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اقتصاد

حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه 
شهرها از مهمترین سیاست های اعتباری 

»بانک شهر« در سال 98
| مدير امور اعتبارات بانك شهر با اشاره 
به توجه گســترده اين بانك به شــعار «رونق 
توليد»گفت: سياست هاى اعتبارى بانك شهر 
در ســال 98 برپايه حمايت از توليدكنندگان 
داخلى و تالش براى كمك به توســعه شهرها 

تدوين شده است.
به گزارش كائنات و به نقل از مركز ارتباطات 

و روابط عمومى، مجيد رحيمى با تشــريح مشكالتى كه نظام اقتصادى 
كشور با آن روبرو است، افزود: سياست هاى اعتبارى بانك شهر در جهت 
حمايت از توليد و واحد هاى توليدى است تا به اين ترتيب همانند سال 

هاى گذشته در رونق اقتصادى كشور سهم مهمى داشته باشيم.
وى با بيان اينكه معتقديم نظام بانكى كشور در هدايت منابع مالى در 
مسير رونق توليد و تحقق شعار سال نقش تعيين كننده اى دارد، تصريح 
كرد: در تالش هســتيم تا با حمايت از مديريت شهرها بيش از گذشته 

شاهد افتتاح پروژه هاى تاثيرگذار در زندگى شهروندان باشيم.
رحيمى با تاكيد بر ضــرورت همكارى هاى شــعب در روند پرداخت 
تسهيالت،گفت: شعب بانك شهر با توجه به سياست هاى اعتبارى جديد 
مى توانند تا 70 درصد منابع جديد خود را به اين مهم اختصاص دهند.

مدير امور اعتبارات بانك شــهر ادامه داد: همچنين شعب مى توانند 
100 درصد منابع حاصل از وصول مطالبات را نيز به صورت تسهيالت به 

واجدان شرايط پرداخت كنند.
وى تصريح كرد: بانك شهر در سالجارى با توزيع عادالنه و كارشناسانه 
منابع ، بخش اعظمى از منابع خود را در مســير توليد و رونق اقتصادى 
كشور هدايت كرده است.بانك شــهر با فعاليت هاى متنوع مالى، پولى، 
سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف در صنعت بانكدارى ايران بوده كه 
در تالش است در بازار داخلى(سطح كشور) و بين المللى حضورى فعال 
داشته و خدماتى متمايز ارائه دهد. داشتن خدمات متنوع، متمايز و نوآور 
از ويژگى هاى اين بانك خواهد بود كه با ارائه مدل هاى كسب و كار بانك، 
اشــخاص حقيقى و حقوقى را در داخل و خارج از كشور پوشش خواهد 
داد تا مشترى مدارى در انواع بانكدارى ها محقق شود و موجبات چابكى و 
انعطاف پذيرى براى تعالى سازمانى و انجام فعاليت هاى حرفه اى را فراهم 
كند.ما اعتمادآفرينى، خلق انديشى،  صداقت  و رازدارى و امانتدارى را از 
وظايف اصلى خود مى پنداريم و به داشــتن كاركنان فرهيخته، خالق، 

صادق و متخصص افتخار مى كنيم.

چقازردی: 

کمک به مناطق کم برخوردار از 
سیاست های کالن »بانک سپه« است

| محمدكاظم چقازردى، مديرعامل بانك 
ســپه به همراه دكتر شــهيدزاده، رئيس صندوق 
توسعه ملى، دكتر تيمورى معاون صندوق توسعه 
ملى، پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان و محمدزاده 
داودى مدير شعب منطقه خوزســتان از پروژه در 
حال ساخت شركت فوالد جهان آرا اروند بازديد و با 
مديران اين شركت گفت و گو كرد.براساس گزارش 

