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روندپرداختتسهیالتاشتغالرضایتبخشنیست

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست
جمهوری با اشاره به دستور اکید رئیس جمهور برای
جذب منابع تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان تیرماه
گفت :روند پرداخت این تسهیالت رضایت بخش نیست.
سید ابوالفضل رضوی ،درباره آخرین وضعیت
پرداخت تسهیالت  ۱.۵میلیارد دالری اشتغال از محل
صندوق توسعه ملی گفت :معادل ریالی این تسهیالت
 ۶هزار میلیارد تومان است که به تدریج در اختیار
چهار بانک و موسسه عامل قرار می گیرد؛ اما هر یک از
موسسات و بانکها موظفند معادل اعتباری که از این محل
به آنها تخصیص می یابد ،از منابع داخلی خود به این
منابع اضافه کنند .بنابراین در مجموع ۱۲هزار میلیارد
تومان برای تسهیالت اشتغال با اولویت مناطق روستایی
و عشایر در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس پیمایش و بررسی های انجام
شده پرداخت تسهیالت در تمام استان ها در جریان است
اما روند پرداخت این تسهیالت بر اساس میزان اعتبارات
هدفگذاری شده رضایت بخش نیست ،افزود :با توجه به
دستور اکید رئیس جمهور باید تمام طرح های اشتغالزای
مورد تایید ،تا پایان تیر ماه منجر به قرارداد با بانک ها شوند
که در این زمینه انتظار می رود در مسیر پرداخت تسهیالت
اشتغال سرعت بیشتری به اجرای این طرح هم از سوی
دستگاه های اجرایی و هم از سوی بانک ها داده شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری ادامه داد :اگر استانها در فرایند پرداخت
سریع عمل کنند و این تسهیالت به پروژههای اشتغالزا
هدایت شوند ،دولت تصمیم دارد این طرح را با دریافت
مجوزهای قانونی ادامه دهد و در بودجه سال آینده پیش
بینی کند که توفیق در اجرای این طرح می تواند در این
تصمیم گیری کمک کند.
رضوی درباره میزان منابع تخصیصی به  ۴بانک و
موسسه عامل پرداخت کننده تسهیالت اشتغال گفت:

تاکنون معادل ریالی  ۳هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا
کرده که با منابع داخلی بانکها جمعا  ۶هزار میلیارد
تومان در بانکها و موسسات عامل برای پرداخت
تسهیالت اشتغال موجود است.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان با ثبت نام در سامانه
کارا باید طرح خود را ثبت کنند ،اظهار داشت :پس از
بررسی در کمیته فنی شهرستان مربوطه ،طرح به کمیته
فنی استان ارجاع داده می شود و در صورت تایید ،طرح
برای پرداخت تسهیالت به بانک ارائه می شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری ،بررسی توجیه مالی پروژه را از اختیارات
بانک در جریان پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و
عشایر عنوان کرد و درباره وثایق دریافتی از متقاضیان
گفت :یکی از مدارک سند ملکی روستائیان ،سند
مسکونی روستائیان ،سفته یا ضمانت های صندوق های
صادرکننده ضمانت باید به عنوان وثیقه از متقاضیان
دریافت شود و هیچ بانک و موسسه ای حق ندارد وثیقه

شهری از متقاضیان دریافت کند.
وی تاکید کرد :بازپرداخت این تسهیالت در
روستاهای مرزی و مناطق روستایی و عشایر نشین
مرزی با نرخ کارمزد  ۴درصد ،در سایر مناطق روستایی و
عشایری با نرخ سود  ۶درصد و شهرهای زیر  ۱۰هزار نفر
برای سرمایه درگردش تا سقف یک میلیارد تومان با نرخ
سود  ۱۰درصد خواهد بود که وثیقه دریافتی از تسهیالت
گیرنده باید متناسب با میزان اصل مبلغ با احتساب
میزان کارمزد یا سود باشد.
رضوی ادامه داد :در زمینه پرداخت تسهیالت
اشتغال ،تاکنون با سفر به  ۲۴استان کشور روند پرداخت
این تسهیالت مورد بررسی قرار گرفت که نشان می دهد
تمام استان ها اهمیت این تسهیالت را درک کردند اما
انتظار می رفت میزان میانگین پرداخت باالتر باشد.
ناظران رسمی برای جلوگیری از انحراف منابع
اشتغال
وی درباره پیمایش فرایند پرداخت تسهیالت

