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ي  ش ها ر س�فا
شبانه خودروها از 
ياد نرفته و تعيين تكليف نشده كه روز گذشته 
با ورود همتي رئيس كل بانك مركزي و مخالفت 
با مصوبه ترخي�ص خودروهاي دپو ش�ده در 
گم�ركات حاش�يه هاي جديدي ايجاد ش�د. 
 به گزارش »ج��وان« در ماه ه��اي اخير همواره 
واردكنن��دگان خودروه��اي خارج��ي س��عي 
كرده اند با ياد آوري درآمدهاي گمركي ناشي از 
ترخيص خودروها به دولت فشار بياورند كه ورود 
خودروها به نفع دولت و حالل مشكالت تعهدات 
فروشندگان خودرهاي خارجي است كه هزاران 
شاكي و پرونده در دادگاه ها دارند. اما ظاهراً قضيه 
چيز ديگري است و همتي با مخالفت خود از زد 
و بند احتمالي جرياني جديد رونمايي كرده كه 
حتي بعد از 16 مرداد امسال نيز اقدام به واردات 
بدون پرداخت ارز كرده اند و خودرو هايشان در 

مناطق آزاد و ويژه پارك شده  است! 
براس��اس مصوبه هيئت دولت ك��ه 16 دي ماه 
اس��حاق جهانگيري براي اجرا اب��الغ كرد، كل 
ثبت س��فارش هاي قبلي خودرو )اعم از بانكي 
و غيربانكي( براس��اس مصوبه هيئ��ت وزيران 
لغو مي ش��ود. خودروهايي كه تا تاريخ ابالغ اين 
تصويب نامه داراي قبض انبار بوده و با رويه بانكي 
تأمين ارز شده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا در روز ترخيص، 
با ثبت سفارش بانكي قابل ترخيص هستند. هر 
نوع تخصيص ارز جديد براي اين ثبت سفارش ها 
ممنوع است و اجراي اين تصويب نامه و ترخيص 
خودروهاي مش��مول، مانع رسيدگي قضايي به 
تخلف��ات و جرائم متخلف��ان در واردات خودرو 

نخواهد شد. 
هيئت وزيران در تصوي��ب نامه خود اضافه كرد: 
ضواب��ط ورود و ترخيص خودروه��اي موضوع 

اين تصويب نامه و دس��تورالعمل اجرايي آن در 
چارچوب قوانين مربوط ظرف يك هفته توسط 

وزير صنعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد شد. 
طبق اظهارات »محمدرضا مودودي« سرپرست 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران، حدود 15هزار 
خودرو در گمرك هاي سراس��ر كشور دپو شده 
است. براساس تصميم دولت، واردات خودروي 

سواري به كشور همچنان ممنوع است. 
  مخالفت همتي با مصوبه خودرويي 

اما به فاصل��ه 10 روز بعد اين مصوب��ه، ناگهان 
عبدالناصر همتي مخالفت خ��ود را اعالم كرد و 
واردات خودرو بدون انتقال ارز را ممنوع دانست. 
رئيس كل بانك مركزي با ثبت سفارش و ترخيص 
خودروهاي وارداتي كه داراي قبض انبار هستند، 
بدون انتقال ارز مخالفت كرده و گفته است دولت 
اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهاي وارد شده 

به گمركات از اين تاريخ به بعد را نخواهد داد. 
 واردات بدون انتقال ارز موجب مي ش��ود منشأ 
تأمين ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و 

اين در حالي است كه طي ماه هاي گذشته بانك 
مركزي تمام تالش خود را مصروف آن كرده كه 
با حاكم كردن نظم بر بازار ارز، حس��اب دخل و 
خرج ارزي كشور را به دس��ت بگيرد اما مصوبه 
اخير هيئت وزيران كه اجازه مي دهد خودروهاي 
وارداتي بدون انتقال ارز وارد كشور شوند، بهانه 

تازه اي براي بي نظمي در بازار ارز خواهد بود. 
  خودروها چند تا هستند؟ 

 هيئت وزيران در مصوبه اي كه 16 دي ماه براي 
ترخيص دس��تگاه هاي خودروي دپو ش��ده در 
گمركات داش��ت، در بن��د يك آن، اج��ازه ثبت 
سفارش بدون انتقال ارز اين خودروهاي وارداتي 
را داده بود؛ خودروهايي ك��ه آمار هاي متفاوتي 
درباره تعدادش��ان وج��ود دارد. در موضوع ثبت 
س��فارش هاي فاقد اعتبار كه در سازمان توسعه 
تجارت ايران انجام ش��ده بود حدود 6هزارو500 
خودرو با ثبت سفارش هاي جعلي وارد كشور شد 
كه از اين تعداد حدود هزارو900 دستگاه ترخيص 
و نزديك به هزارو400 دستگاه نيز در محوطه هاي 

