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 بازدید مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
از شرکت خدمات انفورماتیک

مدیرعام��ل بانک توسعه صادرات با همراهی چند 
تن از مدیران این بانک از شرکت خدمات انفورماتیک 
بازدید و بر توسعه همکاری ها و استفاده از فناوری های 

جدید از جمله بالک چین تاکید کردند.
در ای��ن دیدار علی صالح آبادی بر عزم بانک توسعه 
صادرات جه��ت استفاده از فناوری ه��ای روز، از جمله 
بالکچین اشاره نم��وده و رویکرد جدی بانک به مقوله 
بانک��داری باز را، م��ورد تاکید ق��رار داد. در این دیدار، 
سروش، عضو هیات مدیره ناظ��ر بر IT، خانم عدالت، 
مدیر فناوری اطالعات و احم��دی مدیر اداره تدارکات 
بانک نی��ز حضور داشتند؛ مدی��ران ارشد بانک توسعه 
صادرات، ضم��ن بازدید از سایت های عملیاتی شرکت، 
ب��ا نقش محوری شرکت خدم��ات انفورماتیک در ارائه 
سرویس های بانکی و بین بانکی آشنا شدند. سیدابوطالب 
نجف��ی مدیرعامل شرکت خدم��ات انفورماتیک نیز در 
این دیدار این نشس��ت ها را گام موثری جهت گسترش 
تعام��الت و بهره من��دی از تجارب طرفین ب��رای ارائه 
خدم��ات بهتر به مشتریان شبکه بانکی ارزیابی نمود و 

خواستار توسعه روابط در عرصه های مختلف شد.

تولید رمز یکبار مصرف با "رمزنت" بانک شهر
مع��اون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر 
با اشاره به تاکیدات بان��ک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران مبنی ب��ر استف��اده مشتریان شبک��ه بانکی از 
رمزه��ای یکب��ار مصرف برای تبادالت مالی بر بس��تر 
اینترن��ت، گفت: مشتریان بانک شه��ر می توانند برای 
باال بردن امنیت تراکنش های بانکی خود از نرم افزار" 

رمزنت" این بانک استفاده کنند.
ج��واد عطاران با تاکید بر اینک��ه شعار"نوآوری در 
خدمت" همواره سرلوحه خدمات ارایه شده از سوی این 
بانک بوده است،افزود:در همین راستا نرم افزار "رمزنت" 
بانک شهر به منظ��ور حفظ امنیت رمز دوم کارت های 
بانکی مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی 
از آن��ان طراحی شده است. وی با بیان اینکه مشتریان 
بانک شهر می توانند این ن��رم افزار را برای گوشی های 
هوشمند خ��ود از بازارهای معتبر play store و کافه 
بازار دریافت کنند، تصریح ک��رد: نرم افزار" رمزنت" در 
حال حاضر برای گوشی های با سیس��تم عامل اندروید 
تهی��ه شده است؛ اما در تالش هس��تیم بتوانیم با رفع 
موانع موجود این قابلیت را برای گوشی های با نرم افزار 
ios نی��ز فراه��م کنیم.مع��اون برنامه ری��زی و فناوری 
اطالعات بانک شهر ادامه داد: مشتریان می بایست پس 
از نص��ب این نرم افزار برای فعال س��ازی اولیه به شعب 

بانک شهر در سراسر کشور مراجعه کنند.

قدردانی رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
از مدیرعامل بانک کشاورزی

رئیس کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( با ارسال 
لوح��ی از اقدام��ات ارزنده روح ال��ه خدارحمی رئیس 
هی��ات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در راستای 
ایجاد اشتغال پایدار ب��رای خانواده های نیازمند تحت 

پوشش این کمیته قدردانی کرد.
سیدپروی��ز فتاح در این ل��وح از تعامل و همکاری 
اثرگذار خدارحمی در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 
که منج��ر به اشتغال زایی، توانمندس��ازی، خوداتکایی، 
استقالل اقتصادی خانواده های نیازمند، بهبود معیشت 
آن ها و حمایت از تولید کاالی ایرانی شده و در استحکام 
هرچه بیشتر پایه ه��ای نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران نقش مهمی داشته است، قدردانی و تشکر کرد.

 دفاع وزیر راه و شهرسازی 
از کارآیی تسهیالت بانک مسکن
وزی��ر راه و شهرس��ازی از عملکرد بانک مس��کن در 
پرداخت تسهیالت ساخت وساز در بافت فرسوده دفاع کرد 
و این تسهیالت را ابزار موثری برای رونق بخشی به فرآیند 
نوسازی محالت و واحدهای مسکونی قدیمی عنوان کرد.

