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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ابالغ اعتبارات
تملکدارایی میراث فرهنگی

گردشگری و توسعه اقتصاد استان خواهد کرد .وی همچنین افزود :طرح بوم گردی
از جمله طرح هایی بود که از آن استقبال بسیار زیادی شد به طوری که در حال حاضر
 10اقامتگاه بودم گردی در استان آماده بهره برداری و  100تقاضای دیگر نیز در این
بخش ارائه شده است.

اما و اگرهای طرح اشتغال فراگیر

مرور هفتگی بازار

مشکالت خرید اینترنتی
خودرو
شیری -در حالی که بازار خرید و فروش خودرو
از سال های گذشته در رکود به سر می برد و فقط
در مقاطعی از زمان از جمله ایام نوروز و تابستان
رونق اندکی می گیرد ،این روزهــا برخی دالالن
شرایط خرید و فروش خودرو را بدون پرداخت حق
کمیسیون از طریق سایت فراهم کرده اند .اگرچه
این روش هم نتوانسته تأثیر چندانی در رونق بازار
خــودرو داشته باشد اما به ایجاد مشکالت برای
خریداران دامن زده است.
رئیس اتحادیه مــشــاوران خــودرو در ایــن بــاره به
خبرنگار ما گفت :بازار خرید و فروش همچنان در
رکود به سر می برد و بازار رونق چندانی ندارد اما
در عین حال قیمت خودروهای خارجی به دلیل
عوارض گمرکی تا  40میلیون تومان هم افزایش
یافته است.
«بابایی زاده» اضافه کرد :نرخ خودروهای داخلی
به غیر از انــدک افزایشی که از سوی نمایندگی
ها صورت گرفته تغییر چندانی ندارد با این وجود
خرید و فروش رونقی ندارد.
وی خاطرنشان کــرد :از آن جایی که به نــوروز و
سفرهای نوروزی نزدیک می شویم ،احتمال رونق
بازار وجود دارد و متقاضی خرید در این ایام بیشتر
می شود.وی در این میان به مشکالتی که در خرید
و فروش های اینترنتی پیش می آید اشاره کرد و
افزود :مشکلی که این روزها بیشتر مشهود است
خرید خودرو از طریق سایت هاست که  80درصد
معامالتشان با مشکل مواجه می شود و خریداران
ناگزیر بــرای رفع مشکل به اتحادیه مراجعه می
کنند.
وی اظهار کرد :اگر معامله و خرید و فروشی در
نمایشگاه های خودرو انجام و مشکلی ایجاد شود
تا  98درصــد مشکالت احتمالی را نیز رفع می
کنیم اما در مورد مشکالتی که در خرید و فروش
اینترنتی پیش آید از دست ما کاری بر نمی آید.
وی ادامه داد :عده ای برای این که در نمایشگاه
هــای خــودرو حق کمیسیون پــرداخــت نکنند از
خرید اینترنتی استقبال می کنند که  80درصد
هم با مشکل مواجه می شوند.
وی گفت :در خرید و فروش های اینترنتی دالالنی
هستند که مشکالت احتمالی در ایــن خریدها
را برعهده نمی گیرند و با این شرایط خریداران
متضرر می شوند.

شیری 30 -میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان به اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان ابالغ شد.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :عالوه بر اعتبار 30
میلیارد تومانی در سال  ،96سال گذشته نیز  14میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی

استانی داشتیم که حدود  63پروژه عمرانی را در بخش های گردشگری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی از این محل انجام خواهیم داد«.سویدانلویی» اظهارکرد :به
نظر می رسد حدود  38میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی ملی نیز امسال به استان
ابالغ شود که با هزینه کرد این اعتبارات کمک بسیار زیادی به ایجاد زیرساخت های

