
3
اقتصاد

توزیع اسکناس نو در شعب منتخب 
»بانک ملت« و ۱۱ بانک دیگر
| بانك مركزى فهرســت اسامى شعب 
منتخب توزيع اسكناس در بانك ملت و 11 بانك 
ديگر را اعالم كرد. به گزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومى بانك ملت، 8 شعبه منتخب اين 
بانك تحت نظارت مديريت هاى شعب استان 
هاى تهران و البرز در كنــار 11 بانك ديگر به 
مناسبت فرارســيدن تعطيالت نوروز 1398، 

نسبت به توزيع اسكناس نو شامل يكصد برگ اسكناس 20.000 ريالى 
و يكصد برگ اسكناس 50.000 ريالى براى هر مراجعه كننده اقدام مى 
كنند.بر اســاس اين گزارش، توزيع اين اســكناس ها از روز چهارشنبه 
22 اسفندماه  ساعت 9 صبح تا 12 ظهر شروع شد و تا روز دوشنبه 27 

اسفندماه سال جارى به مدت 5 روز كارى ادامه خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش، در ساير استان ها، ناظران پولى با همكارى شعب 
بانك هاى منتخب نسبت به توزيع عمومى اســكناس نو اقدام خواهند 
كرد. اطالع رسانى در اين خصوص نيز از طريق روابط عمومى بانك هاى 

تعيين شده انجام مى شود.
شعب مستقل مركزى، چهارراه ولى عصر، چهارراه اسالمبول، خيابان 
آزادى، بازار تجريش، خيابان پنجم نيروى هوايى و كارگر شمالى كوى 
دانشگاه در استان تهران و شعبه شهر قدس در استان البرز، شعب منتخب 

بانك ملت براى توزيع اسكناس نو در تهران و البرز خواهند بود.

 همزمان با روز شهدا؛

مراسم گرامی داشت شهید مدافع حرم 
 »محمد قنبریان« در برج سپهر

»بانک صادرات« برگزار شد
| مراســم بزرگداشــت روز شــهدا و 
گرامى داشــت ياد و خاطره و جانفشانى همكار 
شــهيد مدافع حرم «محمد قنبريان» در برج 

سپهر بانك صادرات ايران برگزار شد.
به گزارش كائنات و بــه نقل از روابط عمومى 
بانك صادرات ايران، همزمان با بزرگداشت روز 
شهدا، از مقام همكار شهيد مدافع حرم «محمد 

قنبريان» با حضور خانواده اين شهيد، فرزندان شهداى بانك، مشاور وزير 
اقتصاد در امور ايثارگران، مديران و كاركنان بانك تجليل شد.

در اين مراسم حجت االسالم ثقفى ، مشاور وزير اقتصاد در امور ايثارگران 
با تبيين اجر عظيم شهدا و ايثارگران و مجاهدت در راه خدا، گفت: حضور 
براى گراميداشت ياد شهدا در واقع تجليل از توحيد، امامت و واليت است.
وى با تاكيد بــر اينكه همه مديون ايثارگرى هاى شــهدا هســتيم، 
خاطرنشــان كرد: جهاد منبع ايثار اســت و جهاد اكبر و مبارزه با نفس 
زمينه ساز جهاد اصغر و مجاهدت اســت و از اين رو تسلط بر نفس براى 

حفظ آثار متعالى مجاهدت در راه خدا اهميت ويژه اى دارد.
مشــاور وزير اقتصاد در امور ايثارگران با تشــكر از برپاكنندگان اين 
نشســت، حضور 14 هزار نفرى ايثارگران بانك صــادرات ايران را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: بانك صادرات ايران از اين منظر بيشترين تعداد 

ايثارگران در بين دستگاه هاى تابعه وزارت اقتصاد را دارد.
رضا صديق، عضو هيئت مديره و فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداى 
بانك صادرات ايران نيز جايگاه و اهميت شــهداى اين بانك را بسيار با 
اهميت عنوان كرد و گفت: بانك صادرات ايران تاكنون 93 شهيد تقديم 
انقالب كرده كه شــهيد مدافع حرم «محمد قنبريان» با نثار جان خود 
در حفاظت از حريم حضرت زينب(س) سبد گل شهداى بانك صادرات 

ايران را تكميل كرد.
وى با نثار درود به روان همه شهدا ابراز كرد: راه شهدا كه از صدر اسالم 
آغاز شده تا زمان استقرار حكومت اسالمى و اتصال به حكومت قائم آل 
محمد(ص) ادامــه خواهد يافت و در ايــن راه رهنمودهاى مقام معظم 
رهبرى (مدظله العالى) در تبيين گام دوم انقالب راهگشاى همه است. 
صديق همچنين مسئوليت سنگين همگان را در پاسدارى از آرمان هاى 

انقالب و شهدا مورد تاكيد قرار داد.

