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دارندگان
سهام عدالت بخوانند!

...

یادداشت
جواد غیاثی

economic@khorasannews.com

طرحاشتغالیجدیدوبازهماشتباهاتفاحش
باالخرهدولتیازدهمدرآخرینروزهایفعالیتشیکبرنامه
نسبتا مدون برای غلبه بر مهم ترین بحران پیش روی کشور
یعنی بیکاری ارائه کرده است .برنامه ای که گفته شده قرار
است آیین نامه های اجرایی آن تا چند روز آینده تهیه شود.
متن برنامه هم پر است از ضرب االجل های کوتاه  10یا 15
روزه برای دستگاه ها؛ مثال آمده که «وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با همکاری سایر دستگاههای مرتبط ،تا پانزدهم
تیرماه  ۱۳۹۶به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از
رستهفعالیتهایمنتخبمشتملبروظایفوماموریتهای
دستگاههایاجراییدرسطحملیواستانیاقدامکند!»
وقتی این گونه جمالت را می بینم از طرح ها و برنامه های
اجرانشدهوضرباالجلهایمشابهآنهایادممیآید.آقای
جهانگیریهمینفروردینامسالبرنامهرونقتولیدواشتغال
رابابیشاز 230پروژهیاطرحابالغکرد.قراربوددستگاهها
تا پایان خردادماه درباره آن ها گزارش بدهند .مثال قرار بود
وزارتصنعتظرفیتساختهواپیمادرداخلرابررسیکند
وگزارشبدهد.سالگذشتههمبیشاز 120پروژهابالغشد
که پر از ضرب االجل های دو هفته ای بود .اما سال  95تمام
شد و یک گزارش منسجم هم از نتایج ارائه نشد .همین گونه
است درباره دستورات رئیس جمهور برای حل معضل فیش
هاینجومیو...
امید است که این طرح به سرنوشت آنها دچار نشود ،اگرچه
همه چیز مثل همیشه است و ایرادات فاحش گذشته وجود
دارد.مثالهیچسندپشتیبانیبرایطرحارائهنشدهاست.ما
نمیدانیمکهسیاستگذارمحترمحوزهاشتغالچگونهبهاین
نتیجهرسیدهاستکه"جابهجايیمسافرانجادهای،ريلیو
هوايي"جزورستههایاولویتداربرایاشتغالزاییدرحوزه
حمل و نقل است! یا این که چرا تولید مسکن ،احیای بافت
فرسوده و ساختمان های دولتی برای اشتغالزایی پیشنهاد
شده است؟ آیا این ها پروژه های قبلی وزارت راه نیست و در
سال  95وزارت راه در اجرای این برنامه شکست نخورده
است؟ ایــراد تکراری دیگر هم این است که هیچ گزارشی
از گذشته نداریم؛ دوباره عناوینی که قبال شکست خورده
گنجاندهشدهاست؟ایراداتبسیاراستوالبتههمهتکراری؛
همانایراداتیکهبستهرونقتولیدوطرحهایاشتغالیقبلی
داشت.مثلطرحهایقبلیهیچاولویتیتعییننشدهاست،
برخی عناوین تحت عنوان اقدامات اولویت دار معرفی شده
اما به شکل عجیبی نامتجانس است؛ "فرش دستبافت" به
عنوانرستهاولویتداردرکنار"تکمیلطرحهاینیمهتمام"
و"صنوفاعمازتوزیعی،تولیدیوخدماتی"قرارگرفتهاست!
اولویتهایماتاایناندازهنامتجانسوناهمگناست.البته
دراقدامیروبهجلو،رویکردهایاساسیموردتوجهذکرشده
استاماهیچاشارهایبهتاثیراینرویکردهادرانتخاباولویت
ها نشده است .مثال از توسعه صنعتی عمومی یا انتخاب
عمودیسخنگفتهشدهاستامامعلومنیستدرکدامصنایع
قراراستدرزنجیرهارزشافزودهجهانیقراربگیریم.همان
ایراداتطرحهایقبلیهمچنانبرقراراست،اگرچهامیدکم
استاماشایداینبارطرحرابهشکستنکشاند.

