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سالمت و شفافیت مالی بانک رفاه کارگران 
دستاورد مدیریت کارآمد

بدون شک بانک  نمادی از توانمندی اقتصادی و وجود 
کارگر، بایدی برای ساخت پایه های این اقتصاد است.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران به نقل 
از خبرگ��زاری مهر، قرار گرفتن این دو در کنار هم بی 
تردید رابطه ای مس��تحکم، پای��دار و مثبت در اقتصاد 

کشور ایجاد خواهد کرد. 
وقتی که در ایران کلمه بانک و کارگر در کنار یکدیگر 
قرار می گیرد، چه��ره ای از بانک رفاه در ذهن خانواده 
۴۰ میلیونی کارگر ایرانی شکل می گیرد، بانکی که به 
گفته آقای علیرضا محج��وب نماینده مردم تهران در 
بانک رفاه و رئیس خانه کارگر – مال کارگرها اس��ت و 
ملک شخصی نیست.سهامداران بانک رفاه در اصل ۴۰ 
میلیون کارگر هستند که با تالش بی وقفه خود ستون 
به س��قف اقتصاد این کش��ور می زنند تا ایرانی سربلند 
و مس��تقل در جامعه جهانی بدرخشد. آقای محجوب 
که حدوداً ش��ش س��ال پیش در ۱۱ دی سال ۱۳۹۲ 
از ورشکس��تگی این بانک ایرانی با رقمی ۱۵۰ تا ۲۵۰ 
میلیارد تومانی در ۶ ماه اول س��ال ۱۳۹۲ سخن گفته 
بود امروز معتقد اس��ت که بانک رفاه هیچ بدهی ندارد 
و حت��ی از دولت طلبکار است.خوش��بختانه بانک رفاه 
بر خ��الف بانک های خصوصی، از افراد، به مقدار کالن 
بس��تانکار نیس��ت و در حال حاضر بزرگترین بدهکار 
بانک رفاه س��ازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود، 
که خود از دولت بستانکار است و این طلب بنا به گفته 
آق��ای محجوب امروز رقم بزرگی نیس��ت که کارگران 
سهام دار این بانک را نگران کند.البته باید توجه داشت 
که بانک رف��اه بازوی تأمین اجتماع��ی برای مراودات 
مالی محسوب شده و طبیعی است که طرف اصلی آن 
همیشه این سازمان که خود مسئولیت تأمین امنیت، 
بیمه و حقوق بازنشستگی کارگران و بسیاری از اقشار 
دیگر جامع��ه مانند فرهنگیان و پرس��تاران و غیره را 
بر عهده دارد، باش��د.این بانک در ح��ال حاضر دارای 
۱۰۳۵ شعبه در سراس��ر ایران است و تعداد کارکنان 
آن نزدیک به ده هزار نفر اس��ت از آخرین اقدامات آن 
می توان به اهدای ۱۰ دستگاه آمبوالنس جهت توسعه 
ناوگان بیمارس��تانی به دانش��گاه علوم پزشکی مشهد 
اشاره کرد. همچنین کمک رسانی به مناطق سیل زده، 
مدرسه س��ازی در مناطق محروم، کمک به آسایشگاه 
خیریه کهریزک و مرکز بیماران س��رطانی همدان نیز 
مهر تأییدی بر حمایت این بانک از تمامی اقشار جامعه 
ایرانی اس��ت.در بانک رفاه ارتقا کیفی س��طح زندگی 
مردم، محیط زیس��ت و سایر مسئولیت های اجتماعی 
اگر بیشتر از سود مهم نباشد به اندازه آن مهم است و 
نش��انه آن اقدامات این بانک و شفافیت مالی بی نظیر 
آن اس��ت، و گواه این امر ش��ناخته شدن این بانک به 
عنوان "سازمان پاک" و پیش��رو بودن آن در مدیریت 

سالمت اداری است.
بی ش��ک تدبیر مدیریت ای��ن بانک که بنا به مصاحبه 
آقای محج��وب، مدیر توانمند و قابلی، دارای س��وابق 
مالی ممتد اس��ت و حس��ابرس زبده ای نیز محس��وب 
می گردد؛ در این ش��فافیت مالی بی تأثیر نیس��ت، زیرا 
ارتقای سالمت و شفافیت مالی بانک رفاه بدون سیستم 
نظارت قوی و مستمر در حوزه مالی امکان پذیر نبوده 
و این نظارت مدیون مدیریت صحیح فرآیند اس��ت، و 
این مدیریت صحیح در مبارزه با فساد مالی و پولشویی 

در سطح کشور بسیار کارآمد بوده و خواهد بود.