استقبال رسانه ها ازخبر، تجارت 
بزرگترین شرکت بورسی می شود

| در هفته سوم اسفند ماه بانك تجارت 
با قراردادن چهار خبر در خروجى ســايت خود 
مورد توجه رسانه هاى مكتوب و ديجيتال قرار 
گرفت. به گــزارش كائنات و به نقــل از روابط 
عمومى بانك تجارت، در روز يكشنبه 19 اسفند 
ماه، قرار گرفتن خبر»ســقف برداشت وجه از 
تجارت كارت افزايش يافت»، در خروجى اين 

سايت با اقبال مخاطبان همراه شد. در اين خبر آمده بود: همزمان با ايام 
نوروز،سقف برداشت وجه نقد از حساب تجارت كارت تا مبلغ 5 ميليون 

ريال افزايش پيدا كرد،
روزسه شنبه21 اسفند ماه قرار گرفتن دو تيترخبرى «برگزارى مجمع 
عمومى فوق العاده شركت بيمه تجارت نو» و «قرعه كشى دوره چهارم 
جشنواره همراه بانك تجارت» در سايت بانك تجارت با دو موضوعى كه 
مخاطبان عام زيادى را به خود جلب مــى كرد.در خبر برگزارى مجمع 
عمومى فوق العاده شركت بيمه تجارت نو اعالم شد مجمع عمومى فوق 
العاده شركت بيمه تجارت نو با حضور اكثريت حاضرين برگزار و بر اساس 
راى بيش از 96 درصد ســهامداران حقيقى و حقوقى، سرمايه تجارت نو 
به 157 ميليارد تومان افزايش يافت. در خبر قرعه كشــى دوره چهارم 
جشنواره همراه بانك تجارت كه با حضور حاجعلى رئيس هيات مديره 
برگزارشد، وى گفت: بانك تجارت همواره از برگزارى اين نوع جشنواره 

ها خاطره خوبى از خود نزد مردم و مشتريان خود بجا گذاشته است.

استاندارکرمانشاه: 

نقش »بانک ملی« در کمک و بازسازی 
مناطق زلزله زده بی نظیر بود

| در ديــدار برات كريمــى عضو هيات 
مديره بانك ملى ايران و هوشنگ بازوند استاندار 
كرمانشاه، از نقش موثر و حمايتى اين بانك در 
كاهش مشكالت مردم مناطق زلزله زده استان 
تقدير شــد.به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومى بانك ملى ايران،اســتاندار كرمانشاه با 
عنوان اينكه سيســتم بانكى به خصوص بانك 

ملى ايران با تالش و پرداخت به موقع تســهيالت نقش به سزايى در رفع 
مشــكالت مردم مناطق زلزله زده داشت، از مديران و كاركنان اين بانك 
براى خدمات رسانى روزهاى اول زلزله سال گذشته نظير راه اندازى شعب 
سيار بانكى و دستگاه هاى سيار خودپرداز در شهرستان هاى ثالث باباجانى 
و سرپل ذهاب در راستاى خدمت رسانى بهتر به زلزله زدگان تقدير كرد.
وى گفت : نقش بانك ملى ايران در بازسازى و كمك به مناطق زلزله زده 
بى نظير بوده اســت و تصميمات خوبى در خصوص تسريع در پرداخت 
تسهيالت براى واحدها و اماكن زلزله زده گرفته شد كه از محل كمك هاى 
بانك ملى ايران براى مناطــق زلزله زده در موارد متعددى مثل فضاهاى 
آموزشــى و تجهيزات مورد نياز بيمارستان ها استفاده شده است .وى از 
مدير عامل و اعضاى هيات مديره بانك ملى ايران بابت كمك به توســعه 
اقتصادى كشور و همچنين به صورت ويژه از خدمات بانك ملى در استان 
قدردانى كرد و گفت: بانك ملى ايران بزرگ ترين بانك جهان اسالم است 
و در حادثه زلزله استان ،شــبكه بانكى به ويژه بانك ملى ايران به عنوان 
پيشتازان عرصه خدمات رسانى فراتر از انتظار اقدام كرد و از همه دستگاه 

