
 بانك صنعت و معدن يك بانك 
توسعه اي حركت بر روي ريل توسعه 
منصور يوس��في نيا با اش��اره به كس��ب رتبه دوم 
استقرار حاكميت شركتي و ديجيتال از سوي بانك 
صنعت و معدن اظهار داش��ت: ب��ا اجراي بانكداري 
ديجيتال، اين بانك به عنوان يك بانك توس��عه اي 

حركت بر روي ريل توسعه را آغاز كرده است.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني بان��ك صنعت 
ومعدن، يوسفي نيا ضمن تأكيد بر ضرورت توجه به 
تكنولوژيهاي نوين در صنعت بانكداري گفت: مدل 
ديجيت��ال هم اكنون به يكی از مهمترين مدل هاي 
نظام نوين بانكی تبديل شده و بانك صنعت و معدن 
ب��ه عنوان تنها نهاد مال��ی تخصصی در حوزه توليد 
كش��ور نسبت به تدوين نقشه راه در راستای اجرای 
سند"بانكداری آينده و تحول ديجيتال" اقدام كرده 
و توانس��ته در ش��اخص های تدوين شده در حوزه 
اس��تقرار حاكميت ش��ركتی و بانك��داری ديجيتال 
در س��ال ۹۸ رتبه دوم را در بي��ن ديگر بانك ها به 
خود اختصاص دهد.وي افزود: امروزه ورود به حوزه 
ديجيتال، تحولی اجتناب ناپذير بوده و مديران بانكی 
نقش��ه راه خود را بر اس��اس اصول و چارچوب های 
اي��ن نظام تدوين می كنند كه در اين راس��تا عالوه 
بر استقرار اكوسيستم و پلتفرم آن مشاركت تمامی 
ذينفعان در فضايي تعاملی حائز اهميت خواهد بود 
.يوس��في نيا ادامه داد: بانك صنعت و معدن پس از 
ابالغ س��ند "بانكداری آينده و تح��ول ديجيتال" از 
س��وی وزارت امور اقتصادي و دارايی در س��ال ۹۸ 
اولوي��ت خود را بر اجرای اين س��ند متمركز كرد و 

اقدام به تدوين نقشه راه بانكداری ديجيتال نمود.

انتشار نسخه جديد اپلیکیشن 
پرداخت بانك صادرات ايران با 

قابلیت های جديد
اح��راز هويت غير حضوری س��جام، دسترس��ی به 
گزينه های س��رمايه گذاری و برداشت وجه از كيف 
پ��ول با نس��خه جدي��د اپليكيش��ن پرداخت بانك 

صادرات ايران »صاپ« فراهم شد.
نسخه جديد اپليكيشن پرداخت بانك صادرات ايران 
 )٢,٠٦,٠٠ Android ٢,٠٦,٠٠( و IOS»صاپ«
ب��ا قابليت ه��ای جديد ب��رای رفع نيازه��ای بانكی 
خرد و متنوع مش��تريان و هموطنان در مواجهه با 
محدوديت های بهداش��تی و ايجاد فاصله اجتماعی 
ناش��ی از ش��يوع بيم��اری كرونا بدون اس��تفاده از 
فيزيك كارت های بانكی منتش��ر و در سايت بانك 
صادرات ايران به نشانی www.bsi.ir در دسترس 
ق��رار گرف��ت. احراز هوي��ت غير حضوری س��جام، 
دسترسی به گزينه های س��رمايه گذاری و برداشت 
وج��ه از كيف پول مهمترين تغييرات صورت گرفته 

در نسخه جديد »صاپ« است.
برداش��ت وجه از »كيف پول« ،امكان ش��ارژ كيف 
پول ب��رای كارت های بانك صادرات ايران از طريق 
صاپ و شارژ كارت ساير بانك ها از طريق درگاه های 
پرداخ��ت اينترنتی و نمايش كارت ها در كيف پول، 
احراز هويت غيرحضوری سجام در صاپ، دسترسی 
به گزينه های س��رمايه گذاری از جمل��ه »اندوخته 
پايدار سپهر«، »صندوق هميان سپهر« و »صندوق 
سپهر آتی«، درج گزينه سامانه استعالم و مديريت 
قب��وض برق )صدور قبض جدي��د و مبلغ بدهی( و 
به روزرس��انی گزين��ه نيكوكاری با ام��كان كمك 
به مؤسس��ه خيريه محك از مهمتري��ن امكانات و 
قابليت های نس��خه جديد اپليكيشن پرداخت بانك 

صادرات ايران »صاپ« است.

