
معاون ط�رح و برنام�ه وزير صنعت گف�ت: نظام 
بانكي كش�ور تناس�بي با رون�ق توليد ن�دارد و 
تنها ب�ه حفظ وضعي�ت موجود كم�ك مي كند. 
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري صدا و س��يما 
زرندي اظهار داشت: با توجه به تالطمات به وجود 
آمده در بخش صنعت و بازار س��رمايه در سال 97، 
حفظ وضعي��ت موجود مهم ترين سياس��ت وزارت 
صنعت بود.  وي افزود: نيمه دوم سال گذشته يعني 
از آبان ماه بسياري از جريانات از بيرون اميد داشتند 
ضربه مهلكي بر صنعت كشور وارد شود كه با رويكرد 
مناس��ب و برنامه ريزي هاي درس��ت موفق به رفع 

تالطمات به وجود آمده در بازار شديم. 
وي تصريح كرد: دوران بسيار سختي براي صنعت 
كش��ور بود، اما موفق بوديم و تالطمات گذشت. از 
بيرون از كشور اميد داشتند ضربه كاري به صنعت 
كش��ور بزنند كه با رويكرد مناس��ب وزارت صنعت 
بس��ياري از آنها رفع ش��د.  زرندي گف��ت: در چند 
سال گذشته وضعيت ارزش افزوده در كشور مثبت 
بود، اما در شش ماهه دوم سال 97 شاهد كاهش 2 
درصدي ارزش افزوده نسبت به سال 96 بوديم. در 
مدت 11 ماهه سال 97 تعداد 6100 واحد صنعتي 
در كش��ور موفق به اخذ پروانه بهره برداري ش��دند 
كه 3200 واحد جديد بود و در اين زمينه حدود 6 
درصد افزايش داشتيم.  به گفته وي، همچنين 40 
ميليارد دالر ص��ادرات صورت گرفت كه حدود يك 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتيم. 

مصرف برق در 10 ماهه سال گذشته حدود 7 درصد 
باالتر رفته است كه نشان از فعاليت بيشتر واحدهاي 
صنعت��ي دارد.  زرندي اف��زود: البته ب��ا تالطمات 
به وج��ود آمده برخ��ي صنايع به خص��وص صنايع 
كوچك هم افت جدي داشتند.  وي گفت: بر اساس 
گزارش اتاق بازرگاني بيشترين دغدغه مردم در سال 
97 به ترتيب 76 درصد در حوزه قيمت گذاري، 63 
درصد در حوزه تأمين اجتماعي، 55درصد در حوزه 
مديريت ماليات، 47 درصد در حوزه ارز، 43 درصد 

در حوزه گم��ركات و 38 درصد هم در حوزه تأمين 
مالي بوده است. 

معاون وزير صنعت گفت: بر اساس اولويت بندي هاي 
مشخص ش��ده، كمبود نقدينگي و فش��ار مالياتي 
بيشترين اثر را بر ميزان توليد دارند.  سعيد باستاني، 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس نيز هدف 
از نامگذاري سال 97 به عنوان س��ال رونق توليد را 
گذر از وضعيت موجود و در ص��ورت امكان جهش 
از وضعيت موجود دانست و افزود: اولين مسئله در 

بحث رونق توليد اين است كه مشخص شود توليد 
صرفاً در بخش صنعت و معدن نيست، بلكه در بخش 
كش��اورزي و حوزه خدم��ات هم تولي��د داريم، اما 
هم اكنون تكيه بر توليد بيشتر در بخش صنعت است.  
وي افزود: اولين موضوع مهم در بخش رونق توليد، 
تبيين جايگاه توليدكننده به عنوان فردي مجاهد و 