محمد اسالمی در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر 
ناکارآمد بودن تس��هیالت ساخت مسکن در بافت های 
فرسوده این تس��هیالت را به عن��وان یکی از موثرترین 
محرک ه��ا در ساخ��ت واحدهای مس��کونی جدید در 
مح��الت و محدوده های هدف نوس��ازی اعالم کرد که 
طی سال های اخیر بیشترین میزان از این تسهیالت از 
سوی بانک مس��کن به متقاضیان پرداخت شده است.
پیشتر انتقادهایی در فضای مجازی نس��بت به کارکرد 
تسهیالت نوسازی بافت فرسوده که توسط بانک مسکن 
پرداخت می شود مطرح شده بود اما آنطور که وزیر راه 
و شهرسازی می گوید این تسهیالت در رونق بخشی به 

فرآیند بازآفرینی شهرها نقش موثر داشته است. 
ب��ا توجه به اینکه براساس مصوب��ه هیأت وزیران 
در سال 93، دول��ت موظف به پرداخت یارانه سود به 
بانک ه��ای عامل پرداخت کننده تس��هیالت نوسازی 
ب��ه منظور تامین تس��هیالت ارزان قیمت)تس��هیالت 
ب��ا نرخ س��ود 9 درصد( ساخت مس��کن در بافت های 
فرس��وده است اما طی همه سال های سپری شده بعد 
از ای��ن مصوبه تاکنون ریالی از بابت تامین یارانه سود 
تس��هیالت نوسازی به بانک های عام��ل تزریق نشده 

است.

اخبار

 تسهیالت ویژه گمرک برای ۱۲۰ شرکت بزرگ تولیدی
رئی��س کل گمرک گفت: گم��رک با انتخاب ۱۲۰ شرکت ب��زرگ تولیدی در 
قالب طرح فعاالن مجاز اقتصادی )AEO( تسهیالتی همچون ترخیص بدون توقف 

وحتی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کاال برای آنها در نظر گرفته است.
مهدی میراشرف��ی اظهار داشت: گمرک با انتخاب ۱۲۰ شرکت بزرگ تولیدی در 

قالب طرح فعاالن مجاز اقتصادی )AEO( تسهیالتی همچون ترخیص بدون توقف و حتی 
بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کاال برای آنها در نظر گرفته است. از این تعداد برخی 
دانش بنیان هستند و می توانند کاالهایشان را از مسیر سبز گمرکی و بدون توقف ترخیص کند.

وی اف��زود: یکی از مواردی که تولیدکنندگ��ان را آزار می دهد بحث کمبود نقدینگی 
اس��ت و گمرک در راستای کمک به تولی��د و تولیدکنندگان قبول کرده است که کاال به 
صورت درصدی ترخیص شود. یعنی به اندازه حقوق و عوارض متعلقه از کاالی وارداتی در 

گمرک نگهداری می شود.  گمرک ایران 

خ توسعه  چر
بررسی قیمت گذاری خودرو در جلسه شورای رقابت 
رئی��س شورای رقابت گفت: درپی مصوبه روز یکشنبه مجلس برای واگذاری 

قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت، این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
رضا شیوا اظهار داشت: در جلس��ه امروز شورای رقابت، موضوع ورود دوباره 
شورا به بحث قیمت گذاری خودرو مطرح و بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: 

قرار است در مورد قیمت گذاری خودروها در جلسه شورا بحث می کنیم تا ببینیم 
ک��ه به چه نح��وی باید این کار انجام شود. برای قیمت گ��ذاری مجدد خودروها باید 

مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، می��زان تعهدات خودروسازان، محدودیت های موجود 
برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد تحلیل قرار گیرد.

درپی عملی نشدن وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل 
قیمت ها، مجلس روز یکشنبه در مصوبه جدیدی، قیمت گذاری خودروها را دوباره به شورای 

رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین کننده قیمت باشند.  فارس

اتول 
کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به ایام قبل از عید 
۱۰ ه��زار تومان کاهش یافته است، گف��ت: در زمینه محصوالت پروتئینی هیچ 

کمبودی نداریم؛بلکه در برخی محصوالت با مازاد مواجه هستیم.
مرتضی رضایی درباره آخرین وضعیت بازار محصوالت پروتئینی اظهار داشت: 

ما زمانی می گوییم با کمبود یک محصول در کشور مواجه هستیم که مردم به مغازه 
مراجعه کنند و مغازه دار بگوید این محصول موجود نیست؛ در حالی که هم اکنون با چنین 

وضعیتی مواجه نیستیم و در محصوالتی مانند گوشت مرغ، با مازاد نیز روبه رو هستیم.
وی در ادامه و با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نس��بت به ایام قبل از عید ۱۰ هزار 
توم��ان کاهش یافته است، گفت: در زمینه محص��والت پروتئینی هیچ کمبودی نداریم؛ 
بلکه در برخی محصوالت با مازاد مواجه هستیم.ضمن اینکه قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار 