همراه كارت بانك آينده، با سهولت و 
سادگی استفاده 

هم��راه كارت بانك آينده، ي��ك اب��زار موبايل��ی 
اس����ت ك��ه مجموع��ه ای از خدم��ات مختل��ف 
بانك����ی مبتن����ی ب����ر ش���م�اره كارت را ب��ه 
كارب����ران حقيق��ی ارائ��ه می ده��د. مش��تريان 
عزي��ز، می توانن��د ب��ه كم����ك هم��راه كارت از 
خدم��ات مبتن��ی ب��ر كارت ه��ای بانك آين��ده 
ي����ا كارت ه����ای س����اير بانك ه��ا اس����تفاده 
نماين����د. هم����راه كارت بانك آينده با داش��تن 
امكان����ات مختلف و به روز، بهره مندی مش��تريان 
و عموم مردم برای اس��تفاده از خدم��ات بانكی را 
ب��رای كارب��ران تس����هيل كرده است.نرم اف��زار 
هم����راه كارت را فق����ط از طري����ق حض��ور در 
ش��عب و ي��ا رجوع به وب س��ايت بانك آين��ده، 
ir.https://www.ba٢4  درياف����ت نمايي��د و 
هرگ����ز از مناب����ع غيرمعتبر ك����ه ب��ه تأيي��د 
بانك نرس����يده، اق��دام ب��ه درياف��ت و نص��ب 
ننماييد.آمار ۱٠٠درصدی اس��تفاده از همراه كارت 
بانك آينده در س��ه ماهه نخست امسال، حاكی از 
اس��تقبال خوب مشتريان و عموم مردم عزيز از اين 

سامانه مفيد است.

بازديد سرپرست مديريت شعب 
فارس از چند طرح تولیدی در شیراز

در راس��تای تعام��ل و تجهي��ز منابع، سرپرس��ت 
مديري��ت ش��عب ف��ارس از چند ط��رح توليدی و 

صنعتی در شهرستان شيراز بازديد كرد.
به گ��زارش روابط عمومی مديريت ش��عب فارس، 
غالم رضا حس��انی زاده در بازديد از شركت پارسين 
گس��تر جن��وب توليدكنن��ده انواع س��اندويچ پانل 
ديواری و س��قفی در شهرستان شيراز اظهارداشت: 
همه بايد در جهت ايجاد اش��تغال و حمايت از كار 
و تولي��د به وظايف خود در قبال جامعه هدف عمل 
كنند و بانك توس��عه تعاون نيز با ارائه تسهيالت و 

خدمات مالی به اين روند كمك می كند.

اخبار
 موضع وزارت نفت 180 درجه  تغییر کرد؛

گزارش

به جای اجرای س��ازوكار قي��ر تهاتری، س��ازمان برنامه و 
بودج��ه می تواند منابع مالی الزم را به صورت مس��تقيم به 
پروژه ها اختصاص دهد و خود نيز بر روند اجرای پروژه های 

عمرانی نظارت كند.
هفته گذش��ته نمايندگان مجل��س كليات طرح قير رايگان 
را به تصويب رس��اندند. طبق اين طرح قرار است ٢ ميليون 
تن قير رايگان برای انجام پروژه های راه روس��تايی و ساير 
مصارف ش��هرها و و روس��تاها در اختيار پيمانكاران وزارت 
راه و شهرسازی و ش��هرداری ها و ساير ارگان ها قرار گيرد. 
به بيان ديگر قرار است وزارت نفت حواله قير رايگان بدهد 
و پيمان��كاران پروژه های عمرانی به ج��ای اينكه پول برای 

خريد قير بگيرند، حواله قير رايگان بگيرند.
يك��ی از ايرادات ج��دی در فرآيند اعطای قي��ر رايگان به 
پيمانكاران پروژه ای ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قير 
و پيش��رفت پروژه ها اس��ت. در نتيجه در سايه نبود نظارت 
كافی، مفاس��د و آس��يب هايی جدی نظير ۱- پروژه تراشی 
و بيش اظهاری نياز قير، ٢- فس��اد در كارخانه قيرس��ازی، 
3-بكارگي��ری قيرهای بی كيفي��ت در پروژه ها و 4- قاچاق 

