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اهداف توسعه ای بانک توسعه تعاون متضمن 
التزام کارکنان بر اجرای دقیق برنامه ها

مدیر امور ش��عب بانک توسعه تعاون که در دومین 
روز کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک توسعه 
تعاون س��خن می گفت با ارائه توصیه های��ی برای اتخاذ 
رفتارهای حرفه ای در عملیات پیشرفته بانکی در سطوح 
مختلف سازمانی، دقت در اجرای سیاست ها و برنامه های 
بانک، رعایت مقتضیات حرفه ای محیط کار را در این رابطه 
حائ��ز اهمیت قلمداد کرد و توج��ه خاص به ابالغیه های 
عالی بانک و رعایت دقیق آیین نامه ها و دس��تورالعمل ها، 

بخشنامه ها و اطالعیه های صادره را خواستار شد.
کریم میرزاخانی الت��زام و توجه کافی به طرح های 
تکلیف��ی و ملی ب��ه هموطنان س��یل زده و اجرای طرح 
اش��تغال پایدار روستایی و عشایری و توجه به طرح های 
هم راه سالمت، هم راه فرهیختگان، هم راه، حامی درمان، 
بن کارت تعاون، چشمه تعاون، رونق، همیار، حمایت از 
تعاونی های مرزنشین و کوثر و سایر طرح ها و محصوالت 
را در دس��تیابی سازمان به اهداف حائز اهمیت دانست و 
التزام کلیه پرس��نل صف و ستاد به گام برداشتن در این 

مسیرها را در تحقق اهداف بانک، حیاتی قلمداد کرد. 

 انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت
و سازمان منطقه آزاد کیش

بانک ملت و سازمان مناطق آزاد کیش با هدف افزایش 
تعامالت فی ما بین، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

در قال��ب ای��ن تفاهمنام��ه که به امض��ای محمد 
بیگدل��ی مدیرعامل بانک ملت و غالمحس��ین مظفری 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش رسید، این بانک 
به ارائه خدمات ویژه بانکی به سازمان منطقه آزاد کیش 
و شرکت های تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری 
بانکی خواهد پرداخت. بیگدلی در این مراس��م با اشاره 
ب��ه توانمندی های این بانک اظهار داش��ت: بانک ملت 
از لحاظ نقدینگی در وضعی��ت مطلوبی قرار دارد و در 
سال های اخیر در راستای توسعه اقتصادی کشور، ایجاد 
اشتغال و کمک به اش��تغال پایدار، مشارکت فعالی در 

پروژه های بزرگ ملی کشور داشته است.

 شعب ویژه بانکداری شرکتی
در بانک مسکن افزایش پیدا می کند

مدیر ام��ور اعتباری بانک مس��کن از برنامه ریزی 
برای افزایش ش��عبی که نس��بت به جذب مش��تریان 

بانکداری شرکتی این بانک اقدام می کنند خبر داد.
محمدحس��ن علمداری با بیان اینکه در س��ال 97 
مجموعا 13 ش��عبه در تهران و دیگر استان ها ماموریت 
جذب مش��تریان بانکداری شرکتی را داشته اند، گفت: 
با توجه به تدوین سیاست های اعتباری سال 98، مقرر 
شده در سال جاری ش��عب مراکز استان ها و نیز شعب 
ممتاز بانک مس��کن در سراس��ر کشور به جمع شعبی 
که در حوزه بانکداری شرکتی فعالیت می کنند، اضافه 
شوند. وی خاطرنشان کرد: برنامه توسعه شعب بانکداری 
شرکتی به این معنا نیست که در سال گذشته خللی در 
جذب مش��تریان بانکداری شرکتی بانک مسکن وجود 
داشته است، چراکه سایر شعب نیز می توانند مشتریان 
واج��د اعتبار اس��تفاده از ای��ن خدم��ات را در صورت 
شناسایی به یکی از 13 شعبه مامور در این حوزه ارجاع 
دهند. بانکداری ش��رکتی خدمتی مکمل از طرف بانک 
مس��کن به مش��تریان حقوقی خود به خصوص فعاالن 
بخش مسکن و ساختمان است تا امکان اثرگذاری سبد 

انواع تسهیالت بیش از پیش تقویت شود.

