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شناسایی افراد دارای وضعیت اشتغال ناکافی بر اساس ارزیابی وضعیت کار شاغالن

خبرنامه
افزایش  15درصدی
تولید محصول برنج در گیالن
معاون بهبود تولیدات س��ازمان جهاد کشاورزی
گیالن اظهار کرد :تولید برنج در این اس��تان در س��ال
زراعی جاری ،بین  10تا  15درصد نسبت به سال قبل
افزایش یافته است .حبیب جهانساز در گفتگو با ایرنا
در الهیجان افزود :امس��ال از اراضی شالیزاری استان
گی�لان به دلیل آب کافی ،آفتاب ،زراعت مناس��ب و
تأمین به موقع نهاده های کشاورزی ،محصول خوبی
برداشت شد که میزان آن بین  10تا  15درصد نسبت به
سال زراعی گذشته افزایش تولید دارد .وی خاطرنشان
کرد :امس��ال نزدیک به  800هزار تن برنج س��فید در
گیالن استحصال شده و نیازی به واردات برنج به ویژه
در این فصل از س��ال که محصول ،برداشت و به بازار
عرضه شده ،وجود ندارد .جهانساز ابراز امیدواری کرد:
نیاز واقعی به برنج و کس��ر محصول نسبت به مصرف
داخلی بررس��ی و نیاز واقعی برنج ،اعالم تا بر اساس
آن ،این محصول وارد شود .وی همچنین به جشنواره
برنج در شهرستان سیاهکل در شرق استان گیالن اشاره
و اظهار کرد :این جشنواره محلی برای تبادل اطالعات
بین کش��اورزان و کارشناسان برگزار شد و در مرحله
بعد ،در شناساندن توان گردشگری منطقه و شهرستان
سیاهکل و گیالن مؤثر و محلی برای معرفی کیفیت و
مرغوبیت برنج گیالن به سراسر کشور است.
تشکیل سه کمیته تخصصی
در شورای عالی کار
در جلس��ه شورای عالی کار که با حضور معاون
رواب��ط کار وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی و
نمایندگان گروه کارگ��ری و کارفرمایی با هدف بحث
و بررس��ی و تبادل نظر در خصوص مس��ائل کارگری
برگزار ش��د ،تشکیل س��ه کمیته روابط کار ،دستمزد و
تغییر ساختار به تصویب رسید و کمیته دستمزد به عنوان
کمیتهای دائمی ،مأمور بررسی هزینه معیشت کارگران
در تعیین دس��تمزد ش��د .به گزارش ایس��نا ،ایجاد سه
کمیته مذکور به منظور بررسی و تدوین آئیننامههای
مربوط به قانون کار به ویژه آئیننامه تبصره یک ماده
 ۷قانون کار ،بررسی تغییر ساختار کارگاه ها و بررسی
ابعاد مختلف تعیین دستمزد کارگران صورت گرفت .در
این جلسه ،اعضای شورای عالی کار ،معاون روابط کار
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورا
پیشنهاد کردند که با اکثریت آرا به تصویب رسید .تأکید
بر موضوع امنیت شغلی کارگران و تهیه آئین نامه تبصره
یک ماده  ۷قانون کار توسط وزارت کار به منظور تعیین
حداکثر مدت قراردادهای موقت ،از جمله موضوعاتی
بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بازديد بازرسان استانداري
از شهرک هاي صنعتي يزد
مديرعامل شرکت ش��هرک هاي صنعتي استان
يزد اظهار کرد :بازرس��ان اداره کل بازرسي ،مديریت
عملکرد و حقوقي اس��تانداري يزد با حضور در محل
ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي ،نحوه ارائه خدمات و
فعاليت هاي اين شرکت را مورد پايش و رسيدگي قرار
دادند .به گزارش تفاهم ،سيد مسعود عظيمي با اعالم
اين خبر افزود :طي اين بازرسي و بررسي گزارشات
ارائه ش��ده و ش��اخص ها و فرآيندهاي اجراي کار و
همچنين نحوه ارائه خدمات ،به بررسي ميزان رضايت
من��دي مراجعه کنندگان پرداختن��د .وي با بيان اينکه
بازرس��ي انجام شده بر اساس مأموريت هاي شرکت
صورت گرفته اس��ت ،بیان کرد :خوشبختانه با اجراي
مناسب برنامه ها و شاخص هاي عملکردي ،بازرسان
رضايت مندي خود را از عملکرد شرکت ابراز کردند.
ورود بیش از  50درصد کاالهای قاچاق
از مبادی رسمی
رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س گفت :با
توجه به اطالعاتی که در اختیار ما هس��ت ،بخشی از
قاچاق کاالها مرتبط با مبادی رسمی است.محمدرضا
پورابراهیمی در ارتباط با شائبه ها مبنی بر ورود کاالی
قاچاق از مبادی رسمی کشور به جام جم آنالین گفت:
با توجه به اطالعاتی که در اختیار ما هس��ت ،بخش��ی
از قاچاق کاالها مرتبط با مبادی رس��می هستند که به
دالیل مختل��ف از این حوزه صورت میگیرد و بهطور
کلی قاچاق کاال ترکیبی از مبادی رسمی و غیر رسمی
اس��ت؛ البته اگ��ر ما تعریف را در خص��وص قانون که
نیازمند اصالح نیز هست ،صورت بدهیم مانند ته لنجی،
مس��افری و کولبری و امثال اینها ،همگی میتوانند از
مبادی رسمی باشند .وی ادامه داد :در تمامی موارد یاد
شده ،بهجای اینکه حرکت در مسیری باشد که قانونگذار
تعریف کرده ،ظرفیتی برای ورود کاالی قاچاق به کشور
شده و متاس��فانه اثری منفی را به جای گذاشته است.
کولبری را برای افراد مرزنش��ین ثمری نداشته است و
بجز انجام فعالیت کارگری برای باندهای بزرگ قاچاق
چیزی دیگر عایدشان نش��د .این هدفگذاری توسط
قانون میبایست به افراد مرزنشین کمک میکرد تا مرز
را صیانت کنند و بتوانند درآمد قابل قبولی داشته باشند.
پورابراهیمی گفت :بخشی از مبادی رسمی ورود کاال،
ظرفیتهایی اس��ت که در قانون آم��ده ،اما به گونهای
خارج از هدفگذاری قانون در حال انجام شدن است
و طبق برآورد ما بیش از 50درصد از کاالهای قاچاق
از مبادی رسمی کشور وارد میشوند.رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس در مورد برخی مشکالت موجود برای
عدم ورود کاالی قاچاق به کش��ور اظهار داشت :نبود
گمرگ از مشکالت مهم اس��ت ،مناطق آزاد برخی از
نقاطش فاقد گمرک هستند و نقل و انتقال از این مناطق
آزاد بهص��ورت عادی و بدون ضابط��ه در حال انجام
شدن اس��ت.او با بیان این که تحقیق و تفحص مرتبط
با قاچاق کاال از مبادی رسمی در مجلس تصویب شده
است  ،تاکید کرد :پیگیری قاچاق کاال از مبادی رسمی،
در دس��تور کار کمیسیون اقتصادی است و چند ماهی
است که هیات این کمیته تحقیق و تفحص نیز تشکیل
شده اس��ت و مسئولیت آن با آقای محمدی انارکی ،از
اعضای کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال ،اس��ت .امید است هر چه
سریعتر هیات کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را
به کمیس��یون اقتصادی ارائه دهد تا بعد از تصویب در
کمیسیون ،به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

