
رئیس مرکز آمار مجموع بیکاران و شاغالن 
ناق�ص را 5/2 میلی�ون نفر عن�وان می کند 
و رئی�س س�تاد اجراي�ي فرم�ان حض�رت 
امام)ره(می گوي�د: بزرگ تري�ن معض�ل 
کش�ور بیکاري اس�ت که اگر بحث اشتغال 
را حل کنیم، تهديدات خارج�ي نمي توانند 
مش�کلي برايمان ايجاد کنند، از  اين رو بايد 
نهضت اش�تغالزايي در کش�ور به راه بیفتد. 
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( در س��ومين نشس��ت اعضاي شوراي 
مديران كل دفات��ر حوزه هاي وزارت��ي و حوزه 
رياست س��ازمان ها و نهادها كه عصر سه شنبه 
)28 فروردين( برگزار شد، گفت: دشمن با تمام 
توان در زمينه هاي اقتصادي عليه كش��ورمان 
فعاليت مي كند؛ ممكن است فعاليت دشمنان 
منجر به ايج��اد زحمت و كندي در كار ش��ود، 
اما قطعاً نمي توانند مانعي برايمان ايجاد كنند.  
مخبر با تأكيد بر اينكه امروز به سه موضوع مهم 
نيازمنديم، گف��ت: موضوع اول ك��ه مهم ترين 
مسئله هم بوده، انسجام ملي است. به وحدتي 
ريشه اي در كشور نيازمنديم و جداي از مسائل 
سياسي و دسته بندي هاي آن، تكليف همگان 
حركت در مسيري اس��ت كه نتيجه آن وحدت 

باشد. 
وي ادامه داد: ايران كشور بسيار بزرگي است و 
امكانات وسيعي دارد. نبايد در ذهن مردم، كشور 
را به گونه اي ترس��يم كنيم كه احس��اس كنند 

زندگي سختي خواهند داشت. 
  در حوزه فقر زدايي موفق بوده ايم

مخبر اضافه كرد: در سال 56 كشور 30 ميليون 
نفر جمعيت داشت و 6 ميليون بشكه نفت توليد 
مي ش��د كه 5 ميليون آن را مي فروختند. بانك 
جهاني در همان س��ال اعالم كرد كه 46درصد 

مردم اي��ران زير خط فقر زندگ��ي مي كنند. بر 
اساس اين آمار در س��ال 56 حدود 14 ميليون 
نفر از 30 ميليون نفر زير خط فقر مطلق بودند.  
وي گفت: بان��ك جهاني در س��ال 93 و 94 كه 
جمعيت كشور چيزي حدود 80 ميليون نفر بوده 
آمار تعداد ايرانياني را كه زير خط فقر هستند، 
اعالم كرده اس��ت و براس��اس آن 5/9 درصد از 
مردم يعن��ي حدود 7 ميليون نف��ر زير خط فقر 

بودند و در مقايسه با قبل از انقالب كه جمعيت 
بسيار كمتر بوده اين رقم به نصف رسيده است. 
آيا چنين آماري نشان دهنده ناكارآمدي نظام يا 

كارآمدي آن است؟
  از امکانات خوب استفاده نکرده ايم

ماليه دولت در حالي روي برخي از بخش ها در 
حوزه درآمدزايي چون نفت، گاز و پتروش��يمي 
تمركز كرده اس��ت كه به گفته مخبر، در كشور 

امكان��ات بس��ياري 
داريم، اما متأسفانه 
از آنه��ا به خوب��ي 
اس��تفاده نكرده ايم، 
كش��ورمان  مث��اًل 
حدود 2هزار و 700 
كيلومت��ر ب��ه دريا 
دسترس��ي دارد، در 
كشورهاي نيمه پيشرفته زماني كه 100 كيلومتر 
به دريا دسترسي دارند، جمعيت بسيار زيادي را 

اداره مي كنند. 
مخبر گفت: كش��ورمان 95درصد زعفران دنيا 
را تأمين مي كن��د و 8 ميليارد دالر بازار زعفران 
دنياست، آن وقت ما چيزي حدود 400 ميليون 

