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دوره استخدام مادامالعمر به سر آمده است
معــاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اشــاره به اینکه دولت در صدد تدوین
بسته سیاستی است که بتوان از تغییر شرایط عصر پساتوافق بهترین ...

اقتصاد
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سال بیستم شماره 5549

واریز یارانه عامل افزایش قیمت مرغ!
در حالی که بانک مرکزی از افزایش  7.4درصدی قیمت گوشت مرغ طی هفته گذشته
خبر داده است ،مرغداران معتقدند که این افزایش نسبی قیمت به ...

افتتاح  30هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت
معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح  30هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت (اول
شهریورماه) خبر داد ...

چگونگی دریافت تسهیالت  10میلیونی کاال به جای وام نقدی ازدواج
بــا کاهــش منابــع قــرض الحســنه بانکهــا و بــه
تبــع آن کاهــش قــدرت اعطــای تســهیالت ســه
میلیــون تومانــی ازدواج در حالــی تســهیالت 10
میلیونــی فــروش اقســاطی میتوانــد انتخــاب دیگــر
زوجیــن باشــد کــه هیــچ وجــه نقــدی در اختیــار
آنهــا قــرار نخواهــد گرفــت و بانکهــا هــم تنهــا
بــه عنــوان واســطه عمــل خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،بــا مصوبــات بودجــه
امســال گزین ـهای دیگــر در کنــار وام ســه میلیــون
تومانــی ازدواج بــه ازای هــر یــک از زوجیــن کــه
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود منابــع قــرض الحســنه
بانکهــا امــکان افزایــش آن وجــود نداشــته و در
مجمــوع بــرای هــر نفــر بــه شــش میلیــون تومــان
میرســد قــرار گرفــت.
طبــق تبصــره ( )26قانــون بودجــه ســال جــاری
زوجهــای مشــمول دریافــت وام ازدواج میتواننــد
بهجــای دریافــت وام بــه صــورت نقــدی ،از
تســهیالت فــروش اقســاطی اســتفاده کننــد .ایــن
تســهیالت توســط تولیدکننــدگان و فروشــندگان
متقاضــی کــه عرضهکننــده کاالهــای بــادوام
داخلــی هســتند ،ارائــه میشــود و بانکهــا تنهــا
پرداخــت اقســاط را تقبــل میکننــد .بانکهــا
و مؤسســات اعتبــاری موظفنــد بــا درخواســت
فروشــنده پــس از أخــذ تضمینهــای الزم از
زوجیــن ،پرداخــت اقســاط را تقبــل کننــد.
بنــا بــر ایــن تبصــره خریــدار موظــف بــه پرداخــت
اقســاط بــه بانــک بــوده و بانــک عامــل ،پرداخــت
اقســاط را در سررســیدهای تعییــن شــده در قــرارداد
بــرای فروشــنده (یــا فروشــندگان ) تضمیــن
میکنــد .ســقف تســهیالت فــروش اقســاطی کــه
بانکهــا مکلــف بــه تضمیــن پرداخــت اقســاط آن
هســتند در ســال  1394بــرای هــر یــک از زوجیــن
 10میلیــون اســت.
در حالــی تدویــن آییــن نامــه اجرایــی ایــن تبصــره
بــه عهــده بانــک مرکــزی و وزارتخانههــای اقتصــاد
و صنعــت ،معــدن و تجــارت قــرار گرفــت و قــرار
شــد تــا ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تصویــب
ایــن قانــون بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســد کــه
اکنــون پــس از گذشــت پنــج مــاه از ســال جــاری
باالخــره بانــک مرکــزی و وزارتخانــه هــای مربوطــه
آییــن نامــه آن را تعییــن کــرده و طــی بخشــنامهای
بــه بانکهــا ابــاغ کردنــد.
امــا اینکــه متقاضیــان یعنــی زوج هــا چگونــه
میتواننــد بــه جــای دریافــت وام ســه میلیــون
تومانــی نقدی ازدواج ،تســهیالت  10میلیــون تومانی
خریــد اقســاطی کاال دریافــت کننــد موضوعــی بــود
کــه حمیدرضــا غنــی آبادی-مدیــراداره مطالعــات و

