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 بانک آینده، ارائه خدمات بانکی
 به زائران حسینی )ع(

هم زمان با فرارس��یدن ایام اربعین حسینی )ع(، شعب 
بانک آینده در سه استاِن ایالم، خوزستان و کرمانشاه، 
آماده ارائه خدمات مطل��وب به زائران عتبات عالیات، 
می باش��ند.با توجه به ایام س��وگواری اربعین حسینی 
)ع( و حض��ور جم��ع کثی��ری از زائران و مش��تاقان 
اباعبداله الحس��ین )ع( در مرزهای غربی کشور، شعب 
بانک آینده، در س��ه استان غربی، آماده خدمت رسانی 

مطلوب و گسترده به زائران محترم، خواهند بود. 
در ای��ن راس��تا، به منظور رف��اه حال زائ��ران ا اربعین 
حسینی)ع(، کلیه شعب استان های ایالم، خوزستان و 
کرمانشاه، از روز سه شنبه مورخ 1398/07/23 تا روز 
سه ش��نبه 1398/07/30، به صورت یکس��ره از ساعت 
7:30 صب��ح الی 18:00، باز بوده و خدمت رس��انی به 

عموم مشتریان ، صورت خواهد پذیرفت

 اهدای یک دستگاه آمبوالنس
  به بیمارستان آیت اهلل طالقانی

 از سوی بانک رفاه
بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و 
حمایت از نظام سالمت کشور، یک دستگاه آمبوالنس 

به بیمارستان آیت اهلل طالقانی تهران اهدا کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، در 
مراس��م اهدای یک دس��تگاه آمبوالنس به بیمارستان 
آی��ت اهلل طالقانی تهران که با حضور مس��ئوالن بانک 
رفاه و این بیمارس��تان برگزار ش��د، عال الدینی مدیر 
امور ناحیه یک بانک رفاه با اش��اره به اقدامات صورت 
گرفته از س��وی این بانک اظهار داشت: در حال حاضر 
بانک رفاه به مثابه بانکی اجتماعی و سالمت محور به 
طور مستقیم به بیمارستان ها و مراکز درمانی وابسته 
به دانش��گاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران، 
س��ازمان تأمین اجتماعی و مراکز خصوصی، خدمات 
مال��ی و بانکی ارائه می کن��د و امیدواریم با تداوم این 
گونه اقدامات ع��الوه بر ادامه تعامالت فی مابین، گام 
های موثری در جهت ارتقاء س��طح سالمت و خدمت 
رس��انی به بیماران و مراجعه کنن��دگان به این مراکز 

برداشته شود

استفاده از ظرفیت ٣ هزار میلیارد ریالی 
 طرح طراوت توسط شرکت

» تاراز چهارمحال«
بانک صادرات ایران در اس��تفاده از ظرفیت های باالی 
طرح »طراوت«، شرکت »تاراز چهارمحال« در استان 
چهارمح��ال و بختیاری را ب��ا مبلغی در حدود 3 هزار 
میلیارد ریال، تأمین مالی کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، مدیر ش��عب استان چهارمحال و 
بختی��اری در بازدید از ش��رکت »ت��اراز چهارمحال«، 
ضم��ن بیان ای��ن مطلب، افزود: این ش��رکت، یکی از 
بزرگ ترین واحدهای تولید گالوانیزه کش��ور است که 
تاکنون حدود ٥٥0 میلیارد ریال تس��هیالت در قالب 
طرح »طراوت« و خرید دین را از بانک صادرات ایران 
دریافت و تسویه کرده است. همچنین 2 هزار و ٤00 
میلیارد ریال lc  نیز توسط این بانک صادر که تاکنون 
2 هزار میلیارد ریال آن تس��ویه و مابقی در سررسید 

تسویه خواهد شد.

