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شريعتمداري: برخورد با مديران متخلف 
ادامه دارد

بـرخورد با مـديـران دو شغلـه و حقــوق بـگيـران نجــومي 
ادامـه دارد و چنــانچـه مقـاومـت كننـد،  عزل مـي شـونـد. 
در حال��ی ک��ه طی روزه��ای اخی��ر برخ��ی از مدی��ران صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری گویا به دلیل دریافت حقوق های نجومی 
برکنار شدند، »محمد شریعتمداري« در حاشیه اولین کمیسیون 
تخصصي شوراي عالي اشتغال در جمع خبرنگاران درباره اقدامات 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در زمینه ش��فافیت گفت: یكي 
از مهم ترین اقداماتي که در حكمراني مطل��وب باید انجام دهیم، 

عملیات شفاف سازي است. 
این عملیات نظارت م��ردم را بر فعالیت حكمران��ان افزایش مي دهد 
و مهم تری��ن عامل جلوگیري از فس��اد در جامعه اس��ت. عضو کابینه 
دولت دوازدهم درباره دیگر اقدامات وزارت تعاون در امر شفاف سازي 
گفت: اس��امي اعضاي هیئت مدیره تمام ش��رکت هاي تحت پوشش 
سازمان هاي وزارتخانه منتشر ش��د، در صورتي که تا کنون این اقدام 
انجام نشده بود و این اسامي هر س��ه ماه یكبار به روزرساني مي شود و 

این روند نیز ادامه دارد. 
به گفته وي اجراي قانون منع به کارگیري دو شغله ها دیگر اقدام شفاف 
وزارت تعاون بود که در نتیجه اجراي آن همه کس��اني که دو ش��غله 
بودند، استعفا دادند و در مواردي نیز به صورت خیلي استثنایي و کمتر 
از 10 مورد خود افراد اظهارنظر نكردن��د و کار را به حوزه باالتر محول 
کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي تأکید کرد: تصمیم گیري درباره 
مدیران دوشغله اتخاذ شده و چند مورد نیز اقدام به استعفا نكردند که 

آنها نیز عزل مي شود. 
وي ادامه داد: در مورد حقوق ه��اي نجومي حرف و حدیث هاي زیادي 
زده شده بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موضوع مربوط به 

دستمزد برپایه قانون و مقررات را در دستور قرار داده است. 
ش��ریعتمداري گف��ت: در ای��ن زمینه ه��م دریافت کنن��دگان و هم 
پرداخت کنندگان مقصر هس��تند و اگ��ر اضافه برداش��ت دارند باید 
برگردانند و چنانچه تعلل کنند، عزل مي ش��وند. این مسیر ادامه دارد 
البته باید راستي آزمایي انجام شود. وي افزود: راستي آزمایي نیز توسط 
دستگاه هاي نظارتي انجام مي ش��ود البته بهترین روش نظارت مردم 
است، زیرا با توجه به اینكه اسامي و نرخ حقوق ها را اعالم کردیم ممكن 

است افرادي در این زمینه اطالع داشته باشند. 
    حداكثر حقوق مديران

وزیر کار گفت: براساس ابالغ سازمان اداري و استخدامي مدیران 
ش��رکت هاي دولتي که در رده یك کار مي کنند س��ال گذش��ته 
حداکثر 23 میلیون تومان و بقیه مدیران در سطوح پایین حداکثر 
15 و 16 میلیون تومان است. این ابالغیه باید اجرا شود و هر سال 
نیز متناسب با افزایش ها باید لحاظ ش��ود. چنانچه باالتر از اینها 
دریافت ش��ود، باید بازگردانده ش��ود و چنانچه بازنگردد برخورد 

قضایي انجام مي شود. 
وي همچنین درباره برداش��ت از صندوق ذخیره ارزي گفت: با مجوز 
رهبر معظم انقالب اجازه برداشت 1/5میلیارد دالر از صندوق ذخیره 
ارزي براي ایجاد اش��تغال در روس��تاها و بخش هاي زیر 10 هزار نفر 
دریافت کرده بودیم که از طریق شوراي استاني و زیر نظر استانداران در 

