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در نشست مشترک وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان شد

ایجاد 100هزار شغل در حوزه فناوری اطالعات
تفاهم-گ��روه گ��زارش: وزرای ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات و تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی، 
در نشس��ت مشترک در خصوص توس��عه اشتغال 
نشستی برگزار کردند. در این نشست که با حضور 
وزیر ارتباطات و فن��اوری و همچنین معاونان این 
وزارتخان��ه در محل وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات برگزار شد، وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی 
با بیان اینکه ب��ا اجرای طرح تکاپو بلوغ اشتغال در 
دولت تدبیر و امید تحقق یافته است، گفت: طی سال 
گذشته 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات محقق شده است. وی افزود: وزارت کار، 
برنامه ویژه ای را در حوزه اشتغال پیگیری می کند. 
وی اضافه کرد: دولت تدبیر از همان روز نخس��ت 
می دانس��ت که با توسعه صنایع نس��ل دوم)فوالد، 
پتروشیمی و یا سیمان( نمی تواند اشتغال را توسعه 
دهد و به همین سبب مطالعات عمیقی در خصوص 
تحلیل بازار کار از س��ه سال پیش در این وزارتخانه 
آغاز شد. وی ادامه داد: در صورتی که سیاق گذشته 
را طی می کردیم؛ نرخ بیکاری روند صعودی داشت. 
ربیعی ادامه داد: این پرس��ش در میان کارشناس��ان 
اقتص��ادی پیش آمد چرا با اینکه رشد اقتصادی باال 
رف��ت؛ اما باز هم همین میزان شغل در کشور ایجاد 
شده اس��ت؟ وی گفت: برای مطالعه وضعیت بازار 
کار از تجارب جهانی یاری گرفتیم و از کارشناسان 
بین المللی دعوت کردیم که برای بررسی بازار کار و 
رسیدن به نتیجه ای مطلوب با کارشناسان وزارتخانه 
همکاری کنند. ربیعی با بیان اینکه در س��ال گذشته 

22.5 میلیون شاغل در کشور داشتیم اما فقط 15.5 
میلیون دفتر چه بیمه تامین اجتماعی در کشور وجود 
داشت گفت: از تفاوت این دو رقم پی بردیم  حدود 
هفت میلی��ون شغل غیر رس��می در کشور وجود 
دارد. وزیر کار افزود: اشتغال باید بهره وری در کار 
را افزای��ش دهد، ارزش افزوده ایجاد کند و به رشد 
اقتصادی منجر شود. ربیعی با بیان اینکه حوزه آی 
س��ی تی مهم ترین رشته در طرح تکاپو محسوب 
می شود، گفت: برای توس��عه اشتغال نیاز به س��ازو 

کارهای وابسته داریم. 
اقتصاد ای��ران ظرفیت خوبی برای توس��عه 
بخش خدمات تولی��دی دارد: وزی��ر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات گفت: بخ��ش خدمات تولیدی 
در ای��ران، کشش زیادی برای توس��عه اشتغال دارد.

این بخش با س��رمایه گذاری محدود قابل گسترش 
اس��ت. محمودواعظی نیز  در این نشس��ت، افزود: 
تفاهم نامه های��ی ک��ه در برخی اس��تان ها ب��ا وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات امضا شد به دلیل اعتقاد به ایجاد اشتغال 
ب��ود. وی تاکید کرد: ای��ن یک باور عمومی در همه 
ارکان دولت است که برای توسعه اشتغال در کشور 
باید به یاری یکدیگر بیایند؛ تا بتوانند مشکل اشتغال 
را ح��ل کنن��د. وی گفت: ممکن اس��ت در بخش 
کش��اورزی محدودیت مالی نباش��د اما به احتمالی 
مشکل کمبود خ��اک و آب وجود دارد در حالی که 
در بخش خدمات محدودیت چندانی نداریم. واعظی 
بیان داشت: وقتی مطالعه بخش خدمات را در دیگر 
کشورها انجام می دهیم متوجه می شویم که  بخش 

خدمات در این قبیل کشورها از  موقعیت مناس��بی 
برخوردار هستند. وی معتقد است: الکترونیکی کردن 
فعالیت های بخش خدم��ات، اعتبار باالتری به این 
بخش می دهد.بنابراین باید  فرهنگ کس��ب و کار 
الکترونیکی توسعه یابد. واعظی معتقد است: وقتی 
صنع��ت آی تی کمی در کشور ب��زرگ می شود با 
مشکالتی نظیر: مش��کالت بیمه و یا مالیات مواجه 
می شویم .وی تاکید کرد: باید موانع کس��ب و کار را 
از جلوی پای نیروی انسانی فعال در بخش کسب و 
کار الکترونیک برداریم و آن را ساماندهی کنیم. وی 
با بیان اینکه به توسعه کسب و کار در بخش آی تی 
خوشبین هستم، گفت: بسیاری از مشاغل را می توان 