 تحول راهبردی نظام صنفی رایانه ای
با سند بیستون

گروه معیش�ت  دبیرکل سازمان نظام صنفی 
رایانه ای در نشس��ت تش��ریح س��ند تحول راهبردی 
بیس��تون گفت: وج��ود برنامه و توانمندس��ازی اعضا، 
عملکرد در س��طح جامعه با توج��ه به نقش روزافزون 
فناوری اطالعات و تحول دیجیتال بیش��تر و بیش��تر 
حس می ش��ود و کمتر مس��ئولی اس��ت ک��ه از ایجاد 
سامانه ها صحبت کند درحالی که همه به دنبال ایجاد 

استفاده از بستر فضای مجازی هستند.
رسول سرائیان افزود: سازمان و اعضایش برای ایفای 
نقش محوری در این حوزه، به یک برنامه نیاز دارند که 
براساس آن بتوانیم اعضا را توانمند کنیم و مطالباتمان را 
به درستی از دولت پیگیری کنیم. وی اقتصاد دیجیتال، 
تحول دیجیتال و هوشمندسازی شهرها را از اولویت های 
فناورانه کشور برشمرد و از آغاز مطالعات در این حوزه ها 
از سوی سازمان نصر خبر داد و افزود: اسناد باالدستی، 
سیاس��ت های کلی بخش، تجربیات همکاران و مسائلی 
دیگر ما را به این نتیجه رساند سندی که در ذهن داریم 
بای��د برنامه هایی مانند قانون م��داری در صنف، دو برابر 
کردن اندازه بازار فناوری کش��ور، توانمندسازی اعضا و 
توانمندسازی دبیرخانه سازمان نصر را پوشش دهد و در 

نتیجه سندی با عنوان »بیستون« آماده شد. 
وی درخصوص اهداف سند تحول راهبردی بیستون 
گف��ت: 15 فن��اوری وج��ود دارد که از ابت��دای خلقت 
نقش های اساسی در زندگی انسان ها ایفا کرده اند از ابداع 
آت��ش گرفته تا چرخ و بخار و مس��ائل دیگر. مهم ترین 
مقوله ای که در این دوره باید مدنظر قرار بگیرد فناوری 
موبایل و اینترنت است که اقتصاد و سبک زندگی مردم 

را برهم زده و ما باید همگام با آن پیش برویم.

اخبار

با تفکیک صمت اتفاق خاصی برای رونق صادرات نمی افتد
وزی��ر اس��بق صنعت، معدن و تجارت در واکنش ب��ه موضوع تفکیک وزارت 
بازرگانی از وزارت صمت، اظهار کرد: من تصور نمی کنم که با تفکیک وزارتخانه ها 

صنعت، معدن و وزارت بازرگانی اتفاق خاصی برای رونق صادرات بیفتد.
محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه در این موضوع، نظر بزرگان صائب اس��ت 

گفت: با این حال ما تجارب خود از فعالیت 50 س��اله مان در این حوزه و تجارب 
س��ایر کشورهای دیگر دنیا را داریم و باید از آن ها استفاده کنیم. در حدود 90 سال 

گذشته بارها موضوع تفکیک و ادغام سازمان ها و وزارتخانه ها مطرح بوده ولی هیچوقت 
مشکالت اقتصادی در حوزه های مورد نظر حل نشده و مشکالت همچنان باقی است.

وی گفت: مشکل اصلی، نوع نگاه و طرز تفکر نسبت به این مشکالت و موضوعات از این 
دست است که تنها با تغییر این طرز تفکر می توان به حل مشکالت امیدوار بود. موضوع مهم 
آن است که در اقتصاد امروز کشور، صادرات باید محور برنامه ریزی ها قرار گیرد.  تسنیم

دیدگاه
بلیت قطارهای حومه ای، بین شهری و پرسرعت چقدر می شود؟

مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا از ارائه پیش��نهاد افزایش متوس��ط 
۲5 درصدی قیمت بلیت قطارهای پرس��رعت )ترن س��ت(، حومه ای و بین شهری 

)واگن های خواب و اتوبوسی( خبر داد.
محمد رجبی اظهار کرد: در انتظار تصمیم ش��ورای عالی ترابری هس��تیم تا 

قبل از تابستان سال جاری افزایش قیمت ها اعالم و ابالغ شود. وی با اشاره به اینکه 
متوس��ط افزایش قیمت ها از 10 تا ۶0 درصد اس��ت، بیان کرد: در صورت موافقت با 

این پیش��نهاد به طور متوسط قیمت ها حدود ۲5 درصد افزایش خواهند یافت و احتمال 
افزایش حداقل 50 درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه ای در سال جاری وجود دارد.

