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در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عنوان شد

صنعت ساختمان عامل تولید و اشتغال گسترده در کشور 
تفاهم- گروه گزارش: هفدهمین نمایش��گاه 
بین المللی صنعت س��اختمان ب��ا حضور وزیر کار، 
تعاون و رف��اه اجتماعی، رییس اتاق تعاون ایران و 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی افتتاح 
شد. در این مراس��م رییس اتاق تعاون ایران اظهار 
کرد: اتاق تعاون ایران براساس وظیفه ذاتی و قانونی 
خ��ود برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به 
رشد ش��اخص های اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد 
اش��تغال پایدار اقدام به برگزاری هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت س��اختمان کردند. بهمن عبداللهی 
ادامه داد: مشارکت باالی فعاالن بخش مسکن موجب 
می شود، این نمایشگاه بهترین فرصت برای عرضه و 
نمایش آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان باشد تا 
کارایی کاال بر تولیدات خود را به نمایشگاه بگذارند و 
از این طریق بازارهای جدید را شناسایی کنند. وی با 
بیان این که نمایشگاه صنعت ساختمان تاثیر بسزایی 
در فروش، جذب مشتری، ایجاد نام و شهرت تجاری، 
تبلیغات محصوالت شرکت ها و افزایش حجم مبادالت 
دارد، ابراز امیدواری کرد: هفدهمین نمایشگاه صنعت 
ساختمان موجب تحریک بازار عرضه و تقاضا، ارتباط 
نزدیک میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، کاهش 
چرخه تولید تا مصرف و ایجاد بس��ترهای مناس��ب 

برای ارتباط بین س��رمایه  گذار، کارفرما، مش��اوران، 
پیمانکاران و مهندس��ان باش��د. عبداللهی با تاکید بر 
این که این نمایش��گاه به عنوان ب��زرگ ترین رویداد 
نمایشگاهی کشور می تواند مکمل و راه حل مناسبی 
برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد، اظهار کرد: یکی 
از رسالت های مهم برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
در سطوح بین المللی، آشنایی سرمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی از ظرفیت ه��ای موجود ب��رای حضور 

در فعالیت های اقتصادی کش��ورهای هدف اس��ت. 
خوش��بختانه نمایشگاه صنعت س��اختمان یکی از 
ابزارهای بازاریابی اس��ت ک��ه می تواند در خدمت 

صادرات کشور قرار گیرد. 
در حاش��یه این مراسم، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز با اش��اره به اینکه دور دوم آغاز به کار 
دولت، بر روی تعاونی های روستایی متمرکز خواهد 
بود، اظهار کرد: یکی از سرفصل های مهم اشتغال در 

صنایع خرد و کوچک اس��ت که منجر به اشتغالزایی 
می ش��ود. علی ربیعی افزود: در این دوره، تعاونی ها 
با توجه به ظرفیتی که دارند، نقش جدی ایفا خواهد 
کرد و گسترش تعاونی ها در بدنه اقتصاد، یکی دیگر 
از این اهداف مهم اس��ت. وی با اشاره به اینکه هزار 
روس��تا با توجه به مزیت آن برای توسعه تعاونی ها 
مدنظر قرار گرفته اس��ت، گفت: مطالعات بس��یاری 
در زمینه رش��د تعاونی ها صورت پذیرفته و در این 
زمینه معتقدیم که افزایش مشارکت مردمی از طریق 
تعاونی ها میسر خواهد شد. همچنین وزیر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی از افزایش س��هم تعاون در اقتصاد 
ملی از ۴ درصد به ۶ درصد طی چهار س��ال گذشته 
خبر داد. این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود ۱۲۰ هزار تعاونی فعال در کشور داریم، گفت: 
در ۳ سال گذشته یک اقدام کلینیکی در بخش تعاون 
شروع کردیم و بخشی از تعاونی های غیرفعال را احیا 
کردیم، ضمن اینکه از تعطیلی  تعاونی ها جلوگیری 
ش��د. وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی همچنین 
گفت: س��رآغاز هر فعالیت و سازندگی در کشور با 
ساخت و ساز است و این بخش اگر رونق پیدا کند 
بخش های مختلف اقتصاد، تولید و سایر صنایع نیز 

رونق می یابد.

