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اقتصاد

 طی هفت سال گذشته؛

»بانک صادرات« بیش از ٤ میلیارد دالر تسهیالت 
صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است

| ســهم بانك صادرات ايران در عامليت 
تسهيالت صندوق توسعه ملى در هفت سال گذشته 
به چهار ميليارد و 67 ميليون دالر رسيد. به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك صادرات ايران 
به نقل از پايگاه خبرى خرد و كالن، بانك صادرات 
ايران از سال 1390 تا پايان سال گذشته، سهم چهار 
ميليارد و 67 ميليون دالرى در قراردادهاى عامليت 

ارزى منعقد شده توسط صندوق توسعه ملى با بانك هاى عامل داشته است. 
آمارهاى عملكردى صندوق توسعه ملى نشان مى دهد عملكرد اين صندوق در 
حوزه تسهيالت ارزى طى سال 97 حاكى از اين است كه بانك صادرات ايران 
در اين سال گذشته 500 ميليون دالر اعتبار نزد صندوق توسعه ملى داشته، 
در حالى كه اين رقم در سال قبل از آن (ســال 96) صفر بوده است .بررسى 
عملكرد تسهيالت ارزى صندوق توسعه ملى به تفكيك بانك هاى عامل در سال 
1397 نيز حاكى از آن است كه بانك صادرات ايران موفق شده در اين مدت 
طى سه فقره، 139 ميليون دالر تسهيالت به متقاضيان پرداخت كند.جدول 
مجموع قراردادهاى سپرده گذارى ريالى منعقده به تفكيك بانك و بخش هاى 
اقتصادى صندوق توسعه ملى نيز نشان مى دهد سهم بانك صادرات ايران از كل 
حجم تسهيالت، دو هزار و 850 ميليارد ريال بوده كه دو هزار و 550 ميليارد 
ريال آن به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است. مابقى اين تسهيالت نيز 
در بخش گردشگرى تخصيص يافته است.بخش ديگرى از گزارش عملكرد 
صندوق توســعه ملى به توزيع مبالغ تخصيص داده شده در سال 1397 به 
متقاضيان توسط بانك ها از محل قرارداد هاى سپرده گذارى ريالى از منظر بانك 
سپرده پذير و بخش اقتصادى است.در اين قسمت مشخص شده است كه سهم 
بانك صادرات از اين منابع، يك هزار و 95 ميليارد ريال بوده كه از اين رقم 555 
ميليارد ريال به سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن و مابقى به طرح هاى 

اين بخش پرداخت شده است.

در نشست با دکتر بیگدلی صورت گرفت: 

اظهار رضایت مدیرعامل ارتباطات سیار 
از عملکرد »بانک ملت«

| مديرعامل بانك ملــت و مديرعامل 
شــركت ارتباطات ســيار در نشستى مشترك 
بر تقويت تعامــالت و همكارى هاى فى ما بين 
تاكيد كردند. به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومى بانك ملت، دكتر محمد بيگدلى همراه 
با چند تن از مديران ارشد بانك ملت با حضور 

در محل دفتر مركزى شركت ارتباطات سيار با دكتر فرهنگ مديرعامل 
شركت ارتباطات سيار ديدار و گفت و گو  كرد.

مديرعامل بانك ملت در اين نشست كه عباس جعفرلو و سيدابوطالب 
ديبايى معاونان مديرعامل، مســعود نصر اصفهانى مدير امور بانكدارى 
شركتى، قاسمى رييس شعبه ظفر و خســروى مدير مشترى بانكدارى 
شركتى وى را همراهى مى كردند با تشريح وضعيت بانك ملت در صنعت 
بانكدارى كشــور و موفقيت هاى حاصله، اظهار اميدوارى كرد كه سطح 
همكارى هاى بانك و شركت ارتباطات سيار به عنوان بزرگ ترين اپراتور 
مخابراتى كشور به ويژه در بخش محصوالت و خدمات مبتنى بر فناورى 

اطالعات ارتقا يابد.
دكتر بيگدلى همچنين در راســتاى ارتقاى همكارى هاى فى مابين، 
دستور تشكيل كارگروهى را در زمينه هاى مختلف از جمله تامين مالى 

صادر كرد.
دكتر فرهنگ، مدير عامل شركت ارتباطات سيار هم در اين نشست، 
با تمجيد از عملكرد بانك ملت طى ســال هاى اخير و حركت رو به رشد 

اين بانك، مراتب رضايت خود را از همكارى هاى فى ما بين اعالم كرد.
وى با اشــاره به اين نكته كه نزديك به 40 درصــد از تبادالت مالى 
شــركت ارتباطات ســيار از طريق بانك ملت انجام مى شود، از افزايش 
ســطح تعامالت و مراودات فى مابين در آينده استقبال كرد و با تشريح 
نيازهاى اعتبارى اين شركت، خواستار ســرمايه گذارى بانك در حوزه 

تكنولوژى هاى جديد و رفع موانع پيش رو شد.

