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مديرعامل بانک ملي ايران گفت :بانک ملي ايران طي  ۹ماه گذشته ،حدود ۲
هزار و  600ميليارد تومان از شرکتها و امالک مازاد خود را واگذار کرده است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران ،محمدرضا حسين زاده
با بيان اين که شرکتهاي بورسي تحت مديريت بانک از طريق بورس واگذار
حسين زاده :
مي شوند ،اظهارداشت :شرکتها و امالک ديگر از طريق مزايده عمومي با اطالع
رساني گسترده توسط آگهي فروخته ميشوند.وي افزود :فروش امالک مازاد و
 ۲۶۰۰ميليارد تومان
بنگاههاي در اختيار بانک ،موضوعي نيست که تنها در اختيار بانک ما باشد ،بلکه
اموال مازاد بانک ملي بانک به عنوان يک طرف معامله ،امالک را به فروش ميگذارد و بايد خريدار نيز
به اين کار ترغيب شود.حسين زاده با بيان اين که رهبر معظم انقالب ،رئيس
طي  ۹ماه واگذار شد
جمهور محترم و دولت تدبير و اميد بر خروج بانکها از بنگاهداري و فروش امالک

اقتصادي

معاون وزير راه و شهرسازي:

جاللي:

رويکرد بنياد علوي ،محروميت زدايي
از مناطق روستايي است
عضو هيئت مديره بنياد علوي گفت :بنياد علوي بهعنوان بازوي محروميتزدايي
بنياد مستضعفان در راستاي زدودن غبار محروميت از مناطق محروم و روستايي
کشور تالش مي کند.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان،
خداکرم جاللي در ديدار با استاندار ايالم اظهار داشت :يکي از اقدامات صورت گرفته
اين بنياد در منطقه قلعهگنج استان کرمان بوده زيرا اين منطقه به لحاظ امنيتي،
اقتصادي و  ...وضعيت ويژهاي داشت بنابراين ب ه عنوان هدف انتخاب شد.وي ادامه
داد :در گذشته تنها فقر تک بعدي يعني فقر درآمدي مدنظر بود ،اما اکنون فقر
چند بعدي شامل فرهنگي ،اقتصادي ،بهداشت ،آموزش و  ...مطرح است که اين
بنياد به خوبي در همه زمينه ها به افراد محروم منطقه کمک مي کند.عضو
هيئت مديره بنياد علوي از بين بردن شکاف طبقاتي را ب ه عنوان راهکاري براي
رفع محروميت و فقر نام برد و افزود :بنياد علوي در سراسر کشور به طر ح هاي
توليدي و توسعهاي تسهيالت پرداخت ميکند.جاللي تاکيد کرد :بنياد علوي در
سه بخش کشاورزي و دامداري ،صنعت و معدن و خدمات تسهيالت پرداخت
ميکند که عالوه بر رفع محروميت موجب ايجاد اشتغال و توانمندي افراد شود.
وي به آمادگي کامل اين بنياد مستضعفان براي اجراي طرح توسعه اي شهرستان
ملکشاهي و مشارکت در آن تاکيد کرد و افزود :آمادگي داريم براي کمک به توسعه
اين شهرستان مشارکت داشته باشيم.

اختصاص ارز دولتي براي واردات
ليبل مشابه توليد داخل
در حالي دولت هر روز سختگيري بيشتري براي دريافت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتي
با بازار ثانويه از برخي واردکنندگان مواد اوليه دارد که اکنون برخي کاالهايي که توليد
داخلي دارند ،ارز دولتي ميگيرد.به گزارش پارسينه ،موضوع پرداخت مابهالتفاوت ارز
دولتي با بازار ثانويه در حالي براي بسياري از واردکنندگان دردسرساز شده که آنها
به دليل شرايط تحريمهاي پيش رو ،واردات مواد اوليه و ماشينآالت را تسريع کرده
بودند؛ اما اکنون دولت با دريافت اين مابهالتفاوت  ۲۸۰۰توماني به ازاي هر دالر،
ميخواهد هر گونه رانت و سوءاستفاده از ارز دولتي را از بين ببرد؛ در حالي که اين
امر مشکالتي را براي توليدکنندگان به وجود آورده است.اما در نهايت دولت تصميم
گرفت که  ۲۵قلم کاال را مشمول دريافت ارز دولتي نمايد ،اگرچه اکنون درخواست
محمد شريعتمداري ،وزير صنعت ،معدن و تجارت اين است که اين اقالم به  ۱۰۰قلم
افزايش يابد .جالب آنجا است که برخي از اين اقالمي که به تازگي در فهرست دريافت
ارز دولتي قرار گرفتهاند ،توليد داخلي دارند.در اين ميان ،در حالي که توليدکنندگان
داخلي انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار ،مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز ثانويه ،تحت
عنوان اولويت  ۲وارد ميکنند در کمال تعجب محصول ساخته شده آماده وارداتي
در تعرفه شماره  ۴۸۱۱۴۹۰۰به نام «ليبل» در رديف  ۴۲ليست مذکور تحت عنوان
گروه کاالي  ۱درج شده است؛ اين در حالي است که با واردات محصول نهايي آن هم
با ارز دولتي  ۴۲۰۰توماني ،توليدکنندگان داخلي امکان رقابت را به طور کامل از دست
ميدهند و نتيجه نهايي ،تعطيلي کارخانجات اين توليدکنندگان در سال حمايت از توليد
داخلي خواهد بود .در اين ميان توليدکنندگان بر اين باورند که با سرمايهگذاريهاي
انجام شده طي چند سال گذشته ،کل نياز مصرف داخل کشور بابت انواع فيلم و کاغذ
پشت چسبدار توسط  ۵توليدکننده داخلي کوچک و بزرگ به طور کامل مرتفع شده
و در عمل نيازي به واردات محصول نهايي نيست .در اين ميان ،نياز ساالنه کشور به
ليبل و انواع محصوالت پشت چسبدار ساالنه  ۱۴هزار تن است.