دالر از اين بازار بزرگ استفاده مي كنيم. 
وي تصريح كرد: به لحاظ تنوع در صنايع دستي 
در جهان رتبه اول را داريم، اما به لحاظ حجم در 
رتبه هشتم قرار گرفته ايم و بين 25 تا 30 ميليارد 
دالر هم گردش اين بازار است و كشورمان 500 

ميليون دالر از اين بازار استفاده مي كند. 
  بیکاري معضل است

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ضمن 
اشاره به مسئله اشتغال تأكيد كرد: بايد با انسجام 
و ايجاد اميد در مردم، نهضت اشتغالزايي در كشور 
راه بيفتد و اين كار با يك قوه، يك دستگاه و يك 
جريان شدني نيس��ت، بلكه بايد همه به صحنه 
بيايند.  در ش��رايطي كه طبق آمارهاي رس��مي 
بي��ش از 3ميليون بيكار در كش��ور وجود دارد و 
ورود 4ميليون فارغ التحصيالن دانش��گاهي به 
بازار كار به تدريج اتفاق مي افتد، مخبر اضافه كرد: 
بزرگ ترين معضل كشور بيكاري است. اگر بحث 
اشتغال را حل كنيم، تهديدات خارجي نمي توانند 

مشكلي برايمان ايجاد كنند. 
  مالیات ه�اي س�تاد را همچ�ون بخش 
خصوص�ي و ب�ا اولوي�ت اول پرداخ�ت 

مي کنیم
در حالي كه عده اي پيوسته مدعي مي شوند كه 
مجموعه هاي انقالبي فعال در راستاي فقر زدايي 
ماليات حقه خود را به دولت پرداخت نمي كنند 
و از اين رهگذر در فعاليت هاي اقتصادي رقابت 
خدشه دار مي شود، مخبر ادامه داد: ماليات هاي 
س��تاد را همچون بخش خصوص��ي و با اولويت 
اول پرداخت مي كنيم و از س��وي مسئوالن امر 
اين موضوع بارها اعالم ش��ده شده است.  وي با 
اشاره به اينكه س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( از 
حدود شش سال پيش تصميم گرفت در جهت 
محروميت زدايي وارد عمل شود، گفت: در اين 
س��تاد هيچ فعاليتي انجام نمي شود، مگر اينكه 
مخاطب آن مردم باشند. تمام فعاليت هاي بزرگ 
ستاد در زمينه ايجاد اشتغال را به مناطق محروم 
برديم.  رئيس س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت 
امام)ره( با يادآوري هماهنگي ها ميان اين ستاد و 
دولت اظهار كرد: با دولت و بخش خصوصي هيچ 
رقابتي نداريم. تمام ساخت وسازها و فعاليت هاي 
عمراني و محروميت زدايي س��تاد با هماهنگي 
دولت صورت مي گي��رد؛ يعني م��ا در هيچ جا 
بيمارستان نمي سازيم، جز اينكه دولت تعيين 
كن��د و هيچ مدرس��ه اي بدون پيش��نهاد وزير 

آموزش و پرورش ساخته نمي شود. 
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بايد نهضت اشتغالزايي در كشور به راه بيفتد

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرين  قیمت نام شرکت 

19720بانك انصار
3050699مهندسي نصيرماشين 

15613سيمان سپاهان 
9317561نفت سپاهان

1015سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
117656سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

223701065سازه پويش 
223701065سازه پويش 

17942854شركتارتباطاتسيارايران
2967141توليدي كاشي تكسرام 

148469آلومينيوم ايران 
142866سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

2315102تراكتورسازي ايران 
167071لبنيات پاك 

204787ايران ياساتايرورابر
5319225كشت وصنعت پياذر

3055120الكتريك خودروشرق 
3256126حمل ونقل بين المللي خليج فارس

3628133معادن منگنزايران 
4077137پاكسان 

203063فوالدكاوه جنوب كيش
205563شكرشاهرود

164948فوالدآلياژيايران
222762 پگاه آذربايجان غربي 

4351114دوده صنعتي پارس 
133933سيمان شاهرود
6768159مس شهيدباهنر

294067پتروشيمي آبادان 
265456توريستيورفاهيآبادگرانايران

326167فراورده هاي نسوزايران 
101920سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

