
ابهامات حوزه واگذاری شرکت ها تمامی ندارد. یک روز شرکت 
های واگذار ش��ده مساله ساز می شوند و روز دیگر شرکت هایی 

که قرار است واگذار شوند واین داستان همچنان ادامه دارد .
 یک روز داستان »هپکو« و یک روز داستان »آلومینیوم المهدی« 
و امروزهم داس��تان واگذاری »شرکت انفورماتیک« که یک روز، 
نامه واگذاری آن منتشرمی شود و یک روز داستان عدم واگذاری  

و ممنوعیت  این واگذاری. 
چندی پیش تصویری از یک نامه  با امضای وزیر اقتصادو دارایی 
رو خط خبرگزاری قرار گرفت که نشان می داد علی رغم اینکه 
امروز متولیان از نبودن این شرکت درلیست واگذاری ها دم می 
زنند و به نوعی آن را انکار می کنند ؛در متن این نامه آمده بود 
»در سیصد و چهل و هشتمین جلسه هیئت واگذاری که مورخ 
۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۸ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت 
امور اقتصاد و دارایی برگزار ش��د موارد این مورد بحث و بررسی 
و در نهای��ت تصمیم گیری قرار گرفت.  دراین بند یک این نامه 
آمده بود که  دراین جلس��ه »پیش��نهاد س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در مورد ش��یوه اجرای مصوبه مورخ ۳۰ تیرماه س��ال ۹۷ 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و پس از بحث و بررسی 
آن ؛ دستورالعمل پیوس��ت در خصوص اجرای مصوبه یاد شده 

مورد تصویب قرار گرفته است. «
در بند 2 نامه یادش��ده این گونه ذکر شده بود که »اجرای جزء 
2 بن��د )ب( ماده ۴۰ قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی فهرس��ت بنگاه های قابل واگذاری گروه های یک 
و دو موض��وع م��اده )2( قانون مذکور به هم��راه درصد مالکیت 
دولت در آن توس��ط سازمان خصوصی سازی ارائه پس از بحث و 
بررسی به شرح پیوست های این مصوبه اصالحی و تکمیلی مورد 
تصویب قرار گرفت و مقرر شد هرگونه اصالحات عناوین بنگاه ها 
که به درخواس��ت دس��تگاه های اجرایی می باشد از پیشنهادات 
ورود یا خروج تغییر گروه یا سایر مقررات در جلسات آتی هیئت 
واگ��ذاری طرح و تصمیم گیری ش��ود.«  الزم به ذکر اس��ت که 
درانتهای نامه یاد شده که ممهور به امضای وزیر اقتصاد و دارایی 
ش��ده است ؛این نکته درج ش��ده است که »این تصویب نامه در 
اجرای قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

۴۴ قانون اساسی ابالغ می گردد.«
اگرچه ک��ه این نامه درم��ورخ 2۹ خردادماه س��ال جاری ابالغ 
ش��ده است ؛اما تا زمانی که اسناد مربوط به قرار گرفتن شرکت 
انفورماتیک  در لیست واگذاری  توسط رسانه ها منتشر نشده بود 
،هیچ نهاد ،سازمان و یا ارگانی نسبت به  این اتفاق موضع نگرفته 
بود. در پی انتش��ار این نامه وجدول پیوست آن بانک مرکزی در 
اطالعیه ای نسبت به تکذیب این مساله اقدام و  در تاریخ ۷ مهر 
ماه س��الجاری عنوان کرد:» واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به 

بخش خصوصی صحت ندارد«
در مت��ن اطالعیه یاد ش��ده آمده بود » واگذاری ش��رکت ملی 
انفورماتی��ک به بخ��ش خصوصی در دس��تور کار بانک مرکزی 
نیست و در پی این جمله آمده بود ؛در پی انتشار اخباری مبنی 
بر واگذاری ش��رکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی، روابط 
عمومی بانک مرکزی ضمن رد این ش��ایعات به اطالع می رساند 
با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی 
جایگاه حاکمیتی در فناوری اطالعات بانکی دارد، قباًل مخالفت 
بان��ک مرکزی با واگذاری آن به وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 

