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مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی منصوب شد

هيئت  مديره ش��ركت س��رمايه گذاري خوارزمي 
)سهامي عام( سيدرضا موسوي را به عنوان مديرعامل 

جديد اين شركت انتخاب كرد.
موس��وي كه از سال 86 همكاري خود را با شركت 
سرمايه گذاري خوارزمي آغاز كرده، از سال 88 با سمت 
مدير س��رمايه گذاری ها و از سال 93 تاكنون به عنوان 
»معاون سرمايه گذاري و توسعه« در اين شركت فعاليت 
داشته اس��ت. او همچنين از سال گذشته، عضو هيئت 
 مديره شركت س��رمايه گذاری خوارزمی و عضو هيئت 
 مديره ش��ركت »گروه مالی سپهر صادرات« بوده است. 
موس��وي كه داراي سوابق حرفه اي و تخصصي در بازار 
سرمايه است، به واسطه بيش از يک دهه فعاليت و طی 
كردن مراتب شغلی در شركت سرمايه گذاری خوارزمی 
كه همگام با رشد و توسعه فعاليت های اين شركت بوده 
است، نسبت به اهداف، فعاليت ها و ماموريت های گروه 

خوارزمي شناخت كافی دارد.
مديرعامل جديد شركت سرمايه گذاری خوارزمی 
كه دانش آموخته رشته معارف اسالمی و مديريت مالی 
از دانش��گاه امام ص��ادق)ع( و دكتری مديريت مالی از 
دانش��گاه آزاد اسالمی است، دارای سوابق دانشگاهی و 
تدريس دروس مديريت مالی، مديريت سرمايه گذاری، 
بازار پول و سرمايه، نهادهای پولی و مالی بين المللی و 
مهندسی مالی طی سال های 85 تا 97 در دانشگاه های 
مطرح كش��ور از جمله دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه 

شهيد بهشتی نيز هست.

حضور واحد صنعتی در فرابورس 
زمینه ساز اعتماد بانک توسعه صادرات 
مديرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات اي��ران ورود 
واحدهای صنعتی در بورس را فرصتی برای ايجاد برند 
برای بنگاه های صنعتی دانست كه اعتماد مردم، بانک ها 

و شركت های تامين مواد اوليه را درپی خواهد داشت.
علی صالح آبادی در بازدي��د از يک واحد صنعتی 
صادراتی در اس��تان هرمزگان ورود واحدهای صنعتی 
در بورس را فرصتی ب��رای ايجاد برند برای بنگاه های 
صنعت��ی عنوان ك��رد و گفت: با حض��ور در فرابورس 
مردم، بانک ها و ش��ركت های تامين مواد اوليه اعتماد 
بيش��تری به واحد صنعتی پيدا می كنند. ش��فافيت از 
ديگر مزايای وارد ش��دن به بورس است؛ شركت های 
خ��ارج بورس از ش��فافيت كمتری به نس��بت اعضای 
بورس برخوردارند. وی اذعان داش��ت بورس��ی شدن 
ش��ركت ها می تواند به آنه��ا ارزش وثيقه ای اعطا كند، 
ب��ه عبارتی ديگر بانک اين آمادگی را دارد كه س��هام 
اين ش��ركت ها را ب��ه عنوان بخش��ی از وثيقه بپذيرد؛ 
از طرفی اين سياس��ت می تواند برای واحد توليدی به 

نوعی تجهيز منابع محسوب شود.

