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دياني: با سود سپرده هاي بانكي روزانه مي توان 10 بيمارستان 100 تختخوابي يا 4327 كالس درس تأسيس كرد

تورم هاي رسمي بار ش�ده روي سبد هزينه 
خانوار ايراني كم نيس�ت عارضه هايي چون 
گرانفروش�ي، كم فروش�ي، غير فروش�ي 
ج�زو مصائبي اس�ت كه ب�ه دلي�ل كوتاهي 
دس�تگاه هاي متول�ي ب�ازار اي�ن روزها در 
بازارها به چش�م مي خ�ورد، در ي�ك نمونه 
وقت�ي قيم�ت رب گوجه فرنگ�ي نهايتًا 18 
هزار توم�ان اعالم شده اس�ت اي�ن كاال 40 
درص�د گران ت�ر در ب�ازار عرضه مي ش�ود. 
به گزارش »ج��وان«، در حالي كه تورم هاي بار 
ش��ده روي قيمت كاالها به اندازه كافي هزينه 
خانوار را سنگين كرده است، متأسفانه به دليل 
اعتقاد نداش��تن برخي از سياستگذاران دولتي 
به نظارت بر بازارها ش��اهد تورم مجدد ناشي از 
گرانفروشي، كم فروش��ي و غير فروشي هستيم 
كه اين رخداد نه تنها حق��وق مصرف كننده را 
تضييع مي كند، بلك��ه ظلم ب��ه مصرف كننده 
آن هم در ش��رايط تحريم و جنگ اقتصادي به 

شمار مي رود. 
 هزينه جاري ماهانه دس��تگاه هاي دولتي و 
بودجه بگير از مرز 20 هزار ميليارد تومان نيز 
عبور كرده است و با اين هزينه بسيار سنگين، 
كوتاهي در ارائه خدمت به مردم در بخش هاي 
دولتي و بودجه بگير اصاًل پذيرفته شده نيست 
و در عين حال اگر هم مش��كالت ساختاري 
و غير س��اختاري نيز وجود دارد، هيچ تعللي 
براي دس��ت دس��ت كردن جهت اصالحات 
اقتصادي همه جانبه، فراگير و بي نقص وجود 
ندارد، اما در كمال تأس��ف گاهي شاهد ذبح 
منافع ملي در براب��ر منافع يك صنفي، گروه 

و شركت هستيم. 

به طور نمونه، در حالي كه س��امانه اطالع رساني 
قيمت كاال، با هدف اعالم نرخ ۱00 قلم كاالي 
اساس��ي م��ورد ني��از ش��هروندان، قيمت رب 
گوجه فرنگ��ي را ۱۵200 ت��ا ۱۸200 توم��ان 
اعالم كرده، قيمت رب در بازار حدود ۴0 درصد 
گران تر از ميانگين قيمتي اعالمي در اين سامانه 

عرضه مي شود. 
به گزارش »تسنيم«، سامانه اطالع رساني قيمت 
كاال و خدمات ۱2۴، كه اخيراً با همكاري سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان و 
مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت طراح��ي و به بهره ب��رداري 
رسيده اس��ت، گفته ش��ده با رصد روزانه قيمت 
۱00 قلم كاالي اساسي و مورد نياز شهروندان، 

اقدام به اطالع رساني قيمت حداقل و حداكثري 
اين اقالم كند. 

به گزارش »تس��نيم«، در اين س��امانه سه نوع 
قيمت ب��ه ش��هروندان نمايش داده مي ش��ود. 
حداقل و حداكثر قيمت كاال از س��طح كش��ور 
جمع آوري مي گردد و قيمت ع��رف، حداكثر 
قيمت قابل قبول بر اساس هزينه هاي توليد بوده 

يا قيمت مصوب كاال مي باشد. 
اما به رغم اعالم حداكثر و حداقل قيمتي كاالها 
در اين س��امانه، در برخي م��وارد، قيمت هاي 
اعالمي سامانه ۱2۴، تناسبي با قيمت  اين كاالها 
در بازار ن��دارد؛ به عنوان مثال در اين س��امانه، 
قيم��ت رب در بس��ته بندي هاي 900 گرمي، 
بين ۱۵200 تا ۱۸200 تومان اعالم شده است، 