 احیای 179 واحد صنعتی 
در استان زنجان 

معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های 
صنعتی استان زنجان گفت: از مجموع ۳۰۰ واحد 
غیرفعال، ۱79 واح��د صنعتی وارد چرخه تولید 
ش��ده اند. به گزارش تفاه��م، ایرج احمدی اظهار 
کرد: در حال حاضر 8۰۰ بهره بردار در ش��هرک 
صنعتی استان زنجان مستقر هستند. معاون صنایع 
کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان 
با بی��ان اینکه در ط��ول این س��ال ها واحدهای 
تولیدی دیگری هم دچار مشکل شده اند، اضافه 
کرد: نباید انتظار داشت همه واحدها وارد چرخه 
تولید شوند، چرا که برخی از آنها مشکالتی چون 
تامین مواد اولیه، مشکل بین شرکا و... دارند. وی 
با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۳۳ واحد وارد 
مدار تولید شده اند، یادآور شد: بیش از۴۰ واحد 

هم در سال جاری در برنامه وجود دارد. 

 بازگشت 30 واحد صنعتی 
خراسان جنوبی به چرخه تولید

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
خراس��ان جنوبی از بازگش��ت ۳۰ واحد صنعتی 
کوچ��ک و بزرگ خراس��ان جنوب��ی به چرخه 
تولید خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان خراس��ان جنوبی، 
عباس جرجانی اظهار کرد: احیا و بازگشت این 
تعداد واحد صنعتی در راستای تسهیالت رونق و 
تولید صورت گرفته اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
55 درصد اشتغال استان دست صنایع کوچک و 
واحدهای خرد اس��ت، افزود: ۲۱ واحد شهرک 
صنعتی در استان خراسان جنوبی وجود دارد که 
اکثر واحدها از زیرس��اخت های اولیه آب و برق 
برخ��وردار بوده و در نواحی که گاز وجود دارد، 
س��عی ش��ده انتقال گاز به این شهرک ها صورت 
پذیرد. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز با 
اش��اره به اینکه صنایع کوچک نی��از دارند برای 
تداوم کار حمایت ویژه شوند، گفت: مسئله صنعت 
الزمه زندگی انسان اس��ت و در استان خراسان 
جنوبی به دلیل اینکه راه های دیگر کسب درآمد 
بسته شده باید از طریق صنعت به سمت پیشرفت 
و ترقی پیش برویم. آیت ا... عبادی افزود: صنعت 
در ش��رایط فعلی برای این اس��تان یک ضرورت 
اس��ت و در غیر این صورت باید شاهد مهاجرت 
روس��تائیان و افزایش حاشیه نش��ینی شهرها در 

آینده ای نزدیک  باشیم. 

استعدادیابی 15 خوشه صنعتی جدید 
در استان اردبیل 

 تفاه��م - گروه کارآفرین��ی: مدیر عامل 
ش��رکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: 
در راس��تای حمایت از صنایع کوچک، توسعه و 
ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی مطالعه و 
اس��تعدادیابی ۱5 خوشه صنعتی جدید در دست 
اجرا اس��ت. علی نظری ش��یخ احمد در نشست 
خبری هفت��ه صنای��ع کوچک، گف��ت: در حال 
حاضر ۶ خوش��ه صنعتی در استان استعدادیابی 
شده که از این تعداد مراحل مطالعه و پیاده سازی 
خوشه لبنیات تمام ش��ده و سال گذشته اعضای 
این خوش��ه صادراتی به ارزش��ی ۱۰ هزار دالر 

انجام داده اند . 
وی ادامه داد: عالوه بر خوشه لبنیات خوشه 
فرش نیز در حال پیاده س��ازی س��ال دوم بوده و 
در کنار این خوش��ه ها، خوش��ه پالستیک نیز در 
س��ال دوم پیاده س��ازی ق��رار دارد. مدیر عامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل تصریح 
کرد: خوش��ه توریس��م نیز یکی از خوش��ه های 
صنعت��ی برای اس��تان اردبیل بوده که شناس��ایی 
و امکان س��نجی و اس��تعدادیابی آن انجام شده و 
امس��ال عملیات پیاده س��ازی مرحله نخست آن 
انجام می شود. نظری شیخ احمد ادامه داد: مطالعه 
خوش��ه های صنعتی اس��تان منتهی به تشکیل ۳ 
کنسرسیوم صادراتی شده است و انتطار می رود، 
ص��ادرات خوش��ه ه��ای صنعت��ی از طریق این 
کنسرس��یوم ها نس��بت به س��ال قبل ۱5 درصد 

افزایش یابد.

