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تجربه ناموفق اشتغالزایی در۳ دهه؛

ظرفیت های خالی تولید نیازمند فعال سازی
 تجرب��ه طرح های ناموف��ق اش��تغالزایی طی

۳ دهه گذشته مسئولیت دولت در برابر سیاست های 
 جدید پرداخت تس��هیالت اش��تغال را س��نگین تر 
م��ی کند ت��ا این منابع نی��ز همچون ادوار گذش��ته 
منحرف نشوند. به گزارش مهر، واقعیت این است که 
تجربه استفاده از ابزار »تسهیالت« برای اشتغالزایی 
در دولت های مختلف ناموفق بوده اس��ت آنطور که 
بر اساس گزارشات رسمی در همان دوران بسیاری 
از منابعی که تحت عنوان تس��هیالت برای اش��تغال 
به افراد پرداخت ش��ده، منحرف و در موارد غیر از 

اشتغالزایی هزینه شده است.
 طرح های »وام خود اشتغالی«، »اشتغال ضربتی«

 و »حمای��ت از بنگاه های زودب��ازده« طرح هایی 
بودن��د که هر ی��ک توس��ط دولت ه��ای مختلف 
رونمایی ش��دند اما بح��ران بی��کاری امروز خود 
ادعایی ب��ر تجرب��ه ناموفق همه ای��ن طرح ها در 
دولت ه��ای گذش��ته دارد چراک��ه سیاس��ت های 
اش��تغالزایی عموما در کوتاه م��دت نتیجه نخواهد 
داش��ت.بنابراین با فرض اینک��ه طرح های مذکور 
در کوت��اه مدت در زمان خ��ود موفق بودند اما در 
مجموع نمی توان آنها را طرح های موفق تلقی کرد 
چرا که صرفا ُمَس��کنی ب��رای مقابله با بیکاری در 

دوران خود بوده اند.
ب��دون تردی��د خ��روج از بح��ران بی��کاری، 
سیاس��ت های بلندم��دت اش��تغالزایی را می طلبد، 
سیاس��ت هایی که در کنار تس��هیالت تامین مالی و 
س��رمایه درگردش باید مداخالت توسعه ای دولت 
را در جریان اجرای طرح ها به همراه داش��ته باشد.

اما اتفاقی که طی ادوار گذش��ته با اجرای طرح های 
اش��تغالزا رخ داد پرداخت تس��هیالت ِصرف برای 
اش��تغالزایی و بدون توجه ب��ه اصالح فرآیندها بود 
به این ترتیب که تس��هیالت مالی به افراد یا بنگاه ها 
اختص��اص می یافت فارغ از این که این منابع مالی 

هدفدار باش��د یا به اصالح زیرس��اخت ها و ایجاد 
فرصت های شغلی جدید منتج شود.

با این حال نتیجه اجرای طرح های اش��تغال 
در دول��ت های مختلف انح��راف بخش زیادی از 
مناب��ع در جه��ت امور غیر از اش��تغال ی��ا تزریق 
منابع ب��دون احیای بخ��ش تولید کش��ور بود.در 
همین زمینه محمود بهمنی رئیس کل س��ابق بانک 
مرکزی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه دولت در سیاست های 
جدید تس��هیالت اش��تغال بای��د مالحظاتی را مد 
نظر داشته باش��د گفت: متاسفانه در ادوار مختلف 
برخی طرح های اش��تغالی منجر به انحراف بخش 
زیادی از منابع مالی شد و بسیاری از تسهیالت به 

واجدان شرایط پرداخت نشد.
وی ادامه داد: بدون ش��ک یکی از دغدغه های 
دولت در پرداخت تس��هیالت اشتغال انحراف منابع 
است؛ با نگاهی به گذشته با توجه به تجربه چند دهه 
اینگونه نتیجه می گیریم که دولت باید در کنار پرداخت 
تس��هیالت اشتغال با نرخ س��ود پایین، نظارت های 

 کافی و کاملی داش��ته باش��د که در غیر اینصورت 
بدون تردید منابع منحرف خواهند ش��د.رئیس کل 
س��ابق بانک مرکزی افزود: دولت باید مراقب باشد 
تا تسهیالت اشتغال در جهت افزایش اشتغال پذیری 
هزینه شود حتی در تسهیالتی که به کارخانجات و 
بنگاه های تولیدی پرداخت می کند چنانچه توس��ط 
دولت یک ناظر بر فرآیند هزینه کرد این تسهیالت 
نظارت کند بسیار می تواند در جلوگیری از انحراف 

