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سه شنبه 23 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3230 

نرخ بیکاری باید به ۴ درصد برسد

ایجاد ۴۰۰ هزار شغل اولی در شش ماهه اول سال
تفاه��م- گروه کارآفرین��ی: علی ربیعی از ابللاغ آیین نامه ارائه 
تسللهیات توسعه اشتغال روسللتایی از هفته آتی با نرخ ۳ درصد خبر 
داد و گفت: باید نرخ بیکاری از ۱ درصد به ۴ درصد برسللد و ساالنه 
۸۰۰ هزار ظرفیت جدید شغلی ایجاد شود. ربیعی از ایجاد ۴۰۰ هزار 
شللغل اولی در شش ماهه اول سال برابر آمار سازمان تامین اجتماعی 
خبللر داد و گفت: اگر ریزش نیروی کار را از آن کسللر کنیم و برنامه 
تثبیت شغل را با جدیت دنبال کنیم، در شش ماهه دوم سال رقم قابل 

توجهی خواهد شد.
به گزارش خبرنللگار اقتصادی تفاهم، علی ربیعی در یک برنامه 
تلویزیونی، درباره طرح های اشتغالی دولت، گفت: مهم ترین برنامه ما 
تثبیت شغل است. وی گفت: در شرایطی که با رکود طوالنی مواجهیم 
و درصدد افزایش رشد اقتصادی هستیم، باید روی تثبیت شغل متمرکز 
شللویم. برای رسللیدن این هدف، باید بازار ایجاد کنیم تا چرخه تولید 

حرکت کند.
ربیعللی  گفت: نرخ مصوب بانک مرکزی ۱۸ درصد اسللت و ما 
برای اینکه سرمایه گذاری راحت تر شود، نرخ را به 6 درصد رساندیم 
و از طریق سللپرده گذاری بانک ها ۳ درصد نرخ تسهیات را پایین تر 

آوردیللم تا به کسللب و کارهللای کوچک اختصاص دهیللم. ۱۲۰۰۰ 
میلیارد تومان نیز در اختیار اشللتغال روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ 

هزار نفر جمعیت قرار خواهد گرفت. 
ربیعی افزود: برای ما چند اسللتان که درآمدشللان کمتر است در 
اولویت هستند. صنعت هایی مثل مبل، فرش و پوشاک حتی کشاورزی 
و گیاهان دارویی هم جز رشللته های پر کشللش اشتغال بررسی شده 
است. برای اینکه تعاونی ها پیشرو شوند، بانک توسعه تعاون را توسعه 
دادیم. صندوق توسعه کشاورزی را هم به طرح اضافه کردیم و دیروز  
اولین جلسه تشکیل شد و یک جلسه هم با بانک ها خواهیم داشت و 

آیین نامه شیوه بانک ها هم اعام می شود.
وزیللر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با اشللاره به ایجاد ۷۰۰ هزار 
شللغل در سال گذشللته خاطرنشللان کرد: این میزان شللغل احساس 
نشللد، چون تعداد ورودی های بیکار بیش از جذب شدگان بودند، اما 
پیش بینی ما این اسللت که با اجرای برنامه ها و سیاسللت گذاری های 
پیش بینی شده بتوانیم تقاضای اشتغال را به نحو شایسته پاسخ بدهیم. 
وی در عین حال، با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر منابع صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی گفت: در مجموع برای اجرای 

طرح های اشتغال دولت در سال ۹6 شش هزار میلیارد تومان از طریق 
بانک کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و دو صندوق کارآفرینی 

امید و توسعه کشاورزی توزیع خواهد شد.

