4
یکشنبه
اول بهمن 1396
HEMAYATONLINE.
IR

شماره 4116

  اقتصادی  

«حمایت» گزارش میدهد

سهم کم مالیات در اقتصاد کشور

داخلی ش��اخص قابل تاملی اس��ت در هرکشور
متناسب با نحوه محاس��به مالیات ممکن است
تغییراتی داشته باشد».
پورابراهیمی داورانی افزود« :براساس بررسیها
و لحاظ نس��بت مالیات به میزان تولید ناخالص
داخلی با حداقل متوس��ط کش��ورهای شبیه به
ایران ،باید به بی��ش از آنچه که امروز مالیات در
کشور محقق می شود به سمت کسب درآمدهای
مالیات��ی حرکت ک��رد بنابراین ع��دم عدد قابل
تحقق مالیات ،بیانگر فرارهای مالیاتی است».
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اسالمی افزود« :براساس پیش بینی ها ساالنه
نزدیک به میزان  30الی  40درصد از مالیاتی که
در کشور وصول می شود فرار مالیاتی وجود دارد
که برآورد می شود حدود30الی  40هزار میلیارد
تومان می��زان ف��رار مالیاتی در اقتصاد کش��ور
وجود دارد».

چهره ها

صنایع نصفه و نیمه کار میکنند

محمدشریعتمداری،وزیرصنعت،معدن
و تجارت با اشاره به اینکه صنایع نصفه
و نیمه کار میکنند ،وضعیت واحدهای
تولیدیکشورتشریحکردواظهارداشت:
 ۵۰درصد از واحدهای تولیدی کشور با
ظرفیتی بیش از ۵۰درصد فعالیت دارند.
وی یکی از معضالت اساسی واحدهای
تولیدی را نرخ سود باالی بانکی عنوان و اعالم کرد :واحدهای تولیدی با نرخ
سود ۲۳درصد با مشکل مواجه میشوند و بازدهی واحدهای پاسخگوی این
میزان سود نیست .شریعتمداری افزود :بر همین اساس انتظار میرود کاهش
نرخ بهره متناسب با تورم در شورای پول و اعتبار مطرح شود.

تلفات ۱۶میلیونی
در مرغداریهای کشور

عل��ی وقفچ��ی ،عضو کمیس��یون
کش��اورزی ،گفت :با مطالعه روند این
بیماری متوجه میش��وید که امس��ال
صنعت تولی��د و پرورش مرغ کش��ور
بیشترین تلفات را نسبت به سالهای
گذشته بر اثر این بیماری داشته است.
وی ادامه داد :تلفات بیماری آنفوالنزای
پرندگان در کشور تا چند روز گذشته به 16میلیون قطعه مرغ رسیده است
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه متاسفانه
جبران این تلفات در بخش مرغ تخمگذار مانند مرغ گوشتی در یک تا دو ماه
جبران نمیشود ،گفت :مدت زمان جبران این تلفات در تولید و پرورش مرغ
تخمگذار وابستگی کشور را بهعنوان یک کشور دارای ظرفیت تولید بسیار
باال را افزایش میدهد.

نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد

رحیمزارع،نایبرئیسکمیسیونتلفیق
بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد
به تشریح وضعیت بازار ارز در ماه های
گذشته پرداخت و گفت:روند صعودی
قیمت دالر از چند ماه گذشته آغاز شده
به نحوی ک��ه در مقطع فعلی به باالی
 4400تومان رس��یده است .نماینده مردم آباده ،بوانات و خرم بید در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد:باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیافتاده
است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبرو شود بنابراین براساس
مولفههای اقتصادی مانند نرختورم نباید قیمتدالر بیشتر از محدوده قیمتی
4ه��زار تومان م��ی ش��د .زارع در ادامه گف��ت و گو با خان��ه ملت ،تصریح
کرد:آمارهایاقتصادیدولتبیانگرتورمتکرقمیاستبنابرایننبایدقیمت
دالر با جهش قابل توجهی روبرو می شد.بخشی از رشد قیمت دالر اصطالحا
حبابیاست.نایبرئیساولکمیسیونتلفیقبودجهمجلسشورایاسالمی
یادآورشد:متاسفانهافزایشقیمتارزعالوهبراینکهتاثیراتاقتصادیدررشد
قیمت ه��ا دارد از بعد روانی نیز در گرانی کاالها تاثیراتی داش��ته اس��ت ،در
هرصورتدولتبایدشرایطرابراییکسانسازینرخارزفراهمکندهمچنین
با مدیریت بازار ارز ،اجازه ندهد بازار سوداگری ارز رونق یابد.