و ۵۰۰ تومان است.  مهر

وز بازار ر

امیرحمزهنژاد

اقتصاد آشفته و درهم ریخته  امروز ویژگی های خاصی دارد نقشــــه راه
که یکی از شاخصه های آن وابس��تگی شدید آن به 
ارز مخصوص��ا دالر است. اگ��ر از اقتصاددانان هم 
بپرسید کس��ی فکر نم��ی کرد که تا ب��ه این حد 
قیم��ت دالر افزایش پی��دا کند و اقتص��اد کشور 
وابس��ته ب��ه آن پرتالط��م و طوفانی ش��ود. اما با 
افزای��ش قیمت دالر چن��ان تکانه های شدیدی در 
اقتص��اد کشور ایجاد شد که این��ک جایی در بازار 
اقتص��ادی نمانده ک��ه از این زلزل��ه آسیب ندیده 
باش��د و هر روز مانند یک دم��ل چرکین از بخش 
دیگ��ری از اقتصاد بیرون می زن��د. در واقع اقتصاد 
کشورم��ان بیمار است و بیماری عجیب و محتمل 

آن وابستگی به دالر و نوسانات ارزی است.
هرچند این بیماری را نباید تنها به دولت های 
یازدهم و دوازده��م منحصر کرد اما باید گفت که 
رویک��رد برجامی دولت ک��ه در اقتصاد و سیاست 
خارج��ی و سیاس��ت داخلی رخ نم��ود و کشور و 
اقتصاد را معط��ل گشایش های برجامی و شاخصه 
آن اتفاقات��ی ک��ه از خارج قرار ب��ود بیفتند، کرد، 

باعث تشدید چنین بیماری اقتصادی شد.
قطعا در اقتصاد وابسته به نفت و اقتصادی که 
براساس فروش منابع خام و اولیه ارز تولید می کند 
و با آن ارز مواد اولیه و واسطه ای و کاالهای مصرفی 

وارد می کند، ارزش دالر تعیین کننده است. 
دول��ت یازدهم سعی کرد با رویکرد درهای باز 
اقتص��ادی و وارد کرد توسعه از خ��ارج کشورمان 
را ب��ه اصطالح با خارج آشت��ی دهد. رویکردی که 
در دول��ت گذشته خ��ود به نوعی ب��ا »دیپلماسی 
تهاجمی: همراه ب��ود اینبار با »دییلماسی خنده و 

صلح« و سازش تغییر جهت داد.
در ای��ن خصوص دول��ت با ورود ب��ه مجاری 
تج��اری و مالی رسم��ی دنیا که البت��ه بیشتر آنرا 
مجاری رسمی غربی بای��د خواند سعی کرد که به 
نوعی مشکالت کشور را از راه مصالحه حل و فصل 
نمای��د. رویکردی که در آن تالش ش��د در ابتدا با 
مذاک��ره و ایجاد توافق نام��ه برجام انجام پذیرید و 

سپس با پذیرفت ملحق��ات برجام از جمله اف.ای.
تی.اف، س.اف.تی و... وارد این مجاری رسمی شود. 
اما هر چقدر دولت در حوزه رسمی سازی اقتصاد و 
سیاس��ت خارجی کشورمان پیش می رفت، غرب با 
پهن کردن این دام سعی کرد که بیشتر کشورمان 
را امی��دوار و در انتها با بدعهدی تمام به روی میز 
زده و از این ماجرا برای تحریم و در منگنه و فشار 

گذاشتن ایران سوء استفاده کرد.
مسئله ای که در افعال روسای جدید کاخ سفید 
به خوب��ی به چشم می خورد. حرب��ه ای که قطعا با 
ورود کشورم��ان به مج��اری و سازمان هایی مانند 
اف.ای.تی.اف تشدی��د می شد. گروگانگیری اقتصاد 

ایران با استف��اده از موافقتنامه ها و محلق شدن به 
سازمان های مختلف غربی در دستور کار قرار گرفت. 
آمریکا نی��ز کدخدایی خود را بیشت��ر با هماهنگ 
ک��ردن اروپایی ها با سیاست های خ��ود نشان داده 
است. موضوعی که اگ��ر ساختار سیاسی اقتصادی 
آمریک��ا از این دولت تا آن دول��ت از دموکرات ها تا 
جمهوری خواهان را جدا ازهم نبینیم یک دام جدی 

برای ضربه زده به اقتصاد کشورمان است.
در انته��ا ه��م چشم آبی ه��ای ق��اره سبز به 
خوبی نشان دادند که قرار نیس��ت گامی در تحقق 
وعده های برجامی بردارند. مس��اله ای که در زمان 
ریاس��ت جمهوری »باراک اوبام��ا« و مجازات های 

سختی که برای بانک ها از سوی وزارت خزانه داری 
آمریک��ا در نظر گرفته بود نی��ز وجود داشت و در 
زم��ان و دنیای ترامپ چیز تازه ای نیس��ت. همان 
زمان بود که »محمدجواد ظریف« به دنبال »نامه 
آرامش بخش« برای آرامش خاطر بانک های بزرگ 
اروپای��ی جهت م��راودات و تراکنش ه��ای مالی با 