در حالي كه قيمت رب در كارخانه، بي توجه به 
قيمت هاي اعالمي اين سامانه، تا 2۵ هزار تومان 

هم قيمت خورده است.
   نص�ب قيم�ت در ميوه فروش�ي ها هم 

الزامي شد
بر اساس اعالم س��ازمان حمايت براي كنترل و 
نظارت بر درج قيمت، الصاق برچسب روي كاال 
يا نصب تابلو و نرخ نام��ه در محل توليد، عرضه، 
كس��ب و حرفه روي محصوالت، ب��ه نحوي كه 
قيمت واحد كاال به س��هولت مردم قابل رؤيت 

باشد، الزامي است. 
ب��ه گ��زارش »تس��نيم«، قاس��م ن��وده 
فراهاني، رئي��س ات��اق اصن��اف ته��ران با 
ارس��ال نامه اي به اتحاديه صنف بارفروشان 
ميوه و تره بار نوش��ت: تصوير نامه ش��ماره 
9۸/7۱۵22 م��ورخ 9۸/۴/۱9 س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران منضم 
به نام��ه ش��ماره 20309/9۸/370 مورخ 
9۸/۴/۵ معاونت وزير و مدير عامل سازمان 
حمايت در خصوص كنترل و نظارت بر درج 
قيمت الصاق برچسب يا اتيكت روي كاال يا 
نصب تابلو و نرخ نامه در محل توليد، عرضه، 
كس��ب و حرفه روي محصوالت، به نحوي 
كه قيمت واحد كاال يا دس��تمزد خدمت به 
سهولت و روش��ني براي همگان قابل رؤيت 

باشد، به پيوست ارسال مي گردد. 
ل��ذا بديهي اس��ت موض��وع به نح��و مقتضي 
اطالع رس��اني و اق��دام نظارتي الزم و ارس��ال 
عملكرد در قالب جداول ماهانه جهت انعكاس 
موضوع به سازمان مذكور مراتب را در پايان هر 

ماه به اتاق كتاب گزارش نماييد.

رونمايی از سامانه استعالم قيمت 100 كاال

اختالف ۴۰ درصدي قيمت رب سامانه ۱۲۴ با نرخ بازار
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امروز همه صنايع 

 مهران ابراهيميان 
  گزارش

كش�ور  ب�زرگ 
تأمي�ن  معط�ل 
نقدينگي هستند، اما مش�كل آنجاست كه 
نقدينگي به س�مت فعاليت هاي سفته بازي 
رفته است و در اين زمينه بايد سياست هاي 
كنترلي نظير ماليات بر عايدي اعمال ش�ود. 
به گزارش »جوان«،  محمدرضا دياني در نشست 
خبري ب��ا بيان اين مطلب افزود: در س��ال هاي 
گذش��ته منابع نقدينگي زيادي در شمال شهر 
تهران صرف ساخت آپارتمان ها و مجتمع هايي 
شده كه بسياري از آنها خالي هستند يا در ساير 
فعاليت هاي سفته بازي وارد شده و هيچ فايده اي 

هم نداشته است. 
ديان��ي گف��ت: 2/۵ درص��د س��پرده گذاران 
غيردولتي، ۸۵ درصد س��پرده هاي كشور را در 
اختيار دارند و يك درصد س��پرده گذاران غير 
دولتي 7۴ درصد كل سپرده ها را در اختيار دارند 
كه ماليات هم پرداخت نمي كنند، در حالي كه 
با س��ود روزانه پرداختي به آنها مي توان روزانه 
۴00 كيلومتر راه روس��تايي يا ۱0 بيمارستان 
۱00 تختخوابي يا ۴ه��زار و 327 كالس درس 

تأسيس كرد. 
رئيس هيئت مديره مجم��ع كارآفرينان ايران 
با اش��اره به اراده دول��ت در حل مش��كل ارز و 
موفقيت نس��بي در تثبيت ن��رخ ارز ادامه داد: 
مناب��ع نقدينگي كش��ور بايد به س��مت توليد 
هدايت شود، اين در حالي است كه در سال 9۶ 
فقط 2۶ درصد و در سال 97 حدود 27 درصد 
نقدينگي ها به س��مت توليد رفته است؛ انتظار 
مي رود در اي��ن زمينه بانك مرك��زي به اعمال 
سياست هاي تشويقي و تنبيهي براي بانك ها در 