اعتبار کافی برای توسعه حمل و نقل ریلی
وجود ندارد

مجید کیان پور ،نایب رئیس کمیسیون
عمرانمجلس،ازسهمناچیزجابهجایی
مسافر و بار از طریق شبکه حمل و نقل
ریلی در کشور انتقاد کرد و گفت :توسعه
حمل و نقل ریلی برای کس��ب س��هم
بیش��تری در ترانزی��ت و اتص��ال ب��ه
کریدورها مهم دنیا الزم است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،با تاکید بر ضرورت
توسعهوتقویت صنعتحملونقلریلیدرکشورباتوجهبهاینکهاینصنعت
سبز و پاکی بوده و ایمنی تردد در آن فوق العاده باال است ،تصریح کرد :بیش از
 30درصدحملبارومسافردرکشورهایاروپاییبا شبکهریلیانجاممیشود
امادرکشورماسهمجابهجاییمسافر 5درصدوبارحدود 9الی 10درصداست.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه باید سهم
جابه جایی بار و مسافر از طریق شبکه ریلی در کشور افزایش یابد ،افزود :باید
سهم جابه جایی بار و کاال به بیش از  20درصد و مسافر به 10درصد برسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،با تاکید بر اینکه برای رشد سهم جابه جایی
بار و مسافر از طریق حمل و نقل ریلی باید اعتبارات بیشتری برای توسعه این
صنعت در نظر گرفته شود ،گفت :برای توسعه این صنعت به اعتباراتی بیش از
مبالغ مصوب نیاز است تا ساالنه هزینه شود .کیان پور با تاکید بر اینکه با توجه
به ایمن بودن شبکه ریلی باید از صنعت حمل و نقل ریلی استفاده کنیم ،افزود:
تا جایی که امکان دارد باید کاال و بار از جاده به ریل انتقال داده شود زیرا عالوه
بر ارزان تر بودن این مسیر کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای را نیز شاهد
خواهیم بود .وی با اشاره به اینکه ساالنه  75هزار تن ریل برای توسعه شبکه
ریلی نیاز است ،تصریح کرد :اکنون تکنولوژی تولید ریل در کشور وجود دارد و
فناوریتولیدواگنرانیزمیتوانیمطیتفاهمنامههاتحتلیسانسکشورهای
پیشرفته به داخل کشور انتقال بدهیم .کیان پور ادامه داد :تولید واگن و ریل در
داخلکشورعالوهبرکمکبهتولیدملیبهاشتغالپایدارمیانجامدودرنتیجه
شرایط کشور را در جهت اقتصاد مقاومتی هدایت می کند.

ایجاد  ۲۴۰هزار شغل
با احیا  ۱۰۰هزار واحد مسکونی

محمدرضاملکشاهی،عضوکمیسیون
عمرانمجلس،گفت:دولتسالجاری
ایجاد  ۲۴۰هزار شغل را درغالب احیا و
بازس��ازی  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در
حوزه بافت های فرس��وده پیش بینی
کرده اس��ت .وی با تاکی��د بر ضرورت
توجه به بافت های فرسوده و خانه های
کلنگی برای ساماندهی بازار مسکن ،گفت :دولت سال جاری ایجاد 240هزار
شغل را پیش بینی کرده که این تعداد فرصت شغلی در احیا و بازسازی 100
هزار واحد مسکونی در حوزه بافت های فرسوده است .نماینده مردم خرم آباد
وچگینیدرمجلسشورایاسالمی،باتاکیدبراینکهیکیازروشهایرونق
ساخت و ساز در کشور توجه به ساختمان های کلنگی و بافت های فرسوده
است ،تصریح کرد :با توجه به اینکه بسیاری از شهرها در کشور از زمین های
محدودبرخورداربودهونقشهجامعآنهااجازهتوسعهبیشترنمیدهدبههمین
دلیل توجه به بافت فرسوده و ساختمان های قدیمی ساز ضروری است.

گروه
اقتصادی

اگرچه یکی از منابع درآمدی کش�ور وصول مالیات اس�ت اما آمار بانک مرکزی نش�ان میدهد ،عقب ماندگی
درآمدهای مالیاتی نه تنها در ماههای پایانی امسال جبران نشده ،بلکه به  ۱۸هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان افزایش
یافته است؛ واقعیتی تلخ که بیانگر سهم ناچیز مالیات در اقتصاد کشور را نشان میدهد ،وضعیتی که باید برای
جلوگیری از فرارمالیاتی راهکارهای اساسی و ریشهای درباره آن اندیشیده و اجرایی شود.