ایران بود که محقق نشد. 
ای��ن درح��ال است که بس��یاری ب��ر آنند که 
اقتص��اد ای��ران خصوصا در زمان جن��گ چنین در 
فشار قرار نگرفته بود. پاسخ به این سوال را »حسن 
عابدی جعف��ری«، وزی��ر اسبق بازرگان��ی به خوبی 
می دهد. وی در این باره بیان می کند: »بانک جهانی، 

در سال پایانی جنگ ایران و عراق گزارشی منتشر 
کرد ک��ه در آن آمده بود با ه��ر شاخصی بخواهیم 
اقتصاد ایران را اندازه بگیریم باید ورشکس��ته باشد، 
اما این اقتصاد موفق از جنگ بیرون آمده است. اما 
چرا این اتفاق رخ داد؟ چون توزیع عادالنه منابع را 
در آن شرایط در دست��ور کار داشتیم. در شرایطی 
که هیچ کشوری با ما هم��راه نبود، اما اکنون همه 
همس��ایه ها منهای دو کشور منطق��ه و ۲۶ کشور 

مرتبط با کشورهای همسایه با ما ارتباط دارند.«
وی می افزاید: »در دوران جنگ، سناریو »درآمد 
ارزی صف��ر« را تنظیم کردی��م؛ آن زمان، حدود ۶ 
ت��ا ۱۲ میلیارد دالر در س��ال درآمد ارزی داشتیم؛ 
اما شرایط امروز که قابل مقایس��ه با قبل نیس��ت، 
اشکاالت جدی داریم؛ چ��ون در حوزه توزیع، خلع 

سالح هستیم و نمی دانیم چگونه عمل کنیم.«
رسمی س��ازی اقتصاد ای��ران براساس دیدگاه 
غرب و از س��وی دیگر معطل ماندن اقتصاد کشور 
در چند سال برای تحقق وعده های برجام دو حربه 
بزرگی بود که کشوره��ای غربی برای ایجاد فشار 
و ضرب��ه به اقتصاد کشورم��ان طراحی کردند و با 
ملحق��ات برجام سعی در محکم س��ازی آن بودند. 
این درحالی است ک��ه کشورهای اقتصادی بزرگ 
از جمل��ه هند و چین هیچ گاه در این حوزه تالش 
نکردن��د و برعکس درصدد ایج��اد مجاری جدا و 

قدرتمند از غرب بوده و هستند.
کشور ه��ا یکی پ��س از دیگری ب��رای رهایی 
اقتصادش��ان از سلط��ه دالر امریک��ا برنامه هایی را 
مطرح کرده اند ی��ا می کنند. در حالی که کشوری 
با ی��ک اقتصاد پویا مانند چی��ن، بازار بورس نفت 
خامی راه اندازی و اعالم کرده که تجارت در آن به 
یوآن چین )پترو یوآن( است. ما هنوز درگیر سفته 
ب��ازی در بازار ارز و گرانی های ناشی از نوسان های 
ارزی هستیم. اقتصادی که خود را کم کم به خارج 
وابس��ته و عادت داد حاال در حال ترک این عادت 
اینگون��ه دچار نوسان و آشفتگ��ی شده است و راه 
حلی ج��ز به وابس��تگی به توان داخل��ی و دیدن 
بازارهای دیگر جهانی از جمله همسایگانمان ندارد. 
موضوعی که تا به اینجا با پالس مثبت همسایگان 
روبه رو شده و می توان برای بهبود شرایط اقتصادی 

کشور روی آن حساب کرد.  جهان نیوز

»اقتصاد برجامی« چه بالیی بر سر کشور آورد

بیماری اقتصادی امروز چه نام دارد؟

درحالی آمریکایی ها تالش کردند با فشار درهمی بازار ارز ایران را تحت 
تأثیر قرار دهند که ورود پُرقدرت بانک مرکزی به بازار، این تالش ها را خنثی 

کرد و قیمت دالر کاهش یافت.
بانک ها  و  بانکی  صرافی های  ارز،  بازار  در  قیمت ها  چشم گیر  ریزش 
درحالی از صبح دیروز شدت گرفته که بازاری ها دالیل مختلفی را برای این 

کاهش قیمت  دالر و سایر ارزها اعالم می کنند.
ارز  بازار  در  دالر  قیمت  کاهش  علت  اصلی ترین  البته  و  مهمترین  اما 
ایران، به سیاست بانک مرکزی در حوزه درهم مربوط می شود؛ حضور پُرقدرت 
بانک مرکزی از چند روز قبل در بازار درهم موجب شده تا بازار ارز شاهد 
اُفت قیمت ها باشد. برخی از فعاالن اقتصادی می گویند: میزان مداخله بانک 
مرکزی در روزهای اخیر قابل مقایسه با هیچ زمان دیگری نیست؛ بانک مرکزی 