این تسهیالت موثر باشد.
 *انحراف بخش زیادی 

از منابع تولید و اشتغال در ادوار گذشته
بهمنی گفت: در مواقعی طی دوره های گذشته 
تسهیالت سرمایه در گردش به بنگاه ها و واحدهای 
تولی��دی پرداخت ش��ده اما اکنون ای��ن واحدها به 
عنوان بدهکاران بانکی مطرح هس��تند؛ و این اتفاق 
به دلیل این بود که تسهیالت پرداختی در محل های 
غیر تولیدی هزینه ش��دند به طوریکه بخشی از این 
تس��هیالت دریافتی به عن��وان پرداخت بدهی های 
 واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی، خری��د اوراق و

س��پرده گذاری نزد نظام بانکی هزینه شد و در عین 
حال که منابع منحرف ش��د، بنگاه ه��ای تولیدی را 
بدهکار کرد.وی با تاکید بر اینکه دولت برای اشتغال 
ناگزیر به تامین سرمایه در گردش تولید است گفت: 
به اعتقاد من تمرکز دولت برای ایجاد اش��تغال باید 
فع��ال کردن ظرفیت های خال��ی واحدهای تولید و 
صنعتی باشد که برخی از آنها فقط با نیمی از ظرفیت 
اسمی خود در حال فعالیت هستند.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره 
تس��هیالت ۱.۵ میلیارد دالری صندوق توسعه ملی 
گف��ت: دولت باید ب��ا دقت بر رون��د پرداخت این 
تسهیالت نظارت کند تا مبادا منابع ارزی کشور که 
برای مقابله با بحران بیکاری و اشتغالزایی تخصیص 

پیدا کرده، منحرف شوند.
بر اس��اس این گزارش، کارشناسان اقتصادی 
معتقدن��د، دولت در کنار سیاس��ت ه��ای وام دهی، 
بای��د س��رمایه گ��ذاری را افزایش ده��د؛ همچنین 
با توجه به وابس��تگی ش��دید سیاس��ت های بازار 
کار ب��ه اقتص��اد، دولت باید نرخ رش��د اقتصادی و 
 ن��رخ به��ره وری را افزایش ده��د. بنابراین جذب 
 س��رمایه گذار، افزایش نرخ رش��د اقتص��اد و نرخ
 بهره وری به عنوان مهمترین شاخص های سیاست های

موثر در اش��تغالزایی مطرح می شوند.با این حال بر 
 اساس گزارشی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس نیز منتشر ش��د، بحران بیکاری فعلی ناشی 
از دوره س��الهای ۸۵ تا ۹۳ اس��ت. به طوریکه در 
این س��ال های به نس��بت تقاضای ورودی به بازار 
کار، اش��تغال ایجاد نش��د. در ح��ال حاضر بحران 
بی��کاری به عن��وان یک��ی از ۶ ابرچالش اقتصادی 
پی��ش روی دولت اس��ت ک��ه برای خ��روج از این 
بحران اقتصادی - اجتماعی منابع متنوعی از محل 
اعتب��ارات بودجه ای، صندوق توس��عه ملی و منابع 

بانکی اختصاص یافته است.

بهره برداری 4 طرح و پروژه 
اشتغالزایی در بهشهر 

همزمان با شش��مین روز از دهه فجر، چهار 
طرح و پروژه اش��تغالزایی در بهش��هر با بیش از 
۲۰ میلی��ارد ریال اعتبار به بهره برداری رس��ید.

به گزارش مهر، همزمان با افتتاحیه های مختلف 
دهه فجر، ۴ طرح اشتغالزایی در بخش مرکزی و 
ش��هری بهشهر با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد ریال 
و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۰ نفر، به بهره برداری 
رسید.هادی خنجری سرپرست فرمانداری بهشهر 
در این باره به خبرنگار مهر گفت: افتتاح مهد کودک 
ب��ه همت و تالش اداره بهزیس��تی با اعتبار ۷۰۰ 
میلیون ریال و افتت��اح کارگاه تولید لنت ترمز به 
 همت صندوق کارآفرینی امید با اعتبار ۶۰ میلیون 
ری��ال از جمله طرح های افتتاح ش��ده در حوزه 
شهری بهشهر است.هادی خنجری افزود: افتتاح 
گلخانه پرورش لیمو و افتتاح مرغداری گوش��تی 
۲۰ ه��زار قطعه ای به همت جهاد کش��اورزی با 
اعتبار ۲۰ میلی��ارد ریال از جمله افتتاحیه ها در 

بخش مرکزی بهشهر بوده است.

