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جزئیات تهسیالت وام های خود اشتغایل در سال 98
بـر اسـاس آییـن نامـه ۳۰ ،هـزار میلیـارد ریـال از محـل جدول شـماره ۹
پیوسـت قانون بودجه پیش بینی شـده اسـت .همچنین  ۹۵هزار میلیارد
ریـال از محـل منابـع صنـدوق توسـعه ملـی در چارچوب مصوبـات هیئت
امنـا ،ضوابـط ،مقـررات و اساسـنامه صنـدوق نـزد بانکهای عامل سـپرده
گـذاری میشـود .علاوه بـر ایـن از منابع بانکی نیز بانک مرکـزی حداقل تا
مبلـغ  ۱۲۵هـزار میلیـارد ریال تسـهیالت اعتباری را به صـورت ترکیبی با
منابـع داخلـی بانکهـای عامـل برای تحقق اهـداف برنامههای اشـتغال در
امسـال تجهیـز میکنـد .در مجموع  ۲۵۰هزار میلیارد ریـال از این محلها
بـرای برنامههای اشـتغال سـال  ۹۸اختصـاص خواهد یافت.
برنامـه تولیـد دسـتگاههای اجرایـی در حـوزه اشـتغال بایـد در حـوزه

هدفگـذاری میـزان تولیـد و تعـداد فرصتهای شـغلی ،منابع مـورد نیاز و
نحـوه تأمیـن آن ،زمـان بندی اجرا و توزیع اسـتانی باشـد.وزارت کار مکلف
اسـت سـامانه نظارتـی الزم بـرای اجـرا ،رصـد و پایش برنامههـا را طی یک
ماه آینده ایجاد و دسترسـیهای مورد نیاز دسـتگاههای اجرایی و سـازمان
برنامـه و بودجـه را ارائـه کند.
بانـک مرکـزی نیـز موظـف اسـت بـا همـکاری سـازمان برنامـه و بودجـه،
صنـدوق توسـعه ملـی و بانکهـای عامـل ،دسـتورالعمل وحـدت رویـه،
متضمـن نحـوه و تسـهیل در پذیـرش طرحهـا و درخواسـتها ،گـردش
امـور ،دریافـت وثایـق ،اعطای تسـهیالت و وجـه التـزام را در چارچوب این
آییـن نامـه تـا  ۱۵روز آینـده تهیـه و بـه مؤسسـات عامـل ابلاغ کنـد.

در دام رودربایستی گیر نکنید
احتمـاال تـا بـه حـال گذرتـان بـه بازارچه
سمیه محمدنیا حنایی
هایـی کـه در اطـراف مناطـق گردشـگری
روزنامه نگار
برپـا شـده اند ،افتاده اسـت .پـای ثابت این
بازارچـه هـا ،مـواد خوراکـی اسـت کـه بـا عنـوان محلی بـه فروش می رسـد.
بیشـتر ایـن خوراکـی هـا تنقالت پـر رنگ و لعاب و خوشـمزه ،به شـدت باب
میـل خـوش خـوراک هاسـت .فروشـندگان این اقلام خوراکی فریب بسـیار
سـاده ای بـرای بـه دام انداختن مشـتریانی کـه صرفا بازدید کننده انـد ،دارند.
بیشـتر فروشـنده ها قاشـق هـای کوچک یکبـار مصرف و حتـی در جاهایی
خلال دنـدان هایـی را در کنـار دسـت خـود دارنـد و بـا خوش رویـی تمام از
شـما مـی خواهنـد از هـر کـدام از خوراکـی هایـی که دوسـت داریـد یا حتی
بـرای تـان تازگـی دارد ،تسـت کنید .آن هـا با این جمله که «تسـتش رایگان
اسـت!» خیـال همـه مـزه چشـندگان را در ابتـدای کار راحـت می کنند.
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حرفهای
مردم
کاربر مهدی امانیان

