22

دوشنبه  25تیر  2 1397ذیالقعده  16 1439جوالی 2018

پ
ر
و
ن

د
ه
ویژه
سبزینه

بـــــــــــازار و اقتصاد

سالسوم شماره 621

«سبزینه»وضعيتاجرايبرنامهملياشتغالروستاييوشرایطآنرادرگفتوگوبامسئوالنبررسیمیکند

مهدی احمدی لفورکی

برنامه ملي اشتغال روستايي از سال گذشته با
پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي
با اختصاص معادل ريالي  1/5ميليارد دالر از محل
صندوق توسعه ملي (حدود شش هزار ميليارد
تومان) براي مقابله با بحران بيكاري با اولويت مناطق
روستايي و عشايري ،با مشاركت وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي ،سازمان برنامه و بودجه و معاونت
روستايي و توسعه مناطق محروم رياستجمهوري در
دستور كار دولت قرار گرفت ،اما اجراي اين برنامه
از بهمن ماه سال گذشته با واريز نخستين مرحله
از منابع  1/5ميليارد دالري صندوق توسعه ملي
به حساب سه بانك عامل كشاورزي ،توسعه تعاون،
پست بانك و صندوق كارآفريني اميد آغاز شد .بر
اساس قانون اجراي برنامه ملي اشتغال روستايي،
چهار بانك و موسسه عامل نيز موظف شدند معادل
منابع واريزي صندوق توسعه مالي را از منابع داخلي
خود براي پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي
اختصاص دهند.
بنابراين همزمان با تزريق تدريجي و مرحلهاي
معادل ريالي  1/5ميليارد دالري صندوق توسعه
ملي (حدود شش هزار ميليارد تومان) ،چهار بانك
و صندوق كارآفريني اميد برنامه اشتغال روستايي
نيز موظف شدند از محل منابع داخلي خود به همان
ميزان اعتبار براي پرداخت تسهيالت اشتغال در
مناطق روستايي و عشايري اختصاص دهند تا در
مجموع حدود  ۱۲هزار ميليارد تومان در سال ۹۷
در قالب تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري به
طرحهاي اشتغالزاي مورد تأييد پرداخت شود .در
اجراي اين برنامه ملي ،متقاضيان حقيقي و حقوقي
راهاندازي طرحهاي اشتغالزا بايد طرح اشتغال خود
را در سامانه «كارا» ثبت كنند تا در فرآيند بررسي در
صورت تأييد طرح در كميتههاي فني ملي يا استاني،
به بانك معرفي شوند.
در سال جاري نيز در ارديبهشت ماه مرحله دوم
منابع صندوق توسعه ملي به حساب بانكهاي
عامل و صندوق كارآفريني اميد واريز شد تا با تلفيق
منابع داخلي خود ،به طرحهاي مصوب و مورد تأييد
كميتههاي ملي و استاني تسهيالت پرداخت كنند.
علی ربیعی:

