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خبرنامه
تحقق اقتصاد مقاومتی
در پی اشتغالزایی
امام جمعه بن��اب گفت :باالبردن ضریب
امنی��ت کشور ب��ا فراهم کردن زمین��ه اشتغال
ممکن است .به گزارش تفاهم ،حجت االسالم
شیخ مصطفی باقری بناب��ی در حاشیه بازدید
از مجتم��ع فوالد ظفر و نوین گس��تر بناب در
جمع مس��ئوالن و مدیران ای��ن واحد صنعتی
بزرگ ضمن اعالم ای��ن مطلب از زحمات و
تالشهای مدی��ران این مجموع��ه در جهت
ایجاد اشتغ��ال و تحقق اقتصاد مقاومتی تقدیر
و تشک��ر ک��رد و اف��زود :قطع ًا ب��ا ایجاد این
اشتغال ضم��ن اینکه خیل��ی از خانواده ها را
خوشح��ال کرده و مانع از رفت��ن آن ها دنبال
کارهای ناپس��ند میشوید ،بط��ور تمام قد در
باالبردن ضری��ب امنیت کشور و منطقه سهیم
هس��تید .وی تصریح کرد :این کاش مسئوالن
رده ب��اال نی��ز آن را درک ک��رده و در راستای
حل مش��کالت و رفع موانع پیش روی چنین
واحدهای��ی ق��دم بردارند .ام��ام جمعه بناب
اظهار ک��رد :از طرف مردم بن��اب و از سوی
دستگاه های امنیتی از زحمات مس��ئوالن این
مجموعه تشک��ر می کن��م و آمادگی خود را
برای رف��ع موانع و مشکالت این واحد اعالم
می دارم.بنابراین گزارش ،در این نشست مدیر
امور اداری و فروش مجمع فوالد ظفر و نوین
گس��تر بناب با ارائه گزارشی از روند فعالیت
ای��ن واحد صنعتی گف��ت :علیرغم تحریم ها
و وج��ود محدودیت های مالی در کشور این
واحد توانس��ته مس��یر رشد و ترق��ی خود را
ط��ی کند و جا دارد اعالم کن��م که این واحد
ام��روز یکی از بی حاشی��ه ترین و فعال ترین
واحدهای تولیدی در منطقه است.
پرداخت  ۱۷۲میلیاردی تسهیالت خط
اعتباری به کشاورزان البرزی
مدیرک��ل جهادکشاورزی است��ان البرز از
پرداخ��ت  ۱۷۲میلی��ارد ریال تس��هیالت خط
اعتب��اری ب��ه کش��اورزان البرزی خب��ر داد .به
گزارش تفاهم ،سید مجید موسوی در جلس��ه
ش��ورای اطالع رسانی است��ان البرز اظهار کرد:
حمای��ت از تولی��د و تثبی��ت اشتغ��ال بخش
کشاورزی در سال (اقتص��اد مقاومتی؛ اقدام و
عمل) مد نظر سازمان جهادکشاورزی البرز قرار
دارد .وی اف��زود :توسعه گلخان��ه های مدرن،
افزایش تولی��د محصوالتی دام��ی و شیالتی،
کسب مقام دوم تولید قارچ در کشور و صدور
 ۱۵۰پروانه اشتغ��ال خانگی از جمله اقدامات
جهادکشاورزی استان البرز محسوب می شود.
وی با بی��ان اینکه باید از هم��ه امکانات برای
تح��ول بخش کشاورزی استف��اده کرد ،گفت:
دسترسی به فناوری نوین کشاورزی در بخش
تحقیقات و اجرا همچنین بهبود تراز کشاورزی
کش��ور از افتخارات بزرگ بخ��ش کشاورزی
ب��ه شمار می آی��د .موس��وی خاطرنشان کرد:
تسهیل واردات مواد اولیه خوراک طیور ،امکان
حضور تولیدکنندگان برتر استان در عرصههای
جدی��د کش��اورزی ،افزای��ش  ۱۰۰درص��دی
سقف تس��هیالت بانکی نس��بت به دولت قبل
و تخصی��ص  ۴۸۰میلیارد ری��ال در خصوص
توسع��ه آبیاری نوی��ن از جمله عملکرد بخش
کشاورزی در دولت کنونی بوده است.
ایجاد  ۱۹هزار شغل جدید در سال ۹۵
تفاه��م  -گ��روه کارآفرین��ی :فریدون
همتی -استاندار قزوین ،در خصوص اقدامات
انجامش��ده در ح��وزه اشتغ��ال تصری��ح کرد:
در جه��ت حمایت از بخش تولی��د از هزار و
 100واحد تولی��دی حمایت و تعداد  ۱۹هزار
شغل جدید نیز در سطح استان ایجاد شد .این
مسئول بابیان اینکه سهم استان قزوین در بخش
صادرات  ۴۳۰میلی��ون دالر پیشبینیشده بود،
اعالم کرد :در این بخش با صادرات  ۶۳۰میلیون
دالری در است��ان ،شاهد رش��د و ارتقاء سهم
استان قزوی��ن در بخش صادرات بودهایم .وی
ادامه داد :همچنین تعداد  ۱۰هزار زوج جوان از
تسهیالت وام  ۱۰میلیونی استفاده کردهاند و در
حوزه مسکن محرومان نیز  3هزار و  300واحد
مسکونی برای مددجویان بهزیستی کلید خورد.
استان��دار قزوین خاطرنشان ک��رد :اعتیاد یکی
از آسیبه��ای جدی در جامع��ه است که باید
نسبت به آن توجه جدیتری صورت بگیرد.
برگزاری نشست کنسرسیوم های
صادراتی خرمای کشور در شیراز
ب��ا برگ��زاری نشس��ت کنس��رسیوم های
صادرات��ی خرم��ای کش��وردر شی��راز ايج��اد
برندمشترك در سطح ملي براي محصول خرما
بحث و تبادل نظر شد .به گزارش تفاهم ،در اين
نشست كه با حضور مسووالن كنسرسيومهاي
صادراتي خرماي استان هاي كرمان ،خوزستان،
بوشهر ،هرمزگان و فارس و نيز معاونان صنايع
كوچك شركت شهرك هاي صنعتي اين استانها
برگ��زار ش��د و همچنین بر لزوم ه��م افزايي و
تعامل به منظور ايجاد برند مشترك خرما تاكيد
شد .محمد جعفري-مس��وول كنسرسيوم هاي
صادراتي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي
صنعتي ايران در اين جلس��ه با اشاره به جايگاه
مهم ايران در توليد خرما ،تشكيل كنسرسيوم هاي
صادراتي را از برنامه هاي اين سازمان به منظور
حمايت از صادرات خرما اعالم كرد و گفت:در
اين زمينه 4كنسرسيوم تشكيل و 2كنسرسيوم نيز
در مرحل��ه تشكيل است .وی گفت :با توجه به
ضرورت صادرات محصوالت كنسرسيوم هاي
خرما و حضور منس��جم در بازارهاي خارجي
،ايجاد هم افزايي كنسرسيوم ها در قالب تشكيل
برند مشترك از راهكارهاي مهم است .
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کارآفرینی