بـا عـرض سلام خدمت تیم روزنامه دخل و خـرج ،لطفا راه
هایـی را کـه مـی شـود کمـی پـول درآورد هم بیـان کنید.
متاسـفانه در شـرایط فعلی برای کسـانی که سـرمایه کافی
ندارنـد هیـچ شـغلی وجـود نـدارد .از طرفـی تقاضـا بـرای
شـغل هـا در حـال دگرگونـی اسـت .مثلا مـن زمانـی کـه
حسـابداری خیلـی روی بـورس بـود بـا پرداخـت هزینه ها
و شـهریه های زیاد باالخره کارشناسـی ارشـد حسـابداری
گرفتـم امادریـغ از کار  .لطفـا بخشـی را دربـاره کاریابی در
روزنامـه تـان بگذارید.

کاربر...

مـن یـک جوان هسـتم که مانند تمام انسـان هـای همنوع
خـودم دلـم مـی خواهـد ازدواج کنـم و تشـکیل خانـواده
بدهـم .امـا متاسـفانه هزینه هـا ازدواج به طـرز باورنکردنی
بـاال رفتـه اسـت .هـر چقـدر هـم کـه بخواهـی مقتصدانـه
و صرفـه جویانـه مراسـم و خریـد هـا را انجـام دهـی بـاز
هـم هزینـه هایـش خیلـی زیـاد مـی شـود .مثلا در اولین
گام خریـد یـک دسـته گل و یـک جعبـه شـیرینی بـرای
خواسـتگاری حـدود  150هـزار تومـان در مـی آیـد!  ...تـو
خـود بخـوان حدیـث مفصـل از ایـن مجمـل.

کاربر رعنا صدیق

با سلام .من دارای مدرک کارشناسـی تربیت بدنی هسـتم
و توانسـته ام در چندیـن دوره مهـارت ورزی بـرای مربـی
گـری در رشـته هـای بدنسـازی و وزرشـی شـرکت کنـم
و مـدرک بگیـرم .متاسـفانه در مشـهد بـا اینکـه مربـی بـا
توانایـی هـای مـن و مدارکـی کـه گرفتـه ام کـم پیـدا می
شـود هنـوز نتوانسـته ام کار پیـدا کنـم .مـی خواهـم بدانم
آیا می توان از سـازمانی تسـهیالت بگیرم تا خودم باشـگاه
ورزشـی احـداث کنـم .لطفـا در صـورت ایـن کـه ایـن نوع
تسـهیالت وجـود دارد از نحـوه ارائـه آن و میـزان آن در
نشـریه تـان مطلـب بگذارید.

کاربر شاهین میرزایی

چـرا نظارتـی بـر کار تعمیـرکاران اتومبیل وجود نـدارد .مثال
چنـدی پیـش قفـل در جلـوی خـودروی مـن خـراب شـده
بـود .مـن بـه چندیـن مغـازه تعمیـرگاه مراجعه کـردم و هر
کـدام از آن هـا قیمـت متفاوتـی بـرای تعمیـر در خـودرو به
مـن مـی دادنـد! میـزان قیمت هـا از  70هـزار تومـان بود تا
 10هـزار تومـان! و تمـام ایـن مسـائل در حالـی اتفـاق مـی
افتـاد کـه پالک خـودروی من به اصطالح شهرسـتانی بود و
تعمیـرکاران فکـر می کردند که من مسـافر هسـتم بنابراین
هـر کـدام قیمتـی بـا میـزان انصافی که داشـتن بـه من می
دادنـد .اگـر یـک نـرخ مصوب در تعمیـرگاه ها وجود داشـته
باشـد هیـچ گاه چنیـن شـرایطی بـه وجود نخواهـد آمد.