حمایت از سرمایه گذاری، راهکار 
اساسی برای خروج از رکود اقتصادی

تفاه��م- گروه اقتصادی: مدیرعامل شللرکت 
شهرک های صنعتی استان گیان در جریان بازدید از 
 شهرک صنعتی آستارا گفت : حمایت از سرمایه گذاری، 
راهکار اساسی برای خروج از رکود و افزایش توان 
تولیدی و اقتصادی کشور است. احمد علی شهیدی، 
با حضور در شهرک صنعتی آستارا، گفت: رسالت 
سازمان صنایع کوچک، بررسی مشکات بنگاه های 
کوچک و متوسللط تولیدی و صنعتی است. رییس 
هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیان 
گفت: جذب و حمایت همه جانبه از سرمایه گذار 
راهکار اساسی در راستای خروج از رکود، افزایش 
توان تولیدی و ارتقللاء جایگاه صنعت در افزایش 
درآمدهای کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی کشور است. گفتنی است؛ شهرک صنعتی آستارا، 
دارای امکانات زیرسللاختی شللامل جمع آوری و 
هدایت آبهای سطحی، اجرای خطوط ۲۰ کیلو ولت 
برق داخلی شهرک، شبکه روشنایی داخلی، تأمین 
آب و شللبکه آب های داخلللی، احداث منابع آب 
 زمینی و هوایی، تأمین گاز، مخابرات، جمع آوری 
 فاضاب و شبکه معابر و محوطه سازی و فضای سبز  

و خطوط فیبر نوری مخابرات است .

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری 
در شهرک صنعتی تفت 2 یزد

مدیر امور متقاضیان شللرکت شللهرک های 
صنعتللی یزد گفللت: از ابتدای واگللذاری زمین در 
شللهرک صنعتی تفت ۲، تا کنللون نزدیک به ۱۷۷ 
قرارداد سرمایه گذاری ایجاد واحد صنعتی، در این 
شهرک صنعتی منعقد شده است. به گزارش تفاهم، 
مهدی امیربیکی، در بازدید از یک واحد تولید کننده 
ظروف پاستیکی در شهرک صنعتی تفت ۲ ، گفت: 
این شهرک صنعتی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و 
نزدیکی به شهر یزد و همچنین فاصله کم با شهرستان 
تفت، مورد توجه سرمایه گذاران یزدی قرار گرفته 
است. وی با بیان اینکه ظرفیت استقرار در شهرک 
صنعتی شللماره ۱ شهرسللتان تفت تقریبا تکمیل 
شده اسللت، اظهار داشت: شللهرک صنعتی تفت۲ 
جایگزین مناسللبی برای حضور سللرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی می باشللد. امیربیکللی ادامه داد: 
بللرای انعقاد این تعداد قرارداد نزدیک به ۸۳ هکتار 
 زمین به متقاضیان واگذار شده است که امیدواریم با 
بهره برداری رسیدن بخشی از این قراردادها زمینه 

اشتغال جوانان تفتی فراهم شود.

امضاء تفاهم نامه مشترک میان شرکت 
شهرک های صنعتی البرز و انجمن نساجی

مدیر عامل شللرکت شللهرک هللای صنعتی 
البرزاظهار کرد: شللرکت شهرک های صنعتی البرز، 
تفاهم نامه ای را با انجمن نساجی، در راستای همکاری 
با عامل توسعه خوشه نساجی منعقد کرد. به گزارش 
گروه اقتصادی تفاهم به نقل از روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی البرز، جهانگیر شاهمرادی گفت: 
این تفاهم نامه در راستای همکاری با عامل توسعه 
خوشه نساجی و در نتیجه تامین نیاز تولیدکنندگان 
در صنعت پوشللاک، با هدف هم افزایی فعاالن این 
صنعت، توسللعه دانش فنی، تحقق اقتصاد مقاومتی 
در این حوزه که شللامل گسترش و ترویج فرهنگ 
 اسللتفاده از پوشاک اسامی ایرانی و تجاری سازی 
و توسللعه مدیریت دانش برپایه تحقیق و توسللعه 
شامل طراحی، تولید پوشللاک و خدمات با ارزش 
افزوده منعقد شد. شاهمرادی افزود: سرمایه گذاری 
در صنعت نسللاجی عاوه بر تأمین سهم بزرگی از 
اشللتغال، ارزش افللزوده فراوانی در بللر دارد ومانع 
از خروج ارز به دلیل واردات پوشللاک می شللود. 
 همچنین اجرای این طرح موجب ایجاد فرصت های 
صادراتی می شود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
یکی از مشللکات بخش نسللاجی در استان ها از 
جمله در البرز، نداشتن شبکه توزیع و فروش قوی 
اسللت که باتوجه به حضور انجمن نساجی در این 

تفاهم نامه این مشکل برطرف خواهد شد.