محصوالت ارائه شده در نمایشگاه 
ایپاس2019 همگام با محصوالت بین المللی 

رئیس پلیس راهور ناجا در بازدید از هجدمین نمایشگاه 
بی��ن المللی ایپاس2019 گف��ت: در بازدیدهای قبلی 
که از نمایش��گاه ایپاس طی سالهای اخیر داشتیم در 
مقایسه بازدیدهای امروز متوجه این موضوع شدیم که 
در بحث خودباوری غرفه ها و شرکت کنندگان بسیار 
متفاوت ظاهر ش��دند و محصوالت ب��روز تری را را در 

راستای نیاز کشور ارائه داده اند. 
سردار س��یدکمال هادیانفر گفت: در گذشته بسیاری 
از محص��والت پلیس و حوزه های امنیتی به خصوص 
در حوزه راهنمایی از خارج از کش��ور تامین می ش��د 
ولی امروز ما ش��اهد این موضوع هستیم و می توانیم 
ب��ا اقتدار بگوییم که بخش زی��ادی از این محصوالت، 
تولیدات داخلی خودمان اس��ت. و امروز طی بازدیدی 
ک��ه از این نمایش��گاه داش��تم ح��دود ٤ محصول را 
مش��اهده کردم که نیاز کش��ور اس��ت و ما باید بجای 
اینک��ه به دنبال شناس��ایی در بازاره��ای بین المللی  
باش��یم ، قطعا می توانیم از همی��ن محصوالت تولید 
داخل اس��تفاده کنیم .وی تصریح کرد: هر چند برخی 
از این محصوالت در ابتدای راه و برخی در انتهای راه 

هستند  ولی باید تماما با دانش فنی تلفیق شوند. 
یعنی دانش فنی- پلیس��ی رو سیس��تم نشسته شود تا 
خروجی ها مش��خص گردد و لذا برگزاری این نمایشگاه 
بسیار کار خوبی است و امیدواریم طی این چندسالی که 
توس��عه پیدا کرده در سالهای آینده هم توسعه روز افزون 
همگام با نیازهای جامعه باشد و نمایشگاه شرایطی نشود 
که خارجی ها محصوالتش��ان را به داخل کشور بیاورند. 
هادیانفر افزود: در بحث اینترترافیک نمایشگاههای مختلفی 
در کش��ورهای اروپایی داریم و اینترترافیک تقریبا در سه 
کشور دنیا در حال اتفاق است یعنی جایگاه اصلی اش هلند 

است، و چین و ترکیه در جایگاههای بعدی قرار دارند.

اخبار

فروش بلیت اربعین آغاز شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما از چند روز گذشته 

آغاز شده و ظرفیت فروش بلیت شرکت ها برای روز های آتی افزایش پیدا می کند.
رضا جعفر زاده اظهار کرد: س��ازمان هواپیمایی کش��وری 721 مجوز پرواز برای 
جابه جای��ی زائرین اربعین حس��ینی برای ش��رکت های هواپیمای��ی صادر کرده 

اس��ت. شرکت های هواپیمایی موظف  هستند پس از کسب مجوز پرواز از سازمان 
هواپیمایی ، با فرودگاه مبدا و مقصد هماهنگی های الزم را داشته باشند و پس از این 

برنامه ریزی ها اقدام به فروش بلیت کنند. وی خاطر نش��ان کرد: شرکت های هواپیمایی 
نظارت ه��ای خود را در این ایام باید افزایش دهند و طبق نرخ های اعالم ش��ده اقدام به 
فروش بلیت کنند. جعفر زاده با بیان اینکه زائرین توجه داش��ته باشند که بلیت هواپیما 
را حتما در مراکز اعالم شده و با نرخ مصوب خریداری کنند، گفت: قیمت بلیت دو طرفه 
تهران- بغداد و نجف 2 میلیون و 200 هزار تومان و دو طرفه مش��هد- بغداد و نجف 2 

میلیون و 800 هزار تومان باید فروخته شود.  فارس

ورود نقدینگی جدید به بورس
رییس س��ازمان بورس اعالم کرد: اخیرا منابع مالی خوبی به بازار س��رمایه وارد 

شده که نگهداشت این پول وظیفه مهمی است.
 ش��اپور محمدی در نشست هم اندیش��ی کارگزاری ها اظهار کرد: شرکت های 
کارگزاری اولین مجرای ورود سرمایه گذاران برای تجربه فعالیت در بازار سرمایه 

