
اقتصادی 6
گروه اقتصادی - تجهیز منابع 
اشــتغال از مواردی است که همواره 
محل بحث قرار می گیرد. با این حال، 
اشــتغال الزما به نام »توسعه اشتغال« 
صاحب منابع جدیــد برای »تجهیز« 
و »توســعه« زیرساخت های اشتغالزا 
نمی شــود. دســتکم از زمــان روی 
کار آمــدن دولت های نهــم و دهم، 
دولت ها منابع اشــتغال را با مدیریت 
به یک سبک محلی )استانی( هدایت 
می کردنــد؛ در نتیجه همین امروز هم 
اختیارات اســتانداران بر بخشــی از 
بودجه عمومــی حکمرانی می کند. 
پیرو همین رویه، دولت های یازدهم و 
دوازدهم هم تالش کردند که اختیارت 
مدیران استانی خود را افزایش دهند. 
اساســا مصوبه سال ۷۷ شورای عالی 
اداری هم که منطبق بر قانون وظایف 
و اختیارات اســتانداران مصوب سال 
۳۹ است، تاکید می دارد که استانداران 
در قلمرو ماموریت خویش به عنوان 
»نماینــده عالی دولت« مســئولیت 
اجرای »سیاست های عمومی کشور« 

در ارتباط با وزارتخانه ها را دارند. 
در نتیجــه دســتگاه  هایی که در 
ســطح استان ها به نام اشتغال و موارد 
دیگــر از بودجــه عمومی اســتفاده 
می کننــد، باید به اســتاندار یا همان 
نماینده عالی دولت در ســطح استان، 
پاسخگو باشــند. این اختیار قانونی 
می تواند زمینــه تصمیم گیری درباره 
منابع بودجه توسط استاندار را فراهم 
کند. پیشتر از ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
بــه مجلس هم »احمد وحیدی« وزیر 
کشــور دولت ســیزدهم، از تصمیم 
دولــت بــرای افزایــش اختیارات 
استانداران خبر داده بود. هدف از این 
رویکرد گذر از »وزارتخانه  محوری« 
به »اســتاندار محوری« عنوان شــده 
اســت. اگر تصمیــم دولت عملیاتی 
شــود، اختیارات اســتانداران برای 
تخصیص بودجــه عمومی افزایش 
بیشــتری پیدا خواهد کــرد؛ البته در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم از پیش چنین 

جهت گیری پیش بینی شده است.
آدرس ایــن تغییر جهت گیری 
را بایــد در همــان اعتباراتی که قرار 
اســت در قالب »حمایــت از تولید و 
اشتغال« هزینه شود، یافت. در جدول 
تبصــره ۱۴ الیحه بودجه، ۷۴ هزار و 
۲۹۰ میلیارد تومــان اعتبار به منظور 
تولید و اشتغال شــامل ۳۰۰ میلیارد 
تومان بــرای خرید تضمینی چای، ۵ 

هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی 
مسکن بابت تامین مسکن محرومین، 
۶۶ هــزار و ۳۹۰ میلیارد تومان برای 
»صندوق پیشــرفت و عدالت ایران« 
و ۲۶۰۰ میلیــارد تومــان برای خرید 
تضمینی آب استحصالی، اختصاص 
یافته اســت. این رقمی کمی بیشتر از 
اعتبار ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی 
یارانه  های نقدی در سال آینده است. 