عابد في سبيل اهلل است. 
باستاني گفت: بر اين اساس الزاماتي بايد در همين 
قال��ب موجود رعايت ش��ود. اصالح س��اختار نظام 
بانكي در اولويت نخست اس��ت، اين ساختار بانكي 
و اين نوع تأمين منابع مالي حت��ي با تزريق پول ما 
را به رونق نخواهد رس��اند، بلكه فق��ط باعث حفظ 
وضعيت موجود مي ش��ود.  وي گف��ت: نكته بعدي 
وضعيت ماليات هاست. اصالح دريافت ماليات ها و 
نحوه نگاه به ماليات در رونق توليد بسيار مؤثر است. 
تاكنون دريافت ماليات به اين صورت بوده كه دولت 
براي بخش هاي توليدي ماليات مشخص مي كند و 
بخش هاي توليدي هم مكلف به پرداخت آن هستند 
كه اين مسئله باعت افت توليد مي شود، اما در بخش 
ماليات ش��رط بايد بر اعتماد به توليدكننده باشد؛ 
يعني اگر توليدكننده ميزان توليد را اعالم كرد دولت 
براساس اعتماد به همان ميزان اعالم شده، ماليات 
تعيين كند و ضروري است كه نگاه دولت به ماليات 
تغيير كند.  به گفته وي، در بخش بعدي هم وضعيت 
933 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در بدنه توليد 

بايد تعيين تكليف شود. 

تعداد شركت هاي ثبت شده در اقتصاد ايران 
در حالي به بي�ش از يك ميلي�ون و 300 هزار 
مي رسد كه در كمال تعجب شركت هاي موجود 
در بازار س�رمايه به هزار شركت هم نمي رسد 
و هم اكنون اين پرس�ش جدي مطرح اس�ت 
چه مش�كلي در بخش ب�ازار س�رمايه ايران 
وج�ود دارد كه از منظر كيفي و كمي توس�عه 
چنداني نمي يابد و در كمال تأس�ف سهم اين 
ب�ازار در تأمين مال�ي اقتصادي دهها س�ال 
است كه در حدود 10 درصد باقي مانده است. 
به گ��زارش »ج��وان«، رهبر معظ��م انقالب در 
حالي سال جاري را س��ال رونق توليد نامگذاري 
فرمودند كه ب��ه اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي   
حوزه سياس��تگذاري كالن اقتص��اد ايران دچار 
ضعف هاي جدي مي باشد، به طوري كه شركت ها 
و مجموعه هاي مادرتخصص��ي و هلدينگ هاي 
بزرگ، متوسط و كوچك عموماً زيرظرفيت اسمي 
فعاليت مي كنند و بنگاه ها چالش اصلي توليد را 
كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش و نرخ باالی 

سودبانكی  معرفي مي كنند. 
سال هاي سال اس��ت كه بخش بانك در اقتصاد 
ايران بار اصلي تأمين مال��ي بنگاه ها را به دوش 
مي كش��د، به طوري ك��ه اگر صورت ه��اي مالي 
بنگاه ها را نگاه كنيم، مي بيني��م كه بدهي هاي 

كالني به بخش بانكي كش��ور دارند كه هر ساله 
فارغ از اينكه س��ود يا زيان  كنند در صورت هاي 
مالي عملكرد خ��ود در حوزه پرداخ��ت يا عدم 
پرداخت اصل و سود بدهي هاي خود به بانك را 

قيد  می كنند. 
در همين راس��تا مالحظه مي كنيم كه بانك ها 
ديگر در حوزه پرداخت تس��هيالت خرد چندان 
فعاليت ندارند؛ چراك��ه در اقتصاد  ايران بيش از 
يك ميليون و 300 هزار شركت ثبتي وجود دارد 
كه عموم اين بنگاه ها براي تأمين مالي به نوعي 
وابسته به بانك ها هس��تند و تحت هر شرايطي 
بايد با سودهاي 20 تا 30 درصد ساالنه از محل 
بانك تأمي��ن مالي كنند و فارغ از اينكه س��ود يا 
زيان مي كنن��د بايد بدهي بانك ه��ا را پرداخت 
كنند. در اين ميان محل پرسش اين است كه چرا 
بخش بازار س��رمايه و بورس اوراق بهادار كشور 
در حوزه تأمين مالي و جذب بنگاه ها به اين بازار 
آنقدر ضعيف عمل كرده اند كه در اين بازار تعداد 