هس��تند و همی��ن ویژگی، وظیفه ای��ن نهاد را  در تعامل مثبت با س��هامداران و 
حمای��ت از حقوق آنها  دوچندان کرده اس��ت. وی کانون کارگ��زاران را محور اصلی 

ارتباط س��ازمان بورس با تمام ارکان بازار س��رمایه دانس��ت و بر حمایت این سازمان از 
صنعت کارگزاری و حمایت از حقوق س��هامداران تاکید کرد. طبق اعالم سازمان بورس 
و اوراق بهادار، وی با اشاره به جذب منابع مالی جدید در بازار سرمایه اظهار کرد: اخیرا 
منابع خوبی به بازار س��رمایه وارد ش��ده که نگهداشت این پول وظیفه مهمی است. باید 
تمهیدی کنیم تا این پول از بازار سرمایه خارج نشود. به ویژه صندوق های ما الزم است 

فعال تر عمل کنند  و حتی االمکان سازوکارهای تشویقی نیز طراحی شود.  سنا 

تولید  یک میلیون و ۵۵1 هزاردستگاه لوازم خانگی در کشور
سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: طی ٥ ماهه سال جاری یک 
میلیون و ٥٥1 هزار دس��تگاه لوازم خانگی توس��ط صنعتگران این بخش تولید 

شده است.
صادقی نیارکی ضمن تشریح سیاست های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

از صنایع کل کشور، اشاره ای به وضعیت صنعت لوازم خانگی در سراسر کشور داشت 
و گفت: تولید یخچال و فریزر تاپایان مرداد س��ال جاری به ٥12 هزار دس��تگاه رسیده 

که 1۶2 درصد فراتر از برنامه پیش بینی شده در سال 98 بوده است. وی خاطرنشان  کرد: 
در شرایطی روند تولید این دو محصول افزایشی بوده است که برند های خارجی با تشدید 
محدودیت های بین المللی بازار ایران را ترک کرده و کشور با تکیه بر توانمندی های داخلی 
توانس��ت تولید این محصوالت را توس��عه دهد. وی تصریح کرد: تولید یخچال و فریزر در 
برنامه سالیانه 98، 31٥ هزار دستگاه پیش بینی شده بود که به رغم عدم همکاری برند های 

کره ای، برند های ایرانی توانستند ٥12 هزار دستگاه تولید کنند.  ایرنا

بر اساس آمار اخذ شده از سامانه کارا )سامانه ثبت تسهیالت اشتغال( تا پایان سال ۹۷ 
در  تسهیالت  پرداخت  برای  فراگیر  اشتغال  برنامه  اجرای  قالب  در  طرح  هزار   ۱۲ تعداد 
۳۱ استان کشور به ارزش ۱۱۴ هزار میلیارد ریال در کمیته های فنی استانی تأیید و به 

مؤسسات عامل ارسال شده است.
پرداخت  برای  عامل  بانک های  به  ارسال  و  متقاضیان  تأیید شده  تعداد ۱۲ هزار طرح  از 
تسهیالت، ۵۳۲۶ طرح به ارزش ۲۶ هزار میلیارد ریال با برآورد ایجاد اشتغال بیش از ۴۱ 
هزار نفر مصوب و در نهایت ۵۰۹۴ طرح از مجموع طرح های ارسالی به بانک ها به ارزش 

حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال منجر به عقد قرارداد در بانک های عامل شده است.
کار، حدود ۳۸ هزار شغل  وزارت  اعالم مسئوالن  و  گرفته  برآوردهای صورت  اساس  بر 
جدید با اجرای طرحه های قرارداد منعقد شده، ایجاد و یا با اتمام دوره ساخت طرح با بهره 

برداری رسیدن طرح ایجاد خواهد شد.
استان ها،  در  شده  تأیید  اشتغال  طرح های  آمار  از  آمده  دست  به  اطالعات  اساس  بر  اما 
میزان  نهایت  در  و  متقاضیان  با  منعقد شده  میزان طرح های  بانک ها،  در  طرح های مصوب 
تسهیالت پرداخت شده، اولین محدودیت و چالش اجرای برنامه اشتغال فراگیر تأخیر در 
ابالغ مصوبات و اعتبارات بانکی از طرف بانک های عامل به استان ها و شعبه ها بوده است 