اعالم شده است.«
اولویت اول یا آخر

اما  تا پیش  از این مش��اور س��ازان خصوصی س��ازی که ماهها 
قب��ل این نامه را رویت و درصدد فراه��م کردن مقدمات اجرای 
آن بود،ب��ا تکذیب هر نوع اقدامی دراین زمینه ؛مدعی ش��د که 
»خروج ش��رکت انفورماتیک از لیس��ت واگذاری نیاز به مصوبه 
هیات دولت دارد«. وی در س��خنان خود این گونه عنوان کرده 
بود که» شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد 
اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از 

لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
 به گفته وی طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین 
۱۸ ش��رکت بزرگ برای واگذاری به ص��ورت بلوکی و نقدی بر 
مبنای قیمت پایه بورس، دیگ��ر ورودی به حوزه قیمت گذاری 

نداشته است.
البت��ه نکته جالب در صحبت های وی این بود که در پاس��خ به 
ادع��ای بانک مرکزی مبنی با مخالفت این نه��اد برای واگذاری 
زیر مجموع��ه آن اعالم کرد؛» اینکه بان��ک مرکزی اعالم کرده 
این ش��رکت واگذار نمی ش��ود و با این موض��وع مخالفت کرده 
است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست 
واگذاری باش��د، برای این امر باید مصوب��ه هیات وزیران گرفته 
شود.« وی همچنین در صحبت های خود به این نکته اشاره کرد 
که »بسیاری از ش��رکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری 
شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معموال در برابر واگذاری 
مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه »واگذاری« قانون اس��ت 
الجرم باید ش��رکت های حاضر در فهرس��ت واگذار ش��وند اما 
همانگونه که گفته ش��د ش��رکت های مادرتخصصی می توانند 
درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصالح 

ساختار متوقف شود. «
البته س��بحانی در سخنان خود به این  مساله نیز اشاره کرد که 
برخالف ادعای بانک مرکزی تاکنون طالعی از نامه نگاری بانک 
مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارد 
واگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این ش��رکت از فهرست 

است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.
 نکت��ه قاب��ل تامل دیگر در صحبت های این مش��اور س��ازمان 
خصوصی سازی آن بود که اعالم کرد:»هر شرکتی که دولت در 

آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت 
در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.«

نگاه منتقدان 
کش��مکش میان س��ازمان خصوصی س��ازی و بانک مرکزی به 
عنوان دو زیر مجموعه تحت امر وزارت اقتصاد و دارایی در مساله 
واگذاری ش��رکت یاد ش��ده به مرحله ای رسیده که به نظر می 
رس��د بیش از آنکه به صحبتهای یکدیگر گوش کنند در تالش 
برای محکوم کردن یکدیگر هستند وپس از این کشمکش اینکه 
نهادی مانند س��ازمان خصوصی س��ازی به عنوان ؛نهاد اجرایی 
دراین مس��یر به واگذاری این ش��رکت چنین اص��رار دارد خود 
ابهامات بسیاری را پدید آورده که امید می رود از سوی متولیان 

پاسخ آن ارایه شود. 
 براساس اعالم نظر کارشناسان و منتقدان این اقدام اگرچه سهم 
دول��ت باید دراین قبیل واگذاری ه��ا کاهش یابد اما  این حوزه  
ضمن آنکه دولت باید در شرکت ها و بخش هایی که تصدی گری 
دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه به این مس��اله که این ش��رکت 
ها تا چه اندازه مس��ایل امنیتی کش��ور را تحت الشعاع قرار می 
دهد نکته قابل مالحظه ای اس��ت.  براس��اس آنچه که از  اس��م 
و فعالیت ش��رکت ملی انفورماتیک بر می آید ؛شرکتی است که 
فعالیت آن در محورهایی همچون  مدیریت سرمایه گذاري هاي 
انجام شده در حوزه IT به ویژه بانکداري الکترونیکي؛مدیریت و 
برنامه ریزي جهت استفاده بهینه از امکانات گروه؛ برنامه ریزي و 
سرمایه گذاري به منظور ارتقاي سطح فعالیتهاي گروه؛بررسي و 
تحقی��ق در مورد فن آوري هاي جدید و خدمات نوین در زمینه 
IT، جهت گس��ترش و پیاده س��ازي آنها در حوزه هاي مختلف 
از جمله صنعت بانکداري کش��ور و در نهایت فرهنگ س��ازي و 
ترویج اس��تفاده از ابزارهاي الکترونیکي در سطوح مختلف نظام 
بانکي و جامعه اس��ت.  با این تفاس��یر و با در نطر داش��تن این 
مس��اله که تمام تراکنش ها، اطالعات مربوط به ورودی سیستم، 
سپرده گذاران، پس انداز کننده ها، اعطای تسهیالت به اشخاص و 
طرح هایی که در حال حاضر تحت عنوان ش��اپرک مطرح است و 
تمام آن تحت فعالیت شرکت ملی انفورماتیک است؛آیا واگذاری 
این ش��رکت با شرایط فعلی منطقی است. ؟! فارغ از نکات قابل 
تاملی که کارشناسان مطرح می کنند اما نکته مهم تر آن است 
ک��ه آیا وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان س��کان دار اصلی اقتصاد 
کش��ور در زمانی که نامه یاد شده مبنی بر واگذاری این شرکت 
را به امضای خود منقش می کرد به امنیتی بودن این ش��رکت 
و تبعات واگذاری آن اش��راف نداشت که به واگذاری آن رضایت 
داد و یا اینکه کامال به نحوه فعالیت و اقدامات این شرکت واقف 
بود و با علم به حساس��یت های پیرامون آن دستور واگذاری آن 

