمت ارز به شدت رشد کند که این چرخه
معیوب هر روز به تشدید وخامت اقتصاد میانجامد.
به طور کل��ی دو ش��اخص در اقتصاد هس��ت که
بیشتر جنبه سیاسی و در جهت تحلیلها کارایی
دارد ،ولی از نظر مردم معنای��ی ندارد .یکی از آنها
رش��د اقتصادی و دیگری تورم است .در واقع این
شاخصها را دولتمردان برای ارزیابی عملکرد خود
مورد اس��تفاده قرار میدهند .این ش��اخصها در
سطح بینالمللی نیز برای ارزیابی عملکرد دولتها،
ظرفیت اقتصادی کشورها ،کمیابی کاالها و توان
بازپسدهی وام کشورها مورد استفاده و سنجش
ق��رار میگیرد ،اما از نظر م��ردم این متغیرها مهم
نیس��تند .زیرا آنها درآمد و میزان خرج خود را در

زندگی واقعی ب��ه صورت علنی میبینند .بنابراین
هر چند دولت اعالم کند رشد اقتصادی داشتهایم
و تورم را کنت��رل کردهایم برای م��ردم این موارد
معنای��ی ندارد .ب��رای آنها چیزی که مهم اس��ت
قیمتهای نسبی کاال است که میانگینی از 300
تا  1000قل��م کاال را در بر میگیرد .آنچه که برای
عامه مردم مهم است قیمت کاالهای اساسی است
و اینکه درآمدشان تا چه اندازه میتواند پاسخگوی
این قیمتها باشد.
آنچه که مهم است توجه به این نکته است که رشد
تورم به مراتب بیشتر از رشد درآمد مردم است که
این امر به معنی تبدیل ش��دن فقر نس��بی به فقر
مطلق اس��ت که کامال در اقتصاد ایران محسوس
است .در اقتصادی که مبتال به وضعیت رکود تورمی
است هم رکود تشدید میشود و هم تورم و در نتیجه
گسترش رکود به افزایش بیکاری و کاهش تولیدات
صنعتی مولد منجر میشود.

خبر کوتاه
گـــــــزارش

تولید  13درصد گران شد
جامعه فردا :ش��اخص قيم��ت توليدكننده
بخش صنعت در فصل تابستان  ١٣٩٦به عدد
 222/8رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل
( 5/9 ،)210/3درصد و ش��اخص فصل مشابه
سال قبل ( 13/1،)197/0افزايش داشته است.
بهگ��زارش مرکز آمار ایران ،ش��اخص قيمت
توليدكننده بخش صنعت در فصل تابس��تان
 ١٣٩٦به عدد  222/8رس��يد كه نس��بت به
ش��اخص فصل قب��ل ( 5/9 ،)210/3درصد و
شاخص فصل مش��ابه س��ال قبل (،)197/0
 13/1درص��د افزايش داش��ته اس��ت .درصد
تغییرات متوس��ط شاخص کل بخش صنعت
در چهار فصل منتهی به فصل تابس��تان سال
 ١٣٩٦نس��بت به متوسط ش��اخص در چهار
فصل منتهی به فصل تابستان سال قبل (نرخ
تورم تولیدکنن��ده کل بخش صنعت) معادل
 ١٠.٢درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل
منتهی به فصل بهار سال 7/4 ( ١٣٩٦درصد)،
افزایش داشته است.
شاخص قيمت زیر بخش «صنايع توليد زغال
س��نگ -پااليش��گاههاي نفت» با  9/8درصد
افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در
افزايش شاخص كل فصل تابستان داشته است.
ش��اخص قيمت زیر بخشهای«توليد فلزات
اساسي» با  11/3درصد« ،صنايع محصوالت
شيميايي» با  4/2درصد« ،صنايع مواد غذايي
و آش��اميدني» با  1/6درصد و «توليد وسايل
نقليه موتوري ،تريلر و نيمتريلر» با  1/3درصد
افزايش نسبت به فصل قبل به ترتيب رتبههاي
بعدي را در افزايش شاخص قیمت تولیدکننده
كل بخش صنعت در فصل تابستان دارا هستند.