کارآفرینی
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

بیکاران ایرانی دارای بدترین وضعیت بیکاری
رئی��س مرکز آمار و اطالع��ات وزارت کار با
تشریح انواع بیکاری اعم از اشتغال ناقص ،اشتغال
ناقص زمانی و اش��تغال ناکافی اظهار کرد :نکتهای
ی شود،
که مغفول باقی مانده و اغلب به آن توجه نم 
این اس��ت که بر اس��اس تعریف اش��تغال ،بیکار به
فردی گفته میش��ود که در هفته مرجع مورد آمار
حتی یک س��اعت هم نتوانس��ته کاری انجام دهد.
این ن��وع بیکاری بدترین وضعیت بیکاری اس��ت.
س��ید نعمت ا ...میرفالح نصی��ری در گفتگو با مهر
افزود :ب��ا توجه به اینکه آمار ش��اغالن و بیکاران
کش��ور ما نیز بر اساس همین تعریف جهانی ،مورد
س��نجش و پایش قرار میگیرد ،می توان گفت که
بیکاران ما نیز جزء بدترین انواع بیکاران هس��تند؛
چرا ک��ه حتی یک س��اعت در هفته نتوانس��ته اند
مشغول به کار باشند .میرفالح نصیری با بیان اینکه
نرخ بیکاری به تنهایی شاخص خوبی برای تجزیه
ی گذرد ،نیست و
ل ها و آنچه در بازار کار م 
و تحلی 
ی تواند بیانگر تمام واقعیت های بازار کار باشد،
نم 
تصریح کرد :بعضی از کارشناس��ان نرخ بیکاری را
ش��اخص ضعیفی برای دستیابی به شناخت قوی از
ی دانند .حال باید دید در صورت صحیح
بازار کار م 
ص هایی بهترین
ب��ودن چنین دیدگاهی ،چه ش��اخ 
سنجه برای بازار کار است .بنابراین به نظر میرسد
ت های
سنج ه هایی مانند تعداد ریزش اشتغال ،فرص 
ل ها ،آمار اشتغال ناقص
شغلی جدید ،آمار ترک شغ 
و اش��تغال جدید ،از بهترین س��نجههای بازار کار
هس��تند .رئیس مرک��ز آمار و اطالع��ات راهبردی
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی ادامه داد :در
شانزدهمین کنفرانس بینالمللی آمارشناسان کار در