هاى متولى زلزله و خدمات رسان در اين زمينه پيشى گرفت.

| محمد راستاد، معاون وزير راه و شهرسازى گفت: ميزان صادرات غيرنفتى در بندر شهيد رجايى 2 برابر ميزان واردات بوده كه اين امر 
نشان دهنده كاهش اثرپذيرى تحريم ها است.محمد راستاد، معاون وزير راه و شهرسازى گفت: در آستانه سال 98 تمام پايانه هاى مسافرى، 
ناوگان هاى دريايى و جايگاه هاى دريايى به ويژه در بنادر پرتردد مانند قشم و كيش را ساماندهى كرده ايم.

| وزير صنعت، معــدن و تجارت با بيان 
اينكه راه نجات از شرايط كنونى كشور صادرات 
است، گفت: افزايش صادرات اشتغال و توليد را 

رونق مى دهد.
رضا رحمانى در سفر يك روزه به استان قم در 
جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى 
اين استان گفت: اگر توليد كشور در كالن تامين 
شود به طور حتم مشكالت اساسى مثل بيكارى، 
تورم، گرانى و ... حل مى شود. اگر چه برخى از 
كشورهاى پيشرفته توريستى هستند، اما بسيارى 

از آن ها صنعت و توليد را در كنار يكديگر دارند.

راه نجات از شرایط کنونی کشور، صادرات 
است

وى راه نجات از شرايط كنونى كشور را صادرات 
دانست و گفت: ايران از معدود كشورهايى است 
كه 15 كشور همسايه دارد. همسايگان ما امسال 
1300 ميليارد دالر واردات داشــتند كه از اين 
ميزان 25 ميليارد دالر ســهم ايران بوده است. 
يعنى 2 درصد از ورادات منطقه را ما انجام داده 
ايم كه بسيار كم است. اگر اين مقدار را افزايش 
دهيم، در اشتغال و رونق توليدمان اثرگذار است. 
كشور روسيه مى تواند يكى از پايگاه هاى صادرات 
ما باشــد، در حالى كه امسال فقط 300 ميليون 
دالر به روسيه صاردات داشتيم. توليد كنندگان 
ما بايد بررســى كنند كشورهاى همسايه به چه 
چيزهايى نيــاز دارند و توليدات شــان را در آن 

خصوص افزايش دهند.
وزير صنعــت، معدن و تجــارت در خصوص 
اشتغال روســتايى عنوان كرد: با مجوز رهبرى 
1 ميليارد و 500 ميليون دالر از صندوق توسعه 
ملى براى اشــتغال روستايى برداشته شد و االن 
زمان آن است كه از اين ظرفيت استفاده كنيم. 

در زمينه صاردات به جاى اينكه نفت خام صادر 
كنيم، مى توانيم فراورده هاى آن را توليد و صادر 
كنيم. بخش خصوصى و تشكالت بايد به كار ورود 
كنند. در شرايط كنونى خودمان بايد همت كنيم 
و خودمان را نجات دهيم. اگر خودمان اراده كنيم 

به طور حتم مى توانيم.

اســتفاده از تولید داخل نیازمند فرهنگ 
سازی است

رحمانى افزود: در توليــد داخلى هر كس در 
هرزمينه اى كه توان دارد بايد ورود كند. استفاده 
از توليد داخل نيازمند فرهنگ سازى است. هنوز 
خيلى از مردم ايران نمــى دانند تفاوت توليدات 
داخلى و خارجى در چه چيزى است يا خيلى ها از 
بيكارى فرزندان شان معترض هستند و نمى دانند 

عامل اين بيكارى نوع مصرف خودشان است.
وى با بيان اينكه ثبت سفارش در استان ها را 
تفويض اختيار كرده ام، افزود: بنده صد درصد به 
تفويض اختيار قائل هستم. بخش صنعت در هر 
استان رييس دارد. بخش معدن شوراى معادن 
استان و در تجارت كارگروه تنظيم بازار دارند. در 
هيچ بخشى در حمايت از توليد كننده محدوديت 
نداريم، ولى اغماض هم نداريم. واحدى كه توليد 

ندارد، نبايد تاييد شود.
وزير صنعــت، معدن و تجــارت در خصوص 
بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان كرد: هفته 
گذشته «واردات در مقابل صادرات» را در جلسات 
دولت مطرح و بانك مركزى اين مورد را پذيرفت. 
طبق مصوبه پيشين هر كس ارز حاصل از صادرات 
را به كشور بازنگرداند، قاچاقچى محسوب مى شود 
كه البته در خصــوص صادرات فرش اين مبحث 
كمى متفاوت است. البته توجه داشته باشيد كه 

در شرايط كنونى كشور به اين ارز نياز دارد.