قير را در پی دارد.
۱- پروژه تراش��ی و بيش اظهاری نياز ب��ه قير: همانطور كه 
اش��اره شد در س��ازوكار قير تهاتری، در حالی شركت ملی 
نف��ت به عنوان متول��ی اعطای قير به پيمان��كاران انتخاب 
ش��ده است كه اين شركت هيچ سازوكار نظارتی بر فرآيند 
اجرا و پيش��رفت پروژه ها ندارد. در نتيجه اين امكان وجود 
دارد كه برخ��ی مديران دولتی با پيمان��كاران تبانی كرده 
و با سندس��ازی ب��رای دريافت قير رايگان بي��ش از مقدار 
موردني��از اق��دام كنند. يا حتی اين ام��كان وجود دارد كه 
برای دريافت قير رايگان، پروژه هايی بدون توجيه اقتصادی 
تعريف ش��ده و بعد از دريافت س��هميه قير، اين طرح ها به 

صورت نيمه كاره رها شوند.  
همچنين تجربه نش��ان می دهد كه در اين سازوكار، تعداد 
كارگزاران دس��تگاه های دولتی برای درياف��ت قير رايگان 
افزاي��ش يافته و از طرفی نيز صالحيت تصميم گيری برای 
انتخاب شركت قيرساز، قيمت قير، ميزان سهميه و انتخاب 
پيمانكاران به آنها واگذار ش��ده است. اين موضوع در كنار 
نبود نظارت كاف��ی بر فرآيند اجرای پ��روژه، احتمال بروز 
فس��اد در س��ازوكار قير تهاتری را به شدت افزايش داده و 
باعث تحميل هزينه های گزاف به دولت و در نتيجه تضييع 

گسترده منابع عمومی كشور شده است.
٢- فس��اد در كارخانه قيرس��ازی: در ح��ال حاضر تمامی 
كارخان��ه تولي��د قي��ر خصوص��ی هس��تند و دول��ت هيچ 
كارخان��ه ای در اين حوزه ن��دارد. در نتيجه طبق طرح قير 
رايگان، ش��ركت ملی نفت موظف اس��ت كه مواد اوليه قير 
نظي��ر لوبكات و وكي��وم باتوم را از پااليش��گاه ها خريداری 
كرده و به شركت قيرساز بدهد و از آنها قير تحويل بگيرد. 
ب��ا توجه به نب��ود نظارت كافی، در اي��ن مرحله نيز امكان 
بروز فس��اد وجود دارد. بدين صورت كه كارخانه قيرسازی 
با بيش اظهاری مواد اوليه بيش��تری را از شركت ملی نفت 

دريافت كند و مقدار كمتری قير به آنها تحويل دهد.

در اين راس��تا رضا محتشمی پور معاون بورس كاال توضيح 
می دهد: »فس��اد در كارخانه قيرس��ازی بدين صورت است 
ك��ه اگر كارخانه قيرس��ازی در ازای توليد هر ۱٠٠ تن قير 
ب��ه ۱٠3 تن مواد اوليه نياز داش��ت، اين رق��م را به دولت 
۱37 ت��ن اعالم ميك��رد. يعنی در مرحل��ه تحويل خوراک 
توليد قير به كارخانه قيرسازی 37 درصد اضافه مواد اوليه 
داده می ش��د و اين هم فس��ادآور بود. طرح قير رايگان در 
واقع يك ش��بكه فس��اد ايجاد می كرد ك��ه از كارخانه مواد 
اوليه تا كارخانه قيرس��ازی تا ش��هرداری ها و دهياری ها و 
پيمانكاران راهسازی فس��اد را گسترش می داد؛ يعنی يك 

شبكه هزينه تراشی برای دولت ايجاد می شد«.
3- بكارگي��ری قيرهای بی كيفيت در پروژه ها: نبود نظارت 
ب��ر عملك��رد پيمانكاران اين بس��تر را فراه��م می كند كه 
پيمانكاران قير با كيفيتی كه به صورت رايگان از ش��ركت 
ملی نفت دريافت می كنن��د را در پروژه ها مصرف نكرده و 
ب��رای صادرات يا فروش داخ��ل كنار بگذارند و در عوض با 
خري��داری قيرهای بی كيفيت، از آنها در پروژه ها اس��تفاده 
كنند. اين موضوع باعث می شود كه جاده های آسفالت شده 
كيفيت مناسبی نداشته باشند و بخشی از منابع بيت المال 