300 میلیون دالرصادرات از واحدهای 
صنعتی کوچک خراسان رضوی

تفاهم - گروه اقتصادی : مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی با بیان 
اینکه ۴۲ میلیون دالر صادرات توسط واحدهای 
صنعتی کوچک صادر ش��ده، گف��ت: در مجموع 
واحده��ای صادراتی بالغ ب��ر ۳۰۰ میلیون دالر 
صادرات داش��ته اند."مس��عود مهدی زاده مقدم" 
گفت: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی کوچک 
ساختار شکننده ای برای فروش محصوالت دارند 
ولی ب��ا حمایت های صورت گرفت��ه و با کمک 
ش��رکت های مدیری��ت صادرات، بال��غ بر ۳۰۰ 
میلی��ون دالر صادرات تا پای��ان دی ماه در این 
 واحدها انجام شده است.وی افزود: سرمایه گذاری 
خارجی در اس��تان خراس��ان رضوی از مجموع 
۱۰۴ مورد سرمایه گذاری طرح خارجی که حدود 
۴۳۰میلیون دالر س��رمایه گذاری شده و اشتغال 
چه��ار هزار و ۷۰۰ نفر را فراهم کرده، ۴۰ درصد 
 به لحاظ تعداد، ۳۰ درصد از لحاظ سرمایه گذاری 
و ۲۷ درصد اشتغال در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان مستقر شده اس��ت.  مهدی زاده مقدم ادامه 
داد: ۸۸ درص��د واحدهای صنعت��ی بهره برداری 
رسیده در استان خراسان رضوی صنایع کوچک 
هستند و بیش از ۹۵ درصد صنایع استان را بخش 
خصوصی ش��کل داده که این کم نظیر بوده و هم 
اکن��ون ۴۴ درصد صنایع، ۴۰ درصد اش��تغال و 
۲۶ درصد س��رمایه گذاری استان در شهرک هاو 
نواح��ی صنعتی اس��ت و بهتری��ن موقعیت برای 
سرمایه گذاران بوده تا واحدهای صنعتی خود را 
در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر و از مزایای 

استقرار برخوردار شوند.

 توسعه صنعتی اصفهان به سمت 
صنایع پاک، دانش بنیان، و رقابت پذیر

تفاهم - گروه اقتصادی: مدیرعامل ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره به وجود 
بیش از ۷۰ ش��هرک و ناحیه صنعتی با اشتغالزایی 
بیش از ۱۲۰ هزار نفر در سطح استان و پیش بینی 
اشتغال ۲۰۰ هزار نفری در این شهرک ها و نواحی 
صنعتی تا س��ال  ۱۴۰۴ گفت: رویکرد این شرکت 
حمایت از توس��عه صنعتی استان به سمت صنایع 
 پ��اک، غیر آالین��ده، دانش بنیان و ص��ادرات گرا 
و رقابت پذیر تعریف ش��ده است.محمدجواد بگی 
با اش��اره به چالش های بزرگ اس��تان و کش��ور 
تصریح کرد: بحران آب، آلودگی هوای کالنشهرها 
و نیاز به حفظ محیط زیس��ت به همراه نرخ باالی 
بیکاری از چالش های اصلی کشور است که رفع 
 آنها باید در اولویت قرار گیرد. مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان حجم انبوه جوانان 
تحصیلکرده جوی��ای کار را از مزیت های اصلی 
کشور دانست و افزود:  توسعه شرکت های دانش 
بنیان می تواند عالوه بر ارائه محصوالت و خدمات 
 با کیفیت مناس��ب، اشتغال مناس��بی هم برای این 
فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد نماید. وی بیان 
داشت: رویکرد توسعه صنعتی استان به سمت صنایع 
 پاک، غیر آالینده، دانش بنیان و صادرات گراست 
ت��ا زمینه برای رقابت پذیری و اش��تغال پایدار در 
استان فراهم شود.بگی  با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از ۷۰ شهرک صنعتی در استان اصفهان زمینه 
اشتغالی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر را فراهم کرده است، 
گفت: پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰ تعداد اشتغال 

استان به ۲۰۰ هزار نفر برسد.

 بازگشت 16 واحد تولیدی تعطیل 
به چرخه تولید در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د گفت: طی س��ال جاری 
۱۶ واح��د صنعتی راکد در ش��هرک های صنعتی 
اس��تان به چرخه تولید بازگش��تند. ب��ه گزارش 
تفاهم، س��هراب بن��ام اف��زود: برای احی��اء این 
تع��داد واحد صنعت��ی ۲۰ میلیارد توم��ان هزینه 
ش��ده اس��ت که ۱۲ میلیارد توم��ان از این میزان 
تس��هیالت از محل رون��ق بوده اس��ت.وی بیان 
کرد: با به چرخه تولید بازگش��تن این تعداد واحد 
صنعتی راکد برای ۱۱۰نفر اشتغالزایی ایجاد شده 
 اس��ت.مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنش��ان کرد: همچنین 
۱۶ طرح باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی طی 
س��ال جاری با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان 
در س��ه هکتار از زمین های شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان به بهره برداری رسید که برای ۱۷۴ 
نفر اشتغالزایی ایجاد شد.بنام تصریح کرد: ۹میلیارد 
و ۱۰۰میلیون تومان برای تکمیل زیرساخت های 
شهرک های صنعتی استان اختصاص داده شد که 
۳ میلیارد و ۷۰۰ تومان از این میزان برای شهرک 

صنعتی یاسوج ۳  بوده است.

