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اش���اره: وجود مش��کالت متع��دد در زندگی م��ردم و موضوع ت��ورم قانون و 
قانونگ��ذاری، موجب ش��ده اس��ت ک��ه ناکارآمدی قوانين در کش��ور از س��وی 
صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار گيرد. ناکارآمدی قوانين دارای علل و آثار 
متعددی اس��ت که هر کدام در مقوله ای خاص قابل بازبينی و کنکاش اس��ت. 
نوش��تار حاضر متن بخش پايانی گفتگو با حجت االس��الم احمد سالک نماينده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی پيرامون ارزيابی عملکرد نظارتی مجلس 

شورای اسالمی است که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

 نظر شما در مورد بخش نظارتی مجلس شورای اسالمی چیست؟
قانون اساسی نظارت را برعهده مجلس گذاشته است، اصول نظارت مجلس شامل 
تذکر ش��فاهی، تذکر کتبی، س��وال، تحقيق و تفحص، استيضاح از ابزار کارهای 
نظارتی مجلس است. اما تمام اين ابزار ها بايد به هم متصل باشند تا بتواند بعد 
نظارتی مجلس را پاسخ دهند. ما تجربه کرديم. وقتی تذکر کتبی می دهيم، وزير 
جوابمان را می دهد. تذکر ش��فاهی و کتبی همه بايد از سوی دستگاه ها جواب 
داده ش��وند و اگر نمايندگان را قانع نکنند بايد دستگاه ها و حتی رئيس جمهور 
پاسخگو باشد. در اين مسير ممکن است پيشنهاد های اجرايی وجود داشته باشد 
که به دنبال حل مشکالت اجرايی می رويم و در صورت ارائه راهکار کارگروهی 
تشکيل و بر روی راهکار کار می شود تا به يک ماده قانونی تبديل شود. بنابراين 
با يک تذکر می توان با يک ماده قانونی يکی از مشکالت را حل کرد. اما تحقيق 

و تفحص بيشتر برای بررسی فساد يا فرار از قانون است. 

آیا اختیارات نظارتی موجود مجلس شورای اسالمی کافی است؟
يکی از موارد اس��تيضاح اس��ت اما اين مورد نيز اگر با سياس��ی کاری و اقدامات 
ناشايس��ت و افتضاحات ديگر همراه باش��د، کارکرد بعد نظارتی را ندارد. ش��اهد 
هس��تيم زمان استيضاح آقايان صبح می گويند که استيضاح می کنند ولی ظهر، 
استيضاح خود را پس می گيرند. در زمانی که سه تن از وزرا را قرار بود استيضاح 
کنيم، ساعت ۶ صبح با فراکسيون اميد جلسه گذاشتيم و تا ۸ صبح جلسه آنها 
تمام شد اما بعد از جلسه گفتند به استيضاح وزير رای نمی دهيم. در اين صورت 
اس��ت که مشکالت مردم به جای خود باقی می ماند. اين گروه از نمايندگان به 
نفع مردم کاری ندارند و سياس��ی کاری می کنند در اين صورت چه بايد کرد؟ 
همچنين زمان استيضاح، ۱۵ اسفند سال ۹۶ بين خودم و خدای خودم و تکليف 
شرعی و قانونی به اين نتيجه رسيدم که که بايد عدم کفايت سياسی آقای رئيس 
جمهور اعالم ش��ود. بر اس��اس اصل ۸۲ قانون اساس��ی اين اقدام را آغاز کردم. 
اگرچه حمايت های رس��انه ای بسيا کم بود اما اين مسئله را رها نکردم و سوال 

از رئيس جمهور را انجام و تابو شکسته شد. 