239947سرمايه گذاري آتيه دماوند
459587داده گسترعصرنوين- هايوب

489292نوردوقطعات فوالدي 
342361شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

213738كاشي الوند
236037فوالدمباركه اصفهان

374456ايران تاير
384056شيشه وگاز

201228قندثابت خراسان 
251434كابل البرز
380348نيروكلر

778793پارس سويچ 
632075پااليش نفت تبريز

702179لوله وماشين سازي ايران 
248225شهدايران 

14567143آسان پرداخت پرشين
26466258قندشيرين خراسان 

123512ليزينگرايان سايپا
8458كمباين سازي ايران 
250323توليديچدنسازان

140612نوردآلومينيوم 
8337پالسكوكار

262222تكنوتار
366029پااليش نفت تهران

218817صنايع شيميايي فارس 
959673كنترل خوردگي تكين كو

297922بيمه دانا
848762پارس خزر

276920سرمايه گذاري صنعت بيمه 
465232قندمرودشت 

17202114شركتارتباطاتسيارايران
728040داروسازي ابوريحان 

298016رادياتورايران 
305216توليدي گرانيت بهسرام 

841343سيمان خاش 
11255سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

13626ماشين سازي نيرومحركه 
18338سرمايه گذاريگروه توسعه ملي

417918كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
238410ملي سرب وروي ايران 

1579766پتروشيمي خارك 
421617همكاران سيستم
8833سيمان كردستان
390813پتروشيمي مبين

573517شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
368410گروه صنعتي بوتان 

25887صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11943واسپاريملت

465110صنايع پتروشيمي خليج فارس
33857پااليش نفت اصفهان

14653ليزينگ صنعت ومعدن 
24675سرمايه گذاري ساختمان ايران

547511سبحان دارو
21924بانك خاورميانه
28505فروسيليس ايران 

17223محورسازان ايران خودرو
19953كارخانجات توليدي شهيدقندي

20903گسترش نفتوگازپارسيان
10001ايركاپارتصنعت

10311سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ( 
1611615داروسازي اسوه 

21502مخابراتايران
12891سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

14631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17591گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

54153ايران ترانسفو
19631سيمان كرمان 
41822بهنوش ايران 

48432المپ پارس شهاب 
219697پتروشيميفناوران
39511فوالدخوزستان

64491توليدمواداوليه داروپخش 
15800داروسازي امين 

15520بيمه آسيا
11730بيمه البرز

16010معدني وصنعتي چادرملو
10620سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

80390شهد
45080دادهگسترعصرنوين-هايوب

17180بيمهپارسيان
14920گروهپتروشيميس.ايرانيان

57790كاشي پارس 
18670نيرومحركه 

8930سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
9100سرمايه گذاري بهمن 

14930سرمايه گذاري توسعه ملي 
2-23948خدمات انفورماتيك 

1-11394داروپخش )هلدينگ (
2-14019سپنتا

3-15152سيمان اصفهان 
2-8365پتروشيمي جم

3-9749نفت بهران 
2-6322فوالداميركبيركاشان

1-2728ذغال سنگ نگين ط بس 
1-2655پمپ سازي ايران 

1-2395صنعتي بهشهر
2-4744گلتاش 

1-2134داروسازي روزدارو
9-18106بهپرداختملت

2-3883س.صنايع شيميايي ايران
1-1827بيمه ملت

1-1699سيمان تهران 
2-3203كاشي وسراميك حافظ 

11-17250داروسازي سينا
14-19983البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

2-2813 ايران دارو
2-2747سيمان ايالم 

1-1248سرمايه گذاري سپه 
6-6892قندنقش جهان 
2-2259سيمان هگمتان 
1-1018سيمان سپاهان 

1-936بانك ملت
5-4557داروسازي زاگرس فارمدپارس

6-5239پااليش نفت بندرعباس
3-2529قندنيشابور
21-16985گلوكوزان 

4-3233تجارت الكترونيك پارسيان
6-4727سرماآفرين 

4-3144كارت اعتباري ايرانكيش
6-4502داروسازي اكسير

7-5215سرمايه گذاري دارويي تامين

رئیس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(: 