سال  ،۱۹۹۸قطعنامه مرتبط با اندازهگیری «اشتغال
ناقص» و «وضعیت اش��تغال ناکافی» تصویب شد
و دستورالعملهایی نیز در ارتباط با انواع «اشتغال
ناقص» ارائه ش��د .نصیری افزود :مطابق تصمیمات
آمارشناسان کار س��ازمان بینالمللیکار ،وضعیت
ف گر آن است که در محل کار
نامناسب کار ،توصی 
از تواناییهای این نوع افراد کاس��ته میشود .وی
با اش��اره به ویژگیهای افراد دارای اشتغال ناقص
بی��ان کرد :گروهی از افراد ش��اغل ،به صورت پاره
وق��ت فعالیت میکنند و با عنوان «اش��تغال ناقص
زمانی» ش��ناخته میشوند که این افراد در جستجو
و آماده کار با مدت زمان بیشتر هستند .این تحلیل
گر آم��ار ادامه داد :گروه دیگر نیز افرادی هس��تند
ک��ه دارای اش��تغال کامل بوده ام��ا از نظر مهارتی،
ت های ب��ازار کار ،از
درآم��دی یا س��ایر محدودی 

کار خود راضی نیس��تند؛ این گروه از افراد با عنوان
«شاخص اشتغال ناکافی» شناخته میشوند که افراد
با ساعات کار زیاد نیز در این گروه قرار میگیرند.
رئی��س مرکز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت
کار افزود :افراد مش��مول «اش��تغال ناقص زمانی»،
ی ش��ود که طی دوره مرجع مورد
ش��امل کسانی م 
س��نجش ،تمایل به انجام ساعات کار بیشتر دارند؛
ام��ا کمتر از مقدار مورد نظر کار میکنند .البته باید
به این نکته توجه ش��ود افرادی ک��ه به اندازه مدت
ی کنند ولی باز هم ضمن
زم��ان مقرر در هفته کار م 
تمایل به انجام کار بیش��تر ،آمادگی انجام آن را نیز
داشته باش��ند ،نباید جزء افراد دارای اشتغال ناقص
زمانی قلمداد شوند .نصیری همچنین ادامه داد :افراد
دارای «شاخص اشتغال ناکافی» کسانی هستند که
در هفت��ه مرجع ،ضمن آمادگی ب��رای انجام کار ،به

ت های موج��ود در کار فعلی ،قصد
دلی��ل محدودی 
تغییر کار خ��ود با در نظر گرفتن قابلیتهای خود
را دارند .وی ادامه داد :یک فرد شاغل ممکن است
به دلیل می��زان پرداختی یا دالیل دیگر ،قصد تغییر
کار خ��ود از قبیل خود اش��تغالی ،تبدیل فعالیت و
یا روش اجرای انجام کار خود را داش��ته باش��د یا
همزمان و فعاالنه در جستجوی کار یا بهرهوری و
کیفیت بهتری برای شغل مورد نظرخود است .رئیس
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی اظهار کرد :تمایل به تغییر ش��غل
فعلی افراد ،وجه متمایز کننده افراد دارای وضعیت
اشتغال ناکافی اس��ت که مشابه افراد دارای اشتغال
ناقص زمانی هستند و فعاالنه در جستجوی انجام
س��اعات کار بیشتر در دوره مرجع هستند .نصیری
با بیان اینکه شناسایی افراد دارای وضعیت اشتغال
ناکاف��ی بر اس��اس ارزیابی وضعیت کار ش��اغالن
ی گیرد که ظرفی��ت الزم برای افزایش
ص��ورت م 
به��ره وری و ارتقای کیفیت کارش��ان وجود دارد،
ی تواند به س��ه
اف��زود :این نوع اش��تغال ناقص م 
ت های شغلی،
صورت استفاده نامناس��ب از مهار 
درآمد ناکافی در ش��غل فعلی و س��اعت انجام کار
بیش از حد طبقه بندی و نمایان ش��ود .وی تأکید
کرد :بنابرای��ن در چارچوب توصی ه ها و مصوبات
ی کار که در قالب قطعنام ه های
س��ازمان بین الملل 
آمارشناس��ان کار این س��ازمان ارائه ش��ده است،
ی تواند در قالب شاغل با ساعت
اش��تغال ناقص م 
کار ک��م ،ش��اغل دارای درآمد کم ،اش��تغال ناقص
مهارت��ی که فرد از مه��ارت خود اس��تفاده ناقص
ی کند و شاغل با ساعات کار زیاد تعریف شود.
م