عکس مصطفی صفری /
ایلنا

به استعفای رئیس صندوق بازنشستگی انجامید

ناتوانی دولت در مبارزه با فساد

تصویب  31طرح جدید
سرمایهگذاری خارجی
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایران از تصوی��ب  21طرح جدید و 10
مورد طرح فنی س��رمایهگذاری خارجی خبر
داد .بهگزارش این س��ازمان ،در جلس��ه اخیر
هیأت س��رمایهگذاری خارجی ک��ه نهم آبان
سال جاری تشکیل شد ،در مجموع  31طرح
س��رمایهگذاری خارجی به ارزش حدود 712
میلیون دالر آمریکا بررسی و به تصویب رسید.
بنا بر اعالم محمد خزاعی ،رئیس کل سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی،
بی��ش از  21میلی��ارد و  800میلی��ون دالر
سرمایهگذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم
به تصویب رسیده اس��ت که از این میزان 14
میلیارد دالر جذب شده است.
عالوه ب��ر این ،دولت دوازدهم پ��س از اجرای
برجام توانسته است خطوط اعتباری و فاینانس
از کشورهای هند ،روسیه ،کره جنوبی ،چین،
اتریش و دانمارک جذب کند ،از جمله میتوان
ب��ه خط اعتب��اری هش��ت میلی��ارد یورویی
اگزی��م بانک ک��ره جنوبی و نی��ز موافقتنامه
سرمایهگذاری 10میلیارد دالری خط اعتباری
با مؤسسه مالی سیتیک چین اشاره کرد.

بیانیه جدید  FATFدرباره ایران

سرعت حرکت در مسیر
اصالحات بیشتر شود

مه�ر FATF :در بیانیه جدید خ��ود از ایران
خواستتااجرایاکشنپلنراباسرعتبیشتری
دنبال کن��د .بهگزارش س��ایت  ،ATFبرنامه
فعالیت در  ۳۱ژانویه  ۲۰۱۸منقضی میش��ود
و افایتیاف از ایران خواس��ته است سریعا در
مسیراصالحاتحرکتکندتاپیادهسازیکامل
ودقیقبرنامهفعالیتتضمینشودوتمامنواقص
باقیمانده  AML/CFTبهویژه موارد مربوط
به تامین مالی تروریس��تها ،برطرف شود .در
جلسه فوریه ۲۰۱۸افایتیاف پیشرفت انجام
شده توسط ایران را ارزیابی خواهد کرد و تمام
اقدامات متناسب را انجام خواهد داد.
تا زمانی که برنامه فعالیت کامل نشود ،ایران در
«بیانیه عمومی» افایتیاف باقی خواهد ماند.
ت��ا زمانی که ایران اقدام��ات الزم برای برطرف
کردن نواقص شناساییشده در برنامه فعالیت را
انجام ندهد ،افایتیاف در مورد ریسک تامین
مالی تروریستها در ارتباط با ایران و خطری که
اینمسئلهبرایسیستممالیبینالمللیجهانی
دارد ،نگران خواهد ماند.بنابراین افایتیاف با
تمام اعضای خ��ود در این رابطه تماس خواهد
گرفت و از تمام قانونگذاران خواهد خواست تا
همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند،
در مورد روابط تجاری و تبادالت با افراد حقیقی
و حقوقی از ایران ،مراقبت بیش��تری مطابق با
توصیههای افایتیاف ۱۹بهخرج دهند.

جامعه فردا :محمود اسالمیان ،رئیس صندوق
بازنشس��تگی کش��ور ،ب��دون ذکر هی��چ دلیلی
اس��تعفای خود از ریاس��ت این صندوق را که به
مردم داده بود ،برای وزیر کار فرس��تاد و به بخش

خصوصی برگشت.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار «جامع��ه ف��ردا» دکتر
اس�لامیان ک��ه از مدی��ران صنعت��ی مع��روف
کش��ور و اعضای خوش��نام اتاقهای بازرگانی و

رئیس س��ابق ات��اق اصفهان بود پس از  3س��ال
فعالیت در صندوق یادش��ده ،از این حوزه خارج
میش��ود و علت این اقدام وی از س��وی ناظران،
ناامیدیاش از نتیجهبخشی مبارزه با فساد موجود

در زیرمجموعهاش بوده است .وی بههمین علت
استعفای خود را بدون ذکر دالیلی چون خستگی
و گرفتاری ،تقدیم وزیر کار کرده اس��ت .او چند
روز پیش در نمایشگاه مطبوعات در گفتوگویی
بهطور غیرمس��تقیم به اینکه در تشکیالت دولت
توانی برای مبارزه با فس��اد گسترده وجود ندارد،
اشاره کرده بود.
آخری��ن این موارد فس��اد که ظاهرا کاس��ه صبر
اس�لامیان را لبریز کرده اس��ت ،حت��ی با کمک
قوه قضائی��ه نیز قابل پیش��گیری نبوده اس��ت.
خبرن��گار «جامعه فردا» دو مورد از فس��ادهایی
را که اس�لامیان حتی به کمک دوستان خود در
قوه قضائیه نتوانس��ت در آنها حق صندوق را پس