گمركي توقيف شد اما اكنون آمارهاي اعالمي از 
سوي مس��ئوالن 13 تا 15هزار دستگاه و حتي 
بيشتر هم اعالم شده است. موضع تازه عبدالناصر 
همتي در مخالفت با واردات خودروهاي مذكور 
بدون انتقال ارز در حالي اس��ت كه طي روزهاي 
گذش��ته همگان انتظار داش��تند وزارت صنعت 
هرچه زودتر با اب��الغ آيين نامه موض��وع بند ۷ 
مصوبه هيئت وزيران به گمرك، زمينه ترخيص 
13هزاردس��تگاه خودرو را فراهم كن��د. به نظر 
مي رس��د با مخالفت رئيس كل بان��ك مركزي، 
اجراي اين مصوبه عمال متوقف خواهد شد اما بايد 
ديد اين توقف تا چه زمان��ي و تا چه اندازه مانع از 

تحقق اهداف واردكنندگان خواهد شد؟ 
  درآمد هوس برانگيز دولتي 

گفته مي شود با واردات خودروهايي كه در مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي و گمرك ها انبار شده درآمدي 
ح��دود هزارو800ميليارد توم��ان نصيب دولت 
مي شود اما ابهام در نحوه منشأ پول هايي كه بابت 
خودروهاي وارداتي پرداخت ش��ده، منشأ اصلي 
اختالف و انصراف از مصوبه اي اس��ت كه 10 روز 
پيش خود دولت صادر كرده اس��ت.  خودروهاي 
دردسرس��از نيز در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
اس��ت كه »بدون انتقال ارز« خري��داري و وارد 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور شده است. 
اين در حالي است كه از اسفندماه پارسال دولت 
واردات كاال به شيوه »بدون انتقال ارز« را ممنوع 
كرده ب��ود و واردكنندگان باي��د توضيح دهند با 
وجود اين ممنوعيت چگونه تأمين ارز كرده اند؟ 

نكته ديگري كه ب��ه نظر رأي رئي��س كل بانك 
مركزي نگران كننده ش��ده است نگراني از فشار 
احتمالي براي تأمين ارزهاي خودروها بر قيمت 
بازار ارز است. آيا دستورالعمل اصالحي يا جديدي 
براي ترخيص اين خودروها صادر خواهد شد يا به 
بهاي سود عده اي همتي توافق خواهد كرد تا بازار 

ارز دچار تالطم شود؟

  مخالفت همتي با مصوبه خودرويي ضد ارزي دولت

 مجمع عمومي شركت هاي دولتي
بودجه مجلس را هوا مي كند 

يك كارش�ناس حقوقي گفت: مجلس در قانون بودجه، بودجه اي 
را براي فالن ش�ركت تصويب مي كند اما مجمع عمومي ش�ركت 
در ابتداي س�ال با يك مصوبه مي تواند مصوبه مجلس را اصالح و 
مجدداً بودجه خود را به آن صورتي تبديل كند كه مدنظر خودش 
اس�ت. در واقع مجمع عمومي ش�ركت دولتي صالحي�ت دارد با 
تصميم نمايندگان مخالفت كرده و مصوب�ه مجلس را تغيير دهد. 
محمد علي فراهاني در گفت و گو با مهر، در خصوص بودجه شركت هاي 
دولتي ، اظهار داشت: بر اس��اس اصل 5۲ قانون اساسي تكليف بودجه 
ساالنه بايد توسط دولت تهيه و توسط مجلس رسيدگي و تصويب شود، 
اما در قوانين ايجادي )اساس��نامه( شركت هاي دولتي، اختياري براي 
مجامع عمومي ش��ركت ها تحت عنوان صالحي��ت تصويب بودجه به 
رسميت شناخته شده است. اين كارشناس حقوقي گفت: اگر به دنبال 
حل مشكل هس��تيم بايد عالوه بر اينكه مجلس در راستاي نظارت و 
تقنين جايگاه خود، به بودجه شركت ها ورود تفصيلي كند، براي اصالح 

اساسنامه اين شركت ها نيز بايد اقدام شود.
................................................................................................................

