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تکرار سیاست های نادرست پول پاشی برای ایجاد اشتغال
در حالی دولت قص��د دارد حدود 67 هزار 
میلی��ارد توم��ان برای اش��تغال تخصیص دهد که 
ش��فاف نب��ودن محل مص��رف آن و ع��دم تعیین 
اولویت ه��ای تخصیص آن، نگرانی زیادی درباره 
تکرار سیاس��ت های نادرس��ت پول پاش��ی برای 
ایجاد اش��تغال به وجود آورده اس��ت.به گزارش 
ف��ارس، دولت با هدف تمرکز بر روی اش��تغال و 
تحقق وعده ایجاد 1 میلیون شغل در سال، تبصره 
18 الیحه بودجه 97 را ارائه داده اس��ت. مطابق 
با این تبصره، دولت می خواهد مجموعًا 67 هزار 
و 400 میلی��ارد تومان ش��امل 17 هزار و 400 
میلی��ارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های 
انرژی، 15 ه��زار میلیارد تومان از محل صندوق 
توس��عه ملی و 35 هزار میلی��ارد تومان از منابع 
ش��بکه بانکی را »در جهت حمایت از طرح های 
کارورزی  به  کمك  و  آموزش  و  اشتغال  تولید، 
جوانان دانش آموخته دانشگاهي« مورد اس��تفاده 

قرار دهد.
اما شفاف نبودن محل مص��رف منابع نام برده 
ش��ده و عدم اولوی��ت بندی آن، ای��ن نگرانی را به 
وج��ود آورده که انح��راف از محل مصرف منابع به 
وجود آید. این موضوع زمانی اهمیت باالتری پیدا  
می کند ک��ه بدانیم کشورمان در س��ال های گذشته 
نی��ز تجربه های ناموفق��ی در زمینه تخصیص منابع 
گس��ترده با هدف اشتغالزایی ب��دون تعیین مصادیق 
شفاف  آن را تجربه کرده اس��ت. یکی از طرح های 

ناموفق مذکور، طرح »بنگاه ه��ای زودبازده« بوده 
اس��ت که مرکز پژوهش های مجل��س در گزارش 
شم��اره 15725 درباره نقد تبص��ره های 14 و 18 
الیح��ه بودجه س��ال آینده، پیش بینی کرده اس��ت 
سازوکار اجرای تبصره 18 الیحه بودجه 97 مشابه 

آن است.
ای��ن طرح از ابتدای س��ال 85 اجرا گردید و 
در گزارش شم��اره 12678 مرک��ز پژوهش های 
مجل��س درباره آن که آذرماه 91 منتشر شد، آمده 
است: »برآیند آمار و ارقام و اطالعات احصا شده 
حکایت از این دارد که سیاس��ت اشتغالزایی دولت 
در قالب گس��ترش طرح های زودبازده با موفقیت 

همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف 
اشتغالزای��ی بیش از 60 درصد اس��ت. همچنین تا 
پای��ان س��ال 1390 تقریبًا 30 درص��د از منابع و 
تس��هیالت پرداخت شده به طرح ه��ای زودبازده 
ب��دون عملکرد ب��وده ی��ا منحرف شده اس��ت«. 
براس��اس این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، 
مانده مبلغ ط��رح های معرفی شده به بانك ها در 
قالب ای��ن طرح حدود 67 ه��زار و 200 میلیارد 
توم��ان و ارزش طرح های تایید شده در بانك ها 
ح��دود 31 هزار و 200 میلی��ارد تومان بود که از 
ای��ن مبلغ تا پایان س��ال 1389، بیش از 25 هزار 

میلیارد تومان پرداخت شد.