این روزها با قدرت خاصی وارد بازار شده است.
فشار  از  بعد  گفت:  تسنیم  خبرنگار  به  ارز  بازار  کهنه کارهای  از  یکی 
آمریکایی در بازار درهم در فروردین 98 تصور این بود که التهاب شدیدی 
بانک  نه تنها  که  نشان می دهد  اخیر  اتفاقات  ولی  باشیم  داشته  قیمت ها  در 
مرکزی تحت تأثیر فشار آمریکایی ها ضعیف نشد بلکه با قدرت بیشتری در 
بازار حاضر شد. قبالً تمرکز بانک مرکزی بیشتر روی بازار نقد بود ولی با تغییر 
سیاست و افزایش تمرکز بر بازار درهم، کنترل قیمت ها بیشتر از قبل در 

اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

بد نیست یادآور شویم که هر روز صبح نرخ تبدیل درهم امارات )ارز کامالً 
الصاق شده به دالر آمریکا( به ریال ایران در بازار دبی به دست می آید. در 
تهران براساس خروجی نرخ فوق، نرخ فردایی دالر تهران محاسبه می شود و بعد 
نرخ نقد تهران از روی نرخ فردایی به دست می آید، این همان فرایندی است 
که هر روز صبح تا قبل از ظهر، تکرار می شود و شما وقتی قبل از تکمیل فرآیند 

به صرافی می روید صراف به شما می گوید: »نرخ امروز در نیامده است«.
اما دلیل جانبی دیگری نیز موجب کاهش قیمت ها در بازار ارز شده است، 
بازاری ها می گویند کاهش تصور افراد از تنش امنیتی در منطقه نیز منجر به 

کاهش قیمت  ارز و قیمت دالر در این بازار شده است.
سیاسی  چهره های  اظهارنظرهای  و  منطقه ای  تنش های  اخیر  روزهای  در 
نوسان همراه شود؛ عده ای در  با  اخبار  این  تأثیر  بازار تحت  تا  موجب شده 
بازار بر طبل جنگ منطقه ای می کوبیدند و عده ای هم با همین بهانه ها سعی در 
تشدید تنش قیمتی در بازار داشتند. اما به نظر می رسد اطمینان از برقراری 
آرامش در منطقه، فضا را تغییر داده و به زودی شاهد برقراری آرامش بیشتر 

در بازار خواهیم بود.
از  خریداران  کناره گیری  بیانگر  فردوسی  خیابان  از  میدانی  مشاهدات 
ادامه دار قیمت هاست؛ هم اکنون  از ریزش  نگرانی  به دلیل  ارز  انواع  خرید 
خریداری در بازار ارز وجود ندارد و خریداران کنار کشیده اند تا بعد از ثبات 

قیمتی در بازار، اقدام به معامله کنند.

نمای نزدیک

چرا قیمت دالر ارزان شد؟ 
قدرتنماییبانکمرکزیتالشآمریکاراخنثیکرد

مع��اون وزیر کار ب��ا اشاره به  کار و  افزای��ش ۲۵ درص��دی سهم کسـب 
اشتغال روستایی از ک��ل فرصت های شغلی ایجاد 
شده در سال گذشت��ه، از دستور وزیر برای مقابله 

با انحرافات منابع اشتغال خبر داد.
ب��ا  عیس��ی منص��وری در نشس��ت خب��ری 
موضوع انتشار لیس��ت دریافت کنندگان تس��هیالت 
اشتغ��ال پایدار روستایی که اخی��راً با دستور محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر 
و اعالم عمومی ش��د، اظهار داشت: معموالً در درون 
دولت ه��ا، دستگاه ه��ای اثربخ��ش دارای یک سری 
ویژگی هایی هس��تند که سه مشخصه کارآمد بودن، 
شفافیت و پاسخگویی را دارند و این سه مشخصه، در 
کنار یکدیگر قرار می گیرند؛ یعنی اگر جایی شفافیت 
نباشد، امکان پاسخگویی نیز وجود ندارد. در مقاالت 
بین المللی نیز شفافیت در کنار صدای شهروند عنوان 
می شود، یعنی وقتی شفافیت صورت بگیرد، شهروند 
نی��ز صاحب صدا خواه��د بود؛ در غی��ر این صورت 

شنیدن صدای شهروند موضوعیت ندارد.
مع��اون توسع��ه کارآفرین��ی و اشتغ��ال وزیر 
ک��ار، تعاون و رف��اه اجتماعی با بی��ان اینکه یکی 
از موضوع��ات م��ورد تأکی��د سازم��ان جهانی کار 
)ilo( در ح��وزه کار، گفت وگ��وی اجتماعی است، 
ادامه داد: بنابراین بای��د اطالعات در اختیار مردم 
ب��ه عنوان یکی از شرکای اجتماع��ی قرار گیرد تا 
بازخوردهای مردمی، نتیجه کار را مطلوب تر کند.

