
 اس��فند ماه س��ال 97 متولیان با وجود تمام 
چان��ه زنی های��ی که ب��رای رقم  دس��تمزد 
داش��تند در نهایت حداقل حقوق و مزایا سال 
98 با ۳۶.۵ درصد افزایش نس��بت به حداقل 
حق��وق و مزایا در س��ال 97 )با افزایش ۴۰۰ 
هزار تومانی(،  مبلغ یک میلیون و ۵۱7 هزار 
توم��ان مصوب  کردند وای��ن درحالی رخ داد 
که  پایه حداقل حقوق و دستمزد در سال 97 

برابر با یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بود.
برهمی��ن اس��اس از ابت��دای س��ال 98 همه 
کارگران مشمول قانون کار )چه قرارداد دائم 
و چه قرارداد موقت(، حداقل حقوق روزانه ای 
که دریاف��ت کردند برابر ب��ا ۵۰۵,۶۲7 ریال 
)۵۰ ه��زار تومان( بود ک��ه این رقم  در حالی 
اجرایی ش��د که مزد روزانه کارگران در سال 
97 براب��ر با ۳7۰،۴۲۳ ریال )برابر با ۳7 هزار 

تومان( بود. 
 این اتفاق ها در شرایطی رخ داد که رقم تورم 
در طول سالهای اخیر رشد فزاینده ای داشته 
و بیش از هر ش��اخص دیگری قدرت خرید و 
سبد معیش��تی کارگران را تحت الشعاع قرار 

داده است. 

داستان تکراری 

این داس��تان اتفاقی نیس��ت که تنها در سال 
98 رخ داده باش��د که  هرس��ال این داستان 
تکرار می ش��ود و کارگران  هر سال به انتظار 
و امیدی تحولی شگرف در سال اتی به انتظار 
می نشینند تا ش��اید فرجی رخ دهد غافل از 
آنکه   س��رعت تورم به حدیاست که  حرکت 
الک پش��تی حقوق و دس��تمزد ساالنه به آن 

نخواهد رسید. 
برآوردهای آماری کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتص��ادی ازاین مه��م پرده بر م��ی دارد که  
بر اس��اس محاس��به ش��اخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در مناطق کش��وری ایران تا 
دی ۱۳98 در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال 
قبل تورم دس��ت کم ۳8.۶ درصد بیشتر شده 
که  اینمهم عماًل به معنی سقوط قدرت خرید 

اقشار آسیب پذیر است.
برهمین اس��اس و طبق ب��رآورد های   انجام 
گرفته؛ رش��د لجام گس��یخته به��ای کاالهای 
اساس��ی به ویژه خوراکی و آشامیدنی ها که به 
استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و 
آشامیدنی ها در دیماه ۵۲.۱ درصد اعالم شده 
است و این مساله نمایانگر ان است که  قدرت 
خرید اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر کارگر 
که جمعیتی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر را به خود 

اختصاص داده است با افت قابل توجه مواجه 
شده است. 

خط کش دالر
ای��ن اتفاقات در ش��رایطی رخ م��ی دهد که 
سالهاست حرکت  جهش��ی دالر مبنای رشد 
قیمتی کاالها و  محاس��بات است اما این مهم  
در مورد تنها  موضوعی که لحاظ نمی ش��ود  
حقوق و دس��تمزد است. براساس آنچه رئیس 
کمیته دس��تمزد کانون شوراهای اسالمی کار 
کشور میگوید : با احتساب این اعدادو ارقام و 
تورم حاصله  حداقل دستمزد کارگر امروز به 
تناسب رشد قیمت دالر باید ۵.8 میلیون و با 
احتس��اب قیمت سکه باید ۶.۵ میلیون تومان 

باشد  که نیست. 
فرامرز توفیقی عضو کارگروه دستمزد شورای 
عالی کار با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد 
یکی از سیاس��ت های مربوط به بازار کار است 
که در راس��تای حمای��ت از نیروی کار، حفظ 
و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی ش��اغالن 
اتخاذ می ش��ود، گفت: حامیان تعیین حداقل 
دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می تواند 
اس��تاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و 
نابراب��ری را کاهش دهد و در نهایت منجر به 