...
خبر

استفاده از ظرفیت بسیج  ،سپاه و بنیاد برکت
در برنامه اشتغالی دولت
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار از ابالغ دستورالعمل
اشتغال فراگیر تا  10روز آینده خبر داد و تفاوت این طرح
اشتغال زایی با سایر طرح ها را استفاده از ظرفیت نهادهای
عمومی غیر دولتی بسیج و سپاه عنوان کرد.چند روز
پیش جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد
فرماندهیاقتصادمقاومتی«،برنامهاشتغالفراگیردرسال
 »۱۳۹۶را به تمام دستگاه های اجرایی ابالغ کرد ،برنامه
ای که طبق آن ،ایجاد اشتغال برای  970هزار نفر در سال
 96پیشبینیشدهاست.درهمینحال،خبرگزاریفارس
به نقل از عالءالدین ازوجی مدیر کل توسعه اشتغال وزارت
کار ،از آماده سازی دستورالعمل اجرایی این برنامه تا ده روز
آینده خبر داد.وی در تشریح جزئیات این طرح گفت :تفاوت
این طرح اشتغالزایی با سایر طرحها ،استفاده از ظرفیت
نهادهای عمومی غیردولتی همچون بسیج و سپاه است
که تا کنون نیز اقدامات خوبی در حوزه اشتغالزایی انجام
دادهاند .به عنوان مثال ،بنیاد برکت در این زمینه طرحهای
خوبی را اجــرا کــرده اســت که با هماهنگی ایــن نهادها
میتوان به اشتغال فراگیر دست یافت.ازوجی افزود :در
صورت اجرای دقیق طرح کارورزی و اشتغال فراگیر ،هدف
افزایش  970هزار نفری شاغالن ،دستیافتنی است.وی
در واکنش به انتقاداتی که از طرح کارورزی دولت میشود،
گفت :طرح کارورزی یکی از زیرمجموعههای طرح اشتغال
فراگیر است که مدت و تعداد آن نیز محدود است.

ایرنا -مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی الزام برخی شعب بانک ها به مشموالن سهام عدالت برای افتتاح حساب جدید را خالف قانون
اعالم کرد و گفت :برای برخورداری مشموالن از سود سهام عدالت ،نیاز به افتتاح حساب جدید نیست و می توان شماره شبای هر حسابی
را وارد سامانه کرد.

تردید سپرده گذاران مسکن برای دریافت وام

وقتیصحبتهایوزیرصنعتمغایرباقانوناست

نعمتزاده:پیشپرداخت 60میلیونیبه
معنیقیمت 120میلیونیپژو 2008نیست

بعد از  2سال فقط  8هزار نفر با وام مسکن
یکم خانه دار شدند

وزیر صنعت بدون اشاره به قیمت نهایی پژو  2008گفت :مبلغ پیش پرداخت
 60میلیون تومانی به منزله دریافت  50درصد قیمت نهایی نیست .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،محمدرضا نعمت زاده در حاشیه نمایشگاه بین المللی
صنایع کاشی و سرامیک افزود :درباره قیمت نهایی پژو  2008نمی شود االن
چیزیگفت،امانمیشودآنراباخودروهاییباقیمتکمتراز 50میلیونتومان
مقایسه کرد .وزیر صنعت افزود :هر چقدر تولید بیشتر شود قیمت هم متعادل
تر می شود و به یقین روی قیمت اثر می گذارد .نعمت زاده درباره علت دریافت
 60میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت پژو 2008گفت :این مبلغ 50درصد
دریافتی نیست و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم الزامی در این
باره ندارد .این در حالی است که در تبصره یک ماده  4آیین نامه اجرایی قانون
حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو آمده است« :ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎی ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮﻭﺵ ﻣﻌـﺎﺩﻝ  50ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻈﺮﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩمیباشد».پیشازاینمدیرعاملایرانخودرودرزمان
امضایقراردادباپژودرتیر 95رسماقیمتپژو 2008را 70تا 80میلیونتومان
اعالمکردهبود،اماپسازآنقیمتهایبیشتریمطرحشدتااینکهباثبتناماین
خودروباپیشپرداخت 60میلیونتومان،احتمالقیمتگذاری 120میلیونی
برای پژو 2008بیشترشد.