بدون تردید، یک��ی از علل اصلی این انحراف 
و ع��دم موفقیت بزرگ طرح بنگ��اه های زودبازده 
را می توان عدم شفاف س��ازی مح��ل مصرف منابع 
گس��ترده تخصیص داده شده برای اجرای این طرح 
دانس��ت. اتفاقی که باز در تبصره 18 الیحه بودجه 
97 تکرار شده اس��ت. در متن این تبصره 18 هیچ 
اش��اره ای به جزئیات برنامه اشتغالزایی دولت نشده 
و صرفًا ذکر شده اس��ت که بودجه 67 هزار و 400 
میلی��ارد تومان��ی »در جهت حمایت از طرح های 
کارورزی  به  کمك  و  آموزش  و  اشتغال  تولید، 
جوانان دانش آموخته دانشگاهي« پرداخت خواهد 
ش��د. به عبارت دیگر، هیچ الزامی برای دولت و در 
نتیجه، هیچ ابزاری برای نظارت مجلس بر عملکرد 
این تبصره تعیین نشده و همین امر ممکن اس��ت به 
جهت دهی این منابع به سمت نیازهای روزمره دولت 

)بودجه جاری(  بیانجامد.
با توج��ه به آنچ��ه گفته شد، ض��رورت دارد 
نمایندگان مجلس با طریق شفاف سازی کمی بودجه 
67 هزار و 400 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده 
در تبص��ره 18 الیح��ه بودجه 97 درب��اره اشتغال 
در مت��ن این تبصره و اولویت ده��ی به پیشران های 
اقتصادی و اشتغال مانند مسکن و حمل ونقل، جلوی 
انحراف منابع مذکور و تکرار سیاست های نادرست 
و شکس��ت خورده پول پاشی ب��ا هدف اشتغالزایی 
را بگیرد تا اشتغال هدفگذاری شده توس��ط دولت 

محقق گردد.

تاکید به پایداری اشتغال واحدهای 
تولیدی در شهرک های صنعتی فارس

 استاندار فارس، با اشاره به افتتاح طرح های
 مختلف صنعتی به مناسب های مختلف در کشور 
و اس��تان گفت: آنچه که بعد از به��ره برداری از 
این پ��روژه از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت 
لزوم توجه به پایداری اشتغال و تداوم رونق این 
واحدها است.به گزارش تفاهم ، استاندار فارس 
در آیین افتتاح طرح های شهرک صنعتی بزرگ 
شی��راز افزود: ام��روز بعد از ش��روع به کار یك 
کارخانه یا واحد تولیدی که ایجاد اشتغالی را نیز 
به دنبال دارد، اگر به بازار، رونق و مشکالت آنها 
توجه نکنیم و آنها ب��ا رکود مواجه شوند نه تنها 
کار مثبتی انج��ام نشده بلکه در دیگر صنعتگران 
بدبین��ی و در مردم نیز ناامی��دی ایجاد کرده ایم.

اسماعیل تبادار گفت: بر اساس گزارش سازمان 
صنعت،معدن و تجارت  از ابتدای امسال تاکنون 
نزدیك به سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت در اس��تان اتف��اق افتاده که رقم 
بس��یار مناسبی اس��ت.تبادار اظهار کرد: یکی از 
دغدغه ها و نگرانی های اصلی مس��ئوالن نظام 
و اس��تان که در جلس��ه ها و بحث های مختلف 
همواره مطرح می شود بحث ایجاد اشتغال است 
 ک��ه امیدواریم شرایط برای ایج��اد فرصت های

 جدید شغلی بیش از گذشته فراهم شود.

 لزوم شناسایی و معرفی کسب وکارهای 
جدید دانشگاه علمی کاربردی 

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس 
شورای اسالمی گفت: دانشگاه علمی کاربردی باید 
کسب وکارهای جدید جامعه را شناسایی، معرفی و 

بندسازی کند.
به گ��زارش مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در 
حاشیه بازدید از دانشگاه علمی کاربردی لرستان و 
در دیدار با رئیس این دانشگاه با تاکید بر این که نقش 
دانشگاه  ها باید از لحاظ تئوری و عملی با هم متفاوت 
باشد، گفت: در ح��وزه ارتباط با صنعت، دانشگاه 
علمی کارب��ردی باید بیشتر اظهار نظر کند، چراکه 
نقش این دانشگاه در اقتصاد و تولید بسیار با اهمیت 
است.وی با اشاره به محیط  های کسب و کاری که در 
کشور وجود دارد، ادامه داد: دانشگاه علمی کاربردی 
باید در این زمینه فعال شود و به کس��ب  و کارهای 
جدیدی که در جامعه وج��ود دارد، ورود پیدا کند.
 ملکشاهی راد یادآور شد: منابع تحقیقاتی دانشگاه  ها

 در ح��وزه  محیط ه��ای کس��ب و ک��ار باید غنی 
باشد؛ در لرس��تان منابع زیادی ب��ه ویژه در بخش 
 گردشگری در اختیار داریم که با کمك دانشگاه  ها
 می  توان اشتغال زیادی در آن حوزه  ها ایجاد کرد.