كائنات و به نقل از پايگاه اطالع رسانى بانك، پروژه ساخت و راه اندازى شركت 
فوالد جهان آرا اروند با هدف حمايت از توليدات داخلى در ســال 1398 آغاز 
شده است و پيش بينى مى شود با رشــد 57 درصدى پروژه، مراحل تكميل و 
بهره بردارى آن در اواخر سال 1399 صورت گيرد. در حال حاضر 4 هزار شغل 
مستقيم و غيرمستقيم در مراحل تكميل و راه اندازى اين پروژه ايجاد شده است 
و پيش بينى مى شود در زمان بهره بردارى و راه اندازى شركت تعداد 800 نفر 
به طور مستقيم و بيش از 2 هزار نفر به صورت غيرمستقيم در اين شركت مشغول 
به كار شوند.بانك سپه نيز در راستاى مســئوليت هاى اجتماعى و با رويكرد 
اشــتغال زايى، كارآفرينى و كمك به رونق توليد، با اعطاى تسهيالت به مبلغ 
1000 ميليارد ريال به شركت فوالد جهان آرا اروند كمك شايانى به پيشرفت و 
تكميل اين پروژه در منطقه آزاد اروند استان خوزستان داشته است.چقازردى 
در ديدار با مديرعامل و اعضاى هيئت مديره شركت فوالد جهان آرا اروند ضمن 
ابراز رضايت از روند رو به رشد و پيشرفت پروژه خاطرنشان كرد: حضور اثرگذار 
بخش خصوصى و حمايت همه جانبه بانك ها و مؤسســات مالى در راســتاى 
محروميت زدايى از مناطق محروم و اســتان هاى مرزى كشــور مانند استان 
خوزستان كه سال ها درگير دفاع مقدس و دوره بازسازى پس از جنگ بوده اند 

يك مسئوليت اجتماعى و اقتصادى در مسير توسعه و بالندگى كشور است.

تقدیر استاندار مازندران از »بانک پارسیان«
| اســتاندار مازنــدران ازمشــاركت 
وهمكارى بانك پارســيان و ديگــر بانك هاى 
خصوصى در توسعه ســرمايه گذارى و اشتغال 
اين اســتان تقدير كرد.احمد حســين زادگان 
با ارســال نامه تقدير به دكتر كورش پرويزيان، 
رييس كانــون بانك ها و موسســات اعتبارى 
خصوصى و مديرعامل بانك پارسيان از مشاركت 

بانك هاى خصوصى در امر بررسى و پرداخت تسهيالت از محل اعتبارات 
بند « ب «تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 در بخش توسعه سرمايه 
گذارى و اشــتغال تقدير كرد.اســتاندار مازندران همچنيــن با اظهار 
خرســندى ازعملكرد بانك هاى خصوصى، ابراز اميدوارى كرد؛ با توجه 
به نامگذارى سال 1398 به عنوان «رونق توليد»، بانك هاى خصوصى 
استان در بخش توسعه سرمايه گذارى اشتغال و تحقق شعار رونق توليد 
مشاركت و همكارى الزم را به عمل آورده و در اين مسير گام هاى موثرى 
بردارند.اهداف بانك پارســيان عبارت است از توسعه اقتصادي از طريق 
گسترش فعاليت در بخش صنايع ، به ويژه صنعت خودروسازي و صنايع 
وابسته با فراهم آوردن امكانات ، تسهيالت و تدوين و اشاعه ابزارهاي مالي 
و پولي نوين ، همچنين تأمين مالي براي زيربخش هاي ساخت ، تجارت 
، مصرف.مدت زمان تاســيس بانك از تاريخ ثبــت براي مدت نامحدود 
تشكيل شــده است.سرمايه بانك بيست و ســه هزارو هفتصد و شصت 
ميليارد ريال مي باشد كه تماماً پرداخت شــده و به بيست و سه هزارو 
هفتصد و شصت ميليون سهم عادي يك هزار ريالي تقسيم گرديده است.

غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه 
شهاب »بانک ملی« از تاریخ ششم مرداد ماه

| حســاب هاى فاقد شناســه هويت 
ســنجى الكترونيكى بانكى (شــهاب) در بانك 
ملى ايران بــه زودى غير فعال مى شــوند. به 
گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 
ملى ايران، در راســتاى اجراى الزامات قانونى 
ناظر بر لزوم شناســايى دقيق مشتريان و بنا بر 
مفاد بخشنامه اخير بانك مركزى و تاكيدات به 

عمل آمده در اين خصوص، بانك ها از ارائه خدمات به حساب هاى فاقد 
شناسه شهاب منع شده اند.