در این بخش راه اندازی کرد. 
80میلی��ون دالر قرار داد در حوزه پوش��اک 
امضا شده است: همچنین براس��اس این گزارش، 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی نیز، با بیان اینکه پوشاک از رسته های 
مهم ایجاد اشتغال در کشور است، گفت: طی یکسال 
گذشت��ه 80میلی��ون دالر قراردادهای بین المللی در 
حوزه تولید پوشاک امضا کرده ایم؛ که امسال عملیاتی 
می شوند. عیس��ی منصوری اف��زود: حوزه فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات بیشترین ظرفی��ت را برای 
تعامل بخش خصوصی با بخش خصوصی دارد. به 
همین دلیل نیازمند نوعی سیاست گذاری جدید در 
حوزه اشتغال هستیم. منصوری بیان داشت:هم اکنون 
70درصد ارزش افزوده اقتصادی، در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات در تولید محتوی است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد

 ثبت بهترین عملکرد صنعت نفت 
در سالی که گذشت

آخری��ن گ��زارش مرکز پژوه��ش های 
مجلس ش��ورای اس��المی نشان م��ی دهد با 
وجود س��هم 60 درصدی نفت در رشد مثبت 
اقتصادی ایران در سال 1395 بر پایه آمارهای 
 رس��می، بخش کش��اورزی با رش��د بیش از 

پنج درصد، رتبه دوم را از آن خود کرد.
ب��ه گ��زارش تفاه��م، عملک��رد بخ��ش 
کش��اورزی در ایج��اد ارزش اف��زوده تابع��ی 
بارندگ��ی،  می��زان  همچ��ون  عوامل��ی  از 
جریان های س��طحی، سطح زیرکشت و میزان 
 اس��تحصال آب از منابع آب زیرزمینی اس��ت.
نتیج��ه این وضعی��ت، رشد به ط��ور تقریبی 
از  کش��اورزی  بخ��ش  عملک��رد  مس��تقل 
چرخه های تجاری )رونق و رکود( در اقتصاد 
ایران بوده است.آنگونه که مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی از آمارهای مربوط 
به حس��اب های ملی بان��ک مرکزی جمهوری 
اس��المی ای��ران و مرکز آمار ایران اس��تخراج 
ک��رده اس��ت، رش��د ارزش اف��زوده بخ��ش 
کش��اورزی در دوره 1394- 1386 کمت��ر از 
5 درصد ب��ود؛ به غیر از س��ال های 1394 و 
1388 که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.
بر این اس��اس، رشد بخش کشاورزی در سال 
1386 برابر 2.9 درصد بود و در س��ال بعدی 
به منفی 23 درصد افت کرد اما در س��ال های 
1388 و 1389 ب��ار دیگ��ر مثب��ت ش��د و به 
 ترتی��ب ب��ه 9.4 درصد و 4.9 درصد رس��ید.
بخ��ش کش��اورزی ای��ران در س��ال 1390 با 
وج��ود آنکه رون��ق اقتصادی کش��ور به دلیل 
افزای��ش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، 
رشد منف��ی 0.1 درصدی را تجربه کرد اما در 
س��ال های بعد و در بازه زمانی 1391 تا 1394 
به ترتیب رشد 3.7 درص��دی، 4.7 درصدی، 
3.8 درص��دی و 5.5 درص��دی را پشت س��ر 
گذاشت؛ یعنی اینکه در دوره رکود اقتصادی، 
رشد بخش کشاورزی مثبت شد.بانک مرکزی 
و مرک��ز آمار ایران رشد بخ��ش کشاورزی را 
 در 9 ماهه س��ال 1395 به ترتیب 4.2 درصد و
5.7 درص��د اعالم می کنند ام��ا ارزیابی مرکز 
پژوهش های مجلس از جدیدترین برآوردهای 
وزارت جهادکش��اورزی از تولی��د انواع اقالم 
محصوالت کش��اورزی تا پایان س��ال 1395 
نش��ان می ده��د رش��د ارزش اف��زوده بخش 
کشاورزی )ب��ه قیمت ثابت( در س��ال 1395 
نزدیک به 5.7 درصد خواهد بود؛ که نسبت به 
برآورده��ای پیشین این مرکز با افزایش همراه 