واردات در مقابــل صــادرات بــه نفع 
صادرکنندگان است

رحمانى بــا تاكيد براينكــه واردات در مقابل 
صادرات به نفع صادركنندگان است، گفت: براى 
اين نوع واردات مصوبــه اى از دولت گرفتيم كه 
طبق آن صادركنندگان بتواننــد اقالم ضرورى 
مثل مواد خاص يا قطعــات مورد نياز در توليد را 
وارد كنند. براى ترخيــص اينگونه كاالها كمك 
مى كنيم و اجازه نمى دهيم واحدهاى توليدى 

تعطيل شوند. هدف اين است كه در تحريم شرايط 
را تسهيل كنيم. فراموش نكنيم كه يكى ديگر از 
راهكارهاى تسهيل شرايط تحريم، استفاده از تواِن 

بخِش خصوصى است.
وى عنوان كرد: در خصوص واحدهاى صنايع 
غذايى مشــكلى در زمينه آرد پيش آمده بود كه 
پيگيرى كرديم و با مصوبه دولت اين مشكل حل 
شد. تا عيد نوروز آرد تغيير قيمت ندارد. دولت با 

درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه 
داد كه وزارت جهاد كشــاورزى آرد مورد نياز را 
تامين كند. امســال 600 هزار تن بيشتر از سال 
گذشته آرد به واحد ها تحويل شده است. صنوف 
و واحدهاى صنعتى هم در اين زمينه مشكالتى 
داشتند كه رفع شده است. در حال حاضر گندم 
ذخيره خوبى داريد و و دراين خصوص مشكلى 

پيش نمى آيد.

امسال و سال آینده عراق یکی از ظرفیت 
های ما در صادرات است

رحمانى در ادامه اين نشست در خصوص ايجاد 
شــهرك هاى تخصصى گفت: اگــر بتوانيم اين 
شهرك ها را در يك سال به بهره بردارى برسانيم، 
بسيار پيشنهاد خوبى است. معتقدم شهرك هاى 
تخصصى در آينده حفظ مى شوند. در استان هاى 
مختلف پيشنهاد ايجاد شهرك هاى تخصصى را 
داده ام. بايد اجازه بدهيم هم افزايى ايجاد شود. 
در حال حاضر شــرايط خوبى براى صادرات به 
عراق داريم و تمام اين صاردات به طور شخصى 
انجام مى شود. امسال و سال آينده عراق يكى از 
ظرفيت هاى ما در صادرات است.وى با بيان اينكه 
در حوزه بيمه قاليباف ها امسال اتفاق خوبى مى 
افتد، افزود: سال گذشته در مجلس تصويب شد 
بيمه قاليباف ها بيش از دو برابر افزايش پيدا كند 
و اين مورد در بودجه وارد شده است. در خصوص 
ابريشم درگذشــته 26 درصد بوده است و سعى 

كرديم اين مقدار را حفظ كنيم.

ماهانــه 20 میلیــارد دالر ارزش معدن و 
تولیدات معدنی کشور است

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه 
توليد ما از صنعت، معدن و كشاروزى است، عنوان 

كرد: هر اندازه روى اين سه بخش وقت بگذاريم، 
كشور بيشتر بيمه مى شود و مشكالت اساسى هم 
حل مى شود. در حال حاضر ماهانه 20 ميليارد 
دالر ارزش معدن و توليدات معدنى كشور است. 
اگر اين ميزان توليد را نداشتيم در شرايط كنونى 

به اين ميزان نمى توانستيم واردات انجام دهيم.
رحمانى ادامه داد: كاالهاى بسيارى را در داخل 
كشــور توليد مى كنيم، ولى اين مقدار اندكى را 
كه در كشور توليد نمى كنيم، مشكل ايجاد كرده 
اســت. اگر صنعت، معدن و كشاورزى را تقويت 
كنيم به طور حتم صنايع وابسته به آن هم رشد 

مى كنند.