چگونهنرخدالرباآمارصادراتبازيميكند؟
يک�ي از موضوع�ات مهمي ک�ه پ�س از کاهش 
ارزش پول مل�ي در براب�ر ارز مطرح مي ش�ود، 
تأثی�ر اي�ن پديده ب�ر می�زان صادرات کش�ور 
اس�ت. به گفته صاحبنظ�ران افزايش ن�رخ ارز 
آمار صادرات را در کوتاه م�دت افزايش مي دهد 
و اگ�ر افزاي�ش ن�رخ ارز، صحی�ح مديري�ت 
نش�ود در ص�ادرات نتیج�ه معک�وس مي دهد. 
برخي از صاحبنظران و كارشناس��ان معتقدند كه 
افزايش نرخ ارزها موجب پايين آمدن قيمت توليدات 
ملي ش��ده و در نتيجه كاالهاي ايراني مي توانند با 
قدرت رقابت پذيري بهتري در بازار هاي بين المللي 
ورود كرده و سهم بيشتري را عايد خود كنند. اكبر 
تركان، مدير اسبق سازمان مناطق آزاد كشور معتقد 
است: افزايش نرخ ارز گام مثبتي در جهت صادراتي 
كردن توليدات ملي بوده و مي تواند برند ايراني را با 
سرعت بيشتري در بازارهاي جهاني مطرح كند، اين 
در حاليست كه بسياري از كارشناسان با اين نظر به 
شدت مخالفند و تجربيات ناموفق كشور در برهه هاي 
زماني قبل را كه با رشد صعودي نرخ ارز مواجه بود، 

گواه اين موضوع مي دانند. 
  افزايش نرخ ارز يك شمشیر دو لبه است

فيروز ابراهيمي، دبير خانه صنعت معدن و تجارت 
خراس��ان رضوي معتقد اس��ت: در مقطعي كه در 
دولت دهم نرخ ارز سه برابر ش��د، اتفاقاتي افتاد كه 
مي توان از آن درس گرفت و در شرايط كنوني از آن 
بهره برد. در هفته هاي گذشته شاهد افزايش 50 تا 
60 درصدي نرخ ارز بوديم، اين اتفاق موجب ايجاد 

التهاب و نگراني هايي در بازار كشور شد. 
ابراهيمي مي گويد: افزايش نرخ ارز يك شمشير دو 
لبه اس��ت؛ باال رفتن ارزش دالر نسبت به پول ملي 
موجب گران تر ش��دن مواد اوليه خارجي مي ش��ود 
كه توليد كننده داخلي به آن ني��از دارد و در نتيجه 
موجب افزايش قيمت كاالي ايراني خواهد ش��د. از 
طرف ديگر افزايش نرخ ارز مي تواند موجب كاهش 

قيمت توليدات ملي در سطح بازار هاي جهاني شده 
و افزايش ص��ادرات و رقابت پذيري بهت��ر را در پي 
داشته باشد.  ابراهيمي مي افزايد: بر اساس تحقيقات 
صورت گرفته بيشتر صادرات ما بر پايه بهره گيري از 
مواد اوليه توليد داخل است. به عنوان مثال محصول 
استراتژيك زعفران در گذش��ته با افزايش ناگهاني 
نرخ ارز به صادرات بهتر و بيش��تري دس��ت يافت و 
سود آوري باالتري را نصيب كشور كرد. اين موضوع 
ضروري اس��ت كه يك پايش جامع در كل كش��ور 
صورت گرفت��ه و مزيت هاي صادرات��ي هر منطقه 
بر اساس پتانس��يل همان منطقه سنجيده شود تا 
بتوانيم در برهه كنوني و با افزايش نرخ ارز، صادرات 

كشور را بهبود ببخشيم. 
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
مي گويد: توليد لوازم خانگي يا محصوالتي ش��بيه 
به آن مزي��ت صادراتي كمتري نس��بت ب��ه توليد 
مواد غذايي مانند رب، بيس��كوئيت و ش��كالت در 

ايران دارد، زيرا در حوزه توليد مواد غذايي، صنايع ما 
وابستگي به واردات مواد اوليه خارجي ندارد. 