صندوق پیشرفت و عدالت 
ایران چه خاصیتی دارد؟ 

بنابراین با ریز شدن در اعتبارات 
تولید و اشــتغال نــام صندوقی برده 
می شــود که بیشــترین بودجه را با 
محوریت استانداران دریافت می کند. 
در نتیجه اســتانداران که باید مسئول 
نظارت بر بودجه دستگاه ها باشند، خود 
به عنوان یک نهاد مستقل، بودجه بگیِر 
دولت می شوند تا در صورت افزایش 
اختیاراتشــان با تشــخیص و قدرت 
هدایت بیشــتری، مدیریت بودجه را 
به دست گیرند. البته صندوق پیشرفت 
و عدالــت ایران، صنــدوق جدیدی 
نیســت و همان صــورت متعالی و 
تغییر یافته »صندوق کارآفرینی اُمید« 
محسوب می شود که از سالها پیش در 
زیرمجموعه »نهاد ریاست جمهوری« 
قــرار دارد. این صنــدوق، تا پیش از 
ارتقای خود هم اعتبارات اشتغال زایی 
و حمایت از تولید را دریافت می کرد 
و در ســال های گذشته هم به واسطه 
حمایت دولت و تصویب اساســنامه 
آن، صاحــب شــخصیت حقوقی و 
مــورد حمایت دولت، شــده بود اما 
دولت تصمیم گرفته که مبتنی بر همین 
صندوق، اختیارات اســتانداران خود 
را تقویت کند.    قاعدتا باز گذاشــتن 
دست استانداران، برای هدایت منابع، 
دست آنها را برای میانداری، در میان 
ســایر دســتگاه ها بازمی گذارد؛ البته 
اختصــاص ۶۶ هزار میلیــارد تومان 
نمی توانــد منظور توســعه ای دولت 
در زمینه تولید و راه اندازی اشــتغال 
را محقــق کند؛ چراکه اساســا عمده 
اعتبارات اســتانِی خــارج از ردیف 
اشــتغال هم صرف تکمیل طرح های 
عمرانی نیمه تمام می شوند که اشتغال 
دائم را به همراه ندارند و صرفا ایجاد 
مشاغل موقت برای کارگران فصلی را 
تضمین می کنند؛ در حالی که کارگران 
و جمعیت بیکار به دنبال شــغِل ثابت 
هســتند. بــا این حــال، دولت برای 
استانداران در زمینه محل هزینه منابع 

صندوق که بزودی در ۳۱ استان کشور 
مستقر می شوند، تکلیف مشخصی را 
در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ لحاظ کرده 

است. 
اهــداف راه اندازی این صندوق 
هم آن گونه کــه علی بهادر جهرمی، 
سخنگوی دولت، اعالم کرده »تقویت 
و توســعه نقــش مــردم در اقتصاد« 
اســت که به گفته  وی از طریق »جلب 
مشارکت بخش خصوصی و عمومی 
برای انجام طرح های ملی و استانی« به 
اجرا درمی  آید اما ۳۱ صندوق استانی 
باید در به ســامان رسیدن پروژه های 
نیمه تمام و ایجاد اشــتغال و کمک به 
واحدهای تولیدی به مسئوالن استانی 
کمک کنند. بدین ترتیب دولت راهبرد 
توســعه ای خود را به این صندوق ها 
می  سپارد تا مدیران آنها در هماهنگی با 
استاندار منابع را هزینه کنند. با همه این 
احوال، اگر محوریت برنامه صندوق، 
طرح های عمرانی باشــد، باید دید که 
توزیع اشــتغال در بخش های وابسته 
به تکمیل زیرســاخت، چگونه انجام 
خواهد شد و آیا دولت می تواند منابع 
را صرفا معطوف به ایجاد شــغل کند 
یا زیرســاخت هایی تقویت و تکمیل 
می شوند که مشــاغلی چندانی را به 

دنبال ندارند.
ایجاد شغل با محور فعالیت 

عمرانی
در این زمینه دولت گذشــته هم 
صاحب ادعا بود. طبق گزارش سازمان 
برنامه و بودجه در دولت گذشته، بیش 
از ۷۷۳ هــزار طرح کوچک، بزرگ و 
متوســط در حوزه هــای مختلفــی 
همچــون نفت، گاز و پتروشــیمی، 
زیربنایی، آب و برق، صنعت و معدن، 
راه و ساختمان، کشاورزی، بهداشت و 
درمان، خدمات، اکوسیستم دانش بنیان 
و گردشــگری با اعتبار بیش از ۱۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان افتتاح شدند که از 
سال ۹۲ تا ۹۹ منجر به ایجاد ۷۰۰ هزار 
شغل شــدند. با این حال، دولت  های 
یازدهم و دوازدهم هیچگاه به صورت 
شفاف در مورد میزان بازدهی واقعی 
این مشــاغل و پایداری آنها گزارشی 
را منتشــر نکردند. تنها گزارشی که از 
ســوی وزارت کار دولت گذشته از 
بیکاری منتشر شــد، مربوط به زمان 
ورود کرونا به کشــور بــود. بر این 
اســاس، ۱ میلیون نفر بیکار شدند که 
عمده آنها در بخش خدمات شــاغل 
بودند؛ بخشی که برای حفظ پایداری 