کاربر مریم مهریاین

بـا سلام .لطفـا دربـاره مزایـا و درآمدهـای ناچیـز معلمانی که
بـه شـیوه حق التدریسـی در مدارس غیر انتفاعـی تدریس می
کننـد هـم گزارشـی تهیـه کنیـد و به گـوش وزارت آمـوزش و
پـرورش برسـانید .در مدارسـی کـه از هـر دانش آمـوز حدود 3
و نیـم تـا  4میلیـون تومـان شـهریه دریافـت مـی کننـد برای
معلمـی کـه تدریـس همیـن بچه هـا را بـر عهـده دارد چیزی
حـدود چهـار هـزار تومـان بـرای هر سـاعت مـی پردازنـد .این
یعنـی ماهانـه حـدود  400و در نهایـت  500هزارتومـان! بـه
عبارتـی دیگـر حـق التدریس معلم بـرای  25دانش آمـوز برابر
بـا شـهریه یکی از آن هاسـت.

قاشـق را که از دسـت فروشـنده بگیرید اولین گام برای در تله خرید افتادن را
برداشـته اید .واقعیت این اسـت که اگر همراه تان کودک خردسـالی داشـته
باشـید که کار فروشـنده خیلی راحت تر از این حرفاسـت و کافی اسـت فقط
یـک قاشـق تسـتر بـه کـودک تان بدهد و شـما را حداقـل  100هـزار تومانی
پیـاده کنـد .امـا اگـر شـما از جملـه آدم های خجالتی هسـتید که سـریع در
حالـت رودربایسـتی قـرار می گیریـد و اصطالحا خـود را موظف می کنید که
اگـر چنـد مـزه خوراکـی را چشـیدید ،حتما بایـد خرید کنید هـم باید بگویم
که کارتان زار اسـت!
فروشـنده همراه با حرکت دسـت و چشـم شـما به طرف خوراکی ها ،شـروع
بـه معرفـی کـردن خوراکـی و حتـی بیـان طـرز تهیـه آن و خـواص درمانـی
اش مـی کنـد و آن قـدر از آن مـی گویـد تـا شـما را وادار مـی کنـد که میزان
اندکـی از آن را بچشـید .اگـر شـما در اولیـن گام بند را بـه آب بدهید مطمئنا

فروشـنده ها که تخصص باور نکردنی در شناسـایی ذائقه افراد دارند ،سـریعا
خوراکـی دومـی را پیشـنهاد مـی دهـد و ایـن بـازی ادامه می یابد .تـا باالخره
شـما بعـد از مـزه چشـی چنـد خوراکی دیگـر دلیلی بـرای نخریدن نداشـته
باشـید و خرید انجـام بگیرد.
حقیقت این اسـت که خرید از محصوالت خوراکی محلی اصال اشـتباه نیسـت
و حتـی مـی تواند در بسـیاری از مـوارد از مهاجرت هایِ کاری افراد روسـتایی
جلوگیـری کنـد ،امـا ایـن کـه شـما بـدون آن کـه قصـد خرید کردن داشـته
باشـید خـود را بـا انبوهـی از کیسـه هـای خریـد دریابید ،به این معنی اسـت
کـه حسـابی در بازارچـه های گردشـگری گول خـورده اید.
پـس اگـر بـار دیگـر گذرتـان بـه ایـن بازارچه هـا افتاد بهتـر اسـت از گرفتن
تسـتر های کوچک فروشـنده ها طفره بروید تا در رودربایسـتی فروشـنده در
نمانیـد و دسـت به جیب نشـوید.

