عبور تجارت ايران و عراق از مرز  12ميليارد دالر

آخرين قيمتهای بازار طال و ارز

دبير کل اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق گفت :حجم مبادالت دو کشور در سال
گذشته  12ميليارد دالر بوده که پيشبيني ميشود اين ميزان در سال جاري  10درصد
افزايش داشته باشد.جهانبخش سنجابي شيرازي در گفتوگو با ايسنا ،گفت :به طور
طبيعي در فروردين ماه به دليل تعطيالت ،ميزان مبادالت تجاري کاهشي بوده است.

در بازار اولين روز هفته سکه تمام بهار آزادي  964هزار و  500تومان و هر
دالر آمريکا تومان  3334تومان فروخته شد.هر گرم طالي  18عيار 98هزار
و  811تومان ،نيم سکه  509هزار و  500تومان و ربع سکه  279هزار و 500
تومان عرضه شد.

واکاوي وضعيت اقتصادي کشور از زبان وزير سابق ارتباطات و فناوري اطالعات؛

سامان ندادن واردات به بهانه قاچاق فرافکني است

گروه اقتصادي :محمد سليماني ،وزير اسبق ارتباطات و
فناوري اطالعات در واکاوي وضعيت اقتصادي کشور ،نسخه
منحصر به فرد سامان دادن به شرايط نابسامان اقتصادي
را اتکا بر منابع داخلي و بکارگيري فناوريها و تجهيزات
مدرن خارجي با محوريت اقتصاد مقاومتي دانست.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس انرژي هستهاي را
از مولفههاي ايران قدرتمند برشمرد و افزود :در جهان امروز هر
کشوري که به منابع انرژي دسترسي داشته باشد صاحب قدرت
برتر است به همين دليل است که جمهوري اسالمي ايران در
کنار در اختيار داشتن منابع نفت و گاز در صدد توسعه فناوري
هستهاي است.نماينده مردم تهران بر لزوم توجه به مولفههاي
تاثيرگذار به وجود آورنده نابسامانيهاي کشور تاکيد کرد و نسخه
منحصر به فرد براي سامان دادن شرايط نابسامان اقتصادي را اتکا
بر منابع داخلي و بکارگيري فناوريها و تجهيزات مدرن خارجي
با محوريت اقتصاد مقاومتي دانست.اين عضو کميسيون صنايع و
معادن مجلس افزود :اين اقتصاد رياضتي نيست بلکه متکي بر
توليد بيشتر و افزايش راندمانها است ،اين اقتصاد بر تواناييها،
استعدادها و امکانات بالفعل و بالقوه کشور در کنار تجربيات و
فناوريهاي کشورهاي توسعه يافته است ،در اين اقتصاد محور
کار در داخل است و آنچه که براي ارتقاي کيفيتها نيز بايد در
اين اقتصاد بکار گرفته شود از خارج از مرزهاي جمهوري اسالمي
تأمين ميشود.نماينده مردم تهران با بيان اينکه طي يک سال
گذشته قدمهايي در جهت پياده سازي اقتصاد مقاومتي در قواي
سهگانه به ويژه قوه مجريه و مقننه برداشته شده است اما ناکافي
است ،به آسيبشناسي داليل اين مسأله پرداخت.سليماني خطاب
به قواي سهگانه به ويژه مديران اجرايي کشور از آنان خواست
براي تحقق اقتصاد مقاومتي چهار محور را مشخص کنند و
متوقف کردن خام فروشي را در رأس اقداماتشان قرار دهند.
وي افزود :الزم است براي تحقق اقتصاد مقاومتي محورهايي را
مشخص کنيم که مورد تفاهم همه است ،به طور مثال توقف خام
فروشي و افزايش فرآورده فروشي بايد در رأس اين محورها قرار
گيرد و سياست توسعه صنعتي کشور را بر اين محور بنويسيم.
در اين صورت در حوزههاي اشتغال ،رشد اقتصادي و بازارهاي
جهاني شاهد رشد جهشي خواهيم بود.وي خام فروشي نفت را از
بزرگترين موانع استقالل بودجه از درآمدهاي نفتي دانست و افزود:
درآمدهاي نفتي به جاي سرمايهگذاري در زيرساختها و تبديل
ارزش افزوده صرف امور جاري ميشود و اين در حالي است که
در بسياري از صنايع پايين دست نفت همچنان عقبافتادهايم.
وي از بيژن زنگنه وزير نفت خواست تا در صنعت نفت را به
روي جوانان و کارشناسان دانشجو باز کند و خاطرنشان کرد:
نفت اين ظرفيت بالقوه را دارد که تمام رشتههاي مهندسي،
مديريتي ،بازرگاني و حتي علوم اجتماعي را درگير خود کند،
در حالي که در حال حاضر رشتههاي شيمي و مهندسي شيمي
به صورت بالفعل دراين صنعت فعالند و به شدت نيازمند فعال
کردن رشتههاي مکانيک ،الکترونيک ،فيزيک ،متالوژي ،قدرت،
کنترل و حتي ساختمان و عمران که مرتبط با صنعت نفت است

