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معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :در پی نامهنگاری با نظام بانکی امکان
ثبتنــام وام ودیعــه بــرای مســتأجران ســال  ۹۹نیز فراهــم شــد.محمود محمــودزاده درباره
ثبتنــام وا م ودیعــه قراردادهــای اجاره ســال  ،۹۹افزود :برای ثبتنام مســتأجران شــش ماه
دوم ســال ۹۹نیز با نظام بانکی نامهنگاری شــده و اکنون ابهام حوزه بانکی برطرف شده است.
وی افــزود :بــر ایــن اســاس در پــی نامهنــگاری و درخواســت از نظــام بانکــی ،امــکان ثبتنام
قراردادهــای اجــاره ســال  ۹۹نیــز در کنــار قراردادهــای اجــاره  ۱۴۰۰فراهــم اســت .بــه گفتــه
محمــودزاده تــا چند روز پیش ،ســامانه ثبتنام فقط درخواســتهای مربوط بــه قراردادهای
اجاره ســال  ۱۴۰۰را میپذیرفت که این مشــکل در روزهای اخیر رفع شــده اســت .معاون وزیر
راه و شهرســازی بــا بیان اینکه ســقف اعتبــار وام ودیعه مســکن  ۱۰هزار میلیارد اســت ،گفت:
مبلــغ آن در تهــران  ۷۰میلیون در ســایر کالنشــهر  ۴۰و بقیه شــهرها  ۲۵میلیون تومان اســت.
پیشبینی ما این است که حداقل به بیش از  ۲۰۰تا ۳۰۰هزار نفر وام ودیعه مسکن تعلق گیرد.
وی بیان کرد :بیشتر مستأجران در سامانه ثبتنام را انجام دهند و مدارک تمدید و کد رهگیری
را به سیستم بانکی معرفی کنند .اگر بتوانیم از ستاد مقابله با کرونا مصوبه جدید بگیریم زمان
ثبتنام تمدید خواهد شد /.ایرنا

چند بنگاه صنعتی راهاندازی شد؟

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد
کــه در چهار ماهه نخســت امســال بــرای  ۲۱۶۹بنــگاه پروانه بهرهبــرداری صادر شــده و زمینه
اشتغال بیش از  ۵۴هزار و  ۲۴۵نفر فراهم شده است .بر اساس این آمار در چهار ماهه امسال
برای ۱۱هزار و  ۲۰۱بنگاه جواز تأسیس و برای  ۲۱۶۹بنگاه پروانه بهرهبرداری ایجادی و توسعهای
صادر شــده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل به ترتیب  ۱۲.۱درصد و  ۱۳.۳درصد افزایش
داشته است .در چهار ماهه نخست امسال  ۱۸۲هزار و  ۷۴۸پروانه صنفی صادر شده که نسبت
به تعداد صدور این پروان ه در مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشته است /.ایسنا