افزایش بهره وری نیروی کار شود.
به ب��اور وی ؛از نظر اقتصادی چ��ون زنجیره 
تولید کاال و خدمات به هم پیوس��ته هس��تند، 
هرگون��ه تصمیم گی��ری مبنی ب��ر افزایش یا 
کاه��ش در مؤلفه ه��ای قیمت تمام ش��ده، به 
س��رعت خود را در کل جامعه نش��ان خواهد 
داد؛ همانط��وری که تا ش��هریور ماه ۱۳98 با 
جهش ه��ای قیمتی روبرو بودیم و س��پس با 
مؤلفه ه��ای تأثیرگ��ذار اجتن��اب ناپذیری که 
اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت 
افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ 

رشد تورم روبرو بودیم.

ترمز تورم 
توفیقی براین اعتقاد اس��ت ک��ه اگر چنانچه 
قرار بود همان رقم حداقل مزد س��ال ۱۳۵8 
در س��ال ۱۳99 به کارگران پرداخت شود تا 
قدرت خری��د آنان حفظ ش��ود، باید حداقل 
مزد س��ال ۱۳99 برابر ۴۳۰.۴۵ دالر شود که 
با اعمال نرخ دالر ب��ازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، 
کارگروه دس��تمزد باید حداقل م��زد را مبلغ 
۵.8۵۴.۱۲۰ توم��ان تعیین و اعالم کند.حال 
اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر 
وس��یله ای مهار کنیم در نگاه اول ش��اید فکر 
کنیم ترمز ت��ورم را کش��یده ایم اما به خوبی 
می دانی��م در حال فش��ار وارد ک��ردن بر فنر 
هزینه برای جمع ش��دن هستیم و به محض 
رها ش��دن، تبع��ات تخریبی مهلک��ی خواهد 

داشت.
 ای��ن فع��ال کارگری ب��ا نگاه��ی اجمالی به 
نمای��ه حداقل مزد از س��ال ۱۳۵8 تا ۱۳98 
می گوید؛» قدرت خرید کارگران نس��بت به 
حداقل دس��تمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت 
کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ س��واد 
ویژه ای ن��دارد؛ بلکه کافی اس��ت از تارنمای 
بان��ک مرکزی به قس��مت آم��ار و داده ها در 
بخ��ش نرخ تورم و ش��اخص ماهانه مراجعه و 
در لینک محاس��به گر تورم ق��درت خرید هر 
رقم��ی را از س��ال ۱۳۱۵ تا س��ال ۱۳97، به 

دست آورید. « 
وی می افزاید: »بر همین اساس هر هزار ریال 
سال ۱۳۵8 معادل ۱.۱8۴.9۶7 ریال در سال 
۱۳98 ق��درت خرید داش��ته  و  حداقل مزد 
س��ال ۱۳۵8 معادل هزار و 7۰۱ تومان برابر 
۱۲۱.۵ دالر ی��ا ۱.۳ براب��ر قیمت یک س��که 
بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه گر تورم 
آمریکا، می توان به این نتیجه رس��ید چنانچه 
قرار بود همان رقم حداقل مزد س��ال ۱۳۵8 
در س��ال ۱۳99 به کارگران پرداخت شود تا 
قدرت خری��د آنان حفظ ش��ود، باید حداقل 
مزد س��ال ۱۳99 برابر ۴۳۰.۴۵ دالر شود که 
با اعمال نرخ دالر ب��ازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، 
کارگروه دس��تمزد باید حداقل م��زد را مبلغ 