 لزوم سرعت بخشی 
در وصول معوقات کالن بانکی

رئيس قوه قضاييه در جمع مديران عامل بانک ها 
ضم��ن تاكيد بر حفظ ارزش پول ملی كه از مهم ترين 
حقوق عامه اس��ت، بر ضرورت س��وق دادن نقدينگی 

كشور به سمت توليد تاكيد كرد.
آيت اهلل س��يدابراهيم رئيس��ی در ديدار جمعی از 
مديران عالی بانک های كشور، با تبريک ايام ماه معظم 
ش��عبان، از تالش های همه كسانی كه در حوزه مسائل 
اقتص��ادی، پولی و بانكی از جمله در كمک به پروژه ها، 
حل مشكالت سيل زدگان و پرداخت تسهيالت ازدواج 
خدمات ارزشمندی ارائه می كنند قدردانی و تصريح كرد: 
امروز در كشور با چند موضوع مواجهيم كه همگی بر آن 
اتفاق نظر داريم و اختالفی در آن به چش��م نمی خورد. 
موض��وع اول، وظيفه ای اس��ت كه همه دس��تگاه ها در 
زمين��ه رونق توليد دارند، زي��را معتقديم راه برون رفت 
از مش��كالت دشمن ساخته نظير تحريم ها و تهديدها، 
تمركز بر رونق توليد و اشتغال زايی است كه مقام معم 
رهبری)مدظله العالی( نيز با درايت و هوشمندی، امسال 
را به نام »رونق توليد« نامگذاری كردند تا به اين ترتيب 
تمام جهت گيری ها، تصميم سازی ها و تصميم گيری ها 

بر مبنای اين امر مهم باشد. 

اخبار

 رجیستری موبایل مسافری لغو نمی شود
س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد كه رجيستری موبايل 
واردات��ی از طريق مس��افری از اول خردادماه لغو نخواهد ش��د بلك��ه تنها برای 
مس��افران واقعی قابل اجرا و ثبت است چراكه نمی خواهيم بستری برای قاچاق 

گوشی تلفن همراه حتی به صورت قانونی باز شود.
حميدرضا دهقانی نيا گفت: به هيچ وجه موافق لغو ش��دن رجيس��تری موبايل 

وارداتی از طريق مسافری نيستيم و نكته ای كه وجود دارد اين است كه مقرر شده تا از 
اول خردادماه تنها مسافران واقعی بتوانند نسبت به رجيستر كردن گوشی های تلفن همراه 

از اين طريق اقدام كنند و بقيه فعاالن بازار بايد در مسير قانونی و مشخص كار كنند.
وی افزود: نبايد مسيری در واردات گوشی تلفن همراه شكل بگيرد كه بستری برای 
قاچاق اين كاال باز كند حتی اگر قرار باشد اين گوشی ها حقوق ورودی را پرداخت كنند 

و در سامانه رجيستری ثبت شوند.  ایسنا

وی آنتن ر
تکذیب افزایش قیمت نان 
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: تا به امروز هيچ ابالغيه ای مبنی بر افزايش قيمت نان 

به دست ما نرسيده است و انواع نان به قيمت های گذشته در اختيار مردم قرار می گيرد.
 س��عيد ممبينی درب��اره طرح افزايش قيمت ن��ان در فضای مجازی ضمن 
تكذي��ب اي��ن موضوع اظهار كرد: به خالف آنچه مطرح ش��ده اس��ت تا به امروز 

هي��چ ابالغيه ای مبنی بر افزايش قيمت نان به دس��ت ما نرس��يده اس��ت و انواع 
نان به قيمت های گذش��ته در اختيار مردم قرار می گيرد. با توجه به اينكه قيمت آرد 

افزايش��ی نداشته اس��ت قيمت نان نيز افزايش نمی يابد اما با توجه به افزايش نرخ خريد 
تضمينی گندم در صورتی كه افزايش قيمتی در نرخ آرد صورت گيرد متناسب با تصميم 

دولت درباره نرخ اين محصول تصميم گيری می شود.
وی گفت: درخواست افزايش قيمت نان توسط اتحاديه های مربوطه به دولت ارسال 

شده است اما پاسخ و ابالغيه برای افزايش قيمت نداريم.  فارس 

سبد خانوار
راه اندازی سامانه کنترل میزان مصرف برق و گاز

دستورالعمل الگوی مصرف برق و گاز طبيعی از سوی رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، ابالغ ش��د و بر اين اس��اس از يک س��ال بعد، مساحت ساختمان ها در 