ســال آینده برای معدن برنامه های ویژه 
داریم

رحمانى با تاكيد براينكه در ســال آينده براى 
معدن برنامه هاى ويــژه داريم، گفت: فرش هم 
مثل معدن يكى از صنايع داخلى ما است و در اين 
دوران مى تواند كمك كننده باشد. تمام توليدات 
داخلى مى توانند موثر باشند. امسال فقط براى 
عراق بيش از يك ميليــارد و 300ميليون دالر 
محصوالت پتروشيميايى و شيميايى صادر كرديم 
كه بسيارى از واحدهاى توليد كننده محصوالت 

توليد شده در اطراف قم بودند.
رضا رحمانى  وزير صنعت، معــدن و تجارت 
در رابطه با استفاده از ظرفيت اتحاديه و تعاونى 
ها تصريح كرد: مســئوليت تامين، تهيه و توزيع 
مواد اصلى و غذايى اساسى كشور با وزارت جهاد 
اســت. اما ما هم از طريق دبيرخانه تنظيم بازار 
ورود اندكى به اين مسئله داريم كه از اين طريق 
از تعاونى هاى كشــور خواهش كرديم در توزيع 
اقالم كمك كنند. در حال حاضر اين كار به خوبى 

انجام مى شود.

وزیر صنعت، معدن و 
تجارت عنوان کرد: با 
مجوز رهبری 1 میلیارد 
و 500 میلیون دالر از 
صندوق توسعه ملی 
برای اشتغال روستایی 
برداشته شــد و االن زمان آن است که از این 
ظرفیت استفاده کنیم. در زمینه صاردات به 
جای اینکه نفت خام صادر کنیم، می توانیم 
فراورده های آن را تولید و صادر کنیم. بخش 
خصوصی و تشکالت باید به کار ورود کنند. 
در شرایط کنونی خودمان باید همت کنیم و 
خودمان را نجات دهیم. اگر خودمان اراده کنیم 

به طور حتم می توانیم

افزایش 2 برابری صادرات غیرنفتی از طریق بندر شهید رجایی

بانک

تورم یک 
پدیده پولی 
است

| به يك دســتفروش در يك شــهر كوچك براى خريد 
انجير كوهى مراجعه مى كنم و متوجه مى شــوم نسبت به پاييز 
پارســال قيمت آن 50 درصد افزايش يافته اســت و مى دانم كه 
او انجير كوهى را خود چيده اســت و به عنوان يك مصرف كننده 
معمولى(نه يك اقتصادخوانده) ممكن اســت برآشفته شوم كه 
قيمت انجير كوهى چيده شــده توسط خود دستفروش چرا بايد 
افزايش يافته باشــد. اينكه ديگر نياز به ارز براى واردات نداشته 
است يا محدوديت هاى تجارى خريد مواد اوليه آن را دشوار نكرده 
و در تامين ســرمايه در گردش هم با مشكل روبه رو نشده است. 
اين مثالى است از ده ها و صدها مثال از كاالهايى كه نه ربطى به 
نرخ ارز دارند و نه تحريم هاى ايــاالت متحده، اما قيمت آنها كم 
وبيش مشابه بقيه قيمت ها افزايش يافته است. چه نتيجه اى از اين 
مثال ها راجع به تورم مى گيريم.اقتصاددان شهير آمريكايى ميلتون 
فريدمن در جمله اى كوتاه اين موضوع را براى ما روشن مى كند، 
آنجا كه مى گويد: «تورم همه جا و در همه زمان ها يك پديده پولى 
است.» آشكار است كه فريدمن در تحليل برخى مسائل اقتصاد 

كالن اشتباه داشته است (از جمله در مورد قاعده مناسب سياست 
پولى) و ذكر اين جمله به معنى ساختن بت از اقتصاددان بزرگى 
چون او نيست. او و اقتصاددانان بعد از او و ما همه انسان هستيم و 
در حال تكامل فكرى و نه داراى كمال فكرى. حتى بيان جمله فوق 
حقيقتا به آن معنى نيست كه فريدمن موضوع تورم را تا اين اندازه 
ساده مى نگريســته بلكه قصد او صرفا تاكيد و تذكر راجع به اين 
موضوع بوده است كه تنها عامل ايجاد تورم پايدار و نه افزايش هاى 
مقطعى قيمت ها يا افزايش قيمت برخى كاالها و خدمات، حجم 
پول و نقدينگى اســت و تذكر اين نكته كه با رشــد باالتر از نياز 
حجم پول و نقدينگى نمى توان به رفاه باالتر دســت يافت و رشد 
حجم پول و نقدينگى حتى اگر موقتا خود را در قيمت ها نمايان 
نسازد، نهايتا اين كار را خواهد كرد (به قول معروف به دنبال رشد 
حجم پول و نقدينگى فراتر از نياز اقتصاد، تورم دير و زود دارد اما 
سوخت و سوز ندارد). همچنين، تاكيد فريدمن آن بوده است كه 
هر پديده اى تنها در صورتى قادر به ايجاد و تداوم تورم خواهد بود 