برپایی اولین نمایشگاه توانمندی های 
صنایع کوچک و متوسط استان لرستان

نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنایع کوچک 
و متوسط استان لرس��تان با حضور معاون وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، مع��اون هماهنگی 
امور اقتصادی و توس��عه منابع انسانی استاندار، 
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر 
اعض��ای هیات مدیره این ش��رکت افتتاح ش��د. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی لرس��تان، بختیار رازان��ی اظهار کرد: این 
نمایشگاه برای اولین بار و به مناسبت ۲۱ مرداد 
روز ملی حمای��ت از صنایع کوچک و به منظور 
معرفی محصوالت و دستاوردها و توانمندی های 
 صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط اس��تان برگ��زار 
ش��د. مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
لرس��تان گفت: نمایش��گاه توانمندی های صنایع  
کوچک و متوس��ط اس��تان با هدف توسعه بازار 
واحدهای صنعتی، آش��نایی صنای��ع کوچک با 
یکدیگر، معرفی محص��والت و برندهای صنایع 
کوچک و حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی 
اس��ت.  رازان��ی از حضور 8۰ واح��د تولیدی و 
خدماتی در این نمایش��گاه خب��ر داد و گفت: در 
نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط 
استان، محصوالتی از قبیل ساختمانی، شیمیایی، 
بهداشتی، مواد غذایی و پوشاک عرضه شد. وی 
بیان داش��ت: عالوه بر حضور واحدهای صنعتی 
در غرفه های نمایش��گاه، غرفه های دیگری نیز 
به صنایع دس��تی و گردشگری، س��ازمان جهاد 
کش��اورزی، پارک علمی فناوری، بیمه پارسیان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی 

استان اختصاص داده شد.

خبرنامه

 برگزاری کارگاه آموزشی فن بازار 
در استان ایالم 

معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی ایالم از برگزاری کارگاه آموزش��ی فن بازار 
و شناس��ایی نیازهای فناورانه در راس��تای اجرایی 
نمودن مفاد تفاهم نامه بین س��ازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران و کره  جنوبی در استان 
ایالم خبر داد. به گزارش تفاهم، رضا طاهری اظهار 
کرد: اعضا کارگروه ارتقاء فناوری و مشاورین مستقر 
در مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ایالم با حضور 
در این کارگاه آموزش��ی با مفهوم فن بازار و اهمیت 
آن، تعریف پروژه ساختار عملکرد، سیستم مهندسی، 
تعریف مشکل، تجزیه و تحلیل علت های ریشه ای، 
ارائه پروژه و ... آش��نا ش��دند. وی اف��زود: فن بازار 
همان گون��ه که از نام آن بر می آی��د یک بازار تمام 
عیار اس��ت که کاالی مورد معامله در آن، فناوری و 
خدمات فناوری اس��ت. وی بیان داشت: ماموریت 
اصلی این بازار تسهیل و استاندارد سازی مبادالت 
فناوری است و با این تعریف می توان گفت: فن بازار 
در اصل یک بنگاه تخصصی معامالت فناوری است. 
معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی 
ایالم اظهار ک��رد: از آن جا که اکثر فروش��ندگان و 
خریداران فناوری، فاقد مهارت ها و تخصص های 
الزم برای شکل بخش��یدن به یک معامله ی موفق 
فناوری هستند؛ نشستن آن ها پای میز معامله، غالبا 
بدون یک واسطه حرفه ای غیر ممکن است یا نتیجه 
آن عمدتا رضایت بخش نخواهد بود. طاهری گفت: 
امروزه فناوری در کنار س��رمایه انس��انی و سرمایه 
اقتص��ادی در زم��ره مهم ترین عامل ه��ای تولید و 
افزایش بهره وری در صنایع مختلف به شمار می رود؛ 
و این فناوری است که قدرت رقابت پذیری صنعت ها 
و کشور ها را در بازار های مبادله ی فناوری را تعیین 
می کند. وی هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش 
نحوه شناسایی نیازهای فناورانه و تکنولوژیکی در 
خطوط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی عنوان کرد.