گردهمايي بزرگ صنعتگران ساختمان:

بيستويکميننمايشگاهبينالملليجامع
صنعت ساختمان برگزار مي شود
ده ها شرکت بزرگ داخلي و نمايندگان محصوالت خارجي ،صنعتگران و مهندسان
بخش هاي مختلف حوزه ساخت و ساز و همچنين وزارتخانه ها ،سازمان ها و
نهادهاي مرتبط با صنعت ساخت و ساز کشور از يازدهم تا چهاردهم مهر ماه با
حضور در بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي جامع صنعت ساختمان که در
محل نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان برگزار مي شود؛ جديدترين توليدات و
خدمات خود را ارائه مي کنند.به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني بيست و
يکمين نمايشگاه بين المللي جامع صنعت ساختمان؛ در اين نمايشگاه بيش از
 120شرکت از جمهوري اسالمي ايران و نمايندگاني کشورهاي چين ،ترکيه و...
نوين ترين و پيشرفته ترين طرح ها ،برنامه ها و پروژه هاي خود را در سه حوزه
(تکنولوژي هاي نوين ،سازه ها و نماها) ،ارائه و در معرض ديد عالقه مندان قرار
خواهند داد.عليرضا آموخته مدير برگزاري بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي جامع
صنعت ساختمان گفت :در اين نمايشگاه انواع طرح ها و پروژه هاي سبک سازي
ساختمان ،مجتمع سازي ،انواع سازه هاي فلزي ،سازه هاي بتني ،سازه هاي پيش
ساخته  ،فني مهندسي ،نظارت ،طراحي و دکوراسيون داخلي ،ساختمان هاي
هوشمند ،بهينه سازي انرژي ،درب و پنجره ،آسانسور ،پله برقي و باالبر ها ،پروفيل
و آلومينيوم ،عايق هاي حرارتي و صوتي ،تهويه و تاسيسات ساختماني ،لوله و
پليمر ،کاشي و سراميک  ،شيرآالت ،تجهيزات و طرح هاي نوين ساختماني ارائه
مي شود .وي تاکيد کرد :اين نمايشگاه با هدف کمک به رونق ساخت و ساز،
شناخت توانمندي ها و کمبودهاي صنعت ساختمان ،آشنايي با پيشرفت هاي
روز اين صنعت در ايران و جهان ،توسعه و گسترش سبک سازي ،مقاوم سازي
و ساختمان سازي کشور ،اشتغالزايي و ايجاد يک فضاي اقتصادي و تجاري ويژه
براي رويارويي شرکت هاي فعال در زمينه ماشين آالت ،تجهيزات ،مصالح ،خدمات
و تکنولوژي صنعت ساختمان و عمران برگزار مي شود.

»

رئيس سازمان ملي بهرهوري:

عرضه مجدد بنزين سوپر از اول مهر آغاز مي شود

طرح سراسري ساخت ۵۰هزار مسکن
ارزانقيمت آغاز شد
معاون وزير راه و شهرسازي از آغاز ساخت ۵۰هزار واحد مسکن ارزانقيمت در
شهرهاي جديد خبر داد و گفت :اين طرح به تعديل قيمتها و جذب سرمايههاي
سرگردان کشور کمک ميکند.به گزارش تسنيم ،حبيباهلل طاهرخاني در آيين
افتتاح و کلنگزني چند طرح روبنايي شهر هشتگرد و  10هزار مسکن ارزانقيمت
در شهرهاي جديد سراسر ايران ،اظهار کرد :مجموعههايي از پروژههاي آموزشي،
مذهبي ،ورزشي کنار مسکن مهر افتتاح ميشود .در حوزه تأمين خدمات داراي
کمبودهاي جدي هستيم که بههمت شرکت عمران هشتگرد موضوع مذکور
در حال پيگيري و اقدام است.وي با بيان اينکه امروز حدود  51ميليارد تومان
پروژه هشتگرد تماماً متکي به منابع داخلي افتتاح ميشود ،افزود :اين پروژهها
تأثير خوبي بر ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان و دستيابي به اهداف مورد نظر
خواهد داشت.وي تصريح کرد :افتتاح قطار شهري گلشهر ــ هشتگرد جذابيت
بااليي در سکونت اين شهر خواهد داشت .هشتگرد بين  17شهر جديد فعال
کشور منحصربهفرد است .در دهه اول شکلگيري هشتگرد ،اين شهر يکي از
شهرهاي جذاب بود .با اقدامات جديد بهخصوص  5ماه اخير ميتوانيم اميدوار
باشيم هشتگرد به يک محيط سکونت مناسب تبديل شود.وي ادامه داد :در 5
سال اخير در دولت تدبير و اميد حداکثر تالش را بهخرج دادهايم در حوزه خدمات
آموزشي کمبودي نداشته باشيم.