شعبه آصف »بانک تجارت« با ارائه 
خدمات ریالی و ارزی افتتاح شد

| شــعبه ريالــى و واحــد ارزى آصف 
همزمان با فرار رســيدن اعيــاد دهه واليت در 
مراسمى با حضور دولت آبادى مديرعامل بانك 
تجارت در منطقه زعفرانيه تهران افتتاح شد. به 
گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 
تجارت ، در اين مراســم كه با حضور جمعى از 
مشــتريان ارزنده بانك برگزار شــد رضا دولت 

آبادى مدير عامل ايــن بانك ضمن خير مقدم و تقدير از مشــتريان به 
موضوع بهينه سازى شبكه شعب اشاره كرد و گفت: معناى بهينه سازى 
فقط كاهش تعداد شعب نيست بلكه افتتاح شعب در مكان هاى با ظرفيت 
همچون محل استقرار شعبه آصف در برنامه كارى بانك تجارت در تهران 

و ساير استانها قرار دارد.
وى هدف بانك از افتتاح اين شعبه را ارائه تمامى خدمات بانكى مورد 
نياز مشتريان ارزنده منطقه در حوزه ارز و ريال، بيمه و ... عنوان كرد و 
افزود: در اين شعبه تالش مى كنيم با ارائه خدمات ويژه و متمايز نسبت 
به ساير شعب رضايت حداكثرى مشــتريان را جلب كنيم به طورى كه 
مشتريان به عنوان بازارياب، استفاده از خدمات بانك تجارت را به ديگران 

توصيه كنند.
شعبه vip و واحد ارزى آصف به نشانى خيابان مقدس اردبيلى ،خيابان 

آصف آماده ارائه انواع خدمات ريالى و ارزى به هموطنان است.

شمارش معکوس برای شرکت در قرعه کشی 
حساب های پس انداز »بانک ملی«

| شــمارش معكوس براى شــركت در 
چهلمين مرحله قرعه كشــى جوايز حساب هاى 
قرض الحسنه پس انداز بانك ملى ايران آغاز شد. به 
گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك ملى 
ايران، چهلمين مرحله قرعه كشى جوايز حساب 
هاى قرض الحســنه پس انداز بانــك ملى ايران 
پاسخى به نيت خيرخواهانه مشتريان گرانقدر است 

كه شركت كنندگان عالوه بر بهره مندى از اجر معنوى، مى توانند شانس خود 
را براى دريافت يكى از جوايز نفيس و ارزشمند آن امتحان كنند.

91 كمك هزينه يك ميليارد ريالى خريد مسكن تنها بخشى از جوايز نفيس 
اين دوره از قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه است.

31 مردادماه آخرين مهلت افتتاح حساب و يا افزايش موجودى اين حساب 
هاست و عالوه بر جوايز ويژه كمك هزينه خريد واحد مسكونى، 291 كمك 
هزينه خريد خودروى داخلى هر يك به ارزش 700 ميليون ريال، 391 كمك 
هزينه 300 ميليون ريالى ازدواج و 591 كمك هزينه خريد لوازم خانگى توليد 
داخل هر يك به ارزش 200 ميليون ريال بخشى ديگر از جوايز براى پاسخ به 

خيرانديشى و نيك انديشى مشتريان است.
همچنين يك هزار و 91 كمك هزينــه 10 ميليون ريالى خريد صنايع 
دستى و 750 هزار جايزه نقدى يك ميليون ريالى از جوايز چهلمين مرحله 

قرعه كشى جوايز حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك ملى ايران است.
باز بودن حســاب و داشــتن حداقل موجودى 500 هــزار ريالى در روز 
قرعه كشى شرايط الزم براى شركت حساب ها در قرعه كشى و حفظ حداقل 
موجودى حساب به مبلغ 500 هزار ريال به مدت سه ماه يا 90 روز متوالى 
در طول دوره قرعه كشى و يا از زمان آخرين مهلت افتتاح حساب يا افزايش 

موجودى شرط كافى براى اعطاى جوايز به برندگان حساب هاست.