است.
** میدان داری نفت خام و گاز طبیعی 

در رشد اقتصادی 
ای��ن  نف��ت  از ویژگ��ی ه��ای بخ��ش 
اس��ت که س��تانده ای��ن بخ��ش، تاثیرپذیری 
بس��یار پایین��ی از تولیدات س��ایر بخش های 
اقتص��ادی دارد اما فعالیت ه��ای مرتبط با آن 
از راه ه��ای مختلف مانن��د: هزینه های جاری 
و عمران��ی که در بخش خدم��ات عمومی و 
س��اختمان دولتی هزینه می شوند، بر گیرنده 
 س��ایر بخش های اقتصادی تاثیرگذار اس��ت.
روند تغیی��ر رشد ارزش اف��زوده بخش نفت 
برای دوره زمانی 1386 تا 1394 و پیش بینی 
مرک��ز پژوهش های مجل��س از این رشد در 
س��ال 1395 نشان می دهد ای��ن رقم در این 
ب��ازه زمان��ی هیچگاه ب��ه پنج درصد نرس��ید 
و بهتری��ن عملکرد مربوط به س��ال 1393 با 
رش��د 4.8 درص��د بود.نکته قاب��ل تامل آنکه 
بررس��ی حس��اب های ملی مرکز آم��ار ایران 
گویای آن اس��ت که رش��د ارزش افزوده این 
بخش در س��ال 1386 رق��م 1.1 درصدی را 
ثبت کرد؛ اما در س��ال ه��ای 1387 و 1388 
 به منفی 0.8 درصد و منفی 5.4 درصد رسید.
رش��د ارزش افزوده بخش نف��ت خام و گاز 
 طبیع��ی در س��ال 1389 ب��ار دیگر ب��ه مثبت
 4.2 درصد رسید اما از سال 1390 رو به کاهش 
گذاشت )منفی یک درصد( و در سال 1391 و 
 اوج تحری��م ها به منفی 37.4 درصد بالغ شد.
بر اس��اس برآورده��ای مرک��ز پژوهش های 
مجلس، در دولت یازدهم رشد ارزش افزوده 
صنع��ت نفت از منف��ی 8.9 درصد در س��ال 
1392 ب��ه مثب��ت 4.8 درصد در س��ال 1393 
 و مثب��ت 3.6 درصد در س��ال 1394 رس��ید.
بر این اس��اس رشد بخش نفت در س��ال های 
1390 ت��ا 1392 ب��ه دلیل اعم��ال تحریم های 
بی��ن الملل��ی منف��ی ب��ود؛ اما در س��ال های 
1393 و 1394 )ب��ه دلیل تعلیق تحریم ها در 
س��ال 1393 و اجرای برج��ام در 2 ماه پایانی 
س��ال 1394( ای��ن رقم مثب��ت شد.برخالف 
س��ال های 1390 ت��ا 1394 که ب��رای اقتصاد 
ایران بویژه بخش نفت دشوار بود، س��ال 95 
سالی اس��ت که بخش نفت می تواند بهترین 
عملکرد خ��ود را نه تنها در چند س��اله اخیر 
 بلک��ه در بیش از س��ه دهه اخی��ر داشته باشد.
دلیل این امر نیز مربوط به رفع تحریم نفت ایران 
و امکان پذیر شدن افزایش تولید و صادرات نفت 
کشور در این س��ال است.بر اساس آمار اعالمی 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش نفت 
در 9 ماهه س��ال 95 به ترتیب برابر 65.4 درصد 
و 85.4 درصد بوده است. برآورد مرکز پژوهش 
های مجل��س، از رش��د ارزش اف��زوده بخش 
نفت در س��ال 1395 با توجه به آخرین آمار در 
دس��ترس و تحوالت مورد انتظار تا پایان امسال 
حاکی از آن است، که رشد ارزش افزوده بخش 
نفت در س��ال 1395 حدود 59.9 درصد بود که 
 نس��بت به برآورد پیشین افزایش داشته اس��ت.
دلیل این افزایش مربوط به دریافت آمار جدید از 
وضعیت تولید و صادرات نفت کشور در قیاس 

با آمارهای پیشین است.