اخبار اقتصادی

مستأجران سال ۹۹
میتوانند برای دریافت وام اجاره ثبتنام کنند

editorial@irannewspaper.ir

«ایران» از چگونگی تسهیل فضای کسب و کار گزارش میدهد

آغاز ساخت مسکن محرومان برای  ۳۲۰هزار خانوار

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :دولت و مجلس بهدنبال اجرای پروژههای مسکنی
برای گروه مخاطب هستند و هر تغییر مثبتی در اجرای پروژههای مسکنی انجام شود ،مشمول
تمــام متقاضیان از جمله ثبتنامکنندگان مســکن ملی خواهد شــد .محمــود محمودزاده با
تأکید بر اینکه متقاضیان و ثبتنام کنندگان مســکن ملی نگران تغییرات در دولت و تأثیر آن
بر روند و ســاز و کار اجرای پروژه مســکن ملی نباشند ،اظهار داشت :تمام دولتها یک پروژه و
آن هم پروژه تأمین مســکن برای مردم را دنبال میکنند و اگر هم تغییری در ســاز و کار داشته
باشــیم ،به ســمت مثبت خواهد بود .معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در حال حاضر
آمادگــی ســاخت حدود  800هزار واحد مســکونی در کشــور وجــود دارد ،گفــت :در مدت زمان
 20مــاه اقدامات ســاخت یک میلیون و  300هزار واحد مســکونی فراهم شــد کــه از این میزان
بیــش از  530هــزار واحد به مرحله اجرا رســید و برای  800هــزار واحد مابقی برنامهریزیهای
الزم انجام شده که مهمترین آن شناسایی گروه مخاطب و نیازسنجیها در سراسر کشور است.
محمودزاده افزود :دغدغه و اولویت در ســاخت و تأمین مســکن برای دهکهای اول تا ســوم
ی ایــن دهکها عدم تمکن مالی آنها حتی برای پرداخت اقســاط
ن ویژگ 
اســت کــه از مهمتری 
محســوب میشــود که برای این گروه مدل اختصاصی تأمین مالی در نظر گرفته شــده اســت.
وی با بیان اینکه برای اولین بار با مشــارکت کمیته امداد و ســازمان بهزیستی  320هزار خانوار
مشمول این مدل شناسایی شدند و به اسم و مشخصات این خانوار رسیدهایم ،اظهار داشت:
در پروژههای حمایتی مهمترین موضوع این است که بتوانیم به طور دقیق مخاطب و جامعه
هدف را شناسایی کنیم و برنامهها براساس حدس و گمان نباشد که برای رسیدن به  320هزار
خانوار شناسایی شده ،یک سال کار و برنامهریزی انجام شده و تمام این خانوار تحت پوشش دو
دستگاه متولی کمیته امداد و بهزیستی هستند /.ایلنا
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جبران خطاهای گذشته با چند راهکار

مرجــان اســامی فــر| «فعــاالن
اقتصــادی میگوینــد تــا زمانــی
کــه تلفنهــای محــل کار ،زینت
بخــش میزهــا اســت چگونــه
میتــوان صحبــت از تســهیل
کســب و کار کــرد؟ وقتــی مدیر و
کارمندی حاضر نیســت وظایف
محولــه خــود را بخوبــی انجــام
دهد و برای امضای برگهای دهها
بهانــه و مانــع تراشــی میکنــد،
آیــا بخــش خصوصــی بــرای
سرمایهگذاری راغب میشود؟»

این بخشــی کوتاه از درد دل یکی
از فعــاالن اتــاق بازرگانــی بــود
کــه در مــورد چگونگــی تســهیل
فضــای کســب و کار در دولــت
ســیزدهم با ما در میان گذاشت.
اکثــر فعــاالن اقتصــادی نســبت
بــه آینــده اقتصــادی کشــور نگاه
مثبتــی ندارنــد ولــی در تــاش
هســتند که با بــاور صحبتهایی
که این روزها شــنیده میشــود به
آینده خوش بین شــوند و در این
میان حاضر هستند برای تحقق

به فعالیتهای مولد اقتصادی بها دهید

تسهیل فضای کسب و کار یکی از مباحث
اساســی اســت کــه دولــت ســیزدهم باید
مــورد پیگیری قرار دهــد ،اگر چنین امری
توســط سیاســتگذاران عملیاتــی شــود
عباس آرگون
برآینــد آن بهبود شــاخصهای اقتصاد و
عضو هیأت
فاصلــه گرفتن از درآمدهای نفتی اســت
نمایندگان اتاق
کــه ســالها شــعار آن داده شــده اســت.
بازرگانی ایران
بــرای آنکه فضای کســب و کار تســهیل و
تسریع شود راهکارهای متعددی عنوان میشود که اولین آن بهادادن
به فعالیتهای مولد اقتصادی اســت .تا زمانی که فضا و بســتر برای
فعــاالن بخش خصوصی مهیا نشــود ،فعالیتهــای مولد اقتصادی
شــکل نخواهد گرفــت و از آنجا که دولت بهــرهوری و عملکرد خوبی
در حوزههــای اقتصادی ندارد ،نمیتواند در زمینه توســعه اقتصادی
به دســتاوردهای مناسبی دست پیدا کند و ادامه چنین روندی باعث
میشود که کسب و کارها از رونق بیفتد و اشتغالزایی که سیاستگذاران
بــ ه دنبال آن هســتند ،محقق نشــود .لــذا در دولت ســیزدهم باید به
بخش خصوصی و کسب و کارهای بزرگ و کوچک توجه قابل توجهی
شود تا این گروه بتواند اقتصاد ایران را متحول کند .بخش خصوصی
زمانــی میتواند تقویت شــود و در حوزههای اقتصــادی فعالیت کند
که مقررات زدایی و حذف موانع کســب و کار دنبال شــود .از طرفی در
این راستا میتوان سازمانهای مداخله گر و موازی را از بین برد تا این
بخشها مانع کســب و کارها نشــوند .نکته بعدی که ذکر آن ضرورت
دارد ،جلوگیری از تصمیمهای خلق الساعه است؛ اینگونه تصمیمها
بشــدت بر کســب و کارها اثر منفی میگذارد و اجــازه نمیدهد فعال
اقتصادی در فضای آرام کار کند .در حال حاضر ما به ثبات اقتصادی
نیــاز داریــم بهگونــهای که فعــال اقتصادی بــرای فعالیتهــای خود
حداقل بتواند برنامهریزی کوتاه مدت داشته باشد.