رجبی با بیان اینکه قیمت تمام شده بلیت قطارهای حومه ای 38 هزار تومان است، گفت: 
این درحالی است که قیمت بلیت قطارهای حومه ای حدود سه هزار تومان است. در سال جاری 

افزایش هزینه های مربوط به قطعات و مواد مصرفی ۲۴۶ درصد رشد داشته است.

کوپه
افزایش دستمزد بهترین هدیه به کارگران بود

عضو کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار بهترین هدیه به کارگران را افزایش 
۴00 هزار تومانی دس��تمزد دانست و ضمن تاکید بر نظارت دولت بر قیمت های 

بازار بر لزوم حفظ حیات بنگاه ها و امنیت شغلی کارگران تاکید کرد.
علی اصالنی اظهار کرد: انتظار ما این است که در سال جاری از امنیت شغلی 

کارگ��ران حمایت و دوام و بقای کارخانه ه��ا و بنگاه های اقتصادی را حفظ کنیم. 
اگر کارخانه ها سرپا باشند کارگران هم سرکار هستند و در سایه حفظ امنیت شغلی 

نیروهای کار، دغدغه معیشت خانوار هم از بین می رود.
وی گفت: دفاع جانانه بخش کارگری در شورای عالی کار باعث شد افزایش نسبتاً خوبی 
را در دستمزد امسال کارگران شاهد باشیم؛ هرچند که فاصله خط فقر با تورم زیاد است و 
افزایش 3۶ درصدی مزد هم نمی تواند آن را پر کند با این حال شورای عالی کار امسال به 

خوبی ظاهر شد و افزایش ۴00 هزار تومانی دستمزد را به کارگران هدیه کرد.  ایسنا

کسب و کار

در  دول��ت  ک��ه  حال��ی  در  س����بز تصمیمی اش��تباه و به اس��م راه 
حل مشکل تنظیم بازار قصد دارد وزارت بازرگانی 
را احیا کند، س��کوت و اهمال وزیر جهادکشاورزی 

در دفاع از قانون تمرکز مایه تعجب شده است.
طی دو س��ال اخی��ر، موافق��ان تفکیک وزارت 
صمت و تش��کیل وزارت بازرگانی، اقدامات مختلف 
و متعددی را برای لغو قانون تمرکز صورت داده اند. 
قانونی که با وجود اجرای ناقص، دستاوردهای آشکار 
زیادی را برای تولید و اقتصاد کشور به ارمغان آورده 
اس��ت. با وجود این، برخی از اعض��ای دولت بدون 
هیچ دلیل کارشناسی به دنبال تفکیک دوباره بخش 

بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی هستند.
در فاصل��ه کوتاه��ی از تصویب قان��ون ادغام 
وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن در س��ال 
1390، قان��ون دیگری در مجلس در همین رابطه 
تصویب ش��د ک��ه اصطالحاً به آن قان��ون انتزاع یا 
قان��ون تمرکز می گوین��د: قانون انت��زاع وظایف و 
اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و تمرکز آن در وزارت جهادکش��اورزی. 
براس��اس این قانون قرار ش��د شرکت های مسئول 
تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی از وزارت صمت 

به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابند.
پ��س از ابالغ آیین نامه اجرای��ی قانون تمرکز 
در اس��فندماه 9۲، انتظار می رفت تا همه ابزارهای 

الزم برای تنظی��م بازار محصوالت کش��اورزی به 
وزارت جه��اد منتقل ش��ود. اتفاقی ک��ه در عمل 
رخ ن��داد تا مخالفان تصوی��ب قانون تمرکز، با این 
س��نگ اندازی ها تجمیع مدیریت تولید و بازرگانی 

را ناکارآمد جلوه دهند.
به عنوان نمونه، براس��اس قانون تمرکز، سازمان 
حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باید ذیل وزارت 
جهاد فعالیت نماید، لکن وزارت صمت تاکنون این 
س��ازمان را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نکرده 
است. به گونه ای که طبق اساسنامه »سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان« همچنان ذیل 