تخصيص منابع بپردازد. 
وي تنها راه مبارزه ب��ا تحريم ها را تقويت توليد 

ملي برشمرد و گفت كه در اين راستا سران قوا 
بايد وارد عمل شده و از توليدكنندگان به ويژه 

پيشروان هاي اقتصادي حمايت كنند. 
رئيس هيئت مديره مجمع كارآفرينان ايران ادامه 
داد:  امروز تحريم ها طاليي ترين فرصت را براي 
صنعت كشور به وجود آورده و در حقيقت يك 
توفيق اجباري است تا با طراحي سياست هاي 
دقيق و منس��جم، موضوع حماي��ت از توليد را 

عملياتي و اجرايي كنيم. 
وي معتقد اس��ت: اگر از توليد حمايت ش��ود 
مشكل »بيماري هلندي« اقتصادي و وابستگي 
به نفت حل مي ش��ود و حتي امريكايي ها در 
يكي دو سال آينده حاضر خواهند شد بدون 
مذاكره از تحريم ها دس��ت بردارن��د، زيرا به 
قصد تخريب اقتصاد ما وارد عمل شده اند، اما 
خواهند ديد كه تصميماتش��ان اقتصادمان را 

تقويت كرده است. 
دياني در پاس��خ به اين س��ؤال »ج��وان« كه 
چرا در حالي ك��ه بانك ها به ش��دت به دنبال 
اعطاي تسهيالت هستند، بايد توليد با مشكل 
مواجه شود، گفت: متأس��فانه بانك ها مالك 
اعتباردهي را ميزان توليد در س��ال هاي قبل 
قرار داده و به اندازه 70 درصد فروش سال هاي 
گذش��ته به توليدكنندگان اعتب��ار مي دهند، 
اين در حالي است كه به دليل افزايش قيمت 
تمام ش��ده نهادهاي توليد، تحق��ق توليد به 
اندازه پارس��ال 2/۵ برابر سال گذشته سرمايه 

در گردش نياز دارد. 
  كمبود نقدينگي، بزرگ ترين مش�كل 

صنعت لوازم خانگي
ديان��ي در ادام��ه در خص��وص وضعيت اين 
روزهاي صنعت ل��وازم خانگي گفت: با وجود 
تحريم ها، اما توليدكنن��دگان داخلي قادرند 
بهترين كاالها را با بهترين كيفيت توليد كنند 

اين در حالي است كه ما مي بينيم از يك سو 
دولت به دنبال مصوبه واردات لوازم خانگي به 
روش skd است و از سوي ديگر قاچاق نسبت 
به س��ال قبل بيش از ۱00 درص��د افزايش 
يافته و از كاالهاي قاچاق توسط شركت بيمه 
رسمي، بيمه و توسط پست رسمي كشور به 

دست مصرف كننده مي رسد. 
وي يادآور ش��د:  بزرگ ترين مشكل در صنعت 
لوازم خانگي، تأمين نقدينگي اس��ت و مسائلي 
نظير لجستيك و حمل و نقل بين المللي نيز با 

برنامه ريزي درست دولت قابل حل است. 
دياني به برگزاري جلس��ه اي در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در هفته گذشته با موضوع مبارزه 
با تحريم ها اش��اره كرد و افزود: در اين جلس��ه، 
برگزاركنندگان خواس��تار مجوز براي واردات 
قطعات نيمه كامل )SKD( لوازم خانگي شدند 
و اين موضوع سرمايه گذاري شركت هاي داخلي 
در توليد قطعات و داخلي سازي آنها را با شكست 

مواجه مي كند. 
وي يادآور ش��د: اكنون توليدكنن��دگان لوازم 
خانگي داخلي با 30 درص��د ظرفيت خود كار 
مي كنند و در صورت تأمين نقدينگي مي توانند 
بدون ارزبري توليد را افزايش دهند، در حالي كه 
برندهاي توليدي خارجي خواستار تخصيص ارز 