لذا آن گروه از مشــتريانى كه به دليل فقدان مــدارك و يا عدم احراز 
هويت كامل و نقص در اطالعات، حساب هايشان غير قابل برداشت شده 
است، ضرورت دارد در اسرع وقت به شــعب بانك ملى ايران مراجعه و 
ضمن ارائه مســتندات و مدارك هويتى خود نسبت به تكميل اطالعات 

اقدام كنند.
بر اين اساس از روز يكشنبه 6/5/1398 حساب هاى مشتريان حقيقى 
ايرانى بانك ملى ايران كه فاقد اطالعات معتبر ســجلى شــامل نام، نام 
خانوادگى، نام پدر، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و كد ملى باشد تا اصالح 

اطالعات مربوطه، به صورت غير قابل برداشت خواهد بود.
الزم به ذكر است از اين تاريخ فرآيند رفع مسدودى حساب مشتريان 

تحت تشريفات خاص و با صرف زمان چند روزه انجام خواهد گرفت.

| رضا رحمانى، وزير صمت درخصوص انحراف فعاليت برخى واحدهاى صنعتى از مجوزهاى مربوطه به سمت توليد بيت كوين 
عنوان كرد:  وزارت صنعت مجوزى براى اين موضوع صادر نكرده است.رضا رحمانى در حاشيه يازدهمين نمايشگاه بين المللى در و پنجره 
گفت: توليد بيت كوين (ارز ديجيتالى) از نظر قانونى مشكل دارد و تاكنون مجوزى از سوى دولت براى آن داده نشده است.

رحمانی: وزارت صنعت هنوز مجوزی برای تولید بیت کوین صادر نکرده است

بانک

 محدودیت
بر تجارت

| هســته اصلى خلق ثروت، تجارت اســت. بدون 
قدرت داد و ستد، تخصصى شدن مهارت ها و تشكيل بازار 
امكان پذير نخواهد بود و ثروتى نيز تشــكيل نخواهد شد. 
دســت نامرئى تنها زمانى كار مى كند كه تمامى انسان ها 
بتوانند محصول و تخصص خود را به ديگران عرضه كنند. 
هرچه دايره تجارت بزرگ تر باشد، اثرگذارى دست نامرئى 

واسع تر و خلق ثروت و رفاه بيشتر و عميق تر خواهد بود.
بستن دروازه تجارت، وارد شدن به اقتصاد بسته اى است 
كه بازيگرانش مجبــور به زندگى در ابتدايى ترين شــكل 
خود خواهند بود. جهش تمدن بشــرى آن زمانى رخ داد 
كه هزينه مبادالت جهانى به طور محسوســى كاهش يافت 
و آدميان قادر شــدند با افراد و كشــورها و سرزمين هاى 
بيشترى داد و ستد كنند. هرچه زمان گذشته و ارتباطات 
جهانى بيشتر شــده، اين اصل بيش از پيش رفاه و قدرت 
اقتصادى جوامع را توســعه داده اســت. قــدرت تجارت، 

به گونه اى اســت كه برخى از اقتصاددانــان معتقدند عبور 
از تله فقر، حتى بدون ســرمايه گذارى خــارج از اقتصاد و 
با شناسايى مزيت هاى محدود نســبى و تجارت بر مبناى 
آن ممكن است. عكس اين ادعا به اين معناست كه هرچه 
دروازه تجارت روى اقتصادى بسته شود، امكان افتادن در 
تله فقر بسيار است. اقتصاد كامال به خود وابسته دير يا زود 
در تله فقر خواهد غلتيد. اين واقعيتى اســت كه دشمنان 