دالیل اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در فاصله یک صبح تا 
عصر تغییر رویه داده و امضاهای خود را پس می گیرند چیست؟  

پيرامون انجام سوال از رييس جمهور، در يک روز تمام مسئولين روابط عمومی 
وزارتخان��ه ه��ا داخل مجل��س آمدند تا امضاه��ا را پس بگيرند و ب��رای اين کار 
امتيازه��ای مختلف می دادند. از يکی از نماين��دگان که امضايش را پس گرفت 
دليل اين کار را پرس��يدم گفت مدت ها بود که درخواست داده بودم تا فرماندار 
ش��هری در حوزه انتخابيه را عوض کنند اما رئيس جمهور زير بار نمی رفت، تا 

ش��بی که سوال قرار بود مطرح ش��ود با من تماس گرفتند و گفتند که فرماندار 
را عوض کرديم. 

 به نظر شما این روش کشورداری است؟ 
ما ايس��تاديم تا ۸۲ امضا را گرفتيم و رئيس جمهور مجبور شد به مجلس بيايد. 
حتی م��ن به صاحبان امضا گفتم که مطالب خود را مس��تند و بدون عصبانيت 
و با اس��تدالل بيان کنند و ۵ س��وال را مطرح کرديم. البت��ه رئيس جمهور هم 
تالش می کرد تا جو را به هم بريزد و بتواند به مقصد برس��د اما متوجه ش��د که 
همه خيلی منطقی، صحيح و با اس��تدالل صحبت می کنند روش��ی که هم مردم 

پس��ند بود و هم مس��ائل اخالقی در آن رعايت ش��د. وجدان مجل��س نيز به اين 
نتيجه رس��يد که اين طرح اين س��وال بدون غرض و سياسی کاری بود و حقيقت 
درخواست های مردمی را سوال می کند. ديگر چپ و راست مطرح نبود و وجدان 
مجلس بود که رای داد و چند کارت زرد حاصل اين جلس��ه بود. معنی اين کارت 
زرد کفايت سياس��ی بود يا بخشی از عدم کفايت سياسی بود و ابزار نظارتی ما به 

نتيجه رسيد. 

 کارآم���دی نق���ش نظارتی مجلس ش���ورای اس���المی را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

ما يک وظيفه ای داريم و اگر در تمام جريانات دخالت کنيم، کشور به هم می ريزد 
و ه��رج و مرج می ش��ود. مجلس باي��د قانون گذاری و در حس��ن اجرای قانون و 
مديران نظارت کند. در عين حال بايد ديد مردم چه ميخواهند و نياز آنها چيست؟ 
مردم رفاه، معيش��ت می خواهند. مردم می خواهند هزينه و درآمدشان متعادل و 
رفاه و بازنشس��تگی آنها فراهم ش��ود. ما در سال۹۸، چهار هزار بازنشسته آموزش 
و پرورش داريم و دانش��گاه فرهنگيان فقط می توان��د دو هزار نفر جذب کند که 
در مقابل نياز کش��ور به معلم عددی نيست. چه راه حلی بايد برای موضوع داشته 
باشيم؟ بسته بازخريدی را مطرح کرديم و در اين شرايط يکی از مشکالت ما حل 
می شود. اگر اين مشکل حل نشود بنيان آموزشی کشور صدمه می بيند. مديريت 
بخشی از اين موضوع به عهده مجلس است و بخشی ديگر به دولت مرتبط است. 
يعنی دولت بايد منابع مالی و پولی اين اقدام را فراهم کند. اما کمترين بودجه را به 
آموزش و پرورش اختصاص می دهد و وزارتخانه بودجه ندارد تا مشکالت را مرتفع 
کند. دولت برای تامين اين بودجه می تواند از بودجه های جاری خود کم کند، اين 

که بودجه را در اختيار آموزش و پرورش نمی گذارد آن بحث ديگر است.

 آی���ا قب���ول دارید که در حال حاضر اصولگراها و اصالح طلب ها، هیچ 
ک���دام ب���رای قانونگذاری کش���ور برنامه ندارند و طی س���ال های گذش���ته 