تیتر یک

تخفیف ۵0 درصدی به سرمایه گذاران 
شهرک های صنعتی

معاون وزی��ر صنعت٬ مع��دن و تجارت 
گف��ت: دول��ت در ح��ال برنامه ریزی اس��ت 
پرداختی ه��ای  در  تخفی��ف  50  درص��د  ت��ا 
س��رمایه گذاران به دولت به عنوان مشوق برای 
س��رمایه گذاری در شهرک های صنعتی در نظر 
گرفته شود. علی یزدانی در گفت وگو با ایسنا، 
اظه��ار کرد: دولت مشوق ه��ای خوبی را برای 
شهرک های صنعتی در نظر گرفته اس��ت که در 
چند روز آینده به صورت رسمی طی جلسه ای 
در وزارتخانه به اس��تان ها ابالغ خواهد شد؛ تا 
چرخ صنعت روان تر به گردش خود ادامه دهد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر در حدود 88 هزار 
واحد صنعت��ی در کشور دارای پروانه و مجوز 
بهره ب��رداری اس��ت که تعداد 80 ه��زار واحد 
کوچک٬ چه��ار هزار واحد متوس��ط و مابقی 
واحدهای ب��زرگ هس��تند. مدیرعامل صنایع 
کوچ��ک و شهرک ه��ای صنعتی ای��ران تعداد 
شهرک های صنعتی غیردولتی مجوز دار کشور 
را 65 م��ورد عنوان کرد و گف��ت: در صورت 
توافق شهرداری آران و بیدگل مجوز دو شهرک 
غیردولتی صادر خواهد شد؛ یزدانی اضافه کرد: 
پیشنهاد می شود در شهرک های صنعتی موجود 
مانن��د آران و بیدگل هر س��رمایه گذار با برنامه 
زمان بندی و اشتغال از 0 تا 75 درصد تخفیف 
بگیرد. معاون وزی��ر صنعت٬ معدن و تجارت 
ادام��ه داد: شهرس��تان آران و بیدگ��ل با تولید 
تقریب��ی 50 میلیون مترمرب��ع فرش ماشینی که 
50 درصد فرش ماشینی کشور است مقام برتر 

را به خود اختصاص داده است.

 احداث و تجهیز تصفیه خانه فاضالب
۳ شهرک صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شه��رک های صنعتی 
 لرس��تان، از اح��داث و تجهی��ز تصفی��ه خانه
 3 شهرک صنعتی این استان خبر داد. به گزارش 
تفاه��م، بختی��ار رازان��ی در جم��ع خبرنگاران 
اظه��ار داش��ت: یک��ی از طرح های ب��ا ارزش 
زیس��ت محیطی پروژه تصفیه خانه شهرک های 
صنعتی اس��ت که فاض��الب واحدهای صنعتی 
مس��تقر در شه��رک صنعتی را تصفی��ه و فیلتر 
می کند وعالوه بر جلوگیری از آلودگی سطحی، 
از آلودگی آب های زیرزمینی نیز جلوگیری کرده 
و از پساب این تصفیه خانه برای مصارف فضای 
س��بز می توان اس��تفاده کرد. وی گفت: سیستم 
تصفی��ه خانه شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد 
نیز با طراحی سه مدول بوده که در حال حاضر 
یک مدول بوده که دبی ورودی بر اس��اس س��ه 
م��دول 1200 متر مکعب در روز و دبی ورودی 
ب��رای یک مدول اجرا ش��ده 400 متر مکعب و 
سیس��تم تصفیه خانه بصورت لجن فعال است. 
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان 
افزود: تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 2 خرم 
آباد در اس��فند ماه سال گذشته وارد مدار شده و 
واحدهای صنعتی فاضالب خود را به این تصفیه 
خانه وارد می کنند و پساب این تصفیه خانه بعد 
از فرآیند تصفیه برای آبیاری فضای سبز شهرک 

استفاده خواهد شد. 