را صادر کرد. 
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حمایت منسجم از شرکت های دانش بنیان
رئی��س اداره کل صادرات کاال بانک توس��عه صادرات 
ای��ران گفت: این بانک در راس��تای اجرای تفاهم نامه 
امضا شده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و استفاده موثر از منابع تخصیصی به شرکت های دانش 
بنی��ان از محل منابع صندوق توس��عه ملی در تالش 
اس��ت از سایر منابع در دسترس نیز برای تامین مالی 
این شرکت ها استفاده نماید.سید حسین حسینیان با 
اعالم این خبر ب��ه خبرنگار اگزیم نیوز گفت: اقدامات 
الزم جهت جذب منابع بیش��تر از صندوق توسعه ملی 
و سایر دستگاه های مرتبط صورت گرفته و امید است 
با موافقت صندوق سهم استفاده بانک توسعه صادرات 
از منابع تخصیصی افزایش یابد.وی تصریح کرد: یکی 
از نکات مهم در ارائه تس��هیالت به شرکت های دانش 
بنیان تطابق درخواس��ت ها با شرایط و مقررات بانکی 
است ؛ ش��رکت های دانش بنیان بایستی تالش کنند 
هم��کاری خ��ود را در این چارچوب ب��ا بانکها تقویت 
کنن��د اگر چه همواره یک نگاه تس��هیل گرانه به این 

شرکت ها وجود دارد.
حسینیان اعالم کرد از اولین منابع تخصیصی صندوق 
توسعه ملی برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان 
ک��ه بالغ بر 5۰۰ میلیارد ریال بوده و در آذرماه س��ال 
۹۷ در اختی��ار بانک قرار گرفته، بیش از ۹5 درصد به 
متقاضیان واجد ش��رایط پرداخت ش��ده است و پیش 
بینی می ش��ود در راس��تای اجرای مف��اد تبصره ۱۸ 
قانون بودجه، منابع بیش��تری در س��ال جاری به این 
امر اختصاص یابد که شرکت های دانش بنیان از این 

تسهیالت بهره مند خواهند شد.

نقش آفرینی مؤثر بانک پاسارگاد در تأمین 
کاالهای اساسی با ارایه خدمات ارزی

بانک پاس��ارگاد با ارایه تس��هیالت ارزی و صدور انواع 
ضمانت نام��ه، نق��ش س��ازنده ای در تأمی��ن کاالهای 
اساس��ی، دارو و تجهی��زات پزش��کی در کش��ور ایفا 
بانک پاس��ارگاد،  روابط عمومی  گزارش  کرده اس��ت.به 
ای��ن بانک با توجه به برقراری ارتباطات گس��ترده در 
سطح بین المللی، وجود دانش و تخصص و بهره مندی 
از توانمندی کارگزاران خود در سایر کشورها توانسته  
اقدامات شایسته ای را در تسریع و تسهیل روند تأمین 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی صورت دهد 
و در جهت حل چالش های کشور در این بخش ها گام  
بردارد.بر اس��اس این خبر، اعطای تسهیالت ارزی به 
صادرکنندگان، تجار و فع��االن اقتصادی، صدور انواع 
ضمانت نامه ه��ای ارزی، گش��ایش اعتبارات اس��نادی، 
ثبت س��فارش بروات اس��نادی و ص��دور حواله ارزی 
ب��رای واردات کاال و خدمات بخش��ی از خدمات ارزی 
ارایه ش��ده در بانک پاسارگاد اس��ت.ابالغ و انجام امور 
اعتبارات اس��نادی و بروات اس��نادی صادراتی، افتتاح 
انواع حساب های ارزی و س��پرده های مدت دار ارزی، 
انج��ام نق��ل و انتق��االت و حواله ه��ای ارزی وارده و 
صادره مش��تریان از دیگر خدمات ارزی ارایه شده در 

بانک پاسارگاد است.