وی ادام��ه داد: دانشگاه علمی کارب��ردی در حوزه 
گردشگ��ری ورود پیداکند، مزیت ه��ا را ببیند و در 
این راس��تا همایش های متعدد برگزار و ظرفیت ها 

را معرفی کند.

 آیا مالیات پلکانی
 برای درآمدهای باال رواست؟

ادامه از صفحه یک- مگر معلمی شغل حساس 
نیست؟ باید هر کسی که درآمد بیشتری دارد، مالیات 
بیشت��ری پرداخت کند و به نظ��ر من توجیه ندارد که 
مشاغلی که حساس می دانیم مالیات کمتری پرداخت 
کنند. ما تبعیض نژادی نداریم و در نتیجه هر کسی که 
درآمد بیشتری دریافت می کند، باید مالیات بیشتری 
پرداخت کند.وی ای��ن را هم اضافه کرد: هیچ کشور 
توس��عه یافته ای نیس��ت که در آن تصمیم  گرفته شود 
مشاغل حساس مالیات کمتری پرداخت کنند. بنابراین 

بهتر است که ایران هم از همان الگو پیروی کند.
ای��ن اقتصاددان این را هم گفت: اتفاقا قضات و 
اساتید دانشگاه جزو مشاغلی هستند که در سال های 
اخیر بدون هیج توجیه منطقی با افزایش درآمد نسبت 
به مشاغل هم س��طح خود روب��ه رو بوده اند و همین 
مسئله تبعیض ایجاد کرده اس��ت بنابراین باید از هر 
گونه رفتاری که این وضعیت را تشدید کند، پرهیز کرد.

مجلس چه خواهد کرد؟ 
نظر مجل��س نیز در این زمینه متفاوت اس��ت. 
مثال عزت ا... یوس��فیان مال معتقد است باید تغییراتی 
در مصوبه دول��ت ایجاد شود. با این توجیه که به هر 
حال اغلب اعضای هیئت علمی و قضات حقوق های 
باالی 5 میلیون تومان می گیرند. این در حالی اس��ت 
که طبق مصوبه مجلس در س��ال آینده دیگر حقوق 
باالی 5 میلیون افزای��ش نخواهد یافت و در عوض 
گرفتن مالیات پلکانی در کنار افزایش قیمت ها باعث 
می شود که حقوق برخی مشاغل در سال آینده نسبت 
به سال قبل حتی کاهش یابد که این امر درست نیست.

او با تاکید بر اهمیت مشاغل خاص گفت: به هر حال 
تصمیم گیری ها درباره مشاغل خاص باید به نحوی 
صورت گی��رد که افراد شاغل در این مناصب رغبت 
ادامه فعالیت در پست خود را داشته باشند و به عبارتی 
با قیمت های باالتر جذب مشاغل دیگری که می توانند 
به عهده بگیرند، نشوند.وی البته بر این نکته هم تاکید 
کرد با این همه اکنون مجلس عزمی برای تغییر مصوبه 
ندارد.همچنین ناصر موسوی الرگانی، دیگر نماینده 
مجلس بود، چنین گفت: در اینکه کس��انی که درآمد 
بیشتری دارند، باید مالی��ات بیشتری پرداخت کنند، 
شکی نیست. البته ما به این نکته هم توجه کردیم که 
مالیات پلکانی نباید منجر به آن شود که صاحبان این 
مشاغل انگیزه خود برای خدمت را از دس��ت بدهند. 
مث��ال پزشك مقیم باید انگیزه ای داشته باشد که شب 
در بیمارستان محل حضور داشته باشد؟ اگر قرار باشد 
انگیزه های مالی از افراد گرفته شود ممکن اس��ت در 
برخی مشاغل با مشکل روبه رو شویم.او البته این را 
ه��م گفت: با این حال باید تاکید کنم که اگر بخواهیم 
صرفا به افراد پول بیشتری بدهیم که تخلف نکنند، این 
اقدام جواب نمی دهد. فردی که حریص به تخلف باشد 
با حقوق بیشتر نیز نمی توان جلوی حرص او را گرفت.   
من معتقدم که باید فرهنگسازی کرد و با فرهنگسازی 

جلوی تخلف را گرفت.