منصوری تصریح کرد: ط��ی چند سال گذشته 
سیاست های وام ده��ی در دولت های مختلف برای 
توسعه فرصت ه��ای شغلی اجرا ش��د؛ اما همچنان 
به ای��ن سیاست ها مبنی بر اثربخ��ش نبودن انتقاد 
می شود؛ بنابراین در برنامه پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایی باید از بیرون بازخورد بگیریم و البته توجه 
کنیم که نقطه اتص��ال، همین داده هایی است که از 

طریق انتشار عمومی در اختیار مردم قرار می گیرد.
معاون توسع��ه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با 
بی��ان اینکه از ابتدای اجرای برنامه اشتغال روستایی 
بنا بود ت��ا کمترین انحرافات در ای��ن حوزه صورت 
گیرد، خاطرنشان کرد: گزارش دستگاه های ناظر نیز 
خوشبختانه همین موض��وع را تأیید می کند؛ ضمن 
اینکه براس��اس داده های مرکز آمار ای��ران، در سال 
گذشته سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور 
۲۵ درصد ب��ود؛ در حالی که در سال های 9۲ تا 9۶ 
سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال تقریباً صفر بود 
که این نتیجه، حاصل مداخالت سیاستی و اقتصادی 
در اشتغال است؛ البته تأکید می شود پیش از ورود به 
موضوع تسهیالت دهی، باید مداخالت سیاستی در 
دستور کار باشد تا برنامه های اشتغال اثربخش باشد.

وی اف��زود: هرچن��د وزارت تعاون، ک��ار و رفاه 
اجتماعی در راستای شفافیت نسبت به انتشار لیست 
دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال دریافت کرد، اما 
از ی��ک نقطه به بعد این بازیگران یعنی دستگاه های 
اجرایی و بانک ها و همچنین مردم هستند که می توانند 
در این زمینه در شفافیت به ما کمک کنند. منصوری 
یادآور ش��د: در فرآین��د بررس��ی دریافت کنندگان 
تسهیالت اشتغال روستایی مورد داشته ایم که یکی از 
بانک های عامل، به زیرمجموعه خود تسهیالت داده 
است و ای��ن شفافیت باعث جلوگیری از این اقدام و 

همچنین سایر انحرافات بود.
معاون توسعه کارآفرین��ی و اشتغال وزیر کار از 
دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر مواجهه 
با مغایرت های پیش آمده در حوزه تسهیالت اشتغال 
روستایی خب��ر داد و گفت: براساس ابالغیه شخص 

وزیر، اگر دریافت کننده تس��هیالت پیشرفت الزم در 
اجرای طرح اعالمی را ندارد، فرد تس��هیالت گیرنده 
در گ��روه هدف قرار ندارد و یا همچنین تس��هیالت 
دریافتی در محلی غیر از طرح متقاضی اشتغال هزینه 

شده، باید با وی برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: البته این نوع مواجهه یک 
طیف اس��ت؛ به طوری که تس��هیالت ارزان قیمت 
دریافت��ی توس��ط متقاضی در برخی م��وارد به ۱۸ 
درصد افزایش می یابد و همچنین بازگشت تسهیالت 
و معرفی به مراجع قضایی از برخوردهای قانونی دیگر 

در انحرافات تسهیالت اشتغال روستایی است.
منصوری با تأکید بر اینکه شفافیت در انتشار 
لیست دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال بخشی 
از فرآیند شفافیت اس��ت، اظهار داشت: در آینده، 
منتظر واکنش های بیرونی از جمله مردم هس��تیم 

که منجر به اصالح فرآیندها در سیستم می شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با 
اشاره به عملکرد تسهیالت اشتغال روستایی در سال 
گذشت��ه، افزود: تا پایان سال 9۷ به میزان ۷ هزار و 
3۰۰ میلی��ارد تومان تس��هیالت اشتغال روستایی 
پرداخت شد که براساس داده های متقاضیان، ایجاد 
۱۸۸ هزار شغل پیش بینی شده بود؛ اما داده های ما 
نش��ان می دهد که ۱۴۱ هزار شغل در سال گذشته 
در ح��وزه اشتغال روستایی ایجاد شده است و البته 
داده ه��ای مرکز آمار ایران نش��ان می دهد از محل 
اج��رای برنامه اشتغال روستای��ی در سال گذشته، 

۱۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی در خصوص این تفاوت آماری گفت: نکته 
مه��م بیش از ای��ن تفاوت آم��اری، همگرایی بین 

این آمار است که خوشبختان��ه مشاهده می شود؛ 
ضم��ن اینکه افزای��ش سهم اشتغ��ال روستایی از 
کل فرصت های شغل��ی در سال گذشته به استناد 

آمارهای مرکز آمار ایران است.
منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود درباره 
پوشش بیمه ای برای متقاضیان تس��هیالت اشتغال 
روستایی و استفاده کنندگان از این نوع تس��هیالت، 
تأکی��د کرد: بخش قابل توجهی از این افراد مشمول 
بیمه اجتماعی نیس��تند که طی مذاکره با صندوق 