كه با رشد حجم پول و نقدينگى فراتر از نياز اقتصاد همراه باشد.

از تحليل فوق چه درسى بايد گرفته باشيم؟ متاسفانه با وجود 
آثار تورمى رشــد هاى باالى حجم پول و نقدينگى از سال 1350 
تاكنون(يعنى حتى مدت ها قبل از انقالب و جنگ و تحريم و...)، 
برخــى از اقتصاد خوانده هاى عزيز همچنان بــا خلط موضوعات 
مرتبط به انديشــه هاى سياســى با تحليل اقتصــادى به دنبال 
ناديده گرفتن حقايق مســلم آمارى و ارائه تفسيرهاى متفاوت از 
پديده تورم هستند.وقايع حدود يك سال اخير بايد همان اندك 
ترديدهاى ما در مورد پولى بودن منشأ تورم را زدوده باشد. قبل از 
دهه 1380 تاكيد زيادى بر اين موضوع مى شد كه چون عامل رشد 
نقدينگى كسرى بودجه دولت است سبب ايجاد تورم مى شود. در 
اينكه كسرى بودجه باال منجر به رشد پايه پولى و نقدينگى تورم زا 
است ترديدى نيست. اما از 1380 به بعد و بسيار شديدتر از 1393 
تا 1396 نقش به اصطالح ضريب فزاينده خلق نقدينگى در رشد 
نقدينگى تشــديد شد و در شــرايطى كه تصور مى شد اين گونه 
رشد نقدينگى تورم زا نخواهد بود، در عمل تفاوتى حاصل نشد و 
تورم زايى رشد نقدينگى نهايتا اتفاق افتاد(سوخت و سوز نداشت).

ت
ش

یاددا
تیمور رحمانی

برخی نمی دانند 
عامل بیکاری نوع 
مصرف خودشان است

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

روسیه یکی از پایگاه های صادرات ما باشد

رئیس اتاق ایران:

 نظر فعاالن اقتصادی
برای قانون گذاری اتخاذ شود

| رئيس اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كشاورزى ايران با بيان اينكه قانون 
ضرورت اجرايى دارد، گفت: اتخاذ نظر و پيشنهادهاى فعاالن اقتصادى براى تدوين 

قوانين امرى ضرورى و تسهيل كننده است.
غالمحسين شافعى شامگاه پنجشنبه در شــوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصى استان كرمان با اشــاره به اينكه فعاليت و قانون گذارى متفاوتى توسط 
مجلس شوراى اسالمى در زمينه بهبود فضاى كسب و كار از سال 1390 آغاز شده 
است، بر ضرورت تسريع در تصميم گيرى ها تاكيد كرد و افزود: با تاخير در تصميم 

گيرى ها، فرصت ها در ساختار اقتصادى كالن كشور از بين مى روند. 
رئيس اتاق بازرگانى صنعت معدن و كشــاورزى ايران با بيان اينكه اجراى اين 
قانون تاكنون درگير مشكالتى اساسى بوده است، ادامه داد: 20 درصد قانون مترقى 
اجرايى نشده است و اگر اين قانون به صورت كامل اجرا شود، اثرگذارى ملموسى 

در اقتصاد كشور خواهد گذاشت. 
وى با بيان اينكه بايد مجلس شوراى اسالمى براى تقويت بعد نظارتى در قانون 
ها كمك كند بيان كرد: مشكالت اقتصادى كشور بيش از اقتصاد خرد و كالن است 
و اينك در قاعده گذارى دچار نارســايى هستيم و تا اين نقاط ضعف رفع نشود به 