| برومند چهار آيين، عضو هيئت مديره كانون سراسرى مرغداران گفت: ازدياد تلفات، كاهش جوجه ريزى و وزن گيرى الشه و بسيارى از عوامل ديگر در برابر 
كشش تقاضا موجب شده تا كمبود عرضه در بسيارى از نقاط مشهود باشد.برومند چهارآيين، عضو هيئت مديره كانون سراسرى مرغداران گوشتى ، درباره آخرين تحوالت 
بازار مرغ گفت: امروز متوسط نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغدارى 10 هزار و 500 و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشى 14 هزار و 500 تا 15 هزار تومان است.

| ناصر عاشورى در نشستى خبرى با بيان 
اينكه بر اســاس مصوبه اى در آذر ماه ســال 1397  
دولت اختيار قيمت گــذارى فراورده هاى ويژه نفتى 
را به پااليشگاه هاى خصوصى واگذار و آن ها نيز اين 
اختيار را بــه انجمن دادند، اظهار كــرد: از آن زمان 
قيمت فراورده هاى ويژه براساس فرمول ها و آيتم هايى 
كه در سنوات گذشته توسط وزارت نفت و پااليش 
پخش تعيين قيمت مى شده با همان فرمول ها تعيين 
قيمت و كشف قيمت صورت گرفته و به بورس عرضه 
مى شود. دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى شركت هاى 
صنعت پااليش نفت گفــت: در چند ماه اخير بحث 
قيمت گذارى فراورده هاى ويژه به نوعى مطرح شده كه 
گويى ما مقصر افزايش قيمت روغن موتور هستيم، اما 
در اين خصوص بايد بگوييم مسئول نظارت بر قيمت 
روغن موتور وزارت صمت اســت و ما تنها مسئول 
توزيع مواد اوليه هستيم.ناصر عاشورى در نشستى 
خبرى با بيان اينكه بر اســاس مصوبه اى در آذر ماه 
سال 1397  دولت اختيار قيمت گذارى فراورده هاى 
ويژه نفتى را به پااليشگاه هاى خصوصى واگذار و آن ها 
نيز اين اختيار را به انجمــن دادند، اظهار كرد: از آن 
زمان قيمت فراورده هاى ويژه براســاس فرمول ها و 
آيتم هايى كه در سنوات گذشته توسط وزارت نفت و 
پااليش پخش تعيين قيمت مى شده با همان فرمول ها 
تعيين قيمت و كشف قيمت صورت گرفته و به بورس 
عرضه مى شود.وى افزود: بعضا مشاهده مى كنيم كه 
به دليل كاهش يا افزايش قيمت برخى از صنعت گران 
وابسته شروع به فضاسازى مى كنند و اين در حالى 
است كه بر اساس اين فرمول قيمت فراورده هاى ويژه 
نفتى به دست مى آيد و دولت نيز نمى تواند قيمت ها 
را افزايش و يا كاهش دهد.عاشورى تصريح كرد: هر 
زمان كه قيمت نفت خام كاهش يابد به همان اندازه 
قيمت فراورده هاى ويژه در بورس ارزان تر مى شــود 
و زمانى كــه قيمت نفت خام افزايش يابد شــرايط 

برعكس خواهد شد اما در هر صورت ما تابع فرمولى 
هستيم كه تعيين آن فرمول دست ما نيست.دبيركل 
انجمن صنفى كارفرمايى شركت هاى صنعت پااليش 
نفت با اشاره به ســوددهى شركت ها گفت: فعاليت 
بخش خصوصى چه در حوزه روغن كارها و غيرسازها 
و چه در بخش پااليشگاه ها آخر سال به صورت كامل 
مشخص مى شود و با توجه به اينكه شركت ها بورسى 
هستند سود اين شركت ها كامال مشخص است و بايد 
گفت كه در سال 1397 شركت هاى پااليشى با اين 
حجم از سرمايه گذارى كه باالى 300 هزار ميليارد 
تومان است در سال گذشته تنها 4 تا 9 درصد سود 
داشته اند.وى افزود: اين مســئله در حالى است كه 
فعاالن در حوزه روغن سازى در سال گذشته از 15 تا 
31 درصد سود داشته اند. به همين دليل بايد صراحتا 
اعالم كنم كه تعيين قيمت فراورده هاى ويژه نفتى به 
طور كامل توسط دستگاه هاى نظارتى رصد مى شود 
و ما نه گران فروش هســتيم و نه كاالى خود را ارزان 
به فروش مى رسانيم بلكه با توجه به فرمول هايى كه 

داريم فراورده هاى ويژه نفتى را وارد بورس مى كنيم.

