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امامعلی)ع(:

اندكی حّق، بسياری باطل را نابود می كند، همچنان كه اندكی آتش، 
هيزم های فراوانی را می سوزاند.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 ادامه اجتماعات مردمي ضد رژيم طاغوت )1357 ش(  برگزاري انتخابات 
اولين دوره رياست جمهوري اسالمي ايران )1358ش(   انتشار اولين مجله 

دنيا به نام بن  در لندن )1820م(  

دكترمحمدرضاناریابيانه

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°7 °-1
مشهد 

°6 °-1
قم 

°9 °1
اصفهان

°6 °-3
اهواز

°15 °6

اش�اره:قانونگذاریونظارتبرحس�ناج�رایقوانيناز
وظايفمجلساست.بدونترديدتورمقانونوقانونگذاری
دركشورامرنظارتبرحسناجرایقوانينرادشواركرده
ومیكند.ناكارآمدیقوانيندرحلمشکالتزندگیمردم
باشيوههایمعمولینظارتینيزقابلتشخيصاستودر
اينزمين�هنيازبهانجامعملياتنظ�ارتتخصصیوجود
ندارد.نب�ودنظارتكاف�یوعدموج�ودضمانتاجرايی
نظارتهاموجبشدهاس�تكهناكارآمدیهردووظيفه
قانونگذاریونظارتبرحس�ناجرایقوانينرافرابگيرد
وجايگاهمجلسرابهعنوان»راساموركش�ور«باتزلزل
مواجهسازد.برایبررسینقشنظارتیمجلس،اصلقانون
برایصحتاستناد،نقلوبخشهایغيرنظارتیآنبرای
اختصارحذفشدهاست.ضمناينکهاطالعرسانیقوانين
بهمخاطبانفینفس�هكارمفيدیاس�تازاينطريقبر
قوانينمادرتاكي�دوازنقلاصالحاتوتغييراتقانونبه
دليلجزيیبودنآنهاخودداریشدهاست.عليرغماينکه
نظارتبرحسناجرایهمهقوانينازوظايفمجلساست
درايننوش�تاربهبررسیوضعيتنظارتبرحسناجرای
قوانينیپرداختهش�دهاس�تكهنمايندهي�انمايندگان
ناظربهانتخابمجلسدرآنحضوردارد.ايننوش�تاربه
پرسشگریعملکردنظارتیمجلسپيرامونقانونساختار
نظامجامعرفاهوتأميناجتماعي)فصلاول(میپردازدكه

هماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

قانونس�اختارنظامجامعرف�اهوتأميناجتماعيمصوب
۱۳۸۳/۵/۱۸

فصلاول-اهداف،قلمروووظايف
ماده 1 – در اجراي اصل بيس��ت و نهم )29( قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ايران و همچنين بندهاي )2( و )4( اصل 
بيست و يكم )21( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در 
جهت ايجاد انس��جام كالن سياست هاي رفاهي كه به منظور 
توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد كشور در برابر 
رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن، نظام 
تأمين اجتماعي با رعايت ش��رايط و مفاد اين قانون و از جمله 

براي امور ذيل برقرارمي گردد: 
الف- بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت

ب- بيكاري
ج- پيري

د- در راه ماندگي، بي سرپرستي و آسيب هاي اجتماعي
ه- حوادث و سوانح

و- ناتواني هاي جسمي، ذهني و رواني
ز- بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي

ح- حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت 
فرزند

ط- حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست
ي- ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست

ك- كاهش نابرابري و فقر
ل- امداد و نجات. 

تبصره 1- برخورداري از تأمين اجتماعي به نحوي كه در اين 
قانون مي آيد حق همه افراد كشور و تأمين آن، تكليف دولت 

محسوب مي شود. 
م��اده 2- نظام جامع تأمين اجتماعي ش��امل س��ه حوزه مي 

باشد: 
الف- حوزه بيمه اي

ب- حوزه حمايتي و توانبخشي
ج- حوزه امدادي 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس 
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر بازنشستگي، ازكارافتادگي 

و فوت به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر بيكاري به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر پيري به تفكيك سال چيست؟

- گ��زارش عملكرد نظارت��ی مجلس  ب��ر در راه ماندگي، بي 
سرپرستي و آسيب هاي اجتماعي به تفكيك سال چيست؟

- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس  بر حوادث و س��وانح به 
تفكيك سال چيست؟

- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر ناتواني هاي جس��مي، 
ذهني و رواني به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر بيمه خدمات بهداشتي، 
درماني و مراقبت هاي پزشكي به تفكيك سال چيست؟

- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حماي��ت از مادران به 
خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حمايت از كودكان و زنان 

بي سرپرست به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر ايجاد بيمه خاص بيوگان، 

زنان سالخورده و خودسرپرست به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر كاهش نابرابري و فقر به 
تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر امداد و نجات به تفكيك 
سال چيست؟

- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس  بر ايجاد انس��جام كالن 
سياست هاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي به 

تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حماي��ت از همه افراد 
كش��ور در براب��ر رويدادهاي اجتماعي، اقتص��ادي، طبيعي و 