| شگفتانههای اقتصادی |

بچه داری های پر هزینه
را بـه گـردن افزایـش قیمـت قوطـی هـای شـیر انداخت و گفته اسـت
کـه قوطـی کـه بـرای تولیـد کننـده  1700تومـان در می آمده اسـت
االن در حـدود  3300تومـان افزایـش یافته اسـت .افزایش  33درصدی
دسـتمزد کارگـران نیـز از دیگر دالیل توجیهی تحویـل زاده بود ،دالیل
توجیهـی کـه تاوانـش را خانـواده هـای عموما جـوان بایـد بپردازند .اما
واقعیت این اسـت که قوت غالب شـیرخواران همان شـیر خشـک است
کـه معضـل خانـواده هـای عیـال وار صـد چندان شـده اسـت .با گفت
وگـو بـا یـک کارشـناس تغذیـه کـودک و نوزاد مشـخص شـد که یک
کـودک چهـار ماهـه در صـورت مصـرف مـداوم و نه به صـورت کمکی
شـیر خشـک هر  5روز یکبار یک قوطی شـیر خشـک مصرف می کند.
کـه مصـرف ماهانه آن به  6قوطی خواهد رسـید .با سـری بـه داروخانه
هـای شـهر ،از قیمـت این محصول ضروری شـیرخوران با خبر شـدیم.
قیمـت یـک قوطی شیرخشـک چیزی بین22تـا 29هزار تومان اسـت
کـه البتـه ایـن موضـوع در باره شـیر خشـک هـای متابولیـک و خاص
خیلـی باالتـر اسـت .حـال بـا افزایـش قانونـی  10درصد باید شـاهد به
پس
قنداب بسـتن شـیرخوران معصومی شـویم که سرپرستانشـان از ِ
هزینـه هـای نگهداری آن هـا برنمی آیند.

تا چند سـال پیش داشـتن فرزند زیاد یکی از نشـانه های عقب ماندگی
فرهنگـی قلمـداد مـی شـد تا اینکه طـی بیانات مقام معظـم رهبری و
بـه تبـع آن دیگـر شـخصیت های دولـت ،این رویه کامال برعکس شـد.
دولـت در آن زمـان بـه ارائه و پیشـنهاد طرح هـای حمایتی پرداخت تا
بتوانـد هـر چـه بیشـتر زوج های جـوان را به فرزنـد آوری ترغیب کند.
تقریبـا مـی تـوان گفـت همه چیز خـوب پیش می رفت تا پارسـال که
بـه ناگهـان قیمـت یکـی از اقلام اصلی نگهـداری کودک سـر به فلک
گذاشـت .معضـل تامیـن هزینـه های مالی بـرای خرید پوشـک آنقدر
جـدی بـود که حتـی خانواده هایـی را که دارای فرزند خردسـال بودند
بـه فکـر شـیوه های قدیمی بهداشـت کـودکان انداخـت .اما ایـن بار با
افزایـش ده درصـدی قیمت شـیر خشـک در این آشـفته بـازار تورمی،
شـوک جدیـدی بـه خانـواده هـای دارای کـودک شـیرخوار وارد شـده
اسـت و قیمت هر قوطی شـیر خشـک به  22تا  29هزار تومان رسـیده
اسـت .بـه گفتـه هانی تحویـل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شـیر
خشـک نـوزادان ،بـه علـت گرانـی  30در صـدی قیمـت شـیر خام که
یکـی از اجـزای مهم شـیر خشـک اسـت ،تولید کنندگان چـاره ای جز
افزایـش قیمـت نداشـته اند .وی بخش دیگـر از گناه این افزایش قیمت

روایت معکوس از رابطه پول و شغل

دنیا وارونه شده است .تا قبل از این ها جوانان برای پیدا کردن درآمد به دنبال شغل می گشتند .آن ها حتی سختی گذر از سد بلند کنکور و قبولی در رشته
های پرکاربرد را نیز به جان می خریدند تا بتوانند با تکیه به همت و تالش خود شغل مناسبی را برای خود دست و پا کنند .یکی از رشته های بازاردار دانشگاهی
رشته داروسازی است .رشته ای که دانشجویانش چه در ابتدای قبولی و چه برای فارغ التحصیلی باید زمان و انرژی زیادی را بگذارند .تحصیل کردگان این رشته
با امید به فردایی مترقی تمام سختی ها را به جان می خرند فارغ از اینکه صدور تاسیس داروخانه به علت اشباع بازارآن متوقف شده است! و اگر داروسازی
بخواهد شغلی مرتبط با رشته دانشگاهی اش داشته باشد تنها دو راه دارد یا اینکه در داروخانه دیگران با عنوان نسخه پیچ و با درآمد بسیار ناچیز کار کند یا
اینکه از دیگر همکارانی که از شغل داروخانه داری خسته شده اند مجوز خریداری کند .قیمت مجوز داروخانه بسیار باورنکردنی است .و در باالی شهر تهران مثال
به  900میلیون تومان نیز می رسد .این در حالی است که این قیمت ها برای مناطق متوسط و پایین شهری به حدود  200میلیون تومان می رسد .شایان ذکر
است که خرید این مجوز به معنای داروخانه دار شدن نیست و خریدار باید هزینه های مرتبط با خرید یا رهن و اجاره مکان کسب را نیز در نظر بگیرد .این در
حالی است که بهترین حالت سود دهی یک داروخانه در مکان های پر جمعیت چیزی در حدود  10تا  12درصد است!