 ابراهيمي مي افزايد: با توج��ه به آمارهاي صادراتي 
سال هاي گذشته، به جز ميعانات گازي و محصوالت 
وابسته به نفت، مواد غذايي حدود 70 درصد حجم 
صادرات كشور را به خود اختصاص مي دهد، افزايش 
نرخ ارز در اين حوزه مي تواند موجب بهبود آمارهاي 

صادراتي در آينده شود. 
   اگر افزايش نرخ ارز صحیح مديريت نشود، 

نتیجه معکوس مي دهد
مويد حسيني صدر، كارش��ناس تجارت با اشاره به 
تأثيرات نرخ ارز در صادرات مي گويد: افزايش نرخ ارز 
به نفع صادرات كشور است؛ هر چند اگر اين موضوع 
به درستي مديريت نشود، اما باز هم در آينده نتيجه 
معكوس در پي خواهد داشت. در تمام دنيا در شرايط 
تغيير نرخ واحد پولي نس��بت به ارزه��اي جهاني، 
جلسات مشتركي بين بازار و مديريت دولتي برگزار 

شده و به يك توافق مش��ترك براي تعيين سهم هر 
كدام از طرفين مي رسند.  حسيني صدر مي افزايد: 
در چنين شرايطي مشخص مي شود زماني كه نرخ 
ارز باال رفت چه كارهايي بايد صورت گيرد كه موجب 
بهبود وضعيت اقتصاد كالن ش��ود، اما متأسفانه در 
كش��ور ما اين اتفاق هرگز نمي افتد و از آنجايي كه 
تسهيالتي براي صادر كنندگان در بانك ها انديشيده 
نش��ده، دريافتي در اين حوزه يا به خارج از كش��ور 

منتقل شده يا در بازار سياه به فروش مي رسد. 
اين كارشناس تجارت تأكيد مي كند: رسيدن به اين 
هدف نيازمند يك اعتماد سازي بين بخش خصوصي 
و دولتي اس��ت كه اين مهم در پي تشكيل ميزهاي 
مشترك و رسيدن به فهم مشتركي در جهت رونق 
صادرات و كاهش واردات رخ خواهد داد. هم اكنون 
رقابتي بين مدير تصميم گير و بازار شكل گرفته و در 
نتيجه هيچ اعتمادي بين دو طرف دولتي و خصوصي 
وجود ندارد.  حس��يني صدر مي افزاي��د: رابطه بين 
مس��ئوالن دولتي و بخش خصوصي شبيه به بازي 
شطرنج شده كه هر دو طرف به فكر شكست دادن 
طرف مقابل هس��تند؛ در صورتي كه هدف مسئول 
و بازار بايد شكل گيري بازار ش��فاف و بدون تالطم 
باشد.  همچنين ابراهيم محمد  رضا زاده، مدير ميز 
عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان افزايش نرخ ارز را در بهبود اوضاع 
صادراتي كشور مؤثر ندانسته و مي گويد: اثر تغييرات 
ارز ش��ايد به صورت كوتاه بتواند ميزان صادرات را 
افزايش دهد، اما به مرور شاهد تنش  هايي در حوزه 
صادرات خواهيم بود.  وي مي افزايد: با افزايش نرخ 
ارز توليد كننده و صادر كننده باي��د از جهت وزني، 
كاالي بيشتري به مشتريان خارجي بدهند و ممكن 
است در پايان سال آمارهاي صادراتي رشد صعودي 
را نش��ان داده و كمي فريبنده باشد، اما بايد در نظر 
گرفت افزايش وزني صادرات در اين حالت با افزايش 

ارزي در اين حوزه برابر نخواهد بود. 