علی نیا
طرح اشتغال فراگیر ملی با هدف شناسایی
افرادی که به دنبال شغل هستند اجرایی شده
که بر مبنای ایــن طــرح افــراد در رسته های
شغلی مختلف به کار گرفته می شوند.
در حال حاضر سامانه شناسایی افــرادی که
به دنبال شغل هستند و نیز به کارگیری این
دسته از افراد در رسته های شغلی مختلف به
صورت زنجیره ای در طرح اشتغال فراگیر ملی
تعبیه شده است.
با توجه به ایــن که ایجاد اشتغال پایدار در
استانها از اهداف طرح اشتغال فراگیر است،
این طرح به پایداری اشتغال کمک میکند.
گام های اولیه این طرح در استان برداشته
شــده امــا اجــرای آن با امــا و اگرهایی همراه
است.
یکی از جویندگان کار در این باره می گوید:
ســال هاست بــه دنــبــال راه انـــدازی کسب و
کار جدید هستم اما تاکنون موفق نشده ام
از تسهیالت مناسبی بهره ببرم و با معرفی
متولیان مربوطه بــرای دریــافــت تسهیالت
اشتغال فراگیر اقدام کرده ام.
«فــیــروزه» مــی افــزایــد :جویندگان شغل به
راهنمایی و هدایت از سوی متولیان مربوطه
نیاز دارند و تا زمانی که از سوی آن ها هدایت و
راهنمایی نشوند نمی توانند وارد عرصه کاری
شوند.
یکی دیگر از دانش آموختگان بیکار نیز می
گوید :از طریق یکی از دوستانم متوجه شدم
که با داشتن طــرح مناسبی می توانم برای
دریافت تسهیالت اقــدام کنم اما بــرای ارائه
طرح مهارت کافی ندارم و نمی دانم چگونه
می توانم از این تسهیالت استفاده کنم.
«شاکری زاده» می افزاید :از متولیان مربوطه
انتظار داریــم از طریق فراخون به متقاضیان
دریافت تسهیالت اطالعات کافی را ارائــه
دهند.
یــک کــارشــنــاس مطلع در ای ــن زمــیــنــه می
گوید :آشنایی با محیط کسب و کــار ،کسب
تجربه و آمــاده ســازی و ایجاد خــودبــاوری در

مهارت آمــوزی بــرای ورود به عرصه اشتغال
و کارآفرینی ،حفظ مشاغل سنتی و بومی
به ویــژه صنایع دستی ،کمک به بنگاه های
فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار
مستعد و توانمند ،کاهش هزینه های جذب و
به کارگیری نیروهای بدون مهارت و استفاده
از ظرفیت و توان آموزشی ،عملی بنگا ه های
اقتصادی از جمله اهداف اجرای طرح مهارت
آمــوزی که یکی از طــرح هــای بسته اشتغال
فراگیر است ،هستند.
وی با اشــاره به این که «طــرح مهارت آموزی
در محیط کار واقعی» یکی دیگر از طرحهای
بسته جامع اشتغال فراگیر است ،می افزاید:
افراد باالی  ۱۸سال به عنوان کارآموز برای
مدتی مهارت های فنی مورد نیاز بازار کار را
فرا می گیرند.
وی ادامــه می دهــد :طرح مهارت آمــوزی در
محیط کــار واقعی با رویکرد ایجاد و تثبیت
اشتغال و فرصتهای مــوجــود و مــورد نیاز
جامعه به ویــژه در مشاغل خــرد و خانگی با
استفاده از ظرفیت های بخش های غیردولتی
در توسعه آمــوزش هــای مهارتی و نیز برای
استفاده از ظرفیتهای آموزشی موجود در
محیط های کارگاهی در راستای توسعه و تنوع
الگوهای آموزشی تدوین شده است.
در همین حال ،مدیر توسعه کارآفرینی اداره
کــل تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی خراسان
شمالی با اشاره به طرح اشتغال فراگیر ملی
در خراسان شمالی می گوید :از ایــن هفته
پذیرش طرح برای اشتغال فراگیر در استان
آغاز شده است.
«نجفی» می افزاید :به منظور اجــرای طرح
اشتغال فراگیر ملی سامانه کارا راه اندازی
شــده کــه در دســتــرس متقاضیان قــرار می
گیرد.
وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه ایــن طــرح در سال
اقتصاد مقاومتی به نام بسته اشتغال فراگیر
بــا پــرداخــت تسهیالت ارزان قیمت بــرای
اشتغال راه اندازی شده است ،بیان می کند:
تسهیالت فراگیر یارانه دار است و اگر چه این
تسهیالت با نرخ  18درصد انعقاد قرارداد می

از طریق یکی
از دوستانم
متوجه شدم
که با داشتن
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برای دریافت
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شود ،اما  2تا  7درصد یارانه دارد.
وی مجموع اعتبار تخصیصی اشتغال فراگیر
را که به رسته های شغلی منتخب پرداخت
می شــود  190.4میلیارد تومان ذکــر می
کند و می گوید :هــدف از اجــرای ایــن طرح
ایجاد اشتغال است و تسهیالتی که در گذشته
پــرداخــت می شــد ،یــارانــه دار نبود ،امــا این
تسهیالت  2تا  7درصد یارانه دارد.
وی بیان می کند :گردشگری (بوم گردی)،
گیاهان دارویــی ،فرش دست بافت و دست
بافته هــا ،مــحــصــوالت گلخانه ای ،صنایع
تبدیلی کشاورزی ،صنایع پالستیکی ،پرورش
و اصالح نژاد دام (سبک و سنگین) ،پرورش
طیور و پوشاک به عنوان رسته های دارای
اولــویــت اشتغال در اســتــان از ســوی وزارت
تــعــاون ،کــار و رف ــاه اجتماعی اب ــاغ شــد تا
تسهیالت بانکی به طرحهای توجیهی مبتنی
بر این رستهها تعلق بگیرد.
وی می گوید :یکی از تکالیف وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه اشتغال فراگیر،
شناسایی ظرفیتهای پراشتغال بود که بر همین
اساس رسته فعالیتها مشخص شد.
وی سقف پــرداخــت تسهیالت ایــجــادی در

