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سرمقاله

معاون اول رییس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال اعالم کرد:

بازگشت ثبات اقتصادی ،اولویت دولت

عکس :مهر

معــاون اول رییس جمهوری با بیــان اینکه اجرای طرح
اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و دقت انجام شود،
گفت :در شــرایط کنونی اولویت دولــت بر مدیریت و
برنامه ریزی برای کاهش فشــارهای ناشــی از تحریم و
بازگشت ثبات اقتصادی به کشور قرار گرفته است.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی معــاون اول رییس
جمهوری ،اســحاق جهانگیری در جلســه شورای عالی
اشــتغال که به ریاســت وی برگزار شــد ،بر ضرورت
سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیالت برای حمایت
از اشــتغال روستایی و عشــایری تاکید کرد و از دستگاه
های ذیربط و بانک های عامل خواســت به منظور ایجاد
فرصت های شــغلی ،فرایند تسهیالت دهی به طرح های
روستایی و عشایری را سرعت ببخشند.
معــاون اول رییس جمهوری افزود :پس از اعمال تحریم
ها از ســوی آمریکا ،بخش هایی از اقتصاد کشور تحت
فشــار قرار گرفت و در نتیجه ،تالطــم هایی در برخی
شــاخص ها نظیر تورم ،نرخ ارز ،رشــد اقتصادی ،رشد
ســرمایه گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد .در این شرایط
اولویت دولت بر مدیریــت و برنامه ریزی برای کاهش
فشــارهای ناشــی از تحریم قرار گرفت تا تالطم های
موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
جهانگیری با اشــاره به وجود سه میلیون و  200هزار نفر
بیکار در کشور ،اظهار داشت :ساالنه حدود  800هزار نفر
نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می شــود و
خانواده هــا نیز از دولت انتظار دارنــد که برای جوانان
تحصیلکرده آنان فرصت های شغلی مناسب تدارک ببیند.
معــاون اول رییس جمهوری ادامه داد :جوانان ســرمایه
اصلی کشــور هســتند که بایــد مولــد ،کارآفرین و در
اقتصاد کشــور نقش آفرین باشــند و بتوانند برای کشور
تولیــد ثروت کنند اما در حال حاضر برای اشــتغال این
جوانان دغدغه هایی وجود دارد .به همین دلیل دولت و
ســایر نهادها باید تمام تالش خود را بکار گیرند تا زمینه
ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و بخصوص افراد
تحصیلکرده فراهم شود.
جهانگیری با اشــاره به ســفر اخیر خود به بندرعباس و
گفت وگو با برخی کارآفرینان روســتایی ،خاطر نشــان
کرد :مشکل عمده کارآفرینان روستایی ،مشکالت و موانع
پیش روی دریافت مجوز جهــت راه اندازی واحدهای
کوچک تولیدی بود و حداقــل انتظار آنها از دولت رفع
موانع پیش روی صدور مجوزها است.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اجرای طرح
اشــتغال پایدار روستایی باید با سرعت و در عین حال با
دقت کافی انجام شــود ،تصریح کرد :باید نظارت دقیقی
در اجرای این طرح وجود داشــته باشــد تا این اطمینان
حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد
شــد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود
بسیار پایین اعطا می شود ،سوء استفاده کند.
جهانگیری افزود :در طرح اشتغال فراگیر نیز مقام معظم
رهبری با برداشــت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه

ملی موافقت کردند که براســاس گزارش های سازمان
برنامه و بودجه ،مقدمات اجرای این طرح آماده اســت
که یکی از بخــش های زیرمجموعه در این طرح بخش
مســکن و احیاء بافت فرسوده اســت که اگر به درستی
اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم
بود.
معاون اول رییس جمهوری بخش گردشگری را از دیگر
بخش های مهم در ایجاد اشــتغال برشــمرد و گفت :با
تمرکــز جدی بر ایجاد اشــتغال در حوزه گردشــگری،
بســترهای مناســبی برای بکارگیری جوانان و نیروهای
متقاضی کار مهیا خواهد شــد .بخش گردشگری ظرفیت
زیادی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار دارد.
وی در ادامه این جلســه با اشــاره به انتقاد معاون رییس
جمهوری در امور زنان و خانواده به دلیل عدم ثبت دقیق
آمار اشتغال زنان در گزارش های آماری کشور ،از وزیر
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شــورای عالی
اشتغال خواســت در جلســه ای با مرکز آمار ایران این
موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا رتبه و جایگاه ایران
در آمارهای جهانی اشتغال زنان اصالح شود.
جهانگیری همچنین پیشــنهاد معاون توســعه روستایی
و مناطق محروم کشــور مبنی بر فعال شــدن کمیته ملی
اشتغال و ســرمایه گذاری را مثبت ارزیابی و اضافه کرد:
با فعال تر شــدن این کمیته ،بخش زیادی از مســائل و
مشــکالت فراروی ایجاد فرصت های شغلی در کشور
حل و فصل خواهد شد که الزم است وزیر محترم تعاون،
کار و رفاه اجتماعی هر چه سریعتر کمیته ملی اشتغال و
سرمایه گذاری را تشکیل دهد.