مقــررات بانکــی بانــک مرکــزی -در گفتوگــو بــا
ایســنا دربــاره آن توضیحاتــی ارائــه کــرد.
تشریح ابعاد دریافت تسهیالت  10میلیونی کاال
مدیــراداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــک
مرکــزی بــا بیــان اینکــه تســهیالت  10میلیونــی
خریــد کاال جایگزیــن وام نقــدی ازدواج نیســت
بلکــه گزینــهای در کنــار تســهیالت ســه میلیونــی
بــرای هــر یــک از زوجیــن اســت اظهــار کــرد :وام
ســه میلیــون تومانــی ازدواج بــه ازای هــر یــک از
زوجیــن همچنــان پابرجــا بــوده و در حال اجراســت و
متقاضیــان میتواننــد یکــی از دو مــورد را انتخــاب
و از آن بهرهمنــد شــوند کــه تســهیالت کاالیــی در
مجمــوع بــرای زوجیــن  20میلیــون و نقــدی شــش
میلیــون تومــان اســت.
وی تاکیــد کــرد :مســاله مهــم در رابطــه بــا
تســهیالت  10میلیــون تومانــی کاال ایــن اســت

در آن مشــارکت کننــد ،همچنیــن کاالهایــی
کــه قــرار اســت از ایــن طریــق عرضــه شــود و
قیمــت آنهــا اعــام شــود تــا متقاضیــان بتواننــد
بــه پایــگاه اطالعرســانی مربوطــه مراجعــه کــرده
و بــا دریافــت اطالعــات مربوطــه بــه فروشــگاهها
و تولیدکنندگانــی کــه اعــام آمادگــی کردنــد
پیش فاکتور خرید تهیه کنند.
مدیــراداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــک
مرکــزی ادامــه داد :متقاضــی بایــد پیــش فاکتــور
را بــه بانــک عامــل تحویــل دهــد و بــا انعقــاد
قــراردادی بیــن تســهیالتگیرنده و بانــک مراحــل
پیــش بــرود .بــا انعقــاد ایــن قــرار داد ،بانــک
تضمینهایــی را از گیرنــده دریافــت میکنــد تــا
در هنــگام تعهــد وصــول اقســاط بــا مشــکل مواجــه
نشــوند.
وی در مــورد اینکــه آیــا پرداخــت مبلــغ خریــد

کــه ایــن تســهیالت از طــرف تولیدکننــدگان و
فروشــندگان ارائــه میشــود و بانکهــا تنهــا
نقــش عاملیــت داشــته و تضمینکننــده وصــول
اقســاط خریــد انجــام شــده هســتند و هیــچ منابعــی
از بانکهــا درگیــر پرداخــت تســهیالت  10میلیونــی
کاالیــی نمیشــوند.
غنــی آبــادی در مــورد نحــوه دریافــت تســهیالت
نیــز توضیحــات بیشــتری داد و بــا بیــان اینکــه
زوجیــن بــرای دریافــت تســهیالت  10میلیونــی
خریــد کاال اول بایــد بــا مراجعــه بــه ســامانه
ازدواج نــوع تســهیالت دریافتــی یعنــی وام نقــدی
ســه میلیونــی و یــا تســهیالت کاال را انتخــاب کننــد
گفــت :درواقــع نقطــه شــروع اجــرای آییننامــه
تســهیالت  10میلیــون تومانــی در اختیــار وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت و بایــد لیســتی
از فروشــندگان و تولیدکنندگانــی کــه تمایــل
دارنــد از ظرفیتهــای آن اســتفاده کــرده و یــا

از همــان ابتــدا بــه طــور اقســاطی اســت و یــا
بایــد مبلغــی بــه عنــوان پیــش پرداخــت داده شــود
گفــت :طبیعتــا پرداخــت مبلــغ خریــد از همــان ابتــدا
اقســاطی بــوده و نیــاز بــه پــول پیــش نخواهــد
داشــت،در عیــن حــال کــه میــزان اقســاط و ســایر
شــرایط نیــز از ســوی فروشــنده تعییــن خواهــد شــد.
غنــی آبــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه گیرنــده
بــه طــور مســتقیم اقســاط را بــه حســاب فروشــنده و
یــا تولیدکننــده واریــز نخواهــد کــرد ،گفــت :اقســاط
از طــرف دریافتکننــده تســهیالت بــه بانــک
عامــل واریــز و بانــک قســط هــر مــاه را بــه حســاب
فروشــنده واریــز میکنــد.
وی ایــن را هــم گفــت کــه ارتبــاط فروشــنده و
خریــدار تنهــا بــه زمــان خریــد کاال محــدود شــده
و دیگــر هیــچ ارتباطــی بــا هــم نخواهنــد داشــت و
ایــن بانــک عامــل اســت کــه ارتبــاط بیــن دو طــرف
را بــر عهــده میگیــرد.