خبرنامه

  انرژی های تجدید پذیر
 از شاخصه های مهم توسعه پایدار

ادام��ه از صفحه ی��ک-  تحقیقات به عمل 
آمده نشان می دهد ک��ه کشورمان با برخورداری 
از دس��ت کم 300 روز آفتابی و متوس��ط تابش 
5/5 – 4/5 کیلووات ساعت بر متر مربع در روز، 
یکی از کشورهای با ظرفیت باال در زمینه انرژی 
خورشیدی اس��ت و حتی بسیاری از متخصصین 
ای��ن امر معتقدند که در صورت تجهیز مس��احت 
بیابانی کشور به سامانه های دریافت انرژی تابشی، 
می توان نه تنها انرژی مورد نیاز بخش گسترده ای 
از ای��ران را فراهم نمود، بلک��ه در زمینه صادرات 

انرژی برق نیز نقش ارزنده ای ایفا نماید . 
حرکت سریع کشورهای توسعه یافته به سمت 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر بویژه خورشید 
و باد قابل توجه اس��ت به نح��وی که تنها در طی 
هشت س��ال گذشته در کشور آلمان، سهم صنایع 
فتوولتائی��ك در تولید نیروی برق 10 برابر شده و 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اس��ت 
تا سال 2020 برق پانزده میلیون آلمانی از انرژی 
خورشی��دی تامین گردد. با توجه به اینکه س��بد 
انرژی ایران هم اکنون متکی به نفت و گاز اس��ت، 
متنوع نمودن س��بد انرژی کش��ور امری ضروری 
بنظر می رس��د. ل��زوم ورود بخش خصوصی در 
این حیطه با حمایت های دستگاه ها و نهاد های 
 دولتی مربوطه در خصوص راهبردها و برنامه های

 زیربنای��ی و اصول��ی تدوین شده، م��ی تواند به 
پیشرفت های محسوسی در این زمینه منجر گردد.

اعطای تسهیالت طرح های تولیدی 
مصوب تا ٥ اسفندماه

تفاه��م – گ��روه اقتص��ادی: مع��اون امور 
اقتص��ادی و توس��عه منابع اس��تانداری تهران در 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدبا بررسی 
گزارش هریك از بانك ها در خصوص تعهدات 
اعطای تس��هیالت  گفت:حداقل تس��هیالت 50 
درصد طرح های مصوب شده و در نوبت پرداخت 
تا تاریخ 5 اسفندماه پرداخت شود.جلسه کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست محمد امامی 
امی��ن - معاون ام��ور اقتصادی و توس��عه منابع 
اس��تانداری تهران  و با حضور "شاهپور قنبری" 
رئی��س هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک 
های صنعتی تهران و سایر اعضای ستاد در سالن 
جلسات استانداری تهران ،در راستای تأمین مالی 
بنگاه ه��ای تولیدی کوچك و متوس��ط و طرح 
های نیمه تم��ام دارای پیشرف��ت فیزیکی باالی 
60 درصد در س��ال 96 برگزار شد.در این جلسه 
آخرین عملکرد بانك های استان در طرح رونق 
تولید و اعطای تس��هیالت ب��ه واحدهای مختلف 
تولیدی ارائه شد.معاون امور اقتصادی و توس��عه 
منابع اس��تانداری تهران با بررسی گزارش هریك 
از بانك ها بر انجام تعهدات بانك ها در خصوص 
اعطای تس��هیالت حداقل 50 درصد طرح های 
 مص��وب ش��ده و در نوب��ت پرداخت ت��ا تاریخ 

5 اسفندماه تأکید کرد.