واريز بسته حمايتي ۱۴۵۰ميليارد توماني 
كارگران به حساب تأمين اجتماعي

رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه، اعتب�ار ۱۴۵۰ميلي�ارد 
تومان�ي بس�ته حمايت�ي كارگ�ران مش�مول تأمي�ن اجتماعي 
اب�الغ ك�رد.  اجتماع�ي  تأمي�ن  ب�ه حس�اب س�ازمان  را 
به گزارش تس��نيم، رئيس س��ازمان برنامه و بودج��ه در ابالغيه اي به 
سازمان هدفمندي يارانه ها، اعتبار 1450ميليارد توماني بسته حمايتي 
كارگران مشمول تأمين اجتماعي را به حساب سازمان تأمين اجتماعي 

ابالغ كرد. اين اعتبار ديروز به حساب اين سازمان واريز شد. 
در اين ابالغيه آمده اس��ت، در اجراي بسته معيشتي ويژه موضوع بند 
ب مصوبه 10153۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و دستورالعمل 
بس��ته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد 
جامعه موض��وع تصويب نامه م��ورخ ۲8 آبان ماه 9۷ هيئ��ت وزيران، 
بدينوسيله تخصيص س��ازمان هدفمندي يارانه ها به مبلغ 14هزار و 
453ميليارد ريال از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تس��عير قيمت 
خوراك و س��وخت كارخانجات پتروش��يمي، فوالدي و پااليشگاه ها 
تعيين مي گردد تا به منظور تأمين كمك جبراني بيمه شدگان تأمين 
اجتماعي بابت حمايت غذايي از خانوارهاي كم درآمد موضوع بند پ 

ماده 3 تصويب نامه فوق الذكر تعيين  گردد. 
س��ازمان هدفمندي يارانه ها موظف است براس��اس اطالعات هويتي 
مشموالن كه درآمد آنها كمتر از 3ميليون تومان است و اطالعات آنها 
توس��ط وزارت كار به آن سازمان ارس��ال مي گردد معادل ريالي سبد 
حمايتي غذايي را )يك تا 3 ميليون ريال( به حساب مشموالن واريز و 
گزارش پرداخت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.  
................................................................................................................

 نجات صندوق پس انداز يكم
با وصولي اقساط مسكن مهر 

مديرعامل بانك مسكن با بيان اينكه تمام منابع صندوق پس انداز يكم 
مسكن مصرف شد و از محل وصولي اقساط مسكن مهر تسهيالت 
اين صندوق را پرداخت خواهيم كرد، گفت: در پرداخت تسهيالت 
صندوق پس انداز يكم متكي به وصولي اقساط مسكن مهر هستيم. 
ابوالقاسم رحيمي اناركي در پاسخ به پرسش تسنيم مبني بر وضعيت 
صندوق پس انداز يكم و اينكه گفته مي شود با كمبود منابع مواجه است، 
اظهار كرد: بر اس��اس آمار صن��دوق پس انداز يكم مس��كن تا ۲0 دي 
ماه 9۷، تعداد س��پرده هاي افتتاحي در اين صندوق به 554هزار فقره 
رس��يده اس��ت. وي با بيان اينكه از اين تعداد 3۷0هزار سپرده زنده و 
داراي متقاضي تسهيالت اس��ت، افزود: مانده سپرده هاي اين صندوق 
65هزارو800ميليارد ريال رس��يده است. وي با اش��اره به اينكه تعداد 
واحدهايي كه از اين تسهيالت برخوردار شدند 90هزار واحد بوده است، 
تصريح كرد: براي اين واحدها مجموع 68هزار ميليارد ريال تسهيالت 
پرداخت شده است. مديرعامل بانك مسكن بيان كرد: همچنين تعداد 
واحدهاي مسكوني كه زوجين استفاده كرده اند حدود 3۲هزار واحد بوده 
است. رحيمي اناركي تأكيد كرد: االن تقريبا منابع صندوق پس انداز يكم 
مصرف شده است و از اين به بعد با توجه به استمهال هفت ساله اقساط 
مسكن مهر، از منابع وصولي مسكن مهر براي پرداخت تسهيالت استفاده 

مي كنيم كه اين روند تا سال 1405 ادامه پيدا خواهد كرد. 
................................................................................................................

