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سال سی و پنجم

امسال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد میشود

علیحسین رعیتیفرد ،معاون روابط کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :در سالی که به نام تولید و
اشتغال نامگذاری شده تالش بر این است که زمینه
رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد شود و صدور
مجوز کسب و کار و تسهیل آن از جمله اقدا مهای
اساسی و بنیادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در

قیم
تپاوربانک

حال انجام است.
وی افزود :صدور مجوز برای مشاغل خانگی تسهیل
شــده تــا کسانی کــه متقاضی هستند بتوانند به
راحــتــی مــجــوز بــگــیــرنــد ،همچنین در ح ــال حاضر
زم ــان ص ــدور مــجــوز یــک روز بیشتر زم ــان نخواهد
برد.

انکر PowerCore A1214
 10400میلیآمپر ساعت
 ۵۱۹,۰۰۰تومان

مینا افرازه دولــت بنا دارد
ت ــراک ــنــشه ــای م ــال ــی و رصــد
اطالعات بانکی افراد را بهعنوان
راهبردی در مسیر توزیع منابع
حاصل از حــذف ارز ترجیحی
و نــحــوه تخصیص ی ــاران ــه در
نظر بگیرد .بدین ترتیب دهکبندی بر اساس
گردش بانکی و تراکنش مالی افراد دارای موافقان
و مخالفانی است که نسبت به جنبههای منفی و
مثبت این مسئله تأکید دارند.
در همین راستا؛ علی بابایی کارنامی ،نماینده
ســاری در مجلس در اظهار نظری گفته است:
«این موضوع در اغلب کشورهای توسعهیافته
جــهــان ع ــادی اســت کــه ب ــرای کسب اطــاعــات
برای تمامی حوزههای مالیاتی ،توزیعی ،رفاهی،
فــســادســتــیــزی و ســایــر امــــور ،دولـ ــت بــه تمام
حوزههای اقتصادی و رفتارهای مالی افراد نظارت
داشته باشد .این امکان ندارد که شما تراکنش
مالی افراد را برای چنین طرحهای اقتصادی بزرگی
نگاه نکنید و اگــر دولــت فعلی چنین میکند،
اق ــدام درســتــی اس ــت .ام ــروزه حتی اف ــراد فاقد
سواد خواندن و نوشتن که ممکن است در حوزه
عشایری و دامــداری فعالیت کنند نیز تراکنش
بانکی داشــتــه یــا حتی از کــارتــخــوان استفاده
کنند».
این در حالی است که علیرضا پاکفطرت دیگر
نماینده مجلس نظر دیگری در ایــنبــاره دارد و
معتقد است« :دولت در بحث آمار و ارقام بهروز
نیست و اگــر کسی خــانـهاش را فروخت و خانه
دیگری را خریداری کرد و یا اگر خودرویی داشت
و آن را فروخت و خودرو ارزانخرید ،او را به دلیل
اینکه پول به حسابش آمده است ،در فهرست
سیاه قرار میدهد».

شماره 9811

شیائومی مدل Redmi
 20000میلیآمپر ساعت
 ۳۶۴,۸۰۰تـومـان

رعیتیفرد تصریح کــرد :بروکراسی و فرایند اداری
تولیدکنندگان را آزار میداد اما در حوزه وزارت مردم
این موانع به حداقل رسیده است.
به گزارش مهر وی از تسهیل شرایط ویژه در مشاغل
خانگی و جواز کارگاهی برای کمک و انگیزه کارگران
خبر داد و افزود :در  ۶ماه گذشته بیش از  ۶۰۰جواز