در حالی که  25ماه از افتتاح صندوق مسکن یکم برای پرداخت وام به خانه
اولیهاگذشتهاستبراساسآماراعالمی،از  135هزارنفریکهدرصندوق
حساب باز کرده اند فقط  34هزار نفر امتیاز کافی برای دریافت وام دارند و
جالب اینکه از این تعداد فقط  8هزار نفر وام خود را گرفته اند؛ موضوعی که
به وضوح توفیق نداشتن این طرح را نشان می دهد .مرادی ،مدیر طرح و
برنامه بانک مسکن این آمار را در گفت وگو با مهر اعالم کرده و درباره دالیل
استقبالنشدنازاینوامضمنتاکیدبراینکهتعدادثبتنامکنندگانبیش
ازانتظار( 120هزارنفردر 2سالاول)بودهاستتوضیحدادکهکافینبودن
امتیاز الزم ،وضعیت اقتصاد کشور و بازار مسکن علل اصلی کم بودن تعداد
تسهیالتپرداختیاست.بهگفتهویبهدلیلوضعیتبازار،پیشینهذهنی
مردم این است که قیمت مسکن کمتر خواهد شد ،به همین دلیل تعداد
زیادیازدارندگانحساببعدازمدتیپولخودراازحسابخارجمیکنند
و در بانک ها یا مؤسسات اعتباری که سود بسیاری به سپرده ها می دهند،
ذخیره می کنند .وی که در مورد موانع دریافت وام صحبت می کرد درباره
درخواستضامنازسویبرخیشعبهمگفت:چنیندرخواستیازسوی
شعببانکمسکن،تخلفاست.همینکهواحدمسکونیدررهنبانکقرار
گیرد،کافیاست.



...

درگفتوگویاختصاصیباخراسانبیانشد

اظهارات سیف درباره حل مشکالت
موسسات مالی
هادی محمدی – رئیس کل بانک مرکزی از برنامه ویژه این بانک برای
هر موسسه مالی غیرمجاز خبر داد و گفت :ظرف یک هفته تا  10روز
آینده سپرده های  50میلیون تومانی سپرده گذاران فرشتگان پرداخت
می شود.ولی ا ...سیف در گفت وگو با خراسان درباره آخرین اقدامات
بانک مرکزی برای حل مشکالت موسسات اعتباری گفت :خوشبختانه
این اقدامات در حال به نتیجه رسیدن است .مراجع قضایی اطالعات
خوبی را از دارایی ها و اموال موسسه اعتباری فرشتگان شناسایی کرده
اند و بانک مرکزی هم به دقت دنبال می کند تا بتوانیم حداکثر شرایط
را به نفع سپرده گــذاران ایجاد کنیم که به سپرده های خود برسند
.وی درباره زمان پرداخت سپرده های مردم نیز گفت  :االن پرداخت
های علی الحساب را شروع و تا 50میلیون تومان را اعالم کردیم که
به تدریج دریافت کنند .به نظر می رسد تا ظرف یک هفته الی  10روز
آینده 50میلیونی ها بتوانند پول های خود را بگیرند و بعد از آن مبالغ
بیشتر را اعالم می کنیم .سیف در مورد تعیین تکلیف سایر موسسات
غیر مجاز نیز گفت  :برای سایر موسسات هم در برنامه داریم که تا آخر
سال  96تکلیفشان روشن شود و این که ادغــام یا بسته شوند یا کار
دیگری  ،بستگی به شرایط تک تک موسسات دارد و طبق آن شرایط
برنامه ریزی می کنیم .



مالیات

مالیات علی الراس حذف شد

تسنیم -رئیس کل سازمان مالیاتی از حذف شیوه علی الرأس از نظام
مالیاتیبرایجلوگیریازاعمالسلیقهمامورانمالیاتیخبردادوگفت:با
اجراینظاممالیاتالکترونیک،مجموعهمتعددیازخدماتالکترونیکی
بهمودیانارائهوبسیاریازفرایندهایمالیاتیتسهیلخواهدشد .تقوی
نژاد گفت :براساس توافق سال گذشته و خوداظهاری مودیان مالیاتی،
بدون دخالت ماموران مالیاتی تعداد بیش از یک میلیون و  200هزار
فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی ،صادر و ابالغ شد .همچنین با رصد
وبررسیتراکنشهایسنگینومشکوکبانکی،درسالگذشتهحدود
 3300میلیاردتومانمالیاتوصولشد.

...

حمل و نقل

شاخص

رکوردداران گرانی خوراکی در خرداد
خوراکی ها خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل،
به طور متوسط  15.6درصد افزایش قیمت داشتند.
در این میان ،رشد قیمت سبزی و گوشت ،به ترتیب با
 40.9و  16.8درصد ،بیشتر از میانگین بوده است.
اما سایر خوراکی ها با رشد قیمت کمتری مواجه بوده
اند( .منبع :مرکز آمار ایران)

...
بازارخبر

روسیهبهدنبالطرحآزمایشیمنطقهآزاد
تجاریباایران



...