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد

پرداخت تسهیالت رونق تولید
به  ۲۴هزار واحد تولیدی

تفاه��م -گروه کارآفرین��ی :در چهارچوب
طرح رونق تولید به  ۲۴هزار واحد تولیدی صنعتی
و کش��اورزی در مجموع ح��دود  ۱۷هزار میلیارد
تومان تس��هیالت رونق تولید پرداخت شد .رضا
رحمانی -قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در امور تولید در بیست و هشتمین جلسه کارگروه
ملی تس��هیل و رفع منابع تولید با حضور اعضای
کارگروه در ستاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به عنوان آخرین جلسه سال  ۹۵برگزار شد ،افزود:
حدود  ۸۶هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد
که از این تعداد ح��دود  ۸۲هزار واحد کوچک و
متوسط ب��ا اشتغال یک میلی��ون و  ۲۰۰هزار نفر
است .رحمانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات
رهب��ر معظم انقالب برای ایجاد اشتغال و حمایت
از تولید داخل ،احیای واحد های تولیدی و رونق
تولید با همکاری دستگاهه��ای اجرایی و بانکها
روند مناسب��ی در سال  ۹۵داشت و سال آینده نیز
ادام��ه خواهد داشت ،تصریح کرد :برنامه ریزی ها
برای اجرای طرح های جدید انجام شد و به مراجع
ذیربط ارس��ال شد و در صورت تایید در سال ۹۶
اجرا خواهد شد.
قائ��م مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
امور تولید نوسازی  ۵هزار بنگاه صنعتی با پیشبینی

