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رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در پاسخ به این سوال که چرا فقط بانک کشاورزی شروع به اعطای تسهیالت یارا کارت کرده است ،گفت :به طور
قطع همه بانکهای دولتی بهتدریج این کار را شروع خواهند کرد .به گزارش تسنیم ،محمدرضا حسینزاده درباره وضعیت اعطای این تسهیالت توسط
بانک ملی نیز با بیان این که ما این تسهیالت را از قبل به شکلی دیگر داشتیم افزود :اما اگر الزم باشد برای اعطای تسهیالت یاراکارت نیز اقدام خواهیم کرد.

بانک های دولتی به تدریج اعطای تسهیالت
یاراکارت را آغاز خواهند کرد

...

یادداشت
محمد حقگو

economic@khorasannews.com

بازی سازی حیاتی دولت در اقتصاد  7سال
آینده
دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور ،گفته است که
اندازه صنعت در حال حاضر 2 ،برابر اندازه اش در سال 81
و تقاضا برای آن ،به اندازه سال  81است .وی راه برون رفت
از این افت تقاضا که به عقیده وی با سیاست های انبساط
پولی ،قابل رفع نیست را رویکرد صادرات گرایی تولیدات
صنعتی دانسته است .منتهی کاالهای صادراتی ما در حال
حاضر بر مزیت منابع طبیعی و نه فناوری استوارند لذا در
صورت ورود محصوالت صنعتی به بازارهای صادراتی ،با
رقبای قدر از منظر تکنولوژی مواجه می شوند .دکتر نیلی
این را هم گفته است که برای رسیدن به سطح قدرت خرید
سال  ،86نیازمند گذر حدود  4تا  7سال هستیم .به طور
طبیعی اظهارات این اقتصاددان با فرض تداوم روندهای
طبیعی عرضه و تقاضا بیان شــده اســت .روندهایی که
ممکن است به دالیل مختلفی شکسته یا قطع شوند .لذا
این اظهارات علیرغم وجه منفی ،دربــردارنــده یک وجه
مثبت یعنی فرصت 7ساله برای اقداماتی اساسی در جهت
شکست روندهای موجود به سمت بهبود اســت .آن هم
در شرایطی که به نظر می رسد ورود سرمایه خارجی (که
معمو ًال همراه با فناوری است) ،به دالیل مختلف برجامی،
باموانعمتعددمواجهشدهاست.امانقاطفرصتکجاست؟
به نظر می رسد یکی از کلیدی ترین نقاط فرصت ،تجمیع
سرمایه های داخلی در حوزه اقتصاد دانش بنیان ،به سان
ورود سرمایه های خارجی است .همان جاهایی که می
تواند نیازهای فناوری ما را برطرف کند .نمونه آن را در
روزهای اخیر و در جریان ساخت ،تجاری سازی و صادرات
توربین های نسل جدید مپنا ،قبل از عرضه به بازارهای
داخلی دیدیم .توربینی که تمام مراحل ساخت آن در
داخل انجام شده است .مدیر عامل مپنا این را به عینه گفت
که با این توربین ها ،در یک فاصله کوتاه می توان قدرت
نیروگاهی را به سرعت و بدون سرمایه گذاری ،حدود 25
درصد افزایش داد .نمونه های از این دست زیادند که می
توانند با بازی سازی مناسب دولت در زمین اقتصاد ،به
ایجاد جاذبه هایی برای جلب سرمایه گذاری های داخلی
تبدیل شوند .هم اینک قاطبه کارشناسان به حجم باالی
نقدینگی اذعان دارند .نقدینگی که همان گونه که می
تواند با سرازیر شدن به بازارهای مصرفی ،سونامی های
تورمی به بار آورد ،می تواند با هدایت صحیح و قاعده
گذاری مناسب دولت ،نتایج مثبت قابل توجهی را منجر
شود .این که حوزه های هدف کدام باشند ،در این مقال
نمی گنجد اما همین قدر می دانیم که در مقابل تهدیدها،
هنوز هم فرصت ها وجود دارند.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

)0(37.850

)0( 44.000

)0(49.300

5.532

10.350

1.138.000

11.700.000

) 40/000( 12.080.000

6.350.000

3.650.000

2.400.000

(دالر)

مقدار

79/692

تهران

) 23( 37.710

) 44( 43.241

) 407(49.195

5.532

10.376

1.137.590

) 14/000 (12.058.000 11.740.000

6.265.000

3.655.000

2.480.000

)+16(1.234

تغییر

+72

نوبخت :حداکثردریافتی مدیران ۱۸میلیون تومان است

معاون اول رئیس جمهور با ابالغ مصوبه ای ،تامین اجتماعی را مکلف کرد:

کاهش سختگیری بیمهایبرایتولید

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع مشکالت
کارفرمایان در ارتباط با تامین اجتماعی مصوبه جدیدی
را ابالغ کرد .به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ،بر اساس
مصوبهجلسهاخیراینستاد،سازمانتامیناجتماعیمکلف
استلیستحقوقودستمزدارسالیکارفرمایانراحداکثر
ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت ،مورد رسیدگی قرار
داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان
دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختالفی
مشاهده نماید ،مراتب را به کارفرما ابالغ و مابه التفاوت
را وصول نماید .این مصوبه تصریح می کند که رسیدگی و
بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن
بخشازدفاترمیباشدکهمرتبطباحقوقومزایایکارکنان
و پیمان ها ست .سازمان تامین اجتماعی همچنین مکلف
است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر
عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده
 47قانونتامیناجتماعیونظربازرسییامندرجاتدفاتر
قانونی ،حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار
دهد.درادامهاینبخشنامهتصریحشدهاست:درمواردعدم
ارائه پیمان ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 38قانون
تامین اجتماعی ،بازرسی مندرجات دفاترقانونی توسط
بازرس مالک مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهد
بود .همچنین بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در



...

دو توضیح متفاوت درباره مصوبه جنجالی هفته قبل هیئت دولت

در حالی که مصوبه  20تیرماه هیئت دولت گمانه هایی
مبنیبرحذفسقفپرداختیبهمدیرانایجادکردهاست،
سخنگوی دولت توضیح داد که مانند قبل سقف پرداختی
به مقامات سیاسی  10میلیون تومان و سقف پرداختی به
مدیران شرکت ها حدود  18میلیون تومان است .نوبخت
در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما در رابطه با مصوبه
هفته قبل هیئت وزیران این گونه توضیح داد :آنچه تصویب
شدبراساسمصوباتپیشینشورایحقوقودستمزدبود.
گفتنیاستهیئتوزیراندرمصوبهایمورخ 26فروردین
ماهامسالضوابطپرداختحقوقبهکارکناندولتوشرکت
های دولتی را تعیین کرد .بند سوم این مصوبه تبصره ای
داشت که در آن ضوابط تعیین سقف پرداختی تعیین شده
بود .اما دولت در مصوبه ای مورخ  20تیرماه ،این تبصره
را حذف کرد که این موضوع ابهاماتی در خصوص امکان
بازگشتحقوقهاینجومیدرفضایرسانهایایجادکرد.
در توضیح این موضوع ،عالوه بر اطالعیه دبیرخانه شورای

بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان
مجاز است .پیش از این تامین اجتماعی بعضا با بررسی
دفاتر کارفرمایان بابت برخی پروژه های سال های پیش
کارفرما که توسط پیمانکار اجرا شده بود ،مطالبه حق بیمه
می کرد که این مسئله فشار زیادی به فعاالن اقتصادی وارد
کردهبود.دراینحالخبرگزاریتسنیمبهنقلازمدیرعامل
تامین اجتماعی ،جزئیات دیگری از تصمیمات اتخاذ شده
در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اعالم
کرد.نوربخشدرحاشیهایننشستاظهارداشت:بهمنظور
تقویت بخش کسب وکار و نیز کمک به اشتغال ،بجز برخی
ازاستثناها،انجامبازرسیهابهآخرسالمالیموکولشد.
پیش از این و طبق قانون ،بازرسان تامین اجتماعی برای
بررسی وضعیت بیمه کارگران و کارکنان کارگاه ها و دفاتر
کاردرزمانهایمختلفاقدامبهبازرسیمیکردند.

مسکن

رشد  10درصدی مجوز ساخت مسکن در زمستان 95

گزارش جدید مرکز آمار از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط
شهرداری های کشور در زمستان  95منتشر شد .این گزارش نشان
می دهد که در زمستان  ، 95تعداد  18هزار و  508واحد مسکونی
در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری
تهران ،پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 25.5
درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 36.7درصد افزایش
داشته است  .هم چنین شهرداری های کل کشور در زمستان گذشته،
برای احداث  102هزار و  22واحد مسکونی پروانه صادر کرده اند که
نسبت به فصل گذشته حدود 52.3درصد و نسبت به فصل مشابه سال
گذشته حدود  9.9درصد افزایش داشته است.

شاخص کل

اطالع رسانی دولت ،سخنگوی دولت نیز توضیحاتی ارائه
کرد .نوبخت در توضیح علت حذف این تبصره به تفاوت
پرداختی به مدیران سیاسی یا مقامات کشور  -که باید
کمتراز 10میلیونتوماندستمزدداشتهباشند-بامدیران
شرکت های دولتی -که سقف پرداختی به آن ها حدود17
تا 18میلیونتوماناست-اشارهکردوتوضیحداد:چوندر
تعبیری،بعضیازدستگاههاییکهشرکتیهستند،آنهاهم
مشابه مقامات سیاسی تعریف شدند ،ابهامی وجود داشت
کهآنابهامبرداشتهشد.وگرنههمانسقفهاییکهشورای
حقوق و دستمزد بیان کرد و در ضوابط اجرایی بودجه سال
 96هست،همچنانهمانسقفهاوجوددارد.
گفتنی است ایمن آبادی نماینده مجلس نیز در باره حذف
این تبصره ضمن اشاره به ایجاد دغدغه جدی در خصوص
حقوقهاینجومیبهخبرگزاریخانهملتگفت:دولتباید
بهصورتشفافبیانکندبهچهنحویقصدداردازپرداخت
مجددحقوقهاینجومیجلوگیریکند.