۵.8۵۴.۱۲۰ تومان تعیین و اعالم کند.«
براساس محاسبات وی چنانچه نسبت حداقل 
مزد سال ۱۳۵8 به سکه در نظر گرفته شود، 
حداقل مزد سال ۱۳99 باید برابر ۱.۳ سکه یا 
۶.۵8۴.۵۰۰ تومان تعیین شود! یعنی چنانچه 
قرار ش��ود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره 
بر اس��اس ش��اخص هزین��ه خان��وار و اعمال 
تعدیل نرخ تورم س��ال ۱۳99 که بنا بر اعالم 
بان��ک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، 
میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون شک بیش 

از مبلغ ۵8 میلیون ریال خواهد شد.«
 براس��اس آمارهای ارایه ش��ده وبررسی نقطه 
نظر فعاالن این عرصه  کار متولیان در تعیین 
حق��وق و دس��تمزد 99 به مراتب س��خت تر 
از س��ال های گذش��ته اس��ت چرا که  کالف 
س��ردرگم  ت��ورم و  قدرت خری��د کارگران و  
صد البته دس��تمزد   کار را به جایی رس��انده 
ک��ه دیگرخ��ود متولیان هم نم��ی توانندگره 
ک��وری که بر اقتصاد و معیش��ت م��ردم زده 
ش��ده را باز کنن��د و باید منتظ��ر ماند و دید 
آیا متولی��ان تصمیمی برای تغیی��ر نوع نگاه 
خ��ود برای تعیین این ش��اخص مهم خواهند 
داش��ت یا اینکه همچنان کم��ر کاگر در برابر 
این بی عدالتی و مشکالت قرار است خم شود 

و کسی یارای پاسخگویی به آن نباشد .  

هدفگذاری پرداخت تسهیالت ۱۷۰ هزار 
میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون 

حجت اله مهدیان ریی��س هیات مدیره و مدیر عامل 
بانک توس��عه تعاون از هدف گذاری پرداخت ۱7۰ 
هزار میلیارد تس��هیالت این بانک در سال 99 خبر 

داد
حجت ال��ه مهدیان رییس هیات مدی��ره و مدیر عامل 
بانک توس��عه تعاون صبح دیروزدر نشست رسانه ای 
با خبرنگاران و اصحاب رس��انه به منظور ارائه گزارش 
عملکرد بانک و بیان برنامه های آتی بانک اظهار داشت: 
پرداخت تسهیالت این بانک در سال 98 مطابق برنامه 
به ۱۳۵ هزار میلیارد ریال خواهد رسید، و در سال آتی 
نیز ۱7۰ هزار میلیارد ریال تس��هیالت به بخش های 
مختلف اقتصادی پرداخ��ت خواهد گردید.وی افزود: 
هفتاد درص��د تس��هیالت این بانک ب��ه بخش های 
تولیدی اختصاص یافته و س��هم بخش های بازرگانی 
و خدمات در حدود ۳۰ درصد اس��ت.مهدیان با اشاره 
به اینکه مطابق اساسنامه و تکلیف قانونی 7۰ درصد 
تسهیالت این بانک به تعاونگران پرداخت می گردد در 
ادامه گفت: تعامل با اتحادیه های شرکت های تعاونی 
همواره در دستور کار بوده است، و چنانچه اتحادیه ها 
و ش��رکت های تعاونی زیر مجموعه در تعامل با بانک، 
توجه کافی داش��ته باشند، ظرفیت اعطای تسهیالت 
به مراتب افزایش خواهد یافت.وی در پاسخ به سوال 
مطرح ش��ده در خصوص اموال مازاد و تملیکی بانک 
گفت: ۳8۶ فقره امالک مازاد تملیکی به ارزش 78۰ 
میلیارد ری��ال وج��ود دارد که با ف��روش آنها منابع 
جدیدی برای چرخه تس��هیالت بانک فراهم خواهد 
گردید و از این نظر بانک توس��عه تعاون از بانک های 
منضبط و چابک می باش��د.وی در ادامه به نقش مهم 
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره نمود و گفت: 
ده هزار میلیارد ریال سرمایه تناسب چندانی با بانک 
توس��عه ای و با این حجم تکالیف گس��ترده ندارد و با 
تدابیر مس��ئولین  شایسته است سرمایه بانک به ۳۵ 
هزار میلیارد ریال افزایش یابد.وی تفاهم س��ه جانبه 
بانک توس��عه تعاون با معاونت تع��اون وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی و صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
را یاد آور گردی��د و افزود: اولین مرکز تعاون، نوآوری 
و شکوفایی معاونت تعاون در استان فارس راه اندازی 
گردیده و با افزایش مراکز در استان ها، گام های مهمی 
در حمای��ت از کارآفرینان و بنگاه ه��ای دانش محور 