قبوض برق درج و سامانه كنترل مصرف در 6 ماه راه اندازی خواهد شد.
محمدباقر نوبخت مصوبه شورای عالی انرژی كشور درخصوص الگوی مصرف 

برق و گاز طبيعی را برای اجرا توسط دستگاه های ذيربط ابالغ كرد.
براس��اس دس��تورالعمل الگوی مصرف ب��رق و گاز طبيعی، وزرات كش��ور از طريق 

شهرداريها برای ساختمان های غيردولتی و وزارت اقتصاد برای ساختمان های دولتی مكلف اند 
ظرف يک سال مساحت ساختمان ها را از طريق شركت توزيع نيروی برق در قبوض برق درج 
نمايند. وزارتخانه های نفت و نيرو نيز موظف هستند كه با همكاری وزارت راه و شهرسازی و 
سازمان ملی استاندارد ايران، در چارچوب كارگروه، در مدت 9 ماه از ابالغ اين دستورالعمل، 

نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام كنند.  تسنیم

دکل

مع��اون وزي��ر نفت در ام��ور گاز گفت:  پيش بينی می ش��ود توليد گاز تا پايان مشـعــــل
امسال به 9۰۰ ميليون مترمكعب برسد.

 حس��ن منتظرتربتی گفت: پيش بينی می ش��ود ميزان 
توليد گاز تا انتهای امسال به رقم 9۰۰ ميليون مترمكعب در 
روز برس��د. وی افزود: شبكه گاز كشور برای پايداری نياز به 
ايجاد ظرفيت اضافه دارد به همين خاطر ظرفيت پااليش ۱ 

ميليارد مترمكعب در روز تا پايان سال برآورد شده است.
معاون وزير نفت در ام��ور گاز درخصوص صادرات گاز 
اعالم كرد: در موضوع صادرات گاز كاهشی در سال گذشته 
گزارش نش��ده و عالوه بر صادرات ب��ه تركيه صادرات به ۲ 
شهر بصره و عراق صورت گرفته كه ميانگين صادرات گاز را 
به حدود ۴3 ميليون مترمكعب در روز رسانده و پيش بينی 
می شود تقس��يم بندی صادرات به 3۰ ميليون مترمكعب به 
كشور تركيه و 35 ميليون مترمكعب به كشور عراق باشد.

تربتی در ادامه به صادرات ال ان جی اش��اره و اظهار كرد: 
پروژه صادرات ال ان جی همچنان در اختيار شركت ملی نفت 
قرار دارد، اما درخصوص صادرات می توان گفت: كش��ور های 
همس��ايه پتانس��يل صادرات با خط لوله را دارد و ما در اين 
زمينه می توانيم فعال باشيم. وی تصريح كرد: زيرساخت های 
خوب��ی در زمينه س��وآپ و تجارت گاز وج��ود دارد كه بهره 
كامل را در دو بخش دولتی و خصوصی از آن برده می ش��ود. 
همچني��ن در بحث مذاكره درخصوص ادامه قرارداد صادرات 

گاز ب��ه تركي��ه باي��د 
يادآور ش��د كه آغاز 
ب��رای  مذاك��رات 

تمديد قرارداد از 
5 س��ال انتهايی 

شروع می شود 
 ۱ هنوز  كه 

سال برای شروع مذاكرات فرصت باقی مانده است.
مديرعامل ش��ركت ملی گاز ايران در توضيح گازرسانی 
به استان سيس��تان و بلوچستان بيان كرد: بحث گازرسانی 
به اين اس��تان در چند دس��ته تقس��يم بندی شده است به 
گونه ای كه در ش��هر زاهدان 5۰۰ كيلومتر از ش��بكه توزيع 
اجرا ش��ده و طرح 8۰۰ كيلومتری نيز در دست اجرا است 
به گونه ای كه پيمانكار آن مشخص شده و تا پايان سال 98 

