
افزايش قيمت مرغ و تخم م�رغ در هفته هاي 
گذشته موجب شد تا وزارت جهادكشاورزي 
به منظور تنظيم بازار در ماه هاي پاياني سال، 
برنامه  تأمين به موقع اي�ن دو كاالي پرتقاضا 
را پيش بيني كند. معاون وزير جهادكشاورزي 
مي�زان واردات تخم م�رغ از تركي�ه را فق�ط 
هزار تن اع�ام كرد و گف�ت: فقط ب�ه ميزان 
نياز، تخم مرغ و گوش�ت قرمز وارد مي كنيم . 
رها سازي بازار از سوي نهاد هاي نظارتي در ماه هاي 
اخير و س��كوت چندماهه وزارت جهادكش��اورزي 
درخصوص بحران شيوع آنفلوآنزاي مرغي و كاهش 
توليد مرغ و تخم مرغ و عدم برنامه ريزي براي افزايش 
توليد گوش��ت قرمز و كاهش قيمت آن در ماه هاي 
اخير موجب بروز انتقادهايي از سوي رئيس جمهور 
و برخي مسئوالن دولتي ش��د، به طوري كه قيمت 
۲۰هزار توماني هر ش��انه تخم مرغ با واردات اندك 
كاهش يافته و ب��ه ۱۲هزار تومان رس��يد و با فعال 
شدن نهادهاي نظارتي، فعاليت دالالن در اين بازار 

به حداقل رسيد. 
در اين خصوص معاون امور دام وزير جهادكشاورزي، 
برنامه هاي اين وزارتخانه را براي سامان دادن به بازار 
تخم مرغ، مرغ و گوش��ت طي ماه هاي آينده مطرح 
كرده و مي گويد: واردات تخم مرغ فقط براي رفع نياز 

است و درصورت رفع نياز فوراً قطع مي شود. 
حس��ن ركني درباره وضعي��ت تولي��د و صادرات 
تخم مرغ طي س��ال هاي اخي��ر مي افزايد: س��رانه 
توليد ما ۱۱/5 كيلوگرم است كه دو كيلوگرم باالتر 
از ميانگين جهاني است. آنچه ما در حال حاضر در 
مزارع مان داريم، 55ميليون قطعه مرغ تخم گذار و 
۱۰ ميليون پولت است؛ به عبارتي بيش از ۱۰درصد 
ظرفيتمان، به خاطر آنفلوآنزا از م��دار توليد خارج 
ش��ده اس��ت.  وي به تدابير جديد خروج از بحران 
كاهش توليد اش��اره ك��رده و مي افزاي��د: از ابتداي 
سال ما با كمك توليدكنندگان برنامه ريزي خوبي 
كرديم تا بالفاصله بعد از اينكه واحدهاي غيرفعال 
مرغ هايشان بر اثر آنفلوآنزا حذف شدند، بتوانيم در 
مكان هاي پاك تحت نظر دامپزش��كي جوجه ريزي 

جداگانه اي داشته باشيم و آن را جايگزين كنيم. 
وي تأكيد مي كن��د: از مجموع ح��دود ۱5الي ۱۶ 
ميليون قطعه مرغ حذف شده، موفق شديم نزديك 
به ۸ ميليون قطعه جايگزين كنيم و حدود ۸ ميليون 
هنوز كس��ري داريم كه باي��د آن را در برنامه آينده 
مدنظر قرار دهيم و با كمك خود توليدكنندگان اين 

كار را پيش ببريم. 
وي در پاس��خ به اينكه چقدر طول مي كشد تا اين 

ميزان هم جايگزين ش��ود؟ مي گويد: اين مس��ئله 
بستگي به سرعت بيماري دارد، به هرحال همكاران 
ما در دامپزشكي از همه توان خود در جهت مهار و 
كنترل بيماري استفاده مي كنند تا بتوانند شرايط 
بيماري را مديريت كنند، البته اين كار بسيار دشوار 
است. موقعي كه عامل شيوع بيماري در منطقه اي 
بروز مي كند، كنترل آن بس��يار دش��وار و مجموعه 
اقدامات همه جانبه براي كنترل آن الزم اس��ت و با 
جا به جايي عامل بيماري توسط باد، ماشين، كارگر 
و لباس افراد مش��كل ايجاد مي ش��ود. بنابراين اگر 
سرعت بيماري از كاري كه ما داريم انجام مي دهيم 
بيش��تر باش��د، به ناچار بايد اين دوره فشار را پشت 

