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وزارت خزانه داری آمریکا با ایجاد موانع حقوقی مانع تحقق قرارداد فروش چندین میلیاردی روسیه برای صادرات هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت  ۱۰۰به ایران میشود .در حالی که شرکتهای
بوئینگ و ایرباس به عنوان رقبای روسیه قراردادهایی به ارزش  ۱۶.۶و  ۱۸میلیارد دالر با ایران امضا کرده اند و سود فراوانی را نصیب دولت آمریکا میکنند ،آمریکا همچنان درصدد برهم زدن فروش هواپیماهای
روسی به ایران است .هواپیمای سوخوی  ۱۰۰روسیه که قرار است به ایران فروخته شود ،به دلیل استفاده از قطعات شرکتهای آمریکایی همیلتون ،هانی ول ،گودریش و … نیازمند موافقت وزارت خزانهداری
آمریکاست .هرچند روسیه اعالم کرده که می تواند این قطعات هواپیمای سوخو را نیز خود تولید کند و بدون وابستگی به شرکت های آمریکایی به ایران تحویل دهد اما این پروسه زمان بر است؛ لذا ایران
تمایلی به انجام این کار ندارد .پیشتر والدیسالو ماسالوف  -معاون شرکت هواپیماسازی روسیه  -در ماه فوریه  ۲۰۱۶میالدی بازار ایران را بسیار ارزشمند برای صنایع هوایی روسیه ارزیابی کرده بود و از فروش
 ۱۰۰فروند هواپیمای جدید سوخوی مسافربری خبر داده بود اما تا کنون به دلیل کارشکنیهای آمریکا ،اجرای این قرارداد محقق نشده است.

با باال گرفتن تنش لفظی آمریکا و کره شمالی

با اجرای پروژه  USOمحقق میشود

ارایه خدمات الکترونیکی در مناطق کمتر
توسعهیافته

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،اجرای پروژه  USOبه منظور
ایجاد بستر ارتباطی در مناطق کمتر توسعه یافته به خدمات الکترونیکی،
یکی از اقدامات مهم در حوزه دولت الکترونیک ،در مناطق محروم اســت.
مهدی راســخ  -معاون توسعه مدیریت ،هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات  -در جلسه ارزیابی جایزه دولت الکترونیک با
بیان اینکه یکی از شعارها و تاکیدات دولت یازدهم توجه به دولت الکترونیک
بوده اســت ،افزود :در دولت یازدهم شاهد موفقیت و جهش قابل توجهی
در توسعه زیربناهای اصلی دولت الکترونیک بوده ایم که این مهم با عزم و
اعتقاد کامل به مقوله دولت الکترونیک در میان همه سطوح مدیریتی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات و ســایر دستگاه های مرتبط ،به دست آمده
است .معاون توسعه مدیریت ،هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات تصریح کرد :با اقداماتی از جمله عملیاتی کردن فازهای
مختلف شبکه ملی اطالعات به عنوان پیشران دولت الکترونیک و تصویب و
ابالغ اسناد باالدستی مرتبط از جمله نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ،این
حوزه با شتاب بیشتری درحال حرکت بوده و امید است این روند در دولت
دوازدهم نیز ادامه یابد .وی اجرای پروژه  USOبه منظور ایجاد بستر ارتباطی
و امکان بهره مندی مردم ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته به خدمات
الکترونیکــی را یکی از اقدامات مهم در حوزه دولت الکترونیک در مناطق
محروم بیان کرد و گفت :تاکنون  27هزار روستا مجهز به اینترنت شده اند
و  18هزار روستای دیگر هم در برنامه هستند و این اقدامات گام موثری در
توسعه دولت الکترونیک در روستاها است.
همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی سیمان