برگزاری همایش B2B در شرکت 
شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان 
تفاهم- گروه اقتصادی: مدیر عامل شللرکت 
شهرک های صنعتی سیسللتان و بلوچستان گفت: 
همایللش " بللی تو بللی" )B۲B( بللا حضورمدیر 
بازاریابللی و امللور بیللن الملللل سللازمان صنایع 
 کوچک و شللهرک های صنعتی ایران برگزار شد. 
حسللینعلی سارانی اظهار داشللت: در این همایش 
واحللد های تولیدی فعال شللهرک صنعتی زاهدان 

حضور داشتند. 
وی افللزود: در ایللن همایش حضللور مدیر 
بازاریابی و امور بین الملل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران  به معرفی سایت جامعه 
مجازی سللازمان صنایع کوچک و شللهرک های 
صنعتی پرداخت. سارانی ادامه داد: ورود اطاعات 
کامل واحد تولیدی در این سللایت و ثبت نیازها و 
عرضه های هر واحد تولیدی به ایجاد یک شللبکه 
وسللیع "بی تو بی" در بین ۳۱ استان کشور کمک 
مللی کند . "بی تللو بی" یک مدل بازاریابی اسللت 
که در میان تجارت های بزرگ مطرح اسللت. وی 
خاطر نشللان کرد:  B۲Bزمانی به کار می رود که 
یک شرکت بزرگ تجاری با چندین شرکت بزرگ 
تجاری دیگر که ممکن اسللت خریللدار خدمات 
و یا تولیدات وی باشللند، قللرار داد تجاری تنظیم 
می شللود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
سیستان و بلوچستان گفت:قرار است این همایش 
برای هر شللهرک جداگانه برگزار شود. وی یادآور 
شد: شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه با گستره ۹۳۲ 
هکتللاردر کیلومتر ۳ جاده زاهللدان میرجاوه قرار 
دارد. تاکنون تعداد ۳۷۰ قرار داد با سرمایه گذاران 
و کارآفرینان در این شللهرک منقعد شللده اسللت. 
 هم اکنون ۱۸۸ واحد تولیدی با اشللتغال ۴۰۷۷ و 
سرمایه گذاری ۱۹۹۹ میلیارد ریال بر اساس ارقام 

دفتری در این شهرک مستقر هستند.

خبرنامه

بازدید کارشناسان شرکت رنو فرانسه
از منطقه ویژه اقتصادی سمنان

مدیللر عامل شللرکت شللهرک هللای صنعتی 
 اسللتان سللمنان از بازدید هیات فرانسللوی شرکت 
خودرو سللازی رنو، از منطقه ویژه اقتصادی سمنان 
خبرداد. به گزارش گروه اقتصادی تفاهم، محمدرضا 
صادقللی با اعللام این خبر افللزود: در ایللن بازدید 
کارشناسللان شللرکت رنو ضمن حضللور در منطقه 
 ویژه سمنان از زیرسللاخت ها و امکانات موجود و 
 قابلیت های منطقه از نزدیک آشنا شده و در جلسه ای

که در دفتر شللرکت شللهرک های صنعتی سمنان با 
حضور معاونین و مدیران مرتبللط  برگزار گردید از 
وضعیت استقرار صنایع، عملکرد خوشه صنعتی قطعات 
 خودرو اسللتان و قابلیت های واحدهای قطعه ساز

 عضو خوشلله های صنعتی اطاعات الزم را کسب 
نمودند.در پایان مسئولین شرکت شهرک های صنعتی 
استان سللمنان با ارائه گزارشی از وضعیت منطقه و 
اراضللی قابل واگذاری به شللرکت رنو  ضمن اعام 
آمادگی، تاکید نمودند همکاری های الزم درخصوص 
استقرار این شللرکت درصورت مثبت بودن ارزیابی 

های آتی شرکت رنو  به عمل خواهد آمد.