پنجشنبه  26اسفند ماه 1395

نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

پرونده دستمزد  95بسته شد

پایه حقوق کارگران
 930هزار تومان اعالم شد

 ۱۰ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت ،سرمایه در
گردش  ۱۰هزار بنگاه با تسهیالت  ۱۰هزار میلیارد
تومان ،تکمی��ل  ۵هزار طرح نیمه تمام صنعتی با
پیش بینی کل منابع  ۱۰هزار میلیارد تومان ،نوسازی
 ۱۰۰ه��زار واحد از صنوف تولیدی نیز با  ۱۰هزار
میلیارد تومان اعتبار و در نهایت نوسازی و تجهیز
یک هزار فقره معدن با پیش بینی کل منابع  ۲هزار
میلیارد تومان و در مجموع  ۱۲۲هزار بنگاه صنعتی
و معدن��ی با پیشبینی کل مناب��ع  ۴۲هزار میلیارد
تومان برنامهریزی از مهمترین اقدامات وزارتخانه
برای رونق تولید در سال آینده اعالم کرد.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶با افزایش
 14/5درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید اما برای
سایر سطوح افزایش ۱۲درص��دی به اضافه روزانه
 ۶۷۶۸ری��ال تعیین شد .به گزارش تفاهم ،سرانجام
پس از نشست بیش از  ۱۲ساعته شورای عالی کار
با حضور نمایندگ��ان کارگری ،کارفرمایی و دولت
تشکیل شد .به ای��ن ترتیب حداقل دستمزد روزانه
از  ۲۷۰۷۲۲ریال در س��ال جاری به  ۳۰۹۹۷۷ریال
برای سال  ۹۶افزایش یافت .با این تفاصیل حداقل
عیدی سال  ۹۶مبلغ1میلی��ون و  ۸۶۰هزار تومان و
حداکث��ر عیدی برای س��ال  ۹۶نیز  ۲میلیون و ۷۹۰
هزار تومان محاسبه می شود .با توجه به اینکه طبق
ماده  ۴۱قانون ک��ار ،حداقل دستمزد ساالنه باید بر
اساس  2شاخص نرخ تورم و معیشت تعیین شود،
با همین رویکرد ،امس��ال برای نخستین بار پیش از
ورود مستقیم به تعیین دستمزد ،در جلسهای ،هر 3
گروه کارفرمایی ،دولت��ی و کارگری بر سر حداقل
هزینه معیشت ماهیانه خان��وار توافق کردند که در
نهایت این هزینه ب��ا در نظر گرفتن میانگین تعداد
 ۵-۳نف��ر برای خانوار ۲ ،میلیون و  ۴۸۹هزار تومان
تعیین شد .جزئیات مصوبات شورای عالی کار برای
دستم��زد  ۹۶به شرح زیر است -۱:حداقل دستمزد
سال  ۱۳۹۶روزانه  ۳۰۹۹۷۷ریال تعیین می شود-۲.

رون��د امور به روان سازی و سهولت در مس��یر
کسب وکار منتهی شود تا از قبل آن مردم بتوانند
برای راه اندازی کاری راحتتر مجوز بگیرند .این
عضو کمیس��یون اقتصادی توضیح داد :جلس��ات
ای��ن هیأت با همین دستور ک��ار برگزار میشود.
در همی��ن راست��ا موضوع مطرح ش��د که چطور
می توان ص��دور مجوزهای کس��ب و کار را در
کمترین زمان ممکن انجام داد و به صاحبان کسب
و کار کمک کرد .بخشی از این موضوع مربوط به
نیروی انتظامی است که باید با راه انداختن کسب
و کار موافقت کند .کبیری ادامه داد :درحال حاضر
رون��د این گونه است تا زمانی که نیروی انتظامی
مجوز فعالیت کسب وکاری را صادر نکند آن فرد
نم��ی تواند کاری را راه بیندازد حتی ممکن است
اعالم نظر نی��روی انتظامی به یک ی��ا دو ماه نیز
کشیده شود .ما در این جلسات مصوب کردیم که
نیروی انتظامی سامانه ای را راه اندازی کند و در
آن سامانه فرم هایی لحاظ شود تا کس��انی که می
خواهند کسب و کاری را راه بیندازند بدون اقدام

به مراجعه به نیروی انتظامی نظر نهایی را از طریق
ای��ن سامانه دریافت کنن��د .در این شرایط طبیعتا
ک��ار نیروی انتظام��ی سبک میش��ود .این عضو
ناظ��ر مجلس در هیأت مقرراتزدایی و تس��هیل
در صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد :ما
تاکی��د کردیم که باید نیروی انتظامی نظر خود را
ظرف دو هفته اعالم کند اگر این اتفاق نیفتاد بدان
معناست که نظر نیروی انتظامی برای راه انداختن
آن کس��ب و کار مثبت است و آن موضوع مورد
تائید نی��روی انتظامی قرار گرفت��ه است .کبیری
با بیان اینک��ه «کلیات این موض��وع در هیئت به
تصویب رسیده است» گفت :در گذشته کسی که
مثال برای راه انداختن کسب و کاری همچون مهد
کودک باید اقدام به گرفتن مجوز می کرد این کار
را از طریق سازمان بهزیس��تی به عنوان متولی امر
انجام می داد و سپس به نیروی انتظامی برای تائید
مواردی همچون نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد
و  ...مراجع��ه می کرد که ممک��ن بود رسیدن به
نتیجه حتی بیش از دو ماه نیز طول بکشد .نیروی