براي رفع مشكالتشان هستند. 
   7 بانك وضعيت بدتري نسبت به بانك 

سرمايه دارند
رئي��س هيئت مديره اي��ن مجمع با اش��اره به 
برخورد با مفاس��د اقتصادي گف��ت: امروز جو 
مبارزه با فساد فضاي عمومي كشور را سنگين 
كرده اس��ت، به طوري كه هر روز از شبكه هاي 
مختلف تلويزيون دادگاه هاي مبارزه با فساد را 
مي بينيم، اما اكنون شرايط به گونه اي شده است 
كه از اين ترس داريم كه طرف س��فيد موضوع 

ديده نشود. 
اكنون ش��رايط به گونه اي است كه مردم به هر 
فعال اقتصادي ديد منفي دارند و هر كارمندي 
كه در ادارات يا سازمان هاي دولتي مي خواهد 
برگه اي را امضا كند،  نگاه منفي دارند. مجموعه 
نظام و بخصوص رسانه ها بايد نيمه پر ليوان را 
نيز نش��ان بدهند تا فضاي نااميدي در كش��ور 
به خصوص در بي��ن فعاالن اقتص��ادي از بين 
برود، اينكه بدهكاران بانكي را نش��ان مي دهيم 
ارزشمند است، اما اگر كسي س��رمايه بانكي را 
در توليد صرف كرد و به موقع پول بانك را داد 
و اشتغالزايي كرد، آن را نيز نشان دهيم تا فضا 

متعادل شود. 
وي ادامه داد: درخواست ما از سران سه قوه اين 
است كه فضاي مبارزه با فساد را پويا نگه دارند. 
به نظر مي رسد پرونده هايي كه امروز مطرح شده 

فقط كف روي آب هستند. 
ما هفت بان��ك ديگر داري��م كه وض��ع آنها به 
مراتب بدتر از بانك س��رمايه است. ما بدهي ها 
و اختالس هاي خيلي كالن تر از اينها داريم كه 
هنوز مطرح نشده است، اما اين را نيز بايد در نظر 
داشته باش��يم كه اين جوس��ازي ها باعث شده 
در نظام اداري كارمن��دان حتي كارهاي عادي 
خود را با ترس و لرز انج��ام دهند به طوري كه 
من صنعت گر در مراجعه به ادارات و سازمان ها 
بايد التماس كنم كه فالن امضا را بزنند و به آنها 
اطمينان خاطر بدهم كه در آينده هيچ مشكلي 
از س��وي نهادهاي بازرس��ي براي آنها به وجود 

نخواهد آمد.
  هدف طرح واردات SKD لوازم خانگي 
ورشكست كردن قطعه سازان داخلي است

همچني��ن در اي��ن جلس��ه حميدرض��ا 
غزنوي، س��خنگوي انجمن توليدكنندگان 
ل��وازم خانگ��ي ني��ز گف��ت: م��ا رون��د 
داخلي سازي قطعات را ش��روع و حتي به 
برخي قطعه سازان خودرو مراجعه كرديم 
تا قطعات ما را بس��ازند. در سال هاي قبل 
توليد برخ��ي از قطعات توجي��ه اقتصادي 
نداش��ت،  اما اكنون با توجه به تحريم ها و 
محدوديت هاي انتقال مالي ما به س��مت 
داخلي سازي رفتيم و سرمايه گذاري هايي 

در اين حوزه انجام داديم. 
وي ادام��ه داد: اي��ن در حالي اس��ت كه هفته 
گذشته متوجه شديم به بهانه مبارزه با تحريم ها 
جلس��ه اي براي واردات SKD قطع��ات لوازم 
خانگي تشكيل ش��ده و طرح آن را براي تأييد 

نهايي براي وزير فرستادند. 
وقتي ما اينجا ب��راي واردات همين قطعات 
در حال سرمايه گذاري هس��تيم،  انجام اين 
كار نتيجه اي جز ورشكس��تگي ما و كساني 
كه در حال طراحي و توليد قطعات هستند 
ندارد اگ��ر اينجا به ما ري��ال بدهند يا همان 
سرمايه در گردش را تأمين كنند مي توانيم 
همان قطعه اي را كه االن بايد از كره يا چين 
بياورند و باب��ت آن ارز بدهن��د،  توليد كنم 
ضمن آنكه اشتغال هم ايجاد مي شود برخي 
اوقات تصميم��ات غلط ضربه بيش��تري از 
اختالس، فس��اد و رش��وه مي زنند كه حتي 
جا دارد با نگاهي كيف��ري به اين تصميمات 

برخورد شود.