سطح کشور توزیع شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: با برنامه ریزي هاي انجام شده از 
روز گذشته اسامي دریافت کنندگان تسهیالت در دسترسي عموم مردم 

قرار گرفت تا از چند و چون این امر آگاه شوند. 
وي درباره انحرافات انجام شده در دریافت تسهیالت اشتغال روستایي 
گفت: در هر برنامه  اي انحراف از برنامه وجود دارد. در این طرح نیز باید 
انحراف ها از طریق سامانه ناظر که طراحي کردیم به وسیله دستگاه هاي 
عمومي تر از دستگاه اجرایي همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت یا 

جهاد کشاورزي که مجریان امر هستند،  بررسي شود. 
س��ازمان برنامه و بودجه نظارت عالي را برعهده دارد تا جلوي هرگونه 
انحراف و تخلف را بگیرد. عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: قدم اولي 
که برداشتیم شفاف سازي فهرست اسامي دریافت کنندگان وام بود و 
دستگاه هاي نظارتي آماده دریافت گزارش انحراف ها در پرداخت وام 

اشتغال روستایي از طریق مردم هستند. 

نمايندگاني كه دنبال تفكيك وزارت 
بازرگاني هستند، شركت دارند!

۱۰ نفـر از امضـاكننــدگان طـرح تشـكيل وزارت بازرگانـي 
در مجلـس صاحـب شـركـت هـاي بازرگانـي در حــوزه 
واردات هسـتند. از اين رو شــائبه اي به وجـود آمده كه ايـن 
نمـاينـدگان با تسـهيـل واردات به واسـطـه تشـكيـل اين 
وزارتخـانـه در حــال تـأميـن منـافع شـخصـي هسـتند!
به گزارش نود اقتصادي، برخي از امضا کنندگان تش��كیل وزارت 
بازرگاني در مجلس  داراي ش��رکت هاي بازرگاني در حوزه واردات 

هستند. 
پروانه سلحش��وري با پنج ش��رکت، غالمرضا کاتب با سه شرکت، 
همایون هاشمي، فریدون احمدي، زهرا س��اعي و بهروز نعمتي با 
دو شرکت، محمدرضا تابش، احمد انارکي، عبدالغفور ایران نژاد و 
هادي بهادري هر کدام با یك شرکت بازرگاني ارتباط دارند )هیئت 
مدیره شرکت هاي بازرگاني هستند( و به کار واردات کاال مشغول 

هستند. 
......................................................................................................................................

 جهش قيمت نفت با حمله پهپادي
به تأسيسات آرامكوي سعودي

پس از اينكه عربسـتان سـعودي اعالم كـرد هواپيماهاي بدون 
سرنشين حامل مواد منفجره، به دو ايسـتگاه چاه نفت متعلق به 
شـركت دولتي آرامكو حملـه كرده اند، قيمت نفـت جهش كرد. 
به گزارش رویترز، روز سه شنبه، پس از اینكه برترین صادرکننده نفت 
جهان، عربستان سعودي اعالم کرد هواپیماهاي بدون سرنشین حامل 
مواد منفجره، به دو ایستگاه چاه نفت متعلق به شرکت دولتي آرامكو 

حمله کرده اند، قیمت نفت جهش کرد. 
تا ساعت 16:22 به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشكه نفت خام 
برنت دریاي شمال، بنچ مارك بین المللي قیمت نفت، 83 سنت یا 1/18 

درصد جهش کرد و دوباره به 71/06 دالر بازگشت. 
قیمت پیش خرید هر بشكه نفت خام نیمه سنگین امریكا، دابلیوتي آي، 

55 سنت یا 0/9 درصد جهش کرد و به 61/59 دالر رسید.