 بهره برداری از تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی جویبار 

مدیرعام��ل شرک��ت شهرک ه��ای صنعتی 
مازن��دران گف��ت: بهره ب��رداری از تصفیه خان��ه 
فاض��الب شهرک صنعت��ی جویب��ار هم زمان با 
هفتمی��ن روز ده��ه مب��ارک فجر و ب��ا حضور 
اس��تاندار مازندران آغاز شد.ب��ه گزارش تفاهم، 
س��ید مصطف��ی موس��وی در مراس��م افتت��اح 
تصفیه خانه فاض��الب شهرک صنعتی جویبار که 
با حضور اسالمی استاندار و ادیانی نماینده مردم 
قائم شهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه در مجلس 
شورای اس��المی برگزار شد اف��زود: با توجه به 
مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، 
س��اخت تصفیه خان��ه فاض��الب در شهرک های 
صنعتی، یک��ی از اولویت ها و برنامه های شرکت 
اس��ت.مدیرعامل  اس��تان  شهرک ه��ای صنعتی 
شرک��ت شهرک های صنعت��ی مازن��دران اظهار 
داش��ت: ظرفیت ک��ل پاالیش ای��ن تصفیه خانه 
1400 مترمکعب در شبانه روز بوده که هم اکنون 
ای��ن تصفیه خانه با ظرفی��ت 750 مترمکعب در 
شبان��ه روز اجراشده است.موس��وی بیان داشت: 
ای��ن طرح عمران��ی بااعتبار 25 میلی��ارد ریالی 
ساخته شده که هفت میلیارد و 700 میلیون ریال 
از محل مناب��ع داخلی، 5 میلیارد و 300 میلیون 
ریال از محل منابع استانی و 12 میلیارد ریال نیز 
از محل منابع داخلی شرکت هزینه شده است.وی 
تصریح کرد: هم اکن��ون 14 تصفیه خانه فاضالب 
در شهرک ه��ا و نواحی صنعتی اس��تان، بیش از 
8000 مترمکعب فاضالب واحدهای تولیدی را 

در شبانه روز پاالیش می کنند.

 افتتاح پیش خط تولید آسانسور
 و پله برقی شهرک صنعتی پرند 

اس��تاندار تهران همزمان با ایام دهه فجردر 
سفر خود به شهرس��تان رباط کریم با حضور در 
شهرک صنعتی پرند از واحد تولید البس��ه مستقر 
در این شهرک از بخش های مختلف این کارخانه 
بازدی��د کرد.به گ��زارش تفاهم، پ��روژه ی پیش 
خط تولید آسانس��ور و پله برق��ی نیز با حضور 
محمدحس��ین مقیمی اس��تاندار تهران، س��اداتی 
فرمان��دار رب��اط کریم، صادقی رئیس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان، مدیر شهرک 
صنعتی پرند و جمعی از مسئولین شهرستان رباط 
کری��م در شه��رک صنعتی پرند به به��ره برداری 
رسید.گفتنی اس��ت؛ اعتبار تخصیص یافته برای 
به��ره ب��رداری از این طرح با هزین��ه ای بالغ بر 
158/970 میلیون ریال اس��ت و ب��ا افتتاح این 
طرح صنعتی ب��رای 149 نفر بصورت مس��تقیم 

ایجاد اشتغال می شود.