جوان اهوازی برنده جایزه 500 میلیون 
ریالی طرح کیان پارسیان

مریم وحیدنیا مدیرروابط عمومی بانک پارسیان : آنچه 
که درایده مدیران بانک پارس��یان وجود دارد، عبوراز 
فرهنگ مش��تری گرایی به تحقق مدل شریک تجاری 
است.با حضورمریم وحیدنیا، مدیرروابط عمومی بانک 
پارسیان وعلی آشتین مسوول شعبه زیتون اهوازبانک 
پارس��یان، آیین اه��دای جایزه 5۰۰ میلی��ون ریالی 
)ط��رح کیان پارس��یان( کمک هزین��ه خرید خودرو 
تولید داخلی ویژه دارندگان دس��تگاه های کارتخوان 
متصل به حس��اب بانک پارس��یان روز دوش��نبه یکم 
مهرم��اه ۹۸ برگزار و این جایزه به محمد رضا هرمزی 
اهدا ش��د.در حاشیه مراسم اهدای جایزه جوان خوش 
ش��انس اهوازی ، مریم وحیدنیا که در جمع مدعوین 
و مش��تریان بانک ش��عبه زیتون اهواز پارسیان سخن 
می گف��ت، ضمن قدردانی از زحم��ات همکاران خود 
اظهار داش��ت:این بانک، بانکی اس��ت پیشرو که سهم 
بزرگی از خدمات الکترونکی در ش��بکه بانکی کش��ور 
را در اختیار دارد.مدیر روابط عمومی بانک پارس��یان 
خاطرنش��ان کرد: در این بانک این اعتقاد وجود دارد 

که مشتریان شرکای تجاری ما هستند.

پرداخت 637 میلیارد ریال تسهیالت به 
فعاالن اقتصادی توسط بانک توسعه تعاون 
عضو هیات مدیره بانک توس��عه تع��اون: این بانک در 
خراس��ان جنوبی در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال جاری 
۶۳۷میلیارد ریال به تعاون گ��ران و فعاالن اقتصادی 
تس��هیالت پرداخت نم��وده اس��ت.عباس نجفی عضو 
هی��ات مدیره بانک توس��عه تعاون در جلس��ه ارزیابی 
عملکرد مدیریت ش��عب استان خراس��ان جنوبی که 
به منظور بررسی و س��نجش میزان کارایی، اثربخشی 
و تحق��ق کم��ی و کیف��ی عملکرد با توجه ب��ه برنامه 
ابالغی س��ال ۹۸ در محل ساختمان ستادی میرداماد 
این بانک برگزار ش��د گفت: عملکرد مدیریت ش��عب 
خراسان جنوبی از رشد مناسبی برخوردار بوده است، 
به گونه ای که تس��هیالت پرداختی در این اس��تان در 
پایان سال ۹۷با رشد ۱۷۰درصدی مواجه بوده است. 

اخبار

لغو منع فروش اینترنتی پروازهای اربعین 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: در نشست دیروز این انجمن با سازمان 
هواپیمایی کش��وری مقرر شد لیست س��ایتهای مجاز فروش اینترنتی پروازهای 

اربعین اعالم شود.
در حال��ی که ش��ورای عال��ی ترابری در نشس��ت اخیر خود به ریاس��ت وزیر راه و 

شهرسازی از ممنوعیت فروش اینترنتی بلیت پروازهای اربعین در سال جاری خبر 
داده بود، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد سازمان هواپیمایی کشوری قرار 

است لیست سایت های مجاز فروش اینترنتی بلیت پروازهای نجف و بغداد را اعالم کند. وی 
افزود:برای تاریخ های 2۰ تا ۳۰ مهرماه امسال، نرخ بلیت پروازهای تهران � نجف � تهران و 
تهران � بغداد � تهران 2.2 میلیون تومان و نرخ بلیت مشهد � نجف � مشهد و مشهد � بغداد 
� مشهد 2.۸ میلیون تومان تعیین شده است. نرخ بلیت سایر شهرستان ها هم در مسیرهای 