مدیــر اداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــک
مرکــزی در مــورد اینکــه بانکهــا چــه نفعــی در
ایــن بیــن خواهنــد بــرد ،گفــت :بانکهــا کارمــزدی
را دریافــت خواهنــد کــرد کــه البتــه نــرخ آن هنــوز
تعییــن نشــده و در دســتور کار شــورای پــول و اعتبــار
قــرار دارد؛ امــا طبیعتــا در حــدی نخواهــد بــود کــه
بهــای تمــام شــده را افزایــش داده و جذابیــت طــرح
را کاهــش دهــد.
وی همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه ضمانتنام ـهای
کــه بانکهــا از مشــتریان خــود دریافــت خواهنــد
کــرد ،در چــه محــدودهای اســت ،توضیــح داد :طبــق
عملیــات قانــون بانکــداری بــدون ربــا بانــک مرکزی
هیــچ مداخلــهای در تعییــن نــوع وثیقــه نخواهــد
کــرد و در حیطــه اختیــارات و مســئولیتهای خــود
بانکهاســت و بنــا بــه صــاح خــود و اعتبــار
فــرد متقاضــی تســهیالت وثیقــه خاصــی را مطالبــه
میکنــد.
غنــی آبــادی دربــاره اینکــه ظاهــرا شــرایط
تســهیالت  10میلیــون تومانــی کاال نفعــی بــرای
فروشــندگان نــدارد در ایــن حالــت ممکــن اســت
بــا عــدم اســتقبال آنهــا مواجــه شــود؟ نیــز بیــان
کــرد :جذابیــت ایــن وام باالســت و مزایایــی را بــرای
فروشــنده خواهــد داشــت و مــی توانــد تحرکــی را
در خریــد کاالهــای بــادوام داخلــی ایجــاد کــرده و
تقاضــا را افزایــش میدهــد.
وی افــزود :در ایــن تســهیالت ،فروشــنده مطمئــن
اســت کــه اقســاط بــه طــور قطعــی وصــول خواهــد
شــد و در ایــن مــورد تردیــدی وجــود نــدارد ،چــرا که
بانــک پرداخــت تســهیالت را ضمانــت میکنــد؛
ایــن موضــوع میتوانــد در شــرایط رکــودی
موجــود جاذبــهای را ایجــاد کنــد کــه هــم بــرای
تولیدکننــدگان کاالهــای داخلــی و نمایندگیهــا و
هچنیــن عرضهکننــدگان آن کاالهــا مفیــد باشــد و
قابــل تصوراســت کــه گروههــای مختلفــی از ایــن
طــرح اســتقبال خواهنــد کــرد.
مدیــر اداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــک
مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین نقــش و
ســهم در اعطــای تســهیالت  10میلیونــی خریــد
کاال بــرای زوجیــن برعهــده وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت و واحدهــا و بنگاههــای تولیــدی اســت،
افــزود :اگــر ایــن آییننامــه اجرایــی شــود دو مزیــت
را در پــی خواهــد داشــت؛ اول اینکــه صــف
متقاضیــان دریافــت وام نقــدی ازدواج شکســته و
کمتــر میشــود ،دیگــر اینکــه در نهایــت شــش
میلیــون نقــدی تــا  20میلیــون تومــان رقــم قابــل
توجهــی اســت و میتوانــد حمایتــی بــرای تولیــدات
داخلــی باشــد.

اقتصاد امروز

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ضمن اعالم اینکه در نیمه نخست امسال هیچ
افزایش قیمتی در داروهای تولید داخل نخواهیم داشت ،گفت :عدم درج قیمت روی جعبه دارو تخلف است.

رییس انجمن پرورشدهندگان مرغ اعالم کرد

واریز یارانه عامل افزایش قیمت مرغ!