فرار مالیاتی به یکی از معضالت اساسی اقتصادی
کشور مبدل شد ه است ،چراکه وضعیت اقتصادی
فعلی ما با مس��ائل مختلفی روبروس��ت و در این
ش��رایط عدم تحقق درآمدهای مالیاتی کار را به
مراتب بدتر میکند.
با وجود تالشهای صورت گرفته از سوی مجلس
و دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی متاسفانه
نظ��ام مالیاتی همچنان علیرغم وج��ود قانون از
ضعف ش��فافیت ،نبود اطالعات دقیق و متقن و
عدالت اقتص��ادی و اجتماعی رنج میبرد که این
در نهای��ت منجر به فرار مالیات��ی ،تضییع حقوق
بیتالمال ،نارضایتی عمومی و فساد در بخشهای
مختلف و کسری بودجه شده و میشود.
عقبماندگی  ۱۸هزار میلیاردی
درآمدهای مالیاتی
ت در سالهای اخیر به
با نگاهی به عملکرد مالیا 
وضوح میتوان دریافت که رشد این منبع درآمدی
در حال توقف اس��ت و با ادامه رون��د موجود قادر
به تامین نیازها نیس��ت و در ح��ال عقب ماندن از
هزینهها رو به گسترش است؛ آماری که در آبان
ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی نیز منتشر شد
و این مساله را تایید کرد که دولت با کسری و کمبود
منابع روبهرو است و درآمدها اوضاع مناسبی ندارد
و عقب ماندگی درآمد مالیاتی نه تنها در ماههای
پایانی جبران نشده ،بلکه به  ۱۸هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان افزایش یافته است.

از طرفی رقم مالیاتی درج ش��ده در الیحه بودجه
 ۹۷ه��م همخوانی با میزان رش��د تولید ناخالص
داخلی برای س��ال آینده ندارد و حدود  11درصد
افزایش یافته است؛ این در حالی است که به گفته
نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه بیش از
این نمیتوان مالیاتها را افزایش داد و  40درصد
اقتصاد معاف از مالیات است.
پرسش��ی که در اینجا مطرح میشود آن است که
چرا به این وضعیت رس��یدهایم ،براساس آخرین
اصالحی��ه قانون مالیاتهای مس��تقیم ،مادهای
برای بس��تن راه فراری��ان مالیاتی ،پولش��ویی و
اخذ مالیات عادالنه و ش��فاف گنجانده شد ،اما از
زمان تصویب یعنی تیرماه سال  94تاکنون هیچ
نتیجهای نداشته است.
کارشناس��ان معتقدند اگر ماده  169مکرر بهطور
کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون
مبارزه با پولشویی و قانون مالیاتهای مستقیم
اساس�� ًا قابلاجرا نیس��ت .در آن صورت تعهدات
بینالمللی دول��ت در امر مبارزه با پولش��ویی و
مبارزه با تروریس��م محقق نش��ده و راه نجات از
چنبره اقتصاد مخرب نفتی بس��ته و فساد در این
عرصه تشدید خواهد شد.
بالاس�تفاده مان�دن نیم�ی از ظرفیت
مالیاتی ایران
این در حالی است که در ایران براساس تحقیقات
انجام ش��ده در مراکز متع��دد تحقیقاتی داخلی و

خارجی اع��م از صندوق بینالملل��ی پول ،مرکز
پژوهشهای مجلس و تحقیقات دانش��گاهی،
حدود 50درصد از ظرفیت مالیاتی ایران بالاستفاده
ت دیگر ،تقریب ًا نیمی از درآمد
مانده است .به عبار 
مالیاتی برحق ،به دلیل ناشفافی اطالعات ستانده
نمیشود.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی داورانی،
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اس�لامی از وصول ۷هزارمیلی��ارد تومان درآمد
مالیاتی در  ۸ماه نخست سال جاری از اشخاصی
که کد و هویت اقتصادی ندارند ،خبر داد و گفت:
«بحث فرارهای مالیاتی یکی از مشکالت نظام
اقتصادی کش��ور بوده که باید ب��ه این موضوع
رسیدگی جدی شود چرا که یکی از راهکارهای
اصلی برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای
نفتی ،جلوگیری از فرارهای مالیاتی است».
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اس�لامی ادام��ه داد« :ب��رای کاهش ات��کا به
درآمده��ای نفتی و لح��اظ درآمده��ای پایدار
مالیات��ی ،اقداماتی در دس��تور کار ق��رار گرفته
است».
نماین��ده م��ردم کرم��ان و راور در مجلس دهم
شورای اسالمی و به خانه ملت گفت« :بررسیها
بیانگر ای��ن اس��ت در اقتصاد کش��ورها ارتباط
مش��خصی بین میزان تولی��د ناخالص داخلی و
می��زان مالیات در اقتصاد هر کش��ور وجود دارد.
شاخص نس��بت مالیات به میزان تولید ناخالص