ارائه جدیترین تکنولوژی های نوین صنعت
سیمان و تولید بتن

همزمان با برگزاری چهارمین نمایشــگاه بین المللی صنعت ســیمان
اصفهان ،واحد های تحقیقاتی ،دانشگاهی و پژوهشی و همچنین شرکتها
و واحدهــای صنعتی و اقتصادی داخلی و خارجی؛ جدیترین و نوین ترین
صنایع ماشین آالت و تجهیزات صنعت ســیمان را ارائه و در معرض دید
عالقمندان قرار می دهند.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی چهارمین
نمایشگاه بینالمللی صنعت سیمان اصفهان؛ در این نمایشگاه که از  8الی
 11شــهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اصفهان برگزار
میشود ،بیش از  100شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسالمی ایران و
کشورهای فرانسه ،سوئد ،ژاپن ،آلمان ،ایتالیا ،ترکیه ،آمریکا ،تایوان ،استرالیا و
امارات متحده عربی حضور و مشارکت دارند .برگزاری چهارکارگاه تخصصی
با موضوع نقش برجام و تاثیر آن بر تحوالت منطقه در صنعت ســیمان و
نقش آن در بخش صادرات ،انتظار صنعت سیمان از دولت دوازدهم ،بحث
حمل و نقل ترکیبی و حمایتهای تشویقی دولت و گسترش استفاده از بتن
در فرهنگ جاده سازی و بازارسازی های جدید و تنوع تولید در سیمان از
برنامه های جانبی این نمایشگاه است .ارائه راهکارهای کاهش آالیندگی هوا
در کارخانه های تولید ســیمان ،حفظ محیط زیست ،اشتغالزایی ،افزایش
صادرات ،و ..از مهمترین اهداف برگزاری چهارمین نمایشــگاه بینالمللی
سیمان اصفهان اســت .قرار است در روزهای برگزاری این نمایشگاه چند
هیات تجاری و بازرگانی از کشورهای همسایه از نمایشگاه بازدید کرده و با
تولید کنندگان سیمان کشورمان وارد مذاکره شوند.

بانک
وام  ۲۰میلیونی بانک قرض الحسنه مهر
ایران ابالغ شد

مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه
با پولشــویی بانک مرکزی طی نامه ای به بانک
قرض الحسنه مهر ایران سقف تسهیالت قرض
الحسنه اعطایی را از یکصد و پنجاه میلیون ریال
به دویست میلیون ریال افزایش داد.کمیسیون
مقررات و نظارت موسســات اعتباری بانک مرکزی در راستای ترویج
سنت پسندیده قرض الحسنه و نیز به استناد تبصره ( )1ذیل ماده ()35
«دستوالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت
بر آن ها» در نهمین جلسه خود ،افزایش سقف پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه به دویست میلیون ریال را مصوب نمود.بر این اساس ،بانک قرض
الحسنه مهر ایران سقف پرداخت فردی تسهیالت را از یک صد و پنجاه
میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش داد و مشتریان و متقاضیان
می توانند از شــعب این بانک تا سقف مذکور و در چارچوب ضوابط و
مقررات بانک مرکزی وام قرض الحسنه دریافت نمایند.

تقدیر از حمایت بانک تجارت از جشنواره
کتابخوانیرضوی

در آییــن اختتامیــه هفتمیــن جشــنواره
کتابخوانــی رضوی از بانک تجارت به ســبب
مشــارکت در برگــزاری این رویــداد فرهنگی
تقدیر به عمل آمد .در این مراسم که صبح روز
چهارشــنبه هجدهم مرداد ماه با حضور گروه
زیادی از فعاالن فرهنگی و ادبی کشور در محل سالن اجتماعات کتابخانه
حلی تهران برگزار شد علی نیکنام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان
تهران با اشاره به موفقیت جشــنواره رضوی در ترویج فرهنگ کتاب
خوانی گفت :حمایت سازمان ها و نهادها ،همچنین همکاری اصحاب
رسانه منجر به رشد  ۲/۵درصدی کتاب خوانی نسبت به سال گذشته
شد.

برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید
اداره امورشعب استان سمنان

مراســم معارفه رئیس جدید و تودیع رئیس
ســابق اداره امور شعب استان سمنان با حضور
بــرات کریمی عضو هیات مدیــره و جمعی از
مدیران ارشد بانک ملی ایران ،نماینده سمنان،
مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی،
استاندار سمنان و جمعی از مسئوالن برگزار شد .در این مراسم احمد
بهکارمرام به عنوان رییس جدید معارفه و حسن مونسان رئیس سابق
اداره امورشعب استان سمنان نیز تودیع شد.