اشتغال برای جلوگیری از انحراف منابع نیز گفت :در این
زمینه دو گروه ناظر رسمی در سطح استانی و ملی پیش
بینی شده به طوریکه در استانها یکی از مسئوالن ارشد
استانداری اعم از استاندار یا یکی از معاونان به عنوان
ناظر بر فرایند پرداخت منابع این تسهیالت در استان
مربوطه تعیین شدند .عالوه بر این ناظر ملی از کمیته
فنی بر روند پرداخت تسهیالت اشتغال نظارت می کنند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت سه اصل در پرداخت
تسهیالت اشتغال از محل  ۱.۵میلیارد دالر صندوق
توسعه ملی گفت :نخست اینکه محل اجرای طرح های
اشتغال مهمترین مسئله ما است و این تسهیالت باید با
اولویت مناطق روستایی و عشایری پرداخت شود .موضوع
دوم این است که منابع و سهم هر استان به صورت عادالنه
و بر اساس شاخص های تعیین شده توزیع شود؛ عالوه
بر این سومین اصل مهم ،پرداخت تسهیالت به طرح
های «درآمدافزا» است تا منجر به بدهکاری تسهیالت
گیرندگان و انحراف منابع تسهیالت اشتغال نشود که در
این زمینه دستورالعمل های الزم برای رعایت همه اصول
صادر و به استان ها ابالغ شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست
جمهوری با بیان اینکه این تسهیالت در استانهای
مختلف با اولویت رستههای اشتغالزا پرداخت خواهد شد،
گفت :رستههای اولویت دار توسط دستگاههای مربوطه
متناسب با هر استان مشخص شده که در «سامانه کارا»
در زمان ارائه درخواست از سوی متقاضی این رسته ها
قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه  ۴۵درصد از این اعتبارات برای
مشاغل مرتبط با رستههای بخش کشاورزی اختصاص
یافته است ،گفت :برخی از مشاغل سنتی مشمول دریافت
تسهیالت اشتغال نمی شوند چراکه این تسهیالت باید
برای ایجاد اشتغال پایدار و در عین حال درآمدزا پرداخت
شود.

رئیس سازمان بهره وری:سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور همچنان صفر است

رئیس سازمان بهره وری ایران گفت :با اینکه طبق
برنامه های توسعه ای کشور باید  30درصد رشد اقتصادی
از محل بهره وری محقق شود ،اما در سال های گذشته این
سهم در حد صفر و گاهی منفی بوده است«.علی اکبر اولیا»
در نشست خبری که به مناسب روز بهره وری برگزار شد،
افزود :در برنامه چهارم و ششم توسعه پیش بینی شده است
که یک سوم رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری
باشد اما طبق آمارهای اعالم نشده ،این کار محقق نشده
است.وی اظهار داشت :برخی کشورها همچون ژاپن با وجود
منابع نامحدود ،به بهره وری رویکرد جدی داشتند اما در
ایران با وجود آموزه های دینی و فرهنگی در این حوزه توفیق
چندانی نداشتیم .وی در پاسخ به ایرنا درخصوص اقدامات
انجام شده برای بهبود این وضعیت گفت :براساس نظام نامه
بهره وری دستگاه ها موظف به تشکیل کمیته بهره وری
هستند و ما نیز به دنبال فعال کردن این کمیته هستیم تا
برنامه مدونی را تولید کنیم .رئیس سازمان بهره وری افزود:

در این مسیر باید از ظرفیت قانونی شورای عالی و اداری
استفاده کنیم و دستگاه ها حساس تر به این موضوع بپردازند
تا روند قبلی تکرار نشود .اولیا با اشاره به خروج آمریکا از
برجام گفت :با توجه به حساس تر شدن شرایط و محدودیت
های اقتصادی باید بخش خصوصی و دولتی توجه بیشتری
به بهره وری داشته باشند.وی با اشاره به جذب بودجه در
سازمان ها و دستگاه های مختلف بیان کرد :منابع کشور
محدود است و همه نهادها به دنبال جذب آن هستند و این
تعارض سرانجام خوبی ندارد و باید با خردورزی بهره وری
را در برنامه های کشور بگنجانیم.رئیس سازمان بهره وری
تاکید کرد :بهره وری امری تشریفاتی نبوده و یکی از نیازهای
ضروری کشور است و امیدواریم به اهداف تعیین شده در
برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم.وی با اشاره به نامگذاری
امسال به نام حمایت از کاالی ایرانی گفت :برای حمایت از
تولید داخلی با ساز و کار بهره وری و افزایش کیفیت و قیمت
پایین باید به بهره وری توجه جدی شود و مسئوالن موظفند

به کمک بهره وری رقابت پذیری کاالی داخلی را با مشابه
خارجی فراهم کنند.
اولیا اظهار داشت :در پایان سال  1396سعی کردیم
چارچوبی برای اجرای بهره وری تدوین کنیم و مدلی را
به دستگاه های اجرایی ارائه و گزارشی درباره بهره وری
در برنامه ششم توسعه برای هیات وزیران تهیه کردیم تا
سیاست های الزم در این زمینه اتخاذ شود.
وی در ادامه به رشد بخش های مختلف از محل بهره
وری اشاره کرد و گفت :براساس برنامه ششم توسعه رشد
بخش کشاورزی  ٨درصد و رشد آن از محل بهره وری1.8
درصد ،نفت  ٧درصد و از محل بهره وری  1.8درصد،
معدن  8.8درصد و از محل بهره وری  2.4درصد ،صنعت
9.3درصد و از محل بهره وری  ٢درصد؛ آب ،برق ،گاز 0.9
درصد و از محل بهره وری  ٢درصد؛ ساختمان  7.5درصد
و از محل بهره وری  ٢درصد؛ حمل و نقل  8.3درصد و از
محل بهره وری  2.1درصد؛ ارتباطات  19.4درصد و از محل

بهره وری  6.5درصد و سایر خدمات  5درصد و از محل بهره
وری  0.8درصد تعیین شده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری درباره تاثیر خروج آمریکا
از برجام بر بهره وری گفت :با وجود برخی کم لطفی ها
به دولت و برجام باید بگویم برجام یک دستاورد بزرگ
دیپلماسی بود که اجماع بین المللی علیه کشور را از بین
برد و رشد اقتصادی منفی کشور در سال  ٩١به رشد مثبت
تبدیل کرد .اولیا همچنین درباره سیاست های جدید ارزی
و تاثیر آن بر بهره وری گفت :ثبات اقتصادی در میزان بهره
وری نقش بسزایی دارد و در گذشته نظام عرضه و تقاضای
ارز در حالت عادی قرار داشت و مشکلی نداشتیم اما پاره ای
از مشکالت خارجی باعث افزایش تقاضای ارز در ماه های
گذشته شد و دولت به اعمال سیاست جدید ارزی دست زد.
وی افزود :شوک نوسانات ارزی مانعی بر بهره وری است
چرا که باید تولیدکننده برنامه ریزی داشته باشد و بداند
کاالی تولید شده خود را با چه قیمتی بفروشد.
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گزینه ایران برای دور زدن تحریمهای هوایی آمریکا

ایران ایر صف را به هم میزند!

