اقتصاد

روزنامه صبح ایران

ارتقای
۱۳پلهای
رتبه ایران در
شاخص جهانی
کارآفرینی

دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار در گزارشی شاخصهای
جهانی کارآفرینی در سال  ۲۰۱۸را منتشر کرد که بر اساس آن رتبه جهانی ایران
از  ۸۵در سال  ۲۰۱۷به  ۷۲در سال  ۲۰۱۸ارتقا یافت.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛ بر اساس آمار منتشر شده از شاخص جهانی
کارآفرین��ی ،رتبه کارآفرینی ایران در س��ال  ۲۰۱۸با افزای��ش  ۱۳رتبهای در میان ۱۳۷
کشور جهان به  ۷۲رسیده است .گزارش منتشر شده نشان میدهد رتبه کارآفرینی ایران
در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به  ۱۱رسیده است که در مقایسه با سال قبل،
س��ه رتبه بهبود یافته اس��ت .بر اساس این گزارش  ،دستیابی به رشد و رونق اقتصادی در
ش��رایط رقابتی عصر حاضر ،بدون ایجاد محیط مساعد برای ظهور و رشد کسبوکارهای
کارآفرینانه و نوآور امکانپذیر نیس��ت .کارآفرینی موتور رشد اقتصادی است که بدون آن
رش��د بهرهوری و خلق مش��اغل جدید بسیار دش��وار خواهد بود .مطالعات درباره کشورها
نشان میدهد که آموزش افراد و فرهنگسازی و ایجاد وجهه مناسب برای کارآفرینان در
جامعه ،کافی نبوده بلکه بروز کارآفرینی نیازمند محیطی مس��اعد نیز هس��ت .این یعنی،
کارآفرینی پدیدهای فرابخش��ی و چندوجهی است بهنحویکه از یکسو متاثر از همه ابعاد

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاس��ی است و از سوی دیگر بر تمام این ابعاد تاثیرگذار
اس��ت .ازاینرو توس��عه کارآفرینی درگرو توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبههای
متعددی اس��ت .شاخص جهانی کارآفرینی ( )GEIکه همه ساله از سوی موسسه جهانی
توسعه کارآفرینی ( )GEDIمنتشر میشود و تصویری از تغییرات اکوسیستم کارآفرینی
کشورها ارائه میدهد ،نماگری است که سالمت اکوسیستم کارآفرینی در یک کشور را از
ی و اشتیاق کارآفرینی ،هم در سطح
طریق تعامالت پویا و نهادینهشده بین گرایش ،توانای 
فردی و هم در سطح نهادی مورد ارزیابی قرار میدهد .فرضبنیادی در تهیه این شاخص
این اس��ت که کارآفرینی هرچند ماهیت رفتاری و فردی دارد اما تقریبا در صورتی امکان
ب��روز مییابد ک��ه محیط به فرد اجازه بروز آن را بدهد .بهعنوانمثال اگر نیروی انس��انی
تحصیلک��رده و دارای مهارت الزم برای بهکارگیری در کس��بوکار مبتنی بر فرصت در
جامعه به وفور وجود داش��ته باش��د اما شرایط محیطی و نهادی جامعه به شکلی باشد که
افراد نتوانند ریس��ک ش��روع کس��ب و کار را بپذیرند ،کارآفرینی توسعه نخواهد یافت .به
عبارتی پویایی کارآفرینی در هر کشور عالوه بر خصلتها و ویژگیهای افراد جامعه ،درگرو
محیط نهادی نیز است.