 دریافت مجوز زیست محیطی 
توسط ۴۸ واحد صنعتی در تبریز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
تبریز گفت: در سه ماهه ی اول سال جاری ۴8 واحد 
صنعتی مجوز زیست محیطی گرفته اند. به گزارش 
روابط عمومی حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان 
شرقی، اکبر ش��یخ زاده با اعالم این خبر اظهار کرد: 
ای��ن مجوزها بعد از کار کارشناس��ی در محدوده و 
حریم کالن ش��هر تبریز و در محدوده ی زمانی ۱7 
فروردین تا ۳۰ خرداد بوده است. وی افزود: استقرار 
این واحدهای صنعتی در جاده آذرشهر، جاده تهران، 
جاده س��نتو، شهرک ش��هید رجایی، ناحیه صنعتی 
اس��پیران، جانقور، شهرک غرب و شهرک فن آوری 
خ��ودرو، گزارش ش��ده و در همین مدت ۲۲ واحد 
صنعتی در محدوده کالن ش��هر تبریز پایش زیست 
محیطی ش��ده اند. شیخ زاده خاطر نشان کرد: از این 
تعداد سه واحد فاقد مجوز زیست محیطی، یک واحد 
منتشر کننده ی بوی بد حاصل از بازیافت ضایعات، 
یک واحد آلودگی هوا در اثر اس��تفاده از س��وخت 
مازوت، یک واحد فاقد تصفیه خانه یا سپتیگ، یک 
واحد خروج پساب حاصل از شستشو و یک واحد 
کبود فضای س��بز داش��ته و یک واحد هم اخطاریه  

زیست محیطی گرفته است. 

 صدور 2۴7 فقره مجوز صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در البرز 

تفاه��م -  گروه کارآفرینی: رئیس س��ازمان 
جهاد کش��اورزی استان البرز در مراسم افتتاح واحد 
بسته بندی ش��یالت واقع در شهرک صنعتی نظرآباد، 
اظهار کرد: ۲۴7 فقره مجوز صنایع تبدیلی و تکمیلی 
در البرز صادرش��ده که در این راس��تا ۶9۰ میلیارد 
تومان هزینه شده اس��ت. سید مجید موسوی بابیان 
اینکه با تحقق این مهم زمینه اش��تغال شش هزار نفر 
فراهم خواهد شد، افزود: از این تعداد جواز تأسیس، 
78 واحد به بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال هزار 
و 7۱۱ نفر را ایجاد کرده است. رئیس سازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان البرز با اعالم اینکه ایجاد زمینه 
جذب ۲5۶ هزار تن مواد خام  در البرز فراهم ش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: بیش از ۱5 درصد فرآورده های 

کشاورزی به شکل ضایعات از بین می رود. 
موس��وی بی��ان کرد: وج��ود صنای��ع تبدیلی 
زمینه ساز جلوگیری از افزایش ضایعات خواهد بود، 
دولت در سال گذشته و جاری شرایط مناسبی را برای 
کارخانه ها راکد و نیمه فعال اتخاذ کرده و تسهیالتی از 

محل صندوق توسعه ملی فراهم کرده است.

افزایش سرعت پرداخت تسهیالت بانکی 
به واحدهای صنعتی استان بوشهر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بوشهر از افزایش سرعت پرداخت تسهیالت بانکی 
به واحدهای صنعتی استان بوشهر خبر داد. به گزارش 
تفاهم، س��ید حسین حس��ینی محمدی در نشست 
کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در 
راستای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی گام های 
خوبی برداش��ته شده است و تسهیالت متنوعی ارائه 

می شود. 
وی با اش��اره به نامگذاری امس��ال به نام سال 
اقتصاد مقاومتی اش��تغال و تولید، تصری��ح کرد: در 
راس��تای عمل به این ش��عار مهم و توسعه اشتغال و 
تولید، برای رفع مشکالت بنگاه های اقتصادی استان 

گام برمی داریم. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بوش��هر از ثبت نام بیش از ۱۲۰ بنگاه تولیدی استان 
بوش��هر برای استفاده از تس��هیالت رونق تولید خبر 
داد و افزود: بخش��ی از مشکالت این بنگاه ها با ارائه 
تسهیالت س��رمایه در گردش، تسهیالت نوسازی و 
بازسازی و طرح های باالی ۶۰ درصد رفع می شود. 
وی افزود: بنگاه های اقتصادی که در زمینه اقس��اط 
معوقه بانکی، امور مالیاتی، س��رمایه در گردش و... 
مش��کل دارند نیز می توانند برای دریافت تسهیالت 

ثبت نام کنند تا بعد از بررسی، تصمیم گیری شود.

خبر

 یک نفر باید 
 فرمانده اقتصاد باشد 

نه بیشتر

یک اقتصاددان می گوید اکنون نوبت جراحی 
س��اختاری - نهادی اقتصاد ایران اس��ت و باید در 
دولت دوازدهم به منظور ایجاد هماهنگی، رهبری 
ام��ور اقتصادی به وزیر اقتصاد واگذار ش��ود تا از 
چند صدایی که در دولت قبل اتفاق افتاد جلوگیری 
شود؛ ضمن این که مجلس شورای اسالمی نیز باید 
بررسی کند که آیا گزینه معرفی شده برای وزارت 
اقتصاد برای این پست کلیدی مناسب است یا خیر.