چنیــن هدفــی در کنــار دولــت
ســیزدهم قــرار گیرنــد و بــه آنها
مشــورتهای کارشناسی بدهند.
فعــاالن اقتصــادی بهدنبــال
گوش شــنوایی هســتند تا بگویند
جریــان اقتصادی در کــدام مدار
درستتر جریان پیدا خواهد کرد
و چگونــه میتوان بــرای افزایش
اشــتغال ،توســعه اقتصــادی و
فاصلــه گرفتن از تــورم دورقمی
برنامهریــزی کــرد و از خطاهــای
گذشته فاصله گرفت .در گزارش

پیش رو به مواردی اشــاره شــده
کــه اگر دولت رئیســی نســبت به
اجــرای یک کــدام آن اقدام کند،
اتفاقهــای مثبتــی در فضــای
اقتصــادی کشــور رخ خواهد داد.
یکــی از مهمترین خواســتههای
فعــاالن اقتصادی این اســت که
بــرای تســهیل در فضای کســب
و کار شــرایطی ایجــاد شــود کــه
حداقــل بتــوان بــرای شــش ماه
برنامهریــزی کــرد .در ادامــه
صحبتهای کارشناسان میآید:

توصیــه دیگــری که بــه دولــت ســیزدهم دارم ،مبارزه با فســاد در
نظــام اداری اســت .سیاســتگذاریها توســط رهبــر معظــم انقالب و
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و خط مشی توســط قوای سه گانه
تعیین میشــود اما متأسفانه خط مشــیها بدرستی و کامل در نظام
اداری اجرایی نمیشــود .وقتی بهترین سیاست باشد اما اجرا نشود و
یا بخوبی اجرا نشود هیچ فایدهای برای فعال اقتصادی و سرمایهگذار
نــدارد .بدیــن جهــت ،بدنــه نظــام اداری و حاکمیــت باید بدرســتی
برنامهها را اجرا کند .از اینرو دولت باید نقش خود را از تصدیگری و
عاملیت ب ه سمت هدایت و نظارت تغییر دهد و تحت هیچ شرایطی
ی کــه فعالیت اقتصــادی به
بــا بخش خصوصــی رقابت نکنــد .زمان 
بخش خصوصی ســپرده میشــود بهــرهوری افزایش پیــدا میکند و
هزینهها کاهش خواهد یافت.
نکته دیگری که در تسهیل کسب و کار اهمیت زیادی دارد و نباید از
آن غافل شد ،این است که دولت سیزدهم اجازه دهد بازار قیمتها را
ی که قیمتها دستوری تعیین شود تحت هیچ
مشخص کند .تا زمان 
شرایطی نمیتوان بازار را کنترل کند .عرضه و تقاضا باید تعیین کننده
قیمتها باشد .وقتی قیمت نهایی یک کاال مثالً  80هزار تومان تمام
میشود چگونه تولیدکننده با قیمت دستوری میتواند آن را  60هزار
تومان بفروشد؟ شفافیت عملکرد ،اطمینان دادن به سرمایهگذاران
و مــردم و کاهــش هزینههــا که بواســطه تحریم بر فعــاالن اقتصادی
تحمیل شده است از دیگرمواردی است که میتوان در تسهیل کسب
و کار مورد اشاره قرار داد.
از دولت آقای رئیســی میخواهم که در این دوره اســتفاده مؤثر از
شایستگان و نخبگان داشته باشد و در انجام امور اقتصادی اگر فردی
هــم از تیــم و جناح آنها نیســت ،به نحو شایســته و مطلوب اســتفاده
کند ،چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و باید ب ه سمت انجام
کارهای بزرگ و اثرگذار رفت.