سر بگذاريم.  
وي در گفت وگو با مهر به كس��ري ۷ تا ۸ درصدي 

تخم مرغ در بازار اشاره كرده و مي افزايد: پيش بيني 
ما اين است كه حدود ۷ الي ۸ درصد كسري تخم مرغ 
در ماه را به صورت مس��تمر تا نزديك عيد داش��ته 
باش��يم، بنابراين براي اينكه در س��بد غذايي مردم 
نيز اختالل ايجاد نشود، توس��ط اتحاديه سراسري 
مرغ��داران تخم گذار كه مس��ئوليت تنظي��م بازار 
تخم مرغ را در كشور بر عهده دارد، بخشي از اين نياز 
از كشورهاي پاك تأمين مي شود و در سبد غذايي 
مردم قرار خواه��د گرفت.  ما براي مي��زان واردات 
محدوديتي قائل نشده ايم، به تناسب كشش و نياز 
بازار اين اقدام انجام مي شود و چندان رغبت به اينكه 
واردات به صورت گسترده انجام شود، نداريم، با توجه 
به منابع انبوه داخلي كه داريم اميدواريم با مديريت 
ش��رايط موجود و كنترل بيماري موفق ش��ويم كه 

توليدمان را از منابع داخلي تأمين كنيم. 
وي تأكيد مي كند: حتي اگر واردات هم داشته باشيم 
بيش از ۹5درصد نيازمان حتماً از منابع داخلي تخم 
مرغ و گوش��ت قرمز تأمين مي شود، حدود ۴ الي 5 
درصد آن از طريق واردات تأمين مي ش��ود كه اين 
مسئله نيز كاماًل موقتي است. بازار به صورت مستمر 
پايش مي ش��ود و هر زم��ان نياز نبود اي��ن واردات 
بالفاصله قطع خواهد شد. با كنترل بيماري دوباره 
ش��رايط صادرات براي ما فراهم مي شود، بنده اين 

مقطع را خيلي زودگذر و قابل مديريت مي دانم. 
وي درخص��وص ميزان واردات اي��ن كاال مي گويد: 
حدود ۲۰ هزارتن ثبت سفارش و آنچه وارد شده عدد 
قابل توجهي نيست؛ كمتر از هزار تن تخم وارد كشور 
شده است. ما ذخيره سازي را هم از منابع داخلي، هم 
از منابع منابع وارداتي انجام مي دهيم كه تنظيم بازار 

توسط بخش ذيربط به شكل مناسبي انجام شود. 
  توليدكنندگان مرغ مظلوم واقع شدند

ركني به عدم كمبود مرغ در ماه هاي پاياني س��ال 
اشاره كرده و مي افزايد: هم اكنون نرخ مرغ زير قيمت 
تمام ش��ده اس��ت و اعتقاد داري��م توليدكنندگان 
مقداري مظل��وم واقع ش��ده اند و قيم��ت پايين تر 
از چيزي اس��ت كه بايد باش��د، در تولي��د هم هيچ 
اختاللي وجود ندارد؛ در مقاطع��ي مصرف ممكن 
است پركشش تر باشد كه بايد آن را مديريت كنيم و 
اگر الزم شد از ذخاير داخلي استفاده خواهيم كرد، 
اما در حال حاضر هيچ مشكلي در اين زمينه نداريم. 
معاون امور دام وزير جهاد قيمت گوشت قرمز را در 
فروش��گاه هاي زنجيره اي كه در سطح شهر تهران 
فعاليت مي كنند، نيم ش��قه بدون چربي وارداتي 
كيلويي ۳۳ ت��ا ۳۴ ه��زار تومان اعالم ك��رد. اين 
درحالي است كه قيمت هر شقه گوشت گوسفندي 
بين ۳۸ تا ۴۳ هزار تومان اس��ت و ماه هاس��ت كه 
مصرف كنندگان گوش��ت كيلو ۳۳ هزار توماني را 
نديده اند. وي در خصوص ميزان واردات گوشت قرمز 
مي گويد: بيش از ۹۰درصد نيازمان از منابع داخل و 
كمتر از ۱۰درصد از طريق واردات تأمين مي شود، 
اين ۱۰درصد قباًل به صورت منجمد وارد مي شد، اما 
االن بخشي از آن به صورت گوشت تازه وارد مي شود 
كه مقداري عمليات بازرگاني و حمل و نقل آن مشكل 