برداشته خواهد شد.

بانوان در تمام سطوح بانک توسعه 
صادرات حاضر هستند

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: این بانک تنها 
بانک دولتی است که بانوان در تمام سطوح از جمله 
عضوی��ت در هیات مدیره حض��ور دارند.به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات، دکتر علی 
صالح آبادی در مراسم گرامیداشت روز زن با تبریک 
والدت حضرت فاطمه زهرا )س( افزود: با نگاهی به 
وضعیت نیروی انسانی بانک توسعه صادرات مشاهده 
می شود که ریاس��ت هفت مدیریت و اداره در این 
بانک بعهده بانوان اس��ت که به خوبی در حال انجام 
وظیفه هس��تند.به گفته وی، بانوان در بانک توسعه 
صادرات فعالیت چشمگیری دارند و با همان تالش 
آقایان، برای انج��ام وظایف و در برخی موارد حتی 
بیشتر در ارائه خدمت به صادرکنندگان می کوشند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعالم این مطلب 
که مهمترین سرمایه در بانک "نیروی انسانی" است، 
ادامه داد: در شرکت های تولیدی ممکن است مواد 
اولیه و ماشین آالت حکم سرمایه را داشته باشند اما 
در بانک این نیروی انس��انی است که حکم سرمایه 
را داشته و می تواند منابع را در بخشهایی تخصیص 
دهد تا بیش��ترین نتیجه در حوزه صادرات غیرنفتی 
حاصل شود.دکتر صالح آبادی وضعیت عمومی بانک 
را مطلوب توصیف کرد و گفت : به لحاظ ش��اخص 
نقدینگی در ش��رایط مناسبی قرارداریم و حتی یک 
روز اضافه برداش��ت از بانک مرکزی نداشته ایم.وی 
تصریح کرد: معوقات بانک زیر ۱۰ درصد است و به 
رغم تحریمها سعی شده است تا خدمات با کیفیت 
بهتر ارائه ش��ود.مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با 
اش��اره به اقدامات در حوزه بانکداری باز و دیجیتال 
گفت: نقش��ه بانکداری باز بانک توسعه صادرات در 
جلسه مشترک با کارشناسان وزارت امور اقتصادی 

و دارایی طرح شده و در حال نهایی شدن است.

گسترش، رشد و ارتقای شاخص های 
فرهنگی با حمایت های بانک شهر

ش��هردار یزد با بیان اینکه بانک شهر با مشارکت در 
برگ��زاری رویدادهای فرهنگی توانس��ته به بهترین 
شکل ممکن از حوزه فرهنگی حمایت کند،گفت:این 
بانک بازوی توانمند توسعه فرهنگی در شهرهاست.به 
گزارش مرکز ارتباطات وروابط عمومی، جمال الدین 
عزیزی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب استان یزد 
و حمایت بانک ش��هر از این رویداد بزرگ ،افزود:این 
بانک با فعالیت های گسترده و مؤثر در حوزه فرهنگی 
توانسته زمینه گسترش، رشد و ارتقای شاخص های 
فرهنگی در بخش های مختلف را فراهم کند.عزیزی 
تصریح کرد:در صورت تبدی��ل برنامه های فرهنگی 
بانک شهر به الگویی برای تمامی بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری کشور می توان با سرعت فزاینده ای 
در راستای توسعه فرهنگی ایران اسالمی و رسیدن به 
مدارج باالتر در این حوزه اقدام کرد.وی با بیان اینکه 
جایگاه فرهنگی شهرهای ایران مانند امروز به واسطه 
مشارکت بانک شهر با مدیریت شهری و دستگاه های 
اجرایی حوزه فرهنگ ارتقای چش��مگیری نسبت به 
س��ال های گذشته داشته اس��ت، ادامه داد:البته این 
فعالی��ت ها برای ش��هروندان به طور کامل مش��هود 
و ملم��وس بوده و باعث بهب��ود رضایتمندی آنان از 