در نظام آموزش عالي کشور هستيم.سليماني تأکيد کرد :حتي
اگر الزم باشد هزار دانشجوي دکترا با ماهي يک ميليون تومان
استخدام شود اين اقدام بايد انجام شود تا نخبگاني در صنعت
نفت و گاز پرورش يابند که پس از دو سه سال تبديل به بذري
براي توسعه و رونق اقتصاد کشور شوند .متأسفانه در حال حاضر
آن بخش از صنعت نفت که با آموزش عالي درگير است محدود
به مخازن و يافتن راههايي براي افزايش برداشت از مخازن نفتي
است و فقط سه دانشگاه تهران ،صنعتي شريف و اميرکبير در اين
زمينه فعاليت دارند .البته از سه چهار سال قبل نيز کنسرسيومي
از دانشگاههاي کشور تشکيل شدند اما اين مجموعهها تماماً در پي
افزايش دانش خود جهت برداشت بيشتر از مخازن فعاليت دارند

برخي از معادن کشور به جهاد دانشگاهي سپرده شود
سليماني در پيشنهادي خواستار سپرده شدن برخي از معادن
کشور به جهاد دانشگاهي شد و افزود :استخراج و توليد فرآوردههاي
معدني با سپرده شدن بخشي از معادن کشور به جهاد دانشگاهي
متحول ميشود.وي سومين محور تحقق اقتصاد مقاومتي را
صنايع پتروشيمي برشمرد و افزود :اگرچه در بخش باالدستي
صنايع پتروشيمي درآمد  14ميليارد دالري از محل فروش
فرآوردههاي پتروشيمي عايد کشور ميشود اما تا صنايع پايين
دستي اين صنعت رونق نگيرد اشتغالي به وجود نميآيد .به بيان
ديگر توسعه صنايع باالدستي پتروشيمي براي کشور اشتغالزاست
اما هيچ اشتغالي براي کشور به وجود نميآورد.نماينده مردم تهران

و در حوزه توليد فرآوردههاي نفتي و گازي کار چنداني انجام
ندادهاند.سليماني دومين بخش تأثيرگذار در اقتصاد مقاومتي را
بخش معادن برشمرد و افزود :ايران جز  10کشور برتر با حجم
باالي معادن و تنوع کانيها و مواد معدني است ،اما در اين بخش
نيز گرفتار خام فروشي هستيم .يکي از مزيتهاي ديگر ايران در
بخش معدن همان روباز بودن معادن بزرگي چون معادن مس،
آلومينيوم ،فوالد وآهن هستند .اين به آن معناست که ميتواند
با کمترين هزينه نسبت به کشورهايي مثل آفريقاي جنوبي که
مجبور است ميليونها دالر صرف و صدها متر تونل حفر کند تا
به مواد معدني برسد ،هزينهاي به مراتب کمتر براي استخراج،
فرآوري و توليد محصول با ارزش افزوده بيشتر صرف خواهيم کرد.

بخش کشاورزي را چهارمين مولفه تأثيرگذار در تحقق اقتصاد
مقاومتي برشمرد و افزود :در بخش کشاورزي عالوه بر در اختيار
داشتن چهار فصل سال طي هزاران سال گذشته تجربيات و
استعدادهاي درخشاني کسب کردهايم .اگرچه کشور دچار کمآبي
است ولي به دليل پهناور بودن خاک ايران اين خأل به اشکال
مختلفي قابل جبران است.وي ابراز تأسف کرد :در اين بخش
نيز گرفتار خام فروشي هستيم و صنايع بستهبندي و تبديلي به
شدت ضعيف است .به همين دليل کشاورزان مجبورند محصوالت
خود را به نرخهاي بسيار پايين به واسطههاي داخلي و خارجي
ميفروشند .به طور مثال خرما توسط کشاورز به دالل کيلويي
هزار تومان فروخته ميشود ولي همين خرما در عربستان کيلويي