نجف و بغداد مشابه نرخ تهران به نجف و بغداد است.  وزارت راه وشهرسازی

نرخ گران نیما برای تولید  
 رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی گفت: انتظار بر آن اس��ت تا نرخ ارز 

نیمایی در راستای کاهش هزینه های تولید، نرخ کمتری داشته باشد.
مرتضی میری در رابطه با ش��رایط بازار لوازم خانگی گفت: در شرایط فعلی ۷۰ 
تا ۸۰ درصد نیاز بازار از طریق تولیدات داخلی، 2۰ تا 25 درصد از طریق ورود 

کاالی قاچای و و در حدود 5 درصد از واردات رس��می گذش��ته که در واحدهای 
صنفی به فروش نرسیده اند، تامین می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: در مدت دو سال گذشته نوساناتی بر بازار 
ارز حاک��م بود که قیمت ارز آزاد را از محدوده ۴ هزار تومان به محدوده ۱2 هزار تومان 
افزای��ش داد در همی��ن مدت نیز نرخ ارز نیمایی از مح��دوده ۸ هزار تومان به محدوده 
۱۱ هزار تومان افزایش یافته که انتظار می رفت نرخ ارزان تری در راستای کاهش هزینه 

تولید، در نظر گرفته شود.  ایسنا 

کیفیت بنزین هیچ مشکلی ندارد 
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: کیفیت بنزین هیچ مشکلی ندارد و گزارش های 

سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت صحت آزمایش ها را تأیید می کند.
نیره پیروزبخت گفت: مطابق با قانون هوای پاک، مسئولیت سنجش کیفیت بنزین 
با سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد براساس قانون به 

عنوان همکار وارد پروس��ه سنجش کیفیت بنزین می شود. وی افزود:این همکاری 
در قالب قانون وجود دارد ولی براساس تقسیم کار، سازمان محیط زیست باید مرجعیت 

تأیید کیفیت بنزین را اعالم کند. به گفته وی، سازمان ملی استاندارد هنوز اطالعات منتشر 
شده از سوی برخی آزمایشگاه ها در مورد عدم وجود کیفیت بنزین را دریافت نکرده چرا 
که تنها سه آزمایشگاه مورد تأیید ما است. به این معنا که پژوهشگاه استاندارد متعلق به 
سازمان ملی استاندارد، آزمایشگاه ما در استان هرمزگان و آزمایشگاه مرتبط با پژوهشگاه 

صنعت نفت کار کنترل و پایش کیفیت بنزین را انجام می دهند.  مهر

س��خنگوی اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفت، 
پاالی��ش و پتروش��یمی با تأکید بر اینکه وزیر نفت نس��بت 
به تأسیس نشدن نهاد رگوالتوری در صنعت نفت مواضعی 
دارد ک��ه صرف��ا فرار رو به جلو اس��ت، گف��ت: وزارت نفت 
مخالفت تأسیس رگوالتوری بوده زیرا از کاهش اختیاراتش 

می ترسد.
 س��یدحمید حس��ینی س��خنگوی اتحادی��ه صادرکنندگان 
فرآورده ه��ای نفت، پاالیش و پتروش��یمی  ب��ا انتقاد از عدم 
تش��کیل رگوالتوری در وزارت نفت، گفت: عدم تأس��یس این 
نهاد هم برای شرکت های پاالیش نفت در باالدست و هم برای 
پاالیشگاه های کوچک در میان دس��ت و صنایع پایین دستی 
ش��امل تولیدکنن��دگان قی��ر و ان��واع روغن ه��ای صنعتی و 

فرآورده ةای ویژه نفتی مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی ب��ا اعالم اینکه هم اکنون پاالیش��گاه های نفت در تعیین 
فرم��ول قیمت گذاری خوراک نفت خ��ام و میعانات گازی با 
اتهاماتی روبه رو هس��تند،  تأکید کرد: به طور معمول وزارت 
نفت در آس��تانه برگزاری مجامع س��االنه ب��ه صورت کامال 
شتاب زده فرمولی را برای فروش خوراک نفت و میعانات گازی 
پاالیش��گاه ها تعیین می کند که این فرمول مشخص نیست 
تابع چه شاخص هایی است زیرا در یک دوره قیمت های فوب 
خلیج فارس به عنوان قیمت های معیار تعیین می ش��ود و در 