ژیپین مدل PX105
 20000میلیآمپر ساعت
۵۲۹,۰۰۰تومان

سیلیکون پاور مدل GP10
 10000میلیآمپر ساعت
 ۵۰۹,۰۰۰تـومـان

نگاهی انتقادی به ابزارهای دولت در دستهبندی اقتصادی مردم

تراکنش مالی؛ معیار ناقص دهکبندی

◾

◾بسیاری از تراکنشها درآمد نیست
در همین زمینه مرتضی عزتی ،کارشناس مسائل
اقتصادی در گفتوگو با قدس اظهار کرد :دولت در
دهکبندی اقتصادی جامعه بر مبنای حسابهای
بانکی و تراکنشهای مالی مردم دچار اشتباه بزرگی
است ،زیرا معتقد است تراکنش مالی افراد قطعا ًبه
معنای درآمدزایی و دارایی آنان است ،در حالیکه در
حقیقت اینگونه نیست .در واقــع ،افــراد بسیاری
وج ــود دارن ــد کــه ایــن تراکنشها جــزو درآمــدشــان
محسوب نمیشود .امکان دارد فردی که در جایی
مشغول به کار است ،به خاطر نوع کار درصد قابل
توجهی از مبالغ واریزی به حسابش را جابهجا کرده
و تبادالت داشته باشد یا آن را ب ه عنوان حق فرانشیز
و مشاوره محل اشتغال پرداخت کند .طبقهبندی
اقتصادی خانوارها بر اساس تراکنشهای مالی معیار

چندانصحیحینیستوعالوهبراین،ممکناست
بخش قابلتوجهی از تراکنشهای افراد بهصورت
قرض یا وام باشد.عزتی ادامه داد :در واقع نباید هر
نوع تراکنش و آمد و رفت پول بهحساب افراد را پای
درآمد باالی آنان گذاشت .برای مثال ممکن است
فــردی وام درخــواســت کند که بانک آن را در قالب
کارت اعتباری پرداخت کند و این وام افراد از طریق
شهــای دیگر نقد شود اما دولت آن
کارتخوان یا رو 
را بهعنوان درآمد صاحب کارتخوان و گردش مالی
حساب وی در نظر بگیرد .متأسفانه از این قبیل
مــوارد در جامعه ما که امکانات آمــاری و اطالعات
مستند و کافی نــدارد بسیار ز یــاد اســت و موجب
میشود تراکنشهای مالی افراد بیانگر درآمد واقعی
آنان نباشد ،مگر اینکه صرفا ًحسابهایی که حقوق
افراد به آن واریز میشود را مالک در نظر گرفت .در

کارگاهی صادر شده است.
ایـ ــن وزارت چ ــه ــار ک ـ ــا نپ ـ ــروژه دارد ک ــه ایــجــاد
اشــتــغــال و ف ــرصــته ــای شــغــلــی نــخــســتــیــن کــان
پ ــروژهای اســت که بر اســاس آن ایجاد یک میلیون
فــرصــت شغلی ب ــرای امــســال در نــظــر گــرفــتــه شــده
است.

ای دیتا P20000QCD
 20000میلیآمپر ساعت
 ۶۳۰,۰۰۰تومان

غیر این صورت ،بسیاری از تراکنشها درآمد نیست
و تنها محدودیت و خطاهایی را برای سامانه جامع
هدفمندی یارانه ایجاد میکند.
ً
این کارشناس اقتصادی گفت :اساسا نظام اطالعاتی
اقتصاد کشور بسیار ضعیف ا ســت و نمیتوان
ن باره استخراج کرده و مبنای
دادههای دقیقی را در ای 
تصمیمگیریهای اقتصادی دانست ،در حالیکه
هــر سیاستگذاری اقتصادی نیازمند اطالعات
کامل و جامع اســت .در چنین شرایطی شاهدیم
داد ههــای نظام بانکی ،اطالعات مرتبط با شرکتها
و فعالیتهای اقتصادی و ثبت اسناد و امــاک از
شفافیت و صحت برخوردار نیست .بسیاری افراد
امالک و داراییهایی خود را بهصورت وکالتی خرید و
فروش میکنند که این هم خأل دیگری در دهکبندی
افراد بر اساس میزان دارایی آنان است .حتی ممکن
است فردی خودرویی را برای فعالیت کاری و با سرمایه
همان محل اشتغال خریداری کرده باشد اما موقتا ً
سند آن به نام همان فرد ثبت گردیده و ثبت رسمی
نشده باشد.