گازرسانی در اين منطقه به پايان می رسد.
تربت��ی بي��ان كرد: ف��از اول گازرس��انی به ش��هر زابل 
اجرا ش��ده و ف��از دوم آن نيز در مرحله انتخ��اب پيمانكار 
اس��ت. گفتنی است بخشی از ش��هر زابل از طريق سوخت 
سی ان جی صورت می گيرد و شبكه گذ اری 5۰۰ كيلومتری 
تا اواسط سال 99 برای اين منطقه در دستور كار قرار دارد. 
گازرس��انی به ش��هر خاش و چابهار نيز در مرحله طراحی 

شبكه يا اجرای مراحل ابتدايی است.
معاون وزير نفت در امور گاز در ادامه به موضوع س��يل 
و تاب آوری ش��بكه در زمان سيل اشاره و گفت: سيل اخير 
نشان داد تاب آوری خوبی در مجموعه شبكه وجود دارد كه 
اين نش��ان از اس��تاندارد های اين حوزه دارد. وی بيان كرد: 
كميته درس آموزی از س��يل با هدف جمع آوری تجربيات و 
بهره گيری از آن ها ش��كل گرفته ت��ا از تجربيات موجود به 

بهترين شكل استفاده شود.
 مديرعامل ش��ركت مل��ی گاز اعالم ك��رد: درخصوص 
تامي��ن كاالی م��ورد ني��از اين صنع��ت در ش��رايط فعلی 
مشكلی نداريم، زيرا ما دوران 
س��خت تری مانن��د جن��گ 
تحميل��ی را تجربه كرده ايم 
و اكن��ون ني��ز در ش��رايط 
 جنگ اقتصادی هستيم. 

 میزان

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد
تولید ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال 

وش فوق العاده برای عرضه   فر
کاالهای اساسی در ماه رمضان

رئي��س اتاق اصناف تهران با بيان  كــش اينكه نگرانی و توجه رئيس جمهور خـط 
ب��ه بازار با توجه به اختص��اص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات كااله��ای اساس��ی به حق اس��ت، گفت: طبق 
مصوب��ه س��تاد تنظيم بازار اس��تان تهران، مقرر ش��د 
مايحت��اج اصلی م��اه مبارک رمض��ان از طريق فروش 

فوق العاده در اختيار مردم قرار گيرد.
قاسم نوده فراهانی در رابطه با بازار ماه مبارک رمضان 
و دستور رئيس جمهور در راستای كنترل و مديريت بازار 
در زمينه كنترل عرضه و مبارزه با گران فروش��ی، گفت: 
در زمينه توزيع كاال برای ماه مبارک رمضان در راستای 
مديري��ت و كنترل قيمت ها و بازار مقرر ش��د تا عرضه 
مايحت��اج ماه مبارک رمضان از طريق فروش فوق العاده 
انجام شود. طی جلسات ستاد تنظيم بازار استان تهران 
مقرر ش��د تا س��ازمان های دولتی كه در تهيه، تأمين و 
توزي��ع كاالهای مايحتاج ماه مب��ارک رمضان همچون 
زولبيا و باميه، شكر، روغن، برنج، حبوبات و خرما نقش 
قاب��ل توجهی دارن��د محصوالت را به موق��ع در اختيار 
اصناف و فروش��گاه های مورد تأييد كه در طرح فروش 

فوق العاده فعاليت دارند، قرار دهند.
وی خاطرنش��ان ك��رد: انتخ��اب برنام��ه فروش 
فوق العاده در ماه مبارک رمضان در راس��تای توزيع و 