اگرچه صنعت خودروي ايران سـال گذشته 
در مراحل اوليه تحريم ها بعد از خروج ترامپ 
از برجام قرار داشـت، اما خودروسازان بدون 
توجه به مشـكالت احتمالي واردات قطعات، 
اقدام بـه پيش فروش هاي بي انـدازه كردند. 
مروري بر کارنامه خودروسازان در سال گذشته 
نشان مي دهد که بسیاري از مشتریاني که سال 
گذش��ته براي تأمین نیاز خود یا سرمایه گذاري 
ناشي از نااطمیناني به شاخص هاي اقتصادي و 
به منظور حفظ س��رمایه خود وارد بازار خودرو 
شده و اقدام به پیش خرید خودرو از خودروسازان 
کرده بودند، هنوز هم نتوانس��ته اند با گذش��ت 
ماه ها از سررس��ید موعد تحویل، خودروي خود 

را تحویل بگیرند. 
این روزه��ا تجمع ه��اي متع��ددي ه��ر روز از 
س��وي خری��داران خودروهاي مختل��ف مقابل 
در س��اختمان اصل��ي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت برگ��زار مي ش��ود که حاض��ران در آن، 
خواس��تار تعیین تكلیف خودروه��اي ثبت نامي 
خود پس از گذشت ماه ها هستند. این در حالي 
اس��ت که مراجعات مكرر آنها به نمایندگي هاي 
خودروسازان هم عمدتاً بدون نتیجه باقي مانده 
و تنه��ا تماس هایي که ب��ا مش��تریان در حوزه 
خودروهاي ثبت نامي صورت مي گیرد، در مورد 
تكمیل وجه است و کمترین پاسخگویي در این 

رابطه وجود ندارد. 
   تكليـف خريـداران برليانـس روشـن 

مي شود؟
برلیانس یكي از خودروهایي بود که سال گذشته 
با افزایش تقاضاي خریداران مواجه ش��د و البته 
ش��رکت تولیدکننده نیز با عطش فراوان نسبت 
به پیش فروش و اخ��ذ وجه از مش��تریان اقدام 
مي کرد، حال آنكه اصول اولیه بنگاهداري حكم 
مي کند ک��ه ورودي و خروج��ي انبارهاي مواد 
اولیه براي تولید به دقت و هر روزه چك ش��ود و 

در نهایت شرایطي فراهم گردد تا اگر موجودي 
انبار م��واد اولیه و تجهیزات م��ورد نیاز تولید به 
میزان کافي نیس��ت، از ایجاد تعهد براي فروش 
محصوالت جلوگیري شود وجاي تعجب است که 
خودروسازان با ادارات مختلف و متنوعي که در 
اختیار دارند، چطور نتوانسته اند موجودي قطعات 
را چك کنند تا این همه تعه��دات بالتكلیف در 

حوزه آنها باقي نماند. 
یكي از خریداران خ��ودروي برلیانس ثبت نامي 
در نیمه اول سال گذشته در گفت وگو با »مهر« 
گفت: سال گذش��ته این خودرو را ثبت نام کرده 
و قرار بود در آذرماه 97 آن را تحویل بگیرم ولي 
اکنون که اردیبهشت س��ال 98 هم رو به اتمام 
اس��ت، هنوز در م��ورد تحویل خ��ودروي خود، 
پاسخ مشخصي از خودروساز و نمایندگي مورد 

نظر نگرفته ام. 
وي افزود: هر روزه تعداد خریداران زیادي جلوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع مي کنند 

که پالکارد به دست خواستار ایفاي حق و حقوق 
خود از س��وي وزارت صنعت به عن��وان متولي 
خودروسازي در کش��ور هس��تند؛ در حالي که 
کوچك ترین پاسخي در این زمینه داده نمي شود 
و بعد هم معترضان پراکنده مي شوند و تجمع به 

روز دیگري موکول مي شود. 
این خریدار خودروي برلیانس گفت: تكمیل وجه 
را هم در بهمن ماه سال 97 انجام داده ولي هنوز 

خبري از تحویل خودروي خود ندارم. 
    پاسـخگويي؛ وظيفـه كاري و اخالقي 

خودروسازان
در این میان بررس��ي ها حكای��ت از آن دارد که 
تولید برلیانس در ماه ه��اي اخیر کاهش یافته و 
بر همین اس��اس قاعدتاً تحویل این خودروها به 
مش��تریان با تأخیر همراه بوده و خواهد بود، در 
حالي که کمترین انتظار از خودروساز این است 
که بر حس��ب وظیفه و اصول مشتري مداري که 
همواره یكي از تأکیدات خودروسازان بوده است، 

مشتریان را تعیین تكلیف کرده و اقدام به اجراي 
طرح تبدیل یا جایگزیني براي این مش��تریان با 