عملکرد مسئوالن شده است.

اخبار

حقوق و دستمزد به روایت آمارهای جهان 
بررسی آمار سازمان بین المللی کار نشان می دهد که حداقل مزد ساالنه در کشورهای ایران 
۲۱۰۰ دالر، لیبی ۴۲۸۶ دالر، عمان ۱۰۲۶۳ دالر، عربستان ۹۶۰۰ دالر، ترکیه ۷۱۴۶ دالر 
و ونزوئال ۶۸۷۳ دالر است. در شرایطی که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی 
و ظرفیت های اقتصادی ایران هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از 

ایران است. 

نمای نزدیک

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد؛

  عبوررشد نقدینگی امسال 
از میانگین ۵۰ ساله 

رئیس کل بانک مرکزی گفت:رش��د نقدینگی امسال اندکی 
از میانگین رشد نقدینگی۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، 

بیشتر است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بان��ک مرکزی گفت: آمارهای 
رش��د نقدینگ��ی بای��د با توج��ه ب��ه روندهای بلن��د مدت 
متغیرهای پولی کش��ور تحلیل ش��ود، به طوری که رش��د 
نقدینگی امس��ال اندکی از میانگین رشد نقدینگی۵۰ ساله 
کش��ور که ۲۵ درصد بود، بیش��تر اس��ت.  وی افزود:افزوده 
شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمده ای در این رشد 
داش��ته اس��ت ، همزمان باید دقت شود که ش��رایط نسبتا 
مساعد،زمینه شروع رشداقتصادی غیر نفتی و کاهش فشار 
تورمی را ایجاد کرده است. در ضمن، به هنگام شوک شدید 
هزینه ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تالش برای کنترل 

بیشتر رشد کمیت های پولی، رکود را تعمیق می کرد.
رئی��س کل بانک مرکزی تصریح کرد:در کنار تاب آوری بی 
نظیر ملت ایران در مقابل فش��ار ه��ای گوناگون آمریکا،در 
کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، علیرغم ش��رایط س��خت 

تحریمی ، توفیقات خوبی حاصل شده است. فارس

صنع��ت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کش��ور 
پس از صنعت نفت، با وجود گذش��ت بیش از نیم قرن 
از ش��روع فعالیت در ایران، همواره با مشکالت زیادی 
در زمین��ه توس��عه کمی و کیف��ی تولید روب��رو بوده 
است که طرح س��اماندهی صنعت خودرو به پیشنهاد 
برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و به نیت 
اص��الح صنعت خودروس��ازی به تحقی��ق و تفحص از 
خودروسازان پرداخته و تخلفات خودروسازان و قطعه 
س��ازان را ذکر کردند. در اصل تحقیق و تفحص یکی 
از ابزار ه��ای نظارتی نمایندگان اس��ت و دستش��ان را 
در بررس��ی تخلفات، کاس��تی ها و کژی های نهاد ها و 

سازمان ها بازمی گذارد.
علی علیلو نماینده س��ابق شبس��تر در مجلس ش��ورای 
اس��المی در خصوص وجود فس��اد در صنع��ت خودرو 
و راهکاره��ای الزم ب��رای رف��ع آن گفت: س��اختارهای 
س��هامداری، مالی، تش��کیالتی و فنی در صنعت خودرو 
معیوب هستند که زمینه س��از بروز فساد شده اند و در 
صورت اصالح س��اختارها، فساد خود به خود از بین می 
رود.علیل��و با تاکید بر الزام ورود دس��تگاه های نظارتی 
ب��رای مبارزه با فس��اد در صنعت خ��ودرو اظهار کرد: 