سرمقاله

 بانک مسکن اعالم کرد

۱۵ ابزار رونق بخشی 
به مسکن

بانك عامل بخش مسکن در راستای تسریع 
در ورود بخش مس��کن به فاز رونق به توس��عه 15 
ابزار مهم از ابتدای س��ال جاری تا کنون اقدام کرده 
است.به گزارش  تفاهم، بنابر اعالم بانك مسکن به 
عنوان بانك عامل بخش مسکن برای رونق بخشی به 
حوزه مسکن و ساختمان طی سال جاری ابزارهای 
تامی��ن مالی این حوزه در 15 مس��یر مهم توس��عه 
داده اس��ت. بخشی مهمی از ای��ن ابزارها در حوزه 
اعطای تسهیالت خرید مسکن از محل حساب های 
پس انداز مس��کن جوانان ب��ه زوجین و همین طور 
اعطای تس��هیالت بدون س��پرده به صورت انفرادی 
و زوجین بوده است.بررسی گزارش عملکرد بانك 
مس��کن طی س��ال جاری نشان می دهد: این بانك 
عالوه بر فعالیت گسترده برای پرداخت تسهیالت با 
سپرده از محل حساب های پس انداز مسکن جوانان 
به زوجین، تسهیالت بدون سپرده در حالت انفرادی 
به مبلغ 100 میلیون ریال در حالت انفرادی و 200 
میلیون ریال در حالت زوجین به گیرندگان س��قف 
تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تسهیالت مسکن ) افزایش سقف تسهیالت انفرادی 
به مبالغ 500، 600 و 700 میلیون ریال به ترتیب در 
سایر شهرها، مراکز استان ها و شهرهای بیش از 200 
هزار نفر جمعیت و تهران و افزایش سقف تسهیالت 
زوجین به مبالغ 800، 1000 و 1200 میلیون ریال 
در شهرهای مذکور( اقدام کرده اس��ت.در عین حال 
یکی از اقدامات مهم بانك مسکن در راستای تسهیل 
شرایط ورود متقاضیان خرید مس��کن ب��ه بازار به 
ویژه خانه اولی ها، برقراری امکان تجمیع تسهیالت 
فروش  اقساطی مسکن از محل حساب های صندوق 
پس انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان و صندوق 
پس انداز ساخت مسکن با تسهیالت بدون سپرده )تا 
سقف تس��هیالتی 400، 500، 600 میلیون ریال به 

ترتیب در س��ایر شهرها، مراکز استان ها و شهرهای 
بیش از 200 هزار نفر جمعیت و تهران( بوده است. 
همین طور بانك مس��کن طی س��ال جاری سقف 
تسهیالت جعاله بدون سپرده را از 100 میلیون ریال 
به 200 میلیون ری��ال افزایش داد.از دیگر اقدامات 
سیاستی بانك مسکن، تدوین، تصویب و ابالغ سند 
راهبردی و برنامه استراتژیك پنج ساله بانك مسکن 
افق 1400، رونمایی از سامانه جامع خدمات بازار 
سرمایه به منظور برقراری و تسهیل امکان دسترسی 
آحاد مردم به ابزارهای بازار سرمایه جهت خرید و 
فروش س��هام و صکوک ارائه شده در بازار بوروس 
و فرابورس )سامانه راهکار بانکی( و فروش اوراق 
رهن��ی از طریق شع��ب منتخب در راس��تای ارائه 
خدمات بانکداری سرمایه گذاری بوده است. عالوه 
ب��ر این بانك عامل بخش مس��کن اوراق مشارکت 
طرح های تملك دارایی های س��رمایه ای نیمه  تمام 
دولت به تاریخ 9 آذرماه س��ال گذشته را به فروش 

رسانده و واگذار کرده است.
یکی از اقدامات مهم بانك مس��کن در س��ال 
ج��اری برای زوج  های ج��وان که منجر به کاهش 
ص��ف متقاضیان دریاف��ت تس��هیالت ازدواج شد، 
اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرض  الحسنه 
ازدواج ب��ود. در قالب این طرح به تعداد 43 هزار و 
993 فقره تسهیالت به مبلغ 4 هزار و 604 میلیارد 

ریال تا پایان آذرماه 96 به متقاضیان پرداخت شد.
بنابر اعالم بانك مس��کن، افتتاح مرکز توسعه 
و کارآفرین��ی، ارائه خدمات بانک��داری شرکتی و 
بانک��داری س��رمایه گذاری در شعب منتخب بانك 
مس��کن از دیگ��ر ابزارهای به کار گرفته ازس��وی 
بانك مس��کن در این حوزه بوده است.همین طور 
از آنجا که یکی از اه��داف مهم دولت دوازدهم در 
حوزه مسکن بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری 
اعالم شده مشارکت بانك عامل بخش مس��کن در 
کلنگ زنی پروژه 100 واحدی در محله س��یروس 
تهران در راس��تای احیا و بازسازی بافت فرسوده و 
ناکارآمد شه��ری از اقدامات مهم این بانك در این 
حوزه تلقی می شود. همچنی��ن تجهیز بالغ بر 238 
ه��زار و 754 میلیارد ریال منابع مال��ی )93.931 
میلیارد ریال جذب سپرده، 139.823میلیارد ریال 
وصول مطالبات، 5.000میلیارد ریال خط اعتباری 
جدید( و همچنی��ن کاهش قیمت تمام شده پول به 
میزان 1.6 درصد نس��بت به پایان سال 1395، در 
سال جاری از سوی بانك مسکن انجام شده است.