جانشینان احتمالی اسالمیان

نگاه

در طول 40
سال اخیر
حداقل بیش
از  40قانون
تصویب شده
که بار مالی
بر دوش
صندوق
بازنشستگی و
سازمان تامین
اجتماعی
میگذارد ،اما
این بار مالی
در این قوانین
لحاظ نشده.
این قوانین
ریشه اولیه
بحران در این
صندوقها
را رقم زدند
و بحران را
پررنگ و
پررنگتر
کردند

بگیرد ،در گزارشی جداگانه تحت عنوان «ماجرای
دیمیتریس»(درصفح��ه  )4آورده اس��ت .اس��م
یادشده نامی است که در صندوق به پرونده فساد
به نتیجه نرسیده ،داده شده است.
متن استعفای اسالمیان به شرح ذیل است:
«بن��ده کوچکت��ر ،هیچگاه دلس��وزی و زحمات
معلمین و اس��تادان خوی��ش را فراموش نکرده و
تا آخر عمر خود را مدیون آن عزیزان میدانم.
خدا را ش��اکرم که توفیق خدمت به شما خوبان
نصیب اینجانب شد .در نشستها و جلسات متعدد
با دردهایتان آش��نا شدم و احس��اس مسئولیت
جدی کردم.
خدا را گواه میگیرم تالش زیادی با حمایت دولت
و وزیر محترم ک��رده تا بتوانیم تأثیری در کاهش
آالم داشته باشیم.
طی سه سال گذشته حقوق بازنشستگان کشوری
بیشتر از تورم افزایش یافت .وامهای قرض الحسنه
از  ۸۰میلیارد به  ۱۲۰۰میلیارد تومان و سفرهای
زیارتی و سیاحتی به  ۴برابر توسعه یافت ،واگذاری
خودرو به تعداد  ۲۰۰۰دستگاه شروع و پرداخت
حقوق کلیه استانها به صورت مستقیم انجام شد.
به تعداد  ۱۳۵هزار نفر ش��ما خوبان س��هام بیمه
ملت واگذار ش��د ،تعداد خانههای امید که ملجأ
بازنشس��تگان اس��ت به  ۴۳ب��اب افزایش یافت،
برای اولین بار در س��طح کشور جشنواره ورزشی
بازنشس��تگان با اس��تقبال بیش از  ۵ه��زار نفر
پایهگذاری شد.
در حوزه اقتصادی س��اماندهی شرکتها انجام و
حداقل  ۲۱۰۰میلیارد تومان اموال از دست رفته
با حمایت دستگاه قضایی به صاحبان آن یعنی شما
بازنشستگان بزرگوار عودت داده شد.
خدای مهربان را گواه میگیرم اینجانب و مجموعه
وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی همه زحمات
را به عنوان ی��ک وظیفه و افتخ��ار انجام دادیم و
میدانم به رغم همه اقدامات مذکور مشکالت شما
بزرگواران نیازمند حمایت و تالش مستمر است.
امیدوارم به بزرگی خ��ود ،بنده کوچکتر را حالل
بفرمائید .اگر تالشی انجام شده برایم دعا کنید و
اگر مقصر بودهام بر من ببخشید.
از خدای عش��ق و مهر سپاس��گزارم ک��ه توفیق
خدمت ب��ه زیباتری��ن گلهای کش��ور را به من
عنایت فرمود».