رونمايي از سامانه ثبت دادخواست 
الكترونيكي كارگران در دهه فجر

مع�اون رواب�ط كار وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي 
دادخواس�ت  ثب�ت  س�امانه  راه ان�دازي  و  رونماي�ي  از 
و دادرس�ي الكترونيك�ي كارگ�ران در اي�ام دهه فجر خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، حاتم شاكرمي با اشاره به اهميت الكترونيكي كردن 
فرآيند ثبت دادخواس��ت ها در كاهش مراجعات گفت: سامانه جامع 
روابط كار داراي 36 زيرمجموعه است كه دو سامانه الكترونيكي ثبت 
دادخواست و دادرسي الكترونيكي دهه فجر امسال رونمايي و راه اندازي 
خواهد شد. آنطور كه وي گفته، طرز كار سامانه الكترونيكي دادخواست 
و دادرسي به نحوي است كه بر اساس مقررات مربوط به آيين دادرسي 
كار كه در سال 1391 به تصويب شوراي عالي كار رسيده بايد تغييراتي 
در آن انجام شود و در همين زمينه پس از بررسي هاي الزم در كميته 
روابط كار شوراي عالي كار اين موضوع مطرح و مقرر شد يك فصل تحت 

عنوان دادرسي الكترونيكي به آيين دادرسي كار اضافه شود. 
بسياري از كارشناسان راه اندازي سامانه جامع روابط كار را گام مثبتي 
در جهت شفاف س��ازي مس��ائل مربوط به كارگر و كارفرما دانسته و 
معتقدند ايجاد شفافيت در وزارت عريض و طويل كار موجب مي شود 
روابط كار و بسياري از امور مربوط به كارگر و كارفرما از نظم و ساماندهي 
بااليي برخوردار شود. در همين راستا حميد نجف، كارشناس اقتصادي 
به ايسنا گفت: ثبت و وارد كردن اطالعات كارگران و كارفرمايان در اين 
سامانه به تشكيل يك بانك اطالعاتي قوي از كارگران و كارفرمايان و 
شفاف سازي قراردادهاي كار و وضعيت اشتغال و بيكاري افراد كمك 
مي كند. او معتقد است هرچه در بس��تر فضاي مجازي و فناوري هاي 
اطالعاتي و ارتباطاتي به سمت شفافيت برويم، آثار و نتايج و پيامدهاي 

مثبتي به دنبال دارد و وزارت كار از اين امر منتفع مي شود. 
اين كارشناس اقتصادي پيش��نهاد كرد س��امانه جامع روابط كار كه 
با هدف شفاف س��ازي امور راه اندازي ش��ده در مورد س��اير بخش ها و 
سازمان ها به ويژه بيمه ها، خدمات درماني و بخش هاي مالي سازمان 

تأمين اجتماعي و شركت هاي اقماري آن هم به اجرا درآيد. 
گفتني است، سامانه جامع روابط كار كه مرداد ماه سال گذشته رونمايي 
شد، از چند زيرمجموعه شامل ثبت دادخواس��ت ها، بررسي مشاغل 
سخت و زيان آور، حفاظت فني و ايمني، آموزش ايمني نيروهاي كار، 
بيمه بيكاري، بازرسي كار، ثبت و تأييد و پيگيري قراردادهاي كار، بيمه 

كارگران ساختماني و طبقه بندي مشاغل تشكيل شده است. 
اين س��امانه ضمن تفكيك نوع قراردادهاي كار اع��م از دائم و موقت، 
كنترل و نظارت بر انعقاد قراردادها را بهبود بخشيده و زمينه شناسايي 

و ساماندهي قراردادها را فراهم مي كند.

88498433سرويس  اقتصادي۴
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فرمانده كل سپاه در آيين افتتاح ۵هزارو۴۰۰ 
پروژه عمراني محروميت زدايي نيروي زميني 
سپاه گفت: در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي بيش از ۴۰هزار پروژه محروميت زدايي 
در سراس�ر كش�ور آغ�از خواه�د ش�د. 
به گزارش س��پاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار 
محمد علي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي صبح ديروز در آيين افتتاحيه 
5هزار و 400 پروژه عمراني و محروميت زدايي 
نيروي زميني سپاه كه از طريق ويدئوكنفرانس 
و به طور همزم��ان در مجتم��ع فرهنگي غدير 
برگزار شد، اظهار كرد: نيروي زميني سپاه امروز 
با اقتداري بي نظير براي دفاع از مرزهاي كشور و 
در راه برقراري امنيت، در سخت ترين شرايط و 
صعب العبور ترين مناطق جغرافيايي كشور تالش 
مي كند و بحمداهلل اين تالش ها نتايج مفيد، مؤثر 

و چشمگيري داشته است. 
وي برقراري امنيت، رف��ع محروميت و اقدامات 
اش��تغال زايي و اقتصاد مقاومتي با بهره گيري از 
ظرفيت هاي مردمي را رويك��رد نيروي زميني 

سپاه در برقراري امنيت و رفع محروميت عنوان و 
تصريح كرد: با وجود اينكه مأموريت نيروي زميني 
سپاه برقراري امنيت است، اما تفاوت و وجه تمايز 
سپاه با ساير نيروهاي مس��لح دنيا اين است كه 
محور اصلي فعاليت ها و انجام مأموريت هاي سپاه 