 6تا  7دالر فروخته ميشود .يا در محصول زعفران خريداران
اروپايي به ويژه اسپانياييها زعفران ايران را به صورت فلهاي و
با نرخهاي پايين ميخرند ولي در بستهبنديهاي شکيل به اسم
خود در بازارهاي جهاني ميفروشند.سليماني واردات را يکي ديگر
از گلوگاههاي تأثيرگذار بر اقتصاد مقاومتي دانست و خاطرنشان
کرد :اينکه به بهان ه گستردگي قاچاق گفته ميشود نميتوان
واردات را سامان داد به نظر بنده نوعي فرافکني است .به عقيده
بنده نظام واردات کشور به شکلي بايد سامان يابد و انگيزههاي
سرمايهگذاري به حدي متنوع شود که حتي درآمدهاي ناشي از
واردات قاچاق نيز به آن بخشها سرازير شود.وزير اسبق ارتباطات
و فناوري اطالعات در بخش ديگري از اين گفتوگو با ايسنا
فناوري اطالعات و صنايع هايتک را زيربناييترين اليه اقتصاد
مقاومتي دانست و افزود :اقتصاد را از هر زاويهاي که بررسي کنيم
بيشک فناوري اطالعات و صنايعهايتک تأثير بنيادين و شگرفي
در زيرساختهاي اقتصادي و غيراقتصادي دارد.سليماني تأکيد
کرد :نظام اقتصادي کشور براي خروج از بنبست ها و نابسامانيها
نيازمند شبکه جامع اطالعاتي است که متکي بر فناوري اطالعات
و صنايع هايتک است.به اعتقاد سليماني براي شناسايي اقشار
پردرآمد و کم درآمد نيز بايد متکي بر فناوري اطالعات عمل شود.
به گفته اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با راهاندازي
ديتاسنترها و شبکه کردن آنها در گمرکات و ساير بخشهاي
اداري و اقتصادي ميتوان جلوي رانتها و سوءاستفادههاي کالن
را گرفت.وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطالعات تأکيد کرد :اگر
دستگاههاي اجرايي به ويژه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
اولويت خود را توسعه فناوري اطالعات و راهاندازي شبکه ملي
اطالعات قرار دهند ،تحول چشمگيري در کليه بخشها شاهد
خواهيم بود ،چرا که توسعه فناوري اطالعات موجب کاهش
هزينهها ،جلوگيري از اتالف وقت مردم ،مهار قاچاق و رانت،
افزايش راندمانها و حتي کاهش هزينه دادرسي ميشود.وي
متذکر شد :قدمهاي بلندي طي سالهاي گذشته براي توسعه
دولت الکترونيک برداشته شده است و زيرساختهاي مخابراتي
با ميليونها کيلومتر فيبر نوري در سراسر کشور فراهم است.اين
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ،توسعه فناوري اطالعات
در کشور را موجب اصالح نظام سرمايهگذاري در بخشهاي
مختلف کشور دانست و افزود :گردش مالي در ايران به شدت کند
است .براي رفع اين نقص يکي از راهها توسعه فناوري اطالعات
است .در اين صورت سرمايهگذاران ميتوانند با يک کليک به
اطالعات بخشها و استانهاي مختلف کشور دسترسي پيدا کنند
و محلهاي مورد عالقه خود براي سرمايهگذاري را بيابند.وي با
نقد نگرش و عملکرد خودروسازان و بيتفاوتي آنان براي کاهش
قيمت حاشيه بازار در اين صنعت ،گفت :متأسفانه خودروسازان در
پي حذف قيمت حاشيه بازار نيستند ،چندي قبل در نشستي با
خودروسازان گفتم مدل اقتصادي قديمي صنعت خودرو را کنار
گذاريد تا هم خودروساز ،هم مشتري و هم دولت رضايت داشته
باشند .البته تا آن زمان رانتخواري و توليد بيکيفيت خودرو
ادامه خواهد يافت.