چهارسویسیاست
استاد دانشگاه تهران:

مردم آمریکا از جنگ های بی حاصل این کشور خسته شده اند

استاد دانشگاه تهران گفت :بخش قابل توجهی از مردم آمریکا از جنگ های
بی حاصل این کشــور در خاورمیانه خسته شده اند ،زیرا تبعات آن را حس
کرده و نتیجه آن را مفید نمی دانند.
«فواد ایــزدی» در گفت وگو بــا ایرنا درباره اقدام دونالــد ترامپ رییس
جمهوری آمریکا در خروج ارتش این کشــور از سوریه و افغانستان ،اظهار
داشــت :با توجه به مخالفت های گســترده ای که هــم در کنگره و هم در
نهادهای نظامی و اطالعاتی نسبت به این اقدام وجود دارد ،چگونگی و زمان
آن قابل پیش بینی نیست.
وی با بیان این کــه در این موضوع ابهام وجود دارد ،افزود :ترامپ پیش از
این و در انتخابات  2016هم صحبت از خروج آمریکا از سوریه را کرده بود
اما این عمل انجام نشد.
استاد دانشگاه تهران به کتابی با عنوان «ترس» نوشته «باب وود وارد» اشاره
و خاطرنشان کرد :این کتاب که چند ماه پیش در آمریکا منتشر شد ،به موارد
متعددی از صحبــت های خصوصی ترامپ و اطرافیانش درباره خروج این
کشور از سوریه اشاره می کند.
کارشــناس مســائل بین المللی ادامه داد :در این کتاب بیان شــده است که
ترامپ اعــام می کند ما در جنگ های خاورمیانه طی این ســال ها هفت
تریلیون دالر هزینه کــرده ایم در حالی که اکنون به دنبال یک تریلیون دالر
برای حل بعضی از مشکالت داخلی هستیم و این مبلغ را نداریم.
ایــزدی تفکر خروج آمریکا از ســوریه و افغانســتان را منحصر به ترامپ
ندانســت و یادآور شد :بخش قابل توجهی از مردم آمریکا از جنگ های بی
حاصل این کشور در خاورمیانه خسته شده اند ،زیرا تبعات آن را حس کرده
و نتیجه آن را مفید نمی دانند به همین دلیل است که به ترامپ رای دادند.
وی اضافه کــرد :دلیل دیگر خروج آمریکا از ســوریه و افغانســتان ،عدم
پیشــرفت و پیروزی در این دو کشــور بوده که این نشــان دهنده بی اثری
سیاست های ایاالت متحده در منطقه است.
این استاد دانشگاه در ادامه به پیمان شکنی آمریکا نسبت به کردهای سوریه
اشاره کرد و گفت :ایاالت متحده بین ترکیه و کردها ،کشور ترکیه را انتخاب
کرد در حالی که با توجه به حضور آمریکایی ها در منطقه کردنشین سوریه،
نباید این اتفاق می افتاد.
ایزدی اضافه کرد :البته این اقدام آمریکا جای تعجب ندارد زیرا اعتماد به این
کشور حرکتی عقالنی نیســت ،کردها هم که این کار را انجام دادند متوجه
اشتباه خود شدند.
وی خاطرنشــان کرد :جنگیدن برای آمریکایی ها نشان دهنده این نیست که
دولتمردان این کشــور سود یا منفعتی به کسی برسانند .این کشور زمانی که
احساس نیاز کند اســتفاده می کند و زمانی که این نیاز برداشته شود ،متحد
خود را رها می کند.
کارشناس مســائل بین المللی تاکید کرد :این که خروج آمریکا از سوریه و
افغانستان اتفاق خواهد افتاد و این اقدام چه سرعتی خواهد داشت قابل ذکر
نیســت ،اما با توجه به پیشینه فکری ترامپ و شکست ها و هزینه های آن،
این اقدام خیلی غافلگیرانه نبود.
ایزدی درباره همراهی نهادهــای قدرتمند با این اقدام ترامپ ،گفت :درباره
این که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد ،زمان پاســخ این سوال را خواهد
داد.
بــه گزارش ایرنا ،دونالــد ترامپ رییس جمهوری آمریکا چهارشــنبه هفته
گذشــته به طور غیرمنتظره اعالم کرد که واشــنگتن حدود دو هزار نیروی
آمریکایی را از ســوریه خارج می کند .مقام هــای آمریکایی در توجیه این
تصمیم اعالم کردند که گروه تروریســتی داعش در سوریه شکست خورده
است.
تصمیم یکجانبه ترامپ در خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه با مخالفت
های بســیاری همراه شــد به طوری که «جیمز متیــس» وزیر دفاع ایاالت
متحده در اعتراض به آن از سمت خود استعفا کرد.