خبرنامه

 افتتاح 3 واحد تولیدی 
در شهرک صنعتی صفادشت مالرد 

تفاهم - گروه اقتصادی: ۳ واحد تولیدی در 
شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت مالرد افتتاح 
ش��د. این واحدها با ایجاد اش��تغال ۲۲۰نفری و 
سرمایه گذاری بیش از ۷۵۰میلیارد ریال از سوی 
بخش خصوصی راه اندازی شده است و تولیدات 
آن ش��امل آرد، پارچه های گردبافی و رنگرزی 
و س��اخت توربین اس��ت.آیین با حضور صادق 
نجفی- معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و 
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی کش��ور، محمد امام��ی امی��ن- معاون 
امور اقتص��ادی و برنامه ریزی اس��تاندار تهران، 
 شاهپور قنبری- مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی ته��ران، یداله صادقی- رییس س��ازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان ته��ران، بهمن 
خطیبی- فرماندار مالرد و جمعی از مس��ئوالن 
شهرستان  در ش��هرک صنعتی صفادشت برگزار 
شد.بهمن خطیبی، فرماندار مالرد در این آیین با 
تاکید بر ظرفیت ها و زمینه های گسترده تولید و 
اشتغال در سطح شهرستان مالرد اظهار کرد: این 
شهرستان برای توسعه صنعت و مخصوصا صنایع 
دانش بنیان آمادگی الزم را دارد. فرماندار مالرد 
با بیان اینکه شهرس��تان مالرد می تواند یکی از 
کانون های اشتغال و توسعه در برنامه های ششم 
باشد ابراز امیدواری کرد که شرکت حریر الوان به 

چشم انداز اشتغالزایی ۵۰۰ نفری برسد.

 رونمایی از سامانه ثبت ایده ها 
در صندوق ضمانت بخش تعاون

مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
بخش تع��اون از افزایش س��قف ضمانت نامه های 
این صندوق به ۱۸ میلیارد تومان در س��ال جاری 
خبر داد.به گزارش ایسنا، مهدی حسین نژاد افزود: 
تعه��دات ما نی��ز از ۱۵۰ میلیارد تومان در س��ال 
۱۳۹۳ ب��ه ۱۰۰۰ میلیارد تومان در س��ال جاری 
افزای��ش پیدا کرده و اکن��ون پرتفوی ما به ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است. حسین نژاد اظهار کرد: 
صندوق طرح های جدیدی را از زمان فعالیت خود 
و با توجه به نیاز تعاونی ها اجرا کرده اس��ت و در 
این راس��تا ضمانت نامه معام��الت را راه اندازی و 
تامین مواد اولیه توس��ط تعاونی ها با کارمزد زیر 
ی��ک درصد را ضمانت کردیم که اکثر ش��رکت ها 
از این ضمانت نامه اس��تفاده کردند. وی ادامه داد: 
ط��رح تامین مالی جمعی نیز طرح دیگری بود که 
دنب��ال کردیم و زودتر از ب��ورس وارد این فرآیند 
شدیم و برای حمایت و کمک به طرح های فراگیر 
ملی یا طرح عمران و توسعه شهری اعالم آمادگی 
کردیم.مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
بخش تعاون که در ششمین جشنواره ملی تعالی و 
مدیریت تعاونی ها سخن می گفت با اشاره به افتتاح 
و رونمایی از س��امانه ثبت ایده های این صندوق 
در جش��نواره شش��م گفت: به منظ��ور حمایت از 
تعالی سازمانی و بهره وری تعاونی ها اعالم کردیم 
تعاونی هایی که بتوانند خود را به لحاظ بهره وری 
ارتق��اء دهند در این س��امانه معرف��ی و قرار داده 
شوند.وی در پایان از امضای تفاهم نامه با صندوق 

فناوری و پژوهش وزارت علوم خبر داد .