ضرورت پیشگامی شهرک های صنعتی 
در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

 تفاهم- گروه اقتصادی: مدیر عامل شللرکت 
 شهرک های صنعتی استان اصفهان، تشدید آلودگی های 
هللوا در اغلب کان شللهرهای کشللور و همچنین 
مشکات زیسللت محیطی و ریزگردها را یکی از 
مهمتریللن چالش های امروز کشللور عنوان کرد و 
گفت: شهرک های صنعتی باید همانند گذشته که در 
اغلب موارد صنعتی و تکنولوژیکی در کشور پیشرو 
 و تاثیر گللذار بوده انللد، در ارتقای فرهنگ حفظ 
محیط زیست و توسللعه پایدار کشور نیز پیشگام 
باشللد. محمللد جواد بگی بللا بیان اینکلله به گفته 
کارشناسللان، هر هکتار جنگل در سال بالغ بر 6۸ 
تن گرد و غبار را به خود جذب خواهد کرد، تصریح 
کرد: بنابراین توسعه پوشش های گیاهی کشور تا 
بخش زیادی می تواند مشکات ناشی از ریزگردها 
را به ویژه در اسللتان های جنوبللی، غربی و حتی 
مرکزی کشور مرتفع نماید. بگی شهرک های صنعتی 
کشور را در بسیاری از موارد صنعتی و تکنولوژیکی، 
پیشرو در کشور عنوان کرد و افزود: ضروری است 
 که شللهرک های صنعتللی کشللور در زمینه حفظ 
محیط زیست هم همانند گذشته پیشرو باشند. مدیر 
عامل شهرک های صنعتی استان اصفهان به اقدامات 
 ویژه این شرکت جهت توسعه فضای سبز شهرک های 
صنعتی استان علیرغم وجود بحران خشکسالی و کم 
آبی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: با توجه به 
مشکات جدی کم آبی در استان، کاشت درختان 
مقاوم در برابر کم آبی، اسللتفاده از آبیاری مدرن و 
ایجاد تصفیه خانه های فاضاب و استفاده از پس 
آب ها، سلله اقدام اساسی این سازمان برای توسعه 

فضای سبز شهرک ها بوده است.

برگزاری همایش ذیحسابان ومدیران 
مالی شهرک های صنعتی کشور در اراک 
همایللش  اقتص��ادی:  گ��روه  تفاه��م-   
تخصصی یک روزه ذیحسللابان و مدیران مالی  
شللرکت شللهرک های صنعتی سراسللر کشور، 
با حضللور فرجی، معللاون توسللعه مدیریت و 
 منابع سللازمان صنایع کوچک و شللهرک های 
 صنعتی ایران، به میزبانی شللرکت شللهرک های 
صنعتی اسللتان مرکزی، در اراک برگزار گردید. 
فرجی در این باره گفللت: این همایش با هدف 
بررسللی مسللائل و مشللکات جللاری مالی و 
ذیحسابی شللهرک های صنعتی کشللور و ارائه 
راهللکار و نقطعلله نظر بللرای بهتر شللدن انجام 
امور ایللن بخش و تبادل اندیشلله مدیران مالی 
و ذیحسللابان برگزار گردیده اسللت. وی افزود: 
اصاح قانون تخصیص ارزش افزوده به شهرک 
هللا و نواحللی صنعتی کشللور ضروری اسللت. 
متاسفانه سللهم اختصاص یافته ۳۰ درصدی از 
مالیللات ارزش افزوده به شللهرک ها و نواحی 
صنعتی در کشللور پرداخت نشللد و اصاح این 
قانون در مجلس شللورای اسللامی درخواست 
همه مسللووالن این سللازمان اسللت. فرجی در 
ادامه افزود: این قانون در بررسللی الیحه برنامه 
ششم توسعه کشللوردر مجلس شورای اسامی  
متاسفانه دچار تغییرات اساسی شد که تخصیص 
نیافتن آن شللهرک ها و نواحی صنعتی  دولتی و 
خصوصی را در اداره امور جاری این مناطق با 

مشکات حادی روبرو کرد.

 مقابله با قاچاق کاال از طریق مبارزه 
هوشمند دنبال شود

ادامه از صفحه یک- وی با تاکید بر این که 
این مسیر همچنان باید ادامه پیدا کند، خواستار 
رفللع نواقص و اختاف دیدگاه ها در خصوص 
آمللار مربوط به قاچاق کاال و ارز شللد.در این 
جلسلله که وزیران راه و شهرسازی، نیرو، نفت، 
فرهنگ و ارشللاد اسللامی، صنعللت، معدن و 
تجارت، امللور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و 
فناوری اطاعات، رییس سللازمان امور اداری 
و استخدامی کشور، معاون رییس جمهوری در 
امللور زنان و خانواده، رییس کل بانک مرکزی، 
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و رییس هیات عامل صندوق توسللعه ملی نیز 
حضور داشتند، گزارشللی از پروژه ها و برنامه 
هللای مرتبط با مبارزه هوشللمند با قاچاق کاال 
ارائه و اعام شد.بر اساس این گزارش، مبارزه 
با قاچاق کاال با دو جهت گیری دنبال می شود 
که یکی رویکرد سللخت افللزاری و برخورد با 
پدیده قاچاق و دیگری مبارزه هوشللمند و همه 
جانبلله از طریق ایجاد و راه اندازی سللامانه ها 
است که با اقدامات صورت گرفته، میزان کشف 
و مبارزه با قاچاق در سللال های اخیر از رشد 