 12هزار ميليارد تومان
تسهيالت اشتغال روستايي پرداخت ميشود

در همین راستا وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
گفت :هدف ما از پرداخت تسهيالت فراگير و اشتغال
روستايي به هيچوجه پولپاشي نيست ،بلكه در
صدد ايجاد اشتغال واقعي با تأمين منابع مورد نياز و
زيرساختهاي كافي هستيم.
علي ربيعي اظهار كرد :برخالف دورههاي گذشته
ل توزيع كردن براي ايجاد اشتغال
ب ه دنبال پو 
نيستيم ،چراكه در هيچ جاي دنيا با پرداخت منابع
مالي اشتغال ايجاد نميكنند ،بلكه هدف ما ايجاد
فضاي كسب و كار مناسب و همچنين بهرهگيري از
منابع متعدد است تا يك شغل پايدار فراهمآيد .وي
گفت :از سالهاي گذشته سياست توليد داشتهايم،
اما فاقد سياست اشتغال بوديم .بايد به مراحل
پيشين و پسين ايجاد شغل در كشور توجه شود و
نبايد تنها از بانك انتظار پرداخت تسهيالت داشته
باشيم ،بلكه بايد به عوامل و زنجيره توليد بها دهيم
و سعي كنيم در اين زمينه خودكفا عمل كنيم .وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گفت ۱۲ :هزار ميليارد
تومان تسهيالت اشتغال روستايي با نرخ سود چهار
تا شش درصد به متقاضيان پرداخت ميشود كه
مراحل عملياتي آن در استانها شروع شده است.
علي ربيعي اظهار كرد :در حوزه دام بيشترين ثبت
نامها را با رقم  ۱۸هزار ميليارد تومان شاهد بوديم
كه قرار است براساس ضوابط تعيين شده و اصالحيه
اخير ،پرداخت تسهيالت به حوزه دام روستايي انجام
شود .وي با بيان اينكه در حوزه دام براي اصالح
نژاد و دامداريهاي صنعتي نيز تسهيالت روستايي
پرداخت خواهد شد ،خاطرنشان كرد :مراقبت
ميكنيم تا عدهاي به صورت تكراري يا چرخشي از
اين تسهيالت استفاده نكنند و اين منابع مخصوص
ساكنان مناطق روستايي و محروم است.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي دليل بيكاري در
حوزه كشاورزي را غفلت از گرايش به سمت توليد
محصوالت گلخانهاي ،صنايع تبديلي و تكميلي اعالم
و تصريح كرد :از طريق صندوق كارآفريني به عنوان
يكي از مجموعههاي موفق ،پرداخت تسهيالت
به خوبي انجام ميشود و ضرورت دارد متقاضيان

ل روستایی
آب تسهیالت در جوی اشتغا 

به ويژه ساكنان مناطق روستايي با بهرهمندي
از تسهيالت ارزانقيمت به توسعه اين صنايع
كمك كنند.
عيسي منصوري:

 ۶هزار ميليارد تومان
از منابع اشتغال روستايي تخصيص يافت

توسعهاي طبيعتاً نميتوانيم در همه  ۴۴هزار
روستاي كشور مداخله كنيم .در اين زمينه در قالب
يك طرح مطالعاتي بر اساس يك الگو و مدلي از بين
 ۴۴هزار روستا ،چهار هزار و  900روستاي كانوني
را شناسايي كرديم و در فاز نخست یکهزار روستا
را در دستور كار قرار داديم .وي با اشاره به اينكه
روستاهاي كانوني روستاهايي هستند كه بيشترين
داده و ستانده اقتصادي و اجتماعي را با روستاهاي
همجوار دارند ،افزود :بنابراين اگر در روستاهاي
كانوني مداخالت توسعهاي انجام شود ،روستاهاي
همجوار نيز توانمند ميشوند كه اطلس اين طرح
مشخص و به استانها نيز اعالم شده تا اصالحات الزم
را بر اساس دادههاي ميداني خود انجام دهند و سپس
به تدريج تسهيلگران را براي آموزش در روستاهاي
كانوني توزيع ميكنيم.
معاون توسعه روستايي نهاد رياستجمهوري:

معاون وزير كار هم با اشاره به تخصيص  ۵۰درصد
منابع  1/5ميليارد دالري صندوق توسعه ملي به
بانكهاي عامل ،از انعقاد قرارداد دو هزار ميليارد
تومانی طرحهای اشتغالزا با بانكها خبر داد .عيسي
منصوري درباره آخرين وضعيت اجراي برنامه ملي
اشتغال روستايي از محل منابع  1/5ميليارد دالري
صندوق توسعه ملي ،گفت :اين برنامه ملي در گام
نخست مبتني بر «پرداخت تسهيالت» آغاز شد كه
مورد تأكيد دولت و مجلس بود و در گام دوم نيز
«مداخالت توسعه اشتغال در روستاها» در دستور
كار قرار گرفت .وي با بيان اينكه ۲۵درصد از منابع
صندوق توسعه ملي به عنوان نخستين مرحله
تخصيص منابع اين صندوق در بهمن ماه سال
گذشته به حساب بانكهاي چهارگانه اجراي طرح
واريز شد ،افزود :طي دو ماه نخست اجراي طرح به
دليل ثبت نام متقاضيان در سامانه كارا و همچنين
بررسي طرحها در دستگاههاي اجرايي ،فعاليت
بانكها براي پرداخت تسهيالت با اندكي تأخير
شروع شد.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار افزود :پس
از جلسات متعدد با مديران عامل بانكها و موسسات
تالش كرديم با دستور رئيسجمهور فرآيند پرداخت
تسهيالت و بررسي طرحها روانسازي و به عبارتي
دسترسي روستاييان به تسهيالت اشتغال تسهيل
شود .منصوري تأكيد كرد :بنابراين با وجود اجراي
برنامه ملي اشتغال روستايي از بهمن سال گذشته،
به دليل طي فرآيند ثبت نام ،هماهنگي با بانكها و
دستگاههاي اجرايي ،پرداخت تسهيالت از دهه سوم
ارديبهشت امسال سرعت گرفت.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي ،همچنين از تخصيص  ۲۵درصد مرحله
دوم منابع صندوق توسعه ملي به بانكهاي عامل
خبرداد و افزود :بنابراين از مجموع منابع 1/5
ميليارد دالري صندوق توسعه ملي براي اجراي
برنامه اشتغال روستايي ،تاكنون  ۵۰درصد منابع
به حساب بانكها واريز شده است كه طبق قانون
بانكهاي عامل نيز مكلف هستند در هر مرحله از
تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ،معادل آن را
از منابع داخلي خود با تلفيق منابع صندوق براي
اشتغال روستايي اختصاص دهند.
امضاي قرارداد  ۲هزار ميليارد تومان
طرح با بانكها
معاون وزير كار تأكيد كرد :در حال حاضر با احتساب
مجموع منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي
بانكهاي عامل شش هزار ميليارد تومان براي اجراي
برنامه اشتغال روستايي تخصيص پيدا كرده است كه
تاكنون حدود دو هزار ميليارد تومان از طرحهاي
اشتغال ،مصوب و منجر به انعقاد قرارداد در بانكها
شده است و در نوبت پرداخت قرار دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا طبق دستور
رئيسجمهور ،كل منابع اشتغال روستايي تا پايان
شهريورماه تخصيص پيدا ميكند یا نه ،گفت :واقعيت
اين است كه اين ظرفيت وجود دارد كه تا شهريورماه
طرحهاي مورد تأييد و مصوب متقاضيان به بانكها
معرفي شوند تا به تدريج تسهیالت پرداخت شود.
البته نكته مهم اين است كه منابع طرحهاي اشتغال
در يك مرحله به متقاضي پرداخت نميشود ،بلكه
اين منابع به تدريج و به تناسب وضعيت پيشرفت
طرح پرداخت خواهد شد تا از انحراف منابع
جلوگيري شود.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
تأكيد كرد :سرمايهگذاريها طبيعتاً بالفاصله منجر
به اشتغال نميشوند؛ اوال كه نميتوان انتظار داشت
پرداخت تسهيالت به تنهايي حجم زيادي اشتغال
ايجاد كند و مداخالت توسعهاي قطعاً بايد اتفاق
بيفتد .دوماً طرحهاي داراي ظرفيت اشتغال با يك
تأخير فاز منجر به اشتغال ميشوند.
مداخله توسع ه اشتغال
با اعزام تسهيلگران روستايي
منصوري در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره
به «مداخالت توسعهاي اشتغال» در روستاها در
كنار پرداخت تسهيالت گفت :در بحث مداخالت