 بررسی مشکالت واحدهای تولیدی 
 شهرک های صنعتی ایالم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایالم 
گفت: در پنجمین روز از دهه فجر که به نام انقالب 
 اس��المی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اش��تغال 
نام گذاری ش��ده، مدیرکل امور بانوان و خانواده 
اس��تانداری و نیز اعضاء کارگروه اشتغال بانوان 
استان و مشاورین بانوان ادارات کل و شهرستان 
ایالم در قالب تور صنعتی از ش��هر صنعتی ایالم 
بازدی��د نمودند.به گزارش تفاهم، مرتضی دارایی 
با اش��اره به سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و 
توس��عه هم��ه جانب��ه و خودکفای��ی و همچنین 
تش��ویق و حمایت از مش��ارکت و نقش آفرینی 
زنان درعرصه های مختلف اقتصادی و رش��د و 
توس��عه اس��تان، افزود: این بازدید با حضور۲۰ 
 نف��ر از مش��اوران ام��ور بان��وان دس��تگاه های 
اجرایی استان و به مناسبت دهه مبارک فجر انجام 
شد.دارایی اظهار کرد: حاضرین در این بازدید با 
حضور در کارخانه آیلو تولید کننده انواع روغن 
خام کنجد و آفتابگردان و ش��رکت زرجین بافت 
تولی��د کننده ان��واع پارچه جی��ن و کتان ضمن 
آش��نایی با نحوه کار،  محیط و امکانات به ویژه 
زنان ش��اغل در واحدهای تولیدی از نزدیک با 

مسایل و مشکالت ایشان آشنا شدند.

 ایجاد 40 هزار و پانصد شغل 
در استان البرز 

اس��تاندار البرز با بیان اینکه البرز در بحث 
اس��تفاده از منابع رونق تولید از رتبه ۲۷ به رتبه 
نخس��ت رس��یده اس��ت، گفت: ۴۰ هزار و ۵۰۰ 
شغل در البرز ایجاد شده است.به گزارش تفاهم، 
محمدعلی نجفی با اشاره به اینکه در استان البرز 
گام ه��ای خوبی در مجموعه صنای��ع فناوری و 
 مدرن برداش��ته ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: در

۵ ماه اخیر در حوزه رفع موانع تولید، استان البرز 
اقدامات خوبی داشته است.استاندار البرز با بیان 
اینکه استان البرز در بحث استفاده از منابع رونق 
تولید از رتبه ۲۷ به رتبه نخس��ت رس��یده است، 
ادامه داد: اس��تان البرز توانس��ت بیشترین منابع 
را ب��رای تولید جذب کند.وی با اش��اره به اینکه 
اش��تغالی که دولت برای البرز تعیین کرده بود ۳۳ 
هزار اشتغال بوده است، عنوان کرد: در ۵ ماه اخیر 
۴۰ هزار و ۵۰۰ نفر اش��تغال در البرز ایجاد شده 
که امید اس��ت به ۵۰ هزار نفر برسد.نجفی با بیان 
اینکه در البرز در بخش های مربوط به کشاورزی 
بیش از ۱۰ موسس��ه ملی بخش تحقیقات کشور 
حضور دارد، افزود: البرز به دنبال این اس��ت که 

جزو ۵ استان برتر در همه بخش ها باشد.

خبرنامه

 افزایش 
 نـرخ ارز 

دالیل روانی دارد

   رئیس جمهور کش��ورمان گفت: افزایش 
ن��رخ ارز قاعدت��ًا دالیل روان��ی و تبلیغاتی دارد 
و م��ن اینجا به مردم اعالم می کنم که نس��بت به 
 آینده امیدوار باش��ند و مطمئن باشند که آینده ای 
 بهت��ر در پیش خواهد ب��ود. به گ��زارش تفاهم، 
حجت االس��الم حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
کش��ورمان در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه 
ضمن تبری��ک ایام دهه فجر انقالب اس��المی به 
ملت بزرگ ایران گفت: بعد از قرن ها که در نظام 
اس��تبدادی در رنج و تحقیر بودند و ده ها س��ال 
کش��ور در اختیار قدرت های بیگان��ه بود مردم 
تصمیم گرفتند تا عزت، اس��تقالل، آزادی و پاک 
کردن کش��ور از انواع فسادها و بی عدالتی ها را 
محقق س��ازند، گفت: انقالب به پیروزی رسید و 
امروز پس از ۳۹ س��ال شاهد مشارکت، نشاط و 
اس��تقامت مردم در برابر انواع تهدیدها و موفقیت 
در عرص��ه های داخلی و خارجی هس��تیم. اینها 
آرم��ان هایی اس��ت که تعیین کنن��ده راه ما برای 
قرن های پیش رو اس��ت. رئیس جمهور تصریح 
کرد: انقالب ما پس از ۳۹ سال با مشارکت مردم 
و نش��اط و استقامتی که در برابر انواع تهدیدهای 
فراوان در عرصه داخلی و خارجی از خود نشان 
دادند امروز در باالترین جایگاه ها ایس��تاده اند.