شركت ها حتي به هزار شركت هم نمي رسد. 
پايين بودن تعداد ش��ركت هاي موجود در بازار 
سرمايه نشان از مشكالتي در اقتصاد ايران دارد، 
زيرا منتخبي از ش��ركت ها در بازار بورس حضور 
دارند و در شرايطي كه عموم بنگاه ها و بخش هاي 
توليدي كشور ابراز مي كنند كه يكي از مهم ترين 

مشكالتشان سرمايه در گردش و نقدينگي است 
و در عين حال در اقتص��اد ايران حجم نقدينگي 
به مرز 2000هزار ميليارد تومان رس��يده است، 
اما متأسفانه بازار س��رمايه در حوزه تأمين مالي 
اقتصاد ايران سال هاست كه در جا مي زند و به نظر 
مي رسد رهايي بخش بانكي كشور از چالش هاي 
تأمين مالي سنگين براي بنگاه هاي بزرگ و حتي 
بنگاه هايي كه در بازار سرمايه هم حضور دارند به 
تحوالت بنيادين و اساسي ساختاري، مديريتي و 

سياستگذاري در بازار سرمايه  نياز مبرم دارد. 
عقب ماندگي بازار سرمايه كشور در حوزه تأمين 
مالي اقتصاد ايران امروزه موجب بروز چالش هاي 
عظيمي در اقتص��اد ايران ش��ده و از آنجايي كه 
حجم نقدينگي پيوس��ته در حال رش��د اس��ت 
و در ه��ر ماه حداقل ي��ك تا 2 درص��د به حجم 
نقدينگي كشور افزوده مي ش��ود، به جاي آنكه 
شاهد جذب نقدينگي در بازار س��رمايه باشيم، 
متأس��فانه بخش هاي غير تولي��دي و بازي روي 
ارزش موجودي كاالها در اقتصاد به يك چالش 

جدي تبديل شده است. 
در اين ميان، هر چند ش��اهد رش��د ارزش بازار 
سرمايه در س��ال جاري بوده ايم، اما عرضه هاي 
قابل مالحظه سهام و خروج نقدينگي از بازار نيز 
قابل رؤيت است و اين امر نشان از مشكالتي در 

بازار سرمايه و حوزه ش��فافيت و سياستگذاري 
كالن در شوراي عالي بورس اوراق بهادار دارد. 

در س��الي كه از س��وي مقام معظم رهبري سال 
رونق توليد نامگذاري شده اس��ت، اگر تحوالت 
بنيادين در بازار سرمايه رخ دهد بي شك در تحقق 
اين شعار در س��ال جاري مؤثر واقع خواهد شد، 
سرمايه هاي خرد در جامعه به جاي آنكه جذب 
بازار ارز و سكه و طال شود، مي تواند از طريق بازار 
سرمايه در اختيار ش��ركت هاي شفاف و مستعد 
براي رش��د و توس��عه قرار گيرد و با تأمين مالي 
صحيح اين دست از بنگاه ها شاهد رشد توليد كاال 
و خدمات، افزايش اش��تغال، رشد پرداخت هاي 

مالياتي، بيمه اي و... باشيم. 
به نظر مي رسد اگر بازار سرمايه بخواهد به روال 
گذشته مديريت شود و تحولي در اين بخش روي 
ندهد با توجه به جه��ش قابل مالحظه نقدينگي 
در وضعيت ركود ش��اهد تورم هاي سنگين تر در 
اقتصاد باشيم؛ از اين رو انتظار مي رود از رانت هاي 
اطالعاتي بايد چشم پوشي كرد و بازار سرمايه را 
به يك بازار ش��فاف و پويا براي مردم تبديل و در 
عين حال از طريق رس��انه ملي مردم را با نحوه 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه آشنا كرد و فرهنگ 