است، اما با اين حال تأمين شده است. 
ركن��ي مي افزايد: نيازم��ان ح��دود ۹۳۰ الي ۹۴۰ 
هزارتن است، براي س��ال جاري برآورد توليد ۸۳۸ 
هزار تن اس��ت كه از محل دام هاي سنگين و سبك 
تأمين مي شود و واردات گوش��ت قرمز در حد نياز 

است و براي رفع نياز بازار انجام مي شود.
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بانك مركزي از اشعار تا اهداف
به جهت دستيابي به جايگاه واقعي در عرصه مالي و اقتصادي كشور، 
نياز به يك برنامه احيا و تحول جدي در سيستم بانك مركزي كشور 

داريم. 
 در واقع بايد روابط بانك با همه ذينفعان را باز تعريف كرده و شعارها، 
مأموريت ها و اهداف بانك را مرور مجدد كنيم. بايد بانك مركزي نهاد 

اعتماد ساز اقتصاد و مظهر ثبات و تعادل باشد. 
 اح���راز چنين جايگاهي قطعاً يك شبه حاص��ل نمي شود و مستلزم 
ممارست، مسئوليت پذيري و پاسخ دهي، قاطعيت و تكيه بر دانش و 
عقالنيت است. براساس قانون پولي و بانكي كشور، مصوب ۱۸ تيرماه 
۱۳5۱، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مسئول تنظيم و اجراي 
سياست پولي و اعتباري براساس سياس��ت كلي اقتص���ادي كشور 

است. )ماده ۱۰ بند الف(
 بر اين اساس، چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت ها، تسهيل 
مبادالت بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي براي بانك مركزي احصا 
شده است. در واقع بانك مركزي كشور به صورت چند هدفي فعاليت 

مي كند. 
جالب اينجاست كه مجموعه اي از اهداف را بدون ذكر اولويت مدنظر 
قرار داده اند. همچنين بانك مركزي ايران ج��ز در مواردي كه قانون 
صريحاً مقرر داشته است، مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به 
وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و همچنين مشمول مقررات قسمت 

بانكداري اين قانون نيست. 
در مواردي نيز كه در قانون پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات 
مربوط به شركت هاي سهامي خواهد بود. سرمايه بانك مركزي ايران 
5ميليارد ريال بوده كه اين مبلغ به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب 

هيئت وزيران قابل افزايش است. 
از وظايف بان��ك مركزي نيز طبق م��اده ۱۱قانون مذك��ور به عنوان 

تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موارد زير بيان شده است: 
الف: انتشار اسكناس و س��كه هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين 

قانون 
ب: نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون 

ج: تنظيم مق��ررات مربوط ب��ه معام��الت ارزي و تعهد ي��ا تضمين 
پرداخت هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت 

بر معامالت ارزي 
د: نظارت بر معامالت طال و تنظيم مقررات مربوط به اين معامالت با 

تصويب هيئت وزيران 
ه� : نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به 

آن با تصويب شوراي پول و اعتبار
  بازنگري در ابزارهاي نظارت

به طور كلي در بخ��ش نظارت، نياز ب��ه آموزش مس��تمر و كارورزي 
اس��ت. بايد درهاي اين بخش ها را براي فراگيري مفاهيم، روش ها و 
اس��تانداردهاي نظارتي باز كرده و عقب افتادگي هاي چند سال اخير 