پاسخ صندوق بازنشستگي نفت به يك نقد
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سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

» خبر

مازاد تاکيد دارند ،گفت :عزم بانک ملي ايران براي اجرا کردن اين دستورالعمل
جزم است.مديرعامل بانک ملي ايران اظهارکرد :ما در حال مذاکره با خريداران
هستيم ،اما بايد اين را هم گفت که بسياري از بنگاهها به صورت قهري به بانک
واگذار شده و اين کار بابت بدهي دولتها يا بدهکاران حقيقي و حقوقي ديگر
بوده است.به گفته حسين زاده تنها بابت بدهي امير منصور آريا ،هشت شرکت
از جمله گروه ملي فوالد به بانک ملي ايران واگذار شده است که اغلب آنها
دچار مشکل توليد هستند.مديرعامل بانک ملي ايران افزود :نميتوان زماني براي
فروش کامل همه بنگاه ها و امالک در اختيار اعالم کرد ،چون طرف تقاضا نيز
بايد براي خريدن اين اموال وجود داشته باشد ،اما همه تالش ما تسريع در اين
کار با شرط حفظ بيت المال و اموال بانک است.

جوابيه »

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس ،از عرضه مجدد
بنزين سوپر از ابتداي مهرماه خبر داد.به گزارش
تسنيم ،اسداهلل قرهخاني با اشاره به عدم عرضه بنزين
سوپر در جايگاه هاي سوخت ،اظهار کرد :دو هفته آتي
اوج سفرهاي تابستاني در کشور است که شايد به اين
دليل بنزين سوپر در کشور عرضه نشده باشد.وي با
بيان اينکه اگر در مهرماه بنزين سوپر در جايگاه هاي
سوخت عرضه نشود جاي سوال دارد ،افزود :اگر ميزان

مصرف بنزين با کاهش سفرها کمتر شود ،توليد بنزين
سوپر از سر گرفته مي شود.وي با بيان اينکه روزانه
بين  2تا  3ميليون ليتر بنزين سوپر مصرف مي شود،
تصريح کرد :توليد  5ميليون ليتر بنزين يورو  4معادل
توليد  3ميليون ليتر بنزين سوپر است ،بنابراين حدود
 2ميليون ليتر از اين طريق صرفه جويي مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه زماني که مقدار مصرف بنزين
کاهش و توازني بين توليد و تقاضا ايجاد شود توليد
بنزين سوپر آغاز مي شود ،افزود :اولويت نخست اين
است که ابتدا مصرف بنزين داخلي مردم از توليد
داخل تامين شود و سپس به فکر تامين بنزين سوپر
باشيم.قره خاني با بيان اينکه سيستم احتراق برخي
خودروهاي خارجي با بنزين سوپر تنظيم شده است،
ادامه داد :اگر اين خودروها از بنزين معمولي استفاده
کنند تنظيمات خودرو به هم مي ريزد و مشکالتي
براي خودرو ايجاد مي شود.

عزمي براي ارتقاي بهره وري وجود ندارد
رئيس سازمان بهره وري گفت :عزمي براي ارتقاي بهره
وري وجود ندارد و اين سازمان يکي از متهمان پايين
بودن بهرهوري است .به گزارش مهر،علي اکبر اولياء با
حضور در برنامه تيتر امشب درباره شاخصهاي بهرهوري
در کشور گفت :مرکز ملي بهره وري ايران بعد از برنامه
پنجم ،تبديل به سازمان مستقلي به نام سازمان ملي
بهرهوري ايران شد که يکي از برنامههاي اين سازمان
پايش بهره وري در کشور است.وي افزود :در بررسي
بهره وري کالن کشور ،برآورد اين سازمان اين بود که
در مجموع تحقق رشد بهرهوري در کشور صفر است .اين
درحالي است که از برنامه چهارم توسعه موظف شديم
بهره وري را سرلوحه کار خود قرار دهيم که به اين کار
توجه زيادي نشده است.رئيس سازمان بهره وري در
ادامه گفت :در برنامه ششم سهم بخش هاي مختلف از
بهره وري نيز مشخص شده است و کشور برخالف سابقه
ديرينه حضور در سازمان بهره وري آسيايي از دهه پنجاه

ميالدي انتظار ميرفت که موفقيت بيشتري در بهره وري
داشته باشد.وي افزود :سازمان بهره وري ،متوليان بخش
صنعت و کشاورزي در کاهش بهرهوري نقش داشته اند
که بايد آسيب شناسي شود و عزم جدي براي باالبردن
بهره وري در کشور داشته باشند.اولياء گفت:اقتصاد ما
دولتي است و بخش خصوصي فعالي هم نداريم بنابراين
مجموعه عوامل الزم است تا دست به دست هم دهند تا
بهره وري به نقطه مطلوب برسد.