برای تعمير مجدد جاده ها صرف شود.
4- قاچاق قير: سرنوش��ت قير م��ازاد در هر يك از 3 مورد 
قبلی می تواند به قاچاق قير منجر ش��ود. زيرا در اين حالت 
مقداری م��واد اوليه يا قير راي��گان در اختيار كارخانه های 
قيرس��ازی و پيمانكاران قرار گرفته اس��ت ك��ه در صورت 

قاچاق آنها سود قابل توجهی نصيب آنها خواهد شد.
در حال حاضر س��االنه حدود 5,5 ميليون تن قير در كشور 
توليد می ش��ود. در اين بين طبق قانون بودجه س��ال های 
۹٦ تا ۹۸، س��االنه 4 ميليون ت��ن قير به صورت رايگان در 
اختيار پيمانكاران قرار گرفته اس��ت ك��ه توقع می رود اين 
ميزان قير در پروژه ها مصرف ش��ده باش��د. در اين صورت 
ميزان صادرات قير در اين سال ها بايد رقمی در حدود ۱,5 

ميليون تن باشد.

اما بررسی آمار گمرک نش��ان می دهد ميزان صادرات قير 
در س��ال های ۱3۹٦ الی ۱3۹۸ به ترتيب 3,۸، 3,5 و ٢,4 
ميلي��ون تن بوده اس��ت. در نتيجه اخت��الف رقم حدود ٢ 
ميليون تنی بين ارقام صادراتی نش��ان می دهد كه ساالنه 
٢ ميلي��ون تن قير تهاتری به جای مص��رف در پروژه های 
عمرانی به صورت غيرقانونی به كش��ورهای همسايه صادر 

می شدند.
پیشنهاد تامین مالی مستقیم پروژه های عمرانی 

همانطور كه گفته ش��د نبود نظارت بر عملكرد پيمانكاران 
باعث شده اس��ت كه سازوكار قير تهاتری مفاسد زيادی را 
به همراه داشته باشد. در اين راستا دولت می تواند به جای 
اعط��ای قير رايگان، منابع مالی 4 هزار ميليارد تومانی را از 
طريق س��ازمان برنامه و بودج��ه در اختيار پيمانكاران قرار 
ده��د. يعنی لزومی ندارد كه فرآين��د حمايت از پروژه های 
عمرانی اينقدر طوالنی ش��ود به گونه ای كه ابتدا س��ازمان 
برنامه و بودجه منابع مالی الزم را در اختيار ش��ركت ملی 
نفت قرار دهد و سپس شركت ملی نفت با خريد مواد اوليه 
از پااليشگاه ها و تحويل آنها به كارخانه های قيرسازی، قير 
موردنياز را دريافت كند. س��پس قير توليد شده را با توجه 
ب��ه اولويت های كارگزاران دولتی در اختيار پيمانكاران قرار 
دهد. به جای اجرای اين فرآيند طوالنی كه در س��ر تا سر 
آن امكان بروز فس��اد اس��ت می توان در راستای حمايت از 
پروژه های عمرانی، س��ازمان برنامه و بودجه را موظف كرد 
كه همان مبلغ ۱٢ ه��زار ميليارد تومان معادل با ارزش ٢ 
ميليون تن قير تحت نظارت خودش به پروژه های مختلف 
تخصيص دهد. در اين حالت تمام پروس��ه طوالنی فرآيند 
قي��ر تهاتری از حالت دولتی خارج ش��ده و بر عهده بخش 
خصوصی گذاش��ته ش��ده اس��ت، در نتيجه كارآيی فرآيند 

افزايش می يابد.
تغییر موضع 180 درجه ای 

جدای از مس��ائل كارشناسی مطرح ش��ده درباره طرح قير 
راي��گان، نكته جالب توجه ديگر ناظر به تغيير موضع ۱۸٠ 