صندوقهای بازنشستگی یکی از  6ابر چالش اقتصاد ایران
صندوق بازنشس��تگی کش��وری ای��ن روزه��ا مانند همه
صندوقه��ا ،ح��ال و روز خوبی ندارد و دلی��ل عمده آن را
هم میتوان در چهار مورد جس��ت و جو کرد .اولین عامل
این است که بهطور مش��خص دولت و مجلس در  40سال
گذشته قوانین و مقرراتی وضع کردهاند که تنها بار مالی آنها
روی صندوقهای بازنشستگی ،بیش از  435هزار میلیارد
توم��ان بوده یعنی قانونی تصویب ش��ده اس��ت که فردی
که باید  30س��ال کس��ورات پرداخت کند بعد از  25سال
بازنشسته میشود .در واقع وقتی قانونی تصویب میشود
باید پیامدهای آن به صورت همه جانبه در نظر گرفته شود،
اما در مورد صندوق بازنشستگی توجه به این نکات لحاظ
نشده .زمانی که به جای  30سال کارکرد برای افراد تا زمان
بازنشستگی 25 ،سال را در نظر میگیرند به این معنا است
که سازمان بازنشستگی کشور  5سال بیمه کمتر دریافت
میکند ،اما در عوض  5سال زودتر افراد را بازنشسته میکند
و باید مستمری بپردازد.
در طول  40س��ال اخیر حداقل بیش از  40قانون تصویب
ش��ده که بار مالی بر دوش صندوق بازنشستگی و سازمان
تامین اجتماعی میگ��ذارد ،اما این بار مالی در این قوانین
لحاظ نشده .این قوانین ریشه اولیه بحران در این صندوقها
را رقم زدند و بحران را پررنگ و پررنگتر کردند .در مواردی
هم دولت ب��ه تعهد خود عمل نکرد ،مثل زمانی صندوقها
را موظف کرد که خادمان مساجد و مداحان را بیمه کنند
و تعهد دادند که س��هم کارفرما را بپردازند ،اما تنها یک یا
دوسال حق بیمه آنها را پرداخت کردند.
مورد دوم که بس��یار مهم و قابل توجه به نظر میرسد ،این
نکته است که منابع صندوقها توسط گذشتگان پیشخور
ش��ده؛ همچون منابع آب و محیطزیس��ت که به آیندگان

تعل��ق دارد ،ولی بخش عم��ده آن در حال حاضر مصرف و
تخریب شده است.
ای��ن موضوع را در بحث صندوق بازنشس��تگی کش��وری
هم داریم ،تا سال  79کس��وراتی که از بیمه شدگان کسر
ش��ده وارد حس��اب صندوق نش��ده بلکه به خزانه دولت
واریز شده است .دولت نیز تلقی اش این بوده که این افراد
کارمندان دولت هستند و در زمان بازنشستگی از حمایت
الزم برخوردار خواهند ش��د ،پس نیازی به این ندارند که
اندوخته آنها در یک محل س��رمایهگذاری ش��ود ،به این
ترتیب جای خالی این کسورات هم در حسابهای صندوق
دیده میشود.
مورد سوم این است که دولت در برههای وارد میدان شد و به
صندوقهای بازنشستگی که منابع مالی قابل اتکا نداشتند
یکسری شرکتها و بنگاههایی را به عنوان رد دیون واگذار
کرد .عمده اشکال این اقدام دولت این بود که این شرکتها
و بنگاهها زیانده و غیر سودآور بودند که نتیجه آن ،این شد
که نه تنها مش��کلی از صندوقها حل نکرد ،بلکه ضررهای
زیادی را نیز متوجه صندوقها کرد .با این اقدام ،صندوقها
تبدیل به یک نهاد بزرگ بنگاه داری شدند .این اقدام دولت
در حالی صورت پذیرفت که صندوقهای بازنشستگی هیچ
تخصصی در این زمینه نداش��تند و نتیجه آن فس��ادهای
بسیاری بود که در زیرمجموعههای صندوق رقم خورد.
مورد آخر اصل حکمرانی خوب اس��ت .ای��ن اصل در واقع
در نهاده��ای بینالمللی مثل اتحادی��ه بینالمللی تامین
اجتماعی یکی از اصول جدی اس��ت که براساس آن تأکید
دارد که حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد با عدم دخالت
دولت و حفظ استقالل صندوقهای بازنشستگی ،که این
امر در کشور ما اصال رعایت نشده است .در این سال ها ،نه