وزير ارتباطات:

اجراي دولت الکترونيک ،راه عبور از مشکالت اقتصادي است

وزير ارتباطات با اشاره به ريشه مشکالت اقتصادي کشور بيان كرد :راه
عبور از مشکالت داخلي ،شفاف سازي و پياده سازي دولت الکترونيکي
است.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما  ،محمدجواد آذري جهرمي
در برنامه حاال خورشيد شبکه سه سيما گفت  :براي استقرار دولت
الکترونيک بايد همه ابزارهاي دسترسي مردم و زيرساخت ها ارائه خدمات
فراهم شود.وي ادامه داد :راه عبور از مشکالت داخلي شفاف سازي
و اجراي دولت الکترونيکي است و بايد هم مطالبه مردم باشد و
هم همه دستگاه ها پاي کار بيايند.جهرمي تاکيد کرد :چرا بايد ارز
ناشي از صادرات دولتيها و خصولتيها دير به دست واردکنندگان
برسد؟وي گفت  :صحبت هاي روز گذشته رئيس جمهور ،حجت را
بر همه دستگاهها تمام کرد و بايد همه فعاليت ها شفاف باشد و در
بخش زير ساخت امکان دسترسي مردم به خدمات پرسرعت فراهم
ميشود .وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت  :در موضوع واردات
تلفن همراه همه چيز شفاف و مشخص است و واردات قاچاق را به
صفر رسانده ايم .محمد جواد آذري جهرمي در برنامه زنده حاال
خورشيد در شبکه سه سيما تاکيد کرد  :شفافيت و دسترسي به
گردش آزاد اطالعات تنها راه مبارزه با قاچاق است.آذري جهرمي
ادامه داد 9 :و  2دهم ميليارد يورو ارز اختصاص پيدا کرد و واردات
انجام شد اما اينکه به چه قيمت هايي فروخته اند بايد بررسي شود
و تنها پرونده اي که حاال در دست پيگيري است به موضوع واردات

تلفن همراه اختصاص دارد چون همه چيز شفاف و تا نقطه انتها
مشخص است که چه کسي چه کاري انجام داده و پرونده نيز تا دو
هفته براي رسيدگي به دستگاه قضائي ارجاع مي شود اما چرا در
عرصه هاي ديگر شاهد اين اتفاق نيستيم؟ چون شفاف نيست.وزير
ارتباطات درباره شفاف سازي و گردش آزاد اطالعات افزود :سيستم
دسترسي آزاد به اطالعات سامانه خوبي است و البته در گام اول
قرار دارد و به ترميم ،ممارست و شفاف بودن نياز است.وي گفت:
در حقيقت شفاف بودن براي همه دشوار است اما اين قانون ،قانوني
است که زيرساخت فني آن را ما فراهم کرده ايم و وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي هم در آن مسئوليت دارد و گام هاي خوبي دولت
برداشته است.وزير ارتباطات تصريح کرد  :دولت سواالت متعددي
را از بخش هاي دولتي پرسيده است که بخشي جواب داده اند و
بخشي هم هنوز عادت به پاسخ دادن ندارند البته بنده در مجموعه
خودم نيز با اين چالش مواجه هستم ،سواالتي را از زيرمجموعه ام
مي پرسم که هنوز بي جواب مانده که البته مي گويند نبايد قرارداد
فيمابين مناقصات را مطرح کنيم چون محرمانه است اما اين مسئله
با گردش آزاد اطالعات منافات دارد.آذري جهرمي ادامه داد :شفافيت
يک شبه محقق نمي شود و اگر فکر مي کنيم همين که اراده کنيم
شفاف سازي انجام مي شود کلمه اشتباهي است و پايدار هم نخواهد
بود و اين مسير ؛ فرآيند ،گزارش ،پيگيري و ممارست مي خواهد.

وي افزود :بنده سواالت در مجموعه خودم را پيگيري کردم و ديدم
که براي ما درصد پاسخ به سواالت قابل توجه نيست يعني ما تا
امروز  67درصد به سواالت پاسخ داده ايم اما براي حل اين مسئله
در وزارت ارتباطات تعاريفي را مطرح کرديم که با چه مکانيزمي به
اين سواالت پاسخ داده شود؟آذري جهرمي درباره داليل عدم افشاي
قراردادهاي مناقصه گفت :برخي اين سوال از بنده مي پرسند که
پهناي باند اينترنت را چقدر مي خريد و چقدر مي فروشيد؟ آن فردي
که اين کار را انجام مي دهد مي داند پشت ماجرا چيست؟ ولي من
اصرار کردم که به همين سوال هم پاسخ بدهيد و دليل بياوريد چون
اشکالي ندارد مردم بدانند چه اتفاقي افتاده است و همين اصرارها باعث
اصالح امور مي شود.وزير ارتباطات درباره دولت الکترونيک تصريح
کرد :ما يک پروژه داريم مردم همه مي شناسند (ثبت اصالت تلفن
همراه) و پيش از اين  95درصد تلفن هاي همراه وارداتي که قاچاق
بود اما حاال اين مسير تغيير کرده ،پس ما اراده کرديم و توانستيم
با اتصال سه دستگاه  ،قاچاق گوشي تلفن همراه را به صفر برسانيم.
وي گفت :اين روزها در بازار ارز تالطم ايجاد شده ،پوشک گران شده
و ربطي هم به قاچاق ندارد بلکه بايد فرآيند توزيع ارز بررسي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت :براي توسعه دولت الکترونيک
بايد زيرساخت ها ايجاد شود و در حال حاضر  67ميليون مشترک
پهناي باند در کل کشور داريم.