 اشتغال روستایی
 اولویت اول بانک توسعه تعاون

حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
توس��عه تعاون: پرداخت تسهیالت اش��تغال روستایی 
به عنوان ی��ک طرح ملی مهم و کمک ب��ه رونق تولید 
و اش��تغال در قال��ب این طرح و بند ال��ف تبصره ۱۸از 
اولویت های اول بانک توس��عه تعاون اس��ت.مدیرعامل 
بانک توس��عه تعاون که صبح امروز درمراس��م تودیع و 
معارفه مدیریت شعب اس��تان مرکزی سخن می گفت 
با اعالم مطلب فوق اظهار داش��ت: فلسفه وجودی یک 
بانک توس��عه ای و هدف از ایجاد آن کمک به توس��عه 
یک بخش اقتصادی در قالب ایحاد، توس��عه و تکمیل 
طرح های اقتصادی است بنابراین عاملیت بانک توسعه 
تعاون در طرح های ملی توسعه ای و پرداخت تسهیالت 
اعتباری از محل طرح ها به متقاضیان و استمرار حضور 
بانک توسعه تعاون یک ضروریت است.وی توفیق بانک 
توس��عه تعاون را در برگزاری مجمع عمومی س��الیانه 
ع��ادی و تصویب صورت های مالی را در س��طح عالی و 
با کیفیت مطلوب و تصویب صورت های مالی را حاصل 
تالش صادقانه مجموعه کارکنان بانک یاد کرد و در این 
باره گفت:بررس��ی عملکرد بانک طی فعالیت ده ساله و 
در قالب دو دوره پنج س��اله حاکی رشد کمی و کیفی 
در همه شاخص ها و بزرگ شدن اندازه و ظرفیت بانک 
است که امروز شاهد این واقعیت می باشیم که شناخت و 
اعتماد نسبت به این بانک در سطوح مختلف حاکمیتی 
ابجاد شده است.مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید 
بر تکریم ارباب رجوع، رفتار مبتنی بر صداقت، سالمت، 
ش��فافیت و ش��جاعت در حوزه رویکردی و کارکردی 
راضروری دانست و خاطر نشان کرد:بهترین عامل برای 
برقرای ارتباط، اعتماد سازی، استمرار در ارتباط و جلب 

رضایت مردم، عملکرد مناسب می باشد.

اخبار

کم کاری دولت در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه  
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس دلیل اجرایی نش��دن طرح “مالیات بر عایدی 
س��رمایه” را ک��م کاری دولت عنوان کرد و گفت: مش��کل اصل��ی که هم اکنون 
اقتصاد کشور را رنج می دهد عدم دریافت مالیات از درآمدهای غیرمولد است.

عل��ی اکبر کریمی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس از ن��گاه های جزیره ای و 
بخشی به مالیات در ایران انتقاد کرد و گفت: متاسفانه نگاه جامعی به مالیات در 

کش��ور صورت نگرفته اس��ت. وی افزود: نظام مالیاتی کشور باید بر اساس مالیات بر 
مجموع درآمد طراحی و چارچوب مالیاتی هر فرد نیز از ابتدای ورود به صحنه اقتصادی 

و زندگی اجتماعی و کسب درآمد تعیین می شد که متاسفانه اینگونه نیست.
به گفته وی مش��کل اصلی که هم اکنون اقتصاد کش��ور را رنج م��ی دهد عدم دریافت 
مالیات از درآمدهای غیرمولد اس��ت و عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کم 

کاری دولت برمی گردد.  صدا وسیما 

 رونمایی از روشهای ثبت نام طرح ملی مسکن 
وزیر راه و شهرس��ازی از آغاز ثبت نام در طرح ملی مس��کن با استفاده از ۳ روش 

برای متقاضیان واجدان شرایط خبر داد.
محمد اسالمی درباره جدیدترین وضعیت طرح ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان 
واجد ش��رایط اظهار کرد:  وقتی که پروژه های طرح ملی مسکن از یک مرحله ای 