سایر سطوح مزدی از ابتدای سال  ۱۳۹۶به میزان ۱۲
درصد آخرین مزد سال  ۱۳۹۵به اضافه روزانه ۶۷۶۸
ری��ال افزایش می یابد -۳.نرخ پایه سنوات در سال
 ۹۶در م��ورد کارگ��ران دارای قرارداد دائم و موقت
مشم��ول قانون کار که دارای ی��ک سال سابقه کار
شده و یا یک س��ال از دریافت آخرین پایه آنان در
همان کارگاه گذشته باشد ،اعم از اینکه حق سنوات
یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر،
روزانه  ۱۷.۰۰۰ریال تعیین می شود -۴.مبلغ کمک
هزینه اقالم مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و
انگیزهای موضوع تبصره  ۳ماده  ۳۶قانون کار ماهیانه
یک میلیون و  ۱۰۰ه��زار ریال از سوی کارفرمایان
پرداخت می شود.

روان سازی فرآیند صدور مجوز کسب و کار

یک عضو ناظر مجلس در هیأت مقرراتزدایی
و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار گفت:
در این هیأت کلیات موضوعی به تصویب رسیده
است که بر اساس آن کلیه صنوف به جز صنوف
خاص از سال آین��ده میتوانند ظرف کمتر از دو
هفته مجوز فعالیت دریافت کنند و نیروی انتظامی
نی��ز باید در ای��ن مدت نظر خ��ود را اعالم کند.
محمدتقی کبیری در گفتوگو با ایسنا در توضیح
این موضوع گفت :مسئولیت اصلی هیأت مقررات
زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار
این است که یک س��ری از قوانین و مقرراتی که
مانع از صدور مجوزهای کسب و کار میشود را
م��ورد بررسی قرار داده ت��ا برخی از این مقررات
برای خدمترسانی به مردم حذف یا دچار تغییر
ش��ود .وی افزود :این جلس��ات ب��ا حضور وزیر
اقتصاد و برخ��ی از تشکلها در حوزه بازرگانی،
صنعت و وزارت دادگستری و دو نماینده مجلس
برگ��زار میشود .اهتمام بر این است که خروجی
جلس��ات طوری طراحی و جم��ع بندی شود که

دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد

دفترچه بیمه تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان  ،دیروز طی مراسمی در بیمارستان شهید
معی��ری حذف شد .به گزارش ایرنا ،بیمه شدگان تامی��ن اجتماعی از این پس در تمام مراکز درمانی و
بیمارستان��ی این سازمان ب��دون در دست داشتن دفترچه درمانی و فقط ب��ا یک کارت ملی می توانند
خدمات دریافت کنند.همچنین دیگر نیازی به داشتن دفترچه برای نسخه نویسی پزشکان نیست چون
ای��ن خدمات به صورت الکترونیکی به بیماران ارائه می شود و پزشکان نیز نس��خه الکترونیکی برای
بیماران تجویز می کنند.برای حذف دفترچه ها در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی زیرساخت های
الزم فراهم شده است و به همین منظور تمام حدود  ٤٢میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی دارای
پرونده الکترونیکی هستند .پروژه حذف دفترچه ها در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی از حدود
 2سال گذشته کلید خورد و برای نخستین بار در استان یزد و آن هم برای بیماران خاص در آبان سال
 ٩٤آغ��از شد.ب��ه همین منظور در سال  95نیز برنامه ریزی برای ح��ذف این دفترچه ها در تمام مراکز
درمانی سازمان تامین اجتماعی با تامین زیرساخت ها انجام و امروز جشن آن هم برگزار شد.از این پس
بیمهشدگان و مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی می توانند تنها با استفاده از کد ملی
در تمامی مراکز ملکی این سازمان خدمات درمانی دریافت کنند .سیدتقی نوربخش ،مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی ،سلمان خدادادی ،رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و علی نوبخت
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله شرکت کنندگان این مراسم بودند که از نحوه اجرای
حذف دفترچه ها در بیمارستان ها و مراکز درمانی این سازمان بازدید کردند.
عکسیک