وزارت تعاون برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال را در
اولویت کاری خود دارد
محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم
در این جلســه با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری در کشور
بیان کرد :با توجه به اعمــال تحریم های ظالمانه آمریکا
که باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است ،باید
برنامه ریزی های جدی برای ایجاد فرصت های شــغلی
صورت بگیرد که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این
موضوع را در صدر برنامه هــا و اولویت های کار خود
قرار داده است.
وی افزود :به دلیل شرایط تحریم ،با اهداف اشتغال زایی
که متکی به منابع مالی و ســرمایه گذاری فاصله زیادی
ایجاد شــده که باید برای جبران این عقب ماندگی دست
به اقدامات جدیدی بزنیــم و روش های نوینی را برای
اشتغال زایی ایجاد کنیم که این وزارتخانه در حال برنامه
ریزی الزم در این خصوص است.
در این جلســه که وزیران نیرو ،راه و شهرسازی ،علوم،
تحقیقات و فنــاوری ،امور اقتصــادی و دارایی ،رییس
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری،
معاون رییس جمهــوری در امور زنان و خانواده ،رییس
کمیته امداد امام خمینی(ره) و معاون توســعه روستایی و
مناطق محروم نیز حضور داشتند ،معاون توسعه کارآفرینی
و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گزارشی از
وضعیت اشتغال کشور ،وضعیت اجرای مصوبات پیشین
و عملکرد برنامه های اشتغال کشور از سوی دستگاه های
اجرایی ارائه کرد.
وی همچنین به ارائه گزارشی درخصوص برنامه اشتغال