70درصدشاغالن
دررشتههايغیرمرتبطباتحصیلاشتغالدارند

در قالب طرح تكاپو در پنج استان كشور انجام شده است، بيش از 70 
درصد از شاغالن در رشته هاي غيرمرتبط با تحصيل اشتغال دارند. 
رضاتازيكي، مدير طرح ملي توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار وزارت 
كاردر گفت وگو با »تس��نيم«، با اش��اره به بي��كاري فارغ التحصيالن 
دانشگاهي گفت:متولدين دهه ۶0 كه بخشي از بيكاران فعلي جامعه 
هستند، از اوايل دهه ۸0 به تدريج وارد بازار كار شدند، اما سياست هاي 
نظام آموزش عالي بدون توجه به نياز بازار كار توس��عه يافت و نتيجه 
نامطلوبي در پي داشت. از س��وي ديگر جواناني كه در سن 20سالگي 
وارد بازار كار ش��دند، در جهت مدرك گرايي تش��ويق شدند و با تغيير 
الگوي زندگي خود در آن زمان، » دانش��گاه« را به » انتخاب ش��غل« 

ترجيح دادند. 
وي ادامه داد: بسياري از دانشجويان در حالي فارغ التحصيل شدند كه 
به استناد اظهارات مسئوالن هيچ مهارتي براي ورود به بازار كار ندارند 
و در حال حاضر نيز به زعم مسئوالن حدود ۸0 درصد از تقاضاي نيروي 

كار مربوط به فارغ التحصيالن دانشگاهي است. 
وي افزود: در واقع سيس��تم اشتغال هر كش��ور از دو عامل اساسي 
عرضه و تقاضاي نيروي انس��اني تشكيل شده اس��ت كه در سمت 
عرضه، نهادهاي تربيت كننده و آموزش دهنده نيروي انساني نظير 
آموزش و پرورش، نظام آموزش عالي، فني حرفه اي و كليه نهادهاي 
آموزشي خصوص و دولتي قرار دارند و در سمت تقاضا نيز بنگاه هاي 
كسب و كار و نهادهاي حاكميتي در بخش هاي دولتي و خصوصي 

قرار گرفته اند. 
مدير طرح ملي توسعه كسب و كار اشتغال پايدار )تكاپو( افزود: 
مطابق با تحقيق مفصلي كه در قالب طرح تكاپو در پنج اس��تان 
كش��ور انجام شده اس��ت، مي��زان تطابق رش��ته هاي تحصيلي 
آموزش عالي و فني حرفه اي با ش��غل افراد نش��ان مي دهد در 
رشته هاي مرتبط با صنعت، فعاليت ۶۶ درصد از شاغالن با رشته 
تحصيلي آنها هيچ تطابقي ندارد. همچنين در رشته هاي مرتبط 
با خدمات فعاليت شغلي ۵۸ درصد از شاغالن با رشته تحصيلي 

آنها ارتباطي ندارد. 
تازيكي با بيان اينكه در مشاغل مرتبط با كشاورزي ۸۶درصد از شاغالن 
در رشته اي غيرمرتبط با كشاورزي تحصيل كرده اند، گفت: در كسب و 
كارهاي فني نيز موضوع فعاليت 70 درصد شاغالن با رشته تحصيلي 

آنها تطابق ندارد. 
وي با تأكي��د بر اينكه در پنج اس��تان مورد مطالعه، ب��ا تخفيف و نگاه 
خوشبينانه 30درصد از شاغلين كه عمدتاً در ِحَرف پزشكي و بهداشتي 
و امنيتي و نظامي بوده اند در ش��غل مرتبط با تحصيالت خود فعاليت 
دارند، ادامه داد: به عبارتي به طور ميانگين در پنج استان مورد مطالعه 
بيش از 70 درصد از ش��اغالن در اين مناطق در مشاغل غير مرتبط با 

تحصيل خود مشغول به كار هستند. 