که روند پرداخت تسهیالت را ُکند کرده است.
و  متقاضیان  بین  اشتغالزا  طرح   ۹۴ و  هزار   ۵ تسهیالت  پرداخت  قرارداد  آمار  براساس 
بانک های عامل منعقد شده که پرداخت تسهیالت به ۴ هزار و ۸۸۴ طرح آغاز شده است. 
همچنین مجموع میزان تسهیالت پرداختی از سوی شبکه بانکی برای طرح های منعقد شده ۲ 
هزار و ۴۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که از این میزان در سال ۹۷ هزار و ۹۲۱ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
طبق اطالعات مستند، دلیل عملکرد پایین پرداختی تسهیالت به طرح های سرمایه گذاری در 
قالب طرح فراگیر، عدم همراهی بانک های عامل از تابستان سال گذشته )فصل دوم( در 
پرداخت تسهیالت طرح های معرفی شده از سوی کارگروه اشتغال استان ها، به واسطه تغییر 

در فرایند پرداخت تسهیالت در آئین نامه اجرایی تبصره ۱۸ سال ۱۳۹۷ بوده است.

نمای نزدیک

سبدخانوار
امسال که کش��اورزان به دلیل نرخ پایین، گندم را به جای 
دولت به دامها دادند و دولت 3 میلیون تن کسری آورد این 
نگرانی را ایجاد کرده که س��ال آینده این تجربه به ش��کل 
بدتر از امسال تکرار شود که در اینصورت تهدیدی بر امنیت 

غذایی کشور است.
قیمت خرید تضمینی گندم که دولت اعالم کرده مورد انتقاد 
کارشناسان، کشاورزان، اتحادیه و تشکل های کشاورزی است 
آنها هش��دار می دهند که این قیمت به اندازه ای پایین است 
که کش��اورزان برای کش��ت این محصول راهبردی رغبتی 
نشان نخواهند داد و میزان خرید دولتی در سال آینده بیش 

از 3 میلیون تن امسال، کسری خواهد داشت.
گندم یک محصول راهبردی اس��ت و همه کش��ورها با هر 
روش و ترفن��دی از قبی��ل پرداخت یارانه، ارائه تس��هیالت 
ویژه تالش می کنند در تولید این محصول خود کفا باش��ند 
چرا که امروزه واردات گندم تنها وابس��تگی غذایی نیس��ت 
بلکه اعالم بازندگی پیش��اپیش در بازی شطرنج سیاسی با 

کشورها است. 
رئیس نظام صنفی کش��اورزی کش��ور می گوید: سال آینده 
اگر کش��اورز بخواهد گندم خود را به قیمت کیلویی 2200 
تومان به دولت بفروشد ۶۶8 تومان در هرکیلو ضرر می کند، 
یعنی کشاورز نه تنها سود نمی کند بلکه باید مبلغی هم  از 

جیب خود بپردازد.
ملک زاده می گوید: تمام هزینه های تولید را در اس��تان های 
مختلف توسط کارشناسان و اعضای نظام صنفی کشور احصا 
کردیم، و آنها را در قالب استانداردی که مورد پذیرش وزارت 
جهاد کشاورزی است و در آمارهای مختلف استفاده می شود 
پیاده کردیم و نتیجه این ش��د که ب��رای تولید هر کیلوگرم 

گندم در کشور کشاورز باید 28۶8 تومان هزینه کند.
وی ادام��ه داد: ای��ن هزینه ع��الوه بر هزینه اج��ازه زمین 
کش��اورزی اس��ت که اگر آنرا هم محاسبه کنیم رقم باالیی 
می ش��ود مثال اگر درنظر بگیریم که برای یک هکتار مزرعه 

2٥ میلی��ون تومان اجاره پرداخت ش��ود ح��دود یک هزار 
تومان به قیمت تمام شده گندم اضافه می کند.