نتايج مطلوبى در اقتصاد نخواهيم رسيد. 
شــافعى عنوان كرد: متاســفانه پاداش دهى به دالل ها، واسطه گرى و اقتصاد 
غير مولد در كشور وجود دارد و تا اين نوع نگرش به اقتصاد باشد به نتايج مطلوب 

دست نخواهيم يافت. 
رئيس اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كشاورزى ايران با اشاره به شرايط دشوار 
اقتصادى كشور افزود: به طور قطع اينك در شرايط عادى نيستيم لذا با تصميمات 

عادى نمى توان شرايط غيرعادى كشور را مديريت كرد. 
وى عنوان كرد: مديران استانى شرايط اقتصادى كنونى را مورد توجه قرار دهند 
تا بسيارى از مسائل و مشكالت رســيدگى و رفع شود و در اين راستا مسئوالن با 

روحيه جهادى و ريسك مى توانند مشكالت مردمى را رفع كنند. 
شــافعى ادامه داد: محدوديت منابع نداريم و مشكل اصلى چگونگى تخصيص 
و مصرف منابع اســت كه در اين زمينه بخش دولتــى و خصوصى بايد راهكارى 
بينديشند. وى اضافه كرد: كشور در تدوين برنامه هاى توسعه اى درگير مشكالتى 
است و اين مشكالت ابتدا بايد از سطح ملى رفع شود و بعد به استان ها تسرى يابد. 
رئيس اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كشــاورزى ايران افزود: نگاه به استانداران 
نبايد نگاه هزينه اى باشد و اين رويكرد بايد به درآمدى تغيير پيدا كند و تا زمانى 
توانايى توزيع قدرت در كشور را نداشته باشيم از وضعيت دشوار كنونى رها نمى 
شويم.وى عنوان كرد: اســتاندارها بايد والى استان ها باشند و براى كوچك ترين 
تصميم نبايد از تهران مجوز گرفته شــود و استان ها براساس قابليت هاى داخلى 
خود مى توانند توسعه يابند. شافعى با بيان اينكه در حوزه هاى كشاورزى، صادرات 
و بازرگانى اميدى به توسعه وجود ندارد گفت: بخش صادرات به جاى آنكه ارز را 
وارد كشور كند، آن را خارج مى كند، بازرگانى كنونى كشور نيز توليد خارجى را 

توسعه بخشيده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

شفافیت، قلب مبارزه با فساد است

| وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تاكيد براينكه هيچ چيز نبايد از 
مردم پنهان بماند، گفت: موضوع شــفافيت ، قلب مبارزه با فساد در سطوح 

مختلف ادارى است.
دكتر محمد شريعتمدارى در هفدهمين جلسه شوراى هماهنگى مديران 
لرستان كه درمحل اداره كل بهزيستى استان برگزار شد، گفت: بى توجهى به 
موضوع سالمت ادارى و فساد سهم مهلكى در اداره كشور است و اين مهم در 
هر سطحى كه قرار داشته باشد نوعى خيانت محسوب مى شود وهيچ كسى 

نبايد به روى فساد چشم پوشى كند.
وى با تاكيد بر اينكه هر مديرى بايد با فساد ادارى در هر ميزان و درجه اى 
با جديت برخورد كند، افزود: نبايد چهره نظام ادارى كشــور بخاطر نيازهاى 

شخصى خدشه دار شود.
شريعتمدارى بيان كرد: ارزيابى مديران در اين خصوص صورت مى گيرد و 

چنانچه مديرى در اين بخش بى تفاوت باشد عزل مى شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى اضافه كرد: بايد همه چيز با مردم در ميان 
گذاشته شــود و هرگونه پرداختى كه درهر دستگاهى انجام شد بايد بصورت 

روشن و شفاف گفته شود.
وى ادامه داد: مديران بايد در خدمت رسانى و كار وقت شناس باشند چرا 
كه مديريت امروز كشور نيازمند مديريتى همانند دوران جنگ تحميلى است.
شــريعتمدارى تاكيد كرد: افراد نا اميد و بى انگيزه نمى توانند در شرايط 
امروز كشور گزينه مناسب مديريتى باشند بايد عرصه براى جوانان با انگيزه و 

اميدوار به آينده فراهم شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به اينكه استانداران در هر منطقه 
مى توانند ســيطره كاملى در امور مرتبط با زيرمجموعــه هاى وزات تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى داشته باشــند گفت: استانداران از اين نظر كه از نزديك 
با مسائل و مشكالت اســتان خود مواجه هستند بهتر مى توانند اهداف مورد 