دسترسی عموم افراد به مايحتاج اين ماه است.
نوده فراهانی در زمينه دس��تور رئيس جمهوری در 
زمينه كنترل بازار گفت: برای واردات و تأمين بسياری 
از كاالهای اساس��ی در سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از س��وی دولت در نظر گرفته شد اما قيمت محصوالت 
ب��رای مصرف كننده نهايی با وجود ارائ��ه يارانه پنهان، 
منطقی نبود. در اين رابطه نكات مهمی وجود دارد كه با 
توجه به تخصيص ارز دولتی به كاالهای اساسی، نگرانی 

و توجه رئيس جمهور به حق بوده است.  تسنیم

 با مصوبه ستاد تنظیم بازار
وشی رسمی شد  گران فر

در حاليكه براساس آخرين مصوبه  س��تاد تنظيم بازار هر بسته شكر بــــازار روز
9۰۰ گرم��ی بايد ب��ه قيمت ۴,۰۰۰ تومان به دس��ت 
مردم برسد قيمت اين محصول در اين روزها به حدود 
9,۰۰۰ توم��ان رس��يده و جالب تر اينك��ه قيمت های 
غيرقانونی به صورت رسمی روی بسته ها درج می شود.

شكر يكی از كاالهای اساسی و استراتژيكی است 
كه دول��ت همواره ب��رای توليد و واردات آن توس��ط 
بخش خصوص��ی از ارزان ترين نرخ ارز هزينه می كند. 
ب��ر همين اس��اس اي��ن كاال مانند ديگ��ر محصوالت 
اساس��ی تحت نظارت كامل س��تاد تنظيم ب��ازار قرار 
داش��ته و هميشه قيمت خريد و فروش آن از كارخانه 

تا بازار مصرف، تعيين و ابالغ می شود.
براساس آخرين مصوبه س��تاد تنظيم بازار مورخ 
سوم شهريور سال 97 حداكثر قيمت شكر بسته بندی 
9۰۰ گرمی ب��رای مصرف كننده باي��د ۴,۰۰۰ تومان 
باشد و اين قيمت برای شكر فله 3,۴۰۰ تومان و شكر 
بس��ته بندی هزار گرمی ۴,۴۰۰ تومان و ش��كر سفيد 
درب كارخانه برای مصرف كننده 3,۰۰۰ تومان تعيين 
ش��ده است. در ابالغيه س��تاد تنظيم بازار تاكيد شده 
عرضه و فروش ش��كر با قيمت های بيش از اين نرخ ها 

مصداق گران فروشی بوده و با آن برخورد می شود.
اين در حالی اس��ت كه در حال حاضر قيمت شكر 
در بازار مصرف بسيار بيشتر از آن چيزی است كه ستاد 
تنظيم بازار تصويب و ابالغ كرده به عنوان مثال هر بسته 
شكر 9۰۰ گرمی 9,۰۰۰ تومان فروخته می شود. در اين 
رابط��ه نكته جالب توجه اين اس��ت ك��ه ضعف نظارت 
به جايی رس��يده كه برخی كارخانه های توليدكننده و 
بسته بندی كننده شكر به خود اجازه داده اند گران فروشی 
را رس��می كرده و قيمت های غيرقانون��ی را به صورت 

رسمی بر روی كاالی خود درج كنند.  ایسنا

دولت امس��ال باي��د ۲۴۰ هزار  نـه ا ر ميليارد توم��ان يارانه آش��كار یــــا
بپردازد درحالی كه با شيوه كنونی تأمين اعتبار برای 
تخصيص يارانه، تنها 55 ه��زار ميليارد تومان منابع 
خواهد داشت از اين رو دولت بدهكارتر از قبل می شود.