رئیسجمهور با اع�لام اینکه سال  95سال
بس��یاری از گشایشها بود ،اظهار امیدواری کرد
که در سال  96ای��ن گشایشها ادامه پیدا کند.به
گزارش تفاهم ،حجت االسالم و المسلمین حسن
روحان��ی صبح دیروز در حاشیه آخرین جلس��ه
هیئ��ت دولت در س��ال  95در جمع خبرنگاران،
اظهار کرد :خدا را شکر میکنیم که در روزهای
پایان��ی سال  95به خاطر الط��اف بیکرانش می
توانیم در خدمت مردم ایران باشیم .امس��ال سال
بس��یاری از گشایش ها بود که امیدواریم بتوانیم
در س��ال آینده ای��ن راه را ادامه دهی��م.وی ادامه
داد :امس��ال خداوند به م��ا امنیتی ارزانی کرد که
توانس��تیم ق��دم هایی با حمای��ت و کمک مردم
برداریم.روحان��ی با اشاره به دستاوردهای دولت
در سال  95یادآور شد :امس��ال با خودکفایی در
گندم ،تحوالت در زمین��ه انرژی ،تولیدات نفت
و گ��از و صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی
توانس��تیم عقبماندگیه��ای گذشت��ه را پشت
س��ر بگذاریم .م��ا در تولید گاز ،م��واد غذایی و
کشاورزی رشد خوبی داشتیم و در حمل و نقل
ریلی ،جادهای و ناوگان هوایی قدمهایی به پیش
برداشتیم .در زمینه منابع آبی ،سدها و نیروگاههای
جدیدی اضاف��ه کردیم و در مجم��وع در زمینه
زیرساخته��ای اقتصادی و تولید حرکت مثبتی
داشتیم.روحانی اضاف��ه کرد :سالی که گذراندیم
س��ال اقتص��اد مقاومت��ی ،اقدام و عم��ل بود که
برنامهریزیها و طرحهای بلند و کوتاهمدتی که
در این زمینه انجام شده گزارش داده خواهد شد.
اتک��ای ما به نفت کمتر و ب��ه مالیات بیشتر شده
و صادرات ب��ه واردات فزونی گرفته و قدمهای
خوبی در رش��د برداشتهای��م .در صادرات نفت
جایگ��اه گذشت ه را به دس��ت آوردیم و در حمل
و نقل میتوانیم مشکالت را پشت سر بگذاریم.
وی افزود :در بخش نفت قدمهای اولیه برداشته

وضعیت جوی کشور در نوروز

ریی��س سازمان هواشناسی کشور ضمن تشریح شرایط جوی کش��ور در ایام نوروز از فعالیت دو
سامانه بارشی در این ایام خبر داد.به گزارش تفاهم ،داوود پرهیزکار در آخرین نشست خبری سال 95
آیندهنگری شرایط جوی کشور طی دو هفته آینده را ارائه کرد و گفت :در ایام باقیمانده از اسفند تا نیمه
اول فروردین شاهد دو سامانه بارشی خواهیم بود که وارد ایران میشوند و سامانههای فعالی خواهند
ب��ود.وی با اشاره به اینکه سامانه بارش��ی اول دیروز از غرب کشور وارد شد ،اظهار کرد :این سامانه به
تدریج در سطح کشور بارشهایی را نمایان خواهد کرد .بیشتر فعالیتهای بارشی این سامانه در روزهای
یکشنب��ه و دوشنب��ه  29و  30اسفند خواهد بود.رییس سازمان هواشناسی تاکید کرد :پیشبینی میشود
بیشین��ه بارشی روی استانهای غربی کشور شامل کهگیلوی��ه و بویراحمد ،فارس ،بوشهر ،خوزستان،
لرستان ،ایالم تا کرمانشاه باشد .احتمال دارد بارشها در برخی نقاط این استانها به بیش از  50میلیمتر
برسد.پرهیزک��ار با اشاره به اینکه این سامانه ت��ا روز دوم فروردین فعال است و سپس از کشور خارج
میش��ود ،گفت :از روز سوم فروردین تا روز هش��ت فروردین  96شرایطی پایدار در اکثر نقاط کشور
پیشبین��ی میشود.وی با بیان اینکه سامان��ه دوم بارشی روز  8فروردین وارد کشور خواهد شد ،افزود:
سامان��ه دوم هم رطوبت خوبی را نشان میدهد و بیشتر نقاط را تحت تاثیر قرار میدهد .این سامانه تا
روز  11فروردین فعال خواهد بود و سپس از شمال شرق کشور خارج خواهد شد .عمده فعالیت سامانه
دوم بارشی در روزهای  9و  10فروردین خواهد بود.رییس سازمان هواشناسی اظهار کرد :روزهای  12و
 13فروردین شرایط برای کل کشور پایدار خواهد بود و هوای آفتابی برای بیشتر نقاط پیشبینی میشود.