اين سرزمين بر آن هستند تا ما را به آن گرفتار كنند.
مشــكل تحريم، نه مانع تراشــى براى فروش يك كاالى 
خاص، بلكه بســتن دروازه هاى تجارت است. هر چند در 
اين رهگذر، ابعاد اقتصــاد ايران، مرزهاى طويل و موقعيت 
ژئوپليتيك ايران، مانع بســته شــدن كامل تجارت و داد 
و ستد ايران با ســاير كشورهاســت؛ اما همراهى اجبارى 
كشــورهاى مختلف از چين و روسيه و كشورهاى همسايه 
گرفته تــا اروپا از تحريم هاى ظالمانــه آمريكا، عمال موانع 

تجارى گسترده اى را بر ســر راه فعاالن اقتصادى گذارده 
است. به راحتى مى توان مدعى بود، سطح تجارت كشور در 
مقايسه با توليد ناخالص داخلى به دوره جنگ رسيده و آن 
نيز امرى كم سابقه در بيش از نيم قرن گذشته بوده است. 
كاهش حجم تجارت يعنى عدم امكان استفاده از ابزار خلق 
ثروت و رفاه؛ امرى كه در سفره هاى مردم و زندگى تك تك 

شهروندان بروز كرده و خواهد كرد.
اگر قرار است پاســخى به دشــمنان اين مرز و بوم داد، 
بايد راهى را برگزيد كه در نهايت برخالف خواســت آنان، 
دروازه هاى تجارت و داد و ستد به روى شهروندان باز شود. 
آنان بتوانند به راحتى با ديگران مراوده داشــته باشــند و 
تخصص خود را عرضه كنند و آنچه را در آن مزيت نســبى 
ندارند از بازار بين المللى مطالبه كننــد. بدون اين امكان 
شــايد بتوان روزگار را ســپرى كرد اما نمى تــوان انتظار 

آينده اى توسعه يافته و درخشان را داشت.
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طرفداران رانت خواری دولت را از کوپنیسم 
می ترسانند

| سعيد ليالز، تحليل گر اقتصادى شــرايط كنونى اقتصادى ايران را «به 
مراتب بهتر از سال گذشــته» توصيف كرد. او برخالف اظهارات سال گذشته اش 

درباره نوع مواجهه دولت با تحريم ها مى گويد دولت خود را پيدا كرده است.
ســعيد ليالز، تحليل گر اقتصادى گفت: من گفته بودم كــه دولت و نظام نمى 
خواهند كه كشور درست مديريت نمى شود و اگر بخواهد مى توانند كشور درست 
مديريت مى شود. شرايط سياسى ما نسبت به سال قبل بسيار بدتر شده و امكان 
صادرات مان در مقايسه با مدت مشابه پارســال بدتر است؛ با اين وجود، ثبات و 
اســتقرار اقتصادى ايران به مراتب بهتر شده است. از نظر اجتماعى و سياسى هم 

من ثبات ايران از دى ماه 96 به مراتب بيشتر و محكم تر است.
اين تحليل گر اقتصادى در بيان بهبود اوضاع اقتصادى كشــور گفت: من پيش 
بينى كرده بودم تورم در خردادماه منفى مى شود كه اين اتفاق افتاد. حتى تورم 
مواد غذايى منفى بود. همچنين تصورم اين بود كه اين مساله در تير و مرداد هم 
ادامه خواهد داشت. اگر دولت و بانك مركزى انضباط مالى خود را ادامه دهند از 

آهنگ نرخ تورم ما در مابقى سال كاسته خواهد شد.
اين روزنامه نگار در ارتباط نرخ ارز نيز گفت: با وجود همه نوسانات و كشاكش 
هاى سياســى نرخ ارز هم تثبيت شده اســت. تثبيت و در عين حال قابل پيش 
بينى بودن نرخ ارز  بسيار مهمتر از آن اســت كه قيمت ارز رو به كاهش باشد اما 
نوسانات شــديد و غيرقابل پيش بينى داشته باشــد. به اين ترتيب شاخص هاى 
اصلى كه شرايط روانى و سياســى اقتصاد را تعيين مى كنند رو به ثبات و آرامش 