تخصيص  ۲ميليارد دالر ارز براي واردات از مجاري قانوني نبوده است

رشد  ۱۶درصدي واردات در سال ۹۳

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که نحوه تخصيص ارز ۲
ميليارد دالري به واردات ،از مجاري قانوني نبوده است ،گفت :واردات کاال با
ارز مبادله اي و فروش بر مبناي ارز آزاد صورت گرفته است.
هفته گذشته  15نماينده مجلس شوراي اسالمي در نامهاي به رئيس جمهور
خواستار بررسي اختصاص  2ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملي که قرار بود
براي مهار آبهاي مرزي استفاده شود ،براي واردات نهادههاي دامي که به دو شرکت
دولتي زير نظر وزارت جهاد کشاورزي داده شده ،را خواستار شدند.پس از انتشار
اين نامه معاون وزير جهاد کشاورزي در رسانهها اعالم کرد که واردات نهاده دامي
تنها در انحصار دو شرکت نبوده و شرکتهاي خصوصي هم اجازه واردات داشته
اند.در عين حال رضا شيوا رئيس شوراي رقابت نيز اعالم کرد که در حال جمع آوري نظرات کارشناسي دستگاههاي مختلف
براي بررسي موضوع هستيم.محمدرضا پورابراهيمي به عنوان يکي از  15نماينده مجلس امضا کننده اين نامه در گفتوگو با
فارس اظهار داشت :ما ميگوييم از  8ميليارد دالري که مجوز آن را براي برداشت از صندوق توسعه ملي از مقام معظم رهبري
گرفتهاند  2ميليارد دالر براي وزارت نيرو و مهار آبهاي مرزي اختصاص يافته که قاعدتاً مسير تبديل ارز به ريال بايد از مجاري
قانوني طي شود.وي با اشاره به اينکه ارز بايد از مسير بانک مرکزي تبديل به ريال شود ،خاطرنشان کرد :يک بخش از اين
ارز يعني حدود  900ميليون دالر به بانک مرکزي داده شده ،ولي  490ميليون دالر آن داده نشده است و با ضوابط مرتبط با
تخصيص ارز همخواني ندارد و به نوعي عدول از قانون محسوب ميشود.نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس به اين نکته
اشاره کرد که عملکرد اين دو شرکت براي واردات نهادههاي دامي با ضوابط اصل  44همخواني ندارد و همچنين اين دو شرکت
مطرح شده سابقه فعاليت براي واردات نهادههاي دامي ندارند.وي با بيان اينکه به نظر ميرسد ،وزارت جهاد اگر بنا دارد تا نهاده
دامي وارد کند بايد به همه واردکنندگان اجازه واردات داده نه آنکه رويکرد انحصاري داشته باشد و دراختيار دو شرکت خاص
آن را قرار دهد افزود :نکته ديگري که جاي تأمل دارد و نياز به توضيح بيشتر آن است که به نظر ميرسد کاالها با ارز مبادلهاي
وارد شدهاند ،ولي مبناي محاسبه نرخ آن در داخل بر مبناي ارز آزاد بوده است.نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسالمي
گفت :وقتي آييننامه اجرايي و مصوبه داريم ،بايد پرسيد داستان شيوهنامه چيست که  6وزير آن را امضا ميکنند و ميگويند
اين کار بايد از طريق شيوهنامهاي که به تصويب هيأت وزيران ميرسد ،انجام شود.

مديركل دفتر فنآوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل و نقل
جادهاي از افزايش  ۱۶درصدي ميزان واردات در سال گذشته نسبت به سال
 ۹۲خبر داد.
فرامرز مداح با اشاره به آمار صادرات و واردات کاالها ،اظهار داشت :در  ۱۲ماهه
سال  ،۹۳در مجموع  ۴۴ميليون و  ۱۷۹هزار تن كاالهاي نفتي و غيرنفتي از مرزهاي
زميني و آبي وارد و  ۵۸ميليون و  ۹۸۲هزار تن كاال از مرزهاي كشور صادر شده
است ،كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ميزان واردات  ۱۶درصد افزايش
داشته است.مديركل دفتر فنآوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل و
نقل جادهاي ،افزود :از مجموع كاالهاي صادر شده ،ميزان  ۶ميليون و  ۶۲۸هزار تن
كاال از طريق مرزهاي جادهاي از كشور خارج و ميزان يك ميليون و  ۴۳۵هزار تن از مرزهاي جادهاي به كشور وارد شدند.وي با
اشاره به اين كه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده  ۸درصد و سهم دريا  ۹۲درصد است ،اظهار داشت :از ميان مرزهاي جادهاي
كشور ،مرز بازرگان با سهم  ۵۸درصدي فعالترين مرز در زمينه واردات كاال به كشور به شمار ميرود .پس از آن مرزهاي آستارا و
ميرجاوه با  ۱۷و  ۱۱درصد در ردههاي بعدي قرار دارند.وي افزود :عملكرد مرزهاي جادهاي در زمينه صادرات كاال از كشور نشان
ميدهد طي  ۹سال  ،۹۳مرز بازرگان با  ۱۹درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي دوغارون با  ۱۴درصد و آستارا با  ۱۲درصد
قرار دارند .با بيان اين كه سهم كاميونهاي ايراني در صادرات كاال  ۶۲درصد و در جابهجايي واردات كاال  ۴۰درصد بوده است،
افزود :از مجموع كاالهاي صادر شده بيشترين ميزان به كشورهاي افغانستان و تركيه و از مجموع كاالهاي وارد شده بيشترين ميزان
از كشورهاي تركيه و آذربايجان بوده است.وي با اشاره به اين كه طي مدت مذكور ۲۱۱ ،هزار نفر مسافر توسط  ۲۳هزار دستگاه
وسيلهنقليه مسافري وارد كشور شدند ،افزود :در جابهجايي اين مسافران سهم اتوبوس  ۴۸درصد ،مينيبوس  ۷درصد و سواري
 ۴۵درصد است.همچنين تعداد  ۳۷۱هزار نفر توسط  ۳۸هزار دستگاه وسيلهنقليه مسافري از كشور خارج شدند كه سهم اتوبوس
 ۵۶درصد ،مينيبوس  ۲درصد و سواري  ۴۲درصد بوده است.مداح درخصوص آمار تردد وسايلنقليه مسافري در مرزهاي كشور
گفت :در مدت مذكور ،بيشترين تردد وسايلنقليه مسافري در مرزهاي دوغارون با  ۲۸درصد و بيلهسوار با  ۱۹درصد بوده است.وي
خاطرنشان كرد :از مجموع مسافران وارد شده به كشور  ۱۱۵هزار نفر مسافر خارجي و  ۹۶هزار نفر مسافر ايراني بوده و از مجموع
مسافران خارج شده از كشور  ۱۵۸هزار نفر مسافر خارجي و  ۲۱۳هزار نفر مسافر ايراني از مرزهاي جادهاي كشور خارج شدند.