راهکاری برای جلوگیری
از فرار مالیاتی در کشور
پورابراهیم��ی داورانی با تاکید ب��ر جلوگیری از
فراره��ای مالیاتی افزود« :در یک��ی از اقدامات
برای جلوگی��ری از فراره��ای مالیاتی ،موضوع
س��امانههای اطالعات��ی نظام جام��ع مالیاتی
پیگیری شده و باید س��امانه نظام جامع مالیاتی
بطور کامل ،تکمیل شود .همچنین باید از سایر
مولفه ها و ش��اخص ها در شناسایی درآمدهای
مالیاتی قابل وصول ،اس��تفاده شود که می توان
به موضوع استفاده از تراکنش های بانکی اشاره
کرد» .
پورابراهیم��ی داوران��ی افزود« :رون��د در حال
تکمیل طرح جامع مالیاتی از یک س��و و استفاده
از ابزارهای مانند رصد تراکن��ش بانکی ،باعث
ش��ده در سال  96اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد
کشور بیافتد».
وی گفت10 «:ه��زار میلیارد توم��ان از میزان
مالیات قانون��ی دولت در طول 8ماهه امس��ال
وصول ش��ده که  70درصد از این میزان ،منابع
مالیاتی اس��ت که از طریق رصد تراکنش های
بانکی بدست آمده اس��ت.منابع مالیاتی مذکور
از اشخاصی وصول ش��ده که تا امروز در اقتصاد
کش��ور یک ریال به عن��وان مالی��ات پرداخت
نکردهان��د ».پورابراهیم��ی داوران��ی ادامه داد:
«اش��خاصی که کمتر از می��زان قانونی مالیات
پرداخت کرده اند جزء مودیان مالیاتی هس��تند
ک��ه پرون��ده مالیاتی دارن��د ام��ا 7هزارمیلیارد
تومان مالیاتی که در  8ماه اول امس��ال وصول
شده مربوط به اش��خاصی است که کد و هویت
اقتصادی ندارند و هدف گذاری شده با رصد موثر
از فرارهای مالیاتی جلوگیری ش��ود بنابراین اگر
روند مذکور ادامه یابد شاید در سال آینده میزان
فرارهای مالیاتی به نصف کاهش یابد».

بررسی دالیل افزایش اجارهبهای مسکن
عوامل متعددی بر یک ش�اخص اقتصادی مانن�د اجاره بها
مؤثر است و نمیتوان تنها یک عامل را در افزایش اجارهبها
اثرگذار دانست ،با این وجود کارشناسان معتقدند افزایش
اجارهبهای اخیر در یک ماه گذش�ته عمدتا متأثر از افزایش
قیمت مسکن است و مالکان ،اجاره بها را برای حفظ ارزش
دارایی خود باال برده اند و این امر سبب افزایش اجارهبهای
مسکن شده است.

بازار اجارهبهای مسکن یکی از بازارهایی است که همواره سیر صعودی
دارد اما آنچه همیشه معمول بوده توجه به این مساله است که همواره
دوره اوج افزایش قیمت اجاره بها در فصول بهار و تابس��تان است و در
فصول و پاییز و زمستان با ثبات قیمتی و یا بعضا کاهش نرخ اجارهبها
روبهرو هستیم؛ اما بررسیهای میدانی نشان میدهد اجاره بها در دی
ماه نسبت به ماههای ابتدایی پاییز گرانتر شده است.
در همین راستا حس��ام عقبایی ،نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک
استان تهران تصریح کرد« :اصلی ترین شاخص تعیین اجاره بها در هر
زمانی ،قیمت مسکن و ارزش ملک است .شاخص هایی چون نرخ سود