امروزه ب��ه منافع ملی و مردم در این صنعت خدش��ه 
جدی وارد ش��ده است و دس��تگاه های نظارتی باید با 
فس��ادهای موجود و بالفعل برخورد کنند تا به موازات 
آن ساختارها هم اصالح ش��ود. عضو سابق کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس درخصوص پیشنهادهای ارائه 
ش��ده در جهت عدم وقوع فس��اد در صنعت خودرو و 
نتایج حاص��ل از آن تصریح کرد: تحقیق و تفحص در 
صنعت خودرو نتایج بسیار مثبتی داشته است ولی به 
صورت صد درصدی اهداف مورد نظر نرس��ید.  پس از 
گذشت ۶ س��ال از مبارزه و مقابله با فساد، بسیاری از 
مس��ئولین صنعت، دولت و سایر با پیگیری های انجام 
شده در خصوص فساد موجود در صنعت خودرو موافق 
نبودند و س��عی در ناامید کردن ما و بی اعتنایی و کم 
لطفی داش��تند، به همین دلیل ممکن است دستیابی 
ب��ه اهدف مطلوب در جهت منافع ملی و مردم، اصالح 

صنعت و رونق تولید بیشتر نیازمند زمان باشد.
نماینده ادوار مجلس در خصوص زمان تحقق این نتایج 
بیان کرد: در این موارد زمان مشخصی نمی توان اعالم 
کرد در دستگاه های نظارتی، قوه قضاییه، وزیر صمت 
و دولت که تا به حال به هر دلیل از شرکت ها و گروه 

هایی که مرتبط با این رانت هستند حمایت می کنند، 
در روشش��ان تجدی��د نظر کنند و ب��ه این صحبت ها 
توجه بیشتری کنند تا به اصالح صنعت، تولید مطلوب 

و رضایتمندی برسیم. 
علیلو در خصوص اس��تفاده از رانت مسئول دفتر وی و 
اختالس ۳۰میلیاردی اظهار کرد: فرد مذکور مس��ئول 
دفتر بنده نبوده و از بس��تگان بنده است که می گویند 
از رانت اس��تفاده کرده و پرونده ایشان در حال بررسی 
اس��ت. که تا به حال اثباتی برای آن انجام نشده است. 
برخی به دلیل نگرانی از ثبت نام بنده در انتخابات دست 
به شایعه پراکنی ها زدند که اگر گفته ای دارند سندی 

ارائه دهند تا دستگاه های قضایی پیگیری کنند. 
وی با اشاره به تکذیب دارا بودن مجوز خودروسازی وی 
در ش��هر قدس گفت: مج��وزی وزارت صمت برای من  
ص��ادر نکرده امیدوارم در آینده بتوانیم مجوز این کار را 
بگیریم و در این جهاد اقتصادی تولیدگر باشم.  وی پیرو 
همکاری با مس��تند اختاپ��وس و دریافت پول از رقبای 
کروز برای مصاحبه ای علیه آن ها تصریح کرد: در این 
مسیر همه چیز مانند شایعه و... و حرفهای اثبات نشده 
اس��ت. بنده به عنوان شخصی که بخواهد از نام مبارزه 
با فس��اد برای تامین منافع رقیب در مقابل یک شرکت 
دیگر استفاده کند، از اساس تکذیب می کنم البته اگر از 

سوی کسی اتفاق افتاده به اینجانب ربطی ندارد.
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رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد ؛
مجتمع قضایی دعاوی تجاری راه اندازی می  شود

رئیس مرکزمل��ی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط 
کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی از راه اندازی مجتمع 

قضایی دعاوی تجاری در کشور خبر داد.
  علی فیروزی اظهار داش��ت: یک��ی از نماگرهای که در 
ش��اخص جهانی سهولت انجام کس��ب و کار وجود دارد 
نماگر اجرای قراردادهاس��ت. رتبه ای��ران در این نماگر 

بین ۱9۰ کشور جهان 9۰ است.

