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تأمین اجتماعی  ۵۰۰۰میلیارد تومان اوراق تأمین مالی منتشر میکند
با موافقت وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اوراق بدهی  5000میلیارد تومانی بزرگترین تأمین مالی سال را از طریق بازار سرمایه رقم خواهد زد.
به گزارش فارس ،خبرهای دریافتی از شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) حاکی است ،با نظر موافق علی ربیعی وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،سازمان تأمین اجتماعی با انتشار ٥٠٠٠
میلیارد تومان اوراق بدهی ،تأمین مالی بزرگترین تأمین مالی سال را کلید خواهد زد.این اوراق با نرخ ساالنه  ١٧.٥درصد بوده و قرار است این اوراق تا قبل از ادغام هلدینگ های پتروشیمی وزارت رفاه
با حفظ سهم  ٢٥درصدی شستا در ترکیب سهامداری آنها منتشر و پذیره نویسی شود.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

اخبار
مدیر عامل بانک رفاه:

بانک رفاه با تمام توان در خدمت تولید است
مدیر عامل بانک رفاه گفت :یکی از اصلی ترین اولویت های دولت ،رونق
تولید ،خروج از رکود ،فقرزدایی و اشتغال است و بانک رفاه همراستا با اهداف
دولت با تمام توان در خدمت تولید است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،محمد علی سهمانی در بازدید از شرکت
لوله و ماشین سازی ایران با بیان این مطلب اظهار داشت :بانک رفاه تا پایان
دی ماه تسهیالت قابل توجهی برای رونق تولید به بنگاه های کوچک و متوسط
پرداخت کرده است .ضمن اینکه عملکرد بانک رفاه در طرح توسعه اشتغال فراگیر
بسیاردرخشان است.

بانک صادرات ایران  ٥شرکت تحت مالکیت خود را
واگذار می کند
بانک صادرات ایران در راستای سیاست های ابالغی وزارت امور اقتصادی
و دارایی و تاکیدات بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها به خروج از
بنگاهداری ،و نیز به منظور چابک سازی و افزایش سهم دارایی های مولد
در چارچوب بودجه مصوب ،سهام  ٥شرکت زیر مجموعه خود را واگذار
می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،این بانک در نظر دارد سهام هر یک
از شرکت های «انرژی سپهر»« ،سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران»« ،توسعه سپهر
ماندگار خراسان»« ،توسعه سپهر فارس» و «سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری
سپهر جم» را به طور یکجا و نقد یا به صورت نقد و اقساط واگذار کند.

با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

 ۴محصول جدید بانک ملت رونمایی شد
چهار محصول جدید بانک ملت با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به
صورت رسمی رونمایی شد.
سامانه های همراه پالس ملت ،بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب
کسب و کار و مدیریت صندوق های قرض الحسنه محلی همچنین صراف الکترونیک
در این مراسم به صورت عملیاتی از سوی هادی سپانلو مدیر امور طرح و برنامه،
معرفی شدند.
بر اساس این گزارش ،سامانه همراه پالس ملت ،امکان ارائه خدمات بانکی به
دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب را از طریق نرم افزار همراه بانک ،فراهم می
کند به عبارت دیگر استفاده از این سامانه ،تنها منحصر به دارندگان حساب نزد بانک
ملت نیست و تمامی مشتریان دارای کارت شتابی می توانند از خدمات این سامانه
بهره مند شوند.
این سامانه حداکثر تا یک هفته آینده به صورت عمومی در اختیار متقاضیان قرار
خواهد گرفت.

آخر بهمن ،پایان تعیین تکلیف سپردههای خرد موسسات غیرمجاز
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت :بر اساس برنامه ریزی ها
قرار شده تا ابتدا سپرده های خرد موسسات غیر مجاز تعیین
تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذرماه آغاز و تا آخر بهمن
ماه ،پایان خواهد یافت.
به گزارش بانک مرکزی ،جمعی از سپرده گذاران برخی تعاونی
های اعتبار منحل شده ،عصر روز سه شنبه با معاون نظارت بانک
مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار
کردند.
در این جلسه که با هدف آگاهی از روند تسویه حساب
سپرده گذاران تعاونیهای منحله از جمله وحدت ،البرز ،
فرشتگان و افضل توس برگزار شد ،معاون نظارت بانک مرکزی
در ابتدا درباره روند شکل گیری تعاونیها و فعالیت غیرمجاز آنها،
نحوه ورود بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی داراییها و
بدهی های این تعاونی ها توضیحاتی ارائه کرد.
حیدری در باره مسایل و مشکالت مطرح شده توسط
سپرده گذاران در باره روند تسویه حسابها به ویژه موضوع عدم
پرداخت بخشی از سود سپرده ها برمبنای قرارداد های اولیه گفت:
به دلیل کسری دارایی های شناسایی شده این تعاونی ها ،پرداخت
اصل و سود سپرده ها به صورت کامل در حال حاضر امکان پذیر
نبود و الزم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی هایی که تا کنون
شناسایی شده اند ،بین طلبکاران تصمیم گیری شود.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده های خرد
تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذر ماه آغاز و تا آخر
بهمن ماه سال جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت
شناسایی دارایی های جدید و ارزیابی آنها ،زمینه پرداخت
سپرده های سایر اشخاص فراهم خواهد شد .برای تحقق این امر
هیات های تصفیه فعلی تعاونی ها برکنار و هیات های تصفیه
جدید از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول
به کار شده اند .بدیهی است تعهد تعاونی ها در قبال سپرده گذاران
بر اساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته ،نافی
مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی ها در قبال قراردادهای