»وزارت صنعت، معدن و تجارت« است.
در حوزه واردات و صادرات نیز اگرچه در قانون 
تمرکز و مواد )1( و )5( آیین نامه بر سیاست گذاری 
و اقدام��ات الزم جهت توس��عه صادرات محصوالت 
کشاورزی توس��ط »وزارت جهاد کشاورزی« تأکید 
شده اس��ت، در آیین نامه مذکور به انتزاع وظایف و 
اختیارات بخش کشاورزی »سازمان توسعه تجارت« 
از »وزارت صنع��ت، معدن و تجارت« و الحاق آن به 

»وزارت جهاد کشاورزی« اشاره ای نشده است.
به گفته پاس��بان، عضو هیئت علمی مؤسس��ه 
پژوهش ه��ای برنامه ری��زی، اقتص��اد کش��اورزی 
و توس��عه روس��تایی، مدیریت اصن��اف، مدیریت 
عمده فروش��ان و خرده فروشان همچنان در اختیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که دلیل 

اصل��ی ناهماهنگ��ی در بازار برخ��ی از محصوالت 
غذایی نیز همین موضوع است.

به اذغان کارشناس��ان و دست اندرکاران حوزه 
تجارت و بازرگانی کش��ور، واردات بی رویه ش��کر و 
گوش��ت در دهه هشتاد از س��وی وزارت بازرگانی، 
عالوه بر ضربه به تولید این دو محصول، سبب ایجاد 

سلطان گوشت و سلطان شکر در آن سال ها شد.
از منظر بس��یاری از کارشناسان، در صورت اجرا 
شدن کامل این قانون حدود ۲5 درصد حجم اقتصادی 
صنایع کش��ور که در صنایع غذایی اس��ت از »وزارت 
صنعت، معدن و تجارت« جدا می شود که به  شدت در 

چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود.

دستاوردهای قانون تمرکز
طی 5 سال اخیر و پس از تصویب قانون تمرکز، 
کشور در زمینه تولید برخی از محصوالت راهبردی 
کش��اورزی به خودکفایی رسیده است. این افزایش 
تولی��د و خودکفایی س��بب کاهش حج��م واردات 
غذاه��ای اساس��ی و به تبع آن، بهب��ود تراز تجاری 
کشور شد. به نحوی که طبق آمار گمرک جمهوری 

اس��المی ایران پ��س از اجرای قان��ون تمرکز، بین 
س��ال های 9۲ الی 95 واردات مواد غذایی اساسی 

۴.۶ میلیارد دالر کاهش یافته است.
طبق آم��ار بانک مرکزی و مرک��ز آمار ایران، 
پس از تش��دید تحریم های اقتص��ادی علیه ایران، 
نرخ رشد اقتصادی تنها در بخش کشاورزی مثبت 
بوده است. با وجود چنین دستاوردهایی اما در دو 
س��ال اخیر، فشارهای سنگینی به منظور لغو قانون 
تمرک��ز صورت گرفته که در مقابل باید وزیر جهاد 
کشاورزی برای حفظ این قانون، نهایت تالش خود 
را به کار می بس��ت. اتفاقی ک��ه نیفتاد و حجتی با 
»س��کوت محض« در برابر مخالفاِن قانون تمرکز، 

اقدامی در راستای حفظ این قانون صورت نداد.

سستی حجتی در دفاع از قانون تمرکز
ف��ارغ از تمامی اث��رات مثبت قان��ون تمرکز و 
همچنین دفاع تمام قد کارشناس��ان و بس��یاری از 
نمایندگان مجلس از قان��ون مذکور، اما وزیر جهاد 
کش��اورزی طی دو س��ال اخیر در برابر تالش های 
مخالفین قانون تمرکز، س��کوت اختیار کرده است. 