وحید ش��قاقی در گفت وگو با ایسنا، درباره ی تیم 
اقتص��ادی در دولت دوازدهم اظهار کرد: کس��انی 
که مس��وولیت تیم اقتصادی دول��ت دوازدهم را به 
عهده می گیرن��د باید بدانند ک��ه در این دولت کار 
سختی پیش روی سیاست گذاران وجود دارد، چرا 
که اکنون نوبت به اصالحات س��اختاری نهادی در 
اقتصادی ایران فرا رس��یده است.وی افزود: دولت 
دوازدهم باید دست به جراحی در حوزه های بانک، 
مالی��ات، یارانه و غیره بزن��د و این جراحی نیاز به 
جراحان قدر دارد که باید بررسی کنیم و ببینیم تیم 
اقتصادی که دولت معرفی کرده اس��ت می تواند این 
جراح��ی را انجام دهد یا خیر. ب��ه نظر من در تیم 
اقتصادی دولت گزینه های بهتری نس��بت به آنچه 
ریی��س جمه��ور در کابینه دوازده��م معرفی کرده 
برای این جراحی وجود داشتند.این اقتصاددان در 
ادامه  گفت: اولویت دولت یازدهم مباحث سیاسی 

و بی��ن الملل��ی ب��ود و الزم بود که دول��ت برجام 
را به س��رانجام برس��اند و در ح��وزه اقتصاد هم با 
مقتضیات موجود مس��کن هایی تجویز شد که البته 
این مس��کن ها در دولت دوازدهم کارساز نخواهد 
ب��ود و وقت اصالحات س��اختاری و نه��ادی فرا 
رسیده است.شقاقی با اهمیت دادن به جایگاه وزیر 
اقتصادی در تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد: بعضا 
مطرح می ش��ود که وزیر اقتص��اد محدودیت هایی 
دارد و برخ��ی تصمیم گیری ه��ای کلیدی از حیطه 
اختیارات وی خارج است. به نظر من یکی از مهم 
تری��ن مواردی که بای��د در دولت دوازدهم اصالح 
ش��ود همین مس��اله اس��ت. باید هدایت و رهبری 
اقتصاد کش��ور را به وزیر اقتصاد س��پرد. اگر قرار 
باشد چند فرمانده با چند نظر مختلف برای اقتصاد 
کشور تصمیم بگیرند، وضعیت نا به سامان خواهد 
شد؛ اتفاقی که در چهار س��ال گذشته رخ داد.وی 

درباره ی ویژگی های وزیر اقتصاد در شرایط خطیر 
اقتصادی در دولت دوازده��م، افزود: وزیر اقتصاد 
ابت��دا باید جرات تصمیم گیری داش��ته باش��د که 
بتواند دس��ت به جراحی بزند. همچنین باید دانش 
و مدیری��ت اقتص��ادی بداند ک��ه بتواند اصالحات 
س��اختاری را از زوایای متعددی بررسی و اعمال 

کند. 
همچنی��ن این اصالحات س��اختاری نیازمند 
یک تیم هماهنگ اس��ت و بای��د دولت به گونه ای 
برنامه ری��زی کن��د که تی��م اقتصادی ب��ا همدیگر 
هماهنگ باش��ند و در آخر نیز باید یک نقش��ه راه 
وجود داش��ته باش��د که وزیر اقتصاد بر مبنای آن 
اولویت هایش را مشخص کرده و بداند از کجا شروع 
کند و بداند به کجا باید برسد.این کارشناس با تاکید 
بر اهمیت مس��اله  اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: 
به نظر م��ن حتی رییس جمه��ور در وزارت امور 

خارج��ه هم به جای وزیر امور خارجه باید یک 
اقتصاددان به مجلس شورای اسالمی معرفی می کرد 
تا س��فرای خود را به گون��ه ای انتخاب کند که در 
کشورهای خارجی به دنبال جذب سرمایه  گذاری 
خارجی باش��ند و بتوانند برای مبادالت اقتصادی 
کش��ور اقدامات الزم را انجام دهند.این اقتصاددان 
در بخ��ش دیگری از صحبت هایش افزود: مجلس 
ش��ورای اسالمی اکنون وظیفه دارد بررسی کند آیا 
تیم اقتصادی که دولت به مجلس ش��ورای اسالمی 
معرفی کرده اس��ت این ویژگی ها را دارند یا خیر؟ 
هرچن��د که ب��ه نظر می رس��د گزینه ه��ای بهتری 
برای تیم اقتصادی دولت وجود داش��ته باش��د.وی 
درباره ی نقاط قوت و ضعف مس��عود کرباسیان که 
به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معرفی ش��ده 
اس��ت، اظهار کرد: کرباسیان بیشتر در سوابق خود 
حضور در معاونت وزیر نفت، وزیر صنعت و وزیر 
اقتصاد را دارد و به این ترتیب پیش تر جزو مدیران 
اقتصادی کشور بوده ولی درباره نقاط ضعف ایشان 
هم باید بگویم که به دلیل نداش��تن دانش اقتصادی 
در میان اقتصاد دانان برای پذیرفتن پس��ت وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مقبول نیست که البته به نظر 
من اگر از مجلس شورای اسالمی رای بگیرد باید 
این مشکلش را با بهره گیری از مشاوران اقتصادی 