پيامدهاي آن به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر گسترش نظام بيمه اي 
و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه با اولويت دادن به 
بيمه هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر ايجاد هماهنگي و انسجام 
بي��ن بخش هاي مختلف بيم��ه هاي اجتماع��ي ودرماني به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر اجراي طرح بيمه اجباري 

مزدبگيران به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر تش��كيل صندوق هاي 
بيمه اي مورد نياز از قبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد )خويش 
فرمايان و شاغل غيردائم(، بيمه روستائيان و عشاير، بيمه خاص 
زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از 

كودكان به تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر گس��ترش بيمه هاي 
خاص جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي از قبيل سيل، 

خشكسالي، زلزله و طوفان به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر پشتيباني حقوقي از بيمه 

هاي تكميلي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر نظارت بر عملكرد صندوق 

هاي بيمه اي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر پيگيري اصالح اساسنامه 
هاي ش��ركت ها و صن��دوق هاي بيمه اي به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر نظارت بر تعادل منابع و 
مصارف صندوق ها بر اساس علم محاسبات بيمه اي به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر اطالع رساني درخصوص 

خدمات بيمه اي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر س��ازماندهي و هدفمند 

كردن يارانه ها و منابع حمايتي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملك��رد نظارتی مجلس  بر هماهنگي بخش هاي 
مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر مشاركت در تعيين خط 

فقر )مطلق و نسبي(به تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حمايت از افراد جامعه 
در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و پيامدهاي سوء آنها 
خصوص��ا در زمينه بيكاري، بي سرپرس��تي، در راه ماندگي و 

پيري به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجل��س  بر تأمين حداقل زندگي 
براي همه افراد و خانواده هائي كه درآمد كافي ندارند با اولويت 
افرادي كه به داليل جس��مي و رواني قادر به كار نيس��تند به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر پرداخت مقرري به افراد 
جوياي كار به ش��كل وام و براي مدت محدود به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر تحت پوشش قرار دادن 
خانواده هاي بي سرپرس��ت و زنان خودسرپرست به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر فراهم س��ازي امكانات، 
آموزش بازتواني و ايجاد مهارت هاي شغلي خانوارهاي نيازمند 

به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حمايت از مادران بخصوص 

در دوران بارداري و حضانت فرزند به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر تأمين خدمات پيشگيري 
از بروز يا تش��ديد معلوليت ها و آس��يب ه��اي اجتماعي در 
گروه هاي هدف و تحت پوش��ش قرار دادن آنها در سه سطح 

پيشگيري، درمان و توانبخشي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر فراهم آوردن امكانات الزم 
به منظور بهبود وضع جس��مي، ذهني، اجتماعي و اقتصادي 
معلولي��ن براي ادامه زندگي و تالش براي تأمين اس��تقالل و 
خودكفائي معلوالن، افراد محروم از فرصت هاي برابر اجتماعي 

و آسيب ديدگان اجتماعي به تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس  بر آماده س��ازي محيط 

اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگي ها و توانايي هاي 
معلوالن به تفكيك سال چيست؟

- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  ب��ر ادامه روند حمايت از 
نيازمندان روستائي و عشاير به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر آماده سازي و هماهنگي 
سازمان ها و نهادهاي ذيربط براي ارائه فوري و كافي خدمات به 
آسيب ديدگان رويدادهاي غيرمترقبه در جهت تأمين نيازهاي 
اوليه آسيب ديدگان از حوادث طبيعي شامل تغذيه، پوشاك و 
سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات كشوربه تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر پيش بيني سازوكارهاي 
الزم ب��راي امور مربوط به بازس��ازي كوتاه م��دت با همكاري 
س��ازمان هاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي مدني به تفكيك 

سال چيست؟
- اسامی اعضاء ناظر از نمايندگان مجلس  موضوع اين قانون به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميسيون های تخصصی مجلس  بر 

حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس  بر اس��تفاده از ابزارهای 
نظارتی شامل تذكر شفاهی، تذكر كتبی، ايراد سوال و استيضاح 

در حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مركز پژوهش های مجلس  بر حسن 

اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاس��بات كشور در حسن 

اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميس��يون اص��ل 90 مجلس  بر 

حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد سازمان بازرسی كل كشور به درخواست مجلس  

پيرامون حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 
قانون الحاق 5 تبصره ب��ه قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 
قانون اساسي پيرامون حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- ب��ه اعتقاد مجلس  از زمان تصويب اي��ن قانون تاكنون، آيا 

عملكرد قانون توسط مجريان مطلوب بوده است؟
- آيا قانون ياد شده به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 

يافته است؟
- اطالع رس��انی اجتماعی عملك��رد نظارتی مجلس  بر مورد 

حسن اجرای اين قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس  پيرامون اين قانون در كدام 