با وحدت ،اتحاد و
همبستگی میتوانیم به
اهداف بلند خود دست
پیدا کنیم
شده و در بخش بانکی گشایشها امسال نسبت
به پارسال بیشتر شده است  .اینها نشانه این است
که در اقتصاد مقاومتی اقدامات خوبی داشتهایم.
البته اقتصاد مقاومتی اختصاص به سال  95ندارد
و به عن��وان یک سیاست کلی پی��ش رویمان و
ی��ک برنامه همیشگی است تا به اهدافمان دست
پیدا کنیم.رئیس جمهور با اشاره به امنیت موجود
در جامع��ه خاطرنشان کرد :امس��ال در امنیت و
آرام��ش که هدف مهمی ب��رای دولت و نظام ما
بوده توانس��تیم کش��ور را از معضالتی که منطقه
گرفتار آن است مص��ون بداریم .نیروهای امنیتی
و نظامی ت�لاش زیادی کردند و ب��ه آنها دست
مری��زاد میگوییم و این راه را برای امنیت بیشتر
ادامه میدهیم.وی همچنین بیان کرد .در مبارزه با
آسیبهای اجتماعی قدمهای خوبی برداشته شده
و مقام معظم رهبری اهتمام ویژهای در این زمینه
داشتهاند و در محضرشان جلساتی برگزار شد و
معاون اجتماعی وزارت کشور به سازمان تبدیل
شد که طبق همان جلسات بود.شورای اجتماعی
به ریاست رئی��س جمهور هم شروع به کار کرد
و آماره��ا نشان میده��د موفقیتهای خوبی در
ای��ن زمینه داشتی��م .گرچه هن��وز راه زیادی در
پیش داریم.روحانی در ادامه اظهار امیدواری کرد
ک��ه سال آینده سال پر خی��ر و برکتی برای مردم
ایران باشد و گفت :سالی که در پیش داریم سال
نکوی��ی است که با می�لاد حضرت فاطمه (س)

انتظامی پیشنهاد کرد که به دلیل الکترونیکی شدن
این مس��یر سامانه ای راه ان��دازی شود تا نه تنها
ک��ار نیروی انتظام��ی کاهش یابد ک��ه افراد این
مراحل را از طریق این سامانه پیگیری کنند .وی
با بیان اینکه «طبق گفت��ه نیروی انتظامی مراحل
راهاندازی این سامانه در جریان است» افزود :این
موض��وع مربوط به کلیه صن��وف به جز صنوف
خ��اص میشود و ح��دود  98درصد صنوف را
درب��ر می گی��رد .قطعا بعد از آم��اده شدن کامل
این سامانه صاحبان کسب و کار میتوانند ظرف
کمت��ر از دو هفته مجوز فعالی��ت دریافت کنند.
این عضو ناظر مجلس در هیأت مقررات زدایی
و تس��هیل در صدور مجوزهای کسب و کار در
پای��ان گفت :با توج��ه به برگزاری جلس��ه این
هیئ��ت در روزهای پایانی س��ال انتظار می رود
این موض��وع حداکثر تا ابتدای سال آینده تعیین
تکلی��ف شود موضوعی ک��ه در نهایت منجر به
تس��هیل صدور مجوز از سوی نی��روی انتظامی
خواهد شد.

آغاز میشود .حضرت فاطمه (س) سبک زندگی
را به م��ا آموخته و مبارزه ب��ا انحرافات را نشان
میدهد .از طرفی زندگی ایشان نشان می دهد که
یک بانوی جوان چطور میتواند به چنین منزلتی
برسد .باید به همه م��ادران و زنان به خاطر روز
زن و مادر تبریک بگوییم.وی اضافه کرد :ما باید
بتوانی��م در زمینه خدمات بانوان موفقیتهایی به
دست بیاوریم .دولت قدمهای خوبی در این زمینه
برداشته و بانوان ما همپ��ای مردان در زمینههای
علمی و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حرکت
میکنند .تبعیضهای جنس��یتی از قرنهای پیش
وجود داشته ک��ه باید جبران شود .بانوان در این
سالها در مدیری��ت بودهاند که حضورشان باید
بیشت��ر شود و از وظایف دولت این است که این
گ��ام را ادامه دهد.رئیس جمهور با بیان اینکه در
عید ن��وروز صله رحم کار مهمی است که انجام
میش��ود ،گفت :صله رحم موج��ب غرابت بین
انس��انها میش��ود .امیدواریم س��ال جدید سال
دوستی و برادری باشد و کینهها را کنار بگذاریم
و به فکر تفرقه ،انشقاق و مسائل جناحی نبوده و
دنبال منافع و مصالح ملی ،امنیت ملی و وحدت
و برابری باشیم.روحانی تأکید کرد :در عید نوروز
باید اخالق ،رفت��ار و روابطمان را نو کنیم .سال
جدید باید سال انس��جام بیشت��ر اجتماعی باشد
زیرا ما با وحدت ،اتحاد و همبس��تگی میتوانیم
ب��ه اه��داف بلند خ��ود دست پی��دا کنیم.رئیس