را جبران كنيم. 
 اين كار بايد از نظر تدوين مقررات شروع ش��ده و در كنار آن هم بايد 
يك بازنگري در ابزارهايي كه نظارت متكي بر آنهاست، صورت پذيرد 
تا در نهاي��ت مجموعه عوامل ب��راي انجام نظارت دقي��ق، حرفه اي و 
مستقل فراهم شود. استفاده از تجربيات ساير كشورها نيز تأثيرگذار 

خواهد بود. 
وظيفه ديگر بانك مركزي كه در ماده ۱۲ قانون پولي و بانكي ذكر شده، 

به عنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است: 
الف: نگهداري حساب هاي وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي، شهرداري ها 
و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به دولت و 
شركت هاي دولتي يا شهرداري هاست و انجام تمامي عمليات بانكي 

آنها در داخل و خارج از كشور 
ب: فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اس��ناد 
خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد يا مؤسسات 

ديگر 
ج: نگهداري تمامي ذخاير ارزي و طالي كشور 

د: نگهداري وجوه ريالي صندوق بين المللي پول و بانك ترميم و توسعه 
و شركت مالي بين المللي و مؤسس��ات بين المللي توسعه و مؤسسات 

مشابه يا وابسته به اين مؤسسات. 
البته در سال ۱۹۷۶موافقتنامه جامائيكا رسماً به اصل نرخ هاي ثابت 
پاي��ان داد و طال را به ص��ورت نهايي از نظام پول��ي بين المللي حذف 
كرد. از آن پس پول ها برحسب عرضه و تقاضا قيمت يافتند. صندوق 
بين المللي پول نيز نقش خود را از دست داد و وظيفه اش به همكاري و 

مشورت هاي بين المللي در مناسبات ارزها بدل شد. 
ه� : انعقاد موافقت نامه پرداخت در اج��راي قراردادهاي پولي، مالي، 

بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها 
وظيفه ديگر بانك مركزي كه در ماده ۱۴ قانون پولي و بانكي در جهت 
حسن اجراي نظام پولي كشور تعريف شده است، دخالت و نظارت در 

امور پولي و بانكي به شرح زير است: 
۱- تعيين نرخ رس��مي تنزيل مج��دد و بهره وام ها كه ممكن اس��ت 

برحسب نوع وام، اوراق و اسناد نرخ هاي مختلف تعيين شود. 
۲- تعيين نسبت دارايي هاي آني بانك ها به تمامي دارايي ها يا به انواع 
بدهي هاي آنها برحسب نوع فعاليت بانك ها يا ساير ضوابط به تشخيص 

بانك مركزي ايران
۳- تعيين نسبت و نرخ بهره س��پرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي 
ايران كه ممكن اس��ت برحس���ب تركي��ب و نوع فعالي��ت بانك ها، 
نسبت هاي متفاوتي براي آن تعيين شود، ولي در هر حال اين نسبت 
از ۱۰ درصد كمتر و از ۳۰ درصد بيش��تر نخواهد ب��ود. اين در حالي 
است كه در كش��ورهاي پيشرفته اين نس��بت به حدود صفر در حال 

كاهش است. 
۴- تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي 

بانك ها
5- تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانك ها به 

انواع دارايي ها
۶- تعيين حداكثر نس��بي تعهدات ناش��ي از افتتاح اعتبار اسنادي، 
ظهرنويس��ي يا ضمانتنامه هاي صادره از طرف بانك ها و نوع و ميزان 

وثيقه اين قبيل تعهدات 
۷- تعيين ش��رايط معامالت اقس��اطي كه اعتبار آن از طرف بانك ها 

تأمين مي شود
۸- تعيين مقررات افتتاح حساب جاري، پس انداز و ساير حساب ها 

۹- تعيين نوع و ميزان جواي��ز و هرگونه امتياز ديگ��ر كه براي جلب 
سپرده هاي جاري يا پس انداز از طرف بانك ها عرضه مي شود و تعيين 