کوچ نقدینگی از بازار«ارز» به «تسه»
در حالی که تا دو روز گذش�ته قیمت اوراق
تس�هیالت مس�کن ب�ه دلیل کاه�ش میزان
معامالت مس�کن ،به کمت�ر از  ۶۰هزار تومان
رس�یده بود ،امروز با رشدی چشمگیر،اوراق
تس�ه  ۶۰هزار تومانی ۷۷ ،هزار تومان فروش
رفت.
ب��ه گزارش مهر ،طی ماه های گذش��ته به دلیل
جذابیت های بازار ارز و سکه ،دالالن و سفته بازان
در پ��ی خرید و فروش دالر و س��که طال بودند؛ به
همین دلیل بازار اوراق تس��هیالت مسکن(تس��ه)
در آرامش به س��ر می برد  .ام��ا از دیروز با اجرای
سیاس��ت تک نرخی کردن ارز ،نقدینگی سرگردان
در حال خروج از بازار سکه و ارز و حرکت به سمت
بازار مس��کن است؛ بر این اساس طی دو روز اخیر
قیمت اوراق تسه بصورت چشمگیری افزایش یافته
است.
بر اس��اس اعالم دیده بان بازار ،اوراق تس��هیالت
مس��کن صادره در ش��هریور ماه  ۹۶با نماد «تسه
 »۹۶۰۶ک��ه در روزه��ای پایانی هفته گذش��ته به
قیمت  ۵۹هزار تومان به فروش رفته بود ،امروز در
فرابورس به قیمت  ۶۵هزار تومان معامله شد.
همچنی��ن اوراق تس��ه اس��فند  )۹۶۱۲( ۹۶که
در روزهای گذش��ته  ۶۰هزار توم��ان بود ،امروز با

قیمت  ۶۵هزار و  ۴۰۰تومان به فروش رفت .اوراق
تسهیالت مسکن فروردین ( ۹۶تسه  )۹۶۰۱نیز در
هفته گذش��ته  ۵۷هزار تومان بود که امروز به نرخ
 ۶۴هزار و  ۵۰۰تومان به فروش رسید.
گفتنی است گران ترین نرخ اوراق تسهیالتی که

امروز در بازار س��رمایه به فروش رسید ،اوراق تسه
آذر ماه ( ۹۵تس��ه  )۹۵۰۱بود که در هفته گذشته
 ۵۷تا  ۶۱هزار تومان معامله می ش��د اما امروز به
قیمت  ۷۷هزار و  ۵۰۰تومان معامله شد.
ضمن اینکه اوراق تس��هیالت مس��کن صادره در

چگونه و چقدر ارز مسافرتی بگیریم؟

با تغییر و تحوالتی که در سیاس�تهای ارزی رخ داد و دالر تک
نرخی ش�د ،اکنون مس�افران برای دریافت ارز م�ورد نیاز خود با
ابهاماتی مواجهاند.
به گزارش ایسنا ،در جریان یکسان سازی نرخ ارز برای دالر نرخ ۴۲۰۰
تومان تعیین شد و تمامی گروهها و مشموالن دریافت ارز مبادلهای که با
نرخ پایینتر از بازار و حدود  ۳۸۰۰تومان آن را دریافت میکردند ،باید از
این پس دالر  ۴۲۰۰تومانی را مورد استفاده قرار دهند.
یکی از گروههای مصرفکننده ارز مسافران خارج از کشور هستند؛ این
افراد البته تا شهریورماه سال  ۱۳۹۶ارز مبادلهای دریافت میکردند ،یعنی
ب��ا نرخ دولتی که به کمتر از  ۳۸۰۰تومان میرس��ید ،بهطوری که به هر
مسافر به اندازه  ۳۰۰دالر پرداخت میشد و برای سفرهای عتبات عالیات
حدود  ۲۰۰دالر بود ،اما از نیمه دوم س��ال گذشته با بازنگری در مقررات

ارزی این گزینه حذف ش��د و مس��افران باید ارز را به صورت آزاد دریافت
میکردند .اما بعد از حذف ارز مس��افرتی از لیست مبادلهای شرایطی که
وجود داشت این بود که مسافران میتوانستند از صرافی بانکها تا سقف
 ۵۰۰۰دالر ارز دریافت کنند و با ارائه پاسپورت ،کارت ملی و بلیت انجام
میشد که نرخ آن تفاوت چندانی با بازار نداشت و حدود  ۱۵تا  ۲۰تومان
روی هر دالر ارزانتر عرضه میش��د .با این ح��ال با تصمیم اخیر ارزی و
یکسانس��ازی نرخ ارز شرایط مسافران بار دیگر تغییر کرده و حجم دالر
اختصاص یافته به آنها تا یک پنجم کاهش یافته است.
از این پس مس��افران باید دالر را با ن��رخ  ۴۲۰۰تومان دریافت کنند و
شرایط از این قرار است که ارز مسافرتی برای یکبار سفر در سال تا حدود
 ۱۰۰۰یورو یا معادل آن به س��ایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی
هوایی پرداخت میشود .میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