یادداشت دوم
نقص کار کجاست؟
ادامه از صفحه یک

اگر عالقه منديم که کشور در زمينه صنعت و تکنولوژي به
پيشرفت هاي بي بازگشت دست يابد و برنامه هاي بلند مدت
توسعه يي آن به سرانجام مطلوبي برسند ،يکي از راه هاي دست
يابي به اين نتيجه ،بازبيني در مالکات ارزيابي ها و گزينش
هاست .چرا که صنعت به دست توانمندان اين عرصه به رونق
ميرسد و شکوفا ميشود و الزم است تا در چنين حوزه هاي
کامال تخصصي ،مالکات ارزيابي متناسب باشد و اال سپردن
صنعت به دست سفته بازان و دالالن که کاري ندارد .يعني
همان اتفاقي که سالياني پيش رخ داد و عده اي به عزم دور زدن
تحريم ها ،مردم را دور زدند.
رشد فزاينده اين پديده اقتصادسوز ،نگران کننده است و
مواجه اي «ارزشي» در برخورد با پديده اختالس هاي بانکي،
مواجهه اي شايسته و قابل دفاع نيست .اگر مديري که پس از
گذشت دو دهه از دوران مسئوليتش ،بجاي آنکه محصول دهد
و به بار دهي برسد و در عرصه خدمتگزاري خوش تر بدرخشد،
مرتکب فساد اقتصادي شود؛ آيا اين اتفاق ،معنايي جز اين دارد
که مالکات مد نظر در گزينش او ،متضمن ّحسن عملکرد در
طول دوران مديريتش نبوده و نيز زمينه اي براي مراقبت ها و

نظارت هاي دائمي ايجاد نکرده است؟ اگر مديري يا مديراني در
مسئوليت خويش دچار انواع فسادها و اختالسات شوند ،آنگاه
آيا پرسشي پاسخ نگفته و چالشي مرتفع نگشته فرا روي ذهن
مردم و بخصوص نسل جوان قرار نميگيرد که آنان با چه مالکي
گزينش و برگزيده شده اند؟ آيا با اين وجود ،اعتبا ِر مالکات مورد
گزينش چنين مديراني ،آسيب نديده
اعتنا و قبول حاکميت در
ِ
و مورد نقد قرار نميگيرد؟ آيا از خود نميپرسند که چرا مالکات
گزينشي مورد نظر نتوانسته مانع از بروز چنين فسادهايي شود؟
و آيا آن مالکات ،ناکارآمد و ناقص است و يا اينکه عيبناکي از
ساختار و سيستم است که اختالس را در درون خود ميپرورد؟
براستي نقص کار کجاست؟
نقص کار کجاست که با وجود حساسيت ها و دقت ورزيهايي که
در امور گزينش صورت ميگيرد و قياس دقيقي که ميان شرايط
متقاضيان با شرايط عمومي و خصوصي قوانين استخدامي انجام
ميپذيرد ،پديده فساد و بخصوص از نوع اختالس آن ،که طي
ساليان اخير از هر گوشه و کناري رخ مينمايد و باعث شگفتي و
حيرت مردمانمان نيز شده است ،در بستر و زمينه اي آرام متولد
ميشود ،رشد ميکند و متورم ميگردد؟ نقص کار کجاست که
محاکمات قضايي متعدد در اين زمينه ،بازدارنده نبوده و ميل و
رغبت براي اختالس را در دماغ فرصت طلبان همچنان متمکن
نگه داشته است؟ آيا مديري که راضي به اختالس ميشود،
فراموش کرده است که در بدو استخدام ،تعهد داده است که به

