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اعالم نرخ حق الوکاله به کارگیری 
سپرده های سرمایه گذاری بانک رفاه 
ن��رخ حق الوکاله دریافت��ی بانک رف��اه کارگران از 

سپرده گذاران، حداکثر 3 درصد تعیین شده است.
نرخ حق الوکاله این بانک در سال گذشته نیز معادل 3 
درصد بود. حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب 
بانکداری اس��امی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع 

سپرده گذاران می توانند از آنها دریافت کنند.

 بانک صادرات ایران امسال با »طراوت«
به دنبال تحریک تقاضای کل 
مدیرعامل بانک ص��ادرات گفت: تاش داریم تا در 
سال ٩٨ با استفاده حداکثری از ظرفیت طرح »طراوت«، 

برای »رونق تولید«، تقاضای کل را تحریک کنیم.
حجت اهلل صیدی در دومین همایش ٥٠٠ مشتری 
برتر این بانک در جمع صاحبان بنگاه های بزرگ اقتصادی 
کشور، ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای سال گذشته 
این بانک، مهمترین هدف بانک صادرات ایران در س��ال 
٩٨ را عرضه طرح ویژه اعتباری تولید این بانک با عنوان 
»طراوت« اعام کرد که براساس آن تمامی زنجیره تولید 
ت��ا مصرف در تمامی صنوف و مصرف کننده نهایی را در 
بر می گیرد. نام گذاری سال »رونق تولید« از سوی مقام 
معظم رهبری، نگرشی درست از وضعیت اقتصاد کشور 
است و اگر می خواهیم اقتصاد در ریل صحیح خود قرار 

بگیرد، چاره ای جز »رونق تولید« نداریم.
وی تصریح کرد: تمام مش��کل ما در س��رمایه در 
گردش تولید نیست بلکه باید تقاضای کل نیز افزایش 
پیدا کند. طرح طراوت بانک صادرات ایران که از هفته 
آینده عملیاتی می ش��ود، با همین اس��تراتژی سمت 
تقاضا را هدف گرفته و عاوه بر تولیدکنندگان و تامین 
کنندگان مواد اولیه و صنایع معدنی، همه صنوف و در 

نهایت متقاضیان خرد را نیز در بر  می گیرد.

 سفر مدیرعامل بانک صنعت و معدن
به لرستان 
رئی��س هیأت مدیره و مدیرعام��ل بانک صنعت و 
معدن به اتفاق هیأت همراه فردا چهارش��نبه به استان 

لرستان سفر مي کند. 
حسین مهري در این سفر ضمن دیدار با مسؤالن 
اس��تان از چندین واحد تولیدي که از سوي این بانک 
تسهیات دریافت کرده اند، بازدید خواهد کرد. دیدار با 
صنعتگران و کارآفرینان و ش��ناخت چالش هاي پیش 
روي تولیدکنن��دگان به منظور حمای��ت از آنان و ارائه 
راهکاره��اي الزم از دیگر برنامه ه��اي مدیرعامل بانک 

صنعت و معدن در سفر به لرستان است.

 جشنواره مهرانه های بانک کشاورزی
تا 15 اردیبهشت 
جش��نواره مهرانه ه��ای باش��گاه مش��تریان بانک 
کش��اورزی ویژه مش��تریانی که از درگاه های پرداخت 
الکترونیکی بانک کشاورزی برای انجام عملیات خرید 
ش��ارژ یا پرداخت قبوض استفاده می کنند، تا روز 1٥ 

اردیبهشت 13٩٨ تمدید شد.
این جش��نواره با هدف تشویق و ترغیب مشتریان 
به استفاده از روش های پرداخت الکترونیک در راستای 
حفاظت از محیط زیست از روز 1٥ اسفند ٩7 مقارن با 
روز درختکاری آغاز شده است و تا روز 1٥ اردیبهشت 
٩٨ ادامه خواهد داشت. اعضای باشگاه مشتریان بانک 
کش��اورزی که در مدت برگزاری این جشنواره عملیات 
خرید ش��ارژ یا پرداخت قبوض را از درگاه های پرداخت 
الکترونیکی بانک کشاورزی شامل اینترنت بانک، همراه 
بانک، کیوسک بانک و خودپرداز )ATM( انجام دهند، 

با مصرف این امتیازات، جوایز نقدی دریافت می کنند.