ضوابط براي تبليغات بانك ها در اين مورد
۱۰- رسيدگي به عمليات، حساب ها، اس��ناد و مدارك بانك ها و اخذ 
هرگونه اطالعات و آمار از بانك ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه اي 
۱۱- محدود ك��ردن بانك ها به انجام يك يا چند ن��وع از فعاليت هاي 

مربوط به طور موقت يا دائم 
۱۲- تعيين نحوه مصرف وجوه س��پرده هاي پس انداز و س��پرده هاي 

مشابه نزد بانك ها
۱۳- تعيين حداكثر مجموع وام ها و اعتبارات بانك ها به طور كلي يا در 

هر يك از رشته هاي مختلف 
۱۴- تعيين ش��رايط كلي اخذ وام بانك ها از اشخاص و صدور گواهي 

سپرده 
۱5- تعيين مقررات مشروح در بندهاي يك تا ۱۴ به باال براي مؤسسات 
اعتباري غيربانكي )البته استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قباًل 

به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد(

گاهي نمايندگان مجلس تصميماتي را اتخاذ 
مي كنند كه نش�ان مي ده�د هيچگونه كار 
كارشناسي شده اي روي آن صورت نگرفته 
است و دود اين موضوع در درازمدت به چشم 
همه خواهد رفت. از جمل�ه اين تصميمات 
مي ت�وان ب�ه مصوب�ه جدي�د كميس�يون 
تلفيق اش�اره كرد ك�ه در آن فروش كاالي 
قاچاق آزاد خواهد ش�د. بررس�ي  هاحاكي 
از آن اس�ت كه با اين تصميم ح�دود 250 
ه�زار فرصت ش�غلي از بين خواه�د رفت. 
بعد از آنكه بحث افزاي��ش قيمت حامل هاي 
انرژي در سال ۹۷ در راس��تاي ايجاد اشتغال 
و توليد منتفي شد، يكي از نمايندگان مجلس 
)غالمرضا كاتب، نماينده گرمسار( پيشنهادي 
را براي ايجاد اشتغال در سال ۹۷ ارائه كرد كه 
اين پيشنهاد با توجه به وجود برخي مخالفت ها 
از س��وي نماين��دگان رأي آورد! در اين طرح 
اعالم ش��ده بود ك��ه منابع حاص��ل از فروش 
۱۰هزار ميليارد تومان ام��وال و كاالهايي كه 
در انبارهاي سازمان اموال تمليكي وجود دارد، 
براي ايجاد اشتغال هزينه شود. اين طرح كه با 
رأي حداقلي به تصويب رسيد، به نوعي فروش 
كاالي قاچاق را آزاد كرده و جاي بحث بسيار 

دارد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. 
سؤالي كه در ابتدا مطرح مي شود اين است كه 
اين مصوبه چقدر با قوانين قبلي پيرامون قاچاق 
كاال تطبيق دارد؟ براي بررسي اين موضوع به 
آيين نامه قان��ون تخصصي مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز مصوب س��ال ۹۲ مراجعه مي كنيم. 
در ماده۲ اين آيين نام��ه، مواد 5۴ و 55 قانون 
مبارزه با قاچ��اق كاال به موضوع فروش كاالي 
قاچاق به ش��رط صادرات و در غير اين صورت 

امحا آن تصريح دارد. 
پس اين مصوبه با آيين نام��ه قانون تخصصي 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز در تناقض آش��كار 
اس��ت؛ چراكه اين آيين نامه تأكي��د دارد كه 
ف��روش كاالي قاچاق بايد به ش��رط صادرات 

باشد و در غير اين صورت امحا شود. 
حاال ف��رض بگيريم ك��ه مصوب��ه موردنظر با 
قوانين موجود در اين زمينه در تناقض نباشد، 
آيا مي ت��وان اين ۱۰هزار ميلي��ارد تومان را از 
محل فروش كاالي قاچاق موجود در انبارهاي 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 