در حالـی کـه بانـک مرکـزی از افزایـش  7.4درصـدی قیمـت گوشـت مـرغ طـی هفتـه گذشـته خبـر داده اسـت،
مرغـداران معتقدنـد کـه ایـن افزایـش نسـبی قیمـت بـه دلیل واریـز یارانههـای این مـاه به حسـاب مـردم بود که
البتـه تغییـر قیمـت پایدار نیسـت.
بـه گزارش خبرنگار ایسـنا ،براسـاس گزارش بانک مرکزی گوشـت سـفید بیشـترین افزایش قیمـت را در بین اقالم
خوراکـی در هفتـه منتهـی بـه  23م�رداد ماه نس�بت به هفته ماقبل داشتـه اس�ت؛ ب�ه گونهای کـه  7/4درصد گران
شـد و کیلویـی حدود  6400تومان در سـطح شـهر بـه فروش رفت.
محمـد یوسـفی ،رییـس انجمـن پـرورش دهنـدگان مرغ گوشـتی در این باره به ایسـنا گفـت :دلیـل افزایش قیمت
گوشـت مـرغ طـی هفتـه گذشـته واریـز یارانـه به حسـاب مردم بـود که باعث شـد آنهـا پولدارتر شـوند و بـه خرید
ایـن محصـول روی آورنـد کـه البتـه ایـن افزایش قیمـت پایدار نیسـت و دوبـاره به حالت سـابق بر مـی گردد.
وی افـزود :یکـی دیگـر از دالیـل افزایش نسـبی قیمت گوشـت مـرغ در بـازار کاهش تولید ناشـی از ضـرر و زیان
مرغـداران طـی مـاه هـای اخیـر بوده اسـت ،چرا کـه باعث کاهـش عرضـه و افزایش تقاضا شـد.
یوسـفی تصریـح کـرد :مقایسـه بانـک مرکـزی بـرای ارزیابی بـازار محصوالت کشـاورزی درسـت نیسـت ،چراکه
نمـی تـوان قیمـت یـک محصـول را نسـبت بـه هفتـه گذشـته مقایسـه کـرد و نتیجـه گرفـت کـه ایـن محصول
افزایـش قیمـت داشـته یـا گران شـده اسـت.
رییـس انجمـن پـرورش دهنـدگان مـرغ گوشـتی گفـت :اگـر مرغـداران در یـک هفتـه به خاک سـیاه نشسـتند و
ضـرر و زیـان بسـیاری را متحمـل شـدند بایـد هفتـه آینـده بیچارهتـر شـوند؛ بنابرایـن بایـد بانـک مرکـزی ضمن
در نظرگرفتـن قیمـت تمـام شـده و قیمـت منطقـی محصولـی ماننـد گوشـت مـرغ اعلام کنـد در هر بـازه زمانی
مرغـداران چقـدر زیـان یـا سـود کردهاند.