در تمامي بخش ها مردم هستند. 
فرمانده كل سپاه در ادامه خاطرنشان كرد: امروز 
بيش از ۲0هزار بس��يجي در قالب سازمان هاي 
مختلف مردمي در ش��مال غرب و جنوب شرق 
كش��ور در حال كمك به نيروي زميني سپاه در 
برقراري امنيت هستند و اين مهم با سازماندهي 
و هدايت نيروي زميني سپاه صورت گرفته است. 
وي افزود: ما براي برقراري امنيت مسيري را كه 
چندين سال است قانون نقش پذيري و مشاركت 
مردم آغاز شده اس��ت تداوم مي دهيم تا شاهد 

برقراري هرچه بيشتر امنيت پايدار باشيم. 
فرمانده كل س��پاه يادآور ش��د: به رغ��م اينكه 
تالش هاي بس��ياري در مورد رف��ع محروميت 
پس از سال هاي پيروزي انقالب اسالمي صورت 
گرفته و فاصله بين فقير و غني در كش��ور بسيار 

كمتر از پيش از انقالب است، اما همچنان شاهد 
محروميت در برخي مناطق كشور هستيم و بايد 
تالش كنيم محروميت در تمامي نقاط كشور رفع 
شود. وي افزود: در صورتي كه بتوانيم روش هاي 
توسعه و پيشرفت اسالمي را تغيير دهيم به طور 
قطع سرعت رفع محروميت بيشتر خواهد شد، 
همچنين در صورت اختصاص منابع بيشتر براي 
رفع محروميت در نقاط كم برخوردار، به طور قطع 
با سرعت بيشتري شاهد رفع محروميت در اين 

مناطق خواهيم بود. 
سرلش��كر جعفري اقدامات س��پاه و بس��يج در 
راس��تاي محروميت زدايي را كم��ك به دولت 
در رف��ع محروميت و خدمت به م��ردم توصيف 
و تصريح ك��رد: اتخاذ رويك��رد اقتصاد مقاومتي 
و اش��تغال زايي در نقاط كم برخوردار توس��ط 
قرارگاه محروميت زدايي نيروي زميني س��پاه 
اقدامي بس��يار مطلوب اس��ت و در صورت مهيا 
كردن شرايط و الزامات و نيز پيش بيني بازارهاي 
هدف براي محصوالت، به طور قطع مي توان اين 

اقدامات را با ثبات و تداوم بيشتر دنبال كرد. 

فرمانده كل سپاه در بخش ديگري از سخنانش 
اعالم كرد: در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي بيش از 40هزار پروژه محروميت زدايي 
در سراسر كشور آغاز خواهد شد و اميدواريم در 
بازه زماني چهار تا ش��ش ماهه اي��ن پروژه ها به 

اتمام برسد. 
فرمانده كل سپاه در پايان با بيان اينكه دشمن 
امروز از تمامي امكانات رسانه اي و عمليات رواني 
خود براي عدم انعكاس پيشرفت هاي چشمگير 
انقالب و نظام اس��المي ايران استفاده مي كند، 
اظهار كرد: در 40 س��الگي انقالب اس��المي با 
وجود تمامي دشمني ها عليه انقالب اسالمي و 
ملت ايران و تمركز تمام توان و ظرفيت دشمن 
بر عدم پيشرفت كشور و اثبات ناكارآمدي نظام 
اس��المي، اما ايران اس��المي امروز ب��ا امنيت و 
آرامش مث��ال زدني، مقت��در و يكپارچه در پي 
تحقق آرمان هاي واالي انقالب است و به فضل 
الهي روز به روز ش��اهد شكس��ت هاي پي درپي 

دشمنان در منطقه هستيم. 
   ايجاد امنيت با محروميت زدايي 

همچنين در اين مراس��م فرمانده نيروي زميني 
س��پاه محروميت زدايي را عامل ايج��اد امنيت 
توصي��ف و تصريح ك��رد: نيروي زميني س��پاه 
به م��وازات و همپاي ايج��اد امنيت پاي��دار در 
مناط��ق مأموريت��ي فعاليت ه��اي مردم ياري و 
محروميت زدايي را در اين مناطق دنبال مي كند. 
س��ردار س��رتيپ پاس��دار محمد پاكپور ديروز 
در آيين افتتاح 5ه��زار و 400 پ��روژه عمراني 
محروميت زدايي اين ني��رو در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: امروز ش��اهد افتت��اح 5هزار و 400 
پ��روژه عمران��ي محروميت زدايي كه توس��ط 
قرارگاه هاي عملياتي س��پاه در مناطق محروم 