درجه ای وزارت نفت نس��بت طرح مذكور است. در ابتدای 
ط��رح اين موضوع، بيژن زنگنه وزير نفت در حاش��يه آئين 
امضای قرارداد تكميل توسعه ميدان مشترک نفتی آزادگان 
جنوبی و واحد فرآورش مركزی در جمع خبرنگاران نسبت 
ب��ه طرح قير رايگان ابزار مخالف��ت كرد و گفت: »دولت به 
داليل مختلف مخالف طرحی اس��ت ك��ه اخيراً درباره الزام 
دولت به تخصيص قير رايگان در مجلس مطرح شده است. 
دليل ما برای مخالفت با عرضه قير رايگان تنها مساله مالی 
نيس��ت«. اما چند روز بعد از نشس��ت وزير نفت، هوشنگ 
فالحتيان معاون برنامه ريزی وزارت نفت با اش��اره به اينكه 
روش جديد اعطای قير، منفذهای فس��اد را پوش��ش داده 
اس��ت از تصميم نمايندگان حمايت كرده و گفت: »تعيين 
قيم��ت قي��ر در ب��ورس انجام می ش��ود و ب��ازار نرخش را 
مش��خص می كند. اين روش فعلی منفذهای فساد قبلی را 
پوشش داده اس��ت. در قانون جديد كه مجلس پيش بينی 
كرده قير غيرقابل فروش اس��ت. يعنی صراتا ذكر شده كه 
غيرقابل فروش اس��ت. در اين بين بحث قاچاق ديگر معنا 
ندارد«. در اين بين هر چن��د تعيين قيمت حواله های قير 
راي��گان می تواند از حجم و ميزان فس��اد بكاهد اما به هيچ 
وجه پوش��ش دهنده منافذ فساد نيس��ت زيرا همانطور كه 
اشاره ش��د بروز فس��اد در س��ازوكار قير تهاتری از طريق 
پروژه تراش��ی و بيش اظهاری نياز به قير توسط پيمانكاران، 
درياف��ت مواد اولي��ه بيش از حد نياز توس��ط كارخانه های 
قيرسازی و جايگزين كردن و استفاده از قيرهای بی كيفيت 
به جای قيرهای تهات��ری در پروژه های عمرانی و صادرات 
قيرهای باكيفيت با قيمت های باالتر اس��ت. اين س��ازوكار 
فس��ادزا نيز ناش��ی از نبود نظارت بوده و ارتباط چندانی با 

قيمت گذاری قير در بورس كاال ندارد.
در اين باره نيز شايان ذكر است كه كارگروه مجلس به هيچ 
وج��ه امكان نظارت بر روند اجرای پروژه های پيمانكاران را 
ن��دارد بلكه تنها در صدور حواله ه��ا و اولويت بندی طرح ها 
می تواند نقش آفرينی كند ك��ه با توجه به توضيحات ذكر 
ش��ده مانعی بر سر راه بروز فس��اد در اين سازوكار نيست. 
يعنی حت��ی با وجود ايجاد كارگروه ني��ز اين امكان وجود 
دارد ك��ه پيمان��كاری قي��ر باكيفيت از ش��ركت ملی نفت 
درياف��ت كند ام��ا آن را در پروژه خود اس��تفاده نكند. در 

نتيجه همه روزنه های فساد همچنان باقيمانده است.
در نتيجه به نظر می رس��د اجرای طرح قير رايگان نه تنها 
كمكی به انجام پروژه های عمرانی در كش��ور نمی كند بلكه 
زمينه س��از فساد و رانت گس��ترده ۱٢ هزار ميليارد تومانی 
در كش��ور خواهد شد. در اين راستابه جای اجرای سازوكار 
قير تهاتری، س��ازمان برنام��ه و بودجه می تواند منابع مالی 
الزم را به صورت مستقيم به پروژه ها اختصاص دهد و خود 
نيز بر روند اجرای پروژه های عمرانی نظارت كند. همچنين 
از نماين��دگان مجلس يازدهم انتظار می رود كه با مخالفت 
با اين طرح مانع بروز فس��اد ش��وند نه اينكه طرحی را در 
اين مجلس با دوفوريت به تصويب برس��انند كه در مجلس 
قبلی به داليل ذكر ش��ده از قانون بودجه ۹۹ حذف ش��ده 

بود.  فارس
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معاون امور بانکی وزارت اقتصاد مطرح كرد؛
سهم ۳۴.۸ درصدی بخش صنعت و معدن 

از تسهیالت بانکی
معاون امور بانكی، بيمه و شركت های دولتی وزارت امور 
اقتصاد می گويد تا پايان ارديبهشت ماه سال جاری سهم 
بخش صنعت و معدن از تسهيالت اعطايی 34.۸ درصد 
بوده كه اين عدد نسبت به سال گذشته ٢.۸ درصد رشد 

