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فارس

گشایش  4000طرح مخابراتی
در فارس با حضور وزیر ارتباطات

با حضور وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات،
 4ه��زار و  14ط��رح مخابراتی در اس��تان فارس
گشایش یافت .به گزارش فارس از شیراز ،با حضور
محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،اسماعیلتبادار استاندار فارس و برخی
از نمایندگان مردم فارس در مجلس در نشس��ت
ش��ورای اداری اس��تان فارس 4 ،هزار و  14طرح
مخابرات��ی با اعتبار  795میلی��ارد تومان در این
استان گش��ایش یافت .رئیس مجمع نمایندگان
اس��تان فارس در این نشست با بیان اینکه کشور
در شرایط خاصی است و نیاز به انسجام گروههای
مختلف وجود دارد تا دولت بتواند در عرصههای
داخلی و خارجی موفق عمل کند ،گفت :در داخل
سرگردان هستیم و در خارج نیز دشمن دشمنی
میکند ،بنابراین نیاز به یک وفاق ملی داریم.
شهر قدس

ساخت همزمان  9بوستان
با وسعت بیش از  38000مترمربع

ش��هردار ش��هرقدس با بیان اینکه تا رسیدن به
نقطه مطلوب و تامین سرانه استاندارد ،به توسعه
فضای سبز ادامه خواهیم داد ،از طراحی و احداث
 9بوستان در نقاط مختلف شهر در مساحتی بالغ
ب��ر  38300مترمربع خبر داد .به گزارش روابط
عمومی شورای اسالمی شهر و شهرداری قدس،
مس��عود مختاری با اش��اره به طراحی و اجرای
عملیات عمرانی احداث بوستان در نقاط مختلف
شهر در مساحتی بالغ بر  38300مترمربع ،بیان
کرد :ش��هرداری قدس در راس��تای سیاستها و
برنامههای خود مبنی بر افزایش سرانه فضای سبز
و بهرهمندی شهروندان از تفرجگاههای استاندارد
در نقاط مختلف ش��هر اقدام به طراحی و احداث
بوستا ن و فضای تفریح کودکان و خانوادهها کرده
اس��ت که این رویکرد پس از این نیز تا رسیدن
به نقطه مطلوب که همانا تامین سرانه استاندارد
فضای سبز است ،ادامه خواهد یافت .همچنین
مهدی عزیزی ،رئیس س��ازمان س��یما ،منظر و
فضای سبز شهری شهرداری قدس با بیان اینکه
این سازمان در کنار طرحهای توسعه فضای سبز،
بر لزوم ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز موجود
در سطح شهر تاکید ویژهای دارد ،گفت :در فصل
بهار امس��ال بی��ش از  10هزار اصل��ه درخت در
فضاهای سبز سطح شهر کاشته شده است.

اشتغالزایی نیازمند حضور بخش خصوصی و حمایت ویژه از آن است

وجود  ۱۹هزار بیکار در ایالم

در حالی طبق آمارها در استان ایالم بیش از ۱۹
هزار بیکار وجود دارد که اش��تغال در بخش دولتی
وجود نداشته و بخش خصوصی نیز بخوبی در استان
ش��کل نگرفته اس��ت .بنا به این گ��زارش ،بیکاری
امروزه به یکی از مهمترین مباحث مطرح ش��ده در
س��طح جامعه تبدیل ش��ده اما این بخش در استان
ایالم به دلیل نبود طرحهای اش��تغالزایی بیشتر به
چشم میخورد .استان  ۵۵۰هزار نفری ایالم بهرغم
جمعیت ک��م و ظرفیتهای بزرگ در بخش نفت و
گاز اما از بیکاری رنج میبرد و بیشتر جوانان استان
هم برای یافتن شغل دست به مهاجرت میزنند .در
این باره شکراهلل شیرخانی ،مدیرکل کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی استان ایالم در گفتوگو با مهر اظهار داشت:
مهمترین مس��اله در کشور و در استان ایالم موضوع
بیکاری است و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
کانون بحث حل این مس��اله است .وی افزود :ما باید
این واقعیت را بپذیریم که باب اشتغال در واحدهای
اداری بس��ته است و باید بخش خصوصی فربه شود
ت��ا بتواند خود را پیدا کن��د .کاری که هماکنون در
برنامه مس��ؤوالن در سطح کش��ور و استان ایالم در
حال اجراس��ت ،این اس��ت که باید توجه ویژهای به
بخش خصوصی ش��ود .شیرخانی اضافه کرد :بخش
خصوصی در اس��تان با موانعی مواجه اس��ت ،برنامه
ما در این راس��تا این اس��ت که  2پکیج شامل یک
پکیج توس��عه روستایی و یک پکیج توسعه مشاغل
در محیطهای ش��هری و ش��هرکهای صنعتی به
نام اش��تغال فراگیر اجرایی کنیم .مدیرکل تعاون،
رئیسکل گمرک با هشدار درباره سوءاستفاده
از کارتهای بازرگانی اج��ارهای ،گفت :تاکنون از
این کارتها در واردات استفاده میشد اما احتمال
استفاده از کارتهای اجارهای در صادرات نیز وجود
دارد .به گزارش مهر ،فرود عس��گری در نشس��ت
مدیران س��تادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور
اظهار داشت :با توجه به اینکه هدف از تحریمهای
اقتصادی علیه ایران ،تضعیف تولید و اشتغال است
باید گمرکات اجرایی بیشترین تالش خود را برای
کمک به رفع مش��کالت ناشی از تحریم از طریق
تس��هیل فرآیند گمرکی و ترخیص سریع و آسان
کااله��ای واحدهای تولیدی ب��ه کار بگیرند .وی