نظر را پيش ببرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 افزایش دستمزدها به باال رفتن نقدینگی
در کشور ختم می شود

| علیرضا اصغرزاده - محمدجواد جمالى نوبندگانى، عضو كميســيون 
امنيت ملى مجلس در خصوص و افزايش حقوق ها و دستمزدها گفت: در اين بازار 
آشفته اقتصادى و تورم تنها دالل ها و واسطه ها و برخى از فروشندگانى كه كاالهاى 

خود را با قيمت قديم خريده اند و با قيمت جديد مى فروشند سود مى كنند.
محمدجواد جمالى نوبندگانى، عضو كميسيون امنيت ملى مجلس در خصوص 
افزايش حقوق و دســتمزدها گفت: ما در خصوص دســتمزدها از قبل از انقالب 
تاكنون دچار يك پارادوكس بوده ايم. با باال بردن دستمزدها ميزان نقدينگى در 

كشور باال مى رود.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس افزود: نقدينگى يعنى تورم. وقتى در رسانه ها 
اعالم مى شود قرار است افزايش حقوقى صورت بگيرد كسبه و مغازه دارها اقدام به 
افزايش قيمت اقالم و كاالهاى خود مى كنند. بنابراين وقتى شما دستمزد را باال 
مى بريد عمًال با افزايش قيمتى كه بعد از اين افزايش دستمزد صورت مى گيرد از 

جان كارگر مايه مى گذاريد.
او در ادامه گفت: از سوى ديگر اگر دستمزد كارگران افزايش پيدا نكند، با توجه 
به تورمى كه به صورت مســتمر باال مى رود براى كسى كه مستمرى بگير است و 

دستمزدش را دولت مى دهد كمرشكن خواهد بود.
جمالى تصريح كرد: بنابراين دستمزد كارگران چه اضافه شود و چه اضافه نشود 
موجبات ضرر را فراهم مى كند و متأسفانه در اين چرخ و سيكل و معيوب مانده ايم.
عضو كميســيون امنيت ملى مجلس افزود: دولت هم بخشــى از بودجه را در 
اختيار دارد. با توجه به بودجه امسال كه همه آن معطوف به حقوق و دستمزد شده 
ممكن به مسائل عمرانى كم پرداخته شــود.جمالى با تأكيد بر اينكه قبول داريم 
وضع معيشتى و زندگى مردم بسيار سخت شده گفت: در كنار اوضاع بد اقتصادى 
مردم، متأسفانه شاهديم سطح توقع مردم، ميزان اسراف كردن آن ها و تشريفات 
در زندگى باال رفته و همه اين ها در حالى است كه تورم هم كمرشكن شده است.
اين نماينده مجلس افزود: وقتى قرار باشــد حقوق 1 ميليون تبديل به 2 ميليون 
تومان شود براى كارگر چيزى نيســت، اما وقتى بنا باشد بين 3 تا 5 ميليون نفر 
حقوقشان از 1 ميليون به 2 ميليون تبديل شود فشار بسيارى روى بودجه مى آورد.
او در ادامه گفت: به شخصه آرزو مى كردم كه نه قيمت ها و نه دستمزدها افزايش 
نداشته باشد و مردم با عدم فشــار روى بودجه يك زندگى معقول داشته باشند.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس در پاسخ به اينكه با توجه به تورمى كه شاهد 
آن هستيم درآمد كارفرماها افزايش پيدا كرده اما كارگران همچنان حقوقشان به 
روال قبل ثابت مانده، آيا به نظر شما نبايد حقوق كارگران را افزايش داد؟ گفت: 
كارفرماهايى مثل صاحبان كارخانه ها بسيار تحت فشار هستند. بايد توجه داشت 
كه قيمت مواد اوليه و حامل هاى انرژى افزايش يافته و حقوق كارگران هم هر ساله 
درصدى افزايش پيدا مى كند. اين ها خود مبين اين است كه هزينه هاى پنهان براى 
كارفرما در حال افزايش است.جمالى تصريح كرد: در اين وضعيت آشفته اقتصادى 
و تورم، تنها دالل ها و واسطه ها و برخى از فروشندگانى كه كاالهاى خود را با قيمت 

قديم خريده اند و با قيمت جديد مى فروشند سود مى كنند.

میز خبر

شنبه    25 اسفند 1397
9 رجب1440    16 مارس 2019    شماره 3401