محقق ساخت؟ 
براي يافتن پاس��خ اين س��ؤال ب��ه مصاحبه 

جمشيد قس��وريان جهرمي، رئيس سازمان 
جمع  آوري و فروش اموال تمليكي با فارس در 
مورخه ۲۰ دي ۱۳۹۶ رجوع مي كنيم. وي در 
اين مصاحبه بيان كرده است: بر اساس آمارها 
در سال ۹۷، رقمي كه مي تواند در رابطه با اين 
موضوع حاصل شود، بين هزار و 5۰۰ تا ۲ هزار 
ميليارد تومان خواهد بود، زيرا ظرفيت فروش 
اموال بيش از اين نيست و بازار نيز كشش ورود 
چنين حجمي را ندارد. كل درآمد حاصله نيز 
به ش��رط صادرات اس��ت. بنابراين اگر قانون 
اجازه چنين كاري را بده��د، درآمد حاصله از 
اين طريق به ميزان يك پنجم آن چيزي است 

كه تصويب شده است. 
حاال فرض را بر اين مي گذاريم كه اين ۱۰هزار 
ميليارد توم��ان هم محقق ش��ود. اين ميزان 
درآمد از طريق كاالهاي قاچاق چقدر ش��غل 
مي تواند ايجاد كند و چقدر فرصت شغلي را از 

بين خواهد برد؟
به گزارش تابناك با توجه به سخن مسئوالن 
براي ايجاد هر فرصت شغلي پايدار نياز است 
كه ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان سرمايه گذاري 
شود. بنابراين با اين ۱۰ هزار ميليارد تومان در 
خوش بينانه ترين حالت مي ت��وان ۱۰۰ هزار 
ش��غل ايجاد كرد. همچنين با توجه به آمار و 
ارقام بين المللي هر ۱۰هزار دالر كاالي قاچاق 
كه به كش��ور وارد ش��ود، يك فرصت شغلي 
را از بين خواهد ب��رد. به عب��ارت بهتر اگر هر 
دالر ۴هزار تومان در نظر گرفته شود، هر ۴۰ 
ميليون تومان كاالي قاچاق يك فرصت شغلي 
را از بين خوهد برد. پ��س از طريق فروش ۱۰ 
هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق حدود ۲5۰ 
هزار فرصت شغلي از بين مي رود. يعني ۱5۰ 
هزار فرصت شغلي بيش��تر از آنچه قرار است 
اين ۱۰ هزار ميليارد تومان اشتغالزايي كند از 

بين خواهد رفت. 
نتيجه آنكه بهتر اس��ت نماين��دگان مجلس 
در تصويب ه��ر طرحي اندك��ي توجه كنند و 
هر تصميمي را حتي برخالف قوانين س��ابق 
تصويب نكنند؛ چراكه ممكن است آن قانون 
وض��ع را از آنچه اكنون ب��ه آن گرفتاريم بدتر 
كند. بهتر ب��ود ب��ه مانند موضوع��ات قبلي، 
كار كارشناس��ي اين موضوع را ني��ز به مركز 
پژوهش هاي مجلس مي سپردند تا نتايج اين 
تصميم براي نمايندگاني كه به آن رأي موافق 

دادند، بيشتر نمايان مي شد. 

وقتي به جای آتش زدن، فروش كاالي قاچاق آزاد مي شود

 حذف 250 هزار شغل
 با فروش اموال قاچاق!

صدور ضمانت نامه آنالين  براي اشتغال روستايي
ثبت ن�ام  روس�تايي،  اش�تغال  وام  ثبت ن�ام  ب�ا  همزم�ان 
داراي  طرح ه�اي  ب�راي  ضمانتنام�ه  ص�دور  ب�راي 
توجي�ه اقتص�ادي ك�ه فاق�د وثيق�ه هس�تند، آغ�از ش�د. 
به گزارش صن��دوق ضمانت س��رمايه گذاري تع��اون، ثبت نام آنالين 
متقاضيان دريافت ضمانتنامه اعتباري در شوراي اداري صندوق ضمانت 