........................................................................................................................

خريداران مسكن از پا نشستند
چراييافتقیمت

دربرخيمناطقتهران
افزاي�ش بي منط�ق قيم�ت مس�كن در س�ال 97 چن�ان موجب 
كاهش حجم معامالت شده اس�ت كه بازار مسكن در ركود بيشتر 
تعميق شده اس�ت و اين روزها ش�اهد كاهش قيمت مس�كن در 
برخ�ي از نقاط ته�ران و توس�عه تخفي�ف در معامالت هس�تيم. 
اگرچه قيمت مس��كن در برخي مناطق تهران اندكي كاهش يافته، اما 
اين كاهش قيمت ناشي از افزايش عرضه نيست؛ بلكه ناشي از كاهش 

معامالت به دليل افت شديد قدرت خريد خانوارهاست. 
به گزارش »مهر«، در روزهاي اخير برخي مراجع تعيين كننده در بازار 
مس��كن از جمله رئيس اتحاديه مش��اوران امالك ادعاهايي مبني بر 
كاهش قيمت مسكن را مطرح كرده اند كه از سوي برخي كارشناسان 

اين ادعا تأييد شده و برخي ديگر آن را رد كرده اند. 
هرچند كه با بررسي هاي ميداني هم نمي توان اين تناقض ها و تأييدها 
را امكان سنجي كرد؛ چراكه برخي مشاوران امالك در مناطق مياني و 
باالتر تهران مدعي كاهش قيمت مسكن بين ۱0 تا ۱۵ درصد هستند و 
برخي ديگر مدعي هستند مالكان حاضر به كاستن از قيمتي كه اعالم 

كرده اند، نيستند. 
اگرچه مصطفي قلي خس��روي، رئيس اتحاديه مش��اوران امالك كه 
نخستين كسي است كه كاهش قيمت مسكن و همچنين كاهش رهن 
و اجاره را اعالم كرد، اما تا كنون آمار دقيق��ي از تعداد معامالت انجام 
شده در نيمه نخست مرداد ماه با قيمت هايي پايين تر از تيرماه تشريح 

نكرده است. 
شاهد مدعاي خسروي، صرفاً گزارش هايي است كه از مشاوران امالك 
در مناطق مختلف تهران دريافت كرده اس��ت؛ حال آنكه كارشناسان 
اقتصاد مس��كن معتقدند قيمت مس��كن از جمله كاالهايي است كه 
»چس��بندگي قيمت« در آن تأثير بااليي دارد و وقتي مالكي مي بيند 
يكي از مالكان مسكن در محله مورد نظر خود، ملكي را با قيمتي جديد 
به فروش مي رس��اند، ديگر او نيز حاضر به كاستن از قيمت ملك خود 
نيست و نهايتاً يا به بازار رهن و اجاره مي پيوندد يا از فروش ملك خود 

صرف نظر مي كند. 
از همين روس��ت كه مي توان كاهش ۶۴/۶ درصدي تعداد معامالت 
مس��كن در تير ماه را توجيه كرد؛ چراكه نه مال��كان حاضر به فروش 
امالك خود با قيمتي پايين ت��ر از قيمت فروش مس��كن در ماه هاي 
گذشته هس��تند و نه خريداران حاضرند با قيمت ماه هاي گذشته به 
اين بازار ورود كنند كه در نتيجه ش��اهد افت شديد معامالت در بازار 

مسكن هستيم. 
در كنار كاهش حدوداً ۶۵ درصدي نقطه به نقطه تعداد معامالت مسكن 
)تير 9۸ نسبت به تير 97( بر اساس اعالم بانك مركزي و معاونت مسكن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، معامالت مسكن در تيرماه نسبت 
به خرداد كاهش 20 درصدي داشته است، همچنين رشد ماهانه قيمت 

مسكن هم متوقف شده است.