دين مبين اسالم و يا يکي از اديان رسمي کشور مومن است و به
قانون اساسي نيز التزام داشته باشد؟ آيا پايبندي به اين دو مهم،
براي ممانعت آنان از اختالس ،کافي نبوده است؟ پس نقص کار
کجاست؟ بدون ترديد ،فرآيند اجراي قوانين استخدامي در کشور،
به جراحي باز نيازمند است.
چنين جراحي الزمي ،بايد بتواند ،از پي خود ،صحت و سالمت
را به کالبد نظام اداري باز گرداند و آن را از ابتال به مرضهاي اقتصاد
سوز مصون بدارد .کساني که در صدد اجراي بي کم و کاست
قوانين استخدامي هستند ،بايد بدانند ،که هنگامي ميتوانند
در متناسب سازي قوانين استخدامي با اهداف سند چشم انداز
توفيق يابند ،که معايب ،نقايص و کاستي هاي موجود در نحوه ي
اجراي قوانين فعلي را ،با بي طرفي و کار کارشناسانه بشناسند و
با معادل سازي ،جايگزيني و ابقاي قوانين مفيد و کارآمد ،قوانين
استخدامي را به نحوي دنبال کنند تا عادالنه ترين غربال در
شايسته گزيني اتفاق بيافتد.
چنيــن تغييراتي ،آيا بايد در مواجهه با نيازهاي جديد و
ديدگاه هاي نوين مديريتي ،واجد چه اصول و تدابير بازدارنده اي
باشد ،تا با اعمال آن ،معضالت کنوني مهار گردد؟
با چه نشانه ها و عالئمي ميتوان ،به نتايج چنين تغييراتي،
اعتماد و اعتنا نمود؟ و آيا اساساً ،چنين تغييراتي ،که محتواي
قوانين موجود را دگرگون ميسازد و کارکرد آن را با پارامترهايي
کامال ً علمي و آماري متناسب ميسازد ،ضمانت اجرايي خواهد