سال دیگر قیمت های پایه نفت تغییر می کند.
حس��ینی با تأکید بر اینکه برخی از وزارتخانه های غیرنفتی 
در پاالیشگاه های کشور س��هامدار هستند، مانند آموزش و 
پرورش و وزارت دفاع که س��هام پاالیشگاه های نفتی را در 
اختی��ار دارند گفت: معموال باید از س��ود حاصل از فعالیت 
این پاالیش��گاه ها برخی از مطالبات خود مانند سهام عدالت 
و منابع مالی صندوق های بازنشس��تگی را تأمین کنند بنابر 
ای��ن فرمول قیمت خ��وراک برای پاالیش��گاه ها را بگونه ای 
تنظیم می کنند که این پاالیش��گاه ها نه تنها ضرر نمی کنند 
بلک��ه س��ودهای چند هزار میلی��ارد تومانی هم به دس��ت 

می آورند.

این مقام مسئول ادامه داد: فرمول قیمت گذاری موجب شده 
که صنایع میان دس��تی و پایین دستی صنعت پاالیش نفت 
در کشور متضرر ش��ود به طوری که نوسانات شدید قیمت 
نفت خام دائم��اً  در روند قیمت گذاری خوراک فرآورده های 

نفتی و صنایع پایین دستی تأثیرگذار است.
حسینی با یادآوری این موضوع که پاالیشگاه هایی که با عمر 
۴۰ و 5۰ س��اله در کشور فعالیت می کنند و تأسیسات آنها 
فرس��وده است س��االنه هزاران میلیارد تومان سود به جیب 
می زنن��د، گف��ت: در حالی که صنع��ت پاالیش یک صنعت 
بین المللی بوده و باید با بروزرس��انی تأسیسات خود امکان 
تولی��د فرآورده های ویژه نفت��ی را نیز فراهم کنند، اما عماًل 
در ایران  چنین اتفاقی نمی افتد که علت اصلی اش مشارکت 

سایر وزارتخانه ها در سهام پاالیشگاه ها است.
حمید حسینی با انتقاد از نبود یک نهاد مستقل رگوالتوری 
در صنعت پاالیش نفت کش��ور ،گفت:  وجود رگوالتوری در 
حوزه IT و مخابرات تا کنون مؤثر بوده اس��ت به طوری که 
ن��ه تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان درخور ضرر و زیان 
نشده اند و سؤال اینجاست اگر صنعت رگوالتوری در صنعت 
مخابرات جوابگو بوده اس��ت چرا این نهاد در صنعت نفت و 

پاالیش کشور راه اندازی نمی شود.
وی در پاس��خ به س��ؤال خبرن��گاری مبنی ب��ر اینکه علت 
ع��دم راه ان��دازی این نه��اد در صنعت نفت چیس��ت، گفت:  
این موضع گی��ری وزیر نفت در این خصوص صرفاً فرار روبه 
جلوست و نه مجلس و نه دولت عالقه مند هستند که ماهانه 
بر س��ر قیمت خوراک نفت پاالیشگاه ها تصمیم گیری کنند 
زیرا اگر نهاد رگوالتوری تأس��یس شود دیگر نیاز به حضور و 
نظارت بیشتر مجلس در این نهاد نیست و این نهاد پاسخگوی 
این ابهامات خواهد بود. حسینی با تأکید بر اینکه علت اصلی 
عدم راه اندازی رگوالتوری در صنعت نفت خاطرنش��ان کرد: 
در مجموع اراده ای برای تأسیس نهاد رگوالتوری در صنعت 
نفت نمی بینم و حتی تالش های شورای رقابت برای تأسیس 

این نهاد نیز خنثی می شود.  فارس

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی مطرح کرد؛
فرار رو به جلو برای راه اندازی نشدن رگوالتوری در نفت  

مدیرعامل ش��هر جدید پردیس با اش��اره ب��ه اینکه دالالن 
و برخ��ی بنگاهی ه��ا از بابت خرید عرصه س��ودهای خوبی 
می برن��د و در این اقدام ۷۰ میلیون تومان س��ود می کنند، 
گفت: دالالن همواره در تالش هستند نام ۹۹ ساله بر روی 