س جهان یک تریلیون دالر زیان کرد
بور 
همدلی| وقتی کسی در جایگاه رئیسجمهور آمریکا به عنوان
یک ابرقدرت نظامی ،اقتصادی و سیاسی جهان باشد ،کلماتی که
بر زبان میراند ،از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که همین
سخنان می تواند احتماال منجر به تاثیری گسترده در حوزههای
مختلف اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی شود .از این رو اگر
رئیسجمهور آمریکا منشی جنگطلبانه و افراطی را در پیش
گرفته باشد ،به شکلی غیر مستقیم سرنوشت بسیاری از مردمان
جهان با مخاطره مواجه میشود .فرقی هم نمیکند از آسیا گرفته
تا اروپا و آمریکا شمالی و آفریقا همه و همه در سطوح مختلف
حق دارند که نگران شــوند و این وضعیت مخاطرهآمیزبیش از
آنکه به ابرقدرت بودن آمریکا مربوط باشد به نظام اختاپوسی
ســرمایهداری و نظام بازار آزاد ارتباط دارد .یعنی وقتی ترامپ با
شــدید ترین لحن ممکن کره شمالی را تهدید به حمله اتمی
میکند ،به نوعی همه جهان را تهدید میکند .در روزهای تنشها
میان کره شــمالی و آمریکا به شدت افزایش یافته است .دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که پیونگ یانگ
اگر بخواهد حتی به حمله به ایاالت متحده یا متحدانش فکر کند
باید «بسیار بسیار عصبی» باشد .قبل از این اظهارات کره شمالی
گفته بود که در حالی برنامهریزی برای حمله پرتاب موشک به
گوام است .گوام جزو قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است.
اصــرار بر لفاظیهــای جنگطلبانه از هر دو ســو و مخصوصا
رئیسجمهور آمریکا ،تاثیری گسترده بر بازارهای جهانی گذاشته
است .بر همین اساس طبق گزارش رویترز ،زیانی که تنش لفظی
میان کره شمالی و آمریکا به بازارهای جهانی وارد کرده ،به یک
تریلیون دالر رسیده است .این شوک وارد شده به بورس باعث
شده سرمایهگذاران به ســوی ین ژاپن ،فرانک سوئیس ،طال و
اوراق قرضه دولتی هجوم ببرند .دامنه زیان وارد شده دامن سهام
اروپایی ،والاستریت و سایر بازارهای سهام دنیا را نیز گرفته است.
سهام اروپایی در روز جمعه برای سومین روز متوالی ،سقوط را
تجربه کرد .والاســتریت نیز روندی نزولی و نگران کننده برای
ســرمایه گذارنش را از سرگذراند .شــاخص سهام «داو جونز»
« ،0.93اســتاندارد اند پورز  1.45 »500 S&P /500درصد و
«  2.13 »Nasdaqدرصد سقوط کرد .در همین حال ،سهام
 1.11 FTSEurofirstدرصد و سهام  2 Nikkeiدرصد کاهش
یافت.
در بازار ارز نیز ارزش ین در برابر دالر آمریکا  0.8درصد افزایش
یافت .همچنین اونس طال که دو هفته پیش ،روند سه هفتهای
رشد را ترک کرد و با حدود یک درصد افت به بهای  ۱۲۵۸دالر