وی ادامه  داد: هیچ وقت نیست که مردم از اصل 
آزادی، استقالل، حاکمیت مّلی، مبارزه با استبداد 
و اس��تعمار و ایس��تادگی در براب��ر متجاوزین و 

مبارزه با فساد دست بردارند.
باید صدای نسل جوان شنیده شود

رئیس جمهور با بیان اینکه باید صدای نسل 
جوان که بی��ش از ۷۰ درصد جمعیت کش��ور را 
شامل می ش��وند شنیده ش��ود گفت: تنها شنیدن 
کافی نیس��ت و جوان��ان نمی خواهن��د که صرفًا 
صدای آنها ش��نیده شود، بلکه آنها دارای ایده ها، 
افکار و خواست هایی هستند که باید آنها را شنید 
و پذیرفت.روحان��ی یادآور ش��د: جوانان دنیای 
جدیدی می بینند و ما باید راه های پیشنهادی آنها 
را ببینیم، مطالعه کنیم و با آنها به گفتگو بنش��ینیم 
 و راهی که آنها مش��اهده می کنند و مس��یری که 
می پس��ندند بای��د در اراده و خواس��ت حاکمیت 
هم��واره تأثیرگذار باش��د.وی تصریح کرد: امروز 
س��طح معلوم��ات و دانش عمومی جوان��ان ما با 
دیروز متفاوت اس��ت و این نش��ان می دهد که ما 
باید عالم به زمانه باش��یم که اگر این طور نباش��د 
انجام وظیفه برای ما س��خت خواه��د بود.رئیس 
جمه��ور گفت: دول��ت دوازدهم عالوه ب��ر ادامه 
هم��ه آرمان های انقالب اس��المی، دو هدف مهم 

را تعیی��ن ک��رده و پیش می برد. اش��تغال مولد و 
مبارزه با فقر مطلق دو هدف عمده دولت است که 
ما این دو هدف را در بودجه س��ال ۹۷ هم مورد 
توجه عمیق ق��رار دادیم.روحانی اظهار داش��ت: 
امیدواریم نمایندگان مجلس هم الیحه بودجه ای 
را که تقدیم آنها شده است را با رعایت این نکات 
بررسی کنند تا ما بتوانیم در برابر این وعده هایی 

که به مردم داده ایم، سربلند بیرون بیاییم.
نرخ ارز کنونی را متعادل نمی بینیم

وی در پاس��خ به این سوال که آیا نوسانات 
ارزی و افزایش قیم��ت دالر در بازار یک اقدام 
از جانب دولت به جهت تأمین بودجه به حساب 
می آی��د یا خیر؟ گف��ت: ما ن��رخ ارز کنونی را 
متعادل نمی بینیم و این رقم باید به تعادل برسد.

افزایش نرخ دالر نس��بت به هفته های گذش��ته 
حتمًا نمی تواند دالیل تجاری داش��ته باشد. چرا 
ک��ه ما در تأمی��ن ارز و همچنی��ن مخارج ارزی 
تراز مثب��ت داریم.روحانی با بی��ان اینکه برخی 
م��ی گویند دولت خ��ودش ارز را گران می کند، 
تصری��ح کرد: این موضوع درس��ت نیس��ت چرا 
ک��ه زمانی دول��ت این کار را انج��ام می دهد که 
دچار کسر بودجه باشد.اما ما امسال نه تنها کسر 
بودج��ه نداریم بلکه تمام آنچه در ابتدای س��ال 
تصویب ش��ده، که با همان ارقام در حال اجرایی 
شدن است.رئیس جمهور گفت: بنابراین افزایش 
نرخ ارز قاعدت��ًا دالیل روانی و تبلیغاتی دارد و 
من اینجا به مردم اعالم می کنم که نسبت به آینده 
امیدوار باش��ند و مطمئن باشند که آینده ای بهتر 
در پی��ش خواهد بود. حت��ی در زمینه ارزی نیز 
ش��رایط ما بهتر از حال حاضر و گذشته خواهد 
شد.وی خاطرنش��ان کرد: تاکنون ما ۳۰ میلیارد 
دالر فاینان��س خارجی در اختی��ار داریم که در 
بودج��ه ۱۲ میلیارد دالر آن تصمیم گیری ش��ده 
اس��ت که این نش��ان از روند رو به رشد فضای 

اقتصادی و ارزی ما دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در خصوص این 
ارقام فاینانس خارجی تصمیماتی اتخاذ ش��ده که 

برخ��ی را بانک مرکزی اعالم کرده و در آینده هم 
موارد دیگری اعالم خواهد شد.