ری��ز هزینه  و ب��راورد قیمت گندم که توس��ط نظام صنفی 
کش��اورزی کار کارشناسی و اس��تخراج شده نشان می دهد 
که اگر کش��اورز با میانگین ٤٥00 کیلوگرم در هکتار تولید 
کند با احتساب هزینه ها یک کیلوگرم گندم برای او 28۶8 
تومان تمام می شود اما امسال دولت قیمت  خرید تضمینی 
گن��دم را کیلوی��ی 2200 تومان اعالم کرده اس��ت، یعنی 
هزینه های گندمکار بیش��تر از درآمد کشاورزان خواهد شد 
در حالیکه کارشناس��ان همواره سود حداقل 20 درصدی را 

برای کشاورزان قائل می شوند.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی ایران گفت: 
نرخ 2200 تومانی خرید تضمینی گندم دولت را مجبور به 
واردات گسترده گندم با قیمت دو برابر خواهد کرد.و دولت 
مجبور خواهد شد کس��ری گندم خود را با کیلویی حداقل 

٤000 تومان خریداری کند.
نرخ پایین از چند جهت باعث کاهش خرید دولتی می شود 
نخس��ت اینکه کش��اورزان به س��مت کش��ت های دیگری 
می روند و سطح کشت گندم در  کشور کمت رمی شود دوم 
اینکه گشاورزان گندم تولیدی خود را به دولت نمی دهد و از 
آنجایی که جو و سبوس قیمت باالتری نسبت به گندم دارد 
ترجیح می دهند به جای دولت به دامهایش��ان بدهند سوم 
اینکه دالل ها آنرا به کش��ورهای دیگر قاچاق خواهند کرد و 
چهارم، کش��اورز انبار می کن��د و منتظر می ماند تا قیمت ها 
باالت��ر برود. و پنجم کارخانه های آرد و صنایع مس��تقیم از 

کشاورز خریداری کرده و به انبارهای دولتی نمی رود.
امس��ال نیز کارخانه ها گندم کشاورزان با قیمت پایین تری 
خریداری کردند یک کارخان��ه دار اهل اردبیل که کارخانه 
ماکارون��ی در شهرس��تان س��راب دارد به خبرن��گار فارس 
گف��ت: 7 تن گن��دم را 1٥0 تومان زیر قیمت خرید دولتی 
اما ب��ه قیمت نقد خری��داری کرده و یک میلی��ارد تومان 

س��ودمی کند. فارس

درآمدی که به جیب دالالن می رود؛
نرخ پایین خرید تضمینی گندم تهدید امنیت غذایی کشور

  تشتت و چنددستگی مدیریتی در زنجیره تولید و تجارت، 
افزای��ش هزینه های دولت ناش��ی از ایجاد س��اختار جدید، 
اتالف زمان، مدیریت بازار به واس��طه واردات، کاهش تولید 
محصوالت کش��اورزی و کاه��ش تعرفه کااله��ای وارداتی 

ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی هستند. 
طرح تش��کیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی چهارش��نبه 
3 مهر 98 در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی تصویب 
ش��د. روند بررس��ی این طرح در تاریخ مجلس کم سابقه بود. 
طرح مذکور در یک سال گذشته دوبار در مجلس مطرح و با 
مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. با توجه به مخالفت های 
پی درپ��ی مجلس کمتر کس��ی انتظار مطرح ش��دن مجدد 
این طرح در مجلس را داش��ت. ولی الب��ی دولت با همراهی 
نماین��دگان مجلس، طرح تش��کیل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانی را اسفند ماه 97 برای سومین بار راهی مجلس کرد. 
طرح مذکور در بازه زمانی ۶ ماهه اس��فند 97 تا شهریور 98 
سه بار در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت ولی 
به دالیل نامعلوم کنار گذاشته شد. نهایتاً 2 مهر 98، شبانه و 
خارج از برنامه هفتگی مجلس، طرح در دستور کار قرار گرفت 
و صبح روز بعد به سرعت کلیات و ماده های آن تصویب شد.