سپردههایبانکییاتورمحاکمبرکشوریاقیاسمالکانمیانواحدهای
مسکونیتحتتملکخودباسودسپردهبانکینیزبهدلیلنبودتوازندر
عرضهوتقاضادرتعییناجارهبها،مؤثرهستندایندرحالیاستکهنباید
چنینشاخصهاییدراجارهبهادخالتدادهشوند».ویخاطرنشانکرد:
«درفصلپاییزوهمچنینیکماهنخستزمستانسالجاری(دیماه)
شاهد رشد قیمت مسکن بودیم که این رشد  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت
در مهر ماه امسال اتفاق افتاد و پس از آن یک ثبات در قیمت ها را شاهد
بودیمواینگونهنبودکههرماهمجددا ۱۰تا ۱۵درصدرشدقیمتمسکن
تکرار شود .وگرنه تا االن باید ۷۰درصد قیمت مسکن افزایش می یافت
در حالی که اصال چنین قدرت خریدی در مردم وجود ندارد .این رش��د
قیمت مسکن بی تأثیر در باال رفتن اجاره بها نیست».
عقبایی علت وابس��تگی اجاره بها به قیمت مس��کن را افزایش ارزش
ملک ب��رای خریدار و درنتیجه تالش برای حفظ ای��ن ارزش در اجاره
بها دانس��ت و به مهر گفت« :در همه جای دنیا هم چنین است که اگر
قیمت مس��کن افزایش یابد ،اجاره بها نیز باال می رود و این وابستگی
کامال منطقی است .این در حالی است که در فاصله سالهای  ۹۲تا ۹۶
که قیمت مسکن افزایش نیافت ،قاعدتا نباید اجاره بها بیشتر می شد،

سبد کاال

جزییات توزیع سبد جدید کاال اعالم شد
مریمالساداتمیرمالکثانی،سرپرستدفترحمایتیوتوانمندسازیوزارترفاهبااعالمجزئیاتتوزیعسبدجدید
کاال گفت« :ظرف یکی دو ماه آینده تا قبل از عید سبد جدید توزیع میشود و مشموالن با مراجعه به فروشگاههای
طرف قرارداد،میتوانند کاالهای خود را خریداری کنند».
به گزارش خبرگزاریها ،سرپرست دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه در رابطه با توزیع سبد حمایت غذایی
گفت« :تاکنون سبد حمایتی و کاال در  8مرحله توزیع شده و از تیرماه  93به طور متوسط سالی یک تا  2بار انجام
شده است».
وی ادامه داد«:در سال  96سبد کاال در ماه رمضان توزیع شد و در ماههای آینده که البته زمان دقیق آن مشخص
نیست ظرف یکی دو ماه آینده تا قبل از عید سبد جدید داده میشود».
وی خاطرنشان کرد« :در شهریور  96و در توزیع سبد قبلی  300هزار دانشآموز در مدارس شبانهروزی مناطق
محروم که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند شناسایی شده و با پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه مرتبط بوده
و این مبالغ به کارتشان واریز شد».
سرپرست دفتر حمایتی و توانمندس��ازی وزارت رفاه تصریح کرد« :در پی مشکالت دوره قبل وزارت رفاه برای
طرح جدید فرآیند الکترونیکی ایجاد کرد به این صورتکه معادل سبد به کارت یارانه سرپرست خانوار ،مبالغ واریز
میشود این مبالغ از کف  30هزار تومان تا سقف  120هزار تومان است برای خانوار تکنفره  20هزار تومان  ،دو
نفره 60هزار تومان ،سه نفر به باال به ازای هر نفر 10هزار تومان تا سقف 120هزار تومان پرداخت میشود».
میرمالک ثانی در مورد اینکه گفته میشود تزریق نقدی باعث تورم خواهد شد ،گفت« :درحالی سبد به شکل کاال
در دوره قبل داده میشد که فساد این اقالم غذایی را داشتیم ،تاریخ مصرف آنها میگذشت ،مرغها فاسد میشد
و پرت منابع زیاد بود اما اکنون با واریز نقدی خیلی از مشکالت رفع شده و تورمی هم ایجاد نکرده است .از طرفی
دستگاههای کارتخوان هم تحت کنترل هستند».
وی ادامه داد« :ش��هریور امسال  7میلیون و  500هزار نفر یا به عبارتی  3میلیون و  200خانوار سبد کاال دریافت
کردهاند و کارت سرپرس��ت خانوار آنها شارژ شده است .اطالعات اسامی افراد تحت پوشش دو نهاد حمایتی به
همراه کد ملی آنها در بانک رفاه ایرانیان کنترل میشود ،این اسامی به سازمان هدفمندی یارانهها ارسال میشود
و شماره حساب به همراه شماره یارانه و بعد خانوار را زمانی که دریافت میکنیم دوباره دادهها را کنترل میکنیم».
ویافزود«:دراینفرآیندبسیارازهمپوشانیهارفعمیشودچراکهدرگذشتهافرادیبودندکهازهردونهاد حمایتی
سبد کاال گرفتند به طوریکه سرپرست فوت کرده و سازمان حمایتی اطالعات آنها را دیر وارد سامانه میکرد».