عبور کند در هر استان ثبت نام از متقاضیان آغاز خواهد شد.
وی اف��زود: متقاضی��ان طرح ملی مس��کن باید ت��ا کنون از تس��هیالت دولتی برای 

خرید زمین یا مس��کن اس��تفاده نکرده باش��ند و به اصطالح فرم )ج( آنها س��بز باش��د.
ش��یوه نامه ثبت نام در این طرح آماده ش��ده و به محض این که ابالغ ش��ود، ثبت نام به 
صورت شهرس��تانی و استانی آغاز می شود. به گفته وی بر این اساس طرح بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ثبت نام از 
متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی را آغاز خواهند کرد.  وزارت راه و شهرسازی 

بیراهه تسهیالت به واحدهای تولید 
عض��و هی��ات مدیره مجم��ع واردات گفت: برخ��ی افراد فقط دنبال تس��هیالت 
اختص��اص یافته به تولید هس��تند و به ص��رف اینکه پروانه ی��ا موافقت اصولی 

گرفتند، منافع ایشان تامین می شود.
علیرضا مناقبی،عضو هی��ات مدیره مجمع واردات گفت: امروز اگر تولیدات ما با 

مش��کل مواجه ش��ده، برای این است که افرادی در راه تولید حرکت کرده اند که 
نتوانس��ته اند تولید با کیفیت را به صورتی انجام دهند که هزینه آن، به صرفه باشد. 

یا اینکه برخی از این افراد دنبال منافع، تسهیالت و اسم تولید بودند، نقاب تولید را نیاز 
داش��ته اند. تولیدکننده واقعی نبوده اند. بهمین جهت دائما درخواست کننده و طلبکار 
از دولت بوده اند که عاقبتش همین گره کور در تولید اس��ت. وی افزود:متاس��فانه تولید 
کنندگان امکانات و تسهیالتی که از سوی دولت برای تولید در اختیار آنها گذاشته شده 

را دریافت می کنند ولی آن را به سمت و سوی دیگر می برند.  تسنیم

مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ای��ران از امضای ق��رارداد ۹.۹ میلیون دالری با 
ش��رکت آلمانی برای خرید دومی��ن هواپیمای 

فالیت چک خبر داد.
س��یاوش امیرمک��ری درب��اره خری��د دومی��ن 
هواپیمای فالیت چک از س��ازنده آلمانی گفت: 
۹ میلی��ون و ۹۰۰ ه��زار دالر با ط��رف آلمانی 
قرارداد خرید هواپیمای فالیت چک امضا کرده 
ایم که شامل هواپیما، دستگاه FIS )البراتواری 
که عملیات هوانوردی فرودگاه را وارسی کرده و 
بر روی هواپیمای فالیت چک نصب می شود( و 

قطعات یدکی آن می شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که ش��رکت آلمانی پس 
از تحریم هایی که دولت ترامپ علیه ایران اعمال 
ک��رد، نمی تواند این هواپیم��ا را به ایران تحویل 
ده��د، اعالم ک��رده که از هر فروش��نده دیگری 
بتوانید س��فارش دهید و بپذیرد این هواپیما را 
به شما بفروش��د، ما حاضریم این هواپیما را آن 

فروش��نده تحویل گرفته و پس از نصب دستگاه 
FIS بر روی آن، به شما تحویل دهیم.

امیرمکری تصریح کرد: در حال مذاکره با شرکت 
ثالثی برای تأمین هواپیما هس��تیم و به نتایجی 

هم رسیده ایم.
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 
ای��ران همچنی��ن درب��اره پرداخت بخش��ی از 

درآمدهای ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 
ایران به ش��رکت ش��هر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( اظهار داش��ت: بر اس��اس مصوبه ای که در 
مجم��ع عمومی ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری 
هوای��ی ایران داری��م، مقرر ش��ده ۳۰ درصد از 
درآمدهای هوانوردی فرودگاه امام خمینی )ره( 
ک��ه س��رویس های ناوبری هوای��ی آن از طریق 
ش��رکت فرودگاه ه��ا تأمین می ش��ود در اختیار 
شهر فرودگاهی باشد و ۷۰ درصد آن به شرکت 