مشکالت مردم تداوم پیدا کرده است؟
 البته مجلس به لحاظ بدنه کارشناسی ضعيف است و اگر انتخابات استانی شود، شايد 
راه حلی برای مسئله بتوان پيدا کرد. اگر افراد ضعيف وارد مجلس شوند ضعف قانون 
خواهيم داشت اما اين که بگوييم ما باختيم و هيچ کاری در مملکت نشده، تفکر خوبی 
نيست. در اين مسائل بايد تفکيک صورت گيرد و مسائل کامال تخصصی حل شود. 
کلی گويی ما را به جايی نمی رساند بايد در اين زمينه تخصصی برخورد کنيم. يکی 
از موارد تحقيق در اين باره س��اختارهای نظام است که اکنون بروکراسی زده است و 
شاهد سياسی کاری و حيف و ميل شدن بيت المال هستيم و اين چرخه موجب می شود 

تا حقوق مسلم مردم از بين برود. 
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در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد:

تقسیم سود 620 ریالی هر سهم شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان برای عملکرد سال 1398

جلسه مجمع عمومی ساليانه صاحبان سهام شرکت توسعه حمل و 
نقل ريالی پارسيان با حضور ۶7/۱۶ درصد از سهامداران و به رياست 
آقای علی اصغر سراجی روز يکشنبه 3 آذرماه ۱3۹۸ در محل سالن 
همايش صدا واقع در تهران، خيابان مالصدرا، خيابان ش��يخ بهايی 

جنوبی، جنب مسجد بقيه اهلل)عج(، برگزار شد.
هيات رئيسه مجمع مرکب از آقای حسين يزدی و خانم الهام خليلی 
نماينده سهامدار عمده، سيدعليرضا حسينی طباطبايی دبير جلسه 
و نمايندگان سازمان بورس اوراق بهادار، و موسسه حسابرسی ارقام 

نگر آريا بود.
پس از قرائت گزارش هيات مديره از س��وی آقای دکتر سيد عليرضا 
حس��ينی طباطبايی مديرعامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس و 
تصويب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 
۱3۹۸/۶/3۱ در اين جلس��ه مقرر ش��د مبلغ ۶۲0 ريال به ازای هر 

سهم پرداخت شود.
همچنين موسسه حسابرسی ارقام نگر آريا به عنوان بازرس قانونی و 
حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشيار مميز به عنوان بازرس 
علی البدل ش��رکت برای س��ال مالی ۹۹ انتخاب ش��دند و روزنامه 

اطالعات به عنوان روزنامه رسمی و کثيراالنتشار تعيين گرديد.
پيامهياتمديره

بس��يار مفتخريم که گزارش فعاليت هيات مديره برای س��ال مالی 
منتهی به ۱3۹۸/۶/3۱ به مجمع عمومی عادی س��اليانه را، خدمت 

سهامداران محترم ارائه می کنيم.
خوش��بختانه عملکرد حمل و نقل شرکت نش��ان می دهد در سال 
مالی منتهی به ۱3۹۸/۶/3۱با مالکيت ۱۲00 دستگاه واگن مخزندار 
و ب��ا ۹0 درصد ضريب آماده بکاری همچن��ان در رتبه اول حمل و 
نق��ل ريلی فرآورده های نفتی قرار داريم. به عبارت ديگر ش��رکت با 
در اختيار داش��تن حدود 30 درصد واگن های مخزندار کش��ور و با 
حمل حدود ۱ ميليارد و 3۲۲ ميليون تن کيلومتر فراورده های نفتی 
)حدود ۱۵ درصد بيش از مقدار پيش بينی ش��ده در بودجه( دارای 

رتبه اول گروه مخزنداران است.
هي��ات مديره با به��ره مندی از همکاران توانمند، اميدوار اس��ت در 
س��ال مالی جاری در زمين��ه باال بردن مقدار حمل از طريق رش��د 
س��هم ش��رکت از بازار حمل فرآورده های نفتی و ساير فرآورده ها به 
نحو خوبی عملکرد شرکت را ارتقاء و موجبات خشنودی سهامداران 

محترم را فراهم نمايد. انشاء ا...
عملکرد عملياتی شرکت

حملمحموالت
فعاليت شرکت طی سال مالی منتهی به ۱3۹۸/۶/3۱ به شرح موارد 

زير می باشد:
� حمل نفت کوره از انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ايران به مقصد نيروگاه های کشور
� حم��ل نفت ک��وره از انبارهای ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی ايران به مقاص��د پايانه های صادراتی بندرعب��اس و بندر امام 