اما این اتفاق رخ داد و ش��اهد رشد اجاره بها در  ۵سال گذشته علی رغم
ثابت ماندن قیمت مسکن بودیم که علت آن ،عوامل بیرونی مانند نرخ
سود سپرده های بانکی و تورم عمومی بود ».وی تأکید کرد« :اجاره بها
در پاییز و زمس��تان امسال افزایش چشمگیری نداشتند به دلیل اینکه
تقاضا در بازار چندان نیست؛ اگر این افزایش قیمت مسکن در تابستان
رخ می داد ،شاهد افزایش بیشتر اجاره بها بودیم ».نایب رئیس اتحادیه
مشاوران امالک استان تهران گفت« :به نظر می رسد برخی ازموجران
که از تابستان واحدهای خود را برای اجاره فایل کرده بودند ،اعالم کرده
اند که قصد افزایش مبلغ مورد نظر خود را دارند .اما این خواسته موجران
محقق نخواهد شد چون ظرفیت پرداخت این مبالغ در مستأجران وجود
ندارد و این اقدام موجران ،بیشتر جنبه روانی در حوزه اجاره نشینی دارد
به خصوص که رشد اجاره بهای امسال واقع شده است و معموال کمتر
اتفاق می افتد که در یک سال ،افزایش اجاره بها در دو سری رخ دهد».
عقبایی اظهار داشت« :اگر قرار است باز هم رشد بیشتری در اجاره بها
رخ دهد ،از اواخر خرداد سال آینده آغاز می شود .پیش بینی من این است
که هم بازار معامالت و قیمت خرید و فروش مسکن و هم اجاره بها تا
پایان بهار سال آینده با ثبات نسبی روبه رو خواهد بود».

اشتغالزایی

اجرای برنامههای اشتغال زمانبر است!

تاکنون طرحهای بسیاری برای بهبود اشتغال در کشور برنامهریزی شده است اما همواره دالیل مختلفی
مانع از آن شده است که این برنامهها اجرایی شوند؛ اخیرا معاون وزیر کاردر سخنان گفته است دستگاههای
مرتبط با اجرای «برنامه اش��تغال فراگیر» با وزارت کار همراه هستند اما ناگزیر به اجرای قاعده جدیدی
از همکاری هس��تیم که این هماهنگی زمانبر است .این در حالی اس��ت که وضعیت اشتغال در شرایط
بغرنجی قرار دارد و تعلل در تحقق این امر میتواند آسیبهای بسیاری را برای کشور به همراه داشته باشد.
عیسی منصوری ،معاون وزیر کار درباره میزان همراهی دستگاهها و وزارتخانههای مرتبط با اجرای برنامه
اش��تغال فراگیر به عنوان سند باالدستی بخش اشتغال کشور به مهر گفت« :واقعیت این است که تقریبا
همه دستگاهها در اجرای برنامه اشتغال فراگیر با وزارت کار همراهی دارند اما اجرای این نظام هماهنگ
مقداری سخت است چراکه اگر در گذشته چنین تجربهای وجود داشت از این جنس بود که در هر دستگاه
اجرایی فقط به تولید یکسری آمار و اطالعات از اشتغال بسنده میشد و اتفاق ویژهای رخ نمی داد».
معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد :در سیاستگذاریهای جدید توسعه اشتغال در نظر
داریم به گونهای رفتار کنیم که همه دستگاههای اجرایی و مرتبط با اشتغال ،با هماهنگی وزارت کار ذیل
یک چارچوب کلی ،تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر فعالیت کنند.
منصوری گفت « :در حوزه اشتغال بخش کشاورزی به عنوان مثال در رسته مربوطه به پرورش دام طبق
توافق با وزارت جهاد کش��اورزی ،جهت گیری دقیقا باید به س��مت اصالح نژاد همراه با اصالح نژاد دام
سبک باشد که این نیازمند نوع متفاوتی از مداخالت توسعهای برای به نتیجه رسیدن اشتغال است .ضمن
اینکه در بخش اشتغال زعفران دقیقا باید مشخص شود که کدام حلقه از این محصول اشتغالزاست».
منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به نهادسازی به عنوان یکی از مداخالت توسعهای وزارت
کار برای اش��تغالزایی گفت« :در این زمینه به میزانی که منابع در اختیار داشتیم نهادسازی و الگوسازی
صورت گرفت به طوریکه در حوزه  ITو  ICTانس��تیتو گیم در اس��تان کردستان و در حوزه کفش یک
مدرسه کفش در مشهد تاسیس شد».
معاون وزیر کار افزود« :به همین ترتیب در حوزه پوشاک با انعقاد قراردادهایی بخشی از تولیدکنندگان به
بازارهای جهانی متصل شدند؛ هر چند نهادهایی برای اشتغالزایی به عنوان الگو تاسیس شدند اما به دلیل
کمبود منابع مالی انتظاری که ما از نهادس��ازیها برای توسعه اشتغال داریم صرفا با راه اندازی چند نهاد
برآورده نخواهد شد بلکه انتظار داریم با تامین منابع این الگوسازیها و نهادها توسعه یابند».