فرودگاه ها برگردد.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، این ۳۰ درصد از 

درآمد ناوبری هوایی در اختیار ش��هر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( قرار می گیرد که بخشی از آن 
ب��ه امور اجرای��ی فرودگاه و بخش��ی هم باید به 
پروژه ه��ای عمرانی ش��هر فرودگاهی اختصاص 
داده ش��ود. ب��ه این صورت که ش��رکت ش��هر 
فرودگاهی س��هم ۳۰ درصدی خود را از مبالغی 
که ش��رکت های هواپیمایی به حس��اب فرودگاه 
امام واریز می کنند برداشت کرده و سهم شرکت 
فرودگاه ها را پرداخت می کنند. صورت حساب ها 
ماهیانه تهیه می شود. اما به نظر می رسد که رقم 

قابل توجهی باشد.  مهر

ح��ذف قبوض کاغذی گاز نیز همچون آب و برق و تلفن در 
دس��تور کار دولت قرار گرفته و همانطور که مسووالن اعالم 
کرده ان��د این طرح نهایتا تا ابت��دای آذرماه وارد فاز اجرایی 
می ش��ود و الزم اس��ت مشترکان نس��بت به تکمیل پرونده 

اشتراک خود اقدام کنند.
اواخر پاییز س��ال گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی 
وزی��ر فناوری ارتباطات و فن��اوری اطالعات از صرفه جویی 
۱۴۴۰ میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض کاغذی آب، 
برق، گاز و تلفن خبر داد و گفت: با این صرفه جویی می توان 
کاره��ای بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن مردم را باید 

نسبت به هدر رفت این منابع حساس کرد.
آمارها حاکی از آن است که ۳۵ میلیون کنتور برق، حدوداً 
همین تع��داد کنت��ور آب و ۲۰ میلیون کنت��ور گاز وجود 
دارد و برآوردها نش��ان می دهد ۱۴۴۰ میلیارد تومان برای 
قبوض خدماتی هزینه می شود. در حالی که به گفته آذری 
جهرمی، ظرفیت کامل دولت الکترونیکی فراهم اس��ت که 

تمام این قبوض را به صورت الکترونیکی صادر کند.
در این باره روح اهلل نوریان  مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
ش��رکت ملی گاز ایران گفته اس��ت: قبوض کاغ��ذی گاز از 

اوایل آذرماه امس��ال حذف می ش��ود و زیرس��اخت های الزم 
برای اجرای این کار آماده ش��ده اس��ت. در شرکت های گاز 
استانی، با استفاده از سرویس های پیامکی، تلفنی، ایمیل و یا 
مراجعه کنتورخوان، اقدام به جمع آوری شماره موبایل و ثبت 
خوداظهاری مشترکان در این باره شده که تاکنون بیش از ۷ 

میلیون شماره همراه مشترکان جمع آوری شده است.
وی اف��زود: در صورت اجرایی ش��دن ط��رح حذف قبوض 
کاغذی برای همه، ۲۳ میلیون مش��ترک گاز، مبلغی حدود 
۸۵۰ میلیارد ریال به صورت س��االنه در هزینه های آش��کار 
صرفه جوی��ی خواهد ش��د، همچنین ارتق��ای کیفیت ارائه 
خدمات به مشترکان، تسریع در وصول مطالبات و نیز حفظ 

محیط زیست از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
ب��ه گفته مدیر فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��رکت ملی 
 ESB( گاز ای��ران، برای اجرای این طرح، پروژه ای با عنوان
Enterprise Service BUS( در دس��تور کار مدیری��ت 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات قرار گرفته اس��ت که مطابق 
اقدام ه��ای انجام ش��ده و برنامه ریزی های ب��ه عمل آمده، 
پیش بینی می ش��ود تا اواخر مهرماه امس��ال به بهره برداری 

برسد. ایسنا 

از آذرماه سالجاری؛
قبوض کاغذی گازحذف می شود 

در ایام محرم و صفرانجام می شود؛

 عرضه ۷۵۰ تن چای وارداتی 
با ارز دولتی 

و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  رئی��س 
تولیدکنن��دگان از عرضه ۷۵۰ تن چای وارداتی با ارز 

