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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی در آﺋﯿﻦ
ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از ﺗﺨﻠﻔﺎت و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺒﺢ اﺧﺘﻼس و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در
ﺣﺎل ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻧﮕﺮان اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺠﺎزات را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺟﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻇﻬـﺎرداﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻃـﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ اﺧﺘﻼس و
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ از دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﺬﮐﺮات
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،دوﻟﺖ را

ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻮرد و
از وﻗﻮع ﻣﺠﺪد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮارداد واﮔﺬاری آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری ﻓﺴﺎد آﻣﯿﺰ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪی
اﻋﺘﺮاض و ﻧﻄﻖ ﮐﺮدم و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی اﯾﻦ واﮔﺬاری ﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ؛ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﻫﻠﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره
۱۵۰واﺣﺪ دﯾﮓ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﺎ  ۲ﻫﺰار
را اﻫﺮﻣـﯽ ﺑـﺮای ﻓﺸـﺎر و ﺑـﺎج ﺧـﻮاﻫﯽ

ﺑﻪ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺣﺪود
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
از دوﻟـﺖ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ و

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎج ﺧﻮاﻫﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی  ۲۰۰ﺗﺎ ۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎزات
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واﮔﺬاری آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪی ﺑﺎ ﻗﻤﯿﺖ  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش روز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺶ از ۵ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط
وام ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺧﺪﺷﻪ
دار ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻻر  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﻤﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی را
در ﺑﻮرس داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮادی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ از
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ در ﻓﺮوش آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪی ﺑﺮﻧﻤﯽ دارم و از
ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻈﻠﻮم اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻠﺲ از دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ
وﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺴﺎدﻫﺎی
آﺷﮑﺎر اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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