پر کند.

تیتر  یک

یک کارش��ناس حوزه کار با اش��اره به وجود ۳ میلیون بیکار تحصیلکرده در کشور، گفت: اگر اعالم 
شود طرح کارورزی در ادارات دولتی و وزارتخانه ها با ماهی حتی ۱۰۰ هزار تومان اجرا می شود، تعداد 
متقاضیان آن از سه میلیون نفر هم خواهد گذشت! زهرا ممتاز قمشه ای در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق 
آمار اعالم شده از سوی مسئولین، حدود ۴۰۰ هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند که ۲۰۰ هزار 
نفر واجد ش��رایط شناخته شدند. وی عدم آگاهی فارغ التحصیالن نسبت به طرح را یکی از علل استقبال 
نکردن دانش آموختگان دانست و گفت: عده ای در ابتدا تصور می کردند این طرح به معنای استخدام است 
ولی پس از ورود به سامانه، متوجه شدند با آنچه توقع داشتند، فاصله دارد. این کارشناس حوزه کار افزود: 
دلیل دیگر این اس��ت که اعتمادی به س��رانجام و نتیجه طرح ندارند و مطمئن نیس��تند که اشتغالش��ان با 
دستمزد ۳۰۰ هزار تومانی ولو در غالب کارورزی، آنها را به سمت اشتغالی دائمی و پایدار هدایت کند. 
ممتاز به موضوع فرهنگ کار در کش��ور اش��اره کرد و افزود: دلیل دیگری که در این خصوص متصور 
است، به فرهنگ کار و توقعی برمی گردد که یک فارغ التحصیل دانشگاهی دارد و کار رسمی و مطمئن 
دولت��ی می خواهد. این پژوهش��گر اجتماع��ی تصریح کرد: در این طرح بحث تنه��ا متقاضی نیروی کار 
نیس��ت بلکه واحد پذیرنده و بنگاه متقاضی کارورز هم مطرح است. تاکنون حدود 7۰۰۰ بنگاه و واحد 
پذیرنده اعالم آمادگی  کرده اند که اگر همین آمار ثبت نام  شده را تقسیم بر بنگاه ها کنیم به طور متوسط 
در هر بنگاه باید ۳۳ تا ۳5 نفر مش��غول کارورزی ش��وند ولی به نظر شدنی نیست. این کارشناس حوزه 
کار و تعاون تاکید کرد: وقتی طرح کارورزی رس��ما و از س��مت دولت هدایت شود، باید منابع پرداخت 
دس��تمزد کارورز هم پیش بینی و تامین ش��ود. در کش��ورهای پیش��رفته به بیکاران حتی اگر در جایی 
مش��غول کار نباش��ند، بیمه بیکاری می پردازند، اخیرا هم طرحی در دولت به تصویب رس��ید که بخشی 
از دس��تمزد به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ماهانه به هر کارآموز توس��ط دولت پرداخت ش��ود که با توجه به 
محدوی های بودجه ای، تأمین بودجه خود مشکل دیگری است و جای بحث بسیار دارد. وی همچنین، 
روند اجرای طرح کارورزی در کش��ور را مورد اش��اره قرار داد و گفت: بعد از انقالب، سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای تأس��یس و به سرعت در سراسر کشور مراکز مجهز آن راه اندازی شد و قدم های خوبی 
هم برای مهارت آموزی برداش��ت اما با رش��د تب مدرک گرایی، آموزش های فنی و حرفه ای به تدریج 