خود به تســهیالت عمومــی دارای 
فرصــت تنفس در بازپرداخت متکی 

است. 
چنانچه این بخــش از اقتصاد، 
آسیب هایی را به واسطه کرونا متحمل 

شود، یا نتواند منظور دولت در زمینه 
اشــتغال را محقق کند، قاعدتا حجم 
زیــادی از منابع دچــار هدررفت و 
»انحراف« می شــود که به این واسطه 
اشــتغال با ضریب اثربخشی مدنظر 
دولت محقق نمی شود و هدررفت، به 
جای حاشیه، به اصل تبدیل می شود؛ 
در حالی که در اهــداف اولیه به نظر 
می رســید که منابع اشتغال و تولید به 
درستی به هدف خود اصابت کرده اند 
و در بهتریــن حالت بهــره وری قرار 
داشته اند؛ البته الزما هم منابع در جای 

خود هزینه نمی شوند و انحراف منابع  
به عنوان یــک واقعیت می تواند رخ 
دهد و بر اقتصاد و منابع آن عمود شود. 
به همین دلیل تخصیِص تخصصی تِر 
منابع و ریز شدن در جزییات به جهت 

بستن منافذ انحراف، ضروری است. 
نظــارت دقیق بر حســن 

اجرای بودجه
حســین راغفر )اقتصــاددان و 
عضو هیئت علمی دانشــگاه الزهرا( 
معتقد است که بودجه عمومی کشور 
باید ماننــد یک صندوق که نمی توان 
به هر دلیل به آن دست برد و منابعش 
را برای طرح های مختلف هزینه کرد، 
مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله منابعی 
که به اصطالح قرار است به نام تولید و 
اشتغال و در طرح های مختلف، هزینه 

شوند.
راغفر در شــرح دیــدگاه خود، 
گفــت: »این صندوق هــا باید منابع 
مشــخصی را برای اهداف مشخصی 
دریافــت کننــد و آنهــا را در جای 

مشخص و به ریز هزینه کنند. باید در 
قانون بودجه  ۱۴۰۱ به جزییات اشاره 
شود که ریال به ریال منابع تخصیص 
یافته در چه مواردی هزینه می شوند؛ 
البته تزریــق منابع باید بــا رویکرد 
بازگشــت ســرمایه و محاسبه میزان 
اثربخشی اصابت به هدف، انجام شود؛ 
یعنی مردم باید بدانند که اعتبارات در 
کدام اســتان به چه میزان و برای چه 
اهدافی هزینه می شــود.« وی افزود: 
»بنابراین، اگر قرار باشد که این منابع 
برای مصارف مشــخص توسعه ای، 

تخصیص داده شوند، انتظار می رود 
که نظارت دقیقی بر »حســن اجرای 
بودجه« و موارد مطرح شــده در آن، 
تعریف شود. تازه پس از اینکه مطمئن 
شدند که منابع مورد نظر به آن هدفی 
کــه تعریف کرده اند، اصابت می کند، 
می تواننــد تخصیــص را آغاز کنند. 
متاسفانه در گذشته شاهد اتالف منابع 
بودیم. برای مثــال در دولت نهم، به 
واسطه هم سویی کاملی که بین دولت 
و مجلس به وجود آمد، به دولت اجازه 
داده شــد ۳۰ درصد از مفاد بودجه را 
جابجــا کند یعنی از یــک ردیف به 
ردیف دیگر. این کار کامال، برخالف 
منطق اساســی »انضباط بخشــی به 
بودجه« بــود. تاکنون هــم مطلوب 
دولت هــا این بود که از فرصتی که در 
گذشته ایجاد شده بود، استفاده کنند و 
انضباط بودجــه را نقض کنند. به هر 
حال این خطر وجــود دارد که منابع 
بودجه در جای خود هزینه نشــوند و 