ابراهيمي نيا :

امروز بورس کاال به بازاري امن مبدل شده است

نايب رئيس اتاق اصناف تهران گفت :در هيچ بازاري يک نقطه اتکا به
خصوص براي مصرف کنندگان وجود نداشت اما امروز بورس کاال به
بازاري امن مبدل شده که فارغ از اتفاق هاي اخير بازار ارز که کل اقتصاد
را درگير کرده ،بهترين و شفاف ترين بازار براي مبادله کاالها است.وي با
اعالم بررسي همکاري با بورس کاال براي افزايش شفافيت و مانيتورينگ
بازار کاال  ،داليل اهميت اين بورس در اقتصاد ايران را تشريح کرد.به
گزارش کاالخبر ،خسرو ابراهيمي نيا درباره نقش بورس کاال در اقتصاد
ايران گفت :نقش بورس کاال در دنيا تعريف شده که شامل بستري براي
حضور توليدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور ايجاد شفافيت در
دادوستدها و عملکرد شرکت ها است و اين اتفاق در ايران نيز در حال

وقوع است.وي ادامه داد :با مشاهد عرضه برخي کاالها در بورس کاال مانند
انواع فلزات ،مواد پتروشيمي و کشاورزي ،مشخص مي شود نرخ اين کاالها
طبق معيارهاي شاخص ،صحيح و همچنين برمبناي عرضه و تقاضا محاسبه
شده و تابلوي بورس در مقابل ديد همگان قرار مي دهد .البته در اين ميان
نوسانات ارزي موارد مقطعي را در اين زمينه ايجاد کرده که برطرف خواهد
شد.ابراهيمي نيا افزود :به منظور ايجاد شفافيت و تمرکز حداکثري کاالها،
بايد زنجيره توليد کاالها در بورس عرضه شود تا همه جزئيات از مواد اوليه
تا محصول نهايي از طريق مکانيسم بورس ،شفاف شود.وي افزود :با عرضه
و معامله انواع محصوالت در بورس کاال  ،ديگر مانند بازارهاي غير رسمي
امکان جهت دهي برخي افراد در روند معامالت و قيمت ها وجود ندارد.

بلکه شفافيت آماري و همچنين انجام نظارت در معامالت ،شرايط برابري
را براي معامله گران ايجاد مي کند .بنابراين بورس عالوه بر ايجاد تعادل
در بازار کاالها ،از طريق ابزارهاي مالي امکان جذب نقدينگي جامعه و
سرمايه هاي سرگردان را دارد که به تجارت و توليد سالم کمک کرده و
همچنين شرايط حاکم در سطح خرده فروشي را بهبود مي بخشد.وي در
برابر اين سوال که آيا تاکنون در اتاق اصناف در خصوص همکاري با بورس
کاال اقدامي صورت گرفته يا خير؟ گفت :درحال مطالعه و بررسي جهت
همکاري با بورس کاال هستيم  .در حوزه شفافيت و مانيتورينگ کاال يکي
از برنامه هاي اصلي دور دوم اتاق اصناف تهران است که در اولويت قرار
گرفته و اميدواريم اين امر محقق مي شود.

يک مقام مسئول خبر داد:

استاندار آذربايجان شرقي مقرر شد در صورت تامين اعتبار خط راه آهن
ميانه ـ تبريز تا ايستگاه ائل گلي يا ايستگاه باسمنج تبريز تا پايان
سالجاري تکميل و مورد بهره برداري قرار گيرد.وي با اشاره به برگزاري
جلسه مشترک استاندار آذربايجان شرقي ،شهردار تبريز و تيم کارشناسي
همراه و مديران راهآهن با وزير راه و شهرسازي از اتصال راه آهن
ميانه ـ تبريز به ايستگاه ائل گلي تبريز تا آخر سال خبر داد.معاون مسافري
راه آهن از موافقت شهردار کالنشهر تبريز درباره اتصال متروي تبريز به
ايستگاههاي ائل گلي و ايستگاه فعلي راه آهن خبر داد و افزود :انتظار
مردم آذربايجان با اجرايي شدن اين پروژه به زودي جامه عمل مي پوشد.

موسوي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حمل  ۴۶ميليون تن
بار توسط بخش حمل و نقل ريلي در سال  ،۱۳۹۶الزمه رسيدن به نقطه
سربه سر را حمل  ۸۵ميليون تن بار اعالم کرد و ياد آور شد :در بخش
مسافري نقطه سربه سر نداريم بايد کيفيت خدمات را بيش از اين افزايش
دهيم؛ چرا که بخش مسافري ويترين راه آهن است و براي ارتقاي خدمات
در اين زمينه ،راه آهن در سال  ۱۳۹۶در بخش مسافري متحمل ۶۰۰
ميليارد تومان يارانه شده است و در بخش کالن اقتصادي در صرفه جويي
مصرف سوخت و ساير مسائل جاري  ۱۰هزار ميليارد تومان صرفه جويي
اقتصادي براي کشور داشته است.

اتصال راهآهن و مترو تبريز
تا پايان سالجاري
معاون مسافري شرکت راه آهن گفت :تا پايان امسال راه آهن
بستان آباد-تبريز از طريق متروي تبريز به ايستگاه فعلي راه آهن اين
شهر وصل مي شود.به گزارش مهر به نقل از راهآهن جمهوري اسالمي
ايران ،ميرحسن موسوي گفت :با موافقت وزير راه و شهرسازي و با پيگيري

از رسانه ملي تا رسانه ميلي؟!