سرمايه گذاري تعاون رونمايي شد. 
در اين جلسه حسين نژاد، مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري 
تعاون گفت: مجريان طرح ها و كارآفرينان روس��تايي، همزمان ضمن 
انجام مراحل اداري در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي توانند در 
سايت صندوق، ثبت نام و حد اعتباري شركت خود را دريافت و به بانك 
عامل ارائه كنند. حسين نژاد افزود: تمامي بانك هاي عامل طرح اشتغال 
روستايي طرف قرارداد صندوق ضمانت س��رمايه گذاري تعاون بوده و 
مجريان طرح هاي كارآفرين كه طرح آنان داراي توجيه اقتصادي باشد، 

نگران تأمين وثيقه نباشند. 
وي در ادامه مالك واگذاري ضمانتنامه به متقاضيان را اعتبار سنجي 
اعالم كرد و گفت: مالك اعتبارس��نجي شاخص هايي نظير صالحيت 
فني، شاخص هاي مالي و اقتصادي، شاخص هاي اجتماعي و شاخص 
فرآيند كارآفريني هستند. مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري 
تعاون گف��ت: وثايق دريافت��ي از مجريان طرح ها حداكثر يك س��وم 
وثايق دريافتي بانك ها ب��وده و كارمزد آن كمتر از يك درصد اس��ت. 
حسين نژاد س��قف ضمانتنامه هاي صادره براي طرح هاي روستايي را 
۱۲ ميليارد توم��ان و كل اعتبار در نظر گرفته را ح��دود هزار ميليارد 

تومان اعالم كرد. 

ارسال اليحه سهام عدالت به مجلس
رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجل�س از ارس�ال اليحه س�هام 
عدالت از س�وي دول�ت به مجل�س خب�ر داد و گفت: ب�ا توجه به 
پيگيري هاي�ي كه براي منتفع ش�دن م�ردم از برگه هاي س�هام 
عدال�ت ص�ورت گرفت�ه، اي�ن اليحه ب�ه مجلس ارس�ال ش�د. 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني در گفت وگو با خانه ملت افزود: پس از 
ماه ها پيگيري درخصوص آزادسازي سهام عدالت از طريق ارائه اليحه 
توسط دولت، در نشست مشترك رؤس��اي كميسيون هاي تخصصي 
مجلس شوراي اس��المي با رئيس جمهور نيز از سوي بنده اين موضوع 
مطرح شد و رئيس جمهور در اين زمينه نظر موافق داشتند. وي تصريح 
كرد: محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در نامه اي اليحه سهام 
عدالت را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد و در اين راستا كميسيون 

اقتصادي مجلس پيگيري هاي الزم را انجام خواهد داد. 

صندوق پول: يك چهارم هزينه هاي دولت 
ايران صرف پرداخت حقوق مي شود

صن�دوق بين الملل�ي پ�ول ط�ي گزارش�ي اع�ام ك�رده ي�ك 
چه�ارم هزينه ه�اي دول�ت اي�ران در س�ال هاي 2005 ت�ا 201۶ 
مربوط ب�ه پرداخت حق�وق كارمن�دان و كاركنان خ�ود بوده كه 
بس�يار بيش�تر از متوس�ط كش�ورهاي در حال توس�عه اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، جديدترين آمار منتش��ر ش��ده از سوي صندوق 
بين المللي پول نشان مي دهد سهم حقوق كارمندان از كل هزينه هاي 
دولت در ايران باالتر از متوسط اين رقم در كشورهاي در حال توسعه 
بوده است. متوس��ط س��هم حقوق كارمندان به كل هزينه هاي دولت 
در كش��ورهاي در حال توسعه طي س��ال هاي ۲۰۰5 تا ۲۰۱۶ بالغ بر 

۲۰درصد بوده است كه 5 درصد از اين رقم در ايران كمتر بوده است. 
بر اساس اين گزارش در ميان ۲۸ كش��ور خاورميانه و آسياي مركزي 

رتبه ايران از نظر هزينه حقوق كارمندان ۱5 اعالم شده است.

جوان

   گزارش 2