مردم در مسیر پر ریسک ارز قدم برندارند
وی گف��ت: توصیه م��ن به مردم این اس��ت 
 ک��ه در مس��یر پ��ر ریس��ک ارز ق��دم برندارند و 
س��رمایه های خود را در مس��یرهای دیگری که 
باثب��ات و دارای ریس��ک کمت��ری اس��ت هزینه 
کنن��د و به آنها توصیه می کنم ک��ه به آنچه که از 
جان��ب بانک مرکزی و دس��تگاه های مالی اعالم 
می ش��ود توجه داشته باشند.روحانی ادامه داد: در 
خصوص بدهی س��ازمان تامین اجتماعی، دولت 
توصیه های مهمی را به آن سازمان داشته و گفته 
که باید از بنگاهداری دست بردارد.رئیس جمهور 
تصریح کرد: بنده شرطم با وزیر کار در ابتدای کار 
 این بود که بنگاه ه��ای اقتصادی را واگذار کند و 
قدم های خوب و مثبتی را در این مسیر بردارد که 
این تنها راه نجات اقتصاد کشور است.وی افزود: 
تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی باید بنگاه های 
اقتص��ادی خود را واگذار کنن��د که این هم به نفع 

آنهاست و هم به نفع مردم.
 شرایط توسعه انسانی خوبی را امروز 

در کشور شاهد هستیم 
رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری که 
رمز پیشرفت و پیش��رفت نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران طی ۴ دهه اخی��ر چه بوده اس��ت، افزود: 
اساس پیشرفت ما بر مبنای استقالل و اراده ملت 
است. ملتی اگر منسجم و مصمم باشد و حاکمیت 
ه��م خود را از مردم بدان��د کما اینکه حاکمیت ما 
 برگرفته و منتخب ملت است می تواند در زمینه های 
مختلف پیش��رفت داش��ته باش��د.روحانی گفت: 
ش��رایط توسعه انس��انی خوبی را امروز در کشور 
شاهد هستیم و ما در حوزه های علمی، بهداشتی 
 ش��رایط مناس��بی داری��م و ای��ن را س��ازمانهای 
بی��ن المللی هم تایید کرده ان��د و اگر بخواهیم با 
س��ال ه��ای ابتدای انقالب مقایس��ه کنیم بس��یار 
متفاوت خواهد بود.وی با بیان اینکه تا زمانی که 
 به آینده بس��یار امیدوار هستیم و از سرمایه های 

مل��ی خ��ود درس��ت اس��تفاده می کنیم مس��یر 
پیشرفت را هم ادامه خواهیم داد، خاطرنشان کرد: 
در سال های اخیر رش��د مثبت اقتصادی همواره 
در کشور وجود داشته است.رئیس جمهور افزود: 
ممکن است یک سال رشد دو رقمی داشته باشیم 
که این اتفاق نیز در دولت ما رخ داده و امسال هم 
به فضل الهی این طور خواهد شد و ما شاهد رشد 

مثبت اقتصادی خواهیم بود.
دولت اعتراض مردم را می شنود

حس��ن روحانی در پاسخ به س��والی  مبنی 
براینک��ه  یکی از ریش��ه ه��ای  اعتراضات اخیر 
به وضعیت معیش��ت و اقتصاد بازمی گردد. شما 
 این روزها مدام از ش��نیدن صدای مردم س��خن 
می گویید. آیا صدای مردمی که به بیکاری، تورم، 
ناکارآم��دی مدیران و رفاه زدگ��ی آنها اعتراض 
داش��تند، را شنیدید؟ اگر پاس��خ مثبت است چه 
 تصمیماتی گرفته اید؟ آیا رئیس جمهور برنامه ای 
ب��رای تغییر تیم اقتصادی دارند؟  گفت: اش��کال 
اول من به این س��ئوال است. شما وقتی خواست 
م��ردم را فق��ط در بخش اقتصاد م��ی برید همین 
نشنیدن صدای مردم اس��ت. البته مردم در زمینه 
اقتصادی هم اعتراض دارن��د اما مردم در روابط 
خارجی، مسائل فرهنگی و اجتماعی هم اعتراض 
 دارند. گوش ما باید ش��نوا باشد و بداند مردم چه 
می خواهند.وی افزود: ش��ما اگ��ر به خبرگزاری 
خود مراجعه کنید، می بینید، منتشر شده که مسیر 
تورم ما رو به پایین بود، نش��ان می دهد که مسیر 
ما درس��ت بوده رش��د اقتصادی ما در سال ۹۱ 
منهای ۶/۱ بوده اس��ت، س��ال گذش��ته رشد ما 
دو رقمی بوده این نش��ان می دهد مس��یر دولت 
درس��ت بوده  البته این نشان نمی دهد مشکالت 
 م��ردم حل ش��ده.رئیس جمه��ور ادام��ه داد: ما 
مس��تمری بگیران را بیش از سه برابر کردیم این 
یعن��ی به بخش فقر و مردمی که در رنج هس��تند 
توج��ه داریم. در تبصره ۱۴ بودجه امس��ال برای 
ریش��ه کنی فقر مطلق بودجه گذاشتیم. در تبصره 
۱۸ بودج��ه امس��ال برای اش��تغال مناب��ع مالی 
گذاش��تیم به این معنی اس��ت که ما توجه داریم.