پس از اجرایی شدن برجام ،یکی از اصلیترین مسائلی که
در صنعت هواپیمایی ایران خود را نشان داد ،وابستگی قابل
توجه بخشهای مختلف این صنعت ،به آمریکا بود .وابستگی
که حاال با وجود باقی ماندن برجام و با کنار رفتن این دولت،
میتواند آینده بسیاری از قراردادهای ایران را تحتالشعاع قرار
دهد.
ایران ایر به عنوان شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران،
توانست در طول ماههایی که از اجرایی شدن برجام میگذشت،
قرارداد خرید  ۲۰۰هواپیما را نهایی کند که البته از این تعداد
تاکنون تنها  ۱۱فروند وارد ناوگان ایران شده است .در کنار
این شرکت دیگر ایرالینهای ایرانی نیز تالش خود برای نهایی
کردن قراردادهای خرید هواپیما را انجام دادند که البته هنوز
هیچ یک از آنها به ورود رسمی یک هواپیمای جدید به ایران
منجر نشده است.
حاال و با بیرون رفتن رسمی ایاالت متحده آمریکا از توافق
هستهای ایران تنها در یک بازه زمانی سه ماهه امکان آن را دارد
که قراردادهای خرید هواپیمای خود را تا جای امکان اجرایی
کند .آمریکا پیش از این اعالم کرده که هر هواپیمایی که
الاقل  ۱۰درصد از قطعات یا تجهیزات آن از سوی شرکتهای
آمریکایی تامین شده باشد ،نیاز به دریافت مجوز وزارت
خزانهداری آمریکا خواهد داشت و صحبتهای جدید مذاکره
کننده ارشد ایران بر قراردادهای خرید هواپیما نشان میدهد
که این شرط تقریبا برای تمام هواپیماهای مسافربری موجود
در بازار جهانی صدق میکند.
طبق گفتههای فخریه کاشان در کنار شرکتهایی مانند
ایرباس و بوئینگ ،ایران حتی اگر سراغ هواپیماسازان روسیه،
کانادا و برزیل برود نیز باز هم نیاز به دریافت مجوز از اوپک
دارد و با توجه به خروج دولت ترامپ از توافق هستهای صدور
این مجوز عمال امکانپذیر نخواهد بود.
در چنین فضایی ایران تنها یک گزینه کوتاهمدت پیش
روی خود میبیند .اینکه در آینده چه اتفاقی بیفتد ،قطعا قابل
پیش بینی نیست اما در حال حاضر و به منظور نوسازی ناوگان
ایران تا حد امکان تنها باید صف خرید هواپیماها به هم بریزد.
در شرایط موجود به نظر می رسد امکان اجرایی شدن قرارداد
با بوئینگ وجود نخواهد داشت اما در رابطه با ایرباس و ATR
شرایط متفاوتی وجود دارد.
طبق گفته فخریه کاشان  ATRبه ایران اعالم کرده که
میتواند در زمان بندی باقی مانده تا بازگشت رسمی تحریمهای
آمریکا تعدادی هواپیمای دیگر به ایران تحویل دهد اما هنوز
ایرباس در این زمینه اظهارنظر قطعی نداشته است .اگر ایرباس
نیز قصد داشته باشد به افزایش تعداد هواپیماهای فروخته شده
خود به ایران فکر کند ،نیاز به ایجاد تغییر در صف سفارشهای
دریافتی خود خواهد بود تا ایران در زمان کوتاه باقی مانده
تعدادی از هواپیماهای آماده این شرکت فرانسوی را دریافت
کند.
هر چند این راهحل نیز خود دو ابهام مهم دارد که از
یک سو به رضایت شرکتهای هواپیمایی خارجی برای فروش
هواپیمایشان به ایران باز میگردد و از سوی دیگر منابع مالی
مورد نیاز برای این هواپیماها نیز هنوز مشخص نشده ،اما شاید
بر هم زدن این صف تنها شانس ایران برای دریافت هواپیماهای
نوساز بینالمللی در فاصله زمانی باقی مانده تا بازگشت رسمی
تحریمها باشد.