واحدهای مسکن مهر باقی بماند.
 مهدی هدایت در پاس��خ به این س��ئوال ک��ه چرا علی رغم 
کاهش قیمت مس��کن چرا قیمت عرصه مسکن مهر کاهش 
نیافته است، گفت: امسال با توجه به محدودیت های اعتباری 
در دولت و تمام منابعی که وزارت راه و شهرسازی در شهر 
جدی��د پردیس دارد و جزو اراضی ش��رکت عمران پردیس 
اس��ت، در حال فروش آن اراضی هس��تیم و خود را به طور 
کام��ل برای تکمیل پروژه های مس��کن مهر آماده کرده ایم، 

چرا که نمی توانیم به امید اعتبارات دولتی باقی بمانیم.
وی ادام��ه داد: در جهت همین اقدام، اولین اقدام ما امضاء 
یک بسته مشارکتی با قرارگاه خاتم االنبیاء بود تا بحث مترو 
و زیرس��اخت های پردیس را با تهاتر ۱۰۰درصدی زمین در 

پردیس انجام دهیم. 
هدای��ت اضافه کرد: اق��دام دوم ما این اس��ت که مجموعه 
راهس��ازی عمران ایران وابس��ته به وزارت دفاع یک قرارداد 
مش��ارکتی ۱۰۰ درص��د تهات��ری امضاء کردی��م که تمام 
آماده س��ازی فاز 5 و ۹ و ۸ و خط انتقال فاضالب پروژه های 

مسکن مهر و چندین مسجد و مدرسه را انجام دهند. 
مدیر عامل ش��هر جدید پردیس خاطر نش��ان کرد: سومین 
اقدام ما این اس��ت که هر فروش و مزای��ده ای که در فازها 
داری��م و هر زمین��ی که به ف��روش می رس��انیم، آن را در 
پروژه های مس��کن مهر هزینه می کنیم.  هدایت ادامه داد: 
یک ظرفیت دیگری که امس��ال تعریف ش��د، بحث فروش 
عرصه به مالکان مسکن مهر است پس اوالً هیچ عرصه ای به 
زور به مالکان فروخته نمی ش��ود و اجباری نیست، بنابراین 
قیمت گذاری هم که ش��ده به طور مس��تند می توانیم اعالم 
کنیم که یک پنجم فروش ما در فازهای مسکن مهر است.

وی اضافه کرد: یعنی در فاز 5 اگر زمین به فروش رساندیم 

در ح��ال حاضر قیمت گ��ذاری که برای این زمین ها ش��ده 
اس��ت یک پنجم قیمت مزایده اس��ت، چون که یک س��ری 
ضرایب کاهنده این عرصه واحدهای مسکن دارند و ما تمام 
عرصه هایی که به فروش رس��انده ایم، تمام آنها را مجدداً در 

همان پروژه ها هزینه کرده ایم.
وی اف��زود:  یعن��ی با قاطعیت اعالم می کنم ک��ه وقتی پروژه  
مس��کن مهر پردیس به اتمام برس��د یک قطعه زمین هم در 
پردیس باقی نمانده است و همه را فروخته ایم و در پروژه های 
مس��کن مهر هزینه کرده ایم و در راستای دستور مقام معظم 
رهب��ری و رئیس جمهور، ه��ر چه که داریم بس��یج کرده ایم.  
هدایت در پاسخ به این سؤال که علی رغم کاهش قیمت مسکن 
و مسکن مهر چرا قیمت عرصه واحدهای مسکن مهر کاهش 
نیافته و یا افزایش یافته است، گفت: در فازهای قدیم و حتی 
تهران، ش��اید مسکن و مسکن مهر ارزان شده باشد، اما عرصه 

برخی از پروژه های مسکن مهر را جزئی افزایش داده ایم.
وی ادامه داد:دلیل آن این اس��ت ک��ه در زون یک کوزو تا 
۳ ماه پیش هیچ زیرس��اختی مث��ل آب و برق و گاز وجود 
نداش��ت اما در این مدت اخیر زون یک کوزو آماده اس��ت 
و ب��ه زودی ۱۰ هزار واحد مس��کونی ت��ا ۱۰ روز آینده به 
بهره برداری می رسد. پس پروژه هایی که تا ۳ ماه پیش هیچ 
امکاناتی نداش��ت، قیمت زمین آن به هر حال افزایش یافته 
است و به هر حال به صورت بسیار ناچیز و جزئی هم قیمت 
عرصه را افزایش داده ایم. وی خاطر نشان کرد: شاید عرصه 
ه��ر واحد مس��کونی یک میلیون تا دو میلیون گران ش��ده 
باش��د. پس این افزایش جزئی و ناچیز تنها به خاطر ارزش 