دولت یازدهم با اشاره به اینکه اقدامات خوبی
توسط دستگاهه��ای مختلف برای ارایه خدمات
به مس��افران ن��وروزی انجام ش��ده است ،اظهار
کرد :امکان��ات جدید از جمله راهها و تونلهای
جدی��دی ایجاد شده است و دولت مس��یر برای
رفاه بیشتر مردم در زمین��ه حمل و نقل را دنبال
میکند.
روحانی همچنی��ن گفت :باید در تعطیالت
ن��وروز مراقب محیط زیس��ت باشیم و این سال
را با رفتار خوب با محیط زیس��ت آغاز کنیم .در
س��ال گذشته مشکالتی به دلی��ل عدم احتیاط و
عدم مراقبت از قانون رخ داد که پدیده ریزگردها
در استان خوزستان و سیل و سرما در استانهای
دیگر نمون��ه آن بود .امیدواری��م در سال جدید
شاه��د چنین ح��وادث غمب��اری نباشیم و سال
جدید را با نشاط آغ��از کنیم و شاهد شکوفایی
در همه زمینهه��ا باشیم.رئیس جمهور همچنین
تصری��ح کرد :در سالی که گذشت مردم در همه
زمینهه��ا از جمله اقتص��ادی ،اجتماعی و امنیتی
کن��ار دولت بودند و انشاءا ...در سال جدید هم
با تالش انس��جام و وحدت بیشتر شاهد رشد و
شکوفای��ی بیشتر اقتص��ادی خواهیم بود و برای
حل مشکالت اجتماعی تالش بیشتری میکنیم.
روحان��ی با بیان اینک��ه امیدواریم سال  ،96سال
خوشبختی و سع��ادت برای ک��ل ایرانیان باشد
گفت :از اعضای دولت و همه مسئوالن دولتی در
سراسر کشور بابت زحماتی که کشیدهاند تشکر
میکنم .همچنی��ن از رسانهها هم تشکر میکنم.
رسانهها تالش زیادی کردند تا مس��ائل سیاسی،
تحلیل��ی و خب��ری را به گوش م��ردم برسانند.
حض��ور رسانهها در سال آین��ده برای ما اهمیت
دارد .رسانهه��ا در هر ام��ری برای پیشرفت باید
پیشتاز باشند و با تحلی��ل و خبررسانی دقیق به
منافع ملی کمک کنند.