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

پيش فروش يك  ماهه سكه متوقف شد
خري�د  پی�ش   ب�راي  دي�روز  صب�ح  از  م�ردم  درحال�ي 
س�که هاي ي�ك ماه�ه ب�ه بان�ك مل�ي مراجع�ه مي کنن�د 
اس�ت.  ش�ده  لغ�و  ط�رح  اي�ن  مي گوين�د  ش�عب  ک�ه 
به گزارش تسنيم، طرح پيش  فروش يك ماهه سكه با قيمت يك ميليون 
و 590 هزار تومان در بانك ملي با دس��تور بانك مركزي متوقف شده 
است.  برخي زمزمه ها حكايت از توقف طرح پيش فروش سه ماهه سكه 
با قيمت يك ميليون و 540 هزار تومان دارد؛ البته همزمان تعدادي از 
شعب بانك ملي نيز به متقاضيان اعالم كرده اند كه پيش فروش يك ماهه 
و سه ماهه نداريم! بانك مركزي همزمان با اعالم سياست ارز تك نرخي 
در بازار ارز از تصميم خود براي افزايش زمان بندي پيش فروش سكه با 
قيمت هاي مختلف هم رو نمايي كرده و گفته بود با اين سياست قيمت 
سكه هم ارزان مي شود،  اما همزمان با اجراي اين سياست، در اولين گام 
حراج سكه را به صورت يكباره لغو كرد؛ امروز هم پيش فروش يك ماهه 
را كنس��ل كرد. مشخص نيس��ت در س��اعات بعد پيش فروش سكه با 

سررسيدهاي باالتر چه سرنوشتي خواهند داشت!

شريعتمداري:
 ۸۸ طرح صنعتي با سرمايه گذاري خارجي

 در حال اجراست 
وزير صنع�ت، مع�دن و تج�ارت با اش�اره ب�ه اج�راي ۸۸ طرح 
صنعتي ب�ا س�رمايه گذاري خارجي گف�ت: بايد ب�راي حمايت از 
تولی�د مل�ي نس�بت ب�ه خري�د کاالي ايران�ي تعص�ب داش�ته 
باش�یم و البت�ه در اي�ن می�ان ارتق�اي کیفی�ت محص�والت 
داخل�ي مس�ئولیت اصلي هم�ه دس�ت اندرکاران تولید اس�ت. 
محمد شريعتمداري در نشست هم انديشي با رئيس و اعضاي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي گفت: با اتكا به سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي، اسناد باالدستي، برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردي 
رياست جمهوري، برنامه يكساله تدوين و به معاونت ها جهت اجرا ابالغ 
شده است.  وي با اشاره به نامگذاري سال 97 به سال حمايت از كاالي 
ايراني توسط رهبر معظم انقالب افزود: براي حمايت از كاالي ايراني از 

دل اين برنامه يكساله يك اقدام راهبردي طراحي كرديم. 
شريعتمداري با تأكيد بر اينكه تمايل نسبت به خريد كاالي ايراني بايد در 
دل همه مردم ايجاد شود، گفت: حتي اگر كاالي ايراني از لحاظ استاندارد 
و كيفيت با نمونه خارجي اش برابري نكند، بايد براي حمايت از توليد ملي 
و اشتغال جوانان نسبت به خريدش اقدام كنيم و در اين مسير پويش هاي 
متعددي از جمله »آري به توليد ملي« طراحي شده و در حال اجراست.  
وي با اش��اره به اينكه نيازمند نوس��ازي و بهس��ازي واحد های صنعتي 
هستيم، گفت: حدود 2 هزار و 700 واحد صنعتي را براي نوسازي رصد 
كرديم و مجلس شوراي اسالمي تصويب كرد كه از نرخ سود تسهيالت 

اعطايي براي بازسازي خطوط توليد استفاده كنيم. 
ش��ريعتمداري همچنين با اش��اره به برخي آماره��ا و عملكرد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: 49 ه��زار و 916 طرح در حال اجرا در 
كشور داريم و 88 طرح صنعتي با سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 
حال اجراست .  شريعتمداري با اش��اره به آمارهاي حمل و نقل كاال نيز 
گفت: بر اس��اس آمار وزارت راه و شهرسازي در س��ال 96، 9/7 درصد 
مجموعه كاالي ترانزيت و 20 درصد حمل و نقل كاالي جاري در جاده ها 
افزايش پيدا كرده كه اين نشانگر افزايش ميزان توليد در كشور است. از 
سوي ديگر از 44 محصول منتخب صنعتي توليد 31 محصول افزايش 
باالي 7 درصد داشته و توليد 13 محصول يا كاهش يافته يا ثابت مانده 

است و در مجموع رشد صنعتي كشور 4/5 درصد بوده است.