فراخبر :حذف یک تبصره و دو توضیح متفاوت:
درحالیکهنوبخت،سخنگویدولت،علتحذفتبصرهجنجالیراابهامایجادشدهدرخصوصتمایزدریافتیمقامات
ومدیرانشرکتهایدولتیدانستهاست،دبیرخانهشورایاطالعرسانیدولتتوضیحاتمتفاوتیارائهکردهاست.
دربندچهارماطالعیهایندبیرخانهدربارهعلتحذفاینتبصرهبهابهامایجادشدهبیننحوهتعیینسقفپرداختیبه
"اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی" و "شرکتهای غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی
غیردولتیمیباشند"اشارهشدهاست.دراینبنداشارهایبهپرداختیبهمقاماتسیاسینشدهاست.



شاخص

...
نفت

دکل های گمشده در دولت گذشته هنوز پیدا نشده اند

وزیر نفت با بیان این که دکل های گمشده در زمان دولت گذشته هنوز
پیدا نشده اند ،افزود :هیچ چیز از پرونده دکل های نفتی عاید وزارت نفت
نشده است و همچنان این پرونده به قوت خود باقی است.
عضو کابینه دولت یازدهم ،در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود:
پکیج و مجموعه ای از دکل های گمشده داریم که پشت هر یک فسادی
وجود دارد و تاکنون تعیین تکلیف نشده است .بیژن نامدار زنگنه ،با
اشاره به آخرین وضعیت مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی ،گفت:
هنوز هیچ رقم جدیدی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت
نشده است و هر چه که از سوی وی برای پرداخت بدهی مطرح می شود،
یک بازی است.



...

کشاورزی

ساالنه 30درصد محصوالت کشاورزی ازبین می رود

حسین بردبار :معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی (تات) با بیان این که ساالنه 30درصــد محصوالت
کشاورزی دراثر آفات و علف های هرز از بین می رود گفت:برای آفات ،
بیماری ها و علف های هرز به طور متوسط در سال هایی که طغیان هم
نداشته باشیم حدود  25تا 30درصد خسارت وجود دارد .به گزارش
خراسان ،دکتر رســول زارع دیــروز دریــک نشست خبری درپاسخ به
خبرنگار ما درباره میزان خسارت آفات و بیماری ها به کشاورزان گفت:
اگر ما کارهای تحقیقاتی ومدیریتی را انجام ندهیم درشرایطی ممکن
است کل محصول از بین برود ولی درهرصورت درهرکشوری آفت های
مهمرابررسیمیکننددرایراننیزهمهآفتهای رابررسینکردهایم.

مرغ ،یکه تاز افزایش قیمت در هفته
سوم تیر
گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مواد خوراکی
در تهران در هفته سوم تیرماه نشان می دهد که در طی
این هفته ،گوشت مرغ با جهش  8.7درصدی نسبت
به هفته قبل از آن و رسیدن به قیمت کیلویی هفت
هزار و  921تومان ،یکه تاز افزایش قیمت در بین سایر
خوراکی ها بوده است .این محصول پروتئینی نسبت به
هفته مشابه ماه قبل نیز 14.7 ،و نسبت به هفته مشابه
سال قبل 7.4 ،درصد افزایش قیمت داشته است.

...

بازار خبر
مسئولیت و تعهدات موسسات غیرمجاز به
چند بانک بزرگ منتقل می شود
ایسنا-بهدنبالوعدهاخیررئیسکلبانک
مرکزی برای ساماندهی کلیه موسسات
مالی طی دو تا سه ماه آینده ،به زودی با
مشارکت چند بانک فعالیت موسسات
بزرگ در بازار غیرمتشکل پولی پایان خواهد یافت .با ورود
دستگاههای قضایی و همچنین مجلس به تازگی سیف-
رئیس کل بانک مرکزی -اعــام کــرد که سعی میکنند
حداکثرتاسهماهآیندهکلیهمشکالتمالیرابرطرفکنند.

توضیحات یک مقام آگاه درباره دریافت پول
نفت
فارس -یک مقام آگاه با اشاره به این که به
طور کلی دریافت وجوه نفت فروش رفته
کمی سخت و مشکل اســت گفت :این
موضوع تنها مربوط به اروپا نمیشود بلکه
دریافت وجــوه حاصل از نفت فــروش رفته از کشورهای
آسیایی نیز کمی با مشکل صورت میگیرد که این معضل
نیز به دلیل باقی ماندن تحریم های بانکی است هرچند که
مسئوالن بانک مرکزی به دنبال راهحلهایی برای به دست
آوردن سریع وجوه نفت صادراتی هستند.
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