وی اف��زود: اینکه ش��عار دولت مب��ارزه با فقر و 
 ایجاد اشتغال است یعنی به اعتراض مردم احترام 
می گ��ذارد و صدای مردم را می ش��نود. در بین 
دول��ت های قبل این دولت رس��ا تری��ن صدا را 
داش��ته و گفته اعتراضات را می ش��نود مسئوالن 
کشور اصل اعتراض را شنیدند من هم خوشحالم 
 ک��ه همه م��ی گوین��د باید اعت��راض م��ردم را 

می شنوند این خیلی خوب است.

عکس یک
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معاون امور تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بر ضرورت تاس��یس تعاونی های نیاز تاکید کرد و گفت: یکی از 
کارکردهایی که سهم تعاونی ها را در جی دی پی افزایش می دهد 
تعاونی های تامین نیاز است.به گزارش ایسنا، سیدحمید کالنتری 
اظهار کرد: تعاونی های تامین نیاز امروز در ش��هرها، روس��تاها و 
بنگاه های خصوصی می توانن��د اس ام ای  های همنام را کنار هم 
قرار داده و س��ازماندهی کنند و از این طریق بهره وری کش��ور را 

افزایش دهند.
وی ادام��ه داد: صنایع کوچک، قطعه س��ازها، خدمات حمل 
و نق��ل، فعالیت های تولیدی، پرورش م��رغ و ماهی، دام و طیور 
و باغ��داری و کش��اورزی جزو تعاونی های تامین نیاز به ش��مار 
می رود که می توانن��د در قالب یک هلدینگ بزرگ کنار هم قرار 
گیرند.معاون امور تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: امروز ثروت در حال جابه جایی اس��ت و قدرت علمی 
جای قدرت سیاس��ی و اقتصادی را گرفته است، لذا باید به سمت 

تعاونی های دانش بنیان برویم و این دس��ته از تعاونی ها را تقویت 
کنیم. اگر ۱۰ س��ال قبل پنج شرکت بزرگ اقتصاد دنیا نفتی بودند 

اکنون پنج شرکت بزرگ دنیا it Base هستند.
 کالنتری با تاکید بر لزوم بهره ور شدن تعاونی ها خاطر نشان

 ک��رد: تع��اون فی نفس��ه به��ره ور گراس��ت، کار جمع��ی می کند، 
توانمندی ه��ا و شایس��تگی ها را کنار هم ق��رار می دهد و موجب 
بهره وری می ش��ود. ب��ه طور حتم حل مش��کل محیط زیس��ت، 
خشکس��الی و ب��ی آب با کار جمعی، فکر تعاونی و بهم پیوس��تن 
می تواند حل ش��ود.وی در عین حال به نق��ش موثر تعاونی های 
روستایی و بهیاری در عمران و آبادانی کشور اشاره کرد و گفت: 
بیش از نیمی از روس��تاها تحت پوشش تعاونی های دهیاری قرار 
دارند به نحوی که در حال حاضر ۱۷ هزار روستا در قالب ۸۰۰ 
تعاونی دهیاری مدیریت و خدمت رسانی می شوند. به گفته معاون 
امور تعاونی ه��ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون در 
۵۵ شهرس��تان تعاونی های توسعه و امور شهرستانی تشکیل شده 

اس��ت و باید تالش ش��ود تا به سمت تش��کیل تعاونی های نسل 
جدی��د دانش بنیان، تامین نیاز، فارغ التحصیالن و اس��تارت آپ ها 

برویم و آنها را توسعه بدهیم.
کالنتری که در شش��مین جش��نواره ملی به��ره وری و تعالی 
س��ازمانی تعاونی ه��ا در مرکز همایش های صداوس��یما س��خن 
می گفت، توجه به نوآوری و خالقیت در تعاونی ها را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: تعاونی ها در صورتی که به نوآوری توجه نکنند، 
دچار ایس��تایی می شوند. تعاونی های پویا باید مرتبط فکر کنند و 
طرح جدیدی بیاورند. طرحی که صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعاون با نام ایده تا عمل کلید زد و سامانه آن امروز رونمایی شد، 
کار ارزش��مندی اس��ت که باید در بخش تعاون گسترش یابد.وی 
در پایان گفت: باید از تش��کیل تعاونی های هفت  نفره به س��مت 
تعاونی های پرجمعیت برویم. ایجاد تعاونی های خانگی را کاهش 
دهیم و به س��مت راه اندازی و گسترش تعاونی های تامین نیاز که 

با ذات بهره وری سازگارتر است برویم.

    

    

        

    

    

معاون وزیر تعاون تاکید کرد

لزوم تشکیل تعاونی ها بر حسب نیاز و دانش کشور