سهم باالی زنان کارآفرین در بخش تعاون

دبیر کل اتاق تعاون ایران از فعالیت  ۲۷هزار تعاونی
زنان در کش��ور خبر داد و س��هم بانوان کارآفرین در بخش تعاون را
ش های اقتصادی قابل توجه دانست .به گفته وی،
نسبت به دیگر بخ 
مشکل اشتغال کشور با همراهی تعاونیها حل شدنی است .ماشاءا...
عظیمی در گفتگو با ایس��نا ،اظهار کرد :در حال حاضر ،بیش از یک
ی دهند که
چهارم ظرفیت تعاونیها را تعاونیهای زنان تش��کیل م 
ش های فرش ،صنایع دس��تی و گردش��گری مشغول
بیش��تر در گرای 
فعالیت هس��تند .وی افزود :زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور ،در
تولید و اشتغال نقش دارند و موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

ی شوند .دبیرکل اتاق تعاون ایران درباره دوام و پایداری اشتغال در
م
بخش تعاون��ی ،بیان کرد :ضریب نفوذ و پایداری اش��تغال در بخش
تعاون ،بیشتر از دیگر بخش های اقتصادی است .نقش تعاونی  ها در
رشد و توسعه اقتصاد انکار ناپذیر است و به همین منظور باید حمایت
و توجه بیشتری به ویژه از طرف دولت برای تقویت زیرساخت های
بخش تعاون صورت گیرد .به گفته عظیمی ،در حال حاضر سهم قابل
توجه��ی از اش��تغال در دنیا متعلق به بنگاه های تعاونی و کس��ب و
کارهای خرد و کوچک اس��ت و با توجه به کارکردهای بخش تعاون
در حوزه هایی همچون مس��کن ،کشاورزی ،حمل و نقل و خدمات،

باید از پتانسیل مغفول مانده تعاونیها به شکل شایست ه تری استفاده
کرد .وی با بیان اینکه مشکل اشتغال کشور به تنهایی حل نمیشود،
ی ها با ظرفیت ها و قابلی��ت هایی که دارند ،میتوانند
اف��زود :تعاون 
موانع اشتغال را از میان برداشته و این گره را باز کنند .بخش مردمی
تعاون ،توانایی ایجاد شغل را دارد و اگر از این ظرفیت به شکل ویژه
استفاده شود ،به سهم و جایگاه واقعی خود دست پیدا میکند .دبیرکل
اتاق تعاون ایران در پایان دستیابی به سهم  ۲۵درصدی بخش تعاون
در اقتص��اد ملی و اجرای کامل سیاس��ت های کلی اص��ل  ۴۴را از
مطالبات اصلی تعاون گران ذکر کرد.

رشد اقتصادی
 7درصدی؛ شوری
که به محاق رفت

آگاهانه و مطلوب رش��د هفت درصدی تولید ملی اس��ت ،که به معنای
واقع��ی بدون در نظر گرفتن معیارها و ضرورتهای این حوزه صورت
گرفت.ش��وربختانه دس��تگاه اطالعرس��انی دولت این اتفاق مهم را در
مقطع��ی رو کرد ک��ه همیهنان درگیر و دار ت��دارک و برنامهریزی برای
استفاده مطلوب از تعطیالت  2روزه بودند .انتخاب بازه زمانی نامناسب
باعث گردید این خبر داغ و امیدوارکننده بازتاب چندانی در رس��انهها
نداش��ته باش��د و به قول اصحاب رسانه ،تلف ش��ود .با در نظر داشتن
فض��ای نومیدی و یاس��ی که پ��س از انتخابات در جامعه حاکم ش��د،
اطالعرسانی حرفهای این رخداد میتوانست بهتنهایی نور امید تازهای
در میان اینهمه دلسردی باش��د و نویدبخش روزهای بهتر پیشرو ،که
دستگاه اطالعرسانی دولت نتوانست از این فرصت یگانه بهره مطلوبی
ببرد .این در حالی است که رسانههای جناح مقابل از هیچ فرصتی برای
تخطئه دولت فروگذار نبوده و نیستند.
ه م زمان با اطالعرسانی درست ،آنچه ضروری به نظر میرسد این
است که برای قابلفهم کردن این اتفاق و نشان دادن پیامدهای مثبت آن
بر زندگی و کسبوکار شهروندان نیز باید اقداماتی در دستور کار قرار
گیرد .س��ه نهاد اصلی فرماندهی اقتصاد یعنی وزارت اقتصاد و دارایی،
بانک مرکزی و س��ازمان برنامهو بودجه باید درباره دالیل این رش��د