توجه به خودروهاي موجود کند. 
اص��ول مش��تري مداري حك��م مي کن��د ک��ه 
شرکت هاي خودروس��از در این شرایط تكلیف 
مش��تریان خود را روش��ن کنند تا مشتریان در 
صورت تمای��ل بتوانند اصل پول خ��ود را همراه 
با سود منطقي و جریمه تأخیر پس بگیرند، یا از 

طرح هاي جایگزین استفاده کنند. 
طب��ق آم��ار اعالم��ي از س��وي وزارت صنعت، 
پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته 
33 هزار و 1۴8 دس��تگاه برلیانس را طي س��ال 
گذشته مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس 
در مقایسه با سال 96، حدود 27 درصد کاهش 

تیراژ را تجربه کرده است. 
    تأخير عجيب در تحويل پژو 2۰۰8

همچنین رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو 
با بیان اینكه وزیر صنعت وع��ده افزایش عرضه 
خودرو را داده است، گفت: باید ببینیم این اتفاق 

عملیاتي مي شود یا خیر. 
مؤتمني افزود: تأخیر در تحویل برخي خودروها 
قابل توجه است، به عنوان مثال پژو 2008 که سه 
س��ال پیش ثبت  نام آن انجام شد، اخیراً از سوي 
ایران خودرو به خریداران تحویل داده مي شود. 
این در حالي اس��ت ک��ه واردات قطعات ممنوع 
است، پس مشكل تأمین قطعه براي این خودروي 

مونتاژي وجود نداشته است. 
وي ادامه داد: با فاکتور شدن پژو 2008 از سوي 
ایران خودرو، روز گذش��ته قیم��ت این خودرو 
افت 50 میلیون توماني را تجربه کرد و به 380 
میلیون تومان رس��ید. به گفته وي، افرادي که 
خودرو را در زم��ان گراني خری��داري کرده اند 
حاال مقابل کاهش قیمت ه��ا مقاومت مي کنند 
و منتظرند تا قیمت ها افزایش یابد و پس از آن 

براي فروش اقدام کنند.

پيش فروش خودرو بدون در نظر گرفتن ظرفيت توليد
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 ۳۰ ميليون تن مازاد توليد سيمان داريم
يك كارشـناس صنعت سـيمان با بيان اينكه قيمت هـا به حدي 
پايين آمـده كـه واحدهاي توليـدي بـراي ادامه حيـات خود يا 
حجم توليد خـود را كاهش داده يا ارزان فروشـي مي كنند، گفت: 
امـروز صنعت سـيمان بـا ۳۰ميليون مـازاد توليد روبه روسـت. 
علي محمد بُد در گفت وگو با »تسنیم« با اشاره به اینكه رابطه قیمت 
فوالد و سیمان یك به سه است، اظهار داشت: این رابطه در جهان رعایت 
شده اما متأسفانه تولیدکنندگان سیمان محصوالت خود را بسیار ارزان 
به فروش مي رسانند که همین موضوع این نسبت را خراب کرده است. 
وي با اعالم اینكه هم اکنون هر تن سیمان 150 هزار تومان به فروش 
مي رس��د، افزود: قیمت ها به حدي پایین آمده که واحدهاي تولیدي 
براي ادامه حیات خود یا حجم تولید خود را کاهش داده یا ارزان فروشي 
مي کنند. این کارشناس سیمان با اعالم اینكه حجم تولید سیمان در 
کشور 85 میلیون تن است، تصریح کرد: از این رقم ۴5 میلیون تن به 
مصرف داخیل و 10 میلیون تن صادر مي شود. این ارقام نشان مي دهد 
امروز صنعت س��یمان با 30 میلیون مازاد تولید روبه رو است که براي 

مدیریت آن هیچ تدبیري به کار گرفته نشده است. 
بُد بر لزوم افزایش قیمت سیمان اشاره کرد و گفت: باید جنگ قیمتي 
میان تولیدکنن��دگان این صنعت از بی��ن رفته و تولیدکنن��ده بتواند 
محصوالت خود را بدون ضرر در سطح بازار به فروش برساند، اما متأسفانه 
60 درصد تولیدکنندگان سیمان دولتي و ۴0 درصد خصوصي هستند. 
به نحوي که مدیریت دولتي به دلیل چرخش��ي ب��ودن در این واحدها 
تمرکزي به رفع مشكالت سیمان ندارند و در اکثر موارد بخش خصوصي 

است که تالش خود را براي رفع مشكالت انجام مي دهد.
......................................................................................................................................