طال و ارز
بازار

هرگر م طالی 18عیار
هر مثقال طال
اونس جهانی
سک ه تما م طر ح جدید
سک ه تما م طر ح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
یک گرمی
دالر آمریکا
یورو
پوند انگلیس
درهم امارات

 142هزار تومان
 615هزار تومان
 1331دالر
یک میلیون و  502هزار تومان
یک میلیون و  466هزار تومان
 734هزار تومان
 433هزار تومان
 283هزار تومان
 4464تومان
 5648تومان
 6184تومان
 1236تومان

اخبار کوتاه

تعیین تکلیف مطالبات
تأمین اجتماعی در بودجه سال آینده

رضا معینی ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تأمین
اجتماعی با اشاره به اینکه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت
وصول ،نقط ه سربهسری صندوق را به عقب میاندازد ،گفت :مطالبات
س��ازمان تا پایان سال  ۹۴مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته و در
بودجه س��ال  ۹۷نیز نحوه پرداخت آن دیده شده است .وی با اشاره به
اینکهچالشهایصندوقهایبازنشستگیدردنیامختصایراننیست
وهمهکشورهاباآنمواجههستند،اظهارداشت:برایحلاینچالشها
موضوعاتی از قبیل افزایش سن بازنشستگی و یا افزایش نرخ حق بیمه
مطرح میشود .اما فع ً
ال چنینچیزیدر سازمان تأمین اجتماعی مطرح
نیست.معینیافزود:حاکمیتبایدنظامپایهرابرایارائهخدماتحمایتی
بهمردمبپذیردتابارمسئولیتآنراافرادپرداختکنندهحقبیمهبرعهده
نگیرند .بنابراین وظایف دولت در زمینه حمایتهای اجتماعی نباید بر
دوش سازمان تأمین اجتماعی باش��د .مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد :با افزایش امید به
زندگی و طوالنیتر شدن دوره پرداخت مستمریها در کنار عدم تغییر
نرخبیمه،صندوقتأمیناجتماعیرابامشکالتعدیدهایمواجهکرده
اس��ت و آمارها نشان میدهد متوسط عمر در ایران به  ۷۳سال رسیده
است ،درحالیکه متوسط سن بازنشستگی طبق آخرین آمار بین ۵۲تا
 ۵۴سال است .وی ادامه داد :در خیلی از کشورهای دنیا قوانینی تصویب
می شود که جنبه حمایتی دارند ،به طور مثال در ایران افرادی با45سال
سنهمبازنشستهمیشوندکهدرکمترکشوریاینموضوعرامیتوان
مشاهده کرد .مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تأمین
اجتماعی افزود :اگر درباره صندوقها برنامهریزی درستی انجام نشود،
میتوانچالشهایجدیدراینحوزهمتصوربود.عالوهبراینافزایش
نرخ تورم در دورههای گذشته تأثیر مستقیم بر روی تعهدات صندوق
تأمین اجتماعی گذاش��ت .این مقام مسئول سازمان تأمین اجتماعی
بابیاناینکهسنبازنشستگیبرایمردان ۶۰وبرایزنان ۵۵سالاست،
گفت :طبق قانون تأمین اجتماعی زنان با  ۲۰س��ال سابقه کار در سن
 ۴۲سالگی هم میتوانند بازنشسته شوند و این موضوع موجب افزایش
تعهدات صندوق شده است .وی بابیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی
بادریافت مطالباتش از دولت میتواند عمده مشکالتش را سامان دهد،
گفت :اگر این مطالبات از سویدولت پرداخت شود ،میتوان امیدوار بود
که نقطه سربهسری درآمدها و هزینههای سازمان را به عقب انداخت.
معین��ی درعینحال گفت :در نشس��تهای دولت و مجلس موضوع
مطالباتصندوقتأمیناجتماعیازدولتمطرحشدهوبرایآنارقامی
نیزدربودجهسال ۹۷دیدهشدواینموضوعموجبمیشودچالشهای
صندوق کمتر شود .مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان
تأمین اجتماعی گفت :مطالبات تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۴مورد
توافق قرار گرفته و قرار است در طول یک دوره مشخص پرداخت شود.