خیرهکننده به افکار عمومی توضیح دهند و درباره جزییات این رش��د
نی��ز وزارتخانههای مربوطه باید به می��دان بیایند و بهصورت جزئیتر
روشنگری کنند .شاید اگر بهطور جزئی اعالم شود که دلیل رشد باالتر
از هش��ت درصدی خدمات ،ناش��ی از رش��د کدام زیرمجموعه است،
ایرانیان امیدوارتر میش��وند .بهطور مثال اگر معلوم ش��ود علت رش��د
بخش خدمات ،ناش��ی از رشد گردشگری بوده و یا معلوم شود منشاء
رشد بخش صنعت ،بخش خودروسازی نیست و به رشد سایر بخشها
برمیگردد و یا آش��کار شود که رشد مس��کن ،واقعی است؛ شهروندان
خرسند شده و اخباری ازایندست را با اشتیاق بیشتری دنبال میکنند.
ب�� ه هرحال هنوز دیر نش��ده و نهادهای دولتی بهوی��ژه روابط عمومی
سازمانها و دس��تگاههای دولتی میتوانند و باید دراینباره بهصورت
جدی و گسترده اطالعرسانی کنند .هم عموم مردم و هم فعاالن بخش
خصوصی ایران تشنه شنیدن اخبار خوشی ازایندست میباشند و هرگز
نباید از بازتاب مثبت و امیدوارکننده این اخبار خوشایند و البته واقعی
در اذه��ان این بخش غافل بود .گمان نمیکنم امروز کس��ی منکر تاثیر
فضای روانی مثبت عموم مردم جامعه بر فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه
برای رشد در همه حوزهها باشد.

ادامه از صفحه یک -که بر این اس��اس گروه کش��اورزی شامل
زیربخشهای زراعت و باغداری ،دامداری ،جنگلداری و ماهیگیری،
گروه صنعت ش��امل زیربخشهای اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی،
اس��تخراج س��ایر معادن ،صنع��ت ،تامی��ن آب ،ب��رق و گاز طبیعی و
ساختمان اس��ت و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمدهفروشی و
خردهفروشی ،هتل و رستوران ،حملونقل و ارتباطات ،واسطهگریهای
مالی ،مس��تغالت ،امور عمومی ،آموزش ،بهداشت و مددکاری و سایر
خدمات است.
درباره این رخداد بزرگ و خرسندکننده ضروری است چند نکته
در کانون توجه قرار گیرد .نخس��ت ،غفلت رخداده در امر اطالعرسانی

* نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

نگاهروز
رئیس جمه��وری با تاکی��د بر این ک��ه با وجود
اختالف و تنش نمیتوان به موفقیتی دست یافت ،گفت:
مردم خواس��ت و مطالبه خود را در دوران انتخابات و
در اجتماع��ات مختلف مطرح کردند ک��ه باید در اداره
استانها به آن توجه شود.
ب��ه گزارش تفاهم ،حجتاالس�لام والمس��لمین
حس��ن روحانی در جلس��ه هیأت دولت ب��ا تبریک و
آرزوی موفقیت برای هفت استاندار جدید که در جلسه
دیروز هیأت وزیران معرفی و رأی اعتماد گرفتند ،اظهار
کرد :پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی به معنای آمادگی
برای ایثار و فداکاری است ،چرا که این افراد میتوانند در
کار دانشگاهی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی موفقتر
ظاهر شده و زندگی راحتتری داشته باشند.وی افزود:
اما پذیرفتن مسئولیتی مانند استانداری که عالیترین مقام
دولت در استانها محسوب میشود ،بیتردید مسئولیت
سنگین و دشواری است ،لذا همه وزیران باید از فعالیت
اس��تانداران به عنوان منتخبان هیات دولت ،پش��تیبانی
کنند.رئیس جمهوری تصریح کرد :مشروعیت همه ما بر
مبنای رأی مردم است ،یعنی  24میلیون رأی به عنوان
مشروعیت دولت محسوب میشوند و  42میلیون رأی
نیز ،نشاندهنده استحکام مشروعیت نظام اسالمی است
که مردم با حضور پرشور خود در انتخابات ،باردیگر این
مشروعیت را مورد تأیید قرار دادند.
روحانی توجه به خواست و مطالبه مردم و حفظ
روحیه آنها برای حضور در انتخابات را مورد تأکید قرار
داد و گفت :مردم خواس��ت و مطالبه خود را در دوران
انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح کردند که باید
در اداره استانها به آن توجه شود.
وی ب��ا یادآوری این که اس��اس دولت یازدهم و
دوازدهم بر مبنای مشی اعتدال و میانهروی بوده و مردم
ه��م بر همین مبنا به این دول��ت رأی دادند ،اظهارکرد:
افراط و تفریط جز ضرر و خسران هیچ نتیجهای برای
مردم نداش��ته و نخواهد داش��ت .مش��ی اعتدال همان
روش��ی است که اس�لام و پیامبر گرامی(ص) به عنوان
خط وس��ط و امت وس��ط از آن یاد کردند و این مشی
ت ما باش��د.روحانی با
بای��د همواره مبنای کار و فعالی 
تأکید بر این که همه مسئولین در ردههای مختلف باید
به اعتدال ،توجه کنند ،یادآور ش��د :مسئولین همچنین
باید به شایستهساالری توجه جدی داشته باشند و تمام