ب��ه اعتقاد كارشناس��ان و متولي��ان امر، نظام 
فعلی توزيع يارانه نتوانس��ته به بهبود شاخص های 
رفاهی جامعه منجر ش��ود به طوری كه منابعی كه 
ب��ا هزينه فراوان و در بعض��ی موارد به بهای ايجاد 
ناپايداری در نهادهای مالی كشور تأمين می شوند 
در نهاي��ت اثر متناس��بی ب��ر افزايش رفاه اقش��ار 

آسيب پذير نگذاشته است.
در واقع س��ازوكارهای فعل��ی تخصيص يارانه 
سبب ش��ده يارانه لزوماً به اقشار هدف طرح يعنی 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان نهايی نرس��د 

و بخش��ی از آن در اختي��ار گروه های ديگر زنجيره 
توزيع قرار بگيرد و يا در طول زنجيره به هدر برود.

يكی از مهم تري��ن اصالحاتی كه بايد در نظام 
توزيع يارانه صورت بگيرد »حذف يارانه هايی كه از 

منابع مالی ناپايدار تأمين مالی می شود« است.
با توجه ب��ه اينكه پايداری نظ��ام تخصيص و 
توزيع ياران��ه در گرو پايداری مناب��ع تأمين مالی 
يارانه ها اس��ت، بر اين اس��اس الزم اس��ت ميزان 
پرداخت يارانه در هر سال مالی به اندازه ای تعيين 
ش��ود كه منابع مالی پايدار برای آن وجود داشته 
باش��د و دولت برای تأمين آن مجبور به استقراض 

)يا ايجاد بدهی( نشود.
اين در حالی اس��ت كه بررس��ی های سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور از س��ازوكارهای تخصيص 
يارانه ه��ای فرابودجه ای نش��ان می ده��د عمليات 

توزيع و تخصيص يارانه دولت در سال 98 موجب 
خواهد ش��د در حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان از 
منابع مالی نهادهای بخش عمومی مانند بانک های 
دولتی، صندوق های فرابودجه ای جهت ارائه يارانه 
استفاده شده و يا بدهی دولت به نهادهای عمومی 
مانند تأمين اجتماعی افزايش يابد.نتيجه استفاده 
از اين س��ازوكار در سال های گذش��ته را می توان 
در اطالعات بدهی انباش��ته ش��ده دولت مالحظه 

كرد. در پايان س��ال 96 ش��بكه بانكی و نهادهای 
عمومی غيردولتی )تأمين اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی( بزرگترين طلبكاران از دولت هستند؛ 
اي��ن پديده تخصيص حجم باالي��ی از يارانه بدون 

وجود منابع پايدار برای تأمين آن است.
اين ش��يوه تأمين اعتبار برای تخصيص يارانه 
سبب می شود از يک سو، با ايجاد ناترازی در ترازنامه 
ش��بكه بانكی و نهادهای عموم��ی غيردولتی اين 
نهادها با مش��كل كمبود جريان نقد و زيان مواجه 
ش��وند و از سوی ديگر دولت در معرض مواجهه با 
بحران بدهی ها و عبور نس��بت های سنجش ميزان 
پايداری بدهی از آس��تانه های هشدار و بحران در 

كمتر از پنج سال آتی قرار گيرد.
برآورده��ای انجام ش��ده نش��ان می دهد بدون 
اصالحات در حامل های انرژی و افزايش منابع پايدار 

در اختيار جهت بازتوزيع، دولت تنها 55 هزار ميليارد 
تومان امكان پرداخت يارانه از منابع پايدار دارد.

اي��ن در حالی اس��ت كه دولت در س��ال 98 
متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه 
آش��كار )مجموع يارانه بودج��ه ای و فرابودجه ای( 
می ش��ود؛ اين ع��دم تطابق باع��ث افزايش بدهی 
دولت و حركت به سمت ناپايداری بودجه و بدهی 

در ميان مدت خواهد شد.
بنابر اين گزارش، ادامه وضعيت موجود سبب 
خواهد ش��د نسبت بدهی به توليد ناخالص داخلی 
و نس��بت تأمين مالی ناخالص مورد نياز )مجموع 
مناب��ع مورد ني��از برای جبران كس��ری بودجه به 
عالوه هزينه بازپرداخت اص��ل اوراق بدهی دولت 
در هر س��ال( به توليد ناخالص داخلی در سال 99 

از آستانه بحران عبور كند.