 20هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شد

سيد ابوالفضل رضوي ،معاون توسعه روستايي و
مناطق محروم نهاد رياستجمهوري ،هم درباره
ميزان تسهيالت پرداختي و ارزش طرحهاي مصوب
اشتغالزا طي حدود پنج ماه گذشته از زمان آغاز
برنامه ملي اشتغال روستايي گفت :سرعت اجراي
برنامه اشتغال روستايي روند مناسبي را طي ميكند،
هرچند عملكرد برخي استانها مطلوب نيست ،اما
طبق پايشهاي انجام شده در مدت پنج ماهه گذشته
(اوايل بهمن ،)۹۶حدود یکهزار و  300ميليارد
تومان تسهيالت به طرحهاي اشتغالزا پرداخت
شده است .رضوي از ايجاد  ۲۰هزار شغل طي پنج
ماهه گذشته از محل اجراي برنامه اشتغال روستايي
خبرداد و افزود :متوسط هزينه سرانه اشتغال در قالب
اجراي برنامه اشتغال روستايي  ۵۰ميليون تومان
تاكنون برآورد شده است .وي ادامه داد :همچنين
نتايج پايش و بررسي فرآيند اجراي اين برنامه
ملي حاكي از آن است كه ارزش طرحهاي مصوب
اشتغالزا به بيش از سه هزار ميليارد تومان رسيده
است كه بيش از دو هزار ميليارد تومان از اين طرحها
منجر به امضاي قرارداد با سه بانك و يك موسسه
عامل اجراي برنامه اشتغال روستايي شده است و در
نوبت پرداخت مرحلهاي تسهيالت قراردارند .معاون
توسعه روستايي و مناطق محروم رياستجمهوري
گفت :عالوه بر اين ،با حمايت بنياد مستضعفان
یکهزار و  800ميليارد تومان تسهيالت براي اشتغال
روستايي با نرخ سود هشت درصد از طريق يكي از
بانكهاي عامل اختصاص پيدا كرده كه تاكنون ۶۰۰
ميليارد تومان به متقاضيان پرداخت شده و یکهزار
و  200ميليارد تومان نيز منجر به انعقاد قرارداد
شده است .رضوي اظهار اميدواري كرد با تخصيص
به موقع منابع صندوق توسعه ملي و اجراي دقيق و
البته با سرعت برنامه اشتغال روستايي ،طبق دستور
رئيسجمهور تا پايان شهريور ماه تمام  1/5ميليارد
دالر با تلفيق منابع داخلي سه بانك و يك موسسه
عامل منجر به عقد قرارداد با طرحهاي مورد تأييد
اشتغالزا شود و شاهد يك تحرك در توسعه اشتغال
مناطق روستايي و عشايري باشيم .قرار است با اجراي
برنامه ملي اشتغال روستايي و عشايري در سال ،۹۷
 ۱۲۰هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
امیرهوشنگ عصارزاده:

نظارت بر طرحهاي اشتغال پايدار روستايي
تشديد ميشود

عضو هيئت مديره بانك توسعه تعاون نیز گفت:
نظارت بر اجراي طرحهاي اشتغال پايدار در
مناطق روستايي و عشايري كه تسهيالت ارزان
قيمت ميگيرند ،تشديد ميشود تا از پولپاشي در
اقتصاد جلوگيري شود .امیرهوشنگ عصارزاده اظهار
داشت :جلوگيري از اتالف منابع و انحراف در اعطاي
تسهيالت از مسير اصلي آن از دغدغههاي اين بانك