باید در اداره استان ها
به مطالبه مردم در دوران
انتخابات توجه شود
انتخابهایشان بایستی بر مبنای شایستگی انجام شود
و نبایس��تی موضوعاتی مانند اقوام ،دوستان و آشنایان
تأثیری در انتخابهایشان داشته باشد.وی خاطرنشان
کرد :ضمن اینکه هرکس از شایستگی بیشتری برخوردار
است ،شرع ًا نیز حق با اوست و باید مسئولیت را برعهده
بگیرد.وی همچنین توجه استانداران به رونق اقتصادی
و ایجاد اش��تغال را مورد تأکید ق��رار داد و گفت :آمار
سه ماهه اول امسال نشان داد که در مسیر درستی قرار
گرفتهایم ،لذا باید تالش کنیم تا رشد اقتصادی موجود
به رونق ملموس اقتصادی در کش��ور تبدیل شود و در
این راس��تا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ایجاد رونق
اقتصادی توجه ش��ود.رئیس جمه��وری آمار بیکاری
ب��االی  10درصد را به معنای وجود معضل و مش��کل
دانس��ت و همگان را به هوشیاری در مقابل آسیبهای
ناش��ی از این معضل فرا خواند و خاطرنشان کرد :اگر
چه شاید تک رقمی شدن بیکاری ،آسان نبوده و دشوار
باش��د ،اما همه باید در مس��یر رفع بیکاری تالش کرده
و اجازه نداد که ش��رایط از این سختتر شود.روحانی
تصریح کرد :تولید و رونق اقتصادی در اس��تانها باید
عمدتا متکی بر ظرفیتهای خود اس��تان و استانهای
همجوار باشد و استانداران میتوانند با رفع موانع ،بهترین
عملکرد را در جذب س��رمایه و ایجاد اشتغال و رونق
اقتصادی داشته باشند.وی اضافه کرد :امروز برای توسعه
کشور نیازمند س��رمایه و فناوری هستیم و استانداران
با برداش��تن موانع و جذب بخش خصوصی و سرمایه
ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه خارجی در توسعه
شتابان استانها تأثیرگذار باشند.
رئیس قوه مجریه با بیان این که هر استانی ویژگی
و اس��تعداد خاص خود را دارد و ب��رای ایجاد رونق و
توس��عه بایستی به این ویژگیها توجه شود ،اظهارکرد:
موضوع اصلی در آمایش س��رزمینی این اس��ت که هر
استانی از یک استعداد و امتیاز برخوردار است و تجربه

نش��ان داده که اگر براس��اس آمایش سرزمینی حرکت
کنیم موفق خواهیم بود و در غیر این صورت پیشرفت
و موفقی��ت قابل توجهی ایجاد نخواهد ش��د و به مانند
حرکت برخالف جریان رودخانه خواهد بود.
روحانی با تأکید بر این که ایجاد اش��تغال پایدار
بایستی اصلیترین مسأله در استانها باشد ،تصریح کرد:
در این راستا دولت از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد ،اما
موفقیت اصلی استانداران در این عرصه استفاده از توان
بخش خصوصی و مردم است و چنانچه این بخشها با
همه توان وارد عرصه شوند میتوانند شرایط را دگرگون
کنند و وظیفه اصلی استانداران و مسئولین در این زمینه
بهبود و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است.
وی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به ضرورت
توجه به مؤلفههای اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید رهبر
معظم انقالب اس��ت ،گفت :همه ب��ر درونزا و برونگرا
بودن اقتصاد تأکید داریم و در این راس��تا ستاد اقتصاد
مقاومتی فعال است و معتقدیم اقتصاد مقاومتی میتواند
حرکت خوبی در توسعه و رونق اقتصادی کشور بوجود
آورد.روحانی خاطرنشان کرد :رابطه خوب استانداران
با بانکهای اس��تان میتواند ب��رای ایجاد فعالیتهای
اقتصادی در استانها بسیار مؤثر باشد.
رئیس جمه��وری در بخش دیگری از س��خنان
خود  ،وجود فضای امن و آرام در استانها و کشور را
مورد تأکید قرار داد و گفت :فضای جامعه باید امن باشد
و نه امنیتی؛ امنیتی ش��دن فضای جامعه به معنای فرار
سرمایه ،فرار مغزها و عدم پیشرفت است.
روحانی ادامه داد :برای پیشرفت و توسعه بایستی
فضای جامعه متعادل و آرام باشد .باید توجه داشت که
فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند اصالح نمیشود ،بلکه در
این زمینه بایستی واقعیتهای فرهنگی را به مردم معرفی
ک��رد و در این صورت مردم بهترین را انتخاب خواهند
کرد و پیامبر اس�لام(ص) نیز همواره بشیر و نذیر بودند