مصوبهمجلس،
نوش دارویی پس از مرگ صنعت

روستایی و عشــایری پرداخت و گفت :در حال حاضر
روند اجرای آیین نامه قانون حمایت از ایجاد و توســعه
اشــتغال پایدار در روستاها روندی مثبت است و تا کنون
بیش از  6هزار میلیارد تومان به این برنامه تخصیص داده
شده و برنامه ای نیز برای اشتغال در مناطق زلزله زده در
دستور کار قرار دارد.
منصوری نقش اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری
را در کاهــش نرخ بیکاری مثبت ارزیابی و خاطرنشــان
کــرد :با اجرای این قانون وضعیت مناطق روســتایی در
ایجاد اشــتغال و کاهش نرخ بیکاری بهبود یافته اســت
و پیش بینی ما این اســت که برای ســال  97در مناطق
روســتایی  45درصد افزایش تعداد شــاغلین را خواهیم
داشت .نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این
جلســه گزارشی از تدوین  7برنامه و سیاست فعال بازار
کار برای اشتغالزایی در حوزه های مختلف ارائه کرد و با
بیان اینکه برای تدوین این برنامه ها با وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و دستگاههای مرتبط تفاهم و هماهنگی
الزم ایجاد شــده اســت گفت :در قالب این برنامه 190
هزار فرصت شغلی با ســرمایه گذاری  66میلیارد تومان
در بخش گردشگری پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه برای توسعه اشتغال پایدار روستایی
جمعــا  18هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توســعه
ملی اختصاص خواهد یافت ،افزود :برای اشتغالزایی در
شرکت های دانش بنیان نیز  1800میلیارد تومان اعتبار در
نظر گرفته شده است و در بخش های کشاورزی ،فرهنگ
و هنــر و صنعت و معدن نیز برنامه ریزی خوبی صورت
گرفته تا با تخصیص اعتبار مناسب ،شاهد اشتغالزایی در
هر یک از این بخش ها باشیم.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تاکنون
 13هزار و  500فرصت شــغلی در قالب طرح اشــتغال
روســتایی ایجاد شده اســت ،برآورد اشتغال روستایی تا
پایان ســال  97را  164هزار فرصت شغلی اعالم کرد و
بیان کرد :حدود  5هزار روســتا بــه عنوان کانون اجرای
طرح اشتغال روســتایی تعیین شــده اند که در فاز اول
تمرکز ویژه ای بر اشتغال این روستاها بعنوان روستاهای
کانونی که می توانند عالوه بر ایجاد شــغل در روستای
کانون برای روســتاها و مناطق همجوار نیز ایجاد شــغل
کنند ،انجام خواهد شد.
در این جلســه نماینده ســتاد کل نیروهای مسلح هم با
بیان اینکــه طرح مهارت آموزی به ســربازان وظیفه در
دســتور کار این ستاد قرار دارد ،گفت :برای ارتقا مهارت
و اشــتغال ســربازان پس از طی دوره خدمت ،توافقات
خوبی با دســتگاه های اجرایی و دبیرخانه شورای عالی
اشتغال صورت گرفته است.
در این نشســت پــس از ارائه گزارش هــای مختلف،
نظرات و دیدگاههای اعضای جلسه مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت و تصمیماتی نیز برای سرعت بخشیدن
به روند اجرای طرح های اشــتغالزا و اعطای تسهیالت
اتحاذ شد.

اختصاص بیش از  6هزار میلیارد تومان اعتباربرای اشتغال روستایی

که منابع ریالی براساس نرخ تسعیر جدید توسط بانک مرکزی
اعالم می شود و بر این اساس این رقم افزایش می یابد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه نرخ تسعیر ارز ،در گذشته حدود  4هزار تومان بوده و
هم اکنون براســاس نرخ سامانه نیما به حدود  9هزار تومان
رسیده است ،اظهار داشت :با توجه به اینکه تا به امروز میزان
پوشــش افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی بیش از 4
درصد نبوده اســت ،مقرر شد تقریب ًا از  3هزار و  700میلیارد
تومان منابع حمایتی که برای این بخش دیده شده معادل 70
درصد تا یک ماه آینده جذب شده و بتواند کمبود گذشته را
جبران کند.
 13هزار و  600میلیارد تومان منابع اشتغالزایی تا  10روز
آینده جذب می شود
وی با اشاره به اینکه تقریب ًا  13هزار و  600میلیارد تومان از این
منابع تا  10روز آینده جذب می شود ،بیان کرد :این رقم 1600
میلیارد تومان از رقم قبلی با نرخ تسعیر گذشته باالتر بوده اما از
عدد قبلی  18هزار میلیارد تومان کمتر است.
پورابراهیمی با بیان اینکه تا  10روز آینده منابع ســال جاری