روند بررس��ی ای��ن طرح بقدری ش��تابزده و عجوالنه بود که 
آیین نامه داخی مجلس هم زیر پا گذاش��ته ش��د. بر اساس 
آیین نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایحی که مخالف برنامه 
٥ ساله توسعه هستند، نیازمند دو سوم آرا هستند. موضوعی 
که عب��اس پاپی زاده، نایب رییس کمیس��یون تدوین آیین 
نامه داخلی مجلس درباره آن گفت: »تصویب طرح تش��کیل 
تج��ارت و خدمات بازرگانی به دو س��وم رای نمایندگان نیاز 

داشت که متاسفانه آقای الریجانی به آن توجهی نکرد«.
وی ادامه داد: »وقتی در این خصوص از رییس مجلس سوال 
کردیم. اعالم کرد تش��خیص من این است که به دو سوم آرا 

نیاز ندارد. برخی نمایندگان به این موضوع انتقاد داشتند«.
نصراله پژمان فر عضو کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس هم در 
این خصوص گفت: » طرح تش��کیل وزارت بازرگانی با زیرپا 

گذاش��ته ش��دن آئین نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی 
مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح هایی که 

مخالف برنامه های ٥ ساله توسعه است به تصویب رسید«.

 احداث اتوبان واردات در سال رونق تولید
ب��ه اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان وزارت بازرگانی ابزاری 
جهت تس��هیل و افزایش واردات محصوالت استراتژیک به 
کش��ور است. تجربه های سال های گذش��ته به خوبی نشان 
دهنده این موضوع اس��ت. تا قبل از سال 1392 که وزارت 
بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را در کشور بر عهده داشت، 

شاهد وارد شدن ضربه سنگینی به تولید داخل بودیم.
واردات ٥0 – ۶٥ درص��دی کااله��ای اساس��ی و نهاده های 
اس��تراتژیک دام و طی��ور، واردات 97 درص��دی دانه ه��ای 
روغن��ی، واردات گوش��ت مرغ و غیره به خوبی نش��ان دهند 
غالب بودن رویکرد واردات محور به کشور است. موضوعی که 
عالوه بر نامتعادل کردن موازنه واردات و صادرات محصوالت 
کشاورزی و تراز منفی در این بخش، انحراف 30 درصدی در 
تأمین ارز برای واردات را به دنبال داش��ت. در همین راس��تا، 
محمد حس��ین فرهنگی، عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس گفت: »با تشکیل وزارت بازرگانی جربان واردات کاال 
افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصوالت 

استراتژیکی همچون گندم تحت الشعاع قرار می گیرد«.

 افزایش تولید مواد غذایی استراتژیک 
بعد از سال 1392 و به واسطه ادغام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ش��اهد افزایش تولید محصوالت استراتژیک و غذای 
اساسی در کشور بودیم. افزایش تولید گندم در سال 139٤ 
ب��ه میزان 11 میلی��ون تن و تولی��د 1٤ میلیون تنی گندم 
در س��ال 9٥، کاه��ش 92 درصدی واردات ش��کر، کاهش 
٥1درصدی واردات برنج، برنامه ریزی برای تولید سویا و کلزا 
ب��ه میزان 10 درصد نیاز کش��ور و غیره ازجمله نتایج ادغام 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.   فارس

دالیل راه اندازی وزارت بازرگانی  مطرح شد؛
احداث اتوبان واردات در سال رونق تولید 

گزارش

  پس از تشکیل شورای عالی اشتغال در د   یماه سال گذشته و 
12 مصوبه این ش��ورا در حوزه سیاست های بازار کار، با وجود 
گذش��ت 9 م��اه هنوز مصوب��ات آن ابالغ نش��ده و برنامه های 

اشتغال 98 همچنان بالتکلیف است.
به رغم اینکه قانون تش��کیل ش��ورای عالی اش��تغال، دولت را 
مکلف کرده تا جلس��ات این شورا دو بار در سال تشکیل شود، 
اما همچنان مصوبات آخرین نشس��ت این شورا که سوم دیماه 
97 به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، از سوی 

رئیس جهمور ابالغ نشده است.
البته تجربه تاخیر در ابالغ مصوبات شورای عالی اشتغال پیش 
از این نیز تکرار شده و مصوبات سه نشست شورای ماقبل آن 

نیز با تاخیرهای تقریبا دو ساله ابالغ شده است.
نشس��ت هفتاد و هشتم ش��ورای عالی اشتغال در دی ماه سال 
گذش��ته، 12 مصوبه در حوزه سیاست های بازار کار داشت که 
این مصوبات به تایید معاون اول رئیس جمهور رسید اما ظاهرا 
نهاد ریاس��ت جمهوری برای تایید نهای��ی، این مصوبات را به 
سازمان برنامه و بودجه ارسال می کند که در این سازمان هنوز 