رو به فراموشی گذاشت. به علت پرهزینه بودن آموزش های فنی، نوسازی دیرتر انجام گرفت و سرعت 
تغییر کارگاه های آموزشی با سرعت تغییر تکنولوژیکی یکی نبود. به اعتقاد ممتاز، بیکاری ۴۲ درصدی 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی فاقد مهارت و پرتوقع، پیامد همان تب مدرک گرایی در جامعه اس��ت که به 
صورت بیماری مزمنی بیش��تر خانواده های ایرانی را درگیر خود کرده اس��ت. وی اضافه کرد: در چنین 
ش��رایطی بود که دولت نهم طرح کارورزی را برای جبران فاصله بین مهارت آموزی و تحصیلکردگان 
دانش��گاهی دنبال کرد اما موانع زیادی پیش روی اجرای آن وجود داشت که از جمله آنها ضعف قانون 
کار، ذکر نشدن کارآموزی و منع کار زیر ۱8 سال و مخالفت جامعه کارگری بود. به گفته این کارشناس 
حوزه کار، آن زمان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار معتقد بودند که تسری اجرای 
این طرح در س��طح وسیع موجب سوء استفاده برخی از کارفرمایان در استفاده از نیروی کار ارزان تر و 
بیگاری کشیدن از جوانان جویای کار می شود. ممتاز درباره مزایا و معایب اجرای طرح کارورزی گفت: 
اینکه نیروی انس��انی کار و حرفه مورد عالقه خود را به ش��یوه استاد شاگردی در یک محیط کار واقعی 
فرا بگیرد در ظاهر خوب به نظر می رس��د، اگر چه در بس��یاری از رش��ته ها روند تربیت نیروی انسانی 
هنوز به شیوه استاد شاگردی ادامه دارد، مثل رشته قلم زنی یا جواهرسازی که به عنوان رشته های هنری 
قدیمی و اصیل ش��اگرد نزد اس��تاد تمام فوت و فن های کار را یاد می گیرد. این پژوهش��گر اجتماعی با 
این اعتقاد که به دلیل تغییرات فرهنگی و عدم تعهد اخالقی کارفرمایان، اس��تاد ش��اگردی به شیوه سنتی 
دیگر جوابگوی نیاز امروز نیست، تصریح کرد: در حال حاضر نقدهایی به طرح کارورزی وارد می شود 
از جمله اینکه تناسب کمتری بین رشته های دانشگاهی با مشاغل بازار کار وجود دارد و چنانچه طرح 
کارورزی در سطح وسیع برای همه مشاغل در کارگاه ها و کارخانه ها اجرایی شود، احتمال سوء استفاده 
زیاد است. وی افزود: درگذشته فرزندان خانواده ها برای به دست آوردن شغل و راه اندازی یک کسب 
وکار، یا راه پدری و اجداد خود را پیش می گرفتند یا از نوجوانی و حتی کودکی به فامیل و همس��ایه 
س��پرده می ش��دند تا ش��غل و حرفه مورد نظر را به شکل »استاد و ش��اگردی« بیاموزند اما به تدریج با 
متنوع شدن مشاغل و در قرن اخیر با ایجاد آموزش های رسمی در مدارس و بعدها تاسیس دانشگاه ها، 
شیوه استاد شاگردی رواج کمتری پیدا کرد و کار تربیت نیرو برای احراز شغل به این مراکز سپرده شد.

    

    

    

    

    

    

بیکاری ۴۲ درصدی فارغ التحصیالن پیامد تب مدرک گرایی

ی��ک تولیدکنن��ده دربه��ای ضد س��رقت می 
گوید: واردات درب های بی کیفیت ضد س��رقت از 
چی��ن مانع بزرگی برای تولیدگان داخلی اس��ت که 

درب هایی با بهترین کیفیت تولید می کنند.
'مهدی ش��فیعی 'دیروز در حاش��یه هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا، افزود: تا سال ۱۳89 وضعیت خوب 
بود اما با ش��روع تحریم ها روند تولید در کشور با 
مشکل مواجه شد.وی گفت :در دوران اوج تولید ۴5 
کارگر داشتیم اما هم اکنون تعداد کارگران به ۳۰ نفر 
تقلیل یافته است.وی میانگین تولید روزانه کارخانه 
خود را 5۰ تا 7۰ درب اعالم کرد و گفت : صادرات 
به کش��ورهای س��وریه و عراق داریم و در صورت 
 حمای��ت می توانیم صادرات خود را افزایش دهیم.

ش��فیعی گفت :قیمت کاالی مش��ابه چینی که وارد 
می شود ۱5 تا ۲۰ درصد از دربهایی که ما تولید می 
کنیم ارزانتر است اما کیفیت کاالی ایرانی به هیچ وجه 
قابل مقایسه باآنها نیست.وی گفت :درب های چوبی 
که در ایران تولید می ش��ود دارای عایق حرارتی و 
ضد سرقت است و مواد اولیه آنها تولید داخل است 
 و تنه��ا قفل ای��ن دربها را از ترکی��ه وارد می کنیم.