برای استفاده از وام روستایی به  12هزار و  600میلیارد تومان
پرداختی افزایش می یابد ،ادامه داد :این موضوع تحول خوبی
اســت که با اولویت ایجاد اشــتغال برای مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد ،ســازمان بهزیستی ،رزمندگان معسر و
ســازمان های حمایتی دیگر که برای انجام اشتغال تعریف
شده ،کمک می کند و سازمان های حمایتی ضمانت این وام
ها را انجام می دهند.
وی ادامه داد :گزارش بانک ها حاکی از این اســت که تمام
تســهیالتی که با ســازمان های حمایتی برای بحث اشتغال
ارائه می شــود ،حداکثر  2درصد سود دارد و این موضوع با
بازگشت منابع کمک می کند.
بیش از  6هزار میلیارد تومان منابع جدید
جذب اشتغال می شود
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم بــا بیان اینکه با توجه به
تغییرات نرخ ارز و اثر تورمی روی تحرک پروژه های اشتغالی
مقرر شد که درصدی از مابه التفاوت تسعیر ارز برای تکمیل
طرح هایی که در گذشته عدد آنها پایین بوده اختصاص یابد،
تاکید کرد :این دومین جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی
تخصیص منابع  1.5میلیارد دالری صندوق توسعه ملی برای
اشتغال است.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر اینکه صندوق توسعه ملی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه
و بودجه مکلف شــدند تا  10روز آینده ســقف تسهیالت
پرداختی بر اســاس نرخ ســامانه نیما را تا  1.2میلیارد دالر
عملیاتی کنند که مبلغ ریالی آن  13هزار و  600میلیارد تومان
است ،تصریح کرد :بیش از  6هزار میلیارد تومان منابع جدید
برای اشتغالزایی روستاییان بکار گرفته می شود که اولویت با
سازمان های حمایتی است.

رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس:

همکاری سمن ها با مجلس در مبارزه با فساد تقویت شود
رییس فراکسیون شفاف سازی اقتصاد و انضباط مالی
مجلس گفت به منظــور ارتقا نقش نهادهای مدنی و
عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد بر تقویت نقش
سمن ها و افزایش تعامل آنها با مجلس برای مبارزه با
فساد همواره تاکید می شود.
به گزارش ایرنا ،محمود صادقی در نشست هم اندیشی
فراکسیون شفاف سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس
با سمن ها و ســازمان های مردم نهاد فعال در زمینه
شفاف ســازی و مبارزه با فساد ،گفت :راهبردهای 9
گانه در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد ،چهار دسته از
اقدامات تقنینی ،نظارتی ،عملیاتی  -اجرایی و ترویجی
را شامل می شــود؛ راهبرد ششم با عنوان ارتقا نقش
نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد
بر تقویت نقش سمن ها و افزایش تعامل آنها با مجلس
در راستای مبارزه با فساد تاکید دارد.
وی در این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان
مجلس و برخی از اعضا و فعاالن مدنی عضو سازمان
هــای مردم نهاد در حوزه مبارزه با فســاد در مجلس
برگزار شد ،با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد،

گفت :هدف این است که نقش سازمان های مردم نهاد
که دغدغه شــفافیت و مبارزه با فساد را دارند در این
جلسه بررسی و تجارب آنها در این زمینه ارائه شود؛
همچنین در این نشســت در زمینه همکاری و تعامل
مجلس و فراکسیون شفاف سازی با سازمانهای مدنی
فعال در مبارزه با فساد مورد بحث قرار می گیرد.
وی با اشاره به تاریخچه پایه گذاری فراکسیون شفاف
ســازی در مرداد ماه – نخستین ماه های آغاز به کار
مجلس دهم ،-ادامه داد :بیش از  80نفر از نمایندگان
مجلس شورای اســامی از طیفهای مختلف عضو
این فراکسیون هستند؛ فراکسیون شفاف سازی و سالم
سازی اقتصاد و انضباط مالی ،یک برنامه راهبردی را
تحت عنوان «راهبردهای قوه مقننه در پیشــگیری از
فساد» با همکاری مرکز پژوهش های مجلس مشتمل
بر نه راهبرد تدوین کرده است.
وی در ادامه با اشــاره به راهبردهــای  9گانه عنوان
کرد :شفافســازی فرآیند و تصمیم گیری شوراها و
کمیسیون ها ،ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری
و مبارزه با فســاد ،مدیریت تعــارض منافع ،ارتقای

دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

اخیرا ً مجلس اصالحیه بند (و) تبصره  16قانون بودجه سال  97را تصویب کرد که انتظار می
رود به تائید شورای نگهبان نیز برسد .موضوع اصلی مصوبه آن است که بانک ها موظفند
سود تسهیالت را به صورت ساده و غیر مرکب محاسبه کنند و این به آن معنی است که در
واقع بانکها می توانند تنها یک بار سود دریافت کنند و مجاز به اخذ سود از سود نیستند.
بدین ترتیب این مصوبه مجلس داللت بر آن دارد که در نظام بانکداری اسالمی کشور ،نزول
خواری فقط برای یک بار مجاز است .به عبارت دیگر چنانچه فردی جعبه ای پرتقال بدزدد،
مجاز به فروش آن اســت به شرط آنکه کم فروشی نکند! البته جای شکرش باقی است که
نمایندگان مردم به بانکها توصیه نموده اند که در رباخواری کمی انصاف داشته باشند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این عقیده اند که مهم ترین عامل رکود حاکم بر
تولید و صنعت کشور لجام گسیختگی و اقدامات غیر قانونی شبکه بانکی کشور است که با
اتکاء بر قدرت و ثروت ،خود را فراتر از قانون دانسته و با کمک سازمان های دولتی از جمله
دارایی و تامین اجتماعی فعالیت های اقتصادی مولد کشور را به ورطه نابودی کشانده اند .در
شرایط بین المللی کنونی که دولت آمریکا و برخی از کشورهای عربی منطقه آشکارا به مقابله
با ایران پرداخته و اروپا ،روسیه و چین هم به دنبال آنند که دیر یا زود امتیازات مورد نظرشان
را از آمریکا گرفته و مطابق معمول از حمایت ایران دست بردارند ،توجه و اتکاء هر چه بیشتر
به ظرفیت های داخلی امری ضروری است .جای شگفتی است که قوای سه گانه نظاره گر
نابودی صنعت کشور به دست مدیرانی است که عملکرد آنان امروز دیگر فراتر از جهالت بوده
و بیشتر به خیانت می ماند .لذا در مورد مصوبه اخیر مجلس دو نکته حائز اهمیت است .اول
اینکه نظارت اجرای آن به عهده بانک مرکزی است که شیر بی بال و دمی است که بانک ها
حتی زحمت خواندن بخشنامه های صادره آن را به خود نمی دهند و نکته دوم اینکه مصوبه
اخیر حتی با فرض اینکه به مرحله اجرا در آید هم دیر است و هم ناکافی .متأسفانه امروز پیکر
صنعت و تولید کشور را می توان به بیماری تشبیه کرد که در اثر تأخیر در جراحی و خون
ریزی شدید به حالت اغماء رفته و ما به دنبال مداوای آن با قرص مسکن هستیم!
در شــرایط فعلی و بــا در نظر گرفتن بحــران کمبود آب و عدم امکان توســعه بخش
کشــاورزی تنها راه خروج کشــور از بحران ایجاد رشد اقتصادی است که منجر به کاهش
بیکاری نیز خواهد شــد و این مهم تنها با تزریق خون تازه و ایجاد امید به آینده در بخش
تولید و صنعت امکان پذیر اســت  .در حال حاضر شــاهد آن هستیم که مدیران بانکی در
برج های عاج خود نشســته و پای خود را بر گلوی صنعت کشــور می فشارند .ادامه این
رونــد یعنی افزودن روزانه  1000میلیارد تومان به نقدینگی کشــور تنها برای تامین یارانه
بنزین و پرداخت ســود ســپرده های بانکی .با توجه به عدم حمایت از صنایع کشور در
تامین نقدینگی مــورد نیاز ،افزایش نقدینگی منجر به باال رفتن تقاضا شــده و از آنجا که
صنعت کشــور توان باال بردن تولید را ندارد ،تنها نتیجه ممکن بــاال رفتن تورم و افزایش
قیمت هاست.
خروج از این چرخه باطل ،درک و شــجاعت مدیریتی می طلبد .ویژگی هایی که متأسفانه
این روزها در مدیریت دولتی کشور کمتر به چشم می خورد .راه کار این است که مسئولین
اقتصادی کشور به خود آیند و به جای انفعال و نظاره گری ،آستین ها را باال زده و با شجاعت
تمام به یاری بخش فعال و مولد کشور بشتابند و اطمینان داشته باشند که در صورت مشاهده
عزم راسخ  ،صداقت و شفافیت جامعه از آنان حمایت خواهد کرد.
وقت آن رســیده که دولت و مجلس به جای آنکه شبکه بانکی را به انصاف و مراعات در
مکیدن خون بخش مولد کشــور دعوت کنند ،در اقدامی هماهنگ بخشی از بدهی بانکی
واحدهای تولیدی فعال را بخشیده و بازپرداخت مابقی را بدون بهره به چند سال بعد موکول
نمایند .هم چنین شبکه بانکی را مکلف به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کرده تا از این
طریق امکان ادامه فعالیت واحدهای صنتعی فراهم گردد .از طرف دیگر در راســتای ایجاد
انگیزه و باال بردن جایگاه فعاالن اقتصادی ،قوه قضاییه نیز از هرگونه اقدام شبکه بانکی کشور
علیه آنان از جمله مسدود کردن حساب های بانکی ،ممنوع الخروجی ،مزایده ،وثایق و غیره
بدون حکم دادگاه صالحه جلوگیری به عمل آورد.