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد

آن سو
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

افتتاح  30هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی از افتتـاح  30هـزار واحد مسـکن مهر در
هفتـه دولـت (اول شـهریورماه) خبر داد.
به گزارش ایسـنا ،محسـن نریمان مدیرعامل شـرکت عمران شـهرهای
جدیـد بـا حضـور در برنامـه «اقتصـاد ایـران» در شـبکه تهـران اظهـار
کـرد :در هفتـه دولـت  30هـزار واحـد مسـکونی را تحویـل میدهیـم
و تقریبـا دو برابـر همیـن مقـدار را در بـازه زمانـی دهـه فجـر افتتـاح
میکنیـم.
وی افـزود :بجـز مسـکن مهـر پردیـس کـه بـا مشـکالت زیرسـاختی
مواجـه اسـت و در سـال  95آمـاده میشـود ،بخـش عمـده واحدهـای
مسـکن مهـر سراسـر کشـور را در سـال  94تمـام میکنیـم.
مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد همچنیـن درباره شـرایط نقـل و انتقال مسـکن مهر گفت :شـرایط نقل و
انتقـال مسـکن مهـر بـه ایـن صورت اسـت کـه واحدها حداقـل بیـن  75تا  80درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته باشـند
و تفکیک واحدها مشـخص شـود تا شـرایط فروش داشـته باشـد.
نریمـان بـه شـهروندان توصیـه کـرد بـرای هـر اقدامـی درخصـوص نقـل و انتقال مسـکن مهـر وارد شـهرهای جدید
شوند.
وی در بخـش دیگـری از صحبتهـای خود گفت :تالش دولت این اسـت که از یک سـو سـقف تسـهیالت مسـکن را
بـاال ببـرد و از سـوی دیگـر افزایـش تسـهیالت به نوعی بـه مردم ضربـه نزند .وقتی شـما  50هـزار میلیـارد تومان به
مسـکن مهـر میدهیـد میخواهیـد بـه خانهدار شـدن مـردم کمک کنیـد اما باعث تـورم میشـوید؛ یعنی بـه  5درصد
کمـک کردهایـد و بـه  95درصد ضربـه زدهایـد؛ بنابراین باید بسـیار محتاطانـه عمل کرد.
مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد ادامـه داد :االن افزایـش تسـهیالت  80میلیـون تومانی برای شـهرهای
بـزرگ و  60میلیـون تومانـی بـرای شـهرهای کوچـک تصویب شـده تـا قدرت خریـد مردم را بـاال ببرند تـا از رکود به
رونـق اقتصـادی برسـیم؛ چـرا کـه موتـور پیشبرنـده رونق اقتصـادی از بخش مسـکن عبـور میکند.
وی درخصـوص مسـکن اجتماعـی نیـز اظهـار کـرد :در رابطـه با مسـکن اجتماعی جلسـات مختلف گذاشـته شـد تا از
حالـت دولـت محـوری خـارج شـود و مسـاله مردم محـوری مالک عمل قـرار گیرد تـا مردم ،عامل باشـند .بـا افزایش
قـدرت خریـد مـردم از راه تسـهیالت و کمکهـای دیگر در رابطـه با پروانه سـاختمان ،واگذاری زمینهـا و بخشهایی
کـه مربـوط بـه دولـت اسـت .همچنیـن تعاملی که با شـهرهای جدیـد و روسـتاها از طریـق بنیاد مسـکن ظرفیتهای
بسـیار خوبی ایجاد شـده است.
نریمـان بـه آمـار سـهم آورده مسـکن مهـر هـم اشـاره و تاکیـد کـرد :در آخرین آمـاری که تهیه شـده ،مردم تا سـقف
 50درصـد سـهم خـود را آوردنـد؛ چـون بخشـی از مخاطبـان مسـکن مهـر مشـکالت مالـی دارنـد و دولـت نمیتواند
کاری کنـد .دولـت میتوانـد در بحثهـای زیربنایـی و روبنایـی همچـون مسـجد و مدرسـه کار کنـد امـا بـرای خانـه
مـردم و کاشـی و تیرآهـن مشـخصا قانـون گفتـه بایـد از محـل تسـهیالت و آورده مـردم تامیـن شـود .امـا علیرغـم
ایـن مشـکالت بـا روشهـای مختلـف پیـش میرویـم .بـه طـور مثـال کمکهایی بـه اقشـار ضعیـف از جملـه افراد
تحـت پوشـش بهزیسـتی داریـم امـا آنچـه مسـلم اسـت تعهـدات متقاضـی و تعهـدات دولـت در بخش مسـکن مهر
بایـد توامـان انجام شـود.
مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد در ادامـه با بیـان اینکـه االن واحدهایـی را تمـام کردهایم کـه متقاضی
نمیآیـد آخریـن قسـطش را پرداخـت کنـد ،گفـت :قریـب  45هـزار واحـد از  400هـزار واحـد اصلا متقاضـی نـدارد.
هماکنـون میتوانیـم بـرای هشـتگرد متقاضـی بفرسـتیم .درخصـوص نقـل و انتقـال هم باید گفـت نقـل و انتقال بین
دو شـهر جدیـد میتوانـد برقرار شـود.
بـه گفتـه نریمـان ،اگـر سـه بعـد تسـهیالت مناسـب ،زمین مناسـب و پروانـه سـاختمانی فراهم شـود مطمئنا سـرعت
سـاخت و سـاز افزایـش مییابـد .بایـد در نظر داشـت که مسـاله مسـکن ،بخشـی نیسـت بلکه میانبخشـی اسـت و با
مسـائل دیگـر همچـون مسـائل بینالمللـی ،امنیـت و آرامش جامعـه ،در ارتباط اسـت.
مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد افزایـش تسـهیالت و افزایـش طـول مـدت بازپرداخـت را از جملـه
برنامههایـی دانسـت کـه راه خانهدار شـدن شـهروندان را تسـهیل میکنـد و در این خصـوص گفت :دنیـا در این رابطه
موفـق بودهانـد و حتـی میشـنویم کسـانی بـه آن طـرف آب رفتهانـد بـا همیـن روش صاحـب خانـه شـدهاند.
نریمـان تصریـح کـرد :در رابطـه بـا خانهدار شـدن افـراد بایـد کار فرهنگی کنیـم .نباید انتظار داشـت افـراد به محض
اینکـه تشـکیل خانـواده دادنـد صاحـب خانـه باشـند .یـک مدتی بایـد پس انـداز کننـد ،اجارهنشـینی را تمریـن کنند.
بایـد از تجـارب بینالمللـی بهـره بگیریم .در کشـورهای دنیـا افراد با روشهای بانکی و سیسـتم تسـهیالت ،یک واحد
بـه صـورت معقـول میخرند و هیچ فشـاری بـه آنهـا نمیآید.