به تایید نرسیده و معطل مانده است.
 از س��وی دیگر برنامه های اش��تغال 98 در حالی دس��تور کار 
نشس��ت بعدی ش��ورای عالی اش��تغال اس��ت که هنوز زمان 

برگزاری آن مشخص نیست.
بر اس��اس س��اختاری که برای تشکیل جلس��ات شورای عالی 
اش��تغال تعریف ش��ده، باید دس��تورکارهای نشست اصلی در 
کمیس��یون تخصصی ش��ورای عالی اش��تغال در وزارت کار با 

حضور نمایندگان عضو شورا مورد بررسی قرار گیرد.
در همین راس��تا در اردیبهش��ت امس��ال کمیسیون تخصصی 
ش��ورای عالی اش��تغال البته آن هم با غیبت نماینده سازمان 
برنامه برگزار ش��د؛ در این نشس��ت دو سناریوی اشتغال برای 
طرح در نشس��ت ش��ورای عالی مورد بررس��ی قرار گرفت اما 
تصویب و اجرای برنامه های ذیل این س��ناریوها منوط تشکیل 

شورای عالی است که فعال خبری از برگزاری آن نیست.
با این حال با وجود گذش��ت 9 ماه از نشس��ت ش��ورای عالی 

اش��تغال در سال گذشته و بیش از ۶ ماه از تشکیل کمیسیون 
تخصصی شورای عالی اشتغال به دلیل اینکه مصوبات نشست 
سال گذشته ابالغ نشده، برنامه ها و سیاست های بازار کار برای 
سال 98 منتظر تشکیل ش��ورای عالی اشتغال است که هنوز 

زمان برگزاری آن مشخص نیست.

دو سناریوی بازار کار روی میز شورای عالی اشتغال
سناریوهای اشتغال س��ال 98 که در کمیسیون تخصصی این 
ش��ورا در اردیبهش��ت ماه، با حضور نمایندگان دس��تگاه های 
اجرایی مورد بررس��ی قرار گرفت، به عنوان نقش��ه راه توسعه 
بازار کار منتظر تشکیل و تصویب شورای عالی اشتغال است.

بر اس��اس سناریوهای روی میز شورای عالی اشتغال، دو نقشه 
راه برای اش��تغال کش��ور هدف گذاری ش��ده است. سناریوی 
نخست مبتنی بر ادامه روند فعلی حاکم بر اقتصاد و سناریوی 

دوم نیز مبتنی بر بهبود متغیرهای اقتصادی است.
در سناریوی نخست، ایجاد ٥37 هزار فرصت شغلی پیش بینی 
شده اس��ت؛ این هدف گذاری که به نظر می رسد محتمل تر از 
س��ناریوی دوم است، با این اس��تدالل روی میز شورای عالی 
اش��تغال قرار دارد که تغییراتی در متغیرهای کالن اقتصادی 

ایجاد نشود و اقتصاد کشور روند فعلی را طی کند.
اما در س��ناریوی دیگر، ایجاد ی��ک میلیون و 90 هزار فرصت 
شغلی پیش بینی شده که البته در صورتی محقق می شود که 
ش��اهد یک تحول در متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ رش��د 

اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری باشیم.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، نکت��ه مه��م در سیاس��ت گذاری 
برنامه های اشتغال، خأل مرکز فرماندهی واحد برای ساماندهی 
سیاس��ت های بازار کار و دخالت دس��تگاه های مختلف در این 
حوزه اس��ت. موضوعی که رهبر انقالب در سیاست های ابالغی 
13گان��ه اش��تغال در قالب هماهنگ س��ازی و پایدارس��ازی 
سیاس��ت های پولی، مالی، ارزی و تج��اری و تنظیم بازارهای 
اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقاء بهره وری 

عوامل تولید و افزایش تولید بر آن تاکید کردند.  مهر

بالتکلیفی برنامه اشتغال 98
۹ ماه در انتظار ابالغ رئیس جمهورگذشت؛