*کاهش قیمت فراورده های ویژه نفتی تا 26 
درصد

 وى تصريح كرد: سه ماه پيش 13 درصد كاهش 
قيمت داشتيم، ســه روز پيش نيز از 6 درصد تا 26 
درصد فراورده هاى ويژه نفتى كاهش قيمت يافت اين 
در شرايطى است كه فرايند نظارت بر توليد، مصرف 
و شبكه توزيع بر عهده وزارت صمت است و ما تنها 
مواد اوليه روغن را تحويل به روغن سازها مى دهيم.
عاشورى با بيان اينكه بنده هفته گذشته كه قيمت ها 
افزايش يافت به جهانگيرى رئيس كميسيون انرژى و 
وزير نفت نامه اى ارسال كردم و در آن نامه آمده بود 
كه 24 درصد افزايش بــراى توليدكنندگان مقرون 

به صرفه نيست و الزم است كه دولت يارانه اى را در 
اختيار ما قرار دهد و ما تنها 10 درصد افزايش قيمت 
داشته باشيم.وى در پاسخ به اين سوال كه واكنش به 
اين نامه چه بود؟ گفت: كارگروهى تحت اين عنوان 
فعال شــده اما قطعا در اين كارگروه افرادى هستند 
كه ممكن اســت تخلفاتى را داشته باشند اما در هر 
صورت نظارت بر كنترل،  توزيع و حتى توليد بر عهده 
روغن سازها و قيرسازها است.دبيركل انجمن صنفى 
كارفرمايى شركت هاى صنعت پااليش نفت با تأكيد بر 
اين مسئله كه با كاهش قيمت نفت كل محصوالت ما 
از 6 تا 26 درصد كاهش يافت، گفت: با توجه به اينكه 
روغن سازها 12 ماه فعاليت دارند و تنها ممكن است 
دو ماه زيان بدهند و زمانى كه سود ساالنه آن ها حدود 
31 درصد مى شود الزم است كه شرايط كلى را در نظر 
بگيرند چرا كه ما نمى توانيم نفت خام را گران خريدارى 
كنيم و كاال را ارزان بفروش برسانيم.وى تصريح كرد: 
هيچ فروشنده اى نمى خواهد كااليش در انبار بماند و با 
توجه به اينكه ما امكان ذخيره سازى فراورده هاى نفتى 
ويژه را نداريم در هر شرايطى تمايل به فروش فراورده 
داريم، به همين دليل سازوكارهايى را تحت عنوان 
فروش مدت دار و حتى با تخفيف در نظر گرفته ايم تا 
روغن سازها و قيرسازها فراورده ها را خريدارى كنند 
چرا كه اگر فراورده مدت زمان زيادى در پااليشــگاه 
بماند ممكن است به پااليشگاه آسيب بزند.عاشورى 
ميزان توليد فعلى را يك ميليون و 750 هزار بشكه در 
روز عنوان و اظهار كرد: زمانى كه قيمت نفت جهانى 
پايين آمد قيمت فراورده را كاهش داديم اما الزم است 
كه دولت براى اين مسئله سازوكارى را لحاظ كند تا در 
اين شرايط با مشكلى مواجه نشويم. براى اين منظور 
نيز هفته آينده با وزارت نفت نشستى را برگزار خواهيم 
كرد.وى با اشاره به ســازوكارهاى لحاظ شده براى 
كاهش مصرف مازاد نفت كوره در پااليشگاه ها گفت: 
براى مصرف مازاد نفت كوره پااليشگاه ها برنامه هاى 