ادامه از صفحه اول
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران )283500-1( -
به استناد ماده ( )19قانون برنامه و بودجه بند (د) ماده ( )28قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( - )2مصوب  1393و حكم ذيل جدول شماره ( )9قانون بودجه سال
 1396كل كشور اعتبارات ذيربط به شرح جدول زير به آن دستگاه ابالغ مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات اقدام گردد)1( .
"ارقام به ميليون ريال"

شماره رديف

عنوان رديف

هزينهاي

تملك داراييهاي
سرمايهاي

جمع

توضيحات

550000-47

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع
تخصيص و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت

-

69/011

69/011

توزيع به شرح جدول پيوست

 -5فهرست پروژههايي كه در جزء  47رديف  550000قانون بودجه سال  96آمده به شرح جدول زير است:

محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه

شماره طبقه بندي

عنوان طرح /پروژه

اعتبار (ميليون ريال)

توضيحات

1705007007

ايجاد افزايش پوشش شبكههاي تلويزيوني در نقاط فاقد پوشش (طرح پوشش ديجيتال DVBTشهرستانهاي ارادن 3319 :ميليون ريال ،دامغان 8850 :ميليون ريال ،سرخه5531 :
ميليون ريال ،سمنان 5186 :ميليون ريال ،گرمسار 3872 :ميليون ريال ،ميامي 11062 :ميليون ريال مهديشهر 6191 :ميليون ريال ).

44/011

-

1705007010

تبديل فنآوري آنالوگ موجود به فنآوري پيشرفته ديجيتال ( تكميل و تجهيز ايستگاههاي پوشش تصويري ديجيتال شهرستان قزوين)

15/000

-

1705007007

ايجاد و افزايش پوشش شبكههاي تلويزيوني در نقاط فاقد پوشش (استان خراسان جنوبي)

5/000

-

1705007009

بهبود و تكميل پوشش شبكههاي تلويزيوني و اف ام راديويي موجود (استان خراسان جنوبي)

5/000

-

جمع كل

69/011

 -6پروژههاي فوق با  4رديف طبقهبندي در مناطق محروم استانهاي خراسان جنوبي و قزوين و سمنان هستند ،آيا سهم اين مناطق محروم از اصل اين جزء از اعتبار رديف عمومي پرداخت شده است؟
يا بنا به ميل و اراده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه درمعاونت زير مجموعه رئيسجمهور فقط ابالغ شده ،كدام يك ؟
 -7آيا همه اين اعتبار به جاي آنكه به  4پروژه پرداخت شود به  4پروژه ابالغ و فقط به يك پروژه پرداخت شده است؟ سهم سرخه زادگاه رئيسجمهور از اين اعتبار  553ميليون تومان است .آيا همه اين
اعتبار  6ميليارد و نهصد ميليون توماني به استان زادگاه رئيس جمهور اختصاص يافته يا آنجا هم از اين اعتبار نصيبي نبرده؛ كدام يك؟
 -8ختم كالم .نظارت مهمترين بخش در حوزه اجرايي است و رئيسجمهور به عنوان قوه مجريه باالترين مرجع نظارتي يعني سازمان حسابرسي را در اختيار دارد و عالوه بر آن در جمع  6نفرهاي كه از سه
قوه بر صدا و سيما نظارت ميكنند  2عضوي كه مستقيم خود انتخاب ميكند و  2عضو حامي خود از مجلس را دارد آيا با وجود آن قدرت اجرايي و اين قدرت نظارتي ميتوان گفت رسانه ملي به صورت
رسانه ميلي اداره ميشود؟ به ميل چه كسي؟ بد نيست كساني كه مدعياند حتي به خدا هم ميشود انتقاد كرد و ائمه معصومين هم بايد پاسخگو باشند ،لطف كنند به پرسشهاي مطروحه در اين مقال
پاسخ دهند تا ازشفافيتهايي كه به وجود ميآيد عملكردها معلوم و فاصله حرف تا عمل مشخص شود.
پينوشت:
( )1نامه شماره  1731207مورخ  96/12/12آقاي نوبخت به صدا و سيما