با روند فعلی نظام توزیع یارانه
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فع��االن كارگری ب��ا تاكيد بر  كار و  نقش كارگ��ران در رونق توليد كسـب 
معتقدند: انتفاع اقتصادی و تامين معيشت كارگران 
در گروی بهبود فضای كسب وكار و رونق توليداست.

رابط��ه »كار و تولي��د« و به تعبي��ری »كارگر و 
كارفرما« اثر مس��تقيم در »به��ره وری كار« به عنوان 
يک شاخص توسعه اقتصادی دارد. موضوعی كه هم از 
بعد مسئوليت فردی و هم از بعد مسئوليت اجتماعی 

كارگر و كارفرما را ملزم به افزايش بهره وری می كند.
يازدهم ارديبهشت روز كارگر، اگرچه بهانه ای 
برای دغدغه های جامعه كارگری است، اما دو نگاه 
برای بيان اين دغدغه ها وجود دارد؛ نگاه نخس��ت 
می توان��د نگاه يک طرف��ه به مناف��ع »كارگر« يا 
منافع »كارفرما« باشد و نگاه دوم نيز می تواند نگاه 

حمايتی واحد به جامعه »كار و توليد« باشد.
در همي��ن زمينه ابوالفض��ل فتح اللهی رئيس 
كانون عال��ی انجمن های صنفی كارگران كش��ور 
ضمن تبريک روز يازدهم ارديبهش��ت به مناسبت 
روز كارگر، گفت: مش��كالتی كه ناش��ی از عوامل 
بيرونی برای توليد و صنعت كشور حادث می شود، 
زيانش متوجه جامعه كارگری كشور هم می شود.

وی ادام��ه داد: بر عكس اين موضوع هم صادق 

اس��ت و اگر تمركز دولت بر رونق اقتصادی باش��د 
مطمئناً كارگران هم از آن منتفع می شوند. اما بحث 
اصلی اين اس��ت ك��ه آيا دولت ت��وان بهبود فضای 
كس��ب و كار را دارد؟ واقعي��ت اين اس��ت كه ورود 
دولت ه��ا در ادوار مختل��ف در ح��وزه بهبود فضای 
كس��ب و كار و ترغي��ب كارآفرينان برای س��رمايه 
گذاری بسيار ضعيف و منفعالنه بوده است. اگر هم 
در م��واردی و صنايع خاصی رونق��ی رخ داده، اين 
رونق بخاطر سياست های دولت نبوده بلكه اين فضا 
توسط كارآفرينانی رخ داده است كه واقعاً عالقمند 

بودند و برای ايجاد ارزش افزوده ممارست كردند.
رئيس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران 
كش��ور با تاكيد بر اينكه گام نخس��ت برای بهبود 
شاخص های اقتصادی و رونق توليد، حركت جدی 
در راستای بهبود فضای كسب و كار است كه بايد 
از طرف دولت ش��روع ش��ود، گفت: در اين صورت 
زمينه برای انجام س��رمايه گذاری بيش��تر توسط 

بخش داخلی فراهم خواهد شد.
وی گف��ت: عالوه بر دولت كه گام نخس��ت را 

بايد در اين راستا بردارد، مشاركت همه جانبه همه 
اركان اقتصادی كش��ور نيز الزامی است؛ بانک ها به 
عنوان تأمين كنندگان مالی بايد پای كار بيايند و 

از توليد حمايت كنند.
فت��ح اله��ی، قيم��ت حامل های ان��رژی برای 
توليدكنن��دگان، مس��تهلک بودن ماش��ين آالت، 
چالش ه��ای بانكی و گمركی، مش��كل در تأمين و 
خريد مواد اوليه را از مهمترين موانع كس��ب و كار 
عن��وان كرد و گفت: اگر انتظار داريم اتفاق خاصی 
در فضای كس��ب و كار كش��ور رخ دهد می طلبد 
كه نظام اقتصادی كش��ور با محوريت دولت كمک 