سهامداري را به ملت ايران آموخت.
  وزير اقتصاد: ورود شركت هاي جديد در 

بورس بايد تسهيل شود
در حالي كه بس��ياري از ش��ركت هاي موجود در 
اقتص��اد اي��ران در اختيار بخش دولت اس��ت و 
بودجه ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
انتفاعي وابس��ته به دولت از لحاظ درآمد و ساير 
منابع تأمين اعتبار و همچنين هزينه بر اس��اس 
اليحه بودج��ه 98 بالغ بر 1274ه��زار ميليارد 
تومان است، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: 
خرده س��هامداران بايد به موضوع خريد س��هام 

ورود كنند. 
فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت، با اش��اره به افزايش ش��اخص هاي بورس 
در هفته ه��اي ابتدايي س��ال 98 گف��ت: ورود 
شركت هاي جديد در بورس بايد تسهيل و امكان 
عرضه دارايي هاي دولت و بانك ها در بازار سرمايه 

فراهم شود. 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينكه خرده 
س��هامداران بايد به موضوع خريد س��هام ورود 
كنند، افزود: نرخ بازدهي فعاليت هاي بورس��ي 
بايد افزايش يافته و معافيت مالياتي آن بخش از 
سود سهام كه به حساب سرمايه منتقل مي شود، 
تمديد شود تا حجم س��رمايه گذاري در بورس 

باال رود. 
اين عضو كابين��ه دولت دوازده��م تصريح كرد: 
سرمايه گذاري شركت هاي بورسي نسبت به سال 

96 حدود سه برابر شده است.
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 یک دهم درصد شرکت های اقتصادی هم 
 در بازار بورس حضور ندارند

نقش ضعف بازار سرمايه در ايجاد تورم و تقويت سوداگري در اقتصاد

در سال رونق توليد مديران بازار سرمايه براي جذب نقدينگي، شركت هاي خارج از بورس و تقويت توليد برنامه ارائه كنند

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

اصالح ساختار نظام بانكي اولويت نخست براي رونق توليد است

محصوالت پالستيكي ارزشمندترين صادرات ايران به عراق است
رايزن بازرگاني ايران در عراق گفت: بيشترين ارزش صادرات ايران 
به عراق مربوط به گروه محصوالت و مصنوعات پالستيكي است. 
به گزارش تس��نيم، ناصر بهزاد روند روبه رش��د تقاضا در عراق براي 
توليدات اين بخش را نشانگر مس��تعد بودن بازار عراق جهت توليد 
و تجارت محصوالت و مصنوعات پالستيكي دانست و اظهار داشت: 
تمركز براي توس��عه محصوالت صنايع پايين دستي پتروشيمي و 
افزايش س��طح بازارهاي هدف به ويژه در عراق بايد با اولويت دنبال 

ش��ود؛ چراكه مي تواند ضمن تكميل زنجي��ره ارزش، بهره گيري از 
ظرفيت هاي خالي صنعت داخل را براي رونق توليد موجب گردد. 

وي استفاده از روش هاي متناسب براي پايدارسازي حضور محصوالت 
زيرگروه صنعت پالستيك و چاپ و بسته بندي در عراق را مهم ارزيابي 
كرد و افزود: ايجاد كارگاه هاي تزريق پالستيك، احياي خطوط توليد 
و مديريت برندينگ در كنار ايجاد وابستگي بازار هدف به توليدات 
متنوع پالستيكي از جمله محورهايي است كه موجب ارتقاي تجارت 

با عراق خواهد شد.  بهزاد رقابت جدي ساير كشورها به ويژه چين و 
آغاز تغيير الگوي حضور آنها در عراق را متذكر شد و گفت: استفاده 
و به كارگيري تكنولوژي سبك و آسان و طراحي خطوط بسته بندي 
و فروش ماش��ين آالت نيمه صنعتي و صنعتي همراه با آموزش هاي 
مرحله اي مشترك با عراق به عنوان بخش��ي از طرح كالن عراق در 
توجه به توليد محلي در حال انجام است كه مي تواند به عنوان يك 

راهبرد جدي توسط شركت هاي ايراني مورد توجه باشد. 