كشور به اجرا درآمده است، بوديم. 
س��ردار پاكپور اظهار كرد: ع��الوه بر بهره گيري 
از ظرفيت هاي عظيم مردم��ي در ايجاد امنيت 
منطقه، واحدهاي مهندسي نيروي زميني سپاه 
نيز مباح��ث محروميت زداي��ي از قبيل احداث 
خانه، راه روس��تايي، مراكز درماني، پل و... را به 
طور هدفمند به انج��ام رس��انده اند، همچنين 
پروژه هاي اش��تغال زايي و اقتصاد مقاومتي در 
كنار پروژه ه��اي عمراني به انجام رس��يد. وی با 
تأكيد بر اينكه مباحث محروميت زدايي امنيت 
ايجاد مي كند، گفت: عامل اصلي برخي ناامني ها 
در برخي مناطق محروميت بوده و دولت بايد با 
تمام قوا پاي كار بيايد تا با شكل گيري يك عزم 

همگاني، محروميت به طور كامل رفع شود.

سرلشكر جعفري در آستانه چهلمين سالگرد انقالب اعالم كرد

افتتاح ۴۰هزار پروژه محروميت زدايي در سراسر كشور

نفِت بدهكار، دولت خوشبخت 
مركز پژوهش هاي مجلس در جديدترين گزارش خود به موضوع بودجه 
ورود كرده و در يكي از زيرگزارش هاي خود بدهي ش��ركت ملي نفت 
را بيش از 48ميليارد دالر عنوان كرده است. بدهي ای كه براي شركت 
ملي نفت در نظرگرفته شده شامل بدهي اين شركت به بانك مركزي، 
بانك هاي تجاري، اوراق مشاركت و... است كه هر ساله با استمهال همراه 
شده و به همان ميزان، بر بدهي هاي اين شركت در ديركرد واريز وام ها 

محاسبه مي شود. 
اين بدهي اساسا موضوع خطرناكي نيس��ت؛ همه شركت هاي بزرگ 
نفتي جهان بدهي دارند كه اغلب شركت هاي بزرگ ميزان بدهي شان 
به سيس��تم هاي بانكي بيش از بدهي ش��ركت ملي نفت است ضمن 
آنكه براي بررسي تناس��ب بدهي و عملكرد هر ش��ركت نفتي بايد به 
ش��اخصه هاي مهمي توجه كرد. ميزان توليد، ص��ادرات، ميزان توليد 
گاز، ميزان توليد فرآورده هاي نفتي و... از جمله مواردي است كه براي 
مقايسه شركت هاي نفتي مورد استفاده قرار مي گيرد لذا بر اين اساس 
شركت ملي نفت با ظرفيت توليد 3/8ميليون بشكه نفت و 800ميليون 
مترمكعب گاز طبيعي در رده شركت هاي بزرگ جهان قرار مي گيرد. 

اصوال شركت هاي نفتي جهان مانند توتال، شل، بي پي، استات اويل و... 
از منابع بانكي براي توسعه فعاليت هاي خود بهره مي گيرند لذا طبيعي 
است بدهي هاي كالن داشته باشند. در ايران اما بدهي شركت ملي نفت 
طور ديگري معرفي مي شود؛ گويا اين شركت با دريافت وام هاي داخلي 
و فروش اوراق مش��اركت، ميلياردها دالر را صرف امور جاري و اموري 
عبث كرده كه براي دولت مش��كالت بزرگي را به وجود آورده است در 
حالي كه بيشتر بدهي شركت ملي نفت، براي افزايش توليد نفت، گاز، 
ظرفيت پااليشي و پتروشيمي به كار گرفته شده و اكنون كه بيشتر اين 

پروژه ها به بهره برداري رسيده است، اين بدهي بايد پرداخت شود. 
گرچه شرايط سخت كشور باعث شده است هر ساله پرداخت بدهي هاي 
ش��ركت ملي نفت با اس��تمهال همراه ش��ود اما نبايد از خاطر برد كه 
شركت ملي نفت وظيفه توليد نفت و گاز را براي دولت بر عهده دارد. با 
افزايش توليد نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي، منتفع اصلي دولت است 
و NIOC بايد با توسعه فعاليت هاي خود، درآمدهاي دولت را افزايش 
دهد. افزايش درآمدهاي دولت متكي به ش��ركت ملي نفت اس��ت لذا 
طبيعي بود زماني كه تحريم هاي شديد عليه جمهوري اسالمي ايران 
شكل گرفته بود، هزينه هاي سرمايه گذاري توسط دولت تأمين شود. 