 لزوم حمایت از نیروی کار و کارگر 
در واحدهای تولیدی استان زنجان

اس��تاندار  کارآفرین��ی:  تفاهم-گ��روه 
زنج��ان گفت: باید از نیروی ک��ار و کارگر در 
واحدهای تولیدی حمای��ت شود، کارفرمایان، 
کارگران را عائله خود بدانند. اس��دا... درویش 
امیری در جلس��ه گفت وگ��وی دولت و بخش 
خصوص��ی اس��تان، با اش��اره ب��ه قیمت های 
خدمات مهندس��ی ارائه شده برای س��اخت و 
س��ازهای واحدهای تولیدی اف��زود: در اصل 
موضوع که ساخت و سازهای باید اصولی باشد 
شکی نیس��ت، اما می توان س��از و کاری برای 
کاه��ش قیمت خدمات تعریف کرد تا حمایت 
الزم از واحده��ای تولیدی در راس��تای ایجاد 
اشتغال و رونق کسب و کار صورت گیرد. وی 
هزینه های صورت گرفته در ساخت و سازهای 
را سرمایه های ملی کشور توصیف کرد و اظهار 
داشت: با توجه به سطح اشغال باالی واحدهای 
صنعتی و تولیدی قیمت خدمات مهندسی باید 
متفاوت از تعرفه ساختمان های مسکونی باشد. 
در این خصوص جلس��ه مشترک��ی با حضور 

متولیان، جهت تعیین تکلیف برگزار شود. 

اعطای تسهیالت به روستاییان خوزستان 
برای افزایش اشتغال

اس��تانداری خوزستان  مدیرکل روستایی 
گفت: روس��تاییان اس��تان به منظ��ور افزایش 
اشتغال تسهیالت دریافت می کنند. به گزارش 
مهر، سید عبدا... حس��ینی اظهار کرد: در حال 
حاضر چهار طرح را دنبال می کنیم که یکی از 
آنها بانک سینا است؛ این طرح برای روستاییان 
با مشارکت دفتر توس��عه مناطق محروم کشور 
و بنی��اد علوی در دس��ت اقدام ق��رار دارد؛ که 
در راس��تای آن به هر استانی 20 میلیارد تومان 
اختصاص دادند. وی افزود: تاکنون 81 طرح به 
بانک سینا برای این طرح ارائه شده؛ تا پرداخت 
تسهیالت داشته باشند. طرح دیگری هم داریم 
که پست بانک عامل آن هست؛ در بخش چلو 
210 خانوار طرح مشترکی داده اند که تصویب 
شده و خوشبختانه تأمین اعتبار آن هم به زودی 
انجام می شود. حس��ینی با اشاره به یکی دیگر 
 از طرح ها توضی��ح داد: این طرح با مشارکت 
9 دستگاه اجرایی و بر اساس مصوبات کشوری 
است که تاکنون دو هزار و 747 شغل را عملیاتی 
و ایجاد کردیم. کمیته امداد در اجرایی شدن آن 
خیلی خوب عمل کرده و پیشتاز بودند و انتظار 

فعالیت بیشتر، از سایر ادارات داریم.

خبرنامه

دهمین اجالس وزرای تعاون آس��یا و اقیانوس��یه از سه شنبه، با 
حضور معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی جمهوری اسالمی ایران 
و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون و  معاون رییس 
جمهوری ویتنام آغاز شد. موضوع این اجالس که تا روز جمعه ادامه 
دارد، ›چشم انداز به س��وی 2030؛ افزایش همکاری های بیشتر بین 
دولت و سهامداران تعاونی های در تحقق اهداف توسعه پایدار‹ است. 
به گ��زارش ایرنا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز، در 
این اجالس، گفت: ایران 7 استراتژی مهم برای تکامل بخش تعاونی 
اقتصاد را به منظور ایجاد محیطی مناس��ب، برای هر نوع مشارکت با 
تعاونی ها مورد پذیرش قرار داده است. کالنتری در ادامه تصریح کرد: 
هدف نخست و دوم این استراتژی ›ارتقاء فرهنگ تعاونی‹ و ›توسعه 
مدیریت و تقویت منابع انسانی تعاونی‹ است که اهمیت ابعاد مفهومی 
و فرهنگی شرایط توس��عه تعاونی ها ب��رای نهادهای قانونی را مورد 
تاکید قرار می دهد.  سیدحمید کالنتری به موضوع مشارکت بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی  ها به عنوان فعاالن نوآوری و رویکردهای 
نو پرداخت و ضمن با اهمیت دانس��تن تعاونی ها در اقتصاد، بخشی 
از فعالی��ت این قبی��ل نهادها را در ایران تشریح ک��رد. وی با تحلیل 