س��کوتی ک��ه ظاهراً ت��اوان آن، لغو قان��ون مترقی 
و ثمربخ��ش »تمرک��ز وظایف و اختی��ارات بخش 

کشاورزی« خواهد بود.
با توجه به اینکه سکوت وزیر جهاد کشاورزی، 
تالش ها ب��رای احیای وزارت بازرگانی را تش��دید 
کرده اس��ت، جا دارد نماین��دگان مجلس حجتی 
را مورد س��وال و اس��تیضاح قرار دهن��د که چرا با 
س��کوت خود، یکی از مهمترین قوانیِن در خدمت 
حوزه کش��اورزی را در معرض خطر لغو قرار داده 
اس��ت. تداوم س��کوت حجتی در حالی اس��ت که 
موافقان لغو قانون تمرکز از هر روشی برای دفاع از 
خواسته ضد تولید و غیر کارشناسی خود استفاده 
می نمایند. تجربه شکس��ت خورده مدیریت بازار از 
طریق وزارت بازرگانی، ش��اهدی بر ناکارآمد بودن 

»تنظیم بازار واردات محور« است.
در نهایت و با توجه به اینکه به عقیده بس��یاری 
از کارشناس��ان، مش��کل اصل��ی ب��روز تالطمات و 
آش��فتگی های بازار، تخصیص ارز دولت��ی به واردات 
اقالم اساس��ی است، الزم است تا دولت به جای اصرار 
بر تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز، سیاست 
ارزی خ��ود را اص��الح نماید. به گون��ه ای که به جای 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی به واردات، این میزان یارانه 
را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید تا 
ضمن جلوگیری از رانت و فساد، افزایش قیمت های 

کاذب و ساختگی نیز از بین برود.  مهر

منافع کشاورزان قربانی مالحظات سیاسی

اهمال در دفاع از قانون تمرکز
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مدیرعامل تامین سرمایه تمدن خبر داد
یسک نهادهای مالی یت ر   اجرای مفهوم مدیر

یسک مالی تمدن با سپر ر
گروه معیش�ت  در دوازدهمین نمایشگاه  حافظ بین المللی بورس، بانک و بیمه، پنل تخصصی خیابان 
تامی��ن مالی صنعت ریلی ب��ا حضور محمودرض��ا خواجه نصیری 
مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه تمدن و سعید فالح پور معاون 
نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس از لوگوی س��پر ریس��ک 

مالی و  نرم افزار جامع مدیریت ریسک تمدن رونمایی شد.
خواجه نصیری در این مراس��م گفت: شرکت تامین سرمایه 

تمدن در مسیر توسعه خود برنامه ریزی های مختلفی داشت 
و این برنامه ریزی ها سبب شد تا هم اکنون تمدن بزرگترین 
صندوق کشور، بزرگترین درگاه اینترنتی کشور و بزرگترین 
ش��رکت نرم افزاری کشور شناخته شود. وی با بیان اینکه در 

س��ال گذشته به دنبال آن بودیم تا فرآیند توسعه را 
به سمت خدمات مالی سوق دهیم گفت: بر همین 
اساس  کلینک درمانگری مالی تمدن تاسیس شد 

تا بتواند تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه کشور داشته باشد.
مدیرعام��ل ش��رکت تامین س��رمایه تمدن تصری��ح کرد: 
بیشترین قراردادهای مشاوره در بین مسئولین بازار سرمایه 
کش��ور را در تمدن داشته ایم. وی با بیان اینکه برای بزرگ 
ش��دن باید ب��زرگ فکر کرد ادام��ه داد: بر همین اس��اس 
درخصوص ریسک فکر کردیم چراکه بعد از رشد، ثبات یک 

نهاد مالی است که اهمیت دارد.
خواجه نصی��ری با بیان اینک��ه ۲8 ماه کامل 
ب��ر روی مفهوم مدیریت ریس��ک کار کرده و از 

برترین های این حوزه دعوت ب��ه همکاری کردیم گفت: مجموع 
این تالش ها، به ایجاد مدل مفهومی درخصوص ریسک نهادهای 

مالی و تولید نرم افزار جامع مدیریت ریسک تمدن منجر شد.
مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه تمدن ادامه داد: با س��پر 
ریس��ک مالی تمدن می توان مفهوم مدیریت ریسک را برای تمام 
نهادهای مالی اجرایی کرد تا به عنوان یک ساختار قابل اتکا مورد 
توجه قرار داشته باشد. به گفته وی به کمک این نرم افزار در لحظه 
تمام سرفصل های ریسک یک نهاد مالی سنجیده می شود و هزینه، 

فایده و شرایط ریسک نهادهای مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد.