مناسبی برخوردار بوده است. 

خبر

 همه دستگاه ها
 با سرعت و همه توان 
به یاری آسیب دیدگان 

زلزله بشتابند

رهبر انقللاب در پیامی تاکیللد کردند که 
سپاه و بسیج، با نظم و سرعت به آوار برداری و 
 انتقال مجروحان زلزله کمک کنند و دستگاه های
  دولتی همه  توان خود را برای یاری آسیب دیده ها

 به کار گیرند. به گزارش  تفاهم به نقل از پایگاه 
اطاع رسللانی دفتر مقام معظم رهبری؛ متن پیام 

حضرت آیت ا... خامنه ای به شرح زیر است:
 بسم ا...الرحمن الرحیم

با تأسللف و انللدوه فراوان خبللر زمین لرزه 
در غرب کشللور را که بلله جان باختن جمعی از 
هم میهنللان عزیز و زخمی شللدن جمعی بیشللتر 
انجامیده و خسللارات بسیاری پدید آورده است، 
دریافت کردم. وظیفه ی مسئوالن آن است که در 
همین اولین ساعات با همه  همت و توان به یاری 
آسیب دیدگان بویژه در زیر آوار ماندگان بشتابند 
و با بهره گیری سریع از همه  امکانات موجود، از 

افزایش تلفات جلوگیری کنند.
ارتش و سللپاه و بسیج، با نظم و سرعت به 
آوار بللرداری و انتقال مجروحللان کمک کنند و 
دسللتگاه های دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی 
هملله  توان خود را برای یاری آسللیب دیده ها و 

خانواده های آنان به صحنه آورند.
اینجانللب از اعماق دل، ایللن حادثه  تلخ و 
مصیب بللار را به ملت ایران بخصللوص به مردم 
عزیز اسللتان کرمانشللاه و بویژه به خانواده های 
مصیبت زده تسلللیت عرض می کنم و متضرعانه 
از خداوند متعال می خواهم که این محنت و رنج 
را مایه  جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر 
صبر و پایداری و مقاومت ملت عزیزمان بیفزاید. 

از همه  کسللانی که می توانند به نحوی در سللبک 
کردن بار مصیبت و جبران خسللارت مؤثر باشند 
درخواسللت می کنم که به یاری آسللیب دیدگان 

بشتابند.
 والسالم علیکم و رحمه ا...
سید علی خامنه ای
۲۲ آبان ۱۳۹۶

-----------------------
ما را هم درغمتان شریک بدانید

سللام بر خاک تاریخی کرمانشللاه و ایام 
و سللام بر غیورمردان و شللیرزنان این دیار؛ ما 
هم همراه شللما دردتان را فریاد می زنیم اگر چه 

بسختی از نای مان صدایی بیرون می آید.
غرب میهللن عزیللزم ایران! مللی خواهیم 
بگوییم شللامگاه یکشللنبه فقط خاک تو نلرزید، 
بلکلله دل میلیون ها ایرانللی در جای جای این 
کشور و حتی خارج از کشور بود که با لرزیدن 
تو تندتر تپید و با چشللمان اشللکبار خود، آوار 
شللدن خاک تو را ناخواسللته به نظاره نشست. 
مللردم تا صبللح از خدا خواسللتند، مرگ و میر 