بیمه روستاییان و عشایر مشمول بیمه می شوند.
مع��اون توسعه کارآفرینی و اشتغ��ال وزیر کار، 
با تأکید بر اینکه باید توجه کنید تس��هیالت، صرفاً 
منجر به اشتغال نمی شود، ی��ادآور شد: امروز قاعده 
سیاست گذاری ها در بازار کار تغییر کرده است و نباید 
صرفاً متکی به پرداخت تس��هیالت باشیم. به عنوان 
مثال ۱۲ سال پیش در حوزه فرش دستباف، ۵ هزار 
تن ساالنه ص��ادرات داشتیم که ام��روز به ۵۰۰ تن 
رسیده است و این صرفاً به تحریم ها مربوط نیس��ت؛ 
بلکه نشان می ده��د در فرآیند تدوین سیاست های 
اشتغال زای��ی، باید پی��ش از به کارگی��ری سیاست 
تسهیالت دهی، سیاست های مداخله ای در بازار کار 
را به کار بگیریم که در این راستا یکی از اقدامات در 

سال گذشته شناسایی روستاهای کانونی بود.
وی ب��ا بیان اینکه کل منابع اشتغال روستایی 
در س��ال گذشته ۱.۵ میلی��ارد دالر از محل منابع 
صندوق توسعه مل��ی بود، خاطرنشان کرد: معادل 
ریالی این منابع با احتس��اب ن��رخ ارز سامانه نیما 
ح��دود ۱۸ هزار میلیارد توم��ان شد که تاکنون 9 
ه��زار میلیارد توم��ان در ۴ بانک عامل اجرای این 
طرح منجر به انعق��اد قرارداد شده و از این میزان 
همانط��ور که گفت��ه شد بیش از ۷ ه��زار میلیارد 

تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
معاون توسع��ه کارآفرینی و اشتغ��ال وزیر کار 

گفت: عملک��رد اجرای برنامه اشتغ��ال روستایی در 
ظرف ح��دود یک ماه آینده گزارش گیری می شود و 
در صورت موفقیت طرح، پیشنهاد دادیم ساالنه ۵۰۰ 
میلیون دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی برای 

تداوم برنامه اشتغال روستایی اختصاص داده شود.
منصوری با اشاره به انحرافات صورت گرفته در 
فرآین��د بررسی برنامه اشتغال روستایی تأکید کرد: 
در بخش تعهد اشتغال نسبت به آنچه که متقاضیان 
در زمان ارائه طرح خود کرده اند، ۱۲ درصد انحراف 
وجود دارد؛ همچنین در بخش پرداخت تس��هیالت 
به متقاضیان نس��بت به آنچه بانک ها به ما گزارش 
دادند و میزان تس��هیالتی که به متقاضی پرداخت 
ش��ده حدود ۶ درصد مغای��رت مشاهده شد که به 

بانک ها اعالم کردیم و این مغایرت ها اصالح شد.
وی افزود: آنچه که وظیفه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است، شفافیت در الیه پایش خواهد 
بود. به این منظور که فرآیندها و عملکرد بازیگران 
یعنی دستگاه های اجرایی و بانک ها اصالح شوند؛ اما 
شفاف سازی در الیه ارزیابی به عهده سازمان برنامه 
و بودج��ه است که در این زمین��ه سازمان برنامه و 

بودجه نیز یک کار تمام آماری انجام داده است.
معاون توسع��ه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، 
درب��اره برنامه اشتغ��ال کل کش��ور در سال 9۸، 
گفت: برای امسال دو سناریو دغدغه اشتغال زایی، 
هدف گذاری ش��ده است که یک سناریو مبتنی بر 
هدف گ��ذاری برنامه ششم توسعه و اشتغال ساالنه 
یک میلیون نف��ری است و یک سناریو نیز مبتنی 
بر واقعیات و دوران رکود و یا رونق اقتصادی است 
ک��ه البته سناری��وی دوم خیلی وابس��ته به منابع 
حجیم نیس��ت و بیشتر وابسته به سیاست گذاری 
و مداخ��الت توسع��ه ای است. وی اف��زود: این دو 
سناریو برای تصویب طی یک تا دو هفته آینده به 

شورای عالی اشتغال ارائه می شوند.  مهر

معاون وزیر کار خبر داد
دستور وزیر برای برخورد با انحرافات منابع اشتغال

آغازفعالیتهایمصرفبهینهبرق
برایپیکتابستان

مع��اون وزیر نی��رو در امور ب��رق و انرژی  کــــــل گفت با اقدام های مدیریت مصرف در سال د
گذشته ۱.۵ برابر درآمد برق کشور صرفه جویی شده است.