عقبگرد  ۱۰۶واحدی شاخص کل
بورس تهران

معاملهگران بورس تهران روز گذشته در حالی با معامالتی کم حجم
و متع��ادل در اغلب نمادهای معامالتی ش��اهد اصالح قیمتها در
گروههای پیش��رو بودند که نمادهای نهادهای مالی در تابلوی الف
بازار پایه فرابورس همچنان با اقبال حقیقیها مواجه بود .شاخص کل
قیمت و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان
معامالت شنبه  30دی ماه  96با کاهش  106واحدی روی رقم 98
هزار و  817واحد ایستاد .بر اساس این گزارش ،معامالت روز گذشته
ب��ورس تهران در حالی با معامالت کم حجم در نمادهای معامالتی
پیگیری شد که به نظر میرس��ید معاملهگران بازار سهام در آستانه
رونمایی از ش��اخص کل  100هزار واحدی در روزهای آینده جانب
احتیاط را برای گام برداشتن در تاالر شیشهای در دستور کار خود قرار
داده است .شاخصی که فارغ از رش��د گروه فلزات اساسی ،معدنی و
پاالیشیها نتوانسته در س��ایر صنایع بورسی رضایت سهامداران را
برآورده کند ،همچنان برچسب نماگر سیاس��ی را در دوران اقتصاد
رکودزده کش��ور یدک میکشد .بازیگران حرفهای بازار بازی با حق
تقدمها را با توجه به فاصله قیمت تابلوی سهم مورد توجه قرار دادند
که نماد کارخانجات مخابراتی ایران به واسطه انتظار برای آثار مالی
احتمالی ناشی از تفاهمنامه پروژه سامانه هوشمند آبیاری در شیراز با
اقبال معاملهگران حقیقی این سهم کمتر از ارزش اسمی  100تومانی
مواجه بود .بر اساس این گزارش ،نوسان قیمت ارز در بازار داخلی در
کنار رشد قیمت نفت خام و کاالئیها در بازارهای جهانی در ماههای
اخیر باعث شده تا سهمهای پیشرو بازار در گروه فلزات اساسی،معدنی
وپاالیشیهاتأثیرگذارترینصنایعبرایحرکتشاخصکلبورسدر
مسیر ثبت رکوردهای جدید بوده است ،هر چند که عملکرد عملیاتی
شرکتها در سایر صنایع بورسی همچنان با ضعف نقدینگی و ضعف
فروش مواجه است.

پیشرفت  ۸۲درصدی آزادراه
همت – کرج

خیراهلل خادمی ،معاون وزیر راه و شهرس��ازی اعالم ک��رد که آزادراه
همت–کرجبهپیشرفت ۸۲درصدیرسیدهواینامیدوجودداردکهدر
صورت پیگیری پروژه طبق برنامه ریزی بتوان این مسیر را ظرف شش
ماه آینده به بهرهبرداری کامل رس��اند .وی ادامه داد :این آزاد راه ۱۴.۶
کیلومتری در سه قطعه مختلف پیگیری میشود .قطعه نخست آن با
پیشرفت  ۹۵درصدی زیر بار ترافیک قرار دارد .قطعه دوم با پیشرفتی
 ۹۲درصدیوقطعهسومباپیشرفت ۶۴درصدیدردستساختاست.
به گفته وی تاکن��ون این پروژه حدود  ۳۰۰میلی��ارد تومان اعتبار
دریافت کرده و برای تکمیل آن  ۱۴۰میلی��ارد تومان اعتبار دیگر
نیز احتیاج خواهد بود .مدیرعامل ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کش��ور با بیان اینکه مهمترین مش��کل این آزاد راه بحث
تامین مالی و تملیک واحدهای مسکونی مسیر بوده است ،توضیح
داد :حدود  ۷۲واحد مس��کونی قرار گرفته در مسیر این آزاد راه نیاز
به تملیک اراضی داشتند .خوش��بختانه حدود  ۱۵میلیارد تومان از
اعتبارات الزم برای این موضوع از هفته پیش تامین شده و کل این
مساله نیز  ۳۰میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت .خادمی درباره
راهآهن قزوین به رشت نیز اظهار کرد :طبق پیش بینیهای ما ریل
تا پایان سال به رشت خواهد رسید ،اما احتماال چند ماه زمان احتیاج
است تا امکان عبور و مرور قطارهای مسافری نیز در آن فراهم شود.