گزارش تخلفات واگذاري آلومينيوم 
المهدي به قوه قضائيه ارسال شد

نماينـدگان مجلس گزارش كميسـيون ويـژه حمايـت از توليد 
ملي دربـاره نقض قانـون و مقررات مربـوط به واگذاري شـركت 
آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال را به قوه قضائيه ارسال كردند. 
به گزارش »تسنیم«، نمایندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جلسه 
علني سه ش��نبه مجلس با 163 رأي مواف��ق، 7 رأي مخالف و 2 رأي 
ممتنع از 201 نماینده حاضر با ارسال گزارش کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي در خصوص 
نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاري ش��رکت آلومینیوم المهدي 
و مجتمع هرمزال به قوه قضائیه موافقت کردن��د. در این گزارش که 
توس��ط حمیدرضا فوالدگر، رئیس این کمیس��یون در مجلس قرائت 
شد، آمده اس��ت: خریدار تالش خود را بر اجراي تعه��دات قراردادي 
متمرکز کرده است و در خصوص س��ایر تعهدات غیرقراردادي مانند 
تسهیالت دریافتي توسط ش��رکت المهدي با ضمانت ایمیدرو قبل از 
واگذاري، تحویل 19 هزار تن ش��مش آلومینیوم به ایمیدرو، خریدار 
دغدغه اي براي ایفاي تعهدات خود ن��دارد؛  چراکه اوالً در نتیجه عدم 
ایفاي این تعهدات ضرر و زیان چنداني متوجه خریدار نمي شود و ثانیاً 
ضمانت اجرایي خاصي نیز براي این دسته از تعهدات از سوي سازمان 

خصوصي سازي در نظر گرفته نشده است. 
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: بر اس��اس گزارش دیوان محاسبات 
کشور، سازمان خصوصي س��ازي با توجه به رأي هیئت داوري باید به 
تكالیف قانوني خود از جمله بند 7 ماده 12 و ماده 11 قرارداد 11309 
موضوع واگذاري طرح هرمزال و همچنین واگذاري شرکت آلومینیوم 
المهدي مبني بر دریافت مطالبات از طریق راهكار مذکور در ماده ۴8 
قانون محاسبات عمومي یا اعمال ماده 11 قانون محاسبات عمومي یا 
اعمال ماده 11 قرارداد مذکور مبني بر فسخ و اقاله قرارداد عمل کند 
که تاکنون این امر محقق نشده است. در ادامه این گزارش آمده است: 
سازمان خصوصي س��ازي به دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه 
س��اچه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایي الزم براي سایر تعهدات 
خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت 
اجرایي الزم براي تعهدات خریدار در قرارداد واگذاري و همچنین عدم 
اجراي مفاد جزءه��اي 13 و 15 بند الف ماده ۴ دس��تورالعمل نحوه 
نظارت پس از واگذاري مس��ئول بوده و به استناد تبصره 1 ماده 23۴ 
آیین نامه داخلي مجلس، موضوع جهت اعالم نظر مجلس و ارسال به 

قوه قضائیه تقدیم مي شود. 
......................................................................................................................................

نهاونديان: 
فقط بايد 9 ماه دوام بياوريم

معـاون اقتصـادي رئيس جمهـور بـه جـای ارائـه ايده هـای 
واقعـی اقتصـادی، مشـكالت فعلـی اقتصـاد كشـور را بـه 
مـاه  تحريم هـا گـره می زنـد و معتقـد اسـت، بايـد فقـط ۹ 
تـاب بياوريـم تـا دشـمن از ادامـه فشـارها نااميـد شـود. 
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادي رئیس جمهور در دیدار با مسئوالن و 
مدیران سازمان هاي مردم نهاد عضو شبكه مشاوران مدیریت و مهندسي 
ایران به اوضاع و احوال اقتصادي کش��ور که بخش��ي از آن مربوط به 
هجمه هاي جدید امریكا و تحریم ها مي باشد اشاره کرده و گفته است در 
سایه انسجام ملّي از این وضعیت نیز عبور خواهیم کرد. در این شرایط 
هر کسي وظیفه دارد به سهم خود به جاي مسئولیت گریزي و فرافكني 
مشارکت فعاالنه داشته باش��د و هم اکنون فرصتي است که به فعاالن 
بنگاه هاي اقتصادي کمك کنیم تاب آوري کنند چون به عقیده بسیاري 
از کارشناسان اگر ما 9 ماه باقي مانده سال پیش رو را بگذرانیم دشمن 