اســتانداردى را در نظر گرفته ايم و در حال حاضر در 
حال تدوين پروژه هاى مختلفى هستيم تا بتوانيم ميزان 
نفت كوره را به حداقل برسانيم.دبيركل انجمن صنفى 
كارفرمايى شركت هاى صنعت پااليش نفت با بيان 
اينكه صنعت پااليشگاهى سرمايه بر است، گفت: در اين 
راستا دولت همكارى زيادى را با ما داشته به گونه اى 
كه تا پايان سال 1398 بدون اعمال قاعده كيفى سازى، 
قيمت فراورده ها را محاسبه مى كند و مقرر شده كه ما 
نيز در مقابل، بخشى از سود ساالنه را براى پروژه هاى 
افزايش كيفيت كنار بگذاريم.وى بــا تأكيد بر اين 
مسئله كه به مدت 5 ســال تا سال  1397 اين طرح 
اجرايى شده است، گفت: تقاضاى ما از دولت اين است 
كه اين طرح را براى يك دوره پنج ساله ديگر تمديد 
كنيم تا بتوانيم پروژه ها را به اتمام برسانيم.عاشورى در 
بخش ديگرى از صحبت هاى خود با اشاره به وضعيت 
پااليشگاه هاى كشور گفت: پااليشگاه هاى كشور نقش 
بسزايى در توليد و اشتغال كشور دارند به گونه اى كه 
در حال حاضر دو نوع فراورده در پااليشگاه ها توليد 
مى شود. فراورده اصلى كه نياز اصلى سوخت كشور 
است مانند بنزين، سوخت هواپيما، گازوئيل و ديگر 
فراورده ها و نوع ديگر فراورده ها نيز فراورده هاى ويژه 
هســتند.وى افزود: با توجه به تكاليفى كه تاكنون 
داشته ايم پااليشــگاه ها به لحاظ كيفى و كمى رشد 
قابل توجهى داشتند تا جايى كه به لحاظ توليد بنزين 
از آذر ماه ســال 1397 به بعد يك ليتر سوخت نيز 
واردات نداشته ايم و توانسته ايم به توليدات خودمان 

متكى شويم.

*برنامه های صادرات بنزین تقویت شــدوی 
افزود: 

به لحاظ كميت نيز وضعيت بســيار نرمال است 
به گونه اى كه يك پااليشــگاه ســتاره خليج فارس 
روزانه بيش از 45 ميليون ليتر بنزين توليد مى كند 

كه بــه اصطالح همكاران صنعــت نفت اين يك 
ابرپااليشــگاه اســت و ظرفيت توليد ما يا توليد 
واقعى روزانه بيــش از 100 ميليون ليتر بنزين 
است كه بين 85 تا 90 ميليون ليتر در كشور به 
طور روزانه مصرف مى شود.دبيركل انجمن صنفى 
كارفرمايى شــركت هاى صنعت پااليش نفت با 
تأكيد بر اين موضوع كــه برنامه هاى متعددى را 
براى صادرات مازاد مصرف بنزين به كشورهاى 
همســايه داريم، گفت: عليرغم مباحث تحريم 
دشمنان نتوانستند در حوزه توليد بنزين مانورى 
ايجاد كنند چرا كــه ظرفيت توليــد بنزين در 
كشور باال است.وى با اشاره به كيفيت بنزين در 
كشور گفت: با توجه به تالش هاى صورت گرفته 
توانســتيم بنزين يورو 4 و يورو 5 را توليد كنيم 
كه همين مسئله موجب شــد در سال 1398 و 
نيمه دوم سال 1397 آثارى از آاليندگى هوا در 
تهران، مشــهد، تبريز، اصفهان و كالن شهرها به 
چشم نخورد تا جايى كه به سمت سوخت پاك و 

عارى از گوگرد پيش رفتيم.

*کیفیت بنزین ایران باالتر از استانداردهای 
بین المللی

وى بــا تأكيد بر اين مســئله كــه اين موضوع 
مشكالتى را براى پااليشگاه ها بوجود آورد، گفت: 
بسيارى از كارشناســان معتقدند كه ديگر نيازى 
به توليد سوخت سوپر در كشــور نيست چرا كه 
كيفيت بنزين يورو 4 و يورو 5 از حد استانداردهاى 
بين المللى نيز باالتر اســت. عاشــورى در بخش 
ديگرى از صحبت هاى خود با اشاره به طرح هاى 
توسعه اى در پااليشگاه اصفهان، ستاره خليج فارس 
و تبريز اظهار كرد: هفته گذشته آخرين پروژه اين 

بخش توسط رئيس جمهورى احداث شد. 
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عمده دالیل ضعف عرضه مرغ در بازار 

بانک

رئیس خانه اقتصاد ایران:

افکار عمومی 
را بسیج 
کردیم تا به 
سودهای 
کوتاه مدت 
فکر کنند

|  ابراهيم جميلى، رئيس خانه اقتصاد ايران، گفت: «راه حل 
كنترل حجم نقدينگى و جهت دادن به آن، آموزش به سرمايه داران 

خرد است؛ سرمايه داران خرد كسانى هستند كه سرمايه اندكى دارند 
و نمى دانند آن را در كجا و چگونه سرمايه گذارى كنند تا دارايى خود 

را حفظ كنند.»ابراهيم جميلى، رئيس خانه اقتصاد ايران، گفت: 
«متاسفانه دولت ها موفق نشدند حجم نقدينگى را به بازار سرمايه 

و توليد وصل كنند و نتوانستيم از اين پتانسيل براى بهبود وضعيت 
اقتصادى استفاده كنيم.»نقدينگى حجم پول نقد در خارج از سيستم 