در ردیف  های دیگر جابجا شوند.« 
این اســتاد اقتصاد با بیان اینکه 
منحرف ساختن مسیر تخصیص منابع 
آنهم به حکم قانون، منطق بودجه ریزی 
را برای همیشه دچار مشکل می کند، 
گفت: »کمــاکان دولت ها می توانند 
ردیف های بودجه را جابجا کنند؛ برای 
مثال می توانند منابع سازمان هدفمندی 
را کــه باید صرف حمایت از تولید و 
اشتغال شــود، برای پرداخت حقوق 
کارکنان دســتگاه ها بردارند و هزینه 
کننــد. بنابراین دولت هــر برنامه ای 
که برای تولید و اشــتغال دارد باید به 
منطقه بودجه ریــزی احترام بگذارد 
تا نظام برنامه ریــزی و مدیریت تراز 
منابع و مصارف بودجه بیشــتر از این 
برهم نریزد. بــا همه این احوال، پس 
از تخصیص منابع هم باید بر حســن 
اجرای تعهدات کسانی که از این منابع 
استفاده کرده اند، نظارت صورت گیرد 
و گــزارش عملکــرد صندوق هم به 
صورت شفاف به مردم اعالم شود.« 

کار شایسته مقدم بر ایجاد 
شغل 

اشاره راغفر به نظام برنامه ریزی 
از این جهت حائز اهمیت اســت که 
در نــام »ســازمان برنامــه و بودجه« 
برنامه، مقدم بر بودجه و اســاس آن 
است. اساسا پیش از تعریف بودجه، 
برنامه هایی که در قالب اسناد پنج ساله 
توسعه، تعریف می شوند، اصل هستند 
و بودجه  سنواتی صرفا شاخه   ای از هر 

ســند باالدستی محسوب می شود. به 
همیــن جهت، روح حاکم بر بودجه، 
نظــام برنامه ریــزی و اجرا اســت. 
اینکه اشــتغال و سیاســت های بازار 
کار بایــد از ایــن روح تبعیت کنند، 
یعنی اینکــه دولت هــا نمی توانند، 
اشــتغال را به صــورت غیرهدفمند 
و بر محــورِ تخصیص پراکنده منابع 
و به جهت ســرگرم ساختن مردم و 
تهییج احساسات آنها به کار گیرند. از 
باب نمونه، در بنــد )ز( ماده ۴ قانون 
برنامه ششم توســعه، دولت مکلف 
اســت به منظور نیل به رشد و توسعه 
اقتصــادی بر پایه عدالت نســبت به 
اعمال سیاســت های اشــتغال زایی، 
مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای 
و حمایت از مشاغل کوچک خانگی 
و دانش بنیان مبتنی بر ســند ملی کار 
شایســته اقدام نماید؛ سندی که باید  
مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان 
حداقل هشــت دهم درصد )%۰/۸( 
ساالنه در طول سالهای اجرای قانون 
برنامه باشــد.  با اینکه این ســند باید 
تا پایان ســال ۹۶ تصویب می شد اما 
دولــت وقت تصویب آن را تا ســال 
۹۸ به تاخیر انداخت. با توجه به مفاد 
این ســند دولت سیزدهم برای ایجاد 
حمایت از تولید و سرمایه گذاری و در 
نهایت ایجاد شغل باید به راهبردهای 
این ســند توجه کنــد؛ مواردی چون 
رســمی سازی مشــاغل غیررسمی، 
برخورداری کارگران از حمایت های 
اجتماعی )بیمه، مســکن، بهداشت، 
ایمنــی و... (، تضمین حقوق  بنیادین 
کار )شــرایط کاری منصفانه و برابر،  
آزادی تشکیل انجمن ها و تشکل های 
مســتقل و... ( و تقویت گفتگوهای 
اجتماعی باید در مســیر ایجاد شغل 
برای تک تک کارگران تضمین شود؛ 
البته وزیر کار در راهبردهای »زیست 
بوم ملی اشــتغال« که قرار شــده نخ 
تســبیح سیاست های بازار کار دولت 
ســیزدهم باشد، برقراری کار شایسته 
را تضمین داده است. باید منتظر ماند 
و دید که در ۳ سال و اندِی باقی مانده 
از کار دولــت، چگونه با منابع حوزه 
»حمایت از تولید و اشــتغال« شــغل 
پایدار دارای صفت »شایســته« ایجاد 
می شود. آنگاه می توانیم ارزیابی کنیم 
که آیا ســند ملی کار شایسته به عنوان 
»برنامه«  دارای حمایت از باالدســت، 
مقدم بر اهداف تخصیص بودجه بوده 

یا خیر. 