مركز نگهداری می شود؟

به گزارش خبرنگار روزنامه سیاس��ت روز، مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت  معادن بافق در تاریخ 1398/10/30 روز دو ش��نبه ساعت 11 با حضور  78/37 درصد 
صاحبان سهام درمحل خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ، برگزار گردید. در این جلسه که به ریاست آقای محمد علی محمدی 
برگزار گردید، آقایان مهدی محمد خانی و محمود علی محمدی به عنوان ناظرین و آقای رضا بیات به عنوان دبیرمجمع حضور داشتند. در جلسه مجمع  پس از 
استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط آقای مهندس محمود علی محمدی مدیر عامل شرکت و گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه از مبلغ 202.500 
میلیون ریال به مبلغ 1.012.500 میلیون ریال معادل 500 درصد از محل سود انباشته با هدف حفظ حجم تولید و فروش فعلی شرکت و همچنین افزایش آن از 
طریق باطله برداری و کاهش ریسکهای مربوط به نوسانات بازارهای جهانی و نرخ LME و همچنین نرخ دالر، تغییر رویه حقوق دولتی معادن و مباحث زیست 

محیطی و افزایش هزینه سوخت و انرژی و سایر هزینه های ناشی از تورم و در نهایت افزایش راندمان شرکت به تصویب مجمع رسید.
 هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شرکت معادن بافق سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. 1- حفظ حجم تولید و فروش فعلی شرکت و هم چنین 
افزایش آن از طریق باطله برداری، باطله ها سنگ های پوششی هستند که ماده معدنی را فراگرفته اند و برای استخراج ماده معدنی، باید آنها را برداشت. شرکت 
برای انجام هزینه های باطله برداری نیازمند منابع مالی است. این منابع از طریق افزایش سرمایه از سود انباشته تأمین خواهد شد. مقرر شده است باطله برداری 
در دو مرحله انجام گیرد. در مرحله اول، باطله برداری سبب حفظ تولید فعلی از طریق افزایش عیار خاک می گردد و درمرحله دوم سبب افزایش حجم تولید. باطله 

برداری سبب تقلیل ریسک کاهش تولیدات شرکت می شود.
 2- دلیل دیگر برای انجام افزایش سرمایه فعلی از محل سود انباشته وجود ریسک های ذاتی فعالیت شرکت می باشد. به دلیل وجود ریسک های مربوط به تأثیر 
تحریم ها، نوس��انات نرخ LME، نوس��انات نرخ دالر، تغییر رویه حقوق دولتی معادن و درخواست مبالغ باالتر، مباحث زیست محیطی و افزایش هزینه سوخت و 
انرژی و سایر هزینه های ناشی از تورم، فرسودگی ماشین آالت تولید و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید این امکان وجود دارد که شرایط سودآوری شرکت تغییر 
نماید. به همین دلیل در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و تقسیم سود، احتمال کاهش سودآوری شرکت وجود خواهد داشت. در صورت کاهش سودآوری، شرکت 
معادن بافق امکان تأمین سرمایه در گردش اضافی را از محل سودآوری نداشته و همزمان نیازمند مبالغ بیشتری سرمایه در گردش می گردد. در نتیجه عدم تقسیم 

سود انباشته و تبدیل آن به سرمایه، امکان کاهش تولید ناشی از کمبود سرمایه در گردش را پایین می آورد.
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

در حالت عدم انجام افزایش س��رمایه با تصویب تقس��یم سود انباشته توس��ط سهامداران در مجمع عمومی ساالنه باطله برداری موضوع این افزایش سرمایه انجام 
نمی ش��ود، در نتیجه عیار س��نگ کاهش یافته و در پی آن میزان کنس��انتره تولیدی نیز کاهش می یابد و به تبع آن مقدار و مبلغ فروش کمتری برای این حالت 

متصور خواهد بود.

ارزیابی مالی اقتصادی طرح افزایش سرمایه 

ارزش خالص جریان نقدی سال 1۴03 برابر جمع مابه تفاوت سودخالص و استهالک سال 1۴02 گرفته شده است. بر این اساس ارزش فعلی جریان نقدی سنوات 
آتی برآورد شده است مبلغ 193. 9۴۶ .2 میلیون ریال ارزش سال 1۴02 جریان های نقدی سنوات 1۴03 الی بینهایت با نرخ تنزیل برابر با نرخ تنزیل IRR میباشد. 

مبلغ 91۴. 877 . ۴ میلیون ریال ارزش سال 1۴02 جریان های نقدی سنوات 1۴03 الی بینهایت با نرخ تنزیل بازده مورد انتظار می باشد.

13981399140014011402جدول 47 ارزيابی مالی ارقام ميليون ريال
22366261024207165807616525901393278سود خالص انجام

22635041091553959215615923266134كسر می شود: سود خالص عدم

264286734569886010366661127144خالص

14844169649193211263898336230جرينات نقدی ناشی از استهالك

1158410230389207113005641463374جمع مابه تفاوت سودخالص و استهالك

9117761215000000جريانات نقدی خروجی معادل افزايش سرمايه

IRR 92335911256978920713005644409567خالص جريانات نقدی برای محاسبه

MPV 923359111269789207113005646341288خالص جريانات نقدی برای محاسبه

افزایش سرمایه شرکت  معادن بافق از مبلغ 202.500 میلیون ریال 
به مبلغ 1.012.500 میلیون ریال به تصویب رسید

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )13(:

فقدان نظارت بر بی سیاستی های نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي!!؟