   گزارش 2

   بازار

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوالدخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

 حمایت از توليد
 با افزایش حقوق و قدرت خرید کارگران

بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران با اشاره به اينكه تورم واقعي 
در س�ال قبل باالي ۵0 درصد را تجربه كرده است، گفت: افزايش 
حقوق و قدرت خريد كارگران عامل اصلي تقاضاي واقعي، افزايش 
توليد و استفاده از ظرفيت هاي غير فعال كارخانجات خواهد شد. 
حميد رضا امام قلي تبار، بازرس مجمع عال��ي نمايندگان كارگران در 
گفت وگو با تس��نيم، درباره موضوع مهم و كليدي افزايش حقوق سال 
98 كارگران كش��ور گفت: اين روزها موضوع مه��م و كليدي افزايش 
حقوق سال 98 كارگران كش��ور كه در ش��وراي عالي كار تعيين شد 
يكي از مباحث داغ محافل تخصصي و غير تخصصي و حتي خانوادگي 
ش��ده اس��ت. از تاريخ انعكاس خبر تعيين حقوق انتقادهاي زيادي از 
س��وي برخي افراد بابت اين موضوع به گوش مي رس��د كه با افزايش 
36درصد حقوق كارگران در س��ال جديد بايد از توليد دست كشيد و 
حتي برخي از كارفرمايان و توليدكنندگان قبل از س��ال و بعد از سال 
نو با برخي كارگران خود بابت اين موضوع تسويه حساب و خداحافظي 
نموده و در شروع سال نو آنها را به خانه فرستاده اند. اينكه برخي بيان 
مي دارند با تعيين حقوق توسط ش��وراي عالي كار مشكالت عديده اي 
در عرصه كار و تالش و توليد به وجود مي آيد برپايه چه استنادي بر اين 

نكته تأكيد دارند. 
وي در پاسخ به سؤال كساني كه حقوق سال 98 كارگران را فاجعه آميز 
قلمداد مي كنند و اعتق��اد دارند با اعمال اي��ن پرداختي ها كمر توليد 
خواهد شكست، اظهار داشت: بايد گفت كه كارگر و خانواده هاي آنها 
بيش از نيمي از جمعيت كش��ور را تش��كيل مي دهند كه عمده ترين 
مصرف كننده و تقاضا كنندگان كاالها و خدماتي هستند كه در كشور 
توليد مي ش��ود. با توجه به كاهش محس��وس قدرت خريد كارگران، 
كاهش قدرت خريد بيش از نيمي از جامعه را با خود به دنبال داش��ته 

و دارد. 
امام قلي تبار با بيان اينكه تورم واقعي در سال قبل باالي 50 درصد را 
تجربه كرده است، گفت: افزايش حقوق و افزايش قدرت خريد كارگران 
عامل اصلي تقاضاي واقعي، افزايش توليد و اس��تفاده از ظرفيت هاي 
غير فعال كارخانجات و توليدي ها خواهد ش��د كه افزايش اشتغال را با 
خود به دنبال دارد. از طرف ديگر براس��اس ماده 41 قانون كار تورم و 

سطح معيشت را مالك تعيين حقوق معرفي مي نمايد. 
بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران اظهار داش��ت: در صورتي كه 
تورم واقعي سال قبل باالي 50 درصد را تجربه كرده و سطح معيشت 
كارگران هم بنا بر نظر خود كارفرمايان و دولت 3760000 تومان تعيين 
گرديده، بنابراين افزايش حقوق، مزاياي و رساندن آن به مرز دوميليون 
تومان هم چاره كار نبوده تا بتواند قدرت خريد كارگران را به سال 96 