 آقاي ربيعي! توسعه كمي و كيفي
 تشكل هاي كارگري مهم است 

در حالي ک�ه بخش خصوصي ب�ا عن�وان کارفرماي�ي داراي صدها 
تش�کل اس�ت، اما کارگ�ران به عن�وان محور توس�عه کش�ور با 
جمعیتي بالغ بر 13ت�ا 15 میلیون نفر در کن�ار کارفرمايان چندان 
تشکل هايش�ان ب�ه چش�م نمي آي�د و تأثیر گ�ذاري چنداني نیز 
ندارن�د، اي�ن در حال�ي اس�ت ک�ه رش�د تش�کل هاي کارگ�ري 
مي توان�د به ثب�ات اقتص�ادي، بهب�ود وضعی�ت اقتص�اد ايران، 
تقوي�ت اش�تغالزايي و صیان�ت از مش�اغل موج�ود کم�ك کند. 
به گزارش »جوان«، در كشورهاي پيشرفته كارگران به نسبت جمعيتي 
كه دارند داراي حزب قوي هستند كه اين حزب در مجلس و همچنين 
دولت صاحبنظر است، از اين رو احزاب كارگري با تشكيل كميسيون هاي 
تخصصي مختلف سياست هايي را دنبال مي كنند كه به رشد و توسعه 

اقتصادي، صيانت از مشاغل و ثبات اجتماعي بينجامد. 
متأس��فانه به دليل ديدگاه هاي مختل��ف و متضاد، قرائ��ت نه چندان 
صحيحي از تش��كل هاي كارگري گاهاً ارائه شده اس��ت، اين در حالي 
است كه وجود اين تشكل ها به جهت صيانت از 23 ميليون شغل موجود 
بي شك مي تواند مؤثر باشد، البته تشكل هاي كارفرمايي به عنوان يكي 
از نهادهاي الزمه صيانت از اش��تغال و توسعه اش��تغال طي دهه هاي 
گذشته رشد كيفي و كمي بسيار قابل مالحظه اي داشته اند، به طوري كه 
بخش كارفرمايي و خصوص��ي داراي پارلمان و اتاق، تش��كالتي چون 
اتحاديه، صنف و انجمن است.  در اين ميان متأسفانه رشد كيفي و كمي 
تشكل هاي كارگري متعهد به نظام و انقالب اسالمي بايد بيشتر مورد 
توجه قرار بگيرد، اين در حالي است كه انتقادهايي در رابطه با استفاده 
برخي از تشكل هاي كارگري در انتخابات هاي مختلف به سود برخي از 
جريان ها مطرح است كه اين بهره جويي ها از اين تشكل ها بايد پايان يابد 
و توسعه كمي و كيفي اين تشكل ها با مس��اعدت مجموعه هايي چون 
دولت، مجلس و خانه كارگر انجام پذيرد.  متأسفانه نمايندگان كارگري 
حتي در شوراي عالي اش��تغال كه پايان هر سال جلسه اي براي تعيين 
دس��تمزد كارگران برگزار مي كنند، هم چندان مورد توجه نيس��تند و 
معموالً نظر نمايندگان دولت و كارفرمايان نظرشان غالب مي شود كه 
ضعف صداي كارگر با 13 تا 15 ميليون س��هم از جمعيت 23ميليوني 
اشتغال يك معضل است، زيرا در پيشرفت كشور كارگران سهم دارند و با 
توسعه تشكل هايشان بايد مشاركتشان د ر صيانت از اشتغال و پيشرفت 

كشور افزايش يابد. 
در همين رابطه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حضور در 
نشست با نمايندگان و اعضاي تشكل هاي عالي كارگري كه در وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار ش��د، اظهار داش��ت: رابطه خوبي با 