خبرنامه
صدور  ۵۸۰۰مجوز مشاغل خانگی
در اردبیل
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی است��ان اردبیل گفت :از
س��ال  ۹۲تا کنون تعداد  ۵ه��زار و  ۸۰۰مجوز
مشاغ��ل خانگی در استان اردبی��ل صادر شده
است .به گزارش تسنیم ،هوشنگ دشتی اظهار
کرد :در ط��ول دولت یازدهم تعداد  13هزار و
 800نفر جوینده کار در فرصتهای شغلی بخش
خصوص��ی در است��ان اردبیل به ک��ار گمارده
شدهان��د .وی از پرداخ��ت  67میلی��ارد ری��ال
تس��هیالت به مشاغل خانگی در استان اردبیل
خبر داد و گفت :از س��ال  92تا کنون تعداد 5
ه��زار و  800مجوز مشاغ��ل خانگی در استان
صادر ش��ده است تا زمینه اشتغ��ال این تعداد
اف��راد در مشاغل خانگی ه��دف فراهم شده و
از مش��کالت در این بخ��ش کاسته شود .مدیر
اشتغ��ال و کارآفرینی اداره کل تع��اون ،کار و
رف��اه اجتماعی استان اردبیل اف��زود :بر اساس
اطالع��ات موج��ود در سامانه رص��د اشتغال
از ابت��دای سال  93تا اسفندم��اه  95تعداد 16
ه��زار و  115نفر اشتغال توس��ط دستگاههای
اجرایی استان در ای��ن سامانه ثبت شده است.
دشتی تصریح کرد :تعداد  77طرح با مبلغ 880
میلیارد ری��ال و اشتغالزایی بالغ بر یک هزار و
 400نفر از تسهیالت طرحهای اشتغالزایی سال
 93در ط��ول سالهای  93و  94بهرهمند شدهاند
که بیشتر در راستای تثبیت اشتغال طرحها بوده
است و در این زمینه اقدامات قابل قبولی انجام
شده است.وی بیان کرد :به منظور تثبیت اشتغال
و ایجاد اشتغال جدید امسال از محل اعتبارات
ستاد تس��هیل و رفع موانع تولی��د بالغ بر 780
ط��رح با بیش از  7ه��زار و  560میلیارد ریال
اعتبار برای دریافت تسهیالت به بانکهای عامل
معرف��ی شدهاند و تاکنون بی��ش از  300طرح
ب��ه مبلغ دو ه��زار و  320میلی��ارد ریال از این
تسهیالت بهرهمند شدهاند و بقیه طرحها نیز در
حال بررسی و پرداخت است.
افزایش ظرفیت تولید و اشتغال
در شهرک های صنعتی خراسان رضوی
مدیرعام��ل شرک��ت شهرکه��ای صنعتی
است��ان خراسان رضوی از امض��ای تفاهم نامه
همک��اری بی��ن شرکت شهرک ه��ای صنعتی
خراسان رضوی و شرک��ت بهره برداری نفت
و گاز شرق خبرداد .به گزارش تفاهم ،مسعود
مهدی زاده مقدم گفت :این تفاهم نامه به منظور
ارتباط سازمان یافته و اثربخشی هدفمند و نیز
بهره من��دی از توانایی های علمی و تحقیقاتی
داخل��ی اس��ت .وی افزود:این تفاه��م نامه در
جهت تامی��ن مواد اولی��ه و تجهی��زات مورد
نی��از صنایع نفت و گ��از و استفاده از خدمات
مهندسی و تحقق ظرفیت های بیشتر در صنایع
استان بسیار موثر است .مهدی زاده مقدم عنوان
ک��رد :از اهداف مهم ما ارتباط موثر با صاحبان
صنای��ع و شرکت های دان��ش بنیان است تا با
توانمندسازی و تقویت رقابت پذیری اقتصادی
در جهت افزایش ظرفی��ت تولید،اشتغال مولد
و به��ره وری بیشتر کم��ک کنیم .رئیس هیأت
مدی��ره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی خاطر نش��ان کرد :با تالش و
حمایتهای دولت یازدهم فضای کسب و کار
مطل��وب شده و توانمن��دی صنعتگران روز به
روز افزون می شود .
رفع مشکل  ۸۷۵واحد صنعتی در یزد
استان��دار یزد با اشاره به اقدامات ضربتی
ب��رای رفع مشکالت صنای��ع استان یزد گفت:
مش��کل  ۸۷۵واح��د صنعتی در ای��ن استان با
پرداخت  ۷۴۳میلیارد تومان تس��هیالت بانکی
برط��رف ش��د .به گ��زارش مه��ر ،سیدمحمد
میرمحم��دی در آخرین جلس��ه شورای اداری
استان یزد اظه��ار داشت :این واحدها از طریق
معرف��ی به بانک ی��ا اقدام مس��تقیم خود برای
دریاف��ت تس��هیالت ،بخش قاب��ل توجهی از
مش��کالت خود را رفع کردن��د .میرمحمدی با
اشاره ب��ه اینکه یک��ی از رویکردهای مهم در
استان یزد ،توجه ویژه به بحث اقتصاد مقاومتی
بود ،بیان کرد :امس��ال  ۱۷جلس��ه ستاد اقتصاد
مقاومتی با  ۵۲دستور کار و  ۶۶مصوبه برگزار
شد و در مجموع  ۹۷پروژه در این راستا تعریف
و  ۲۲۰ساعت دوره آموزشی نیز برگزار شد.
آینده شغلی فارغ التحصیالن
مستلزم انتخاب رشته مناسب
تفاه��م  -گروه کارآفرینی :مدیرکل دفتر
تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی گفت :جشنوارههای دانشآموزی برای
دانشجویانی که نمیدانند رشته دانشگاهی خود
را چطور انتخاب کنن��د بهترین گزینه هدایت
است .علیرض��ا ناطقیـ اظهار ک��رد :متأسفانه
بس��یاری از دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی
ی خود را انتخاب
نمیدانند چرا رشته دانشگاه 
کردهاند درحالیکه پاسخ این چرایی خیلی مهم
است چون اساس آینده این افراد به ویژه آینده
شغلی آنها را تشکیل میدهد .وی ادامه داد :اگر
دانشجویان ندانند چرا به این راه آمدهاند ،پس
از پایان دوره تحصیل ،عمر و زمان و هزینهشان
از دس��ت رفته است و نمیتوانند دوباره از پله
نخست آغاز کنند و فارغ از آن هزینه زیادی هم
ب��ه کشور تحمیل میشود .به گفته ناطقی ،این
مساله که دانش آموزان در مقطع متوسطه بدانند
در آینده چه رشت��های را انتخاب خواهند کرد
و دلیل این انتخاب چیس��ت بسیار مهم است،
چون هم اکنون بس��یاری از ف��ارغ التحصیالن
دانشگاه��ی نمیتوانند به چرایی انتخاب رشته
خود دست پیدا کنند.