در پاییللن ترین میزان باشللد، اما چه می شللود 
کرد که بللا تقدیر نمی تللوان جنگید.به گزارش 
ایرنا،وقتی پزشکی قانونی در آخرین خبر خود 
اعام کللرد، پیکر بیش از۲۸۰ جللان باخته در 
زمین لرزه ۷.۳ ریشتری شناسایی و مجوز دفن 
برای آنان صادر شللده اسللت، دوباره قلب من 
و مطمئنا هملله ایرانیان لرزیللد. پس لرزه های 
ایللن خبرهای ناگوار دسللت از سللرمان برنمی 
دارد. نیللک می دانیم که مجموعلله حاکمیت از 
مقام معظم رهبری، ریاسللت جمهوری، سازمان 
مدیریت بحللران، جمعیت هال احمر و وزارت 
بهداشللت گرفتلله تا ارتللش و سللپاه و ناجا و 
نیروهللای مردمی بسللیج، همه و هملله خود را 
درگیر این موضوع و کمک رسانی هر چه سریع 
تللر برای نجات جان زیرآوار مانده ها کرده اند، 
تا باشللد این تاش ها موجب نجات جان حتی 
یک هموطن بیشللتر شود و بیش از این شرمنده 
این سللرزمین مقاوم در برابر متعرضان به خاک 

و ناموس ایران اسللامی نباشللیم.
یادمان نرفته است که شما سپر با در جنگ 

تحمیلی بوده اید و شللهرهایتان مردانه در برابر 
حمات بی امان بعثی ها ایسللتادند.یادمان نرفته 
است، چگونه جلوی تعرض به خاک را گرفتید و 
چون بیستون در برابر هجوم صدام مقاوم بودید.

وقتی منجیل لرزید، وقتی بخشی از بم چون 
بمب منفجر شللده به تلی از خاکستر تبدیل شد، 
وقتللی روی مردان و زنللان ورزقان با زلزله زرد 
شللد، آنجا هم ایرانیان لرزیدند. مللردم همه این 
تاریللخ را به یاد دارند و هیچگاه از خاطرشللان 

محو نمی شود.
کرمانشللاهی ها و ایامی های عزیز؛ نه تنها 
دیار شللما، بلکه وجود همه ایرانیان سه روز که 
نه، بلکه تا همیشه، عزای عمومی است. تصاویر 
حضور یک زن جوان بر بالین یکی از عزیزانش 
که زیر آوار زلزله جان باخته یا پیرمردی که سر 
بر خاک سللائیده بود تا شاید صدای عزیزش را 
بشللنود و بتوانللد او را زنللده از دل خاک بیرون 
بکشللاند، بسللیار حزن انگیز بود. مردان همیشه 
سللربلند زاگرس، ما هم همراه با شما این درد را 
فریاد می کشیم و با هزاران آه و ناله در به خاک 
سپردن عزیزان از دسللت رفته، همراهی تان می 
 کنیم. پژواک صدای دردناک تان در همه کوه های

 ایران از دماوند و البرز گرفته تا سللهند و سبان 
طنین انداز شده است؛ حاال سر این کوه ها هم به 
همدردی با بیسللتون خم شده و غم را با زاگرس 
هجا می کند.ایام و کرمانشاه خستگی ناپذیر، ما 
خاک و مردمان شما را چون جان دوست داریم 
چللون پاره ای از پیکر ایللران و جای جای این 

سرزمین پهناور هستید.

عکس یک

اش�اره:
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
معتقد اس��ت که اشتغال ایجاد شده در کشور طی س��ال های ۹۲ تا ۹4 
اغلب مربوط به کس��ب و کارهای خرد و مش��اغل خانگی با محوریت 
زن��ان بوده اس��ت و ب��ه همین دلی��ل ض��رورت دارد ک��ه اقدامات در 
 زمینه توس��عه اشتغال برمبنای تجربیات گذش��ته و درراستای بهبود و 

به روزرسانی این تجربیات باشد.
به اعتقاد دکتر عیس��ی منصوری، توس��عه اش��تغال درگذشته عموما 
برمبنای پرداخت تس��هیالت بوده است و تجربه نشان می دهد که اشتغال 

ایجاد شده براین مبنی، بادوام و پایدار نیست. 
وی از طراحی طرحی با محوریت توسعه مشاغل خانگی در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می دهد که ابزار آن متفاوت از گذشته و 
مولفه اصلی آن، روش بهبود یافته مش��اغل خانگی اس��ت. گفتگو با دکتر 
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی را در ادامه می خوانید:
طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی 