بانكى است كه قابليت تورم زايى دارد؛ بدين معنى كه چنانچه حجم 
پول نقد باال باشد، قدرت خريد افزايش مى يابد و باعث گرانى كاال يا 

خدمات مى شود. بنابراين حجم نقدينگى بايد متناسب با ميزان توليد 
كاال و خدمات باشد، در غير اين صورت تورم يا ركود را در پى خواهد 

داشت.نقدينگى بدون قاعده و رشد بدون ضابطه آن، معضالت بسيارى 
براى كشور به وجود آورده و ريشه بسيارى از نارسايى هاى اقتصادى 
و به تبع آن مسائل اجتماعى و سياسى شده است.براى حل بحران 
نقدينگى، متخصصان و اهالى فن، شيوه اى پيشنهاد مى دهد كه هر 

كدام به فراخور موضوع، مناسب و برخى نيز در اين شرايط قابل تامل 
است.در همين راستا ابراهيم جميلى، رئيس خانه اقتصاد ايران، در باره 

مشكالت ناشى از حجم عظيم نقدينگى گفت و  گو كرده است كه 
مشروح آن را در ادامه مى خوانيد:*امروز در كشور با حجم عظيمى از 

نقدينگى مواجه هستيم، اين نقدينگى چه ضرباتى به اقتصاد كشور وارد 
مى كند؟تضعيف پايه پولى كشور و افزايش حجم نقدينگى نمى تواند به 
هيچ اقتصادى كمك كند، به  خصوص در كشور كه متاسفانه نقدينگى 

به  جاى اينكه در توليد سرمايه گذارى شود، بيشتر در واسطه گرى 
سرمايه گذارى مى شود و عامل يكسرى از تخريب هاى اقتصادى است.

چه در دولت يازدهم و چه در دولت هاى قبلى، موفق نشديم حجم 
نقدينگى را به بازار سرمايه و توليد وصل كنيم و نتوانستيم از اين 

پتانسيل براى بهبود وضعيت اقتصادى استفاده كنيم.متاسفانه حجم 
كالنى از نقدينگى سرگردان است، يك روز در بازار مسكن، روز ديگر در 
بازار سكه و روزى هم در بازار خودرو وارد مى شود و آثار تخريبى زيادى 

در بخش هاى اقتصادى به  جاى مى گذارد.بايد تالش كنيم حجم 
نقدينگى را به سمت بازار سرمايه و توليد سوق دهيم كه سرمايه گذارى 

شود تا بتوان از آن استفاده بهينه كرد.

*راه حل علمی و فنی  برای کنترل حجم نقدینگی در کشــور 
چیست؟

راه حل كنترل حجم نقدينگى و جهت دادن به آن، آموزش به 
سرمايه داران خرد است؛ سرمايه داران خرد كسانى هستند كه 

سرمايه اندكى دارند و نمى دانند آن را در كجا و چگونه سرمايه گذارى 
كنند تا دارايى خود را حفظ كنند.متاسفانه آموزش صحيحى براى 

سرمايه گذارى در بازارهاى اقتصادى وجود ندارد و تمام افكار عمومى را 
بسيج كرديم كه به سودهاى كوتاه مدت فكر كنند يا اصطالحاً هيچ وقت 

ضرر و زيان ريسك پذيرى را قبول نداشته باشند.اگر در كنار اين 
سرمايه هاى خرد، آموزش دهيم و حجم عظيم نقدينگى را به بخش هاى 

پذيره نويسى و تشكيل شركت هاى بزرگ توليدى رهنمون كنيم و 
شركت هاى بزرگ توليدى را درست مديريت كنيم، قطعاً تمامى اين 

روش ها به سود اقتصاد كشور تمام مى شود، اما چنين اتفاقى تاكنون رخ 
نداده است.

ت و گو
گف

صغرزاده
ضا ا

 علیر

مقصر گرانی روغن 
موتور نیستیم

ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی شرکت های صنعت 
پاالیش نفت:

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار :

اصناف در صدر تخلف قراردادهای سفیدامضا 
قرار دارند

| على خدايى عضو كارگرى شوراى عالى كار اظهار داشت: با وجود   
وضعيت بد اقتصادى و معيشــتى امنيت شغلى اولويت اصلى بازار كار است و 

نبود امنيت شغلى اجازه اعتراض را از كارگر گرفته است.
عضو كارگرى شــوراى عالى كار با بيان اينكه مشكل اصلى تخلف قرارداد 
سفيد امضاء در اصناف است، گفت: برآوردها حاكى از وجود 3,5 ميليون نفر 
كارگر زيرزمينى در كشــور اســت كه در كارگاه هاى فاقد هرگونه قرارداد و 