یورو بار تجارت ایران را به دوش میکشد

وزیر صنع�ت ،معدن و تجارت تاکی�د کرد :به
ط�ور کلی انحصار یک ارز خارجی یا تمرکز روی
یک ارز به صالح کشور نیست.
محمد شریعتمداری اقدام اخیر دولت در تکنرخی
ش��دن نرخ ارز را سیاستی بسیار قاطعانه برای کنترل
ب��ازار ارز و بهبود اوض��اع اقتصادی و تجاری کش��ور
دانست .به گزارش ایس��نا ،وی در خصوص این سوال
که آیا در حال حاضر تجارت ایران آمادگی این را دارد
ک��ه از س��مت دالر به یورو تغییر کن��د؟ گفت :اتکای
تج��ارت ایران به یورو همین امروز هم بیش از س��ایر
ارزهای خارجی است.
این عضو کابین��ه دولت دوازدهم افزود :بخش��ی از
فروش تجاری ایران به نفت مربوط میشود که درآمد
حاص��ل از این بخش به صورت مش��ترک با دالر و ارز
کش��ورهایی که ب��ه آنها نفت صادر میش��ود ،صورت
میگی��رد و بخش��ی از این درآمد نی��ز از طریق یورو

تامین میشود.
ش��ریعتمداری ادامه داد :بخشه��ای دیگر تجارت
خارجی ایران نیز به نس��بت قابل مالحظهای به یورو
وابسته اس��ت .به طور مثال در مورد کاالهای اساسی
این اتفاق از قبل رخ داده است.
ترجیح ایران بر تجارت با ارز کشور هدف
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین متذکر ش��د:
باید تجارت ما به س��مت ارزهای مختلف برود .از آنجا
که امروز روابط ما با کشورهای اروپایی رو به گسترش
است به طور طبیعی باید روی ارز این کشورها تمرکز
بیشتری داشته باشیم.
وی در پایان گفت :با این وجود سیاس��ت عمومی ما
این است که تجارت تا جایی که مقدور است و به ویژه
در مورد ارزهای قابل مبادله با ارز کشور مقابل صورت
گی��رد و بخصوص در کش��ورهایی که حجم مبادالت
تجاری بیشتری دارند ،تجارت با ارز قابل مبادله یا ارز
خود آن کشور ادامه پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی ب��ه تازگی اعالم کرده که
پیش��نهاد جایگزینی ی��ورو با دالر را ب��ه مقام معظم
رهبری ارائه کرده ایم و ایشان نیز استقبال کرده اند.
ولی ا ...س��یف در جلس��ه علنی مجلس و در جریان
بررس��ی وضعیت بازار ارز گفت :من پیش��نهادی را با
حض��رت آقا مطرح کردم که ی��ورو در مبادالت ارزی
جایگزین دالر ش��ود ،چرا که دالر نقشی در مبادالت
خارجی ما ندارد و ایش��ان هم از این موضوع استقبال
کردند.

خرداد ماه ( ۹۵تس��ه  )۹۵۰۳نیز در حالی که ۶۲
ه��زار تومان تا روز گذش��ته در فراب��ورس خرید و
فروش می ش��د ،امروز به قیم��ت  ۷۳هزار تومان
خریداری شد.
بیشترین حجم خرید و فروش اوراق نیز تا کنون
فروش بس��ته  ۲۴۰برگه ای ای��ن اوراق متعلق به
آذرماه  ۹۶اس��ت ک��ه  ۶۴ه��زار و  ۵۰۰تومان به
فروش رسید.
به گفته کارشناس��ان ،در حالی که همچنان بازار
مسکن در رکود به سر می برد ،افزایش ناگهانی نرخ
اوراق تس��هیالت به فاصله دو روز تعجب آور است.
اگرچه کارشناسان بازار مسکن پیش بینی افزایش
ناگهانی معامالت مسکن پس از ماه مبارک رمضان
و درنتیجه افزایش قیمت اوراق تس��هیالت مسکن
را اعالم کرده بودند ،با این حال افزایش قیمت این
اوراق در ب��ازه زمانی کنونی ک��ه هنوز بانک عامل
بخش مس��کن ترتیب اثر به پرون��ده های دریافت
وام متعلق به روزهای پایانی سال گذشته را به طور
جدی آغاز نکرده ،جای تعجب دارد .به خصوص که
تعدادی از معامالت امروز اوراق تس��هیالت ،خرید
برگه ها در حجم های بزرگ است که نشان دهنده
خرید این اوراق ب��رای مصارفی غیر از دریافت وام
مسکن به شمار می رود.