گوشت دوابره به سفره ها بریم گردد؟
روایـت قیمـت گوشـت قرمـز داسـتان پـر پیچ و خمی اسـت کـه گناهش
هـرروز بـه گـردن عـده ای می افتـد .متهم اصلی این روایت تلـخ در ابتدای
امـر خشکسـالی بـود ،در فصـل دوم داسـتان نقـش متهـم بـه دالالنی که
اقـدام بـه قاچـاق دام زنده می کردند ،رسـید .این در حالی بود که نوسـانات
ارزی از همـان ابتـدا دارای تاثیـر زیـادی در این مسـئله بـود .خبرهای ضد

ونقیـض از بـازار گوشـت در ابتـدای تیر موج جدیـدی از تنش های قیمتی
را وارد بـازار کـرد .خبرهایـی کـه حاکی از آن بود که گوشـت هـای وارداتی
بجـای اینکـه بـا ارز  4200تومانـی وارد کشـور شـود از ایـن بـه بعد بـا ارز
نیمایـی وارد کشـور خواهـد شـد و صـادر کننـده باید مابه التفـاوت قیمت
دو ارز را در همـان گمـرک بپـردازد ،امـا در ایـن بین مدیر کل امور عشـایر

آمارهای نرخ بیکاری

اسـتان اصفهـان بـه میـان آمـد .وی گفتـه اسـت که بـا توجه بـه وضعیت
مناسـب آب مراتـع در اسـتان اصفهـان و کـوچ عشـایر قیمـت دام زنده در
مـاه هـای خـرداد ،تیـر و مـرداد از  58هزار تومان بـه  38هزار تومان خواهد
رسـید  .گفتـه ایـن مدیـر بـه ایـن معنا سـت که قیمـت هر کیلو گوشـت
قرمـز کاهـش خواهـد یافـت و به  79هـزار تومان خواهد رسـید.

بانک جهانی هر سال براساس داده های آماری لیستی از بیکارترین کشورها را ارائه می دهد .بررسی آماری بانک جهانی امسال ایران را با نرخ بیکاری 12
درصدی خود در رتبه  25باالترین نرخ بیکاری از میان  180کشور جهان قرار داد .این در حالی است که وضعیت بیکاری در کشورهای همسایه ایران ،که
حتی برخی از آن ها با بحران های داخلی از قبیل معضالت بازسازی پس از جنگ و حتی جنگ داخلی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند ،خیلی
بهتر است .مثال نرخ بیکاری ایران در مقایسه با افغانستان چیزی در حدود  8برابر است! یا به عنوان مثال عراق با نرخ بیکاری  7/9درصدی باز هم از ایران
دارای وضعیت بهتری است .ترکیه دارای  ،10/9سوریه  ،8/1لبنان  ، 6/2امارات  2/6و بحرین و قطر با یک درصد نرخ بیکاری جزو همسایگان ایران هستند.
بخش عمده جمعیت بیکار ایران مربوط به افراد تحصیل کرده است که برخالف نیروی کار ساده دیگر کشورهای منطقه حاضر نیستند در هر شغلی مشغول
به کار شوند.