همای��ون حائ��ری در کمیت��ه کنترل و کاه��ش پیک بار 
تابس��تان 9۸ استان گف��ت: هماهنگی های س��ال گذشته در 
خوزستان باعث شد تا نگاه جدیدی در صنعت برق ایجاد شود 
که ما می توانیم از طریق تعامل با مس��ئوالن استانی، مدیریت 
مص��رف ارزشمندی را داشته باشیم. تابس��تان سال گذشته با 
اقدام های صورت گرفته در پیک بار بیش از ۲۲۰۰ مگاوات در 
کشور صرفه جویی شد، آن هم در شرایطی که با کمبود تولید 

نیروگاه های برق آبی در کشور مواجه بودیم.
حائری ب��ا بیان اینک��ه خوزستان به تنهای��ی ۵۰۰ مگاوات 
صرفه جوی��ی داشت و اگر بتوانیم ای��ن ۵۰۰ مگاوات را برای سال 
۱39۸ هم ادامه دهی��م، ۱۰۰۰ مگاوات صرفه جویی خواهد شد، 

اف��زود: اگر این ۱۰۰۰ مگاوات در بخش مصرف را به بخش تولید 
منتقل کنیم و تلفات شبکه انتقال و توزیع و مصرف داخلی نیروگاه ها 
را نیز در نظر بگیریم، باید ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه نصب می کردیم تا 

هزار مگاوات صرفه جویی شده را برای ما تولید می کرد.
وی ادام��ه داد: این ۱۵۰۰ مگ��اوات در خوزستان برابر است 
ب��ا ۱۵ هزار میلیارد توم��ان در شرایط فعل��ی و ۲۲۰۰ مگاوات 
صرفه جویی معادل 3۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در کشور 
است و این عدد چیزی حدود ۱.۵ برابر درآمد صنعت برق است.

مع��اون وزیر نیرو در امور برق و ان��رژی با بیان اینکه این 
روند آغاز شده را باید بتوانیم ادامه دهیم، اظهار کرد: امس��ال 
ه��م با این رش��د ۱۵ درصدی مصرف که تا ای��ن لحظه با آن 
مواجه هس��تیم باید اقدامات مدیریت مصرفی سال گذشته را 
در دست��ور کار قرار دهیم. حائ��ری گفت: ۱9 خرداد که تاریخ 
شروع اقدامات مدیری��ت مصرف در سال گذشته از خوزستان 
ب��وده را به عن��وان روز مدیریت مصرف نام گ��ذاری کرده ایم و 
برنامه های��ی نی��ز در همین راستا و با ه��دف کاهش پیک بار 

برنامه ریزی شده که در همان روز اعالم خواهد شد.

وی ب��ا تشک��ر از اقدامات انجام ش��ده و سربلندی صنعت 
برق در سیل اخیر، تاکید کرد: امیدوارم تابستان بدون مشکلی 
را ب��ا برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته پشت س��ر بگذاریم و در 
برنامه ریزی های سال های آینده در کنار سرمایه گذاری هایی که 
انجام می شود مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته و دیده شود.

از سوی دیگر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هم در 
نشس��ت با مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق منطقه 
یک کش��ور در اراک، برنامه ریزی متمرک��ز و مدیریت مصرف 

برای عبور موفق از پیک تابستان را ضروری دانست.
غالمعلی رخشانی مهر گفت: بیش از ۴۱ درصد از خدمات 
شرکت ه��ای توزیع برق در منطقه ی��ک کشور ارائه می شود و 
به دلیل ترکیب نیروی انس��انی متخصص در مجموعه صنعت 
ب��رق کشور، خدمات ارزنده انجام ش��ده در شرکت های توزیع 
برق قابل تس��ری به سایر شرکت هاست. وی هدف از برگزاری 
این جلس��ه را گذر از پیک 9۸ عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی 
متمرک��ز و مدیریت مص��رف قطعاً برای عب��ور از پیک موفق 
تابس��تان ضروری است. اخذ موافقت استان��داران برای تغییر 

ساعات اداری و همکاری دستگاه های اجرایی در بحث مدیریت 
مصرف به ویژه در ایام پیک سال باید با جدیت پیگیری شود. 
رخشانی مه��ر بیان ک��رد: شرکت های توزی��ع برق سهمیه 
پیک سای��ی در بخش ه��ای مختلف را با توجه به پتانس��یل ها و 
ظرفیت های موجود در است��ان بررسی و در اسرع وقت به توانیر 
اعالم کنند. وی، انسجام بخشی، تبادل تجارب موفق و حل مسائل و 
مشکالت شرکت های توزیع برق را از دالیل مهم برگزاری جلسات 
عنوان کرد و با ارائه و تشریح مدلی برای نظارت سیستماتیک بر 
عملک��رد شرکت های توزیع برق گفت: با هدف ارتقای خدمات و 
افزای��ش کارایی، ارزیابی شرکت های توزیع براساس شاخص های 

کمی قابل اندازه گیری در دستور کار است.
وی ه��دف از ارائ��ه ای��ن م��دل را شفاف س��ازی، تعریف 
شاخص ه��ای استان��دارد، ایجاد بس��تر مناسب ن��رم افزاری و 
توسعه وب سرویس ه��ای مورد نیاز برای جم��ع آوری داده ها 
برشمرد. رخشانی مهر با بیان اینکه طرح حذف قبوض کاغذی 
در دستور کار قرار دارد، افزود: بس��ترسازی ها و کارسازی های 

الزم جهت اجرای این طرح در دست بررسی است.  پاون