حركت مى كنند.
سعيد ليالز شهريور سال گذشته در مصاحبه اى با يورونيوز برخورد دولت روحانى 
با تحريم ها را «ناشيانه»، «بسيار متناقض»، «باعث سردرگمى» و «سوءمديريت» 

عنوان كرد.
او همچنين اظهاراتى بيان كرد كه بســيار چالش برانگيز شد. اين روزنامه نگار 
گفته بود: اختياراتى كه آقاى خامنه اى به روحانى و ســران ســه قوه داده اگر به 
چوب داده بود تا االن يك كارى كرده بودند. اين تحليل گر اما بعد از گذشت 10 
ماه از بيان اين اظهارات معتقد است دولت حسن روحانى خود را پيدا كرده است.

اما امروز به گفته ليالز «هم دولت در قالب سياست هاى بانك مركزى انضباط 
پولى بيشترى اعمال مى كند و هم كشور خود را از شوك وحشتناك سه و چهار 
برابر شــدن قيمت دالر بازيافت مى كند. اين به معنى كاهش شــديد واردات و 
افزايش شديد صادرات است ولو آنكه در چارچوب صادرات رسمى كشور بازتاب 

پيدا نكرده باشد».
اين تحليل گر اقتصادى گفت: يقين دارم صادرات غيرنفتى ايران بسيار بيشتر 
از پارسال و دو سال قبل است. شما مى توانيد اين مساله را در تثبيت قيمت دالر 
مشاهده كنيد. اين در حالى است كه بانك مركزى و دولت اساسا پولى ندارند كه 
بخواهند در بازار مداخله كنند. مى دانم كه مداخله دولت و بانك مركزى در بازار 
در اين چند وقت بيشتر مداخله مديريتى بوده است تا تزريق پول به بازار. اين بيان 
كننده اين نظريه اى است كه من سال گذشــته مطرح كردم و البته سر و صداى 

بسيار زيادى برانگيخت و دولت به آن اعتراض كرد.

فرق بین گاو پرست با  خدا پرست 

| دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان - اخبار 20:30 چند ى پيش فيش 
حقوقى معاون بيمه تامين اجتماعى رونشون داد:

مبلغ دريافتى:
520/566/978 ريال !!!(نود وهفت ميليون و هشــتصدوپنجاه وشــش هزارو 

ششصدوپنجاه ودوتومان)
نكته جالب توجه قسمت دريافت وام ايشون بود:

مبلغ وام دريافتى:
000/000/800/12ريال

(دوازده ميليلرد وهشتاد ميليون وام دريافتى )
و قسمت جالبتر:

مبلغ ماهانه قسط وام:
000/700/5ريال

(پانصدوهفتاد هزارتومان)
يعنى بنده خدا...

بايد تقريبا 270سال ديگه وام رو پس بده!!
و حاال .... 

پروفسور زين العابدين عبدالكالم به مدت پنج سال رئيس جمهوركشور هندبود.
او چند سال پيش(27ژوييه 2015) در سن هشتاد سه سالگى درگذشت و ملت 

هند را به عزا نشاند.
تلويزيون ملى هند دارايى و ثروت او را چنين اعالم كرد:

سه دست كت و شلوار 
شش عدد پيراهن

يك عدد ساعت مچى
دو هزار و پانصد جلد كتاب

يك آپارتمان دولتى كه مدت ها پيش 
به جامعه دانشمندان هند تحويل داده شد.

موجودى بانكى صفر.
تنها دارايى او دعاى يك ونيم ميليارد جمعيت هندوستان كه همراهش بود!

اين هندوى گاو پرست كجا؟!
 و معاونين خدا پرست ما كجا؟!

 هر ماه 100 هزار نفر به لشگر بیکاران
اضافه می شود

| الياس حضرتــى، رئيس كميســيون اقتصادى مجلس عنــوان كرد: 
نمايندگان سازمان امور مالياتى و وزارت اقتصاد از برخى ادارات دولتى گله داشتند 
كه اطالعات خود را در اختيار سامانه مالياتى نمى گذارند كه بالطبع ما آنها را احصا 
كرديم و قرار شد در كوتاهترين زمان تمام اطالعات الزم را در سامانه قرار دهند.