فعال بخش خصوصی از نبود تسهیالت برای رونق 

تولید گله کرد و نرخ س��ود تس��هیالت به میزان ۱5 
درص��د را برای تولیدکننده باال دانست.ش��فیعی که 
مدیرعامل کارخانه »س��پاهان در« اس��ت ، افزود: 
کارخانه در ش��هر اصفهان است و هیچگونه ضرری 
برای محیط زیس��ت ندارد.این تولی��د کننده معتقد 
اس��ت : در صورت خ��روج از رک��ود، تولید رونق 
می گیرد و این در حالی اس��ت که دولت باید تعرفه 
 واردات را افزایش دهد تا تولید داخلی رش��د کند.

 بس��یاری از کاالهایی که در ایران تولید می ش��ود 
از کش��ورهای دیگر به ویژه چین وارد می شود اما 
کیفیت کاالی تولیدی داخلی با کاالی مشابه خارجی 
قابل مقایسه نیست .کاهش قدرت خرید مردم آنها 

را به سوی خرید کاالی ارزانتر سوق می دهد و این 
در حالیس��ت که به دلیل کیفیت پایین مردم مجبور 
می ش��وند با از کار افتادن کاال، هزینه دوباره ای را 
انجام دهند.تولید داخلی در گرو حمایت و فرهنگ 
سازی و تحول روحیه ملی است اگر این سه مهم در 
عرصه اقتصادی کشور تحقق نیابد ما هر روز بیشتر 
 از گذشته شاهد فروپاشی تولید داخلی خواهیم بود.

هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان 
ب��ا حض��ور 887 ش��رکت داخلی و ۳9۱ ش��رکت 
خارجی دیروز )ش��نبه( با حض��ور »علی ربیعی« 
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

در نمایشگاه صنعت ساختمان امسال نمایندگان ۳۱ 
کشور خارجی حضور دارند. اسپانیا، ایتالیا، آلمان، 
انگلیس، کانادا، اتری��ش، اوکراین، بلژیک، پرتقال، 
تایوان، دانمارک و روس��یه از جمله این کش��ورها 
هس��تند.اتاق ها تعاون اس��تانی، تعاونی های تامین 
و توزیع مصال��ح س��اختمانی، تعاونی های عمرانی 
و مسکن، حضور فعال کمیس��یون بانوان اتاق تعاون 
ای��ران به منظور عرضه توانمندی های زنان و دعوت 
از صاحب نظران، اس��اتید دانش��گاهی، دانشجویان، 
 پیمانکاران و انبوه سازان در نمایشگاه امسال حضور 

پررنگی دارند.
نمایشگاه صنعت س��اختمان بزرگترین رویداد 
نمایشگاهی در سطح کشور به شمار می رود.فضای 
کلی نمایش��گاه 5۰ هزار متر مربع اس��ت که بیش از 
۳5 هزار متر مربع آن سرپوش��یده و 9 هزار متر مربع 
فضای باز اس��ت و در اختیار ش��رکت های ماشین 
آالت راهس��ازی قرار داده شده که امکان استفاده از 

فضای بسته برایشان وجود نداشت.
همچنی��ن بی��ش از ۶هزار متر مرب��ع از فضای 
نمایش��گاه نیز برای شرکت های خارجی اختصاص 
داده شده است.هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان از ساعت 9 تا ۱8 روزهای ۲۱ تا ۲۴ مرداد 

ماه پذیرای عالقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

واردات بی کیفیت تولید داخلی را تهدید می کند

بر اساس اعالم سازمان سرمایه گذاری خارجی؛

۱.۶ میلیارد دالر طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب شد
 س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران از تصویب ۲8 طرح سرمایه گذاری 
به ارزش ۱.۶ میلیارد دالر خبر داد. به گزارش تفاهم به نقل از س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
فنی و اقتصادی ایران، دویس��ت و هفدهمین جلس��ه هیات س��رمایه گذاری خارج��ی دیروز در محل 
س��ازمان سرمایه گذاری با حضور اعضای هیات س��رمایه گذاری خارجی برگزار شد.در این جلسه ۳۱ 
طرح س��رمایه گذاری خارجی ش��امل ۱7 طرح جدی��د و ۱۱ مورد دیگر مرتبط ب��ه طرح های فرعی 
س��رمایه گذاری خارج��ی، مع��ادل ۱,۶97,577,5۱۳ دالر آمریکا به تصویب هیات س��رمایه گذاری 

خارجی رسید.