بيمه تامين اجتماعى و نظارت وزارت كار، كار مى كنند.
 على خدايى عضو كارگرى شوراى عالى كار اظهار داشت: با وجود وضعيت 
بد اقتصادى و معيشــتى امنيت شــغلى اولويت اصلى بازار كار است و نبود 

امنيت شغلى اجازه اعتراض را از كارگر گرفته است.
او گفت: در صورت راه اندازى سامانه جامع روابط كار، اگر ثبت قراردادها 
در اين سامانه انجام شود هيچ كارفرمايى نمى تواند قرارداد سفيد امضا ثبت 
كند. نكته مهم در ســامانه جامع روابط كار ضمانت اجرايى اين سامانه است 

كه بايد با برگزارى جلســات تكميلى به نتايج يكسان دست پيدا كنيم.
خدايى افزود: با كارفرمايان شناســنامه دار مشــكلى نداريم بلكه مشكل 

اصلى كارفرمايان متخلفى هســتند كه قرارداد سفيد امضا مى كنند.
او با بيان اينكه مشــكل اصلى تخلف قرارداد سفيد امضاء در اصناف است، 
گفت: برآوردها حاكى از وجود 3,5 ميليون نفر كارگر زيرزمينى در كشــور 
است كه در كارگاه هاى فاقد هرگونه قرارداد و بيمه تامين اجتماعى و نظارت 

وزارت كار و رفاه اجتماعى كار مى كنند.
خدايى گفت: اين سامانه بانك جامع اطالعاتى كاملى براى حوزه روابط كار 
خواهد بود كه مى توان با استناد به آن با اطالعات دقيق و آمار موثق صحبت 

كرد نه بر اساس احساسات.
وى افزود: در حال حاضر قراردادهاى ســفيد امضا جرم است و اگر اثبات 
شــود كارفرما حتما جريمه خواهد شــد. خدايى گفــت: بيش از 96 درصد 

قراردادهاى مكتوب و ثبت شده كه قابل بررسى باشند موقت هستند.
آهنى ها، عضو كارفرمايى شــوراى عالى كار هم گفت: قراردادهاى سفيد 
امضــا در بخش هاى كارى و توليدكنندگان اصال مطرح نيســت. شــايد در 
برخى صنوف كه يكى دوكارگر دارند ايــن تخلف صورت مى پذيرد و چيزى 

نيست كه عام باشد.
وى افزود: بايد پايه همه كارها بر اســاس قانون باشد و همكارى همگانى 

براى اجراى قانون در جامعه الزاميست.
آهنى ها در ادامه با اشاره به اينكه قانون به كارفرما اين اجازه را داده است 
كه با كارگــر قرارداد دائمى يا موقت ببندد، گفــت: وقتى بحث اقدام قانونى 
و از ســوى ديگر مخاطرات زيادى از جمله امنيت شغلى، مسائل اقتصادى و 
بازار در ميان باشــد، كارفرما با توجه به عوامل موجود از راهكارهاى قانونى 

استفاده مى كند كه هيچ اشكالى در آن ديده نمى شود.

نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه:

موازی کاری آماری متوقف شد

| محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهورى و رييس سازمان 
برنامه و بودجه، ضمن اعالم اينكه موازى كارى در توليد و انتشــار 
آمار تورم و رشــد اقتصادى متوقف شده اســت، گفت: پيش نويس 
قانون آمار كشور براى ارائه به هيئت دولت به عنوان سند ملى آمارى 

كشور نهايى شده است.
محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهورى، در پنجاه ونهمين جلسه 
شــوراى عالى آمار گفت: مركز آمار ايران هر مــاه به صورت منظم 
شــاخص قيمت ها را به صورت رســمى اعالم مى كند و در جلسات 
هيأت دولت و با تأكيد رئيس جمهور به اين جمع بندى رســيده ايم 
كه مرجع رســمى و تنها مرجع اعالم تورم و رشد اقتصادى كشور، 

مركز آمار ايران است.
رئيس شــوراى عالى آمار تصريح كرد كه اگر چه براســاس قانون، 
مركز آمار ايران تنها مرجع رســمى توليد و انتشــار آمارهاى كشور 
اســت، اما اين امر نافى توانمندى ها و ظرفيت هــاى بانك مركزى 
نيســت و اين بانك هــم در توليــد آمارهاى مختلــف فعاليت هاى 
ارزشمندى انجام مى دهد، اما ضرورت دارد كه تمام آمارهاى رسمى 