پتروشیمی

تأسیس  ۱۰شرکت هواپیمایی جدید تا  ۶ماه آینده

مشکل صادرات پتروشیمی به چین ،دریافت پول است

فارس -رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه مجوز اصولی به
 10ایرالین جدید خبر داد و گفت :آن ها  6ماه فرصت دارند تا ساختار
سازمانی خود را تکمیل و عملیاتی کنند .عابدزاده همچنین درباره ورود
هواپیماهای جدید اظهار داشت :همه هواپیماهایی که قرار است وارد
کشور شوند ،مشکل تأمین مالی دارند و پس از آن که تأمین مالی انجام
شد ،هم بوئینگ ،هم ایرباس و هم  ATRآمادگی دارند هواپیماها را به
ایران تحویل دهند .وی در مورد ورود هواپیماهای  ATRجدید گفت:
ل 5فروند ATRدیگر به هما تحویل داده شود .اما
قرار است تا پایان امسا 
ما هم باید به تعهداتمان درمورد تأمین مالی آنها عمل کنیم.

معاون وزیر نفت گفت :در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم،
مشکلفقطدر پرداختپولناشیازصادراتاست.بهگفتهویدولتنیز
درحالپیگیریاینمسئلهبودهوازسفیرچیننیزتوضیحاتالزمخواسته
شدهاست.بهگزارشتسنیم ،شاهداییدربارهزمانحلاینمشکل،گفت:
اینمسئلهبهجاییرسیدهکهمقاماتارشددولتهایدوکشوربایددراین
باره مذاکره کنند .مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :شاید
الزمباشدکهبرخیمقرراتچیناصالحشود.بخشیازمشکالتمربوطبه
اجرایقوانینجدیدمبارزهباپولشوییدرچیناست.بایداینموانعبرطرف
شود تا بتوان تبادالت بانکی صادرات پتروشیمی را به راحتی انجام داد.

فــارس -وزارت توسعه اقتصادی روسیه
اعالم کردکه در قالب اتحادیه اقتصادی
اوراسیابهدنبالآغازمذاکراتاجرایطرح
آزمایشی ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران
است .اجرای طرح تعرفههای ترجیحی یکی از برنامههایی
استکهازابتدایمذاکراتباایراندوطرفبهآنتوجهکردند
و احتما ًال در فاز نخست شامل  200الی  300کاالی مورد
عالقهایرانواتحادیهاقتصادیاوراسیاییخواهدبود.

پیاز،ارزانمیشود
ایسنا -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و
سبزی گفت :هــم اکــنــون قیمت عمده
فروشی هر کیلوگرم پیاز زرد در بــازار
 ۲۸۰۰تا  ۳۰۰۰تومان و قیمت عمده
فروشی پیاز سفید  ۲۵۰۰تا  ۲۸۰۰تومان اســت  ،اما
امیدواریم در روزهای آینده با رسیدن پیاز از مناطقی مانند
اصفهان و در ماه آینده با رسیدن پیاز از مناطق مختلف
آذربایجان مانند بناب ،قیمت این محصول تا کمتر از هزار
توماننیزکاهشپیداکند.مهاجران اعالمکردکهکشاورزی
وتولیدسنتیدلیلاصلیگرانیمحصوالتکشاورزیمانند
پیاز است و کشاورز هرگاه از تولیدش سود خوبی نمی کند
سالآیندهدیگرآنرانمیکارد.

گرانفروشی گوشت وارداتی در فروشگاه های زنجیره ای
رئیس شورای تامین دام زنده برای
نشان دادن وضعیت بــازار گوشت
کشور به واردات انبوه الشــه تازه
گوسفندی از کشورهای شمالی و
استرالیایی اشاره کرد و گفت :دام
وارد شده از ارمنستان ،گرجستان
و کمی هم قرقیزستان به قیمت  29هزار تومان در هر
کیلو تحویل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکتهای
بستهبندی میشود .منصور پوریان در گفتوگو با

فارس ،با انتقاد از نبود نظارت بر قیمتها
در سطح فــروشــگــاههــای زنــجــیــرهای
ادامه داد :قرار بر این بود که بخشی از
گوشتهای وارداتی  29هزار تومانی،
 31هزار و  500تومان عرضه شود اما
متاسفانه شاهدیم که همین گوشتها با
قیمت  36تا 39هزار تومان فروخته میشود .به گفته
وی طی هفته اخیر این گوشت ها تا  40هزار تومان هم
عرضه شده است.
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