با افزايش توليد، دولت منتفع اصلي است و شركت ملي نفت تنها 14/5درصد 
از درآمد صادراتي نفت خام را براي امور جاري خود و سرمايه گذاري هاي 
كوچك دريافت مي كند ولي بايد بازپرداخت س��هم دولت در بدهي هاي 
تحميلي را نيز بر عهده بگيرد. بدهي ای كه شركت ملي نفت با آن دست و 
پنجه نرم مي كند، محصول منتفع ساختِن دولتي است كه قصد ندارد به 

رابطه از اساس اشتباه خود با شركت ملي نفت خاتمه دهد. 
شركت ملي نفت ترجيح مي دهد نفت خود را صادر كند زيرا سهمي كه 
از صادرات نفت خام دريافت مي كند بس��يار بيشتر از سهمي است كه 
از فروش نفت به پااليشگاه هاي كشور عايدش مي شود؛ چيزي حدود 
5درصد. سال گذشته پيشنهادی منطقي به مجلس ارائه شد كه توسط 
برخي چهره هاي پرنفوذ كميسيون تلفيق وتو شد. بر اساس اين طرح، 
اگر س��االنه 900ميليون بشكه نفت در پااليش��گاه ها مصرف مي شود 
14/5درصد بهاي آن ميزان، به عنوان سهم وزارت نفت در نظر گرفته 

شده و از بدهي اين شركت به دولت كسر شود. 
به بيان ساده تر، وزارت نفت نمي تواند سهمي بيشتر از 5درصد از فروش 
داخلي نفت كسب سهم كند، اما مي توان با پرداخت 5درصدي سهمش، 
9/5درصد ديگر را به عنوان كسر بدهي هاي اين شركت منظور كرد كه 
كمك بزرگي به NIOC است، با اجراي اين طرح، بدهي هاي شركت 
ملي نفت در مسير تس��ويه قرار مي گيرد. تا پيش از س��ال 89، سهم 
شركت ملي نفت معادل 6درصد توليد نفت بود ولي از آن سال به بعد، 
اين فرمول تغيير كرد و به جاي آن 14/5درصد از فروش مستقيم نفت 
به عنوان سهم شركت ملي نفت در نظر گرفته شد؛ روال غلطي كه باعث 
شد تا درآمدهاي شركت ملي نفت كاهش يابد و بدهي هاي اين شركت 

نيز با سرعت بيشتري افزايش يابد. 
موضوع بس��يار س��اده اس��ت؛ ش��ركت ملي نفت با س��رمايه دولت، 
فعاليت هايي را توس��عه مي دهد كه منتفع اصلي آن دولت است ولي 
دولت بدون در نظر گرفتن سهم خود در اين معادله ساده، بدهي ها را 
بر دوش ش��ركت ملي نفت قرار مي دهد و حتي براي ديركرد پرداخت 
اقساط وام، براي آن جريمه هاي سنگيني را در نظر مي گيرد. مدل امروز 
مديريت شركت ملي نفت و نگاه دولت به آن، استثماري عجيب است 

كه به زودي اين شركت را در مسير سقوط قرار خواهد داد.   

فعاليت۱۳هزار تشكل كارگري وكارفرمايي
افزايش۶۶درصدي تشكل هاي كارگري

در حال حاضر ۱۲ه�زار و ۷۵۲ تش�كل كارگ�ري و كارفرمايي در 
كش�ور فعالي�ت مي كنند ك�ه از رش�د ۶۶درصدي تش�كل هاي 
كارگ�ري و ۴۱درص�دي تش�كل هاي كارفرمايي حكاي�ت دارد. 
به گ��زارش مهر، تش��كل ها و مجامع ب��ه عنوان تريبون هاي رس��مي 
هم صدايي اقشار مختلف در دنيا به رسميت شناخته مي شوند تا در قالب 
گروه بتوانند حقوق خود را به لحاظ قانوني مطالبه كنند. تش��كل هاي 
كارگري و كارفرمايي در تمام دنيا تشكل هاي مهمي قلمداد مي شوند. 
در كشور ما نيز تشكل هاي رسمي كارگري كشور طي چند سال گذشته 
با رش��د مواجه بوده كه شامل »كانون عالي ش��وراهاي اسالمي كار«، 
»مجمع نمايندگان كارگران كشور«، »انجمن هاي صنفي كارگري« 