به کش��ورهای هممرز و مش��ترکالمنافع به غیر از ع��راق  ۵۰۰یورو و یا
معادل آن به س��ایر ارزها اس��ت .متقاضیان ارز مس��افرتی موظف هستند
گذرنامه معتبر ،بلیت هواپیما ،ویزای کش��ور مقصد (کش��ورهایی که نیاز
به ویزا دارند) و رس��ید پرداخت عوارض خروج از کش��ور را به بانک ملی
پرداخت کنند.
پرداخت ارز در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی پس از (باجه
کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری و مهر کردن گذرنامه
متقاضی انجام میش��ود .میزان و ترتیبات پرداخ��ت ارز به زائران عتبات
عالیات فعال مشخص نیس��ت و پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت
مشخص میشود .با توجه به ش��رایط جدید دیگر مسافران برای دریافت
ارز هیچ نیازی به ورود به بازار ارز و یا مراجعه به صرافی بانکها ندارند و
تماما در شبکه بانکی انجام میشود.

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

تشریح۳راهبرد جدید برای افزایش اشتغال پذیری
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تشریح
۳راهبرد جدید این سازمان برای افزایش اشتغال
پذیری ،از تدوین برنامه انطباق آموزشهای مهارتی
منطبق با نیاز بازار کار خبرداد.
به گزارش مهر،س��لیمان پاک سرش��ت با اش��اره به
تعریف  ۳راهبرد توس��عه نظام آموزشهای مهارتی با
هدف اش��تغالزایی در سال  ۹۷گفت :با توجه به اینکه
مهارت آموزی و خالء مهارت در جامعه همیش��ه یکی
از مش��کالت پیش روی نیروی انس��انی بوده بنابراین
یکی از اهداف ما این است که جامعه را در گام نخست
با خالء مهارتی آش��نا کنیم که با همین رویکرد بخشی
از فعالیتهای س��ازمان آموزش فن��ی و حرفهای در این
مسیر خواهد بود .رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور با تاکید بر اینکه باید آموزشهای مهارتی به جوانان
منطبق با نیاز و تقاضای بازار کار باش��د ،دومین راهبرد
این سازمان را تدوین برنامه انطباق آموزشهای مهارتی
با نیاز بازار کار عنوان ک��رد و افزود :هر زمان که مهارت
آموزی متناس��ب با نیاز بازار کار تعریف شود میتوانیم
مدعی باش��یم موفق عمل کرده ایم .در این راستا باید از
تمرکزگرایی برنامههای آموزشی به شکل یکپارچه فاصله
بگیریم و آموزشهای مهارتی را بر مبنای تقاضای محلی
و استانی بومی س��ازی کنیم .وی تاکید کرد :در واقع از
این به بعد برنامه س��ازمان آم��وزش فنی و حرفهای این
خواهد بود که ادارات کل در استانها باید پاسخگوی نیاز
آموزشهای مهارتی همان استان باشند که در بازههای
زمانی  ۶ماهه یا یکساله بر این روند نظارت خواهد شد.