»سند کاِر شایسته« در بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه است؟

محتوای ایجاد شغل به سبِک 
»صندوق پیشرفت و عدالت«

تخصیص اعتبارات تولید و اشتغال در بودجه ۱۴۰۱ با نام »صندوق پیشرفت و عدالت ایران« گره خورده است. 
اهداف این صندوق مرتبط با بحث های توسعه است.

 بایــد منتظر ماند و دید که در ۳ ســال و اندِی باقی مانــده از کار دولت، چگونه با منابع 
حــوزه »حمایت از تولید و اشــتغال« شــغل پایــدار دارای صفت »شایســته« ایجاد 
می شــود. آنــگاه می توانیم ارزیابــی کنیم که آیا ســند ملی کار شایســته به عنوان 
»برنامــه«  دارای حمایت از باالدســت، مقدم بر اهداف تخصیــص بودجه بوده یا خیر. 

گــروه اقتصادی -معــاون وزیر راه و  
شهرسازی گفت: دولت برای مسکن دولتی 
نیمی از اقساط تسهیالت را پرداخت خواهد 
کرد، بنابراین مبلغ اقســاط به کمتر از نصف 

مبلغ اعالم شده خواهد رسید.
محمود محمود زاده معاون مســکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی درباره 
آخرین جزئیات اقســاط تســهیالت ۴۵۰ 
میلیون تومانی نهضت ملی مسکن برای کالن 
شهر تهران گفت: میزان اقساط این تسهیالت 
به هیچ عنوان ۷یا ۵ میلیون تومان نیست و با 

توجه به آنکه نیمی از اقساط این تسهیالت را 
دولت پرداخت می کند؛ بنابراین میزان اقساط 
آن به نیمی از این مبلغ یعنی حدود ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان می رسد.

در پرداخت اقساط شرایط خانواده ها 
را لحاظ می کنیم

محمــود زاده با بیــان اینکه مجموع 
دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی این 
تسهیالت حداکثر ۲۰ سال و حداکثر سه سال 
مشارکت مدنی تعیین می شود، گفت: با توجه 
به طوالنی شدن دوران بازپرداخت و افزایش 

سود  متعلقه در صورت درخواست متقاضی 
تقسیط تسهیالت مزبور در دوره های زمانی 
کوتاه تر )۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵ ســاله( امکان پذیر 

است.
او ادامه داد: شــروع اقساط تسهیالت 
نهضت ملی مســکن بعد از ساخت مسکن 
شــروع می شــود و به طور معمــول زمان 

پرداخت این اقساط حدود دو تا سه سال بعد 
از دریافت تسهیالت است.

 محمــود زاده با اشــاره به اینکه نحوه 
اعطای تســهیالت به صورت مرحله ای و 
متناسب با پیشــرفت فیزیکی طرح است، 
گفت: ســود این تســهیالت، معادل سود 
مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد 

قرارداد است که در زمان حاضر سود مصوب 
این شورا ۱۸ درصد است.

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه 
وشهرسازی با اشاره به اینکه در طرح نهضت 
ملی مســکن دولت با اتکا به منابع صندوق 
ملی مســکن بخشــی از ســود تسهیالت 
خانوار ها را پرداخــت می کند، ادامه داد: به 

هیچ عنوان قرار نیســت همــه خانوار ها بر 
مبنای ســود ۱۸ درصد، اقساط نهضت ملی 

مسکن را پرداخت کنند.
محمود زاده گفت: دولت از ابتدا تصمیم 
داشت که با پایدارسازی منابع بخش مسکن، 
با توانمندســازی خانوار ها امکان حضور و 
خانه دار شــدن آنان را در طرح های نهضت 
ملــی فراهم کند، بر این اســاس با طراحی 
صندوق ملی مسکن و اختصاص بودجه آن 
به گروه های هدف طرح های حمایتی اعم از 
دهــک اول تا پنجم، بخش قابل مالحظه ای 