افزوده و ایجاد زیرساخت های بسیار اساسی بوده است. 
هدایت گفت: امسال ۱2۰۰ میلیارد تومان منابع از بخش های 
مختلف در س��ایت های مختلف مسکن مهر هزینه  کرده ایم، 
حال س��ؤال این اس��ت که آی��ا این ۱2۰۰ میلی��ارد تومان 
نمی تواند ارزش افزوده در واحدهای مسکن مهر ایجاد کند؟ 
پس این افزایش جزئی عرصه تنها در برخی پروژه ها است و 

در اکثر پروژه ها هم هیچ افزایشی نداده ایم.  فارس

  مدیرعامل شهر جدید پردیس مطرح کرد؛
3راهکار برای تامین مالی مسکن مهر پردیس

مدیرعامل آبفای تهران مطرح کرد:
 تکمیل شبکه فاضالب تهران

تا ۵ سال آینده
مدیرعام��ل آبفای تهران گف��ت: طبق قولی که 
به ش��هرداری تهران داده ایم، تا پایان پنج سال 
آین��ده تصفیه خانه ها و ش��بکه فاض��الب تهران 

تکمیل می شود.
محمدرضا بختیاری با بی��ان اینکه ۷5 درصد از 

ش��بکه فاضالب تهران اجرا ش��ده اس��ت، اظهار 
داشت: میزان پیشرفت تصفیه خانه فاضالب تهران 
۴5 درصد اس��ت که به منظور هماهنگی و ایجاد 
تناس��ب بین پیشبرد ش��بکه و تصفیه خانه های 
فاضالب، آهنگ پیش��رفت شبکه فاضالب تهران 
را اندکی کند کرده ایم تا طی یک سال آینده این 

تناسب بین این دو بخش برقرار شود.
وی با اش��اره به اینک��ه تصفیه خانه اسالمش��هر 
و صفادش��ت تا دو س��ه ماه آینده به بهره برداری 

می رس��د، افزود: به طور کلی تا پنج س��ال آینده 
کل تصفیه خانه ها و شبکه فاضالب استان تهران 
به اتمام خواهد رس��ید؛ در حالی  که هزینه مورد 
نیاز برای اجرای این طرح 2۰ هزار میلیارد تومان 
بوده که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن، تاکنون تأمین 
شده است. مدیرعامل آبفای تهران با اعالم اینکه 
۳۷5 مخ��زن اضطراری در نقاط مختلف اس��تان 
تهران، طراحی شده و در دست اجرا است، تصریح 
کرد: میزان ذخیره ه��ر یک از این مخازن 5۰ تا 

۱۰۰ هزار مترمکعب است که قادر به تأمین نیاز 
آب تهران بین س��ه تا ۱۰ روز اس��ت. همچنین 
اقدامات اجرای��ی ۳۰ مخزن آن در آینده نزدیک 
ش��روع می شود و تا پایان سال بیش از ۷۰ تا ۸۰ 

درصد آن تکمیل خواهد شد.
بختیاری با بیان اینکه به ش��هرداری تهران قول 
تکمیل ط��رح مخازن اضط��راری آب را تا پایان 
پنج سال آینده داده ایم، افزود: آب در شهر تهران 
کاماًل س��الم اس��ت؛ در حالی  که ممکن است در 

برخی نقاط شاهد کم یا زیاد شدن میزان نیترات 
باشیم؛ اما این کم یا زیاد شدن به سالمتی افراد 
آسیب نمی زند. به گفته وی، 5۷۶ حلقه چاه برای 
تأمین آب مورد نیاز تهران احداث ش��ده که از این 
میزان، 2۸۰ حلقه چاه مورد اس��تفاده اس��ت و از 
رقم کلی 5۷۶ حلقه چاه، ۳۰ تا ۴۰ حلقه چاه که 
بیشتر در نقاط یافت آباد و یاخچی آباد تهران وجود 
دارد، به دلیل باال بودن میزان نیترات، به طور کلی 

مسدود شده است. مهر 

گزارش

واگذاری مرموز    
سیاست روز ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک را بررسی می کند؛