روابط عمومي صندوق هاي بازنشستگي ،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در
پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه رسالت در تاريخ سه شنبه  6شهريورماه،
توضيح و پاسخي ارسال كرده كه در زير مي خوانيد.
 . 1در پاسخ به پرسش «هويت حقوقي صندوق»  ،تصريح مي شود :
وفق حكم ماده ( )14قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19
مجلس شوراي اسالمي ،هيئت امناي صندوق هاي بازنشستگي كاركنان صنعت
نفت اقدام به تهيه و تدوين اساسنامه صندوق نموده و صندوق هاي مذكور به
حسب آگهي شماره  139330400901126166مورخ  1393/12/27اداره ثبت
شرکت ها و مؤسسات غير تجاري در تاريخ  1393/12/27و شماره 35720
به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي  20411مورخ  1394/1/16منتشر و نوع
شخصيت حقوقي آن مؤسسه غيرتجاري تعيين گرديد .براساس ماده يك
اساسنامه صندوق ،صندوق هاي بازنشستگي ،پس انداز و رفاه كاركنان صنعت
نفت مؤسسه اي غيردولتي متعلق به اعضاي صندوق بازنشستگي نفت (شاغلين
و بازنشستگان رسمي صنعت نفت) مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي ،مالي
و اداري مستقل بوده و طبق مفاد اساسنامه و ضوابط ناشي از آن زير نظر
وزارت نفت اداره مي شود.
مضاعف بر آن مطابق ماده واحده قانون اصالح برخي از مواد قانون اصالح مقررات
بازنشستگي و وظيفه قانون استخدامي کشوري مصوب  ،1380/05/24کليه
صندوق هاي بازنشستگي موضوع اين ماده داراي شخصيت حقوقي مستقل
بوده و طبق ضوابط خود اداره مي شوند .همين ماده واحده مذكور تصريح
مي کند صندوق هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت
مستثني مي باشند.
 . 2در چندين پرسش ديگر اين مطلب آمده " چرا کسور کارکنان صنعت نفت در
جداول پيوستي بودجه قيد نمي گردد يا چرا صندوق هاي بازنشستگي نفت مانند
برخي از مجموعه هاي مشابه تابع احكام بودجه نمي باشد" در پاسخ بايدگفت با
توجه به تعاريف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومي كشور ،صندوق هاي
نفت در شمار نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع فهرست نهادها و
مؤسسات غيردولتي مصوب  1373/04/19قرار نگرفته و برابر تبصره " "3اصالح
ماده " "11قانون اصالح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري،
صندوق هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني
شده است .بنابراين به اتكاء منابع قانوني باال ،غيردولتي بودن ماهيت حقوقي
صندوق هاي نفت امري محرز و مسلم مي باشد و از طرفي وجوه بازنشستگي
به استناد بند «م» ماده  35قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران و ماده 14
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت جزء دارايي هاي وزارت نفت و شرکت هاي
دولتي نمي باشد و كليه درآمدهاي صندوق هاي مذكور از محل به كارگيري
منابع آنها به استثناي كسور بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما ،سود سپرده
نزد بانكها و وام كاركنان عضو مشمول ماليات قانوني مي باشد.
 .3مسئله خصوصي يا دولتي بودن صندوق ها در پرسش ديگر مطرح و قيد شده
است كه اگر صندوق نفت خصوصي مي باشد چرا مديران دولتي و بازنشسته در
مجمع و هيئت رئيسه هستند؟
در اين زمينه تصريح مي گردد :مطابق ماده  9اساسنامه صندوق ها ،هيئت امنا
به عنوان امين دارايي هاي مذكور وظايف و اختياراتي از قبيل تصويب مقررات
سرمايه گذاري و اداري دارد و براي انجام وظايف خود و افزايش منابع و دارايي هاي
صندوق (به عنوان رسالت ذاتي صندوق ها) ،مجاز به به كارگيري افراد مي باشد
و در همين راستا از مديران دولتي و افراد بازنشسته با تجارب مرتبط در تركيب
هيئت رئيسه صندوق ها استفاده نموده است.
 .4در بخش هاي ديگري سوال شده است كه چرا تا سال  1394صندوق هاي
نفت در سامانه ثبت شركت ها ثبت نشده و مدعي خواب نما شدن مديران
نفتي و بيدار شدن يك باره آنها در سال  1394شده است؟
پرسش تلويحاً اشاره مي کند چرا قبل از سال  1394اين اقدام صورت نگرفته،
يا چرا در آن مقطع زماني چنين اقدامي انجام شده است؟ در اين زمينه بيان
مي گردد :تا قبل از سال ( 1391تاريخ تصويب قانون وظايف و اختيارات
وزارت نفت) ،به استناد بند «م» ماده  35قانون اساسنامه شركت ملي نفت
ايران مصوب  ،1356دارايي هاي صندوق ها به صورت امانت در اختيار هيئت
مديره شرکت ملي نفت ايران قرار داشت ،از سال  1391و به استناد مواد 10
و  14قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت (مصوب مجلس شوراي اسالمي) و
بند  34ماده  2آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان وزارت نفت
(مصوب  1393/09/01رياست جمهوري) ،فرايند تدوين و تصويب اساسنامه
صندوق ها آغاز و نهايتاً با سير مراحل قانوني ،اساسنامه در تاريخ 93/12/27
ثبت شده است .به عبارت ديگر اساسنامه صندوق ها در اجراي تكليف مقرر
در ماده  14قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به عنوان قانون باالدستي،
تدوين و تصويب گرديده و بديهي مي باشد که فرآيند تدوين آن پس از ابالغ
قانون باالدستي مذكور مي بايستي شروع و خاتمه مي يافت.