حقوق کارمندان دولت ساماندهی میشود

تعیین ش�رایط س�اماندهی حقوق و مزایای کارمندان دولت در
دستورکار شورای حقوق و دستمزد قرار گرفته است.
شکورپورحسین عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره
ب��ه موضوع مطرح ش��ده در خصوص افزایش  30ت��ا  50درصدی برخی
از حقوقها در این ش��ورا ،گفت :ش��ورای حقوق و دس��تمزد ،در جلسات
متعددی که برای موضوع حقوق و دس��تمزد داش��ته ،در حال انجام کار
کارشناس��ی برای س��اماندهی حقوق و مزایا برای تمامی کارمندان دولت
اس��ت .به گ��زارش اقتصادآنالی��ن ،وی با بیان اینک��ه اختالف جدی بین
حقوق کارمندان دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قانون مدیریت خدمات
کش��وری وجود دارد ،افزود :طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی شورای
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حقوق و دس��تمزد ،حقوق افرادی با تحصیالت و ش��رایط یکس��ان که در
دستگاههای مختلف استخدام شدهاند ،تفاوتهای جدی وجود دارد.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد :تفاوت حقوق
در برخی از سازمانها ،گاهی تا یک سوم است ،یعنی فردی با تحصیالت و
شرایط یکسان در یک سازمان  3میلیون تومان دریافت میکند ،فرد دیگر
با همان تحصیالت و شرایط در سازمانی دیگر ،یک میلیون تومان حقوق
میگیرد.پورحسین تصریح کرد :تالش شده تا در قالب اصالح الیحه قانون
مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه ،اختالف حقوق بین
دستگاههای مختلف تا  20درصد کاهش داده شود.وی با اشاره به موضوع
حقوقهای غیر متعارف ،خاطرنش��ان ک��رد :پس از این موضوع ،طرحها و
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خبر
گمرک خبرداد:

توسعه همکاری های گمرکی و ترانزیتی
ایران و آفریقای جنوبی

معاون حقوقی گمرک
ب�ر اهمی�ت توس�عه
ترانزی�ت بی�ن ای�ران و
آفریق�ای جنوبی تأکید
کرد و خواه�ان افزایش
همکاری های دو کش�ور
و توسعه تبادالت تجاری
شد.
به گزارش روابط عمومی
گمرک ایران ،معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در دیدار با هیات اعزامی از
آفریقای جنوبی متشکل از مدیران ارشد اجرایی در حوزه حمل و نقل فرامرزی
 ،تج��ارت و گمرکی و همچنین نماینده س��ازمان ایرو ،ضم��ن ارائه اطالعات
تجاری فی مابین دو کشور جمهوری اسالمی ایران و آفریقای جنوبی بر اهمیت
توس��عه ترانزیت تأکید کرد و خواهان افزایش همکاری های دو کشور و توسعه
تبادالت تجاری ش��د .مقدس��ی با اش��اره به اینکه حدود  25درصد از عملیات
ترانزی��ت در ایران تحت روی��ه بین المللی تیر انجام می ش��ود ،گفت :گمرک
جمهوری اس�لامی ایران با بهرهگیری از سامانه جامع الکترونیکی که حدودا از
 4سال قبل آغاز شده و در حال حاضر در تمامی رویهها اجرایی گردیده  ،کلیه
اطالعات گمرکی را به صورت الکترونیکی مبادله می کند.
مع��اون حقوقی و نظ��ارت گمرک ایران اف��زود :با توجه به زیرس��اختهای
الکترونیکی در گمرک ایران پروژه مشترک تیر الکترونیکی با همکاری سازمان
ایرو ،کمیس��یون اقتصادی اروپایی سازمان ملل و اتاق بازرگانی برای اولین بار
بین دو کش��ور ایران و ترکیه به صورت آزمایش��ی از س��ال  2015آغاز شد که
بس��یار موفقیتآمیز بوده که توجه سایر کش��ورها را به الکترونیکی کردن این
فرآیند جلب کرده اس��ت .علیرضا مقدس��ی در ادامه ب��ه اقدامات اخیر گمرک
درخص��وص حملونقل ترکیبی کارنه تیر اس��لونی  -ایران اش��اره کرد و بیان
داش��ت :این پروژه ب��رای اولین بار در دنیا و با همکاری ای��رو در آذر ماه  ۹۶با
موفقیت انجام ش��د .وی به موقعیت جغرافیایی کش��ور آفریقای جنوبی که در
مس��یر مبادله تجاری قرار دارد اش��اره کرد و استفاده از کنوانسیون تیر را برای
این کشور حائز اهمیت دانست.