و  کار  تعللاون،  وزارت  اشللتغال  و  کارآفرینللی  توسللعه   معللاون 
رفاه اجتماعی، با بیان اینکه "طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی از ابتدای 
امسللال جزو برنامه های کان دولت در راستای تحقق شعار سال و توسعه 
اشللتغال در قالب گسترش اشتغال خانگی و محلی بوده است"، خاطرنشان 
ساخت: پس از تصویب طرح، از سوی فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور 
اباغ شللد. در این راستا امسال ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیات در اختیار 
طرح های مبتنی بر توسللعه اشتغال خانگی قرار گرفت و همچنین از محل 
بودجه امسللال، یک هزار میلیارد تومان کمک های فنی و اعتباری با یارانه 

سود تسهیات به این بخش اختصاص یافت.
منصوری، طرح الگوی توسللعه مشاغل خانگی یک طرح سه جانبه 
با مسللئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد دانشگاهی و 
صندوق کارآفرینی امید توصیف کرد و گفت: جهاد دانشگاهی در این طرح 
به عنوان یک ارگان تسللهیلگر در نظر گرفته شللده تا پروژه ها به صورت 

هدفمند اجرا شوند.
گام نخست اجرای طرح

و  کار  تعللاون،  وزارت  اشللتغال  و  کارآفرینللی  توسللعه   معللاون 
رفاه اجتماعی، از اجرای آزمایشللی طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی در 
هشت اسللتان خبر داد و گفت: اگر بتوان از ظرفیت های ایجاد شده به نحو 
مطلوب بهره گرفت، این طرح ملی تا پایان امسال به کل استان های کشور 

تسری می یابد.
وی به مولفه های طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد 
 و گفت: این طرح دارای چهار مولفه اصلی شامل توسعه فرصت های 
 کسللب و کار خانگللی؛ توسللعه تعامللل عاملین این طللرح از طریق 

توسعه سللرمایه انسانی و سللرمایه اجتماعی؛ تسهیل محیط کسب و 
کار و اتصال به بازار اسللت. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تصریح کرد: اتصال مشاغل خانگی به بازار نیز از طریق ارتباط گیری 
با برندهای مطرح و تاش برای برندسازی محصوالت مشاغل خانگی 

محقق می گردد.
غربالگری ثبت نام کنندگان

منصللوری گفللت: سللامانه ای طراحی شللده کلله ثبت نام شللدگان 
بللرای شللرکت در طللرح الگللوی توسللعه مشللاغل خانگی طللی چهار 
 مرحللله غربللال گری می شللوند و پس از توانمندسللازی آنان نسللبت به 

شبکه سازی و برندسازی مشاغل خانگی اقدام می گردد.
وی افزود: یک شورای راهبردی با حضور تمام سازمان های متولی در 
 زمینه مشاغل خانگی در هر استان تشکیل می شود که این شورا در استانداری ها 

مستقر شده و متشکل از شبکه ای از پشتیبانان و کمیته علمی خواهد بود.
ضرورت مهارت آموزی کارجویان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
همچنین به ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی در بین کارجویان 
اشاره کرد و گفت: اشتغال و مهارت آنچنان به هم تنیده اند که در همه جای دنیا 
این موضوع که نخست مهارت و سپس اشتغال و یا نخست اشتغال و سپس 

ارتقاء مهارت، مطرح است.
وی افزود: نه تنها جویندگان کار نیاز به مهارت آموزی دارند، بلکه باید 

برای افزایش بهره وری، مهارت خود را همواره ارتقاء دهند.
به گفته منصوری، برای اینکه مهارت آموزی در کشور توسعه یابد باید 
برنامه های موجود در خصوص آموزش مهارت را ارتقاء دهیم، برنامه های 
خوبی برای آموزش مهارت طراحی کنیم و یا ساختار حکمرانی را به گونه ای 
تنظیم کنیم که پروژه های اصلی آموزش های مهارتی در کشور اجرایی شود.