از ادامه فشارها ناامید خواهدشد.
معاون اقتصادي رئیس جمهور افزود: ریشه بسیاري از مشكالت ما در این 
جمله است » جامعه اي را مي ش��ود مدیریت کرد که نسبت به مدیریت آن 
اعتماد داشته باش��یم. اگر اعتماد به مدیریت کشور آسیب ببیند نمي توان 
مدیریت کرد«. هم اکنون فضاي ذهني جامعه موارد مبتني بر سوءظّن را 
بهتر مي پذیرد تا حرف مبتني بر حسن ظّن را... همه ما االن در مورد ضررهاي 
یأس و ناامیدي و ضررهاي بي اعتمادي حرف مي زنیم، اما در مورد راهكار این 

موضوع به غیر از توصیه به همدیگر و شعر خواندن صحبت نمي کنیم. 
نهاوندیان گفت: ما باید در مرحله تحریم هاي جدید امریكا پیروز بشویم، 
چون مي بینید که با وقاحت و صراحت از تجزی��ه ایران حرف مي زنند. 
دشمنان مي گویند، مشكل ما این است که ایران خیلي بزرگ است. ما 
باید از این بزرگي دفاع کنیم. البته بزرگي هم به ادعا نمي شود. باید اسباب 
بزرگي همه آماده کنیم. بزرگي با بزرگواري دو روي یك سكه هستند. اگر 
در روح جامعه ما خّست، بد زباني نهادینه شد، بزرگواري از منش ما رخت 

بر مي بندد، چه کنیم جامعه به بزرگواري برگردد. 
اینها مس��ائل مدیریتي است، فقط مس��ائل فرهنگي نیست. بر ما چه 
گذش��ته که حاالت روحي جامعه ما این ش��ده که در فضاي مجازي 
جامعه دیده مي شود، البته آنچه در فضاي مجازي هست، آیینه خوبي 

براي واقعیت روح جامعه نیست.

رئيـس كل بانـك مركـزي در    بانك
يادداشـتي در اينسـتاگرام بـا 
انتقاد از جمالت تكراري اروپاييان براي راه اندازي سازوكار 
مالي نوشـت: اگر اروپايي ها نگران واكنش امريكا در مورد 
نوع كاالي صادراتي به ايران هستند، مي توانند توانايي خود 
را بـا صـدور كاالهـاي اساسـي و دارو تسـت كننـد. 
به گزارش »ایرنا«، عبدالناصر همتي در این یادداشت افزود: از حدود 

یك سال پیش اروپا دنبال یك ساز و کار مالي براي انجام تجارت با 
ایران بود تا اینكه باالخره سه ماه پیش آن را معرفي کرد. 

وي ادامه داد: نزدیك دو ماه اس��ت س��از و کار متناظر با آن تحت 
عنوان ساز و کار تجارت و تأمین مالي »ساتما« در تهران تأسیس 
و مدیران آن به اروپایي ها معرفي شده اند. رئیس کل بانك مرکزي 
ادامه داد: تكرار مداوم جمالتي نظیر دنبال س��از و کار مالي بودن 
از سوي مس��ئوالن اروپایي، گزاره اي تكراري و نخ نما شده خواهد 

بود. س��اده ترین کار براي عملیاتي کردن فعالیت س��از و کار هاي 
»اینستكس« و »ساتما« برداشت نفت از سوي شرکت ها و نهادهاي 
اروپایي یا اعطاي یك خط اعتباري به صادر کنندگان اروپایي براي 
شروع صادرات به ایران است. همتي تأکید کرد: اروپایي ها اگر نگران 
واکنش امریكا در م��ورد نوع کاالهاي صادراتي به ایران هس��تند، 
مي توانند توانایي خود را با صدور کاال هاي اساسي و دارو تست کنند. 