و با این شیوه اخالق حسنه را در مدینه و مکه جاری
کردند.روحانی همچنین توجه به جوانان و بانوان کشور
را ضروری دانس��ت و یادآور شد :امروز در فضایی که
بانوان کشور تحصیلکرده و در مراتب مدیریتی ،علمی،
پژوهشی و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند ،الزم است در
بخشهای مختلف مدیریتی و اش��تغال از ظرفیت آنها
استفاده شود و بایستی تالش کنیم عقبماندگیهایی که
از گذش��ته در این زمینه وجود داش��ته را جبران کنیم.
وی خاطرنشان کرد :در ایام انتخابات همچنین بر لزوم
اس��تفاده از ظرفیت و توان جوانان ،تأکید شد و در این
راستا میتوان سن مدیریتی را مقداری پایین آورد و به
خوبی از ظرفیت جوانان استفاده کرد.رئیس جمهوری با
تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاهها و مسئولین اجرایی
با قوا و دس��تگاههای دیگر ،اظهارکرد :بدون هماهنگی
با قوای دیگر نمیتوان در اس��تانها به موفقیت دس��ت
یافت .بایستی با همه دستگاهها رفتار و تعامل مناسبی
وجود داشته باشد و از توان و امکانات همه دستگاهها
در بخشهای اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد.روحانی
خاطرنش��ان کرد :با وجود اختالف و تنش نمیتوان به
موفقیتی دست یافت و از آنجایی که دارای هدف یکسان
و اهداف ملی یکسانی هستیم همه باید دست به دست
هم در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم.
وی موضوع حقوق ش��هروندی و ضرورت توجه
ج��دی به آن را م��ورد تأکید قرار داد و گفت :اس��اس
سیاست داخلی و فرهنگی و امنیت اجتماعی ما منوط
به رعایت حقوق ش��هروندی اس��ت ،همه دستگاههای
کشور مکلف هستند ،حقوق شهروندی که به آنها ابالغ
ش��ده را رعایت کنن��د و با رعایت آن میتوان ش��اهد
تحول در سراس��ر کش��ور بود.رئیس جمهوری اضافه
کرد :قوه مجریه بایستی پیشگام رعایت و اجرای حقوق
شهروندی باشد ،اگر چه سایر قوا هم باید در این زمینه
کمک و یاری کنند.روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود با تأکید بر به حضور کامل و تمام وقت استانداران
در استان محل مأموریت خود ،گفت :استاندار و خانواده
وی بایس��تی در محل مأموریت خود به طور کامل و با
همه وجود برای خدمتگزاری مستقر شود.وی با اشاره
به انتخاب اس��تانداران جدید برای اس��تانهای قزوین،
البرز ،فارس ،لرس��تان ،خراس��ان جنوبی ،هرمزگان و
کهگیلوی��ه و بویر احمد ،برای آنها به منظور خدمت به
مردم آرزوی موفقیت کرد.