خمينی)ره(
� حمل نفت گاز برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران

� حمل روغن پايه شرکت نفت بهران از مبدا ری به مقصد پايانه بندر 
امام خمينی)ره( و بالعکس

� حمل محموله اکستراکت و اسالك واکس برای شرکت نفت بهران 
از مبدا ری به پايانه بندر امام خمينی)ره( 

� صدور بارنامه برای شرکت پرسی ايران گاز
عملکردعملياتینسبتبهبودجهدرسالهایمالیمنتهی

به1398/6/31و1397/6/31
جداول ذيل عملکرد حمل در سالهای مالی منتهی به ۱3۹۸/۶/3۱ و 

۱3۹7/۶/3۱ در مقايسه با بودجه را نشان می دهد:

در س��ال مالی منتهی ب��ه ۱3۹۸/۶/3۱ با توجه ب��ه برنامه ريزی و 
مديريت مناسب در چرخه سير ناوگان و بهبود فرآيندهای تعميرات 
از يک س��و و همچنين تحقق برنامه بارگيری اعالم ش��د از س��وی 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران و شرکت نفت بهران از 
س��وی ديگر، ميزان عملکرد ۱/3۲۲/4۲7/۶۹4 تن کيلومتر محقق 
گرديده که به ميزان   ۱4.۹۹درصد بيش از مقدار پيش بينی شده 
در بودجه ساالنه و حدود ۲۸ درصد بيش از عملکرد محقق شده در 

سال گذشته می باشد.

برنامه های آينده شرکت
ش��رکت توس��عه حمل و نقل ريلی پارس��يان با مالکيت بيشترين 
تع��داد واگن ه��ای مخزندار از موقعيت وي��ژه ای در صنعت حمل و 
نقل ريلی برخوردار می باشد. قراردادهای متعدد با صاحبان کاال، ارائه 
خدم��ات تخصصی حمل و نقل ريل��ی و رقابت پذيری از نقاط قوت 
اين ش��رکت اس��ت. اين امر موجب شده است که اين شرکت عالوه 
بر عمل به تعهدات تعريف شده قراردادی و بودجه ای، پتانسيل های 
متنوع و پايداری را جهت توس��عه فعاليت های خود بوجود آورد. لذا 
مديريت ارشد شرکت با درك صحيح و بينش علمی � تجربی از اين 
پتانسيل ها و ظرفيت های تخصصی بر آن است که با بررسی، امکان 
سنجی فنی، مالی و اقتصادی و تاييد طرح های واجد شرايط، گام و 
مس��ير توسعه بگذارد. در اين راس��تا، طرح های مطالعاتی با موضوع 
»خريد لکوموتيو«، »حمل قير«، »حمل مواد پتروشيمی« در شرکت 

توس��عه حمل و نقل ريلی پارسيان تعريف گرديد که در ادامه مورد 
اشاره قرار می گيرد.
خريدلکوموتيو

با توجه به اهميت ويژه ارتقای نيروی کش��ش )لکوموتيو( در بهبود 
چرخه حمل ونقل بار و مسافر از طريق ريل، سند چشم انداز حمل 
و نقل ريلی در افق ۱404 نگاه ويژه ای به اين موضوع داشته است. 
در اين راس��تا و با عنايت به ضرورت توس��عه و متنوع سازی ترکيب 
ناوگان حمل ونقل شرکت جهت کسب منافع حداکثری سهامداران 
و تاکيد سهامدار عمده جهت تحقق اين مهم، شرکت توسعه حمل 
و نقل ريلی پارس��يان اقدام به انجام مطالعات اقتصادی در خصوص 