در همايش روز جهانى تعاون و بيست و پنجمين سال همايش روز ملى تعاون ، 
الياس حضرتى، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با تبريك بيست و پنجمنين 
سالگرد تاسيس اتاق تعاونى ايران گفت: تعاون موضوعى است كه ابتداى انقالب 
جدى گرفته شد تا من، ما شــود و همه اقشار جامعه در اداره بنگاه هاى اقتصادى 

مشاركت كنند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: جلسه اى در كميسيون 
اقتصادى داشتيم كه به درخواست سازمان امور مالياتى و وزارت اقتصاد تشكيل 
شد. نمايندگان اين نهادها از برخى ادارات دولتى گله داشتند كه اطالعات خود را 
در اختيار سامانه مالياتى نمى گذارند كه بالطبع ما آنها را احصاء كرديم و قرار شد 

در كوتاهترين زمان تمام اطالعات الزم را در سامانه قرار دهند.
وى با اشاره به سابقه تعاون در برنامه هاى دولت هاى قبل و بعد از انقالب گفت: در 
قبل از انقالب فقط در برنامه عمرانى اول به موضوع تعاون پرداخته شد و بودجه اى 
براى آن در نظر و برخى معافيت ها تصويب شــد اما تا برنامه پنجم ديگر به طور 
مستقل هيچ اسمى از اين موضوع اقتصادى وجود ندارد. اما بعد از انقالب به اين 
موضوع بسيار پرداخته شد و بر اساس ايده هايى كه در راستاى مشاركت عمومى 
بود و نقش شهيد بهشتى و تاكيد ايشــان بر اين مقوله هر سال به طور مفصل به 

تعاونى پرداخته شدند.
وى ادامه داد: ما با شديدترين تحريم ها كه كامال هوشمند است، روبرو هستيم 
و تا اطالع ثانوى نمى توانيم با آمريكا ســازش، تعامل و همراهى داشته باشيم كه 
البته اين تصميم گيرى در سطوح باالى نظام گرفته شده است. ما بودجه سال 98 
را با نگاه بسيار مثبت بستيم و مى دانستيم كه اين بودجه تحقق پيدا نمى كند و به 
لحاظ نمايش بين المللى به جاى فروش يك ميليون بشكه، يك ميليون و 500 هزار 
بشكه محاسبه كرديم اما در عمل حتى يك ميليون بشكه هم نتوانستيم بفروشيم.
وى با اشاره به تصويب بودجه در سال هاى مختلف گفت: اگر مذاكرات مجلس 
را پيگيــرى كنيد مى بينيد كه در هيچ دوره اى نبوده كــه برخى از نمايندگان به 
وابستگى زياد بودجه به نفت انتقاد نكنند اما امروز شرايط - ادو شود سبب خير- 
پيش آمده و با يك اراده محكم و تصميم گيرى هاى صحيح بايد به ســمت خروج 
وابستگى از نفت پيش برويم. ما امروز كارى را مى كنيم كه بايد سال ها قبل انجام 
مى داديم. امروز افسران جنگ اقتصادى شــما فعالين اقتصادى بخش خصوصى 
هستيد و دولت هم بايد كمك شما باشد و با نظارت استصوابى در هر جا كه الزم 
بود، به نفع مردم و توليد داخل دخالت هوشمندانه داشته باشد نه اينكه يك شبه 
صادرات يك كاال را ممنوع كند. ما اگر مى خواهيم در اين جنگ اقتصادى برنده 
باشــيم بايد به فكر مردم باشــيم. امروز 30 تا 40   درصد مردم گرفتار مشكالت 
معيشتى هستند. دولت بايد يك چتر امنيت روانى براى آنها ايجاد كند كه وقتى 
سرپرست خانواده شب خوابيد دغدغه اقالم كاالهاى اساسى فردا را نداشته باشد.