تنها این نهادها به لحاظ بیمهای مس��تقل نبودند ،بلکه به
دلیل دخال��ت تمام دولتها فارغ از اصولگرا یا اصالحطلب
و در طول عمر  10مجلس شورای اس�لامی فارغ از اینکه
ب��ه چه گروه سیاس��ی تعلق دارن��د و اکثری��ت آنها را چه
گروهی تش��کیل میدهند ،نقض اس��تقالل صندوقها به
دلیل سیاس��تها و قوانین غلط رقم خ��ورد و کارکرد این
سازمانهای بازنشستگی را به جایی رساند که این نهادها
تبدیل به حیات خلوت سیاسی دولتها شدند.
مجموع این موارد ،سبب شد صندوقهای بازنشستگی در
وضعیت بحرانی قرار بگیرند و حتی نارضایتی بازنشستگان
را نیز با خود به همراه داشتند.
براس��اس این اتفاقها که در س��الهای گذش��ته افتاده،
گزارشهای جهانی از وضعیت صندوقهای بازنشستگی هم
حکایت از ابر چالش بودن وضعیت صندوقهای بازنشستگی
کش��ور دارد .ب��ر پای ه گ��زارش بان��ک جهان��ی وضعیت
صندوقهای بازنشس��تگی یکی از چالشهای اصلی ایران
در سالهای آینده در کنار بحران آب است که در این زمینه
مشاوران ارشد اقتصادی نزدیک به رئیسجمهور نیز به این
اجماع رسیدهاند که موضوع صندوقهای بازنشستگی یکی
از  6ابر چالش جدی اقتصاد ایران به شمار میآید.
صاحبنظ��ران آنچه را که در این زمین��ه به عنوان راهکار
برونرفت از این وضعیت برای صندوقهای بازنشس��تگی
ت ناگزیر به اصالحات ساختاری
میدانند این است که دول 
در حوزههای بیمهای و اقتصادی اس��ت .ب��ر این اصل در
حوزه اصالحات بیمهای باید تغییر در قوانین بازنشستگی
را مدنظر قرار دهد و در ح��وزه اصالحات اقتصادی نیز در
بحث واگذاریها و خروج صندوقها از حالت بنگاهداری باید
اقدام الزم را انجام دهد و بسترهای مناسب را آماده کند.

پس از آنکهنامه اس��تعفای اسالمیان ،رئیس صندوق بازنشستگی
کشور که خطاب به مردم ایران و بازنشستگان کشوری نوشته شده
بود ،از س��وی علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پذیرفته
ش��د ،گمانهزنیها درباره گزینههای نشستن روی کرسی ریاست
صندوقی که س��ال هاس��ت خبرهای زیادی در باره بحرانی بودن
وضعیتش به گوش میرسد ،شروع شد.
گمانهزنیها از انتخاب رئیس��ی که با حضور در رأس این صندوق
با مشکالت بس��یاری روبهرو خواهد شد ،ابتدا پای یکی از معاونان
ربیعی را به میان کشید .احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون
در دولت یازدهم روی کرسی معاونت این وزارتخانه نشست و حاال
خبرگزاری مهر احتمال میدهد که او یکی از گزینههای جدی برای
رفتن به صندوق بازنشستگی کشوری باشد.
در کنار میدری که اقتصاددان اس��ت ،نامهایی همچون غالمرضا
ش��افعی ،معاون نظ��ارت راهبردی رئی��س س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی در دولت حس��ن روحانی ،ولیاهلل افخمی و جمش��ید
تقیزاده به چشم میخورند که باید دید علی ربیعی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی برای ریاست صندوق بازنشستگی کشوری ،حکم
ریاست را به کدامیک از گزینهها میدهد.

 2000میلیارد تومانی که از دست رفت
ناتوانی دول��ت در مبارزه با فس��اد در حالی دلیل اصلی اس��تعفای رئیس صندوق
بازنشستگی عنوان شد که تابستان سال گذشته معاون اقتصادی و سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشور ،مجموع داراییهای از دست رفته صندوق را بیش از دو
هزار میلیارد تومان دانس��ته و دیروز محمود اسالمیان هم این رقم را حداقل  2هزار
و  100میلیارد تومان اعالم کرده بود .نهتنها اطالعات دقیقی از داراییهای از دست
رفته از جیب بازنشس��تگان منتشر نشده که رقم بازگردانده شده این داراییهای از
دست رفته هم چندان چشمگیر نیست.
جدول روبهرو بخش��ی از تخلفات مالی اتفاق افت��اده در زیرمجموعههای صندوق
بازنشستگی کشور در س��الهای گذشته را به نمایش میگذارد که خسارات آن در
مصاحبه مسئوالن صندوق اعالم شده است.

عنوان فساد

خسارت

پرداخت پول به فردی ساکن آمریکا بدون ضمانت توسط یکی از شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی

120میلیون دالر

واگذاری زمین به ارزش 150میلیارد تومان به قیمت 32میلیارد تومان ،یعنی یک سوم ارزش ملک

118میلیارد تومان

پرداخت 250میلیون یورو به فردی برای خرید نفتکش که تنها  2کشتی به ارزش  80میلیون یورو تحویل شده

170میلیون یورو

فروش زمینی در مینی سیتی که ارزش آن پس از ساخت  700میلیارد تومان بوده است ،به رقم  50میلیارد تومان

 650میلیارد تومان

سوءاستفاده از یک ملک تجاری

2میلیارد تومان