 . 5در پرسش ديگري ادعا گرديده عليرغم اين كه صندوق ها طي  70ساله
گذشته انواع فعاليت هاي بازرگاني و تجاري را داشته چرا در سال 1394در
فهرست مؤسسات غيرتجاري و نه تجاري ثبت شده است؛
در اين زمينه الزم به توضيح است سهامداران واقعي صندوق هاي بازنشستگي
صنعت نفت شاغلين و بازنشستگان صنعت بوده و دائم در حال تغيير مي باشند.
لذا امكان ثبت صندوق هاي نفت به عنوان شركت سهامي نبوده است .از طرف
ديگر در اساسنامه اي كه هيئت امناء جهت ثبت در اداره ثبت شركت ها تهيه
نموده اند عالوه بر درج وظيفه دريافت كسور و پرداخت مستمري به بازنشستگان
در موضوع فعاليت صندوقها ،به فعاليت هاي سرمايه گذاري و تجاري نيز اشاره
شده است .حتي در ماده  26اساسنامه ،موارد پيش بيني نشده در اساسنامه
را تابع قانون تجارت لحاظ نموده اند .لذا ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه
غيرتجاري براساس تكاليف و ايرادات اداره ثبت شركت ها مبني بر حذف عنوان
تجاري براي صندوق هاي نفت و استعالمات انجام گرفته از نهادهاي ذيربط صورت
پذيرفته و هيئت مؤسس صندوق در اين امر دخيل نبوده اند.
درهر صورت هم موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه ثبت شده صندوق هاي
نفت ،فعاليت هاي تجاري را عنوان مي كند و هم يكي از مأموريت هاي ذاتي هر
صندوق بازنشستگي انجام فعاليت اقتصادي از محل وجوه شاغلين و بازنشستگان
جهت افزايش دارايي آنها و ارائه خدمات بهتر به صاحبان مي باشد.
 .6در جايي ديگر سوال مي گردد چرا سرمايه صندوق ها «صفر» مي باشد
يا بوده است؟
همان طور كه در بند  5آمده است ذينفعان واقعي صندوق هاي بازنشستگي
نفت شاغلين و بازنشستگان محترم صنعت نفت مي باشند .ليكن به دليل عدم
امكان سهامداري تمامي آنها و همچنين تكليف اداره ثبت شركت ها مبني بر
ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه غيرتجاري ،سهامي براي صندوق هاي نفت
به عنوان يك شخصيت حقوقي در نظر گرفته نشده است .معهذا اين محدوديت
دليلي بر عدم وجود حقوق صاحبان واقعي صندوق نفت (بازنشستگان و شاغلين)
بر دارايي ها نبوده ،بلكه براساس استانداردهاي حسابداري ملي ايران براي
صندوق هاي بازنشستگي (استاندارد شماره  ،)27به جاي حقوق صاحبان سهام
در صندوق هاي نفت ،خالص دارايي هاي طرح در نظر گرفته شده و صندوق هاي
بازنشستگي از جمله صندوق هاي بازنشستگي نفت هر ساله تغييرات در خالص
دارايي هاي خود (كسور دريافتي و مازاد درآمدها بر هزينه ها پس از كسر
مستمري هاي پرداختي) را به عنوان افزايش در خالص دارايي هاي خود
مشخص و به خالص دارايي ها در سال قبل اضافه و به عنوان مانده نهايي خالص
دارايي ها كه متعلق به شاغلين و بازنشستگان است نمايش مي دهند كه همان
حقوق صاحبان سرمايه (سهام) در شركت هاي سهامي مي باشد.
همان طور كه توضيح داده شد نه تنها اين خالص دارايي ها صفر نمي باشد
بلكه هر ساله مبلغي به مانده سال قبل اضافه مي شود و اين مبالغ هر ساله
مورد رسيدگي سازمان حسابرسي كشور (حسابرس و بازرس قانوني منتخب
مجمع قرار مي گيرد) و اين مي تواند پاسخ به پرسش ديگري با اين مضمون
كه چرا سرمايه صندوق ها داراي ارزش افزوده نبوده و همواره سرمايه آن
صفر است باشد.
شايان ذكر است در مراجع حرفه اي و خارج از كشور براي ارزيابي توانايي
صندوق هاي بازنشستگي در انجام تعهدات خود از خالص ارزش دارايي ها به
جاي سرمايه استفاده مي گردد.
 .7در پرسش ديگري از احتمال عدم واريز وجوه كسر شده از شاغلين به حساب هاي
صندوق هاي نفت سوال به ميان آمده است كه با توجه به حسابرسي هاي انجام
شده توسط حسابرس و بازرس مستقل منتخب هيئت امناء (سازمان حسابرسي
كشور) ،هيچ گونه تخلفي از اين بابت گزارش نشده و از طرفي افزايش خالص
دارايي هاي صندوق هاي نفت در هر سال نيز عكس ادعاي فوق را نشان مي
دهد .ضمناً پرداخت مرتب و مناسب مستمري بازنشستگان صنعت در هر ماه
نيز ابهام فوق را مرتفع مي كند.
با توجه به موارد فوق ،صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت با تکيه بر
مباني قانوني مستحکم خود نه تنها تاكنون اتكايي به منابع مالي دولت
جهت پرداخت مستمري بازنشستگان خود نداشته ،بلکه در مقايسه با
ساير مجموعه هاي مشابه نيز توانسته است تمام تعهدات قانوني خود
را به نحو بهتري محقق سازد؛ حال پرسش اين است مجموعه اي که
تعهدات قانوني خود را محقق کرده و هيچ گونه مشكلي براي دولت ها
تاكنون ايجاد ننموده و همچنين خدمات کمي و کيفي بهتري نسبت
به ساير صندوق ها براي بازنشستگان فراهم نموده است؛ چرا بايستي با
اين گونه سواالت غيرکامل و متناقص مواجه شود  .در صورتي كه پاسخ
به اين پرسش ها با مرور قوانين ،اسناد و مراجعه به سايت كدال سازمان
بورس اوراق بهادار ايران و مشاهده صورت هاي مالي صندوق هاي نفت و
شركت هاي زيرمجموعه در سايت مذكور به راحتي مرتفع مي گرديد.
در پايان قابل ذكر است كه صندوق هاي نفت جهت ايجاد شفافيت مالي ،ضمن
استقرار نظام حاكميت شركتي ،ايجاد نهاد حسابرس داخلي در كنار حسابرس
منتخب مجمع ،هر ساله كليه صورت هاي مالي خود و شركت هاي تابعه را در
سايت كدال سازمان بورس اوراق بهادار ايران درج مي نمايد.