میز خبر
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| فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد مطرح كرد: اكنون 
قرار است ســهام باقى مانده دولت در بنگاه هاى بورسى كه 
شامل 18 بنگاه مى شود را واگذار كنيم و پس از آن نوبت به 

واگذارى بنگاه هاى غيربورسى است.
در مراسم روز جهانى تعاون، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد با 
اشاره به وضعيت اقتصادى كشور گفت: اگر كسى اكنون به 
اقتصاد ايران نگاه كند مى بيند كه با يك پديده شوم مواجه 
شــديم كه آن تحريم ظالمانه و بر خالف عــرف معاهدات 
بين المللى است. ضمن آنكه در كنار آن يك پديده ميمون 
نيز وجود دارد و آن اهتمام و اراده نظام و دولت براى واگذارى 

واحدهاى اقتصادى به بخش غيردولتى است.
وى ادامه داد: اين دو پديده يك شاهراه را براى تحول در 
اقتصاد ايران باز مى كنند. هنگامى كه بحث عبور از تحريم ها 
مطرح مى شود، افزايش نقش مردم و مردمى كردن اقتصاد 
به ميان مى آيد. تعاونى ها نيز به سبب ماهيت ساختارى خود 

مى توانند بهترين بهره بردارى را از اين فرصت ببرند.
دژپسند افزود: دشمن به دنبال پيچيده تر كردن تحريم ها 
و محدود كردن ورود كاالهاى اساسى است تا به اين ترتيب 
مــردم را مقابل نظام قــرار دهد. تعاونى هــا مى توانند اين 
تهديدها را به فرصت تبديل كنند و با تامين اقالم اساسى و 

واردات آن به كشور نقش خود را در اقتصاد پررنگ تر كنند.
وى با اشاره به رونمايى از شــبكه ملى مديريت هوشمند 
توزيع اقالم اساســى (مهتا) در مراسم گفت: اين يك اتفاق 
بسيار مهم است زيرا تعاونى ها با زبان مدرن، مديريت توزيع 
اقالم اساســى را بر عهده مى گيرند و به واســطه آن نقش 
خود را براى رسيدن به ســهم 25 درصدى از كيك اقتصاد 

كشور باال خواهند برد.دژپســند در خصوص واگذارى هاى 
ماه هاى آينده گفت: خصوصى سازى و اجراى اصل 44 يكى 
از برنامه هاى مورد تاكيد دولت است كه ما در وزارت اقتصاد 
آن را به طور جدى پيگيرى مى كنيم. اكنون قرار است سهام 
باقى مانده دولت در بنگاه هاى بورسى را كه شامل 18 بنگاه 
مى شود واگذار كنيم و پس از آن نوبت به واگذارى بنگاه هاى 
غيربورسى است كه براى اين واگذارى ها روش هاى جديدى 
همچون واگذارى مديريت، اجرا به شرط تمليك و يا تركيبى 
از اين دو را استفاده خواهيم كرد. شــاهراه اين واگذارى ها 
براى تعاونى ها اين است كه با افزايش سرمايه و الگوگيرى از 
مردم منطقه و حتى رسيدن به عضويت چهار تا پنج هزار نفر 
براى گرفتن آنها اقدام كنند، ما براى اينگونه تعاونى ها فرش 
قرمز پهن خواهيم كرد.دژپســند افزود: اكثر اين شركت ها 
نفتى و گازى هستند و از جذابيت الزم براى سرمايه گذارى 
برخوردارند و با توجه به اينكه مبلغ برآوردى اين شركت ها 
باال است مى توان با تشكيل كنسرسيوم از چند تعاونى براى 
خريد آن اقدام كرد. اين امر به شكل گيرى اقتصاد مردم بنيان 
و واگــذارى واقعى كمك خواهد كرد. ضمن آنكه اســتفاده 
از صندوق هــاى ETF نيز يكى ديگــر از راه هاى خريد اين 
بنگاه ها است.وى با اشاره به تعاونى در قانون اساسى گفت: 
بحث تعاون در قانون اساســى يك ويترين و يا دكور نيست 
بلكه واقعيت است. با مطالعه مذاكرات قانون اساسى و نقش 
شهيد بهشتى در به تصويب رسيدن موارد قانونى آن مى توان 
به اين امر پى برد.دژپسند  گفت: ما اگر بتوانيم تعاونى ها را 
تقويت كنيم و به جايگاه  واقعى آنها در اقتصاد كشور برسانيم، 
بســيارى از خيال هاى باطلى كه براى اين كشور ديده شده 