برساند، بلكه با يك محاسبه ساده كاهش هم يافته است. 
وي ادامه داد: از همه مهم تر سهم حقوق و دستمزد در محاسبه بهاي 
تمام شده كاالي ساخته شده حتي با افزايش صددرصدي حقوق هم 
به 15درصد بهاي تمام ش��ده نخواهد رسيد. لذا به نظر مي رسد ضمن 
احترام به منتقدان افزايش حقوق و دس��تمزد، سمت انتقاد خود را به 
جهت پارامترهاي ديگر توليد مثل مواداوليه و سرباري سوق دهند كه 
به طور افسارگسيخته بدون نظارت مانده است. خالصه اينكه افزايش 
قدرت خريد دهك هاي پايين جامعه عامل اصلي تقاضاست و افزايش 
تقاضا زنجيره اي از پارامترهاي مثبت اقتصادي همچون افزايش توليد 
و كاهش هزينه هاي ثابت كارفرما و اشتغال را در جامعه نمايان خواهد 
نمود.  امام قلي تبار افزود: با اين اوصاف افزايش حقوق به گونه اي حمايت 
از توليد قلمداد مي ش��ود، زيرا باعث تحريك تقاضا خواهد شد. در اين 
ميان اگر دولت بتواند در اين بخش با نظارت بر مبادي رسمي از ورود 
كاالي قاچاق و واردات محصوالت مشابه توليد داخل، جلوگيري كند، 
توليدكنندگان مي توانند با افزايش توليد نياز جامعه را پوشش دهند و 

خروجي آن به شكل محسوسي در جامعه نمايان گردد. 

نظر وزیر نيرو در خصوص ادغام 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو

وزي�ر ني�رو گف�ت: ادغ�ام وزارتخانه ه�اي نف�ت و ني�رو 
ب�ه تنهاي�ي نمي توان�د راهگش�ا و راه ح�ل باش�د، مگ�ر 
آنك�ه در جه�ت مس�ائل موج�ود كش�ور ب�از تعري�ف ش�ود. 
رضا اردكانيان وزير نيرو در گفت وگو با تسنيم در خصوص طرح تجميع 
و ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سرنوش��ت اين طرح در دولت گفت: 
ضرورت دارد هر طرحي در جهت حل مسائل كشور باشد، از اين رو تعقيب 
طرح وزارت انرژي مستلزم آن است كه در نتيجه تحقق آن، ارزشي حاصل 
شود و در بهترين حالت س��يكل هاي پايدار - از جمله اقتصادي - شكل 
بگيرد.  وي افزود: ناگفته پيداس��ت كه چنين آرايش��ي فرات��ر از ادغام و 
رويكردهاي فيزيكي خواه��د بود.  وزير ني��رو با بيان اينك��ه »بي ترديد 
ادغام، طرح كوچكي براي تغيير آرايش اس��ت«، اظهار داشت: امروز نيز 
ساختارهاي بروكراسي موجود، خود بخشي از مسئله شده اند و قادر هستند 
حجم مسائل و محدوديت هاي كشور را افزايش دهند.  وي ادامه داد: به اين 
ترتيب ادغام به تنهايي نمي تواند راهگش��ا و راه حل باش��د، مگر آنكه در 
جهت مسائل موجود كشور باز تعريف شود.  به گزارش تسنيم، طرح ادغام 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو و تشكيل وزارت انرژي كه در دولت يازدهم به 
طور جدي در بدنه دولت مطرح و پيگيري شد، آتشي زيرخاكستر است و 

هر زمان ممكن است دوباره در دولت دوازدهم مطرح شود. 

 همكاري هاي کنلون بانک چين با ایران
 ادامه دارد

بان�ك  كنل�ون  هم�كاري  ادام�ه  از  مرك�زي  بان�ك 
داد.  خب�ر  اي�ران  غيرتحريم�ي  بانك ه�اي  ب�ا  چي�ن 
به گزارش تسنيم؛ روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد: پيرو مذاكرات 
اخير انجام ش��ده با مديران كنلون بانك چين، در حال حاضر تغييري 
در سياس��ت هاي بانك كنلون در معامالت كاال ه��اي غير تحريمي با 
بانك هاي غير تحريمي ايراني ايجاد نش��ده و مسئوالن اين بانك اعالم 
كردند به همكاري خود با بانك هاي ايراني غيرتحريمي براي معامالت و 
پرداخت هاي ارزي كاال ها با اعمال مالحظات تحريم ادامه خواهند داد. 
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