◾

◾دولت با سیاستهای مالیم حمایتی
به اهداف مدنظر دست یابد

وی تصریح کــرد :از آنجاییکه بسیاری از امور
اقتصادی ثبت رسمی نــدارنــد دارای اطالعات
روش ــن ــی نیستند و خــیــلــی نــم ـیتــوان ب ــه ایــن
اطالعات ناقص اعتماد کرد .در تخصیص یارانه
به افــراد جامعه بایستی اطالعات مربوط به نوع
حسابهای بانکی افراد و فعالیت آنان و نیز ثبت
درآمد ،داراییها ،امالک و نوع کسبوکارها شفاف
شود تا پساز آن بتوان عملکرد بانکی را بهتناسب
گــردش مالی بررسی کــرد .البته اقدامی دیگر در
این زمینه ،ملزم کردن تمام افراد جامعه به تکمیل
اظهارنامه درآمــد و دارایــی اســت ،زیــرا اگر چنین

خبر

کینگ استار مدل KP10017
 10000میلیآمپر ساعت
 ۴۵۰,۰۰۰تـومـان

اقدامی صورت بگیرد تا حدودی میتوان بخشی
از مشکالت مربوط به فقدان یا نبود شفافیت
اطالعات این عرصه را کاست .بانک مرکزی و دیگر
بانکها اطالعات مالی افراد را در اختیار دارند و
هیچ محدودیتی در دسترسی بانک مرکزی به این
دادهها وجود ندارد ،اما نکته اینجاست که ممکن
است این اطالعات دارای درصدی از خطا باشد و
همین خطاها منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که
جبرانناپذیر باشد .به همین خاطر ضروری است
اشکاالت و نواقص اطالعات مربوط به عملکرد
مالی افراد برطرف شود تا پس از آن بتوان میزان
گردش مالی و فعالیت بانکی آنان را مبنای واریز یا
عدم واریز یارانه دانست.
عزتی گفت :متأسفانه ایراد نظام اقتصادی کشور
مــا ایــن اســت کــه وقــتــی متمرکز بــر یــک مسئله
میشود مابقی مسائل را به حاشیه میراند .زیرا
بــه نظر م ـیرســد دول ــت در حــذف ارز ترجیحی
و آزادس ـ ــازی قیمتها ،ب ــدون زیــرســاخـتهــای
اطالعاتی کافی و داشتن دادههــای آمــاری دقیق
دست به دهکبندی و تخصیص یارانه زده است
و ایــن موضوع را به ذهــن متبادر میکند که این
اقدام در چنین شرایطی عمدتا ًبا هدف تأمین مالی
بودجه امسال صورت گرفته است .چنان که همان
طور که میدانید مابهالتفاوت آزادسازی قیمتها و
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی بیشتر از مبلغ
یارانهای است که دولت به مردم پرداخت میکند.
دولت اگر قیمتها را بهتدریج آزاد میکرد قطعا ً
فشار تورمی و سرایتپذیری افزایش قیمتها را
کمتر شاهد بودیم .به همین دلیل ،به نظر میرسد
دولت میتواند با سیاستهای مالیم حمایتی به
اهــداف مدنظر دست یابد زیرا در حال حاضر با
آثار تبعی ناشی از شوک قیمتها بر سایر کاالها
مواجه است.

تصمیم سران قوا
در خصوص
اصالح رابطه
دولت و نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی
از تصمیم سران قوا
در خصوص اصالح
رابطه دولت و نظام
بانکی خبر داد .علی
صالحآبادی با تأکید
بر ضرورت اصالح
نظام بانکی با هدف
خدمت بیشتر به مردم
و تولید اظهار کرد:
محورهای این اصالح
با نظر رئیسجمهور در
سه حوزه تعیین شده
که شامل اصالح رابطه
دولت با بانک مرکزی و
بانکها ،اصالح رابطه
بانک مرکزی و بانکها و
اصالح رابطه بانکها با
مردم و اشخاص حقیقی
و حقوقی است.
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اقتصاد