نقش بر آب خواهد شــد. ما براى مقابله با دشــمنان نياز به 
اعتماد مــردم داريم آن هم نه به صــورت توده اى و گروهى 
بلكه به صورت جامع و در قالب تشــكل ها مى توان از شرايط 
خطير كشور عبور كرد.دژپسند درپاسخ به اين سوال كه گفته 
مى شود دريافت ماليات از خريداران ســكه به آن دليل كه 
هنگام معامله با خريداران، اعالم نشده و قانون در اين زمينه 
نمى تواند عطف به ماسبق شــود گفت: اين ماليات براساس 

قانون ماليات بر عملكرد گرفته مى شــود و قانون ماليات بر 
عملكرد كامال متعلق به عملكرد افراد درگذشته است.وى با 
بيان اينكه قانون در اين زمينه به ما اجازه داده كه حتى تا 10 
سال گذشته نيز عملكرد افراد را بررسى و ماليات مشمول را 
وصول كنيم گفت: ايــن اطمينان را به مردم مى دهم كه هر 
نوع مالياتى كه اخذ شده و مى شود با استناد به تكاليف قانونى 

است و به موجب قانون است. 

دریافت مالیات از خریداران سکه قانونی است
وزیر اقتصاد:

خبر

| علیرضا اصغرزاده - سامانه «ثبت حقوق و مزاياى مديران» از سال 
گذشته و به طور رسمى در سازمان ادارى و استخدامى راه اندازى شد تا طبق 
قانون برنامه ششم توسعه دســتگاه ها موظف باشند اطالعات حقوق و مزاياى 
خود را در آن ثبت كنند تــا ميزان حقوق و مزايــاى پرداختى به هر كارمند 
دولت در اين سامانه مشخص باشــد. بالتكليفى سامانه «ثبت حقوق و مزايا» 
در حالى وارد چهارمين ماه مى شود كه على رغم اعالم سازمان امور استخدامى 
بر تحويل اين سامانه به وزارت اقتصاد، مسئوالن اين وزاتخانه هيچ پاسخى به 
اين سامانه شفافيت ساز حقوق ها نمى دهند و شنيده ها حاكى از اين است كه 
چون اين سامانه به صورت ناقص راه اندازى شده، وزارت اقتصاد در پذيرش آن 
دچار ترديد شده است.پيش از اين نيز رئيس سازمان ادارى و استخدامى كشور 
گفته بود كه «طى نامه اى به وزارت امــور اقتصادى و دارايى، آمادگى خود را 

براى تحويل ســامانه حقوق و مزاياى مديران اعالم كرديم، اما هنوز اقدامى از 
سوى اين وزارتخانه صورت نگرفته است».

اما تا اينجاى كار و با گذشت بيش از سه ماه از سال جديد، وزارت اقتصاد هيچ 
واكنشى نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش اين سامانه مهم نشان نداده و حتى 
مسئوالن رده باالى آن نيز از وجود اين سامانه در وزارت اقتصاد بى خبر هستند؛ 
به طورى كه محمدعلى دهقان دهنوى - معاون اقتصادى وزارت امور اقتصادى 
و دارايى - در نشستى خبرى پاسخ به سوال ايسنا درباره وضعيت سامانه ثبت 
حقوق و مزايا كه به وزارت اقتصاد محول شــده است، گفت كه وزارت اقتصاد 
نيز همانند ديگر دستگاه ها اطالعات خود را به اين سامانه و براى سازمان امور 
استخدامى ارسال مى كند.بر اساس شنيده ها چون اين سامانه به صورت ناقص 

راه اندازى شده است، وزارت اقتصاد در پذيرش آن دچار ترديد شده است.

فیش های حقوقی همچنان پنهان؛ 

یک سامانه ناقص فشل!