کار و رفاه اجتماعی اس��تان افزود :در پکیج توس��عه
روس��تایی  1/5میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی
اختصاص یافته ،همچنین  1/5میلیارد دالر نیز آورده
بانکهاست .وی تصریح کرد :در مجموع  3میلیارد
دالر ک��ه معادل  ۱۲هزار میلی��ارد تومان بوده ،برای
اشتغالزایی اختصاص یافته است .سهم استان ایالم
جهت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی حدود ۳۴۰
میلیارد تومان است و افراد متقاضی میتوانند از این
وام ارزانقیمت با نرخ  ۴تا  ۹درصد اس��تفاده کنند
و ب��ا ارائه طرحهای خود هم ب��رای خود و هم برای
دیگران اش��تغالزایی کنند .وی بیان داشت :تاکنون
 ۱۰هزار نفر در اس��تان ایالم در سامانه کارا ثبتنام

خ��واه عرصه س�لامت و با وقاحت تمام نس��خه
«مرکز توریس��م جنس��ی» را برای کیش و قشم
بپیچ��د و توصیه منع حجاب برای ف��رودگاه امام
خمینی(ره) تجویز کند تا گردشگری رونق گیرد.
ت��ا کی مدلهای آزموده ش��دهای را که قبال تورم
 50درصدی را به کشور تحمیل کرده باید مجددا
بیازماییم؟ آیا مشابه رشد عظیم نقدینگی فعلی را
در ابت��دای دهه  ،70با همین مدلها و نظریههای
اقتصادی تجربه نکردیم؟ در کتاب «اقتصاد ایران»
ش��امل مجموعه مقاالتی از روغنیزنجانی ،محمد
طبیبیان و مس��عود نیلی (طراح��ان اصلی برنامه
اول توسعه و تعدیل س��اختاری دولتهای پنجم
و ششم مرحوم هاش��می) ،تصریح شده که رشد
اقتصادی در س��الهای  71و  72کمتر از  69و 70
بوده اس��ت و نقدینگی از سال  68تا  71به میزان

توضی��ح داد :نبای��د ترخیص
کاالهای واحده��ای تولیدی
در پی��چ و خ��م فرآیندهای
اداری گی��ر کن��د .هم��ه از
گمرک انتظ��ار کمک دارند و
م��ا با تمام ق��وا و حتی خارج
از نوب��ت آماده کمک هس��تیم .عس��گری درباره
سوءاس��تفاده از کارتهای اجارهای نیز هشدار داد
و گفت :احتمال استفاده از کارتهای اجارهای در
صادرات نیز وجود دارد ،تاکنون از این کارتها در

 100درصد افزایش داشته است ،لذا باعث افزایش
 76درصدی قیمتها شده است» .آیا مسعود نیلی
دهه  90همان مسعود نیلی دهه  70نیست؟ ایشان
به عنوان تئوریسین اصلی اقتصادی دولت طی 5
سال گذشته کجاست که پاسخگوی شرایط موجود
باشد؟ آیا استعفای ایشان کفایت میکند؟
این روزها همه از تغیی��ر تیم اقتصادی دولت
سخن میگویند؛ البته این گزینه برای کوتاهمدت
مناسب است اما نگارنده پا را یک گام فراتر مینهد؛
پیشنهاد راقم این سطور لزوم تغییر مدل توسعه و
الگوی پیشرفت است .راهحل اساسی تغییر پارادایم
ذهنی سیاستگذاران اقتصادی است .اگر نقشه راه
عوض نشود ،تغییر مهرهها راه به جایی نخواهد برد،
باید دولت و همه اجزا و ساختارها و سیاستهایش
گردشی به سمت الگوی داخلی داشته باشند.