نظریه ای در مورد نقش دولت و ابعاد تجربی تعاونی ها و اینکه چگونه 
این ابعاد به نوآوری و اهداف اس��تراتژیک دولتی در تحقق ارتباطات 
مشارکت دولتی س��ازنده کمک می کنند، گفت:  تعاونی ها و نقش 
آنها در تولید اشتغال، تولید و بازتولید ثروت و فرصت های اقتصادی 
اجتماعی، همواره در طرح های توس��عه مل��ی مورد نظر دولت قرار 
داشته است. کالنتری در ادامه تصریح کرد: تاکیدی که قانون اساسی 
ایران بر اقتصاد تعاونی، به عنوان دومین بخش اقتصادی کشور داشته 
اس��ت نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشد. وی گفت: در حال 
حاضر بیش از 95 هزار کسب و کار فعال در بخش تعاونی در سطح 
ملی در بخش های گوناگون اقتصادی و زیر مجموعه های آنها، با یک 
سهم خیلی مهم، به ویژه در بخش کشاورزی، توسعه ، حمل و نقل، 
صنع��ت، خدمات و مصرف وجود دارد. به گفته معاون وزیر تعاون، 
ظرفیت های منحصر به فرد همکاری، به طور قابل مالحظه ای توجه 
دولت فعلی ایران را در دو بخش اصلی سیاست گذاری شامل: اشتغال 
و تولید توس��ط مردم برای مردم به خود معطوف کرده اس��ت. وی 
گفت: عمدتا این مساله از طریق شبکه بنگاه های کوچک و با ارتقاء 
جایگاه تعاونی های توس��عه شهری، توسعه، تعاونی های زنجیره ای 

صنعتی، گردشگری، صنایع دستی و تعاونی زنان در حال انجام است. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاطرنشان کرد: رشد چنین 
تعاونی هایی نتایج منس��جمی به همراه داشته است و شمار تعاونی 
های گردشگری به ویژه در چند سال اخیر به سرعت در حال افزایش 
است و عالوه بر گردشگران داخلی، این تعاونی ها میزبان گردشگران 
خارج��ی زیادی از کشورهای مختلف بوده اند؛ که در رونق تجارت 
نقش داشته اند.  کالنتری افزود: کشورهای در حال توسعه در تالش 
ب��ه منظور بهره گیری از امتیاز و مکانی��زم تعاونی ها و مزایای آن به 
عنوان ابزاری جهت به دست آوردن توسعه پایدار هستند. وی گفت: 
از آنجای��ی که دولت ها در این قبی��ل کشورها به طور طبیعی نقش 
مهمی در توس��عه ایفا می کنند، تضادی بین تحقق پیش شرط های 
توس��عه از قبیل: افزایش ظرفیت های اجتماع��ی و انفرادی از طریق 
تعاونی ها و کوچک سازی نقش سنتی دولت به عنوان مدیر بنگاه ها 
وجود دارد.  گفتنی است، ایران، استرالیا، چین، هند، اندونزی، ژاپن، 
مالزی، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپین، عربس��تان سعودی، کره جنوبی، 
سنگاپور، تایلند، امارات متحده عربی و ویتنام از جمله 30 عضو این 

اتحادیه هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین اجالس وزرای تعاون آسیا و اقیانوسیه اظهار کرد

وجود 95 هزار کسب و کار فعال در بخش تعاونی

    

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان ارتش:

 انتخابات باید گسترده، سالم
پرشور و با امنیت برگزار شود

 ادام��ه از صفحه یک:ایشان با اش��اره به انواع توطئه ها از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی تاکنون، 
خاطرنشان کردند: اگر بنا بود جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرت ها بترسد و در مقابل آنها عقب نشینی 
کند، اکنون دیگر هیچ اثر و نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دشمن 
اع��م از؛ امریک��ا و بزرگتر از امریکا، در مقابل نظامی که به مردم خود متصل اس��ت و مردم و ملت خود را 
دوس��ت دارد و ملت نیز آن نظام را دوس��ت دارند و در مقابل دشمن مقاوم هستند، هیچ غلطی نمی تواند 
بکند.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اینکه در دشمنی قدرت های زورگو بویژه امریکا، با ملت ایران 
هیچ تردیدی نیس��ت افزودند: اینکه بگویند با فالن فرد موافق هستند و با او مالحظه خواهند کرد، حرف 
نادرستی است زیرا دشمنی آنها از زمان امام )ره( و بعد از امام و در زمان دولت های گوناگون که با سالیق 
مختلف، بر سر کار بودند، همواره ادامه داشته است.ایشان با تأکید بر اینکه باید اقتدار و ایستادگی ملت ایران و 
تأثیرناپذیری ملت از تشر امریکا و برخی کشورهای اروپایی ادامه پیدا کند، خاطرنشان کردند: بخش مهمی از 
ادامه ایستادگی و نهراسیدن از دشمن، بعهده نیروهای مسلح، و بخش عمده آن بر عهده اقتصادیون و مجموعه 
های فرهنگی، آموزشی، بخصوص متصدیان بخش های علمی و تحقیقاتی است.رهبر انقالب اسالمی در 
بخش پایانی س��خنان شان با اشاره به انتخابات پیِش رو، انتخابات را از افتخارات ملت ایران و مایه عزت، 
قدرت، روسفیدی و سربلندی ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند: بدخواهان به دنبال نشان دادن اسالم و 
معنویت در نقطه مقابل مردمساالری بودند، اما جمهوری اسالمی، با مردمساالری اسالمی و انتخابات، غلط 
بودن این حرف را نشان داد.حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: همه ملت در انتخابات احساس می کنند که 
کلید کارهای کشور در دست خودشان است و آنان هستند که عناصر اصلی کشور را معین می کنند.ایشان با 
تأکید بر اینکه همه مردم، نامزدها، دولت و دست اندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامی بدارند، 
افزودند: باید انتخاباتی گسترده، با شور و شوق و نشاط ، سالم و همراه با امنیت برگزار شود و چنین انتخابات 
و ذخیره ای، به کشور مصونیت بسیاری خواهد داد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب وسوسه انگیز 
رسانه های دشمن و تالش خصمانه آنان برای خراب کردن انتخابات، خاطرنشان کردند: ملت ایران با همین 
بیداری و هوشیاری که همواره نشان داده است، در مقابل این حرکت عمل خواهد کرد.پیش از سخنان رهبر 
انقالب اسالمی، امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش با تبریک اعیاد ماه رجب و گرامی داشت روز ارتش 
و نیروی زمینی، گفت: امروز ارتش مفتخر است، که در همه عرصه های زمینی، دریایی، پدافندی و هوایی با 
اقتدار، اعتماد به نفس و توکل به خدا از مرزهای خاکی و اعتقادی انقالب اسالمی دفاع می کند و فراتر از همه 

مؤلفه های آمادگی رزمی، به دریای بیکران انسانهای مؤمن و متخصص خود می بالد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

 رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی و تورم 
۱۱.۲ درصدی ایران در سال ۲۰۱۷

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی، پیش بینی خود را از نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم و سایر شاخص های اقتصادی ایران ارائه کرد.

بر اس��اس گزارش ایسنا، طبق جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص 
داخلی واقعی ایران از 6.5 درصد در سال میالدی گذشته، به 3.3 درصد در سال 2017 و 4.3 درصد 

در سال 2018 می رسد.
همچنین طبق پیش بینی صندوق، رشد قیمتهای مصرف کننده ایران در س��ال میالدی جاری به 
11.2 درصد می رسد که نسبت به 8.9 درصد در سال 2016 افزایش نشان می دهد؛ با این همه در سال 

میالدی آینده به 11 درصد بالغ می شود.
در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است تراز حساب جاری ایران در سال 2017 
به 5.3 درصد و در سال 2018 به 5.1 درصد در مقایسه با 6.3 درصد در سال میالدی گذشته خواهد 
رس��ید.بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران 12.5 درصد نس��بت به س��ال 
میالدی گذشته تغییر نخواهد داشت و در هر دو س��ال 2017 و 2018 همچنان 12.5 درصد می ماند.
صندوق بین المللی پول در فوریه، با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران در س��ال 2016 
میالدی، با چشمگیر دانستن رشد اقتصادی کشور، اعالم کرده بود: "تولید و صادرات باالتر نفت پس 
از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 
به 6.6 درصد در س��ال 2017-2016 فراهم می کند. با این همه رشد اقتصادی در سال 2017-2018 
به 3.5 درصد کاهش پیدا می کند، زیرا تولید نفت به وضع عادی باز می گردد و رشد بخش غیرنفتی 
مالیم خواهد ماند. سیاست های محتاطانه ای که در سالهای اخیر اجرا شده اند متوسط نرخ تورم را به 
حدود 9 درصد در سال 2017-2016 می رساند و نرخ تورم در 2018-2017 تحت تاثیر کاهش نرخ 
مبادل��ه ارزی اخی��ر، به بیش از 11 درصد رشد می کند.با این همه این نهاد بین المللی هشدار داده بود 
که چالش اصلی در حال حاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکالن و رشد است. اصالحات 
جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، س��اماندهی و تقویت س��رمایه بانکها، 
طرح ریزی سیاست مالی در یک چارچوب میان مدت برای حمایت از اصالحات و اولویت بخشیدن 
به تغییرات قانونی و رگوالتوری که سرمایه گذاری را تسهیل می کند، کمک به ایجاد اشتغال و بهبود 
حکومت داری، اهداف مذکور را محقق می کنند. کیفیت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از 

روند اصالحات حمایت خواهد کرد.