تاکید مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر
به شرکتهای تابعه این گروه:

در سال حمایت از کاالهای ایرانی باید
بهترین و با کیفیت ترین کاال را تولید کنیم

غالمرض�ا دلش�ادی مدیر عام�ل هلدینگ توس�عه صنایع بهش�هر
نامگذاری سال تحت عنوان " حمایت از کاالی ایرانی" را فرصتی مغتنم
برای عملیاتی شدن این هدف در شاهراه اقتصاد مقاومتی دانست.
به گزارش بورس  ، 24همزمان با ش��روع فعالیت در ش��رکتها و کارخانجات
مختلف و متنوع اقتصادی و صنعتی گروه توس��عه صنایع بهش��هر ،در راستای
فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال  1397و نامگذاری آن تحت عنوان
" حمایت از کاالی ایرانی" و همچنین مصوبات هیئت وزیران و بخش��نامه های
صادره در این خصوص ،مدیر عامل این گروه بزرگ صنعتی طی بخشنامه ای به
تمام شرکتهای زیر مجموعه این گروه خواستار تشکیل " کمیته ای راهبردی"
برای تحقق عملی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید کاالهای خود در
باالترین سطح کیفی و قابل رقابت با نمونه های خارجی شد.
تمرک��ز بر کیفی��ت محصوالت  ،حضور موثر در بازاره��ای داخلی و خارجی،
تش��ویق و ترغیب مص��رف کنندگان کاال ،پش��تیبانی رس��انه ای  ،تبلیغاتی و
فرهنگی ،مصرف کاالی داخلی و توس��عه گستره مشتریان و تمرکز بر وفاداری
آنان از بهترین استراتژیهای محوری فعالیت و برنامه ریزی کارخانجات تولیدی
گروه توسعه صنایع بهشهر در سال " حمایت از کاالی ایرانی" است که از سوی
مدیر عامل این هلدینگ ابالغ گردیده است .شرکت توسعه صنایع بهشهر یکی
از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی ،صنعتی و تولیدی کشور است که در ده
حوزه اصلی ش��امل بانکداری و بیمه ،شوینده و بهداشتی ،سرمایه گذاری ،قند
و ش��کر ،س��اختمانی ،صنعت پخش ،بازرگانی و صنایع شیر فعالیت داشته و با
مدیریت  22ش��رکت همچون پاکسان ،مارگارین ،بانک اقتصاد نوین ،هلدینگ
شوینده ،صنایع شیر ایران ،صنعتی بهپاک ،به پخش و ...نقش تعیین کننده ای
در عرصه اقتصاد کشور ایفا نموده و عالوه بر پاسخگویی به بخش قابل تو جهی
به بازار نیاز داخل ،س��هم چشم گیری از بازار مصرف کشور های همجوار ایران
را نیز به خود اختصاص داده است.

گردش مالی  ۴هزار و  ۶۰۰میلیارد
تومانی در حوزه صید

رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با بیان
اینکه در بودجه  ۹۷فرصتهای س��رمایه گذاری خوبی
دیده ش��ده است گفت :برنامه س��ازمان این است که در
کنار این فرصتها ،به منظور افزایش سهم اشتغال پذیری
نیروی کار ،سیاس��تهای آموزشهای مهارتی را تقویت
کند و فعاالنه در این عرصه وارد شویم.
پاک سرشت ،ارزشیابی جدی فعالیتهای آموزشی
را س��ومین راهبرد س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای
اعالم کرد و گفت :معتقدیم فعالیتهای آموزشی باید
اثربخش باش��د به نحوی که اث��ر آموزشهای مهارتی
در جامعه مش��خص و شفاف باش��د؛ اگر فعالیتهای
آموزشی ما با هدف اش��تغالزایی بوده است باید مورد
پای��ش قرار گیرد که چقدر ای��ن آموزشها منتهی به
اش��تغال شده اس��ت؛ ضمن اینکه باید به طور شفاف
مشخص ش��ود که چه میزان از اش��تغال نیروی کار،
پایدار است.