اقتصاد

3

بخش فراگیر را  2میلیارد تومان بیان می
کند و می گوید:از آن جایی که رقم پرداخت
تسهیالت در این بخش باالست احتمال این
که عمده متقاضیان شرکت ها باشند وجود
دارد.
وی می گوید :در این مرحله متقاضیان باید
به دستگاه های اجرایی مرتبط مراجعه کنند
و طرح های خود را به سامانه کارا ارائه دهند
که پس از تشکیل پرونده و دریافت مجوز،
طــرح بــرای ایــن که مشخص شــود جــزو طرح
های اولویت دار استان است یا نه ،بررسی
می شود.
وی اظهارمی کند :پس از ایــن مرحله طرح
مورد نظر به کمیته مربوطه منتقل و فرایندهای
معرفی به بانک و دریافت تسهیالت انجام می
شود.
وی با اشاره به این که متقاضیان استفاده از
تسهیالت اشتغال فراگیر می توانند از مراکز
مــشــاوره بــرای طــرح هایی کــه مــی خواهند
ارائــه دهند ،استفاده کنند ،اضافه می کند:
متقاضیان بــا مراجعه بــه مــراکــز مــشــاوره و
خدمات کار آفرینی می توانند برای ارائه طرح
های خود کمک های الزم را بگیرند.

یادداشت

کورسوی امید حذف
مالیات برارزش افزوده
شیری -الزمه رونــق تولید ،مشارکت با بخش
خصوصی و حمایت از صنایع حتی از طریق
صندوق های بیمه است بنابراین اگر سودی هم
در قبال این فعالیت ها ایجاد شود ،چرخ رقابت را
می چرخاند.
این در حالی است که دریافت مالیات از مجموعه
صنایع ،عاملی برای افزایش هزینه ها شده است.
در صورتی که باید با توسعه زیرساخت ها ،ایجاد
فضای مناسب و به کارگیری درست سرمایه های
انسانی ،زنجیر رکود را از پای تولید باز و مجدد ًا
آن را راه اندازی کنیم .با این وجود می توان گفت
حداقل  50درصــد تولید درگیر تأمین سرمایه
ثابت و سرمایه درگردش از بانک ها و منابع بانکی
است.تسهیالت رونق تولید هم اگرچه با تأخیر و
مشکالت زیــادی در حال پرداخت است اما نرخ
 18درصد برای تولیدکنندگانی که به جای سود
ضرر می کنند ،مقرون به صرفه نیست و تعداد
زیــادی از تولید کنندگان عطایش را به لقایش
می بخشند و از این تسهیالت استفاده نمی کنند
چرا که تسهیالت با نرخ  18درصد تأثیر چندانی
بر تولید ندارد.نکته مهم تر این که بانک ها منابع
کافی برای پرداخت تسهیالت با مقادیر باال ندارند
و در نتیجه با این شرایط توان جذب سرمایه گذار
خارجی نیز کاهش می یابد .برای جذب سرمایه
گذار خارجی در طرح های صنعتی ،الزم است
اقداماتی در رابطه با شفاف سازی قوانین ،ایجاد
فضای امن مالی و برگشت سرمایه و تأمین منافع
دوطرف و معرفی مناسب جذابیت های سرمایه
گذاری انجام و از این طریق زمینه تحرک بخش
های اقتصادی فراهم شود.
عالوه بر تمام محدودیت های زیرساختی و توسعه
ای ،هر چه جلوتر می رویــم به جای حمایت های
ویژه از تولیدکنندگان و صنعتگران به منظور ایجاد
توان رقابت در بازارهای جهانی ،مشکالتی همچون
بیمه تأمین اجتماعی و بــرق بــرای صنعتگران و
تولیدکنندگان ایجاد می کنند .بماند که در هر
مرحله چندین بــار مالیات بر ارزش افـــزوده نیز
برای تولیدکنندگان لحاظ می شود و به مشکالت
تولیدکنندگان دامن می زنند .در این میان وعده
های نمایندگان مجلس برای رایزنی در رابطه با
حذف مالیات برارزش افزوده از تولیدکنندگان در
الیحه بودجه  97کورسوی امیدی ایجاد کرده است.