روابط عمومی 
هوشمند و امنیت 

اطالع رسانی 

ادام��ه از صفحه یک: جه��ت تبیین بیشتر، 
نی��روی انتظام��ی بعنوان ی��ک راهک��ار باید در 
دستگاه هایی که موظف به سیاستگذاری و اجرای 
برنامه هایی در جهت سیگنال ها و متغیرهایی که 
با امنیت اجتماعی س��رو کار دارند مانند:ازدواج، 
مسکن، خانه، شغل،... و هر نهادی که با عملکرد 
ضعیف قادر باشد دایره امنیتی را دچار دستخوش 
تغییر کند می بایس��ت تب��ادل انرژی و اطالعات 
داشته باشد تا قادر باشد به اطالع رس��انی بسیار 
دقیقی دست یاید که مشکل یا مسئله ایجاد شده 
متوج��ه آن نگردد، بلکه متوج��ه نهادهایی گردد 
ک��ه با عدم بهینه س��ازی در امور، ای��ن زمینه را 
فراهم می کنند؛ به دیگر س��خن، نیروی انتظامی 
می بایس��ت نقش فرهنگی- اجتماعی خود را در 
کن��ار نقش های نظارتی، اعمال قانون...، بس��یار 

ارتقاء بخشد. 
4- متاس��فانه بعض��ی از رس��انه ه��ا در 
تصویر س��ازی رویدادها، بحران ها و حوادث؛ 

صحن��ه های��ی را نشان م��ی دهند که ن��ه تنها 
موجب��ات متنبه س��اختن بزهک��اران و جوانان 
نمی شود، بلکه به واسطه بار شهرتی و نیز نظریه 
"برهان خلف"... آنان را به تقلید س��وق می دهد 
که می بایس��ت تجدید نظر گردد، بخصوص که 
از س��وی دیگ��ر در بعضی از گروه های س��نی 
ک��ودک و س��الخوردگان، زمینه های اس��ترس، 

ترس و ناامیدی را فراهم می سازد.
ه��ا،  عموم��ی  رواب��ط  ه��ا،  رس��انه   -5
سیاس��تمداران، جامعه شناس��ان، روانشناسان... 

بهنگ��ام ظهور بح��ران هایی همچ��ون: "خفاش 
ش��ب"، قلمفرس��ایی می کنن��د، تز م��ی دهند، 
برنام��ه ها ارائه می کنند... و وقتی زمان س��پری 
شد، اساس��اً انگار نه برنام��ه ای مطرح شده و نه 
پدی��ده ای حادث گردیده ب��ود. مثل پایین آمدن 
قیمت نفت که بالفاصله بحث های خودکفایی و 
عدم وابستگی مطرح می شود و بهنگام باال رفتن 
قیمت نفت؛ انگاری بحثی بنام خودکفایی وجود 
خارجی نداشته است؛ پس کمیته پیگیری بحران 

در ناجا باید ایجاد و تقویت شود. 

6- رواب��ط عمومی های س��ازمانی قادر 
هستند با سیستم اطالع یابی از نقاط اخالل افکار 
عمومی درون س��ازمانی، به معیار و "اتودی" از 
جامعه بیرون��ی نایل گردند و بح��ران را از قبل 
ب��ا عنایت به بحث آنتروپی و تئوری سیس��تمی 
پیش بینی و مالحظات امنیت��ی آن را با نهادهای 

مزبور اطالع رسانی نمایند. 
7- رس��انه ه��ا، رواب��ط عموم��ی ه��ا و 
سیس��تم های اطالع رس��انی ضمن برخوردهای 
از نقش "تغییر" CHANGE" می تواند س��از 
 "RELIEF VALVE" و کار سوپاپ اطمینان
را در درون هر نظامی ایفا نمایند که منجر به بروز 

انفجار سیستمی نگردد. 
 حمید قیدی 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
1. در باب نقش مهم دستگاه های تعلیم و تربیت، ذکر جمله ای 
از ژان زاک روس��و الزم اس��ت: "اگر پولی که خرج زندان و زندانیان 
می شود، خ��رج آموزش و پرورش آنان می شد، هیچ مجرمی وجود 

نداشت. 
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