رسیده بود ،هفته گذشته با کمک دور تازه تنشهای میان پیونگ
یانگ و واشنگتن ،خود را به مرز  ۱۳۰۰دالر نزدیک کرد.
این تحوالت ریسکگریزی را به شدت در بازارهای جهانی افزایش
داد تا همزمان با افت شــدید شاخصهای بورس ،پناهگاههای
سرمایه از جمله طال ،ین ژاپن و فرانک سوئیس با افزایش تقاضا
مواجه شوند .در همین اثنا ،در فرانسه ،یک عملیات تروریستی
دیگر به شکل حمله با خودرو به سربازان انجام شد تا آشفتگی به
حد اعال برسد .شاخص دالر در این روز تحتتاثیر تنشها به عدد
 93 /54واحد افت کرد.ریسکگریزی معاملهگران روز پنجشنبه
نیز ادامه پیدا کرد تا اونس به اوج دو ماهه نزدیک شود .کیتکو در
گزارش جمع بندی روز پنجشنبه خود نوشت«:افزایشیهای بازار
طال اکنون به فکر عبور از مرز روانی مهم  1300دالر هستند.
نقره هم راه طال را پی گرفته و به اوج دو ماهه رســیده است».
بازارهای جهانی سهام که چهارشنبه به شدت افت کرده بودند،
پنجشنبه نیز افت بیشتر شاخصها را تجربه کردند .پنجشنبه کره
شــمالی آمریکا را بار دیگر تهدید به حمله به گوام کرد و گفت
که طرح این حمله ،تا یک هفته دیگر آماده خواهد بود .شاخص
دالر در این روز با افت بیشــتر به عدد  93 /40واحد رسید .در
چهارمین روز هفته میالدی ،نفت خام بدون توجه به مسائل شبه
جزیره کره و تحت فشار عوامل داخلی بازار انرژی ،افتی اندک را
تجربه کرد .در بازار اوراق قرضه نیز ،ارزش اوراق قرضه 10ساله

دولت آمریکا و اوراق قرضه امن دولت آلمان به باالترین رقم ها از
ماه ژوئن تاکنون رسیده است« .شان آزبورن» از استراتژیستهای
ارشد ارز در کانادا درباره تنشهای اخیر و تاثیر آن گفت« :ین»
مهمترین خبر این روزهاســت .بازارها به دنبال گریز از ریسک
هســتند .البته در این میان فرانک سوئیس در هفته جاری به
عنوان یکی از ارزهای مطمئن وضعیت خوبی را تجربه کرد .طبق
شاخص موسوم به  DXYکه ارز آمریکا در برابر سبدی از سایر
ارزهای مهم را ارزیابی می کند ،ارزش دالر  0.14درصد کاهش
یافته است.
در پی تنش های اخیر کارشناسان از زیان بازار سهام و
رونق طال میگویند
در روزهای گذشــته سایه جنگ هســتهای باعث خروج یک
تریلیون دالر سرمایه از بازارهای سهام شده است اما طال شرایط
دیگری دارد« .رابــرت پاولیک» از استراتژیســتهای بازار در
نیویورک آمریکا در این باره میگوید :تنشها میان آمریکا و کره
شمالی مردم را بسیار عصبی کرده است .آنها ممکن است به این
فکر کنند که زمان آن فرا رسیده است که کمی از پولهای خود
را از بازار ســهام خارج کنند«.فواد رزاق زاده» تحلیلگر تارنمای
 Forexمعتقد اســت :جنگ لفظی میان رهبران آمریکا و کره
شمالی بر نگرش سرمایه گذاران تاثیر گذاشته است .طال و نقره
ارزش بیشــتری پیدا کرده است زیرا عمدتا کاالهای امن برای