داشت؟ در همين رابطه ،راهبردها و رويکردها ،بايد به گونه اي
باشد ،تا با تصويب قوانين بازدارنده ،از هر گونه انحراف و تداخل
در اجراي صحيح قوانين استخدامي پيش بيني شده جلوگيري
به عمل آورد و به تبع آن ،مجريان را در اين رابطه مکلف به
رعايت تمامي موازين قانوني نمود .به موارد فوق ،تالش براي
اجراي درست قانون از جانب ناظران ذيصالح و نيز جلب رضايت
عموم متقاضيان استخدام در فرصت هاي شغلي پيش رو را نيز
بيافزائيد که بي ارتباط به جنبه رواني قضيه نيست.
اشاره تاکيدي نگارنده بر پديده اختالس و پيوند آن با
آزمونهاي استخدامي سال جديد ،بر ميگردد به تعريف پديده
اختالس ،که به معناي «برداشت غير قانوني اموال دولتي و
يا غيردولتي که بدست کارمندان و کارکنان دولت يا وابسته
به دولت صورت ميگيرد» و لذا نگرانيم که مبادا در گزينش
هاي جديد ،مالکاتي مد نظر قرار گيرد تا زمينه براي نوزايي
و تولد اختالسگراني که به نسل آينده تعلق دارند بوجود آيد
و در چند دهه بعد ،سرمايه نسل هاي آتي را به شيوه موسوم
به «شيوه خاوري» چپاول کنند .حتما و الزم است تا در کنار
مالحظات و مالکات ايماني و اخالقي ،مراقبت هاي دائمي
از رويکرد و عملکرد مديران صورت پذيرد و پيش از آنکه
از ايمانش بپرسند ،از تعهدش به وطن و منافع ملي سراغ
بگيرند و اينکه تا کجا در برابر وسوسه هايي که ميتواند
آسيب جدي به اعتماد ملي بزند ،مقاومت ميکند.
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اخبار
مرغ در ميادين عمده فروشي؛  ۵۸۰۰تومان
رئيس اتحاديه پرنده و ماهي از افزايش قيمت مرغ در بازار نسبت به هفته
قبل خبر داد و گفت :قيمت انواع ماهي نسبت به شب عيد بين  ۱۰تا  ۳۰درصد
بسته به نوع آن کاهش يافته است.
مهدي يوسفخاني در گفتگو با مهر از افزايش قيمت مرغ در بازار نسبت به هفته
گذشته خبر داد و افزود :امروز شنبه قيمت هرکيلوگرم مرغ در مراکز خرده فروشي
 ۶۳۰۰تومان ،در مراکز عمده فروشي  ۵۸۰۰تومان و در ميدان بهمن  ۵۶۰۰تومان
است.وي با بيان اينکه کاهش تقاضا سبب افت بيرويه قيمت اين کاال طي هفتههاي
اخير شده بود ،اضافه کرد :هرچه به پايان ماه فروردين نزديکتر ميشويم تقاضا براي
اين کاال بيشتر ميشود و از سوي ديگر شرکت پشتيباني امور دام اقدام به جمعآوري
مرغهاي مازاد کرده که همين موضوع نيز در افزايش قيمت مرغ تاثير داشته است.
يوسفخاني با بيان اينکه قيمت انواع ماهي نيز نسبت به شب عيد بين  ۱۰تا ۳۰
درصد ،بسته به نوع ماهي کاهش يافته است ،گفت :اما نسبت به دو هفته قبل؛ قيمت
ماهي قزلآال و ماهي آزاد دزفولي  ۵۰۰تومان افزايش يافته و قيمت آنها به ترتيب از
 ۱۴هزار و  ۵۰۰و  ۷۰۰۰تومان به  ۱۵هزار و  ۷۵۰۰تومان رسيده است.به گفته وي،
قيمت ساير ماهيها نسبت به دو هفته قبل با کاهش مواجه بوده که علت اين مساله
نيز کاهش تقاضا براي اين محصوالت است اما ماهي قزلآال محصولي است که هميشه
مشتريان خود را دارد.

توافق بانکها براي کاهش نرخ سود سپرده به  20درصد
در حالي که به نظر ميرسد در يکي از جلسات پيش روي شوراي پول و
اعتبار ،نرخ سود بانکي مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد ،بانکها پيش
دستي کرده و در مورد نرخ سود بانکي با يکديگر توافق کردند.
بر همين اساس به نظر ميرسد ،مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي در نشست
روز گذشته خود براي کاهش سود بانکي به تفاهم رسيدند.با توجه به کاهش نرخ تورم و
تأکيدات مقام رياست جمهوري و ديدگاهها و نظرات وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيسکل
بانک مرکزي مديران بانکها توافق کردند در اولين مرحله سود عليالحساب سپردههاي يک
ساله را به  20درصد کاهش داده و سود تسهيالت مشارکتي رايج بانکها را بسته به نوع
فعاليت  2تا  3درصد کاهش دهند.همچنين در اين جلسه مقرر شد در صورت تأييد بانک
مرکزي و شوراي پول و اعتبار اين پيشنهاد از  15ارديبهشت ماه سال جاري عملياتي شود.

فراخوان جذب سرمايهگذار بهرهبردار از امالح نمک
درياچه اروميه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي جذب سرمايهگذاري به منظور
بهرهبرداري از امالح نمک درياچه اروميه ،فراخوان داد.
به گزارش مهر ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در فراخواني به سرمايهگذاران
براي بهرهبرداري از امالح نمک درياچه اروميه اعالم کرد :سرمايهگذاري در استانهاي
آذربايجان شرقي و غربي به منظور بهرهبرداري از امالح نمک درياچه و با هدف
احياي درياچه به طريقي که در روشهاي برداشت و فرآوري تمامي الزامات فني
و زيستمحيطي رعايت شود ،جزء اولويتهاي سرمايهگذاري وزارت صنعت ،معدن و
تجارت خواهد بود.در خصوص اجراي طرحهاي پيشنهادي با هدف احياي درياچه
اروميه در دي ماه سال گذشته جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و نماينده ستاد احياي درياچه اروميه برگزار
شد .در اين جلسه مقرر گرديد؛ مطالعاتي که در سازمان زمين شناسي و اکتشافات
معدني در دست اقدام است نهايي و خروجي مطالعات مبناي تصميم گيري هاي بعدي
در سازمانهاي استاني و معاونت طرح و برنامه وزارت قرار گيرد.