گزارش

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره
بــه تزریق بیش از  6هزار میلیارد تومــان منابع جدید برای
اشتغالزایی روستاییان گفت :تا  10روز آینده سقف تسهیالت
پرداختی براساس نرخ سامانه نیما تا  1.2میلیارد دالر عملیاتی
می شود که مبلغ ریالی آن  13هزار و  600میلیارد تومان است.
به گزارش خانه ملت ،محمدرضــا پورابراهیمی داورانی در
تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
افزود :کمیسیون نشست مشــترکی با روسای سازمان های
حمایتی اعم از کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی
و همچنین روسای بانک های کشور و مسئوالن ارشد سازمان
برنامه و بودجــه ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بانک
مرکزی و صندوق توســعه ملی به منظور بررســی آخرین
وضعیت جذب اعتبارات یک و نیم میلیارد دالر منابع صندوق
توسعه ملی در حوزه اشتغال روستایی برگزار کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی گزارشی
درباره میزان جذب اعتبارات ارائه دادند ،افزود :مدیران عامل
بانک های کشــور نیز به تفکیک بانــک های خود گزارش
مربوط به نحوه جذب این منابع و پرداختی های خود را اعالم
کردند که براساس این گزارش ها حدود  750میلیون دالر از
این منابع تا هفته گذشته اختصاص یافته است.
میزان پوشش وام اشتغالزایی افراد تحت پوشش سازمان
های حمایتی بیش از  4درصد نبوده است
وی با اشاره به اینکه کمیسیون در راستای تحقق منابع صندوق
برای اشتغال روستایی چند مصوبه داشت ،ادامه داد :نخستین
مصوبه این بود که تا  10روز آینده سهم تخصیص منابع ارزی،
به  1.2میلیارد دالر افزایش و قســط سوم در نظر گرفته شود

جهاناقتصاد

انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیر بهینه
منابع ،سالم ســازی فعالیتهای اقتصادی ،ارتقا نقش
نهادهای مدنی و و عمومی در پیشــگیری و مبارزه با
فساد از راهبردهای شــفاف سازی اقتصاد و انضباط
مالی است.
وی همچنین تعامل و همکاری با نهادها و سازمان های
بین المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد،
بهبود عملکرد دستگاههای نظارتی در راستای حاکمیت
قانون و نظاممند کــردن رویه های کنترل و ارزیابی و
نهادینه ســازی فرهنگ شفافیت ،سالمت و عدالت را
از دیگر راهبردهای موجود در این خصوص دانست.
رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس تصریح کرد :از
بین این راهبردهای  9گانه ،راهبرد ششم تحت عنوان
ارتقاء نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و
مبارزه با فساد ،ناظر به فعالیت نهادهای مدنی سازمان
های مردم نهاد اســت ،این راهبردها در چهار بخش
اقدامات تقنینی ،نظارتی ،عملیاتی -اجرایی و ترویجی
دسته بندی شده و این نه راهبرد 122 ،اقدام و سیاست
را شامل می شود.

صورتحساب عملکرد بودجه پارسال به هیات دولت رفت

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشــور از تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال
 1396کل کشور و تقدیم آن به هیات دولت خبر داد.
به گزارش تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی« ،سیدرحمت اهلل اکرمی» اعالم کرد
صورتحســاب عملکرد سال  1396کل کشور با وجود تمدید دوماهه مهلت جذب و
ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی،
با تالش های اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری زودتر از
موعد مقرر قانونی تهیه شد.
وی اضافه کرد :این صورتحســاب مانند دوره گذشته با استفاده از سامانه نظارت آنی
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشــور (سناما) ،مطابق عناوین و تقسیم بندی
های مندرج در قوانین بودجه سنواتی تهیه و تقدیم هیات دولت شد.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