خبرنامه
اجرای طرح روستا -تعاون
در  ۳۵روستای قزوین
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
قزوین از شناس��ایی و انتخاب  ۳۵روس��تا برای
اج��رای طرح روس��تا -تعاون به منظ��ور تولید
و اش��تغال مناطق روس��تایی در این استان خبر
داد .مس��عود بابایی در گفتگو با مهر با اش��اره به
اینکه طرح روس��تا -تعاون در روس��تاهایی که
ش��اخص ها و ویژگی های مورد نظر را داش��ته
باش��ند ،اجرایی می شود ،اظهار کرد :در راستای
اجرای این طرح ،س��هم استان قزوین ۳۵روستا
اس��ت که در مرحله اول ۱۸ ،روس��تا بر اس��اس
مزیت ها با همکاری اداره کل امور روس��تایی و
شوراهای اس��تانداری قزوین شناسایی شده اند.
وی با بی��ان اینکه این طرح در راس��تای تحقق
منوی��ات رهبر معظ��م انقالب اس�لامی مبنی بر
حمایت از تولید و اش��تغال و در راس��تای پیاده
سازی برنامه اش��تغال فراگیر وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی و اس��تفاده بهینه از ظرفیت ها
و توانایی های اجرایی بخش تعاون در روستاها
اجرا می ش��ود ،افزود :این طرح در روستاهایی
قابلیت اجرا دارد که با ش��اخص ها و معیارهای
تعیین روستاهای مورد حمایت و مشمول اجرای
ماده  ۲۷قانون برنامه مورد تأیید مراجع ذی ربط
قرار گیرد و دارای مش��خصاتی از قبیل داش��تن
بیش از ۵۰خانوار ساکن ،نرخ اشتغال معکوس،
طرح هادی اجرا ش��ده و مهاجر فرستی پایین و
ضریب مشارکت پذیری باال باشد.
پایش  25واحد صنعتی راکد
شهرک های صنعتی استان قم
تفاهم – گ��روه کارآفرینی :در ش��ش ماه
نخست سال جاری ،مشکالت  25واحد صنعتی
راکد مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی قم
در کارگروه پایش ش��رکت شهرک های صنعتی
اس��تان مورد بررسی قرار گرفت .امیر طیبی نژاد
در ای��ن خصوص اظهار کرد :در راس��تای اقدام
عملی در رسیدگی به مشکالت واحدهای تعطیل
و راکد این ش��رکت ،با تش��کیل کارگروه پایش،
اقدام به دعوت و گفتگوی مس��تقیم با مدیران و
س��رمایه گذاران واحدهای تعطیل ش��ده است.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان،
وجود تنوع در مش��کالت واحده��ای تعطیل را
م��ورد توجه قرار داد و خاطرنش��ان کرد :کمبود
نقدینگ��ی ،فقدان بازار ،تأمین م��واد اولیه ،تأمین
ماش��ین آالت و اختالف ش��رکا و ع��دم تمایل
س��رمایه گ��ذار به ادام��ه فعالی��ت ،از مهم ترین
مشکالت است که در جلسات پایش بدست آمد.
وی با بیان اینکه س��ال گذشته نیز طرح عارضه
یابی به خوبی و مس��تند توسط مشاور در سطح
شهرک های صنعتی قم اجرا شد ،تصریح کرد :در
جلسات پایشی که امسال برگزار گردید ،به دنبال
راهکار عملی برای برون رفت واحدهای صنعتی
راکد از وضعیت موجود بودیم که خوش��بختانه با
گفتگو و دریافت نظرات خود ،واحدهای صنعتی
برای علت ع��دم اقبال به تکمیل طرح و یا ادامه
فعالیت واحد صنعتی؛ راهنمایی و مش��اوره های
مناسبی به تولید کنندگان ارائه گردید.
توسعه شهرک های صنعتی سمنان؛
نیازمند تامین آب پایدار
رئی��س ات��اق بازرگان��ی ،صنای��ع ،معادن و
کشاورزی استان س��منان اظهار کرد :برای توسعه
و اجرای طرح های س��رمایه گذاری در نواحی و
ش��هرک های صنعتی در این استان ،تأمین و تولید
آب پای��دار ضروری اس��ت .علی اصغر جمعه ای
در گفتگ��و ب��ا ایرنا اف��زود :کمب��ود آب ،یکی از
چالش های اساسی در راه اندازی نشدن واحدهای
صنعتی و تولیدی انبوه در نواحی و ش��هرک های
صنعتی سمنان اس��ت که باید برای حضور فعاالن
اقتص��ادی در اس��تان ،توجه به زیرس��اخت های
س��رمایهگذاری در اولویت قرار گیرد .وی اظهار
کرد :براس��اس آمار موجود ،بیش از  20درصد از
واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان به دلیل کمبود
آب و مش��کالت زیرس��اختی غیرفعال ش��دند و
باید با توجه به زیرس��اخت های سرمایه گذاری،
ب��رای رفع این معضل اقدام کرد .وی ادامه داد21 :
ناحیه و شهرک صنعتی در سمنان با چالش کمبود
آب پایدار مواجه اس��ت که برای رفع این مشکل،
باید تدابیر اصولی اندیشید .رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان سمنان انتقال آب
خزر به سمنان را یکی از راهبردهای درست برای
رفع مشکالت زیرساختی و تأمین آب در نواحی و
شهرک های صنعتی استان برشمرد و تصریح کرد:
اجرای ای��ن طرح باید با تالش مس��ئوالن دولت
تدبیر و امید عملیاتی شود.
حضور کنسرسیوم های صادراتی فارس
در نمایشگاه صنایع غذایی مسکو
تفاه��م – گ��روه کارآفرین��ی :مدیر عامل
ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس از اعزام
اعض��ای کنسرس��یوم ه��ای گالب و عرقیات و
صنایع غذایی ف��ارس و نیز برخی فعاالن صنایع
غذایی فارس به تور نمایش��گاهی صنایع غذایی
 world food 2017مسکو در روسیه خبرداد
و اظه��ار کرد :غرفه توانمن��دی ها و محصوالت
کنسرسیوم های فارس در این نمایشگاه برپا شده
است .شاهپور قنبری افزود :این تور نمایشگاهی
با حمایت مالی  50درصدی شرکت شهرک های
صنعتی برای اعضای کنسرس��یوم های صادراتی
فارس برگزار و شرکت کنندگان ضمن حضور در
نمایش��گاه بین المللی صنایع غذایی مسکو که از
بزرگ ترین نمایشگاه های تخصصی صنایع غذایی
در جهان است ،در غرفه فارس ،محصوالتی نظیر
خیارش��ور ،انجی��ر ،زعفران ،غنچ��ه گل گیاهان
دارویی ،غذای آماده ،ماهی ،خرما ،حلوا مسقطی
ومیوه و صیفی جات را عرضه کرده اند.