داشته است.
عباس معمارنژاد معاون امور بانكی، بيمه و ش��ركت های 

دولت��ی وزارت ام��ور اقتصادی و داراي��ی درباره اعطای 
تسهيالت بانكی به بخش صنعت، معدن، گفت: تا پايان 
ارديبهش��ت ماه سال جاری سهم بخش صنعت و معدن 
از تس��هيالت اعطايی 34.۸ درصد اس��ت ك��ه اين عدد 
در س��ال گذش��ته 3٢ درصد بود؛ افزايش ٢.۸ درصدی 
تسهيالت ارائه شده نس��بت به سال گذشته، نشان می 
دهد عملكردها در راس��تای ارائه 4٠ درصد از تسهيالت 

به بخش صنعت و معدن است.
وی افزود: براساس قانون بايد تا پايان برنامه ششم توسعه 
4٠ درصد از تسهيالت بانك ها به بخش صنعت و معدن 
تخصيص يابد، تمام تالش ها نيز در راس��تای تحقق اين 
مهم است. معاون امور بانكی، بيمه و شركت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارايی اظهار كرد: براساس اصول 
اقتص��ادی، تخصيص اعتبار ب��ه بخش های مختلف بايد 
براس��اس ارزش افزوده آن بخش باش��د،  اما در راستای 
حمايت از توليد س��هم بخ��ش صنعت و معدن در ايجاد 
ارزش افزوده حدود ٢۸ درصد اس��ت بنابراين بس��ياری 
معتقدند كه س��هم اين بخش از تسهيالت نبايد بيش از 

٢۸ درصد باشد.  خانه ملت

توانیر اعالم كرد؛
حمايت از استخراج قانونی رمزارزها  

  رواب��ط عمومی و ام��ور بين الملل تواني��ر اعالم كرد: 
حماي��ت از اس��تخراج قانونی رمز ارزها در دس��تور كار 

است، ضمن اينكه با متخلفان برخورد می شود.
اطالعي��ه توانير آمده اس��ت: صنعت برق از اس��تحصال 
قانونی رمز ارز حمايت می كند اما برخورد با اس��تخراج 
كنندگان غيرقانونی را با كمك مراجع امنيتی و انتظامی 

در دستور كار دارد.

بر اين اساس و با توجه به اينكه استفاده از ماينرها، بدون 
مجوز قانونی، كس��ب و كاری غير قانونی محسوب شده و 
باعث آس��يب رس��اندن به اموال عمومی و تضييع حقوق 
مشتركان می شود، به شدت با آن برخورد صورت می گيرد. 
در صورتی كه مراكز استخراج رمز ارزها كه با سوء استفاده 
از انش��عابات قبلی مانند كش��اورزی  يا صنعتی و... به اين 
كار مبادرت می كنند، شناسايی شوند، ضمن جمع آوری 
انش��عاب و اخذ مابه التفاوت هزينه ب��رق مصرفی و تعرفه 
ماينينگ، با مالكان آن نيز برخورد قانونی خواهد شد. برای 
جلوگيری از برخورد قانونی و جمع آوری ماينرها، ضروری 
اس��ت مالكان اين تجهيزات هر چه س��ريعتر به ش��ركت 
های توزيع ذيربط مراجعه و درخواست انشعاب مطابق با 

مقررات مرتبط با رمز ارزها را ثبت كنند.
در ص��ورت ارائ��ه درخواس��ت و ط��ی مراح��ل قانونی، 
ش��ركت های برق نيز با قيد اولويت به اين درخواس��ت 
ها رسيدگی و مطابق با ضوابط همكاری خواهند كرد. بر 
اس��اس اين گزارش، به كليه افراد حقيقی يا حقوقی كه 
محل ماينرهای غيرقانونی را به اداره برق اطالع دهند، تا 
سقف ۱٠ميليون تومان پاداش داده می شود. توانیر 

خ��ب��رخ��ب��ر

رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان

در حالی به تازگی هيئت وزيران با انتقال س��هام ۹ شركت 
به ارزش 3٢ ه��زار ميليارد تومان به تأمين اجتماعی بابت 
ردديون دولت موافقت كرده اس��ت كه انجام واگذاری های 
دولت در قالب رد ديون طی س��ال های گذشته، در ابتدای 