سرمایهگذاری به شمار می آیند.
در ادامه محبوبیت طال ،ین و فرانک در کنار افت بازارهای بورس
در روزهای گذشــته ،شاخص کوسپی کره جنوبی  1 /8درصد
دیگر افــت کرد و به کف  11 /5ماهه رفــت .وون کره جنوبی
هم مقابل دالر  0 /5درصد دیگر ارزان شــد .بورسهای استرالیا
 1 /3درصد افت کردند و بورسهای چین و هنگکنگ به ترتیب
 1 /6درصد و  1 /9درصد عقب نشســتند .شاخصهای اصلی
لنــدن ،فرانکفورت و پاریس نیز بیــن  0 /5تا  1 /1درصد افت
کردند.همزمان با افت بیش از یک درصدی نیکی ژاپن ،ین مقابل
دالر به اوج دو ماهه رفت و بیشــترین رشــد هفتگی ر ا از ماه
مه ثبت کرد .در همین رابطه مایک مک گلون ،استراتژیســت
ارشد واحد اطالعات اقتصادی بلومبرگ بر این باور است که طال
بهزودی به سطح قیمتی  1300دالر در هر اونس دست خواهد
یافت .اگر تنشهای شبه جزیره کره ادامه داشته باشد ،نفع بردن
طال از افزایش تقاضا و همچنین افت شاخصهای بورس ،حتمی
خواهد بود.
او معتقد است  :بهنظر من غیر از دالر آمریکا 2 ،عامل مهم دیگر
نیز بر قیمــت جهانی طال موثر خواهد بود که یکی نرخ تورم و
دیگری نوسان در بازارهای بینالمللی است .طال معموال با افزایش
نوســانات در بازارهای بینالمللی با رشد زیادی روبهرو میشود.
افزایش نرخ تورم نیز موجب افزایش تقاضای جهانی برای طال و
سایر فلزات گرانبها میشود.
او میافزاید :تورم و نوسان دو عامل مثبت برای قیمت طال بهشمار
میرود« ».اگر نرخ تورم پایین باشد ،فدرال رزرو افزایش نرخ بهره
را متوقف خواهد کرد و این هم عامل مثبت دیگری برای قیمت
جهانی طال خواهد بود .بدون افزایش نرخ تورم در اقتصاد آمریکا،
بعید است که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد».با این همه،
تحلیلگر ارشد موسسه گلدمن ساکس بر این باور است که علت
اصلی عدم افزایش چشمگیر قیمت طال و نفت در سال 2017
میالدی تحوالت مربوط به طرف عرضه است.
جف کوری ،تحلیلگر برجسته موسسه سرمایهگذاری «گلدمن
ســاکس» معتقد اســت« :قیمت جهانی نفت و طال نتوانسته
است از ابتدای امسال تاکنون مطابق با انتظارات اولیه با افزایش
چشمگیری روبهرو شــود که بهنظر من علت اصلی این مساله
تحوالت طرف عرضه بوده اســت ».موسسه گلدمن ساکس در
تازهترین گــزارش خود پیشبینی کرده اســت که قیمت هر
اونس طال تا پایان امسال و  6ماه نخست  2018میالدی بهطور
میانگین به  1250دالر خواهد رسید.

برنامه وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت بخشخصوصی چه خواهد بود

کرباسیان :تا دقیقه  ۹۰نمیخواستم وزیر شوم
شریعتمداری :نمره واگذاریها قابل قبول نیست

همدلی| وزرای پیشــنهادی اقتصاد و صنعت از سوی
رئیس دولت دوازدهم روز گذشته میهمان پارلمان بخش
خصوصی بودند و در نشست هماندیشی با نمایندگان این
بخش به تبادلنظر پرداختند.
وزیر پیشــنهادی امور اقتصادی و دارایــی ضمن ارائه
مهمتریــن برنامه هایش گفت که تا دقیقه  ۹۰قرار نبوده
است که به عنوان وزیر معرفی شود.مسعود کرباسیان در
دیدار با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:
ما به نظام گره خورده ایم و اگر هم رای اعتماد ندهند ،باز
هم در این کشور خدمت خواهیم کرد.وزیر پیشنهادی امور
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون در کشور کم نداریم،
افزود :قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سند چشم انداز
 ۲۰ساله نوشته شده و اگر من هم رای بیاورم ،باز هم باید
بر اساس قانون عمل میکنم ،این در حالی است که برنامه
عملیاتی نیز داده شده است .وی ادامه داد :رشد اقتصادی
 ۱۲.۵درصد و تورم تک رقمی شــده است ،ولی تحول و
اســتمرار آن ضروری است .به گزارش ایسنا ،کرباسیان با
اشــاره به دیدار خود با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت:
ایشــان معتقد بود که ما گمرک را همچون کندوی زنبور
عسل شفاف کردیم و رفت و آمدها در آن بسیار شفاف شده
اســت و این موضوع یکی از آرزوهای قلبی وی بوده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد :متولی
کارت بازرگانی ،باید اتاق بازرگانی باشد که همه مراحل را
انجام دهد .این در حالی اســت که گمرک نیز بر اســاس
وضعیت کنونی صــدور کارت بازرگانی ،باید چهار درصد
علی الحساب بگیرد.کرباسیان گفت :برنامه ها نوشته شده
ولی اصالحیه نیاز دارد .با حسن تفاهمی که بین مجلس
و وزارت اقتصاد هســت ،حتما تغییرات قابل لحاظ کردن
است .وی با بیان اینکه مسئولیت شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر
اقتصاد است ،گفت :توقع داریم با همراهی بخش خصوصی،
کار را پیش بریم .البته مجلس نیز در این شورا حضور دارد و