خريد لکوموتيو نموده است که در جريان می باشد.
ورودبهبازارحملقير

براس��اس مطالعات انجام ش��ده در شرکت توسعه حمل و نقل ريلی 
پارسيان، آمار س��ازمان ملل نشان می دهد که ايران در سال ۲0۱۵ 
بع��د از کره جنوبی بزرگترين صادرکننده قير در جهان بوده اس��ت. 
توليد بيش از ۵ ميليون تن قير در س��ال در کش��ور، بازار حمل قير 
را ب��ه يک��ی از بزرگترين بازارهای حمل و نقل��ی ايران تبديل کرده 
است. در حال حاضر اين حجم از توليد تنها از طريق جاده و توسط 
کاميون های تانکردار حمل می ش��ود که با برنامه ريزی و تمهيدات 
مناسب می توان بخش قابل توجهی از آن را به ريل منتقل کرد. در 
همين راس��تا، شرکت توس��عه حمل و نقل ريلی پارسيان به عنوان 
بزرگتري��ن مالک واگن های مخزندار، ب��ا مطالعه کامل بازار و امکان 
سنجی فنی و بررسی امکانات مورد نياز جهت تجهيز ناوگان موجود 
ب��ه منظور حمل قير و همچنين مطالعه تجربه کش��ورهای مختلف 
در ح��وزه حمل ريلی قير، به تدريج خود را ب��رای ورود به اين بازار 

راهبردی آماده می کند.
ورودبهبازارحملموادپتروشيمی

پتروش��يمی به عنوان يکی از بخش های اصلی صنعت کشور، طاليه 
دار ايج��اد ارزش اف��زوده در منابع نفت و گاز اس��ت. اين صنعت به 
عن��وان مقام اول ص��ادرات غيرنفتی در جهت ش��کوفايی اقتصادی 
کشور، توسعه پايدار، بومی سازی فناوری، توسعه صنايع پايين دستی 
)تکميلی(، ايجاد اش��تغال و ... نقشی اساسی برعهده دارد و يکی از 
بسترهای توسعه صنعت حمل و نقل به ويژه حمل و نقل ريلی است. 
براساس مطالعات انجام شده، تاکنون نزديک به ۶0 واحد پتروشيمی 

در کشور به بهره برداری رسيده است. مجموع کل توليد اين واحدها 
حدود 3۵ ميليون تن اس��ت که می ت��وان 7 ميليون تن را از طريق 
زمين��ی جابه جا کرد که بخش قابل توجهی از آن را محصوالت مايع 
تشکيل می دهند. با توجه به سياست گذاری انجام شده در قانون برنامه 
ششم توسعه مبنی بر »افزايش سهم حمل و نقل ريلی باری حداقل 
به سی درصد )30درصد( کل حمل و نقل بار در کشور«، سهم بالقوه 
حمل و نقل ريلی حدود ۲/۵ ميليون تن خواهد بود. از اين رو، بازار حمل 

مواد پتروشيمی يکی از بازارهای بالقوه برای شرکت توسعه حمل و نقل 
ريلی پارس��يان محسوب می شود. در اين راستا، پس از انجام مطالعات 
تخصصی بازار، بررسی وضعيت دسترسی واحدهای پتروشيمی به شبکه 
ريلی و امکان سنجش فنی حمل ريلی اين محصوالت، مذاکرات جدی 
با برخی صاحبان بار و توافقات اوليه انجام شده است و اخذ مجوزات الزم 

از راه آهن ج.ا.ا در حال پيگيری می باشد.

ورت پاسخگویی دستگاه های اجرایی و رئیس جمهور! ضر
در بخش پایانی گفتگو با حجت االسالم احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

اگر افراد ضعیف وارد مجلس شوند ضعف قانون خواهیم داشت 
اما این که بگوییم ما باختیم و هیچ کاری در مملکت نشده، تفکر 
خوبی نیس���ت. در این مس���ائل با تفکیک صورت گیرد و مسائل 
کامال تخصصی حل ش���ود. کلی گویی ما را به جایی نمی رس���اند 
باید در این زمینه تخصصی برخورد کنیم. یکی از موارد تحقیق در 
این باره ساختارهای نظام است که اکنون بروکراسی زده است و 
شاهد سیاسی کاری و حیف و میل شدن بیت المال هستیم و این 

چرخه موجب می شود تا حقوق مسلم مردم از بین برود.