حذف امضاهای طالیی و تعدد قوانین ضدتولید

یکــی از موضوعــات
مهمــی کــه دولتهــا
بایــد بــه آن توجــه
کنند ،تسهیل و تسریع
علی قنبری
در فضــای کســب و
استاد دانشگاه
کار اســت .کســب و
کاری کــه بــرای شــروع آن باید از بوروکراســیهای
متعــدد گذشــت و امضاهای طالیــی گرفت برای
ســرمایهگذار انگیــزه و رغبــت ایجــاد نمیکنــد.
ســرمایهگذار برای انجــام و توســعه فعالیتهای
خــود بــه فضــای کســب و کار نیــاز دارد کــه تمــام
بخشهــا در خدمــت تولیــد و ســرمایهگذاری
باشــند .زمانی که موانع مختلف گذاشــته میشود
و فعــال اقتصــادی بــرای عبــور از هــر کــدام آنهــا
بایــد روزهــای طوالنــی را ســپری کنــد ،طبیعــی
اســت که ســرمایهگذاری اتفــاق نمیافتــد و حتی
سرمایهگذاران فعلی هم ســعی بر محدود شدن
فعالیتهای خود میکنند.
طی ســالهای گذشــته به دالیل مختلف که بارها
در مــورد آن صحبــت شــده ســرمایهگذاران از
فعالیتهــای تولیدی خارج شــدند و یا آنهایی که
خواســتار ســرمایهگذاری جدیــد بودنــد ،تصمیم
گرفتنــد ســراغ فعالیتهــای کــم ریســکتر و زود
بــازده برونــد و همیــن امــر موجــب شــد که بــازار
مســکن ،ارز ،طــا و خــودرو با افزایــش تقاضا و در
پی آن جهش قیمت مواجه شوند .بر این اساس،
دولت ســیزدهم در کنار اولویتهایی که از ابتدا به

آن اشاره شد باید ب ه سمت سهولت کسب و کار با
فرمــول جدیــد حرکت کند .یکــی از اقدامهایی که
امیدوار هستیم دولت جدید مجدانه پیگیری کند،
ایجاد فضای سالم در دستگاهها و ادارهها است.
طی این ســالها امضاهای طالیی شکل گرفت که
باعث شــد ســرمایهگذاران واقعی کنار زده شوند و
جای آن را سرمایهگذار نماها بگیرند.
از ایــنرو یکــی از موضوعاتــی کــه دولــت بایــد
پیگیــری کنــد ،پاالیــش دســتگاههای دولتــی و
حــذف افــراد رانــت خــواه اســت .وقتــی فضــای
اداری ســالم و بــدون رانــت باشــد همــه بخشها
ســعی میکننــد کــه کار خــود را درســت انجــام
دهنــد و ایــن امــر در نهایــت باعــث میشــود کــه
تســهیل و تســریع در کســب و کارها اتفــاق بیفتد.
نکته دیگری که دولت ســیزدهم میتواند نســبت
بــه حــل آن اقدام کند ،حــذف قوانین زائد اســت.
بــا توجه به همســو بــودن دولت و مجلــس اکنون
فضای بســیار خوبی اســت که موانع ضــد تولید با
کمک نمایندگان مجلس حذف شود.
تعــدد قوانیــن اختاللهــای زیــادی ایجــاد کــرده
اســت و نمیگــذارد فعــال اقتصــادی در کســب
و کار خــود موفــق عمــل کنــد .زایــش قوانیــن از
ســال  97به علت تشــدید شــدن تحریمها بســیار
بیشــتر شــد و فعــال اقتصــادی بشــدت آســیب
دیــد .لــذا در ایــن دوره باید ضمن حــذف قوانین
بــه ســمت تســهیل قوانیــن رفــت کــه نتیجــه آن
تســریع در فراینــد ســرمایهگذاری و تولیــد شــود.