لوایح مختلفی از جمله الزام دولت به پرداختهای عادالنه ،س��ازماندهی
حقوق دستگاههای عمومی دولتی و همچنین شفافسازی حقوق مدیران
به کمیسیون اجتماعی برای س��ازماندهی حقوق کارکنان و کارمندان به
کمیس��یون اجتماعی واصل ش��د.عضو ش��ورای حقوق و دستمزد با بیان
اینکه گاهی با مصوبه این ش��ورا ،پرداخت مزایای غیر مستمر به برخی از
اقش��ار پرداخت میشود ،تصریح کرد :شورای حقوق و دستمزد با مزایای
غیر مستمری که در گذشته به برخی از گروهها با مصوبه دولت پرداخت
میش��د ،مخالف نیس��ت و درصدد قطعی آنها بر نیامده است.حسینپور
تأکید کرد :رویکردی که شورای حقوق و دستمزد و سازمان امور اداری و
استخدامی دارند ،رویکردی به سوی همسانسازی حقوق و مزایاست.
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برای اولین بار در کشور
بیم�ه تکمیل�ی صیادان
ب�ا هم�کاری اتحادی�ه
صی�ادی ،حداکثر ظرف
یک م�اه آین�ده ،انجام
خواهد شد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،ش��اپور
کاکولک��ی ،معاونت صید و
بنادر ماهیگیری سازمان شیالت  ،با اشاره به وضعیت صید و صیادی در آبهای
ش��مال و جنوب کشور اظهار کرد :براس��اس آخرین برآوردها میزان کل صید
کش��ور در سال گذش��ته  678هزارتن اس��ت که حدود  290هزارتن صید تن
ماهیان و شبه ماهیان 82 ،هزارتن موتو و ساردین 235 ،هزارتن کف زیان و 12
هزارتن پیش بینی صید میگو است که نسبت به سال گذشته  3هزارتن افزایش
را خواهیم داش��ت .به گفت��ه وی؛ میزان صید ماهیان اس��تخوانی در آب های
شمال  12هزار تن و کیلکا  22هزار تن در آب های شمال خواهد بود .کاکولکی
ادامه داد :س��ال گذش��ته در کش��ور  43درصد صید ،به تن ماهیان اختصاص
داش��ته است ،در حالیکه در دنیا تنها  8درصد صید به این امر اختصاص دارد.
این مقام مس��ئول با اشاره به برنامه های پیش رو معاونت صید گفت :استفاده
از ش��ناورهای النگ الینر برای صید تن ماهیان ،افزایش  80هزار تن صید تن
ماهیان تا پایان برنامه ،استفاده از روش رشته قالب برای صید ماهیان به منظور
جلوگیری از صید غیرمجاز ،تربیت ملوان های آموزش دیده ایرانی ،بهره گیری
از مکانیزاس��یون ناو صنعتی روز دنیا،کاهش رس��یدگی به تخلفات ،راه انداطی
سیستم دریاب شناورهای صیادی از جمله برنامه های معاونت به شمار می رود.
به گفته معاونت صید و بنادر ماهیگیری برای اولین بار در کشور بیمه تکمیلی
صیادان با همکاری اتحادیه صیادی حداکثر ظرف یک ماه آینده انجام میشود
تا نگرانی جامعه صیادی به پایان برس��د .وی با اش��اره به اینکه گردش مالی در
حوزه صید  4هزار و  600میلیارد تومان اس��ت ،بیان کرد :در  40سال گذشته
در بنادر به قیمت امروز تنها  2هزار و  800میلیارد تومان هزینه ش��ده که این
ام��ر بیانگر اهمیت اقتصادی و تحقق سیاس��ت اقتص��اد مقاومتی در این حوزه
اس��ت .معاونت صید و بنادر ماهیگیری افزود :س��ال گذشته برای تمام پروژه
های نیمه س��اخت  335میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم ،در حالیکه تنها 40
میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد ،بنابراین الزم است از اعتبارات بخش
خصوصی برای مناطق آزاد استفاده کنیم.