دوره استخدام مادامالعمر به سر آمده است

معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ضمــن اشــاره
بــه اینکــه دولــت در صــدد تدویــن بســته سیاســتی اســت
کــه بتــوان از تغییــر شــرایط عصــر پســاتوافق بهتریــن
بهرهبــرداری را داشــت ،عنــوان کــرد :نیــروی کار بایــد
بدانــد کــه امــروز دوره اســتخدام مادامالعمــر بــه ســر
آمــده اســت و عصــر تکنولــوژی و رقابــت اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا در البــرز ،دکتــر حســن
طایــی در گردهمایــی ســه جانبــه گرایــی دولــت ،کارگــر
و کارفرمــا اظهــار کــرد :تحریمهــای ایــران از پاییــز
ســال  1358شــروع شــد و در طــول  35ســال بــر ابعــاد
آن افــزوده شــد و همیــن عامــل باعــث شــد تــا اقتصــاد
ایــران علــی رغــم دریافــت منابــع مالــی و انســانی بــه
رشــد و شــکوفایی مــورد انتظــار نرســد.
وی افــزود :حــال کــه انتظــار داریــم در عصــر پســاتوافق
تحریمهــای اقتصــادی برداشــته شــود ،بایــد بســتهای
را تدویــن کنیــم تــا اقتصــاد ایــران آمادگــی الزم بــرای
حضــور در اقتصــاد جهانــی را کســب کنــد.
معــاون کارآفرینــی و توســعه اشــتغال وزیــر تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :اقتصــاد ایــران در طــول
ســالیان گذشــته بــه طــور کامــل بســته و منــزوی نبــوده
اســت ،امــا آنطــور کــه بایــد هــم بــا اقتصــاد جهانــی
تعامــل نداشــته اســت.
بسته سیاستی پساتوافق در دستور کار
وی یــادآور شــد :چارچــوب کلــی برنامــه اقتصــادی
پیــش رو اقتصــاد مقاومتــی اســت و ایــن بــه معنــی
افزایــش توانمنــدی اقتصــادی در مقابــل نوســانها و
شــوکهایی اســت کــه از جانــب اقتصــاد جهانــی بــه
کشــور وارد میشــود.
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد :توافــق هســتهای
فرصتــی سرنوشــت ســاز اســت و بایــد بســته سیاســتی
الزم را بــرای بهــره بــرداری از ایــن فرصــت و تغییــر
تعامــات بــا دنیــای خــارج آمــاده کنیــم.
طایــی ضمــن اشــاره بــه چارچــوب کلــی بســته
سیاســتی مــورد نظــر دولــت بــرای دوران پســاتوافق
گفــت :زیرســاختهای اقتصــادی ،بازارهــای پولــی
و ســرمایهای و کارگــزاران اقتصــادی در ایــن بســته
سیاســتی نقــش غیــر قابــل انــکاری خواهنــد داشــت کــه
بایــد تغییراتــی را در آنهــا بــه وجــود آورد.
وی ادامــه داد :یکــی از تغییــرات زیرســاختی کــه بایــد
در ایــن مســیر مــورد نظــر داشــت بحــث تغییــر در
زیرســاختهای نــرم مخصوصــا نظــام اداری کارآمــد
و نظــام حقوقــی صحیــح اســت و در ایــن خصــوص
بحــث همســانی قوانیــن داخلــی بــا قوانیــن تجــاری بیــن
المللــی بســیار اهمیــت دارد.
طایــی بــا تاکیــد بــر وجــود پنــج میلیــون دانشــجو در
کشــور گفــت :زیرســاخت دیگــری کــه بــرای اســتفاده از
دوران پســاتوافق بایــد تغییــر کنــد زیرســاختهای ICT

و ارتبــاط اقتصــاد و علــم و فنــاوری اســت کــه ایــن بــا
رجــوع صنعــت و اقتصــاد بــه دانشــجویانی کــه اکثــر آنهــا
بــه علــم و فنــاوری مســلط هســتند قابــل تغییــر اســت.
وی تصریــح کــرد :ســومین تغییــر بایــد در
زیرســاختهای فیزیکــی کشــور رخ دهــد ،تاسیســاتی
ماننــد خطــوط ریلــی ،هوایــی ،دریایــی و زمینــی،
امکانــات شــهری ،هتــل هــا و  ...اگرچــه در کشــور
وجــود دارد ،امــا در حــد حضــور گســترده ایــران در
اقتصــاد جهانــی بــه خصــوص حــوزه گردشــگری نیســت
و بایــد ایــن کاســتیها جبــران شــود.
معــاون کارآفرینــی و توســعه اشــتغال وزیــر تعــاون ،کار