بانك مس��کن به عنوان تنها بان��ك عامل فعال در 
حوزه پرداخت تسهیالت مسکن مهر در سال جاری 
نیز همچون سال  های گذشته به صورت موثر در این 
حوزه فعالیت کرده است. محتوای گزارش عملکرد 
سال جاری بانك مسکن حاکی از پرداخت بالغ بر 

524 هزار میلیارد ریال تسهیالت طرح مهر با نرخ  
سودهای 9، 7 و 4 درصد ) به ترتیب در تهران، مراکز 
استان ها و سایر شهرها و روستاها( جهت احداث2 
میلیون و 300 هزار واحد مسکونی )تا سقف انفرادی 
400 میلیون ریال( و همچنین فروش اقساطی تعداد 
بیش از یك میلی��ون و 795 واحد به مبلغ 403 و 
760 میلیارد ری��ال از ابتدای اجرای طرح تا پایان 
آذرماه 1396 بوده اس��ت.اعطای تسهیالت به مبلغ 
143 هزار و 610 میلیارد ریال طی 9 ماهه ابتدای 
سال جاری، اعطای تسهیالت خرید واحد مسکونی 
به مبلغ 59 ه��زار و 110 میلیارد ریال با رشد 51 
درصدی در تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
ابتدای سال جاری نیز از دیگر فعالیت بانك مسکن 
در حوزه تامین مالی بخش مس��کن بوده است. از 
س��وی دیگر تأمین مالی 321 ه��زار و 640 واحد 
مسکونی با پرداخت تسهیالت خرید، ساخت، جعاله 
و واگذاری سهم الشرکه از ابتدای سال جاری، ایفای 
نقش محوری در اعطای تسهیالت بافت فرسوده به 
جهت تأمین مالی بیش از 35 هزار واحد مسکونی 
از ابت��دای اجرای طرح تا پایان آذرماه امس��ال نیز 
توسط بانك عامل بخش مسکن برای تسریع ورود 

بخش مسکن به فاز رونق انجام شده است. 
در عین حال بانك مس��کن در حوزه اعطای 
تس��هیالت حوادث غیرمترقبه به مبلغ 250 میلیارد 
ری��ال ط��ی 9 ماهه ابتدای س��ال ج��اری، اعطای 
تس��هیالت به اقشار خاص ) ایثارگ��ران، جانبازان 
و ...( ب��ه تعداد بیش از س��ه هزار فقره و مبلغ بیش 
از دو ه��زار میلیارد ریال طی 9 ماهه ابتدای س��ال 
جاری و اعطای تسهیالت مشارکت  مدنی در مناطق 
روستایی به تعداد33 هزار و 482 فقره و مبلغ بیش 
از 4 ه��زار میلیارد ریال طی 9 ماهه ابتدای س��ال 

جاری اقدام کرده است.