حال مي توان گفت توپ در زمین اروپاست!

انتقاد همتي از جمله هاي تكراري اروپاييان براي سازوكار مالي

2ماه از سال ۹8 گذشت 

زمان را براي اصالحات بودجه و بانك از دست ندهيم 
دستگاه هاي مختلف در رابطه با تحقق شعار سال و اصالحات اقتصادی برنامه و گزارش عملكرد ماهانه ارائه دهند 

كم كم به روزهاي پاياني دومين ماه از سال ۹8 كه 
مقام معظم رهبري آن را سال رونق توليد ناميد، 
نزديك مي شويم. با توجه به اينكه پيش از اين 
نيز رهبـري توصيه اي در رابطه بـا اصالح نظام 
بانكي و همچنين بودجه داشتند، جا دارد مقامات 
اقتصادي كشـور اعـم از دولتـي و غير دولتي 
در جهـت تحقـق شـعار سـال و توصيه هاي 
رهبري گزارش هـاي ماهانه ارائـه دهند تا هم 
خداي نكرده موارد فوق به فراموشـي سپرده 
نشـود و هم اينكه مردم در جريـان اصالحات 
اقتصـادي و تقويـت توليـد ملي قـرار گيرند. 
به گزارش »ج��وان«، تأکید بر اصالح نظام بانكي 
و بودجه جزو مواردي اس��ت که گویا رهبر معظم 
انقالب در اواخر سال گذشته عنوان داشتند، عالوه 
بر این، ایشان سال 98 را سال رونق تولید نامگذاري 
کردند، در این میان جا دارد در راستاي شفافیت، 
قواي مختلف به ویژه قوه مجری��ه برنامه خود را 
در جهت محقق ک��ردن توصیه هاي مهم رهبري 
درباره اقتصاد در سال جاري اعالم و سپس گزارش 
عملیاتي کردن برنامه را ماه به ماه جهت تنویر افكار 

عمومي منتشر کند. 
بي شك اصالح نظام بانكي و بودجه کار ساده اي 
نیست، اما درجه اهمیتش آنقدري است که پاشنه 
آشیل اقتصاد ایران به ش��مار مي رود، زیرا ریشه 
بس��یاري از مش��كالت اقتصاد ایران را باید در دو 
بخش بودجه ریزي و بانكداري جست وجو کرد، زیرا 
به دلیل بافت اقتصاد دولت��ي و نفتي ایران عماًل 
بودجه دولت و بخش بانكداري به لحاظ بومي جزو 
ارکان و عمود اقتصاد به شمار مي روند که اصالح 
این دو بخش بي شك در راس��تاي رونق تولید و 

تحقق شعار سالجاري ارزیابي مي شود. 
از آنجایي که در کشور نهادهاي موازي متعهد و 
متنوعي وجود دارد معموالً دستگاه هاي اجرایي در 
عمل به دستورالعمل ها و توصیه ها و سیاست هاي 
کلي هماهنگي الزم و کافي را ندارند و زماني هم 
که با نقد روبه رو مي ش��وند فرافكني مي کنند و 
هر دستگاه توپ کم کاري و کم لطفي را به زمین 
بخش موازي خود مي اندازد، حال براي اینكه در 
س��ال جاري بتوانیم در اص��الح دو بخش، عمود 
و رکن اقتصاد ایران یعن��ي بودجه و بانك موفق 

باشیم، بهتر است هر یك از دستگاه هاي اجرایي 
درگیر در این موضوع ابتدا برنامه خود را اعالم کند 
و سپس در گزارش هاي ماهانه عملكرد خود را به 

شكل شفاف انعكاس دهد. 
در این میان نهاد باال دستي هم که متولي اصالحات 
است جا دارد برنامه و وظیفه هر یك از دستگاه هاي 
اجرایي را جهت اصالح نظام بودج��ه و بانكي به 
شكل شفاف بیان کند تا وظیفه نهادهاي موازي 
در راس��تاي اصالحات اقتصادي کاماًل مشخص 
باش��د و هیچ نهادي نتواند از زیر بار وظیفه شانه 
خالي کند، در عین حال نهاد باالدست و برنامه ریز 
و متولي اصل��ي اصالحات نیز ماه ب��ه ماه به طور 
جدا گانه گزارش کلي عملیاتي برنامه را عالوه بر 
ارسال به دفاتر مقامات و نهادهاي باالدستي براي 
مردم نیز منتش��ر کند تا افكار عمومي نیز از روند 