از ســود تسهیالت را با کمک دولت به نظام 
بانکــی پرداخت می کند.   او ادامه  داد: میزان 
اقساط پرداختی منطبق با توان خانوار است 
و به زودی مبلغ اقســاط اعالم خواهد شد و 
میزان منابع صندوق بستگی به قانون بودجه 

دارد.
محمــود زاده گفــت: به طــور قطع 
میزان اقســاط  سایر تسهیالت به ویژه برای 
روستاییان کمتر است و ما در روند پرداخت 
اقساط دهک های خانواده و شرایط آن ها را 

در نظر خواهیم گرفت.

گروه اقتصــادی - رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: حفظ ثبــات اقتصادی از 
طریــق حفظ ثبات در بــازار ارز امری 
کلیدی اســت کــه در نهایت بر ثبات 

اقتصاد کالن اثرگذار است.
»غالمحسین شافعی« در نشست 
هم اندیشــی با حضــور »علی صالح 
آبــادی« رئیس کل بانک مرکزی اظهار 
داشت: بی ثباتی می تواند تبعات بسیار 
منفی بــرای دولــت، تولیدکنندگان 
صادرکننــدگان و عموم مردم به همراه 

داشته باشد.
وی بیان داشت: در بخش تولیدی 
نیز ساختار تولید از نظر فناوری و مواد 

اولیه وابستگی به خارج از کشور دارد، بر 
این اساس جهش نرخ ارز و قیمت تمام 
شده کاال موجب تغییر و افزایش سطح 
عمومی قیمت ها، کاهش تقاضای موثر 
در بازار و افزایش هزینه حقیقی دولت و 

در نهایت کسری بودجه می شود.
شــافعی ادامــه داد: قیمت ارز در 
شکل گیری انتظارات تورمی اثرگذار 
است، از این رو انتظار می رود تمهیدات 
الزم بــرای افزایش عرضه ارز و ایجاد 
ثبات در دســتور کار قرار گیرد و البته 
مقصود از افزایش، عرضه بیشــتر ارز 

حاصل از صادرات است.
وی اضافه کرد: همچنین به دلیل 
فقدان ارتباطــات بانکی بین المللی و 

دیگر محدودیت ها، بخش خصوصی 
تاکید دارد تمهیــدات عقالیی در این 
زمینه اندیشیده شــود و به جای فشار 
بیش از حــد، اقدامات تشــویقی در 

دستور کار باشد.
 رئیس اتــاق ایــران تاکید کرد: 
نوســانات ارزی موجــب غیرقابــل 
پیش بینی بــودن اقتصاد و قیمت مواد 

اولیه و محصوالت می شود.
وی با اشــاره بــه پایش محیطی 
کســب و کار، گفــت: غیرقابل پیش 

بینی بــودن قیمت مواد اولیه، بی ثباتی 
در مقررات ناظر بر محیط کسب وکار 
و  دشــواری تامین مالی از بانک ها سه 
مشــکل اصلی است که فعاالن و بنگاه 
های اقتصادی بــا آنها مواجه اند و این 
موارد از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به 
عنوان نامناسب ترین مولفه ها از سوی 
فعاالن اقتصادی عنوان شده که برطرف 
شــدن بخشــی از این موارد از جمله 
اختیارات بانک مرکزی است. شافعی 
درخصــوص ناکارآمدی های مرتبط 

با نظام پولی و بانکی کشــور، مطالبات 
بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: 
در این زمینه نخســتین مورد، انحراف 
تسهیالت بانکی از فعالیت های تولیدی 
است به طوری که آمارهای تسهیالت 
پرداختــی بــه بخش هــای مختلف 
اقتصادی در سال های مختلف، حاکی از 
آن است که بخش های تولیدی آن طور 
که باید ســهمی از دریافت تسهیالت 
نداشته است. وی یادآور شد: همچنین 
ریسک پایین کاالهای غیرمولد نه تنها 