باید با تفاهم کار را پیش برد.کرباسیان اذعان کرد :تا دقیقه
 ۹۰هم قرار نبود من گزینه پیشــنهادی باشم و تصورم بر
این بود که رای کلی بر حضور و ماندگاری علی طیب نیا در
سمت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بود .وی درباره تک نرخی
کردن ارز گفت :اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی ،تغییر
نرخ ارز ،یکسان ســازی نرخ ،حمایت از صادرات از سوی
دولت دوازدهم وجود دارد اما باید شرایط مهیا شود ،چراکه
زمانی بحث تک نرخی کردن ارز مطرح بود اما بعد از تک
نرخی کردن ،باز هم قیمت چند نرخی شد .ما نمی خواهیم
این یکسان سازی ،بازگشت پذیر باشد .وزیر پیشنهادی امور
اقتصادی و دارایی معتقد است که نرخ رشد با تکیه بر نفت،
استمرار نخواهد داشت ،بلکه بازار سرمایه نیز باید به عنوان
یکی از ارکان اقتصاد ایران ،وارد عمل شــده و در استمرار
رشد اقتصادی نقش آفرین باشد.
نمی توان نمــره قابل قبولی بــرای واگذاری
تصدیها از دولت به بخش خصوص بدهیم*
وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن و تجــارت هم در این
نشست گفت :سهم بخش خصوصی در نشاطآفرینی در

اقتصاد ،این روزها بیش از دولت است؛ بنابراین باید به خوبی
وارد میدان شوند؛ پس بهترین برنامه برای ارایه به بخش
خصوصی ،پیشینه کاریام با اتاق بازرگانی ایران است .به
گزارش مهر محمد شــریعتمداری افــزود :کار دولت باید
تسهیل شــرایط برای بخش خصوصی باشد و کارها را به
این بخش بسپارد ،این هدف مقدسی است و البته اذعان
دارم که در ایــن راه موفق نبوده ام؛ بنابراین برخی از وزرا
کم کاری کردهاند ،پــس نمیتوان نمره قابل قبولی برای
واگذاری تصدیها از دولت به بخش خصوص بدهیم.
وی با اشــاره به حضور خصولتی هــا در اقتصاد ایران
تصریح کرد :مهمترین هدف من در حضور اتاق بازرگانی
ایران ،بیعت مجدد با مجموعه تشکل های بخش غیردولتی
ایران بود و در آن جهت گام برمی دارم ،هر چقدر همراهی
بیشتر باشد ،در این عرصه موفق تر خواهم بود و اگر بخش
خصوصی کمتر کمک کند ،کارنامه من ضعیف تر خواهد
بود ،پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران
آمده ام تا مشکالت را بردارم.
به گفته شریعتمداری ،بضاعت فکری و توانمندی دولت از

نفت و معادن در مالکیتش ،تاب برداشتن این سنگ بزرگ
را نــدارد و باید در این زمینه به هم دیگر کمک کرد؛ پس
اگر جایگاه خود را به خوبی بشناسیم ،حتما می توانیم موفق
باشیم؛ در حالیکه هیچ کشوری که موفق شده ،چیزی از
ایران باالتر نداشــته است؛ اما نظم و برنامه مهمترین نیاز
رسیدن به این تحوالت بوده است که تامین شده است.
وی اظهار داشــت :نظارت و پیگیری برای تحقق اهداف
بسیار مهم است که متاسفانه ایرانی ها در این زمینه موفق
نبوده اند .البته نعمت زاده نیز پیر صنعت اســت و در این
حوزه اســتخوان خورد کرده اســت .ایشان همواره همراه
دولت خواهند داشت و مسئولیت های سنگینی را در دولت
دوازدهم به دوش خواهند کشید.
شــریعتمداری با بیان اینکه نعمت زاده مسائل صنعت
پتروشــیمی را به خوبی منعکس می کرد ،گفت :به نفع
ایشان بود که برای محصوالت مختلف پتروشیمی که اکثرا
انحصاری بود ،حواله بکشند؛ اما تالش داشت که سهمیه
بندی را بردارند و حواله از میان برداشــته شــده و آزاد به
دست مردم برسد.
وی اظهار داشــت :یکی از مسائل مهمی که نیاز داریم
برنامه است ،اســتراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته
به عنوان یک پیش نیاز برای رســیدن به هدف ،ابراز شده
اســت و در دولت خاتمی نیز ،در زمان وزارت جهانگیری،
استراتژی توســعه صنعتی ایران یک بار نوشته شده و در
دوره اخیر وزارت صنعت ،نیز این اســتراتژی نوشته شده
است؛ بنابراین امیدواریم که بتوانیم برنامه عمل را تقدیم به
وزیر بعدی داشته باشیم.
شــریعتمداری گفت :اسناد باالدســتی فراوانی داریم؛
بــه نحوی که از مقررات خفه شــده ایم ،درحالیکه هنوز
جوهــر امضای رئیس مجلــس نگذشــته ،اصالحیه در
کمیســیون های مجلــس در حال طرح اســت؛ نمونه
آن هم قانون مالیات های مســتقیم تــا اصالحیه قانون
مالیاتی است.