اعضاي تشكل ها دارم و تحوالت جامعه كارگري را به خوبي مي دانم. 
وي با اعالم اينكه در تشكل هاي كارگري به صورت كمي 55 درصد رشد 
داشتيم، گفت: تشكالت تجمعي ما در حال فرو افتادن بود كه آنها را در 
قالب شوراها احيا كرديم؛ چرا كه وجود هر نوع تشكلي كه در آن كارگران 
انبوه شركت داشته باشند براي ما مهم اس��ت؛ بايد به سمت قدرتمند 
كردن تش��كل ها پيش برويم.  ربيعي شنيده ش��دن صداي تشكل ها و 
كيفي كردن فعاليت هايش��ان را راهكاري ديگري براي قدرتمند سازي 
آنها دانس��ت و افزود: براي اين منظور پيوند ب��ا نخبگان فكري اهميت 
دارد، ما بايد بتوانيم اش��خاصي كه صدايشان پژواك دارد، دعوت كنيم 
و يك نهاد خوب بسازيم؛ تشكل هاي قوي با صداي بلند آرمان ماست و 
خاستگاه جامعه كارگري نهاد گرايي است و اين صداها بايد بلندتر شنيده 
شود.  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه جامعه كارگري در 
فرآيندهاي اقتصادي سريع پيش آمده از خود صبوري خوبي نشان داد، 
اظهار داشت: جامعه كارگري در تحوالت اخير و شبه اغتشاشات حضور 
نداش��ت و اين نش��ان از آن دارد كه جامعه كارگري ديدي دراز مدت و 
آينده انديش دارد؛ البته جامعه كارگري همواره خواس��تار ثبات همراه 

با حق طلبي بوده است. 

رضا دهشیری|جوان

واکنش

رئی�س مرک�ز آم�ار گف�ت: 
3میلی�ون و 2۰۰ ه�زار نف�ر 
بی�کار مطل�ق )  اف�رادي که 
حتي يك ساعت هم در هفته 
کار نمي کنن�د( در کش�ور 
داري�م و ح�دود 2 میلی�ون 
نفر ه�م داري�م که اش�تغال 
ناقص ) اف�رادي ک�ه کمتر از 

44س�اعت در هفته کار مي کنند( دارند 
و ب�ه دنبال ش�غل تم�ام وقت هس�تند. 
بر اس��اس اطالعات مركز آمار ايران، در سال 
1396، ن��رخ بي��كاري 12/1 درصد و س��هم 
اشتغال ناقص از اش��تغال كشور 10/4 درصد 
بوده است.  اميدعلي پارسا، رئيس مركز آمار 
ايران گفت: 3 ميلي��ون و 200 هزار نفر بيكار 
مطلق در كشور داريم و حدود 2 ميليون نفر 
هم داريم كه اش��تغال ناقص دارند و به دنبال 
شغل تمام وقت هستند.  وي با اشاره به اينكه 

مركز آم��ار تعري��ف كار را بر 
اساس استانداردهاي سازمان 
بين المللي كار ارائه مي دهد، 
گفت: بر همين اس��اس بيكار 
مطل��ق ب��ه كس��اني اطالق 
مي شود كه حتي يك ساعت 
در هفته ه��م كار نمي كنند. 
اشتغال ناقص هم بنا بر اعالم 
مركز آمار بر همين اس��اس بي��ن يك تا 44 
ساعت در هفته و اشتغال كامل 44 ساعت در 
هفته يا بيش��تر را در بر مي گيرد.  پارسا افزود: 
كس��اني هم كه گاهي درباره تع��داد بيكاران 
برآوردي بيش از آنچه ما اعالم مي كنيم، دارند، 
تالش مي كنند كه بيكاري ناقص و مطلق را با 
هم تركيب كنند و افراد داراي اشتغال ناقص را 
هم بيكار قلمداد مي كنند كه اين غلط است و 
كسي كه اشتغال ناقص دارد بيكار نيست؛ هر 

چند كه بايد به فكر اشتغال ناقص هم بود. 
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