در اجراي طرح اشتغال پايدار روستايي و عشايري
است .اجراي طرح اشتغال فراگير از تابستان سال
گذشته و تصويب اليحه برداشت  1/5ميليارد دالر
از منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال
پايدار در مناطق روستايي و عشايري با عامليت
سه بانك توسعه تعاون ،پست بانك ،كشاورزي و
صندوق كارآفريني اميد كليد خورد و با توجه به
زمانبر بودن فراهم شدن زمينههاي اجرا و تصويب
آييننامههاي مرتبط با آن در دولت از بهمن  96وارد
فاز عملياتي شد .كمك به افزايش عدالت اجتماعي
و رفع محروميت ،حفظ محيطزيست و ارزشهاي
قومي ،فرهنگي و اجتماعي و جلوگيري از مهاجرت
از اهداف اجرای اين طرح است .عصارزاده كه بانك
متبوعش يكي از بانكهاي عامل در اجراي اين
طرح است ،درباره جزئيات آن گفت :در اين برنامه
فرصتها و مزيتهاي بومي هر منطقه شناسايي و
معرفي ميشود و متقاضيان ايجاد كسب و كار در
رستههاي مورد نظر تسهيالت ارزان قيمت دريافت
ميكنند .وي سهولت و سرعت در اجراي اين طرح
را يكي از اهداف مجريان آن برشمرد و تأكيد كرد:
بايد مراقبت شود تا منابع پيشبيني شده براي اين
طرح نه تنها از مسير اصلي خود منحرف نشده و به
دست كارآفرينان واقعي برسد ،بلكه به ايجاد اشتغال
در مناطق روستايي و عشايري منجر شود .عضو
هيئت مديره بانك توسعه تعاون درباره برنامه اين
بانك براي جلوگيري از انحراف منابع اظهار داشت:
كميتهاي براي نظارت بر اجراي آن تشكيل شده
است تا در كنار پرداخت تسهيالت ،در روند اجراي
طرحها نيز با رويكرد توسعه و ايجاد اشتغال پايدار
مداخله كنند .عصارزاده اظهار داشت :شعبههاي
استاني بانك توسعه تعاون مكلف شدهاند فرصتهاي
واقعي ايجاد اشتغال را در مناطق خود شناسايي
و به متقاضيان معرفي كنند .وي ،ارائه مشاوره به
متقاضيان استفاده از اين تسهيالت ،هدايت آنان به
طرحهايي كه منجر به اشتغال پايدار ميشود و نيز
تسهيل فرآيندهاي اداري را از جمله برنامههاي بانك
توسعه تعاون براي تخصيص اعتبارات اشتغال فراگير
روستاييان و عشاير برشمرد .عضو هيئت مديره بانك
توسعه تعاون اظهار داشت :آمايش سرزميني براي
ايجاد شغل در مناطق مختلف انجام شده است و
از اين رو از ميان طرحهاي متعددي كه براي اخذ
تسهيالت به بانك معرفي ميشوند ،بانك طرحهاي
برتر را گزينش ميكند تا منابع به طرحهاي فاقد
توجيه اقتصادي داده نشود.