یک کارشناس حوزه کار مطرح کرد:

بیکاری  ۴۲درصدی فارغ التحصیالن پیامد تب مدرکگرایی

ایسنا| یک کارشــناس حوزه کار با اشاره به وجود سه
میلیون بیکار تحصیلکرده در کشور میگوید اگر اعالم شود
طرح کارورزی در ادارت دولتی و وزارتخانهها با ماهی حتی
 ۱۰۰هزار تومان اجرا میشود ،تعداد متقاضیان آن از سه
میلیون نفر هم خواهد گذشت!
زهرا ممتاز قمشــهای اظهار کرد :هم اکنون حدود سه
میلیون بیکار با تحصیالت دانشــگاهی در کشور داریم و
طبق آمار اعالم شده از سوی مسئولین ،حدود  ۴۰۰هزار
نفر در ســامانه کارورزی ثبت نام کردند که  ۲۰۰هزار نفر

واجد شرایط شناخه شدند.
وی عدم آگاهی فارغ التحصیالن و توجیه کافی آنها نسبت
به طرح را یکی از علل اســتقبال نکردن دانشآموختگان
دانست و گفت :عدهای در ابتدا تصور میکردند این طرح به
معنای استخدام است ولی پس از ورود به سامانه ،متوجه
شدند با آنچه توقع داشتند ،فاصله دارد.
این کارشناس حوزه کار افزود :دلیل دیگر این است که
اعتمادی به سرانجام و نتیجه طرح ندارند و مطمئن نیستند
که اشتغالشــان با دستمزد  ۳۰۰هزار تومانی ولو در غالب

کارورزی ،آنها را به سمت اشتغالی دائمی و پایدار هدایت
کند.
ممتاز به موضوع فرهنگ کار در کشور اشاره و اظهار کرد:
دلیل دیگری که در این خصوص متصور است به فرهنگ
کار و توقعی برمیگردد که یک فارغ التحصیل دانشگاهی
دارد و کار رسمی و مطمئن دولتی میخواهد .این طرح قرار
است در کارگاهها و کارخانهها اجرا شود ولی اگر اعالم کنند
کارورزی در ادارت دولتی و وزارتخانهها با ماهی حتی ۱۰۰
هزار تومان اجرا میشــود تعداد متقاضیان از سه میلیون

نفر هم خواهد گذشت چون با خود میگویند برویم وارد
سازمانی بشویم باالخره از این ستون تا آن ستون فرج است!
این پژوهشــگر اجتماعی افزود :در این طرح بحث تنها
متقاضی نیروی کار نیســت بلکه واحــد پذیرنده و بنگاه
متقاضی کارورز هم مطرح است.تاکنون حدود  ۷۰۰۰بنگاه
ی کردهاند که اگر همین آمار
و واحد پذیرنده اعالم آمادگ 
ثبت نا م شده را تقسیم بر بنگاهها کنیم به طور متوسط در
هر بنگاه باید  ۳۳تا  ۳۵نفر مشغول کارورزی شوند ولی به
نظر شدنی نیست.