 عملکرد مطلوب بانک پارسیان
در بهبود وضعیت مردم در مناطق محروم

نماینده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسامی 
از عملکرد بانک های خصوصی به ویژه بانک پارس��یان 

در سال ٩7 تقدیر کرد.
علیم یار محمدی گفت: بالغ بر 7٥ درصد جمعیت 
اس��تان سیستان و بلوچستان اهل تسنن بوده و کمتر 
از تس��هیات بانک ها استفاده کردند، اما اتفاق مثبتی 
که درسال گذشته رخ داد این بود که برخی از بانک ها 
بوی��ژه بانک های خصوصی پیش قدم برای ارائه کمک 

به مردم استان های مرزی و حاشیه ای شدند .
وی اف��رود: بان��ک پارس��یان ب��ا ارای��ه تس��هیات 
قرض الحسنه ازدواج، خود اشتغالی، تعمیر و ودیعه مسکن، 
درمان و... توانس��ت در بهبود وضعیت رفاهی مردم نقش 
موثری ایفا کند. وی بیان کرد: بانک پارس��یان همچنین 
تعهداتی در زمین اشتغال زایی روستایی و حمایت از تولید 
داخلی و رونق کس��ب و کار نیز در استان های محروم از 
جمله سیستان و بلوچستان پرداخت کرده است که نتایج 
مطلوب و اثرگذاری داش��ته است. تس��هیات ارائه شده 
که بخش��ی از آن توسط دولت، بخش��ی دیگر به کمک 
بانک های خصوصی و بخشی دیگر به همت مردم و بخش 
خصوصی بود در مناطق مرزی و حاش��یه ای خصوصا در 
شهرهایی مانند سیستان و بلوچستان که ازنظر جمعیتی 
نزدیک به ٥٠ درصد آن را بافت روستایی تشکیل می دهد 
توانسته است کمک موثری به تغییر سبک زندگی مردم و 

کمک به رفاه حال آنان کند.

اخبار

تصویب حق مسکن 1۰۰ هزار تومانی کارگران 
معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن 1٠٠ هزار تومانی کارگران در نشست 

دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد.
حاتم شاکرمی درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن 1٠٠ هزار تومانی 
کارگران در س��ال ٩٨، گف��ت: راجع به کمک هزینه حق مس��کن کارگران روز 

گذش��ته جلسه ای در کمیس��یون اقتصادی دولت به ریاس��ت آقای دژپسند وزیر 
اقتصاد و با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد.

وی از ب��ا بیان اینکه بعد از ارائه توضیحات الزم به اعضا، خوش��بختانه کمیس��یون 
اقتصادی دولت مصوبه ش��ورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران به 1٠٠ 
هزار تومان را تأیید کرد، افزود: با توجه به فرایندی که در شورای عالی کار برای افزایش 
حق مس��کن طی شده بود، کمیسیون اقتصادی دولت نیز با افزایش آن موافقت کرد که 

امیدواریم به زودی این مصوبه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.  مهر

کسب و کار
یک میلیارد دالر؛ ظرفیت صادراتی ایران به پاکستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به صادرات یک میلی��ارد دالری ایران به 
پاکستان، این رقم را در برابر ظرفیت های تولیدی ایران ناچیز خواند و بر لزوم توجه به 

توسعه استان سیستان و بلوچستان با اجرای طرح های صنعتی و معدنی تاکید کرد.
رضا رحمانی با بیان اینکه راه نجات و رونق تولید در س��ال ٩٨ صادرات به 

کشور های همسایه اس��ت، گفت: در مرز شرقی ایران، کشور پاکستان ساالنه ۶٠ 
میلی��ارد دالر انواع کاال از دیگر کش��ور ها واردات دارد که کمتر از یک میلیارد آن از 

ایران اس��ت و در این خصوص باید با رایزنی و تاش موانع پیش روی مراوده تجاری با 
پاکستان را از بین ببریم.