نظارت بر منابع از پرداخت تا توليد
عضو هيئت مديره بانك توسعه تعاون در پاسخ به
اين پرسش كه تمهيدات اين بانك براي اطمينان از
هدايت درست منابع به سمت اشتغال و جلوگيري
از اتالف منابع چيست ،اظهار داشت :فرآيندهاي
بانكي در پرداخت تسهيالت مشخص است و نظارت
از مرحله ابتدايي تا انتهايي اعمال ميشود ،اما در
طرح اشتغال پايدار كه تسهيالت ارزان قيمت دارد
و امكان رانتپذيري در آن باالست ،نظارت با دقت و
شدت بيشتري انجام ميشود تا منابع از مسير اصلي
خود منحرف نشوند .عصارزاده ادامه داد :با اينكه
طرحهاي ارائه شده براي استفاده از اين تسهيالت
ارزانقيمت باالست ،اما مراقبت الزم انجام ميشود
تا تنها منابع به طرحهاي داراي توجيه اقتصادي
پرداخت شود و به همين دليل است كه ميبينيم
با وجود باال بودن تعداد طرحهايي كه به بانك ارائه
ميشود ،خروجي طرحهاي مصوب چندان نيست.
وي اظهار داشت :اجراي طرح اشتغال پايدار در
مناطق روستايي و عشايري از بهمن سال  96آغاز
شد و  50درصد از منابع اجراي اين طرح از سوي
صندوق توسعه ملي اختصاص يافت و بانكهاي
عامل نيز بايد به همين ميزان آورده داشته باشند.
 1/5ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي
اجراي اين طرح در نظر گرفته شده كه معادل ريالي
آن  12هزار ميليارد تومان است .سهم بانك توسعه
تعاون از اين ميزان دو هزار ميليارد تومان و برابر 17
درصد منابع است كه با نرخ سود شش درصد در قالب
تسهيالت ارزانقيمت به متقاضيان پرداخت ميشود.
عصارزاده توضيح داد :در اين طرح تسهيالتي براي
تأمين وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيالت نيز در
نظر گرفته شده است؛ براي نمونه امالك روستايي
كه «سهل البيع» نيستند؛ يعني به راحتي فروش
نميروند نيز به عنوان وثيقه پذيرش ميشوند تا
اشتغالزایی در مناطق كمتر برخوردار سرعت گيرد.
اين عضو هيئت مديره بانك توسعه تعاون اظهار
داشت :صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون نيز
براي متقاضيان ايجاد اشتغال در مناطق روستايي
و عشايري ،ضمانتنامه صادر ميكند .وي درباره
روش بازپرداخت اين تسهيالت نيز توضيح داد :اگر
اين تسهيالت در قالب «سرمايه در گردش» دريافت
شود ،دوره بازپرداخت آن  18ماهه خواهد بود ،اما اگر
تسهيالت از نوع «ايجادي» باشد ،دوره تنفسي براي
بازپرداخت اقساط ديده شده است و فرد بايد در يك
دوره زماني 9ساله وام دريافتي را به بانك برگرداند.
هدف ايجاد اشتغال است
عضو هيئت مديره بانك توسعه تعاون تأكيد كرد:

هدف از اجراي اين طرح ،تنها پرداخت تسهيالت
نيست ،بلكه بايد تالش كنيم تا فرصتهاي شغلي
پايدار در مناطق روستايي و عشايري ايجاد شود؛ از
اين رو به همه شعب اين بانك ابالغ شده كه پرداخت
تسهيالت اين طرح را در اولويت خود قرار دهند.
عصارزاده افزود :براي نتيجهبخش بودن اين طرح
نيز واحد «پايش و پيگيري» در اين بانك مستقر
است تا اگر مانعي ايجاد شد ،بتوان به سرعت آن را
برطرف كرد.
غالمعلي جعفرزاده ايمنآبادي:

 6هزار و  775طرح
تسهيالت دريافت كردهاند

اما عضو كميسيون بودجه مجلس نیز توضيحاتي
پيرامون چگونگي اجراي طرح اعطاي تسيهالت
ايجاد اشتغال روستايي و فراگير ارائه كرد .غالمعلي
جعفرزاده ايمنآبادي در تشريح اقدامات صورت
گرفته درباره اعطاي تسهيالت براي ايجاد اشتغال
روستايي و عشايري ،گفت :از  14شهريور سال 96
قانون ارائه تسهيالت براي ايجاد اشتغال روستايي و
عشايري تصويب و در  11دي  96به عنوان قانون
حمايت از ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق
روستايي و عشايري به موسسات عامل اعالم شد.
عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينكه  25درصد اول
تسهيالت در تاريخ  26دي ماه به موسسات پرداخت
شد ،افزود 25 :درصد دوم نيز در  12ارديبهشت
سال جاري تخصيص يافت و پيشبيني پايان فاز
اول تسهيالت پايان شهريور  97است؛ اما گزارشي
كه از ارائه تسهيالت ارائه شده ،روند خوبي را
نشان نميدهد.
 60درصد از طرحها مربوط به مردها
و  40درصد مربوط به خانمها است
وي با اشاره به اينكه تاكنون  255هزار و  715طرح
به دستگاههاي اجرايي ارسال شده و  84هزار طرح
در دستگاههاي اجرايي تصويب شده است ،ادامه داد:
 29هزار و  251طرح تأييد شده كميته فني بوده و به
موسسات عامل و بانك ارسال شده كه از اين تعداد 10
هزار و  517طرح مصوب شده است و در مجموع به شش
هزار و  775طرح تسهيالت پرداخت شده؛ يعني كمتر
از سه درصد؛ لذا از اين حيث نگرانيهايي وجود دارد.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي ،با بيان
اينكه حدود  60درصد از اين طرحها مربوط به مردها
و  40درصد مربوط به خانمها بوده است ،يادآور شد25 :
درصد از اين طرحها حقوقي و  75درصد حقيقي بوده
است .همچنين سرانه اشتغال براي طرحهايي كه به
بانك ارسال شده  62ميليون تومان بوده ،اما طرحهايي
كه در بانك تصويب شده ،سرانه آن  45ميليون
تومان است.
 49درصد طرحها كشاورزي
 43درصد صنعتی و  8درصد خدماتی هستند
وي افزود 65 :درصد اين طرحها جديد بودند كه
از اين لحاظ اقدامات خوبي صورت گرفته است ،اما
 35درصد طرحها توصيهاي و پنج درصد سرمايه
در گردش بوده .جعفرزاده با بيان اينكه  49درصد
طرحها كشاورزي 43 ،درصد صنعتی و هشت درصد
خدماتی هستند ،ادامه داد :از جمله مشكالتي كه
براي توقف طرحها توسط موسسههاي عامل اعالم
ميشود 25 ،درصد مربوط به بدهي سررسيد و چك
برگشتي 21 ،درصد عدم مراجعه متقاضي در مهلت
تعيين شده 13 ،درصد عدم ارائه مدارك كامل10 ،
درصد تسهيالت خارج از بخش و  10درصد مشكل
تضامين بوده و اعالم شده هفت درصد فاقد توجيه
اقتصادي بوده است.
اعتبارات یکهزار و  672طرح فراگير
پرداخت شده است
وي با اشاره به اينكه دو نوع اشتغال وجود دارد،
اظهار داشت :دو نوع اشتغال وجود دارد كه يكي
اشتغال فراگير و ديگري اشتغال روستايي است .بر
اين اساس در حوزه اشتغال فراگير  45هزار طرح به
دستگاههاي اجرايي ارسال شده كه  21هزار طرح
مورد تأييد قرار گرفته است .اين نماينده مردم در
مجلس دهم افزود 11 :هزار و  85طرح اشتغال
فراگير تأييد شده كميته فني است كه یکهزار و
 772طرح آن مصوب شده و به بانك رفته است ،اما
آنچه كه پرداخت شده ،براي یکهزار و  672طرح
بوده كه كمتر از سه درصد است.
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راهاندازي سيستم مشاوره
براي طرحهای اشتغال روستايي
وي با اشاره به تعيين روستاهاي كانوني در طرح
اشتغال روستايي ،ادامه داد :از  97هزار و 536
آبادي در حدود  44هزار و  480روستاي ثابت وجود
دارد كه چهار هزار و  900روستاي كانوني براي
اشتغال گرفته شده است كه در فاز نخست مقرر
شده كه براي يك هزار روستاي كانوني اقدام شود.
جعفرزاده با بيان اينكه طرح اشتغال روستايي با
طرحهاي مشابه قبلي از حيث اشتغال تفاوتهايي
دارد ،بيان كرد :اين تفاوتها شامل استفاده از
ظرفيت صندوقهاي ضمانت ،هوشمندسازي
سامانه ،هماهنگي كمسابقه بين دستگاهها ،تأكيد بر
رستههاي در اولويت مبتني بر قانون ،تمركز بر كسب
و كارهاي ناوابسته به آب و منابع طبيعي ،همچنين
راهاندازي نظام بازاريابي و فروش ،پيادهسازي نظام
تأمين مالي و راهاندازي سيستم مشاوره بوده و
بهويژه وزارت جهاد كشاورزي در اين باره خوب عمل
كرده است.
روند اجرای طرحهاي اشتغالزايي كند است
وي افزود :اميد بود كه در اين طرح اتفاق خوبي در
طرحهاي اشتغالزايي رخ دهد ،اما روند كند ديده
ميشود .وي با بيان اينكه مقرر شده بود در محيط
كار واقعي مهارتآموزي براي تمامي افراد اعم از
دانشآموخته دانشگاهي و بدون تسهيالت دانشگاهي
در نظر گرفته شود ،ادامه داد :از ارديبهشت سال 96
اين مهارت آموزي آغاز شد كه حدود  31هزار نفر در
سال گذشته و از ابتداي سال جاري هم حدود هشت
هزار نفر ديگر جذب شدند كه بنا به نظر رئيسجمهور
اعالم شد كه در سال  97هر كسي به عنوان كارآموز به
كارگاهي مراجعه ميكند ،از شمول قانون كار و تأمين
اجتماعي خارج میشود .عضو كميسيون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه
كارورزي دانشآموختگان در سال  95به صورت پايلوت
و در سال  96به صورت كامل اجرا شد ،تصريح كرد:
پيشبيني اين است كه در سال جاري حدود  75هزار
نفر جذب شوند .همچنين تمامي كساني كه در سال 96
وارد دوره كارورزي شدهاند ،مشمول بيمه حوادث شده
و ماهانه حدود  300هزار تومان كمك هزينه دريافت
كردهاند و اكنون نيز به صورت ماهانه تسويه حساب
ميشود ،لذا متقاضيان ميتوانند به سامانه كارورزي
مراجعه كنند.
علی وقفچی:

روند پرداخت وامها به نفع جامعه
و مسئوالن اجرايي كشور نيست

عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
نیز گفت :در استان زنجان از ۱۳۰هزار ثبت نام وام
اشتغالزايي تنها  ۱۳۰طرح به بانك معرفي شدهاند
كه به همه آنها نيز تسهيالت پرداخت نميشود .علي
وقفچي درباره اعطاي وامهاي اشتغالزايي روستاييان،
اظهار داشت :برداشت ما اين بود كه پرداخت وامهاي
اشتغالزايي يكي از فرصتهاي طاليي در بحث توسعه
روستايي و شهرهاي زير  10هزار خانوار است؛ اما
متأسفانه به دليل عملكرد بسيار ضعيف مسئوالن
اجرايي كشور باعث نارضايتي مردم شده است .عضو
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينكه آماري كه حدود يك
ماه پيش از استان زنجان در اختيار دارم از  13هزار
نفر ثبت نام تنها  130نفر به بانك معرفي شده بودند،
گفت :اين موضوع عالوه بر صرف هزينه و وقت توسط
مردم ،باعث ميشود تا اميدهاي آنها به نااميدي تبديل
شود .قطعاً وام اشتغالزايي در اختيار يك درصدي
نيز كه به بانك معرفي ميشوند قرار نميگيرد .نماينده
مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره
به اينكه روند پيش گرفته درباره پرداخت وامهاي
اشتغالزايي روستاييان به نفع جامعه و مسئوالن
اجرايي كشور نيست و با مسير در پيش گرفته شده
عالوه بر اينكه به اهداف اين طرح درباره توسعه و
اشتغال روستايي نميرسيم ،از اين اهداف دورتر نيز
ميشويم ،ادامه داد :اميدوارم مسئوالن اجرايي و در
رأس آنها استانداران در اين خصوص تجديد نظر كنند
و مسير را بهگونهاي تعريف کنند تا اگر فردي داراي
شرايط الزم نيست ،ثبت نام نشود .اين نماينده مردم
در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه در مرحله
بعدي يعني بعد از پرداخت وام اشتغالزايي بايد مسير،
اهداف و ظرفيتهاي تسهيالت ارزيابي و نظارت شود،
خاطرنشان كرد :اميدوارم وامهاي پرداخت شده در
مسير تعيين شده هزينه شود.