اصالحات اقتصادي مطلع باشند. 
در رابطه با تحقق ش��عار س��الجاري یعني رونق 
تولید نی��ز بای��د عنوان داش��ت ک��ه کم کم به 
روزهاي پایاني اردیبهشت ماه سال 98 نزدیك 
مي شویم، از این رو باید مراقب بود تا جنگ رواني 

که امریكایي ها براي کش��ور ب��ه راه انداخته اند، 
سبب نش��ود که از تقویت تولید و اجراي برنامه 
اصالحات اقتصادي در بخش هاي بودجه و بانك 
باز بمانیم، زیرا اگر به سال هاي 92 تا 97 نگاهي 
گ��ذرا بیندازیم، متوج��ه هزینه ه��اي فرصت از 
دس��ت رفته براي اجراي اصالحات اقتصادي در 
جهت تقویت تولید ملي مي ش��ویم از این رو بیم 
آن مي رود که با شعبده بازي هایي که این روزها 
امریكایي ه��ا در منطقه ب��ه راه انداخته اند، روند 
بالتكلیفي ادامه یابد و به طور مجدد زمان براي 

اجراي اصالحات اقتصادي از دست برود. 
باید پذیرفت اقتصاد ایران از لحاظ س��اختاري، 
مالي، اداري، تكنولوژي، مالكیتي و فرایندي دچار 
اشكاالت اساسي است که عموم این مشكالت از 
دیر باز نیز وجود داشته است و از ابتداي انقالب در 
هر دهه ریسك هاي داخلي و خارجي فرصت جهت 
اصالحا ت اقتصادي را از مردم سلب کرده است. اگر 
نگاهي ب��ه نقاط تحریمي اقتص��اد کنیم متوجه 
مي شویم که طرف مقابل دقیقاً نقاط ضعف اقتصاد 
را براي تحریم انتخاب کرده است، حال اگر اراده 
و اتحاد به خرج دهیم و اصالح��ا ت اقتصادي به 
ویژه در بخش هاي بودجه و بانك را بنا به توصیه 
رهبري اصالح کنیم، بخش زیادي از مش��كالت 
حل مي ش��ود در عین ح��ال بخش هاي دیگري 
چون آزاد س��ازي اقتصادي در حوزه مالكیت ها و 
واگذاري اقتصاد و مجموعه ها به مردم و همچنین 
نظام مالیاتي و شفاف س��ازي و اطالع رساني و. . . 
دچار اشكاالتي اس��ت که به تدریج باید برطرف 
شود، در غیر این صورت باید دانست رفع تحریم ها 
نیز نمي تواند مشكالت ساختاري اقتصاد ایران را 
برطرف کند و تنها تا برقراري مجدد تحریمي در 
آینده، سا یه مش��كالت اقتصاد را تا مدتي از سر 
ایران برخواهد داش��ت، ولي در آینده سایه شوم 
مشكالت را با تحریم جدید در دامنه وسیع تر بر 

سر اقتصاد مي گستراند. 
در پایان با توجه به اینكه از سال 92 تا کنون حتي 
به رغم مذاکرات هسته اي و برقراري برجام اقتصاد 
ایران در بالتكلیفي قرار گرفته است و این بالتكلیفي 
براي اقتصاد ایران به مثابه سم است، انتظار مي رود 
حداقل در سالجاري با توجه به همه مشكالتي که 
تحریم ها و جنگ اقتصادي رقم زده است، زمان را 
براي اصالحات ساختاري در بخش هاي بودجه و 
بانك از دست ندهیم و بر اساس برنامه اعالمي و 
گزارش عملكرد ماهانه دستگاه هاي اجراي وظیفه 
خود را براي اصالحاتي که در راستاي تقویت تولید 

ملي است، انجام دهند.

خبرگزاري ايرنا

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یك