وی افزود: برای توس��عه صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان ضرورت 
دارد که هدف های روش��ن مش��خص شود و در این خصوص از نمایندگان مجلس، سازمان 
برنامه و... نظرخواهی شود تا در مسیر اجرا با مشکل و ناهماهنگی روبه رو نشویم.  شادا

تجارت
وجود 1۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی، در هشتگرد 
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید هش��تگرد، با اشاره به وجود 1٠ هزار 
مس��کن مهر بدون متقاضی در این ش��هر جدید گفت: نیمی از این خانه ها را در 

قالب مسکن امید، به صورت خودمالکی به فروش می رسانیم.
داوود صفدری با بیان اینکه س��اخت این ش��هر جدید از س��ال ۶۴ آغاز شد و 

س��قف جمعیت پذیری آن، 7٠٠ هزار نفر و مساحت این شهر ۴37٠ هکتار تعیین 
ش��ده است، اظهار داش��ت: در حال حاضر توسعه شهر جدید هشتگرد فعلی، نامتوازن 

است و پیوستگی در بافت و کالبد شهری وجود ندارد؛ چراکه شهرهای جدید در ایران، از 
محل منافع حاصل از آماده س��ازی و فروش اراضی توسعه می یابد و این امر سبب می شود 

رشد شهری در شهرهای جدید، متوازن نباشد.
وی گفت: ساخت پروژه های مسکن مهر، به نامتوازن تر شدن هشتگرد کمک کرد، با 

این حال وظیفه ما تکمیل واحدهای مسکونی در این شهر است.  ایرنا
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تاش ب��رای تش��کیل وزارت  بازرگانی در حالی است که در بــــازار روز
ش��رایط فعلی، ابزارهای قانونی کارآم��د در اختیار 
دولت برای ساماندهی امور و تنظیم بازار وجود دارد؛ 

ابزارهایی که دولت نسبت به آن ها بی توجه است.
هفت��ه آین��ده قرار اس��ت یک��ی از پر س��ر و 
صداترین طرح های مجلس برای بازگشت به عقب 
در دهه ٩٠ برای تصویب بررس��ی شود. طرحی که 
براس��اس آن گام رو به جلوی ایران برای کم کردن 
بروکراس��ی های اداری را دوباره به عقب می راند و 
دعوای وزارتخانه ه��ای بازرگانی و صنایع را مجدد 
در صدر اخبار رسانه ها قرار خواهد داد. کمتر کسی 
از تج��ار، فعاالن اقتصادی، مدی��ران وقت صنایع و 
بازرگان��ی و صنعتگ��ران دعواه��ای دو وزارتخان��ه 
صنعت و بازرگانی و سرگردانی فعاالن اقتصادی در 
کشمکش های این دو وزارتخانه پیش از ادغام را از 
یاد برده ان��د، روزهایی که به اذعان مدیران و حتی 
وزیر وق��ت بازرگانی، نامه های درخواس��ت بخش 
بازرگان��ی، ماه ها در کارتابل وزی��ر صنایع و معادن 

وقت با هدف حمایت از تولید بی پاسخ می ماند.

فرار از بار مسئولیت، با یک اقدام واهی
داس��تان از روزهای سخت تصمیم گیری هایی 
حکایت دارد که یک روی آن منافع بخش تجارت 
و بازرگان��ی را تأمین می ک��رد و روی دیگرش، به 
زی��ان حوزه تولید تمام می ش��د. به ندرت آب این 
دو بخ��ش در یک جوی می رفت و تضادها همواره 
باقی ب��ود؛ گاه��ی تصمیم گیری ه��ا در گیر و دار 
بروکراس��ی ها، آنقدر معطل می مان��د که اگر پس 
از جلس��ات مداوم، نتیجه ای هم حاصل می ش��د، 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.
سرانجام با ادغام این دو وزارتخانه زمینه برای 
همگرایی این دو حوزه مهم و سرنوشت س��از حوزه 
اقتصاد فراهم ش��د و این فرصت فراهم گردید که 
تصمیم��ات این دو بخش، با نگاهی واحد و مبتنی 