منصوری بیان داشت: واقعیت این است که باید برای تحقق گزینه 

سوم اقدام کنیم که الزمه آن این است که ضرورت دارد نقش سازمان 
آمللوزش فنی و حرفه ای را در آمللوزش مهارت اصاح کنیم. معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح 
کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید به سوی اصاح نظام 
حکمرانی برود و پذیرش تنظیم امور توسعه ای باید تدریجی باشد که 

سازو کار خود را می طلبد.
ضرورت بسترسازی توسعه اشتغال 

منصوری "اصاح نظام آمللوزش عالی و مهارتی" را از ضروریات در 
راستای بسترسازی توسعه اشتغال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: اصاح 
نظام آموزش عالی و مهارتی باید منطبق بر آمایش سرزمینی باشد. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه مطالعاتی انجام داده و اکنون دقیق 

می دانیم کدام رشته را باید در کدام استان تقویت کنیم تا اشتغال رخ دهد.
 معللاون وزیللر تعللاون، کار و رفاه اجتماعللی با بیللان اینکه "تاش 
می کنیم به تدریج اتصال شللرکت های داخلی و خارجی را تسللهیل کنیم"، 
افزود: چند حوزه نظیر مهارت نیازمند کمک های فنی هسللتند و ما کمک 
باعوض به آنها می دهیم. همچنین نیروی کاری که استخدام می شود مشمول 
مشللوق های بیمه ای خواهند شد. وی افزود: در صورت نیاز به تامین مواد 
اولیه و خرید تجهیزات، منابع بانکی از طریق بانک توسعه تعاون تخصیص 

داده خواهد شد. 
وی درباره کارمزد تسللهیات نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای 
پللول و اعتبار نرخ سللود با توجه به نوع صنعللت و منطقه حدود ۱۵ 
درصد است. همچنین نرخ یارانه ۲ تا پنج درصد است که اگر نرخ سود 
 بانکی حدود بیست درصد باشد، بنابراین سود تسهیات در این حوزه

۱۵ درصد می شود. 
برنامه اشتغال فراگیر

 معللاون توسللعه کارآفرینللی و اشللتغال وزارت تعللاون، کار و 
رفاه اجتماعی به برنامه اشتغال فراگیر اشاره کرد و گفت: در این برنامه 
هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا بررسللی می شود؛ در طرف عرضه 
رسته های پر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی در اشتغال 
فراگیر، فعالیت های منتخب، مداخات نهادی و سیاسللتی، نظام تامین 
مالی مناسب با بنگاه ها و اشتغال حمایتی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
منصوری با بیان اینکه "در این طرح تک تک اسللتان ها مطالعه شده و 
دینامیک هر اسللتان و همینطور در سللطح ملی مورد توجه قرار گرفته 
است"، افزود: در گردشگری ۱۲۰ کریدور مورد توجه قرار گرفته است 
کلله اولویت ما در این صنعت تمرکز روی محل های اقامتی)بوم گردی( 

است و برای ساخت هتل وام می دهیم.
وی گفت: همچنین در پوشاک 6 استان اصلی در مرحله نخست و هشت 

استان در مرحله بعد قرار دارند.
soorihojat@yahoo.com   گفتگو از: حجت سوری 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادگزارش

اجرای کشوری طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی تا پایان سال جاری

    

    

    

    

    

  اقتصاد مقاومتی؛ 
از شعار تا عمل

  ادامه از صفحه یک- جلوگیری از داللی ها و تبیین سیاست های
 کنترل شللده در مبارزه با قاچللاق کاال و واردات غیر قانونی کاالها 

پادزهر دیگری اسللت که به تقویت هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی در 
ایران می انجامد. ترویج کارآفرینی و اشتغالزایی و در پی آن افزایش 
امنیت عمومی به مثابه شللاه کلیدی در عملی شدن اقتصاد مقاومتی و 
اسللتقال کشور است. ایجاد فرهنگ سازی های الزم همچون پزهیز 
از تجمل گرایی، اصاح الگوی مصرف در ترجیح کاالهای داخلی بر 
خارجی از سایر اقدامات موثر در این زمینه است. ذکر تمامی مطالب 

باال نشللان می دهد که عملیاتی شللدن اقتصللاد مقاومتی تنها به عده 
دولت نیست ، اما دولت در تحقق آن، نقشی تعیین کننده و قابل تامل 
دارد. دولت موظف است تمامی فعالیت های اقتصادی خود را منطبق 
 بللر اقتصاد مقاومتی تنظیم نمایللد تا آحاد جامعه نیز برای راه اندازی

 مشللاغل کارآفرینانه و بکارگیری الگللوی صحیح مصرف و ارزش 
نهادن به تولیدات داخلی ترغیب شوند. 