و »كانون كارگران بازنشسته« هستند. 
قدرت تش��كل يابي به قدري اهميت دارد كه نمايندگان كارگري بارها، 
استقالل تشكل ها و تشكل يابي را در كنار »معيشت« و »سه جانبه گرايي« 
به عنوان س��ه ضلع مثلث مطالبات مهم كارگري عنوان كرده اند. تعداد 
كانون عالي شوراهاي اسالمي داراي اعتبار و در حال تشكيل مجمع، از 
هزارو38 تشكل در سال 84 با رش��د 59درصدي در پايان آذر امسال به 
هزارو986 تش��كل افزايش يافت. همچنين تع��داد مجمع نمايندگان 
كارگران كشور از هزارو1۲4 تشكل در سال 84 با افزايش 59درصدي در 

پايان آذرماه به 6هزار و۲46 تشكل رسيده است. 
 تعداد انجمن هاي صنفي كارگري و كانون هاي مربوطه كه در سال 84 
تعداد ۲43 انجمن بود تا پايان آذرماه سال جاري 1۲۲درصد افزايش 
يافت و تعداد انجمن هاي داراي اعتبار و در حال تشكيل به هزارو61۷ 
انجمن رسيده است. كانون كارگران بازنشس��ته نيز در پايان آذرماه 
امس��ال نس��بت به تعداد كانون هاي اين تشكل در س��ال 84 با رشد 
54درصدي مواجه بوده است به طوري كه در حال حاضر 34۷ كانون 
در اين زمينه فعاليت مي كنند. مجموع تشكل هاي كارگري در پايان 
آذرماه امسال با رشد 66درصدي به 10هزار و 196 تشكل داراي اعتبار 
و در حال تشكيل مجمع افزايش يافته اس��ت در حالي كه اين ميزان 
در پايان سال 84، ۲هزار و 518 تش��كل و انجمن بود. اين آمار نشان 
مي دهد در اين بازه زماني ۷هزار و 6۷8 تشكل كارگري جديد تاسيس 
ش��ده كه 4هزار واحد آن از س��ال 9۲ به بعد بوده است. بر اساس اين 
گزارش، همچنين تشكل انجمن هاي صنفي كارفرمايي و كانون هاي 
مربوط با رشد 41درصدي از هزارو 39 انجمن و كانون در سال 84 به 

۲هزار و 556 تشكل افزايش يافته است. 
در مجموع، تعداد »تشكل هاي كارگري و كارفرمايي« كه در سال 84 
به ميزان 3هزار و 55۷ انجمن، مجمع و كانون بود تا پايان آذرماه با رشد 

60درصدي به 1۲هزارو ۷5۲ تشكل رسيده است.

حميد توكلي |   فارس

گزارشیک

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در گردهمايي سراسري 
مدي�ران وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: س�ال گذش�ته 
و امس�ال ح�دود ۲۲هزارميليارد توم�ان از محل شناس�ايي 
فرارهاي مالياتي مطالبه شده كه يك ركورد محسوب مي شود. 
به گزارش فارس و به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيدكامل تقوي نژاد 
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ديروز در گردهمايي سراسري 
مديران وزارت اقتصاد، به تشريح پايگاه اطالعات موديان مالياتي 
به عنوان يكي از سامانه هاي محوري طرح جامع مالياتي پرداخت و 
گفت: اين پايگاه اطالعاتي، در حال حاضر داراي بيش از 1/3ميليارد 

ركورد اطالعاتي براي رصد مبادالت بانكي، تجاري، گمركي است 
كه اين اطالعات، مبناي شناسايي موديان، ارزيابي ريسك و انجام 

عمليات حسابرسي مالياتي مي باشد. 
به منظور تأمين اطالعات مورد نياز اين پايگاه، حدود 40دستگاه 
اجرايي اولويت بندي شده اند و اقالم اطالعاتي از آنها در حال دريافت 
است كه ش��امل اطالعات هويتي، مكاني، معامالتي، مالي، پولي، 

اعتباري و دارايي ها، اموال و امالك مؤديان است. 
تقوي ن��ژاد مبارزه ب��ا ف��رار ماليات��ي را از مهم تري��ن برنامه هاي 
اين س��ازمان برش��مرد و گفت: سال گذش��ته و امس��ال، حدود 

۲۲هزارميليارد تومان از محل شناسايي فرارهاي مالياتي، مطالبه 
شده كه يك ركورد محسوب مي شود. 

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ميزان سوءاستفاده از محل 
كارت هاي بازرگاني اجاره اي در كشور را حدود 8هزارميليارد تومان 
عنوان كرد و گفت: با احتساب جرايم، اين رقم به ۲5هزارميليارد 

تومان بالغ مي شود. 
وي ميزان وصولي درآمدهاي مالياتي در 9 ماهه امس��ال را رقمي 
معادل 68هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 10درصد رشد داشته است.

معوقه مالياتي ۲۵هزار ميلياردي كارت  هاي اجاره اي
مالیات