تابلوشعببانكهايادغامي
تاپايانامساليكسانميشود

مديرعام�ل بان�ك س�په از يكسان س�ازي تابلوه�اي ش�عب 
بانك ه�اي ادغام�ي ت�ا پاي�ان س�ال خب�ر داد، بدي��ن ترتيب 
بع�د از عملياتي ش�دن چني�ن ادغامي جامع�ه در انتظار اس�ت 
ت�ا ببين�د ادغ��ام بانك ه��اي دولت�ي و خصوصي ه�م دنبال 
خواه�د ش�د ي�ا خير، زي�را ب�ه گفت�ه مع�اون وزي�ر اقتص�اد 
بي�ش از نيم�ي از 23هزار ش�عبه بانكي در كش�ور اضافه اس�ت. 
به گزارش »ايس��نا«، محمدكاظم چقازردي، در نشس��تي با اشاره به 
اقدامات بانك سپه در سال جاري اظهار كرد: در حال حاضر مهم ترين 
پروژه اي كه ما بر آن متمركز هستيم، اجراي درست و هدفمند ادغام 

بانك هاي نيروي هاي مسلح است. 
به گفته مديرعامل بانك سپه، تجربه چنين پروژه اي در تاريخ انقالب 
اسالمي وجود ندارد و تجربه هاي جهاني نيز دو مورد بيشتر نبود كه براي 

افزايش كارايي بانك ها بود. 
چقازردي افزود: نوع ادغام ما رويدادي در راستاي اصالح ساختار بانكي 
است يا به عبارت ديگر اين كار بر اساس مس��ئوليت ها و شرايطي كه 

ايجاب مي كرده قرار است انجام شود. 
وي با بيان اينكه بانك هاي خصوصي در اوايل دهه ۸0 براي افزايش 
كارايي و ايجاد رقابت ايجاد ش��دند، تصريح كرد: در اواس��ط اين 
دهه بود كه ما تحريم ش��ديم و در حالي كه از نظ��ر ارزي فعاليت 
خوبي داش��تيم و بيش از 2۵ درصد از فعاليت هاي ارزي كشور در 
اختيار بانك س��په بود، با تحريم همه بخش هاي ارزي مان متوقف 
ش��د كه توانس��تيم پس از مدتي راه هايي پيدا كنيم كه مشكالت 

مشتريان مان را حل كنيم. 
مديرعامل بانك سپه ادغام ظرفيت ها، تجربه ها، نيروها و توانمندي ها 
سبب پيشرفت بانك سپه مي شود، گفت: فعاليت هاي ادغام باعث مرحله 
اجرايي و عملياتي ش��ده و مراحل اصلي ادغام را پشت سر گذاشتيم و 

مي خواهيم اين كار را با تدبير انجام دهيم. 
چقازردي ادامه داد: من براي هر بانك يكي از اعضاي هيئت مديره را به 
عنوان نماينده بانك سپه در آن بانك معرفي كردم و اين كار به دو دليل 
انجام گرفت؛ نخس��ت اينكه عملكرد آن بانك را با ادغام همسو كند و 

ظرفيت هاي آنها را به تدريج شناسايي و بتوانيم از آن استفاده كنيم. 
به گفته مديرعامل بانك سپه، تعداد ش��عب اين بانك پس از ادغام به 
۴۶00 شعبه مي رسد و تعداد پرسنل نيز از ۱۵ هزار به بيش از ۴2 هزار 

نفر مي رسد. 
چقازردي با اش��اره ب��ه ارزش گ��ذاري ترازنامه بانك ه��ا گفت: عمده 
اين بانك ها در يك وضعيت مناس��ب به س��ر مي برند از نظر ترازنامه 
و اميدواريم در مجموع بتوانن��د به ما كمك كنند. وي ب��ا بيان اينكه 
فرآيندهاي عملياتي مربوط به ادغام در برنامه زمان بندي مش��خص 
شده به خوبي در حال انجام است، ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال 

تابلوهاي شعب اين بانك ها يكسان سازي شود. 
........................................................................................................................
سايتفروشدفتريادداشتهايالكچري

۱0میلیونيبستهشد
از عرض�ه دفات�ر الكچ�ري  انتش�ار گ�زارش  ب�ه  دنب�ال 
قيمت ه�اي  ب�ا  س�ايت ها  از  يك�ي  توس�ط  ميليون�ي 
از دس�ترس خ�ارج ش�د.  اي�ن س�ايت  ميليون�ي،  چن�د 
به گزارش »تسنيم«، انتشار گزارش اين خبرگزاري در خصوص فروش 
برخي دفاتر الكچري چند ميليون توماني با برندهاي امريكايي و آلماني 
در برخي س��ايت ها، واكنش ه��اي زيادي به دنبال داش��ت؛ از واكنش 