دولتی در ایام محرم و صفر خبر داد.
عباس تابش ، با اشاره به توزیع بخشی از چای وارداتی با ارز 
دولتی در طرح محرم و صفر اظهار کرد: در هفته های گذشته 
چندین جلسه با شرکت های واردکننده چای داشتیم و با 
توجه به اسناد چای وارداتی با ارز رسمی، گزارش کاملی از 
این بررس��ی ها را به ستاد تنظیم بازار اعالم کردیم. رئیس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر 
اساس بررسی های انجام شده، ۷۵۰ تن چای وارداتی با ارز 
دولتی شناسایی شدند که این میزان چای برای طرح محرم 
و صفر و تامین چای مورد نیاز در این طرح تخصیص یافت. 
آم��ار واردات چای با ارز دولتی نش��ان می دهد از ابتدای 
امسال تا پیش از ۱۸ خرداد ماه، حدود ۲۰ هزار تن چای 
با ارز دولتی به کش��ور وارد شده است و پیش از این نیز 
سازمان حمایت از شناسایی ۷۰ شرکت واردکننده چای 

با ارز دولتی خبر داده بود. تسنیم  

معاون وزیر نفت خبرداد؛

 افزایش ۱۰۰ میلیون تنی ظرفیت 
وشیمی  تولید پتر

  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر 
نفت در امور پتروشیمی گفت: با افتتاح ۲۷ طرح پتروشیمی 
در حال اجرا در کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید 

صنعت پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید.
بهزاد محمدی  با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی زنده 
و رو به جلوس��ت، اف��زود: ظرفیت فعلی این صنعت ۶۶ 
میلیون تن اس��ت. وی  با بیان اینکه ارزش محصوالت 
پتروش��یمی )ارزی و ریالی( کش��ور از ۱۷ میلیارد دالر 
کنونی به مرز ۲۴ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ می رسد، 
اظهار کرد: با بهره برداری از دیگر طرح های پتروشیمی 
تا پایان سال ۱۴۰۴ ارزش این محصوالت به ۳۷ میلیارد 
دالر خواهد رس��ید. محمدی با اشاره به اینکه ظرفیت 
متانول در پتروشیمی آرتا انرژی اردبیل روزانه ۴۰۰ تن 
است، گفت: این طرح با پیشرفت خوبی که دارد در سال 
آینده افتتاح می ش��ود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
آمادگی دارد متخصصان حرفه ای خود را در صورت نیاز 

برای کمک به اجرای طرح به آن ملحق کند. ایرنا 

گزارش
علی رغم اینکه دولت طی س��الهای گذش��ته با انواع و اقس��ام 
طرح ه��ا و تصوی��ب بودجه ه��ای کالن دولت��ی و تس��هیالت 
هزارمیلیاردی بانک ها قصد داشت افزایش بیکاری را مهار کند 
ولی به دلیل سیاست گذاری های غلط در این هدف ناکام ماند.

یک��ی از مهمتری��ن برنامه های دولت که در ح��وزه مأموریتی 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی به طور ویژه تعریف ش��ده، 
اش��تغالزایی اس��ت.کاهش نرخ بیکاری به می��زان ۰.۸ درصد 
س��االنه )بند »ز« ماده ۴ قانون برنامه شش��م توسعه( یکی از 
برنامه هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در وعده های خود بیان کرد اما علی رغم سیاست های 
مختلف در حوزه اشتغال، پول پاشی، رویکرد ثابت سیاست های 
اش��تغال بوده است و واقعگرایی در طرح ها نادیده گرفته شده 

است و این هدف محقق نشده است.
بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نشان 
می ده��د که تا س��ال ۱۳۹۵، اعتب��ارات برنامه ه��ای مختلف 
اش��تغالزایی در تبصره های مختلف ماده واحده قوانین بودجه 
و در ذیل امور و فصول و برنامه دس��تگاه های مختلف، به طور 
پراکنده و نامنس��جم ارائه شده اس��ت و با توجه به فرابخشی 
بودن پدیده اش��تغالزایی و اینکه هر دس��تگاهی به نوعی خود 
را متولی اش��تغال کش��ور می داند، ناهماهنگی و تکروی هایی 
مش��اهده می گردد و مزید بر آن، به دلی��ل عدم تعیین متولی 
مش��خص و هماهنگ کننده این برنامه ه��ا، ارزیابی عملکرد و 

پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست.
ما از س��ال ۱۳۹۶ به بع��د، رویکرد دول��ت و مجلس تلفیق و 
یکدس��ت نمودن منابع اش��تغالزایی در بودجه س��نواتی بوده 
اس��ت و بر این اساس تالش شده است تا کلیه منابع اعتباری 
)بودج��ه ای و تس��هیالتی( مورد نیاز برای اج��رای برنامه های 
تولیدی و اش��تغالزایی در قالب بند »الف« تبصره »۱۸« لحاظ 
گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد، لذا منطق 
تعری��ف بند »الف« تبصره »۱۸« در قوانین بودجه، یکدس��ت 
و هماهن��گ نمودن برنامه های اش��تغالزایی کش��ور و افزایش 
ش��فافیت در تزریق منابع الزم برای اجرای این برنامه ها بوده 
است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای 
اش��تغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این 
امکان را ایجاد کرده اس��ت تا انواع و اقسام برنامه های بی ربط 
و پراکنده نظیر بازس��ازی بافت فرسوده، حمل ونقل شهری و... 
را نی��ز در قالب برنامه های اش��تغالزایی معرف��ی و ارائه کند و 
عالوه بر آن به دلیل فقدان متولی مش��خص و هماهنگ کننده 
برنامه ه��ای تعریف ش��ده، عملکرد مش��خصی از اج��رای این 
برنامه ها دیده نمی ش��ود و شواهد نشان می دهد که در اجرای 
ای��ن تبصره، تحقق اهداف مس��تتر در منطق ف��وق با چالش 

مواجه شده است.
بررس��ی آمار اشتغالزایی س��الهای اخیر نشان می دهد بهترین 
عملکرد اش��تغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به 
س��الهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به طور میانگین س��الیانه ۶۰۰ هزار 
نف��ر افزایش اش��تغال بوده اس��ت و نتایج بررس��ی های مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی نش��ان می دهد بخش 
زیادی از این مش��اغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق 

منابع نداشته است.
 این حقایق کنار وضعیت اقتصاد کش��ور در س��ال ۱۳۹۷ که 
بی ثباتی و نوس��انات ارزی، اش��تغال بخش ه��ای اقتصادی را 

به ش��کل جدی تحت تأثیر ق��رار داده و افزایش نااطمینانی ها 
در فضای کس��ب وکار و هزینه های باالی س��رمایه گذاری که 
بازار کار را با چالش اساس��ی مواجه س��اخته، نش��ان می دهد 
تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت ش��غلی آن هم با 
اعمال سیاس��ت خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار 
خواهد بود. همچنین عملک��رد ضعیف دولت در تأمین اعتبار 
بودجه مورد نیاز اش��تغال در چندس��اله اخیر باالخص در بند 
»ال��ف« تبص��ره »۱۸« قانون بودجه ۱۳۹۶ و برنامه اش��تغال 
فراگی��ر ایجاب می نمود که در نحوه تأمی��ن مالی برنامه ریزی 
دقیق تری انجام گیرد، لذا الزم است در حال حاضر با توجه به 
شرایط نامناس��ب اقتصادی کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه 
اس��تکبار، بازنگ��ری در اهداف و تأمین مناب��ع صورت گیرد و 
هدفگ��ذاری کم��ی در هریک از طرح ها و اقدام��ات مبتنی بر 

واقع بینی بیشتر، مورد اصالح قرار گیرد.
مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی 
آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار 
کار اس��ت که متأس��فانه این مهم در فرایند تنظیم آیین نامه 
مربوط��ه و اجرای آن مغف��ول مانده اس��ت و به نوعی تداخل 
وظایف بین س��ازمان برنامه و بودجه و ش��ورای عالی اش��تغال 

ایجاد شده است.

بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشد
آیین نام��ه پرداخت وام اش��تغال روس��تایی با ه��دف کاهش 

بیکاری و رونق اش��تغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر 
و ش��هرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از س��وی وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی ۴ دی ماه ۹۶ تحت عنوان »دس��تورالعمل 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توس��عه ایجاد اشتغال پایدار 
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه 

ملی« به استانداران سراسر کشور ابالغ شد.
بر اس��اس این طرح مقرر ش��د معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دالر 
)حدود ۶ه��زار میلیارد تومان( از محل صندوق توس��عه ملی 
نزد مؤسسات عامل )بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه 
تع��اون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توس��عه 
س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی( سپرده گذاری شود و با 
تلفیق منابع هر مؤسس��ه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به 

متقاضیان پرداخت شود.
غالمرضا کاتب، رئیس فراکس��یون تولید و اشتغال روند ایجاد 
شغل در سال ۹۷ با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت 
ارزیابی نمی کند و می گوید: از مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، ۹ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به 

هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.
وی اف��زود: بیش از ۳۰۰ هزار ش��غل در مناطق روس��تایی و 
عش��ایری ایجاد شده، اما برای سال ۹۸ که موضوع تبصره ۱۸ 
اس��ت با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل 

آغاز نشده است.

وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره 
کرد و گفت: نخس��تین نکته ای که اعضا به س��ازمان برنامه و 
بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن تذکر 
داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول ۳۰۰ میلیون 
دالر از صن��دوق توس��عه ملی باقی مان��ده، از ۱۳ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار  الزم برای ایجاد اش��تغال ۹ هزار و ۷۰۰ 

میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.
دولت برای اجرای سیاس��ت کاهش نرخ بیکاری در اس��تان ها 
برنامه اش��تغال روستایی را دنبال کرد و در گزارش هایی اعالم 
کرد که اجرای این طرح کمک بسزایی به کاهش نرخ بیکاری 
کرده اس��ت. کاه��ش تفاوت نرخ بیکاری در اس��تانها  از دیگر 
برنامه های وزارت کار طی سال های اخیر بود که  بررسی مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد جمعیت فعال کشور در سه 
سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، هر سال به طور متوسط ۹۸۵ هزار 
نفر افزایش داش��ته؛ اما در بهار ۱۳۹۸ نس��بت به فصل مشابه 

سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کم شده است.
عالءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ 
به اینکه چرا میزان اش��تغال ایجادش��ده در جامعه قابل لمس 
نیست گفت: آماری که در طول سال ۹۷ رخ داده است با بهار 
۹۸ نس��بت به دوره های قبل تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد 

اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت 
فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، 
نش��ان می دهد که به دلیل نامس��اعد بودن وضعیت بازار، افراد 
بیکار از جس��ت وجوی کار دلس��رد و از بازار کار خارج شده اند 
و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ۵۰درصدی 
جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. 
الزم اس��ت برای جلوگیری از ت��داوم این اتفاق در فصول آتی، 
انگیزه و دالیل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی 

قرار گیرد.

اجرای نصفه و نیمه برنامه های اشتغالی
 یکی دیگ��ر از برنامه های مهم دولت اجرای دقیق و درس��ت 
سیاس��ت های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه های فعال بازار 
کار تحت عنوان »برنامه کارانه اشتغال جوانان )کاج(« از سال 
۱۳۹۶ اجرا شد. »طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی«، 
»طرح مشوق بیمه کارفرمایی«، »طرح مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی« و »طرح یارانه دستمزد« چهار طرح سیاستگذاری 

بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.
با توجه به باال بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانش��گاهی 
در مقایس��ه با نرخ بیکاری کل کش��ور، اجرای طرح کارورزی 
به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اش��تغال پذیری و توس��عه 
اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی 

در دستور کار قرار گرفت.
پیش بینی می ش��د ک��ه پس از پایان طرح، ح��دود ۷۰ درصد 
کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مش��غول به کار شده 
و زمینه تس��هیل ورود به بازار کار برای س��ایر کارورزان نیز با 
ارتقای مهارت، مهیا می ش��ود،اما آمارها نش��ان می دهد که در 
سال ۹۶ تعداد ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر به دلیل عدم تأمین بموقع 
منابع از برای جذب در بنگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی 

و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.  تسنیم 

علی رغم تعدد طرح های اشتغالزایی؛

بیکاری همچنان قد می کشد 

برای خرید هواپیمای فالیت چک منعقد می شود؛
قرارداد ۹.۹ میلیون دالری با آلمان