در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
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کردهاند و طرحها بتدریج در کمیتههای فنی بررسی
میشود .طرحهای بسیار زیادی به بانکها معرفی و
برخی از این طرحها رد شدهاند .شیرخانی در پاسخ
ب��ه اینکه آیا وام یا تس��هیالت یک نس��خه مطلوب
است که بتواند اشتغال ایجاد کند یا نه ،افزود :وام یا
تسهیالت به تنهایی نمیتواند اشتغال ایجاد کند .وی
گفت :ما باید این تس��هیالت را در اختیار افرادی که
توانایی الزم را دارند و کارآفرین هستند ،قرار دهیم.
بر همین اس��اس ،ما در کمیته فنی و نیز در شورای
اشتغال در مجموعه دستگاههای اجرایی سعی داریم
از بین افرادی که ثبتنام کردهاند بررسیهای الزم را
انج��ام دهیم و افرادی را که توانایی کار دارند معرفی

سوءاستفاده از کارتهای اجارهای برای صادرات

راهبرد کدام است؟
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
ای��ن تی��م اقتص��ادی و
این ش��رایط نابس��امان اقتصادی بخوب��ی یادآور
همان گفتمان توس��عه دهه  70و تجربههای تلخ
سیاستهای نئولیبرال تعدیل ساختاری و اقتصاد
بازار دولتهای پنجم و ششم مرحوم هاشمی است.
سیاس��تهایی که گزارههای کلیدی و راهبردی و
پیش��ران آن به وضوح بر خ�لاف گزارههای دینی
است و بر محوریت طمع ،فردگرایی منفعتطلب،
عقالنیت س��ودمحور ،مصرفگرایی و لذتجویی
غریزهگرای مادی اس��توار است و امروز عواقب آن
نه صرفا در عرصه اقتصادی و بازار ارز و سکه ،بلکه
در ح��وزه فرهنگی و اجتماعی نیز کامال مش��هود
و غیرقابل کتمان اس��ت؛ اینکه به هر عرصهای به
چش��م بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش،

وطن امروز
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واردات اس��تفاده میش��د اما
اکن��ون احتمال اس��تفاده در
صادرات نیز وجود دارد .البته
خوشبختانه وزارت صنعت در
حال کنترل و بررس��ی همه
کارته��ای اج��ارهای اس��ت
تا جلوی تخلفات ناش��ی از این کار گرفته ش��ود.
وی درب��اره تفاوت نرخ ارز ب��رای واردات کاالهای
اساس��ی و دارو به وجود زمینههایی برای احتمال
بیشاظهاری اشاره کرد و گفت :گمرکات اجرایی

کنیم .احمد خانمحمدی ،معاون اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ایالم نیز اظهار داش��ت :مطابق آمار و
ارقامی که در سرشماری سال  ۹۵ارائه شده ،بیش از
 ۱۹هزار نفر بیکار در استان ایالم وجود دارد که نرخ
بیکاری نیز در حدود  11/5درصد اس��ت .وی گفت:
آنچه برای ما مهم است بحث بیکاری فارغالتحصیالن
دانش��گاهی در استان است که به عنوان یک معضل
بزرگ ش��ناخته میش��ود و خانوادهای را نمیتوان
یافت که جوان تحصیلکرده بیکار در خانه نداش��ته
باش��د .وی افزود :در مقول��ه کارآفرینی مولفههای
زی��ادی وج��ود دارد که یکی از ای��ن مباحث بحث
س��رمایهگذاری و تامین منابع سرمایهگذاری است،
ما در کش��ور و در اس��تان در قس��متهای مختلف
اگر کارآفرینی را یک فرآیند تلقی کنیم مس��ائل و
مش��کالت مختلفی را داری��م .وی تصریح کرد :در
حوزه کارآفرینی با مشکالتی مواجه هستیم ،با توجه
به اینکه کارآفرینی در استان تازه شکل گرفته است،
ما برعکس دیگر اس��تانها افراد پیش��رو زیادی در
اس��تان نداریم .خانمحمدی تصریح کرد :با نگاه به
آن میتوان دریافت که استان ما به نسبت جمعیت
بیشترین تعداد کارمندان دولتی را دارد که این خود
یک آفت برای بحث کارآفرینی است .خانمحمدی
با اشاره به موانع سد راه افراد جویای کار اضافه کرد:
در حوزه اشتغال یکی از مسائلی که در استان وجود
دارد و با عناوین مختلفی عنوان ش��ده این است که
استان سالهای سال از بحث سرمایهگذاری به دالیل
مختلفی از جمله جنگ تحمیلی دور مانده است.