كاربران شبكه هاي اجتماعي گرفته تا رئيس اتحاديه نوشت افزار. 
در مقابل اين واكنش ها، بازار تكذيب ها هم نسبتاً داغ بود.اين در حالي 
بود كه تصوير يكي از سايت هايي كه اقدام به فروش اين دفاتر مي كرد 
در اين گزارش منتشر شده بود، ولي با وجود اين، باز هم برخي ها فروش 

اين دفاتر ميليوني را تكذيب كردند. 
........................................................................................................................

تماميدستگاههامكلفبهبودجهريزي
عملیاتيشدند

ب�ا وجودي ك�ه ام�روز مش�خص شده اس�ت يك�ي از علت ه�اي 
نوس�ان در تمامي بازارها و س�قوط ارزش پول مل�ي بودجه ريزي 
همچ�ني�ن  و  دس�تگاه ه�ا  در  اص�راف گ�رايان�ه  و  غل�ط 
انح�راف ق�ابل تأم��ل در ح�وزه بانك ها اس�ت، هيئ�ت وزيران 
ب�ه پيش�نهاد مش�ت�رك وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي و 
س�ازم�ان ه�اي برنامه و بودج�ه كش��ور و اداري و استخدامي 
كش�ور، آيي�ن نام�ه اج�رايي بن��د ج تبص�ره 20 م�اده واحده 
قان�ون بودج�ه س�ال 1398 كل كش��ور را تص�وي�ب ك��رد. 
به گزارش »تسنيم«، در مصوبه هيئت دولت در خصوص پياده سازي 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد آمده اس��ت، بر اساس اين تصويب نامه، 
كارگروهي با مسئوليت باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از 
طرف وي و با دعوت از اشخاص ذي ربط در جهت پياده سازي تمام ابعاد 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد شامل برنامه ريزي، هزينه يابي و مديريت 
عملكرد تشكيل دهد. اين كارگروه بخش جداگانه در ساختار سازماني 

دستگاه اجرايي محسوب نمي شود. 
به موجب ماده اي ديگر از اين تصويب نامه، دستگاه اجرايي موظف است 
كه ساير پرداخت هاي غيرمستمر به كاركنان را معطوف به عملكرد و 

كارايي آنها محاسبه و پرداخت كند. 
در ماده اي ديگر از اين تصويب نامه تصريح شده است كه در اجراي 
بند الف تبصره 20 قانون، تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 
۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱3۸۶ از جمله بانك ها 
و ش��ركت هاي دولتي مكلف هستند كه در س��ال ۱39۸ نسبت 
به تكميل و اس��تقرار كامل سامانه)سيس��تم( حسابداري قيمت 

تمام شده اقدام كنند. 
براساس ماده ديگر اين تصويب نامه، اقدام يا سلسله اقدامات مشخص، 
تكرارپذير، كميت پذير و داراي سنجه كه براي توليد كاال و ارائه خدمت 
توسط دستگاه اجرايي به ذي نفعان خارج سازماني، جهت تحقق اهداف 
برنامه س��االنه انجام مي گيرد و منابع موردني��از آن از محل اعتبارات 

هزينه اي بودجه ساالنه تأمين مي شود. 
اين تصويب نامه در ماده ۱۴ تصريح دارد كه در اجراي بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد و به منظور تحقق وظايف و اهداف دس��تگاه هاي 
اجرايي، دستگاه  اجرايي مجاز است عنوان، سنجه عملكرد، مقدار 
و قيمت تمام ش��ده فعاليت هاي ذيل برنامه ه��اي مصوب مندرج 
در پيوست ش��ماره ۴ قانون را مش��روط به آنكه در جمع اعتبارات 
هزينه اي آن برنامه تغييري ايجاد نش��ود، حداكث��ر تا 30 درصد با 
پيشنهاد باالترين مقام دس��تگاه  اجرايي و تأييد سازمان، در سقف 

اعتبار مصوب همان برنامه اصالح كند.