مديرعامل بانک توسعه صادرات:

تغيير درساختار و فرايندها ،در صورت لغو تحريم الزم است
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران اعالم کرد :در صورت لغو تحريم ،بايد
ساختار ،چينش نيرو و فرآيندها مورد بازنگري قرار گرفته و تغيير يابد.
دكتر علي صالح آبادي در ديدار با همكاران مديريت امور بينالملل اين بانك با اعالم
اين مطلب افزود :تشكيل كميته آمادگي اقدامات پس از تحريم در بانك امر مهمي
است كه كارشناسان بخش هاي مختلف بايد در آن حضور يافته و به بررسي فرايندها و
ساختار بانك بپردازند .وي با اشاره به لزوم نوآوري در عرصه مديريت بينالملل بر حفظ
چارچوب فعاليت بانك در زمان تحريم تاكيد كرد و گفت :گرچه عزم جدي براي حل
مساله وجود دارد اما بايد براي تمامي وضعيت هاي پيش رو مانند تداوم تحريم و يا رفع
كامل آن برنامه خاص داشته باشيم.در اين نشست كه روساي دواير و ادارات مديريت
بينالملل حضور داشتند ،هريك به ارائه گزارش عملكرد واحد تحت پوشش خود
پرداخته و پيشنهادهاي خود را براي نحوه فعاليت در شرايط آتي در بانك مطرح كردند.
مديريت امور بينالملل بانك توسعه صادرات شامل سه اداره روابط بانكي بينالملل،
اداره تامين مالي و سرمايه گذاري بينالملل و اداره اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي
ارزي است كه هركدام از اين ادارات مشتمل بر دواير تخصصي مرتبط است.

توسعه بانکداري شبانهروزي در دستور کار بانک شهر
ن که توسعه بانکداري
معاون شعب و توسعه رضايتمندي بانک شهر با بيان اي 
شبانهروزي در دستور کار اين بانک قرار دارد ،گفت :در سال جاري با توسعه
300پيشخوان شهرنت در سطح کشور ،توسعه بانکداري 24ساعته را در
دستور کار خود قرار دادهايم.
دکتر عليرضا آذري با تاکيد بر لزوم توسعه بانکداري الکترونيک گفت :نظام بانکداري
کشور در حال عبور از نظام بانکداري سنتي به سمت بانکداري نوين است و بانک شهر
نيز با جديت در تحقق اين مسير تالش ميکند.وي افزود :در شرايط رکود تورمي
کشور ،مردم ممکن است ،پول خود را نزد بانکها بگذارند که اين تورم را پوشش دهد
و همين کار نرخ سپردهها را باال ميبرد.آذري تصريح کرد :همچنين از سويي ،مردم از
دريافت تسهيالت با نرخ سود باال استقبال نميکنند ،بنابراين ممکن است بانکها از نظر
عملياتي دچار ضرر و زيان شوند .معاون شعب و توسعه رضايتمندي خاطرنشان کرد:
در اين شرايط ،بايد به سمت بانکداري نوين رفت تا از اين طريق ،سود هر سهم)(EPS
بانک تامين شود و بانک شهر در اين مسير ،توسعه پايانههاي فروش)،(POS
پيشخوانهاي شهرنت ،دستگاههاي کارتخوان )(ATMو خوددريافتها را در اولويت
اقدامات خود دارد.وي تصريح کرد :در اين راستا پيشبيني شده است تا در سال،94
حدود 300دستگاه پيشخوان شهرنت در سراسر کشور نصب و راهاندازي شود .آذري
با تاکيد بر جلوگيري از ايجاد شعب فيزيکي ،افزود :امروز ،بانکداري شبانهروزي مطرح
است که بانک شهر با توسعه 300پيشخوان شهرنت در سطح کشور ،قصد دارد تا به
هدف بانک که قرارگيري در ميان پنج بانک برتر است دست يابد.وي همچنين از نصب
دستگاههاي برقراري ارتباط با شعبه مجازي )(VTMدر همه پيشخوانهاي شهرنت
خبر داد و گفت :نصب دستگاه  VTMدر همه پيشخوانهاي شهرنت در دستور کار
است و اميدواريم اين اقدام در سه ماهه نخست سال آغاز شود تا اين پيشخوانها در
مسيري قرار گيرند که به عنوان يک شعبه کامل ،به خدماتدهي به مشتريان بپردازند.