كنند تا اين مشكالت برطرف شوند.
اي��ن فعال كارگری با بي��ان اينكه گام عملياتی 
برای شناس��ايی و رفع مش��كالت داخلی، ناش��ی از 
ناكارآمدی اقتصادی از يک طرف و تحريم ها از سوی 
ديگ��ر، می توان��د رونق توليد و حفظ اش��تغال را به 
دنبال داشته باشد، تاكيد كرد: البته دولت به تنهايی 
نمی توان��د اين راه را ادامه دهد بلك��ه بايد با فراهم 
كردن فضا، فعاالن اقتصادی و توليدكنندگان نيز به 

وسط ميدان بيايند. حتی نقش كارگران هم در رونق 
توليد هم از حيث بهره وری توليد و هم از حيث ثبات 

و پايداری بنگاه های اقتصادی نبايد فراموش كرد.
رئيس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران 
گفت: قطع��اً نمی توان مش��كالت جامعه كارگری 
را نادي��ده گرفت. امروز كارگرانی مش��غول به كار 
هس��تند ك��ه از يک م��اه و در برخ��ی واحدهای 
اقتص��ادی تا 5۰ م��اه حقوق معوق دارن��د اما در 
بس��ياری از مواقع كارگران هم برای حفظ ش��غل 

خود و هم بنگاه اقتصادی كار می كنند.
فتح الهی، ب��ا بيان اينكه كارگ��ران در احيای 
اقتصاد كشور و توليد محصول بادوام و قابل رقابت 
با محصوالت خارجی نقش حياتی دارند، تاكيد كرد: 
در بهبود وضعيت توليد و كيفيت محصوالت قطعاً 
نقش كارگران مهم است. امروز كارگران مهمترين 
عنصر توليد هس��تند نه ابزار توليد. در دنيا نيز به 
اين نتيجه رس��يده اند كه به رغم تحوالت شگرف 
در تكنولوژی و ساخت ماشين آالت مدرن صنعتی 
ام��ا تجهيزات و ابزار آالت ب��ه هيچ وجه نمی تواند 

كاری كه كارگر می كند را انجام دهد.

 بهبود فضای کسب و کار ضامن
منافع و معیشت کارگران است

 همچني��ن محمدرضا تاجي��ک رئيس مجمع 
نمايندگان كارگران اس��تان تهران در گفت و گو با 
خبرنگار مهر، با تاكيد بر اينكه درخواست كارگران 
برای تحقق ش��عار س��ال »رونق تولي��د« مديريت 
ت��ورم و ايجاد امنيت ش��غلی اس��ت، گفت: دولت 
در ابتدای س��الی كه با نام رونق توليد مزين شده 
است می بايست با مهار تورم و ايجاد فضای با ثبات 
اقتصادی، زمينه را برای س��رمايه گذاری جديد و 

همچنين حفظ اشتغال موجودفراهم كند.
وی با بيان اينكه با عبور از مش��كالت اقتصادی 
سال 97 وظيفه حاكميت، مديريت تورم برای كمک 
به معيشت كارگران است، ادامه داد: دولت ناگزير است 
با ايجاد فضای مناس��ب و حمايت منطقی از توليد و 
رفع موانع آن، به ايجاد اش��تغال، پايداری اش��تغال 
موجود و رونق هر چه بيش��تر توليد كمک كند. وی 
اصالح زيرساخت های توليد در كشور و برطرف كردن 
نقاط ضعف چرخه توليد، را از وظايف دولت به ويژه 

در سال رونق توليد عنوان كرد.  مهر

معیشت کارگران زیر یوغ فضای نامطلوب کسب و کار