مسکن

 مخالفت مجلس 
با صدور کارت اشتغال 

نمایندگان مجلس بندی از الیحه بودجه را حذف کردند که در این بند صدور کارت اشتغال 
پیش بینی شده بود.به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه 97 در جلسه 
علنی دیروز مجلس در بخش درآمدی بند الحاقی دو تبصره 18 را مورد بررس��ی قرار دادند. این 
بند مخالف ماده 12 برنامه ششم توسعه بود که برای تصویب به رای دو -سوم نمایندگان احتیاج 
داش��ت که نمایندگان با 76 رای موافق، 101 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده 
حاضر در مجلس با اصل این بند مخالفت کردند.در ادامه فاطمه حسینی- نماینده تهران پیشنهاد 
حذف این بند را مطرح کرد که نمایندگان با 150 رای موافق، 39 رای مخالف و سه رای ممتنع از 
مجموع 223 نماینده حاضر در  مجلس با این پیشنهاد موافقت کرده و این بند را حذف کردند. در 
این بند آمده است: اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت اشتغال تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل 
درآمدهای شرکت های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین می شود.دهقان- نماینده 
طرقبه در مخالفت با حذف این بند توضیح داد: این بند برای شفافیت در برنامه ریزی دولت جهت 
ایجاد اشتغال است تا برای بیکاران کارت اشتغال صادر شود همچنین از اشتغال بازنشستگان و دو 
شغله بودن افراد جلوگیری به عمل آید. فریودن احمدی- نماینده زنجان نیز در موافقت با حذف این 
بند گفت: این کارت بیکاری و نه اشتغال است این کار تنها عوام فریبی بوده این حرکات پوپولیستی 
مایه سرشکستگی قانونگذاری است و تنها ضد بهره وری و ضد ایجاد اشتغال است و دردی را دوا 
نمی کند.پورمحمدی- معاون سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن بیان مخالفت دولت با وجود دچنین 
پیشنهادی گفت: این بند تنها باعث ایجاد بروکراسی و توقع عمومی می شود که نمی تواند گره ای 
رانیز باز کند.همچنین نمایندگان جزء دو بند الف تبصره 18 را نیز به تصویب رساندند که به موجب 
آن به بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داه می شود از طریق بانك های عامل معادل منابع 

موضوع بند الف و جزء یك این بند را برای طرح های توسعه تولید و اشتغال اعطا کند.

 ارتباط با بازار؛ 
حلقه مفقوده اشتغالزایی

تفاهم- گروه اقتصادی:  مدیرعامل سازمان صنایع کوچك و شهرک های صنعتی ایران حلقه مفقوده اشتغالزایی 
در بخش صنایع را مشکل ارتباط با بازار دانست و گفت : بخش اعظم مشکل اشتغال مربوط به بازاریابی است و این 
حلقه های ارتباطی است که تولید را به بازار متصل می کند. به گزارش تفاهم، صادق نجفی،  با اشاره به اینکه تا پایان 
دولت دوازدهم حدود 31 هزار و500 واحد صنعتی در کشور ایجاد ، نوسازی و تکمیل ظرفیت می شود که برای هر 
استان سهمیه در نظر گرفته شده است، افزود: سهمیه هر استان در نوسازی و تکمیل ظرفیت یا ایجاد صنایع جدید بر 

اساس گستردگی آنها از 700 تا یکهزار و 300 واحد تعیین شده است.
وی با اظهار این که بخش عظیمی از واحدهای صنعتی در صنایع کوچك و شهرک های صنعتی استان های 
کشور قرار دارند ، بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت : همه مس��ئوالن باید بدانند اگر می خواهیم 
کشوری توسعه یافته داشته باشیم باید همه از تولیدکنندگان حمایت کنیم.نجفی رویکرد اصلی سیاست های وزارت 
صنعت را اشتغال زایی معرفی کرد و افزود: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، این وزارتخانه اقدام جهادی را برای رس��یدن به چشم انداز 20 س��اله نظام در دستور کار قرارداده 
است.وی با اعالم این که در حال حاضر از 80 هزار واحد صنایع کوچك ، 50 درصد در داخل شهرک ها و بقیه در 
بیرون شهرک ها قرار دارند، افزود: وزارت صنعت ، معدن و تجارت با در اختیار داشتن 38 درصد اقتصاد کشور ، 

نقش مهمی در ایجاد اشتغال و معیشت مردم دارد.
نجفی گفت: در کشورهای پیشرفته 70 درصد اشتغال مربوط به صنایع خرد و کوچك است و به همین دلیل ما در 
ایران وظیفه سنگین و بزرگی داریم و بررسی ها نشان می دهد که وضعیت امروز قابل قبول نیست.وی افزود : از 80 هزار 
واحد صنعتی کشور بخش قابل توجهی یا تعطیل هستند و یا با طرفیت پائین کارمی کنند و این وظیفه وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت است تا موانع و مشکالت واحد های خرد و کوچك را حل و فصل کنیم .وی ادامه داد: امروز همه دغدغه 
 معیشت و اشتغال جوانان را داریم و برنامه و حرکت دولت تدبیر و امید برای موضوع اشتغال با محوریت برنامه های 

صنایع کوچك و شرکت شهرک های صنعتی است.

    

    

    

گزارش

خبرنامه