ب��ر هم افزایی تولید و تج��ارت و در خدمت منافع 
کان اقتصاد کش��ور اتخاذ گردد و اینگونه نباش��د 
ک��ه تصمیماتی در خدمت تنظیم ب��ازار، به تولید 
و تجارت خارجی کش��ور ضربه بزن��د یا بالعکس، 
تصمیمات��ی انحصارطلبانه در حوزه تولید، تجارت 

یا تنظیم بازار را در معرض تهدید قرار دهد.
مه��دی غضنف��ری، اولی��ن وزی��ر وزارتخانه 
ادغام��ی صنعت، مع��دن و تجارت گفت��ه بود: »با 
ادغ��ام این دو وزارتخانه ما ت��اش کردیم تولید و 
تجارت یک مقوله منجس��م مدیریتی تلقی گردد؛ 
چنی��ن موقعیتی موجب انتقال س��ریع اطاعات و 
تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت می شد 
ودر نتیجه، بهره وری باالتری را نس��بت به شرایط 
تفکیک وزارتخانه به دس��ت می داد... یکی از علل 
پایین بودن بهره وری در کشورمان همین گسست 
در فرآیندهای تصمیم گیری است. ما سعی کردیم 

این یکپارچکی را به حداکثر برسانیم.«
اما متأسفانه طی سال های گذشته این وزارتخانه 
بدلیل ناتوانی در استفاده از فرصت های این ادغام، و 
ضعف مفرط دولت در تنظیم بازار داخلی که ناشی 
از عدم اجرای درس��ت قانون انتزاع هم بوده است، 
آدرس غلط داده و مش��کات پیش آمده را ناشی از 

بزرگ بودن این وزارتخانه عنوان می کنند.
دول��ت می خواه��د به بهانه س��وءمدیریت های 
تنظی��م ب��ازار و قیمت های فزاین��ده ای که بر روی 
برخی کاالهای پرمصرف سبد خانوار اعمال می شود، 
دو وزارتخانه ای که عمًا مسئولیت قانونی در تنظیم 
بازار ندارند را احیا کند؛ این در حالی است که طبق 
قان��ون انت��زاع، وظایف بازرگانی بخش کش��اورزی 
برعهده وزارت جهاد کش��اورزی است اما در اجرای 

قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزی اهتمام الزم را از 
خود نشان نداده است.

حال گویا برخ��ی مدیران دولت��ی راهکار فرار 
از بار س��نگین فش��ارهای تنظیم ب��ازار را تفکیک 
وزارت صمت و بازگش��ت به ترکیب قبلی می دانند 
و می خواهند دو سال باقیمانده دولت را هم در این 
جابجایی های مدیران و کارمندان و انتخاب مدیران 
و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژی سپری کنند.
حال اکنون اعضای کمیس��یون صنایع مجلس 
ش��ورای اس��امی از رأی آوردن ط��رح تفکی��ک 
وزارتخانه ها در کمیسیون خبر می دهند و می گویند 
به زودی و شاید ظرف یک هفته آینده در صحن علنی 
موضوع نهایی ش��ود؛ به همین دلیل است که برخی 
از هم اکنون مشغول رایزنی برای تصاحب پست ها و 
فرصت های شغلی ناشی از این تفکیک هستند و به 
طور قطع ماه ها زمان می ب��رد تا وزارتخانه های تازه 

تأسیس، جان بگیرند و جرأت تصمیم گیری.
به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان، در تصویب 
ناگهانی و فارغ از بررسی دقیق طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی، اظهارنظرهای چند ماه اخیر رئیس جمهور 
و مدیران ارشد کشور بی تأثیر نبوده است. چندی 
پیش، حس��ن روحانی رئیس جمهور در 1٥ بهمن 
٩7، ط��ی صحبت های تش��کیل وزارت بازرگانی را 
تنها چاره پایان دادن به تاطمات اخیر بازار خوانده 
و گفته بود: »بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و 
مش��کات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور 
حل نمی ش��ود. اگر می خواهید م��ردم، برای خرید 
اجن��اس ، کمتر معطل بش��وند، به عنوان مس��ئول 
دولت خدمت شما عرض می کنم که راهی جز جدا 

شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد«.

تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ناتوانی دولت
موافق��ان تش��کیل وزارت بازرگانی معتقدند از 
جمله وظایف این وزارتخانه، تنظیم بازار محصوالت 
است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی 
س��پرده ش��ده و متولی مش��خصی برای آن وجود 
ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف 
تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در حالی مطرح شده 
اس��ت که تجربیات گذشته نشان دهنده خاف این 
ادعا اس��ت و امیدی به س��امان بخش��ی مشکات 
مطرح ش��ده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت 
کاالهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت 
بازرگانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت 
محصوالت وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به 
خوبی نشان دهنده این موضوع است. عاوه بر این، 
وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط به دنبال افزایش 
واردات خواه��د بود و انگی��زه ای برای تقویت تولید 

صادرات محصوالت ایرانی نخواهد داشت.
در حال حاضر به واسطه تجمیع چند سال قبل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین و ابزارهای 
زیادی در اختی��ار وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و نیز کشاورزی برای مدیریت و ساماندهی 
بازار وجود دارد. قانون تمرکز، س��تاد تنظیم بازار، 
معاونت ه��ای بازرگان��ی وزارتخانه ه��ای صمت و 
کشاورزی و غیره ازجمله این ابزارها هستند که به 
واس��طه آن ها می توان بر مشکات ناشی از تنظیم 
بازار فائق آمد. با این وجود دولت از ابزارهای فعلی 
خود استفاده نمی کند و در انتظار ایجاد وزارتخانه 
و س��اختار جدید است. س��اختاری که در صورت 
تحقق، عاوه بر تحمیل هزینه های مالی فراوان به 

کشور اتاف زمان را به دنبال دارد.
موضوعی که نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی درباره آن گفت: بدون شک 
با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و تش��کیل یک وزارتخانه مس��تقل مشکات مردم 
برطرف نخواهد شد، بلکه بر معضات و چالش های 

کشور افزوده می شود. چون تأسیس وزارتخانه جدید 
هزینه های سنگینی به دولت تحمیل می کند.

س��یدناصر موس��وی الرگان��ی اف��زود: دولت 
بعض��ی از کم کاری ها، ناتوانی ه��ا، عدم نظارت ها و 
س��وءمدیریت های موجود در کشور را می خواهد با 

طرح تشکیل وزارت بازرگانی الپوشانی کنند.

 بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی
به اجرای کامل قانون انتزاع

براساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات و وظایف و 
امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در 
حوزه های صادرات، واردات و تنظیم بازار محصوالت 
کش��اورزی به وزارت جهاد کش��اورزی واگذار ش��د. 
هدف از این قانون انسجام بخشیدن به پراکندگی و 
شلختگی های حاکم بر بدنه مدیریت عرضه و تقاضای 
غذای اساسی مردم بود که دستاوردهای مهمی هم 

علی رغم اجرای ناقص خود به همراه داشت.
با وجود دس��تاوردهای قابل توجه قانون تمرکز، 
اهتمام��ی از س��وی وزارت جه��اد کش��اورزی برای 
پیاده سازی و اجرای کامل قانون مذکور وجود ندارد. 
تنفیذ اختی��ارات قانونی خود در زمینه قاعده گذاری 
و سیاست گذاری تنظیم بازار به »سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان« ذیِل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تهیه نکردن آیین نامه های مربوط به 
قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کش��اورزِی 
»سازمان توس��عه تجارت« از وزارت صمت و الحاق 
آن به وزارت جهاد کش��اورزی ازجمله کم کاری های 

وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است.
بر این اس��اس، مش��کات موج��ود در وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ا ارائ��ه راهکارهایی 
منطق��ی و ب��دون تفکیک قابل حل اس��ت. تغییر 
س��اختار فعل��ی وزارتخانه، کاه��ش تصدی گری و 
واگذاری برخی امور به تشکل ها و اتحادیه ها، تهیه 
و تدوین آیین نامه های ادغام و ایجاد نظام ارزیابی 

مناسب ازجمله این راهکارها هستند.  مهر

سوء مدیریت ها ادامه دارد؛

امید واهی برای ساماندهی بازار