توجه جدی به موضوع بیشاظهاری درباره واردات
دارو و کاالهای اساسی داشته باشند .گفتنی است
در حالی که بررس��ی آمارهای گمرک ایران نشان
میدهد تا پایان خرداد  3/5میلیارد دالر محصوالت
پتروشیمی صادر شده فقط  1/5میلیارد دالر از ارز
پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده است .به این
ترتیب فقط  42درصد ارز پتروش��یمی در سامانه
نیما عرضه ش��ده و روشن نیس��ت چرا  60درصد
درآمد ارزی ناش��ی از صادرات پتروشیمی در نیما
عرضه نش��ده است .گفتنی است بر اساس مصوبه
جدید هیأت دولت ،صادرکنندگان فقط  2ماه برای
عرضه ارز حاصل از صادرات خود فرصت دارند.
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آذربایجانغربی

بسترهای تبدیل مهاباد
به منطقه ویژه اقتصادی فراهم شد

نماین��ده م��ردم مهاب��اد در مجل��س گفت:
بس��ترهای الزم برای ایجاد و آغاز به کار منطقه
وی��ژه اقتصادی مهاباد فراهم ش��ده و با راهاندازی
آن ش��اهد رونق اقتصادی و اش��تغالزایی در این
شهرس��تان خواهیم بود .جالل محم��ودزاده در
گفتوگو با ف��ارس در ارومیه ،با اش��اره به ایجاد
منطق��ه ویژه اقتصادی در شهرس��تان مهاباد ،به
تاثیرات مثبت این مهم در اقتصاد منطقه پرداخت
و اظهار داش��ت :هماکنون الیح��ه ایجاد مناطق
ویژه اقتصادی و تجاری در کمیسیون اقتصادی و
سایر کمیسیونهای مجلس مطرح است که یکی
از این موارد مطرح ش��ده ،منطقه ویژه اقتصادی
شهرستان مهاباد است .وی ادامه داد :فراهم بودن
بسترهای الزم به منظور اخذ موافقت ایجاد منطقه
ویژه اقتصادی شهرستان مهاباد از جمله موافقت
ش��ورای برنامهریزی آذربایجانغربی ،بهرهمندی
شهرستان از گمرک رس��می و همچنین وجود
مس��یر حملونقل ریلی باعث شده است کسب
مجوز ایج��اد منطقه ویژه اقتصادی شهرس��تان
مهاب��اد در ماههای آتی محقق ش��ود .وی افزود:
حدود  100هکتار زمی��ن برای احداث این طرح
مهم و عظیم کشوری در نظر گرفته شده است.
ایالم

 4خطه کردن جاده ایالم  -مهران
برای تردد زوار تا اربعین امسال

نماینده ولی فقیه در استان ایالم گفت 4 :خطه
کردن جاده ایالم  -مهران برای تس��هیل در تردد
زوار تا اربعین امس��ال تکمیل میشود .به گزارش
فارس از ایالم ،آیتاهلل محمدنقی لطفی در بازدید از
محور در حال ساخت کربال در جاده ایالم  -مهران
گفت :مس��یر ایالم  -مهران طی چند سال اخیر
محل تردد چند میلیونی زائران اربعین حس��ینی
است .وی گفت :مسیر  85کیلومتری ایالم  -مهران
در حال  4خطه ش��دن اس��ت که روند اجرای آن
باید ش��تاب بگیرد .وی ادامه داد :از سال گذشته
مس��ؤوالن تمام تالش خ��ود را به کار گرفتهاند تا
این مس��یر را  4خطه و تعریض کنند؛ کاری که با
هدف تسهیل در تردد زائران و با مشارکت قرارگاه
س��ازندگی خاتماالنبیا آغاز شده است .امام جمعه
ایالم اضافه کرد :پروژه بس��یار عظیمی در راستای
توسعه راههای استان ایالم برای تسهیل رفت و آمد
زوار اربعین حسینی در حال اجراست.