موجب انحراف تسهیالت شده، بلکه 
پیامدهای منفی بر بازارهای مســکن، 
ســکه، و ارز داشته است و اصالح این 
رویه نیازمند نظارت های الزم بر مصوبه 
هــا و مقررات درخصــوص اعطای 
تسهیالت است، از این رو درخواست 
داریم به عنوان دســتگاه سیاست گذار 
پولــی و بانکی، تأکیــدات الزم برای 
ارائه تسهیالت و رعایت قوانین توسط 

بانک ها به عمل آید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، دومین 

مطالبه را مرتبط بــا عدم احرای کامل 
قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر 
عنــوان کرد و گفت: در این باره بخش 
خصوصــی تقاضا دارد موارد مرتبط با 

ماده ۲۱ در این باره اجرایی شــود و در 
مورد راه اندازی حســاب ویژه تولید 
برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها 

تسریع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

میزان اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن مشخص شد

رئیس اتاق ایران:

ثبات بازار ارز امری کلیدی برای ثبات اقتصاد کالن است

گروه اقتصادی -رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در کشور 
نیاز به ارز داریم اما متاســفانه دولت ارزآوران را جریمه می کند گفت: باید نرخ ارز 

آزاد و نیما به هم نزدیک شوند.
محمد الهوتی در نشســت هم اندیشی اعضای اتاق بازرگانی ایران با رئیس کل 
بانــک مرکزی اظهار کرد: روش هایی که در دولت قبل برای بازگشــت ارز صادراتی 
اعالم کرده بودند، کشــور را برای بازگشــت این ارزها ۴ سال معطل کردند؛ امروز نیز 
به دلیل اختالف فاحش نرخ ارز نیما و بازار آزاد بخشــنامه های مربوط به بازگشــت 
ارز صادراتی ناکارآمد شــده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: تا زمانی 
کــه این اختالف بین نــرخ ارز نیما و آزاد وجود دارد ۵۰ درصد صادرکنندگان با رفع 
تعهد ارزی مشــکل خواهند داشــت و چاره ای جز رهاسازی صادرات و یا استفاده از 
روش های نامعقول نخواهند داشت و وقتی بعد از سه سال دولت به این نتیجه رسیده 
که ارز ترجیحی خســران زیادی به دنبال دارد قطعاً این اتفاق در مورد ارز نیما و آزاد 

نیز می تواند رخ دهد.
الهوتی افزود: منظور من این نیســت که دولت نرخ ارز نیما را به ارز آزاد برســاند بلکه منظور من نزدیک شــدن ارزها به همدیگر اســت. متأسفانه در 
حال حاضر در کشور ۵ نوع ارز داریم. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در کشوری که نیاز به ارز داریم دولت ارز آوران را جریمه می کند و ارز را 
به نرخ نیما از آنها می گیرد و در اختیار افراد قرار می دهد که در نهایت نیز با نرخ آزاد به دســت مردم می رســد. الهوتی تصریح کرد: در دولت ســیزدهم باید 
نگاه ها به ســمت رفع موانع باشــد و اگر تصمیمی گرفته می شــود در اسرع وقت اجرا شود. وی خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: مراجعات متعددی به 
بانک مرکزی صورت می گیرد اما بانک مرکزی پاســخگویی مناســبی به این افراد ندارد. از شــما خواهش می کنم که ارباب رجوع را در بانک مرکزی تکریم 
کنید. الهوتی افزود: صادرکنندگان نمی توانند وضعیت رفع تعهد ارزی، میزان بازگشت ارز صادراتی و میزان بدهکاری خود را در سامانه های بانک مرکزی 

ببینند. بنابراین از شما تقاضا داریم که هر چه سریع تر دسترسی صادرکنندگان به این مسائل را باز کنید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

دولت ارز آوران را جریمه می کند

دوشنبه 6 دی 22،۱۴۰۰ جمادی االول ۱۴۴3 ،27 دسامبر 2۰2۱، شماره 388۱

سوناتا مشکی مدل ۲۰۰۶
جهت بازدید و ارائه پیشنهاد کتبی حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 14۰۰/1۰/۰8با 
شماره تلفن ۰۹1۳۶۳۳۰4۲۷ تماس حاصل فرمائید.

کشتیرانی آفتاب کیش

آگهی فروش )نوبت اول(