و رفــاه اجتماعــی از تغییــر در بــازار اقتصــادی کشــور
یــاد کــرد و گفــت :بــرای حضــور پایــدار و قدرتمنــد در
اقتصــاد جهانــی در عصــر پســاتوافق عــاوه بــر تغییــر
در زیرســاختها ،بایــد در بازارهــای اقتصــادی کشــور
همچــون بــازار پــول ،ســرمایه و کار نیــز تغییراتــی
اعمــال گــردد و بــه ســمت کارآمــدی و رقابــت
سوق داده شود.
نــرخ ســود  30درصــد مســاوی اســت بــا
فلــج اقتصــادی
طایــی بــا اشــاره بــر لــزوم تغییــرات در بــازار پولــی
کشــور تاکیــد کــرد :اولیــن مســاله بــازار پــول کشــور
نــرخ ســود بانکــی اســت .امــروز نــرخ ســود بانــک هــا
بــه  30درصــد میرســد و واقعیــت ایــن اســت کــه بــا
وجــود چنیــن نــرخ ســودی ،هیچگونــه فعالیــت اقتصــادی
از تســهیالت موجــود شــکل نمیگیــرد ،بنابرایــن بــازار
پــول بایــد اصــاح شــود.
وی افــزود :کاهــش دوگانگــی بیــن بانکهــای دولتــی
و خصوصــی و کاهــش فاصلــه بیــن بازارهــای پولــی
متشــکل و غیرمتشــکل از دیگــر اقداماتــی اســت کــه
بایــد در بســته سیاســتی پســاتوافق مــورد نظــر قــرار
گرفتــه شــود.
طایــی تصریــح کــرد :بــازار کار نیــز در ایــن برنامــه
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اهمیــت دارد و مهمتریــن مســاله بــازار کار اجــرای قانــون
کار بــه شــکل موجــود اســت و در ایــن مســیر بایــد بــا
اجتنــاب از ســلیقهای عمــل کــردن ،قوانیــن مزاحــم را
نیــز حــذف و یــا اصــاح کــرد.
دوره استخدام مادامالعمر تمام شده است
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت:
نیــروی کار بایــد بدانــد کــه امــروز دوره اســتخدام
مادامالعمــر بــه ســر آمــده اســت و عصــر تکنولــوژی و
رقابــت اســت و هــر کــس بــا مهــارت بیشــتر و یادگیــری
بیشــتر حیــن کار بــه ایــن عرصــه ورود کنــد میتوانــد
در بــازار کار بقــا داشــته باشــد.
وی ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از دانــش در تولیــد کاال در
عصــر جدیــد اذعــان کــرد :رقابــت در فــروش مســالهای
مهــم اســت کــه تحــت عنــوان نهضــت کاهــش قیمــت
تمــام شــده جریــان دارد ،امــا اقتصــاد مــا بــه دلیــل
عــدم اســتفاده از فنــاوری  ،محصــوالت را بــا قیمــت بــاال
تولیــد میکنــد کــه ایــن باعــث عــدم توانایــی در رقابــت
در اقتصــاد جهانــی مــی شــود و ایــن زمانــی اصــاح
میشــود کــه از دانــش در تولیــد اســتفاده کنیــم.
طایــی دربــاره اهمیــت بــازار ســرمایه در عصــر پســاتوافق
توضیــح داد :کارفرمایــان کشــور بــا جدیدتریــن
شــیوههای تامیــن مالــی کســب و کار آشــنا شــوند.
امــروز شــیوه هــای اســتقراضی و غیراســتقراضی
مختلفــی چــون فاینانــس ،ســرمایه گــذاری مســتقیم و
غیــر مســتقیم خارجــی و ...در دنیــا وجــود دارد کــه البتــه
دائمــا در حــال بــه روز شــدن و ارتقــا اســت.
معــاون کارآفرینــی و توســعه اشــتغال وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی اظهــار کــرد :دولــت و خانــوار بــه عنــوان
کارگــزاران اقتصــادی نیــز بایــد در عصــر پســاتوافق
رفتــار خــود را اصــاح کننــد تــا بــه بهتریــن شــکل از
فرصــت بــه وجــود آمــده اســتفاده شــود.
وی افــزود 22 :میلیــون نفــر در عرصــه اقتصــادی کشــور
شــاغل هســتند کــه از ایــن تعــداد پنــج میلیــون نفــر در
بخــش عمومــی و  17میلیــون نفــر در بخــش خصوصــی
و تعاونیهــا فعــال هســتند و طبــق برنامــه همــه کســانی
کــه در ســالهای آتــی وارد حــوزه اشــتغال میشــوند
بایــد در بخــش خصوصــی و تعاونیهــا فعالیــت کننــد.
دولــت در اقتصــاد دخالــت نکنــد و جلــو رانــت اطالعاتــی
دولتیهــا را بگیــرد
طایــی افــزود :بــه همیــن دلیــل دولــت بایــد بــا کاهــش
دخالــت در اقتصــاد توســط شــرکت هــای بــزرگ،
جلوگیــری از اســتفاده دولتــی هــا از رانــت هــای
اطالعاتــی و عــدم دخالــت در مناقصــه هــا ،مانعــی در
برابــر بخــش خصوصــی نباشــد و از جلــو آن کنــار رود.
ایــن مســئول ضمــن اشــاره بــه نقــش خانــوار در اقتصــاد
در شــرایط جدیــد اظهــار کــرد :مهمتریــن انتظــاری کــه
از خانــوار در عصــر پســاتوافق وجــود دارد ،افزایــش