رئی��س مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط 
کس��ب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: یکی از پیش 
شرط های که می تواند رتبه ایران را در این زمینه بهبود 
ببخش��د ایجاد ی��ک مجتمع قضائی مرب��وط به دعاوی 

تجاری است.
وی اف��زود: منظور از مجتمع قضائی یعنی ش��ورای حل 
اختالف، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و به طور کلی 
ه��ر آنچه که در یک مجتمع قضائی در ارتباط با دعاوی 

حقوقی کسب و کاری و تجاری می توان مدنظر باشد.
فیروزی اظهارداشت: اگر این مجتمع قضائی راه اندازی 
ش��ود و بانک جهانی نیز از ایران بپذیرد در نماگر مزبور 

۲۰ رتبه ارتقا پیدا خواهیم کرد.
وی ادام��ه داد: این مجتمع ب��ا همکاری اتاق بازرگانی و 
قوه قضائیه راه اندازی خواهد شد. همچنین ابتکار اصلی 
راه ان��دازی مجتمع قضائی مربوط ب��ه دعاوی تجاری با 

خود قوه قضائیه است.
به گفته فیروزی، در ش��اخص کل ک��ه رتبه ایران ۱۲7 
است همین تک اقدام می تواند پنج رتبه کشور را بهینه 

کند و به رتبه ۱۲۲ برساند.  صدا وسیما 

در ۱۰ ماهه امسال رخ داد؛
تولید بیش از ۳۹ میلیون تن کنسانتره آهن در کشور 
طبق آخرین آمار اعالم ش��ده از س��وی سازمان توسعه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران)ایمیدرو(، میزان 
تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ سنگ آهن در ۱۰ 
ماهه س��ال جاری مرز ۳9 میلیون را رد کرده است که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد داشته 
اس��ت. تولیدکنندگان بزرگ س��نگ آهن کشور از ابتدای 
س��ال جاری تا پایان دی م��اه، ۳9 میلیون و ۳۴۱ هزار و 

87۳ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. میزان تولید 
مدت مشابه سال گذشته، ۳8 میلیون و ۱۶۲ هزار و ۱۱۴ 
تن بود که نش��ان از رشد سه درصد این ماده معدنی مهم 
دارد. از این میزان، مهمترین ش��رکت ها از جمله  گل گهر 
۱۳ میلی��ون و ۳8۶ هزار ت��ن، چادرملو 7 میلیون و 97۰ 
هزار تن، س��نگ آهن مرکزی ۳ میلیون و 9۵۴ هزار تن، 
گه��ر زمین ۳ میلی��ون و 8۰۱ هزار تن و صبا نور بیش از 
9۳۰ هزار تن در مدت یاد ش��ده تولید کنس��انتره سنگ 
آهن داشته اند. همچنین در ۱۰ ماهه سال ۱۳98، حدود 
۳ میلیون و ۴۵9 هزار تن س��نگ آه��ن دانه بندی تولید 
شده که نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته با رقم ۵ 
میلیون و ۶۶۲ هزار تن، ۳9 درصد کاهش نشان می دهد.

عالوه  ب��ر این ش��رکت های بزرگ گندله س��از )چادرملو، 
گل گهر، توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، اپال 
پارسیان سنگان، صنایع معدنی فوالد سنگان و صبانور( در 
مدت ۱۰ ماهه س��ال جاری در  حدود ۲۲ میلیون و ۵۱۲ 
هزار تن گندله سنگ آهن تولید کرده اند که در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۱۳97 که ۲۲ میلیون و 9۲8 هزار بوده 

است، دو  درصد کاهش را نشان می دهد. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

خودروسازی ها باید نظارت بیشتری بشوند