كار دولت دهم مورد انتقاد جدی قرار گرفته بود.
هيئ��ت وزيران در حالی در جلس��ه ۱۸ تيرماه امس��ال به 
پيش��نهاد مش��ترک وزارت امور اقتصادی و دارايی وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی و س��ازمان برنامه و بودجه طی 
تصويب نام��ه ش��ماره 4٢5۸3 ات 57۸3۱ه مورخ ٢3. 4. 
۱3۹٦ بابت رد بخش��ی از ديون دولت به س��ازمان تأمين 

اجتماع��ی، واگذاری س��هام دولت در ۹ ش��ركت دولتی به 
استثنای س��هام ترجيحی آنها به سازمان تامين اجتماعی 
را تصوي��ب كرد كه بنا بر مفاد حك��م قانونی حكم بند )و( 
تبصره )٢( قانون بودجه س��ال ۱3۹٦ كل كش��ور سازمان 
ه��ای تأمين اجتماعی و تأمين اجتماعی نيروهای مس��لح 
مكلفند س��ی درصد )3٠( از منابع ناش��ی از اين بند را در 
جهت متناس��ب س��ازی حقوق بازنشس��تگان و مستمری 
بگيران در س��ال ۱3۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزينه و 
به صورت س��ه ماهه به آنها پرداخت و در حساب های فی 

مابين منظور نمايند.
بر اساس آنچه در پايگاه اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی 
و دارايی)ش��ادا( منتشر شده، »انتظار می رود واگذاری های 
انجام ش��ده در اين راس��تا و تسويه بخش��ی از بدهی های 
دولت به س��ازمان تأمين اجتماعی موجب حل قس��متی از 

مشكالت سازمان تأمين اجتماعی شود.
همچني��ن معاونت نظ��ارت مالی و خزانه داری كل كش��ور 

)مركز مديريت بدهی ه��ا و دارايی های مالی عمومی( در 
اجرای ماده )۱٢( قانون برنامه ششم توسعه و برای تسويه 
بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعی طی سال های اخير 

اقدامات مهمی را به عمل آورده است.
اي��ن معاونت به منظور ش��فافيت در تعيين بدهی دولت به 
س��ازمان تأمين اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی 
و در اج��رای ماده )۱( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقای نظام مالی كش��ور و تبصره )٢( ماده )۱( آيين نامه 
اجرايی آن نس��بت به تعيين مبلغ دقيق و حسابرسی شده 
بدهی قطعی دولت به س��ازمان تأمين اجتماعی اقدام و با 
طراحی فرم درخواس��ت اعالم رسيدگی مطالبات از دولت 
نس��بت به بررس��ی موش��كافانه مبانی قانونی ايجاد بدهی 

دولت به سازمان تأمين اجتماعی مبادرت ورزيده است.
بر اس��اس گزارش س��ازمان تأمين اجتماعی، اقالم وصولی 
اين سازمان از دولت، از سال ۱354 لغايت ۱3۹4، در قالب 
بدهی دولت به س��ازمان مذك��ور بالغ بر ٢٢٦ هزار ميليارد 

ريال بوده است و اين در حالی است كه طی سنوات ۱3۹5 
ت��ا ۱3۹۹ بيش از 54٠ هزار ميليارد ريال توس��ط معاونت 
نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تأديه بدهی 

دولت به سازمان مذكور تأمين شده است«.
گفتنی اس��ت در حال��ی به تازگی هيات وزي��ران با انتقال 
سهام ۹ شركت به ارزش��ی بالغ بر 3٢ هزار ميليارد تومان 
به تأمين اجتماعی بابت ردديون دولت موافقت كرده است 
كه واگذاری بخش��ی از سهام دولت در قالب ردديون كه در 
دولت هش��تم و نهم انجام ش��ده بود، در ابتدای كار دولت 

دهم مورد انتقاد جدی قرار گرفته بود.
اين در ش��رايطی اس��ت كه از ابتدای شروع به كار سازمان 
خصوصی س��ازی تا كنون 3٠ ه��زار و ۹4٠ ميليارد تومان 
واگذاری س��هام يا دارايی به شيوه انتقال مستقيم اشخاص 
حقيق��ی و حقوقی طلبكار از دولت در قالب ردديون واگذار 
شده و دولت يازدهم با اين مصوبه به صورت يكجا 3٢ هزار 

ميليارد تومان ردديون را تصويب كرده است. تسنیم 

   انتقادات دیروز،امروز اجرایی می شود؛

 واگذاری های دولت در 
قالب رد دیون