از سوى مركز آمار ايران منتشر شود. 
طبق اعــالم ســازمان برنامه و بودجــه در اين جلســه در مورد 
چهار موضوع «حــذف مــوازى كارى در توليد و انتشــار آمارهاى 
رســمى شــاخص قيمت و حســاب هاى ملى»،» پيش نويس قانون 
آمار كشور»،» گزارش پيشــرفت برنامه ملى توســعه آمار كشور» 
و نيــز» تمديد فعاليــت كميته آمارهاى بخــش خصوصى به مدت 
 دو ســال» تصميم هــاى الزم اتخاذ و بــه عنوان تصميم شــوراى

 مذكور تصويب شد.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

تقلب در بازار لوازم خانگی افزایش یافت
|  اين روز ها بازار لوازم خارجى بســيار گرم است و تبليغات زيادى هم 
از ســوى افراد عرضه كننده اين كاال ها صورت مى گيرد. اين تبليغات در حالى 
صورت مى گيرد كه واردات لوازم خانگى از سال گذشته به كشور براى حماتى 
از توليد داخلى ممنوع شده است و اين كاال ها از مبادى غير رسمى وارد كشور 
مى شــوند و به راحتى به فروش مى رســند كه براى توليد داخل آفت بزرگى 

محسوب مى شوند.
  رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى از افزايش تقلب در بازار لوازم خانگى 
خبر داد و گفت: افراد ســودجو با تغيير برند كاال هاى مرغوب ايرانى آن ها را با 

قيمت باال و به اسم خارجى عرضه مى كنند.
 اين روز ها بازار لوازم خارجى بسيار گرم است و تبليغات زيادى هم از سوى افراد 
عرضه كننده اين كاال ها صورت مى گيرد. اين تبليغات در حالى صورت مى گيرد 
كه واردات لوازم خانگى از سال گذشــته به كشور براى حماتى از توليد داخلى 
ممنوع شده اســت و اين كاال ها از مبادى غير رسمى وارد كشور مى شوند و به 
راحتى به فروش مى رسند كه براى توليد داخل آفت بزرگى محسوب مى شوند.

اين كاال ها از مرز هاى غربى كشور به روش هاى گوناگون وارد مى شوند البته 
ناگفته نماند كه برخى از كاال هايى كه به اسم خارجى عرضه مى شوند، كاال هاى 

ايرانى هستند كه با تغيير برند، به اسم كاالى خارجى به فروش مى رسند.
در اين باره مرتضى ميرى رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى در گفتگو با 
ميزان درباره عرضه كاالى قاچاق در بازار اظهار كرد: اين موضوع دو بخش دارد، 
بخش اول مربوط به كاال هاى خارجى اســت كه به صورت قاچاق وارد و عرضه 
مى شود و بخش دوم كاال هايى هستند كه در آن ها تقلب صورت مى گيرد بدين 
صورت كه كاالى مرغوب ايرانى را انتخاب كرده و با تغيير برند، آن ها را به عنوان 

كاالى خارجى به فروش مى رسانند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى افزود: افراد متخلف در انبار هايى كه 
در اختيار دارند برند هايى كاال ها را تغيير مى دهند به گونه اى كه مصرف كننده 
قادر به تشخيص آن نيست و نكته مهم تر اين است كه جنس ايرانى كه قيمت 

آن ارزان تر است را با قيمت باالتر به اسم خارجى عرضه مى كنند.
ميرى درباره اينكه اتحاديــه چه برخوردى با متخلفان كرده اســت گفت: 
بسيارى از اين كاال ها از طريق پيامك و فضاى مجازى به فروش مى رسد كه ما 
هيچگونه دسترسى به فروشندگان آن ها نداريم و برخورد با آن ها نيازمند عزم 

ملى دستگاه هاى مختلف است.
وى با اينكه اگر اين كاال ها در ســطح فروشگاه هاى مجاز عرضه شود حتما با 
آن ها برخورد مى كنيم، ادامه داد: مردم حتما كاال هاى خود را از فروشگاه هاى 

مجوز دار و با فاكتور خريدارى كنند تا در صورت تخلف به آن رسيدگى شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى تاكيد كرد: در صورت شكايت از واحد 
صنفى، فروشنده موظف است كاالى اصلى را به خريدار تحويل دهد در غير اين 

صورت به تعزيرات معرفى و 2 تا 4 برابر قيمت كاال جريمه مى شود.

میز خبر