مهارتهــا و بــه روز کــردن شایســتگیهای خــود اســت
و نیــروی کار بایــد بیــش از گذشــته منظــم باشــد و از
کارگریــزی بــه ســمت کاردوســتی ســوق پیــدا کنــد.
وی افــزود :افزایــش بهــره وری ،بهبــود فرهنــگ کار و
فرهنــگ اســتفاده از کاالی ســاخت داخلــی نیــز از دیگــر
وظایفــی اســت کــه در بســته سیاســتی پســاتوافق بــر
عهــده خانــوار قــرار دارد.
شش مشکل بزرگ اقتصاد و راه حل آن
طایــی شــش مســاله را بــه عنــوان مشــکالت شــاخص
بنگاههــای اقتصــادی مطــرح کــرد و گفــت :مشــکالت
مربــوط بــه نیــروی انســانی ،مدیریتــی ،نقدینگــی و نــرخ
بــاالی ســود تســهیالت ،بازاریابــی و فــروش ،نــوآوری و
فنــاوری و عــدم شــناخت از بازارهــای موجــود از عمــده
تریــن مشــکالت ایــن بنگاههــا اســت.
وی افــزود :ایــن مشــکالت بــا جداســازی مدیریــت از
مالکیــت ،کاهــش نــرخ ســود ،اعمــال شــیوههای جدیــد
بازاریابــی و برندســازی و حضــور جمعــی در اقتصــاد،
اســتفاده از پتانســیلهای دانشــگاه و دانشــجویان و
تولیــد کاال مطابــق بــا ســلیقه روز مشــتری قابــل رفــع
اســت و در صورتــی کــه همــه بــا هــم متحــد باشــیم
میتوانیــم بــا قــدرت بــه اقتصــاد جهانــی ورود کــرده و
در آن باقــی بمانیــم.
چرخــش در شــرکای اقتصــادی بــرای بهــره
منــدی بیشــتر در دولــت یازدهــم
معــاون کارآفرینــی و توســعه اشــتغال وزیــر تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی در لــزوم توجــه بــه بخــش خارجــی در
بســته سیاســتی پســاتوافق گفــت :قبــل از ســال 2005
شــرکای تجــاری ایــران غربــی بودنــد امــا بعــد از ســال
 2005ایــن شــرکا را عمدتــا کشــورهای شــرقی تشــکیل
مــی دادنــد.
وی افــزود :در دوره قبــل از  2005بهــره منــدی بیشــتری
داشــتیم چــرا کــه شــرقی هــا بــدون ارائــه تکنولــوژی
فقــط بــه صــدور کاالی بــی کیفیــت مــی پرداختنــد ،امــا
در حــال حاضــر ایــن شــرکا مجــددا غربــی شــده و مــا
مــی توانیــم از واردات کاالهــای مصرفــی بــه واردات
اقــام ســرمایه ای بپردازیــم.
طایــی خاطرنشــان کــرد :آن چیــزی کــه در ایــن
خصــوص بــرای دولــت از همــه مســائل بیشــتر اهمیــت
و در دســتور کار قــرار دارد نیــاز بــه ورود تکنولــوژی روز
دنیــا اســت.
دیگر نمی توان با خام فروشی ادامه داد
وی افــزود :امــروز بســیاری از تولیــدات مــا مربــوط بــه
 100ســال گذشــته اســت و مــا دیگــر نمــی توانیــم بــه
صــادرات فلـهای پســته و زعفــران و فــرش ادامــه دهیــم
و کاالهــای خــام بفروشــیم بــه همیــن دلیــل نقــش مــا
از تقســیم کار بیــن المللــی بایــد از تامیــن مــواد خــام بــه
ســمت تولیــد کاال و خدمــات دانــش بنیــان تغییــر کنــد.
طایــی در پایــان گفــت :ایــن مســائل ممکــن نمیشــود
مگــر اینکــه کارفرمــا بــه ســراغ دانشــگاه بــرود،
دانــش آموختــگان مهــارت کســب کننــد ،دولــت در
اقتصــاد دخالــت نکنــد ،زیرســاختهای اقتصــادی
کشــور متحــول شــود و خانــوار نیــز در ایــن زمینــه
وظایــف خــود را انجــام دهنــد.