منعقدشده با سپرده گذاران نیست و باید مسئوالن تعاونی های
منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای
پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.
حیدری در خصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت
بانک مرکزی نسبت به تعاونی های منحله تصریح کرد :بانک
مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی
های اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار
غیر متشکل پولی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده،

توگو با پورزرندی مطرح شد
در گف 

تشریح اهداف پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

تا سی ام بهمن ماه 96

«به شانس برنده شدن بله بگو» ادامه دارد
جشنواره به شانس برنده شدن ،بله بگو از اول دی ماه آغاز شده است و تا 30
ام بهمن ماه  96ادامه دارد.
تنها پنج روز تا پایان جشنواره «به شانس برنده شدن ،بله بگو» بانک ملی ایران و
قرعه کشی جایزه ویژه یک دستگاه خودروی  206زمان باقی است.
یک دستگاه خودروی  206و نیز چهار عدد گوشی آیفون  ،Xهشت عدد گوشی
آیفون  8و  16عدد ساعت هوشمند از جوایز این جشنواره برای کسانی است که پیام
رسان «بله» را نصب کنند.

با حمایت بانک تجارت

خانه بهداشت حسنآباد زیرکوه افتتاح شد
خانه بهداشت روستای حسن آباد زیرکوه که با اهدای کمک یک میلیارد و
پانصد میلیون ریالی بانک تجارت آغاز به کار کرد.
در مراسم افتتاح خانه بهداشت اهدایی بانک تجارت در روستای حسن آباد زیرکوه از
توابع استان خراسان جنوبی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با حضور
مسوالن محلی برگزار شد ،خانزاده فرماندار زیرکوه با تشکر از بانک تجارت ،این
اقدام بانک را بیانگر نگاه دورنگر مدیران این مجموعه به حوزه مسئولیتهای اجتماعی
دانست و از آن به عنوان یک الگوی مناسب در جهت توسعه متوازن یاد کرد.

اعطای بیش از  82هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج در  10ماهه نخست سال جاری
بانک رفاه طی  10ماهه نخست سال جاری ،بالغ بر  82هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،شعب این بانک از محل سپرده های
قرض الحسنه نزد خود و در  10ماهه نخست سال جاری ،تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد  82.303فقره ،به مبلغ  8.556.425میلیون ریال
پرداخت کرده است.
گفتنی است مدیریت شعب این بانک در استان های خراسان رضوی ،خوزستان
و فارس به ترتیب دارای بیشترین پرداختی بالغ بر  743 ،862و  564میلیارد ریال
بوده اند.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد

استقبال بانک ایران زمین از صاحبان ایده
در حوزه دیجیتال
در نظام بانکی تحوالتی در حال صورت گرفتن است و باب بانک ایران زمین
به عنوان یک بانک پیشرو در حوزه دیجیتال بر روی جوان هایی که توانمند
و صاحب ایده می باشند باز است.
قربانی ،عضو هیات مدیره بانک ایران زمین گفت :برای من به عنوان یکی از اعضای
هیئت مدیره بسیار ارزشمند است که این پیام را به تمام جوانهای کشور بدهیم که
در نظام بانکی تحوالتی در حال صورت گرفتن است و باب بانک ایران زمین به عنوان
یک بانک پیشرو در حوزه دیجیتال بر روی جوان هایی که توانمند و صاحب ایده می
باشند باز است.

ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال  ١٣٨٦توسط بانک مرکزی
آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.
وی در پاسخ به سپرده گذاران دارای سپرده کالن که معتقد
بودند اولویت دادن به سپرده گذاران خرد به جای انطباق با
الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست ،گفت:
براساس تصمیمات اتخاذ شده ،مقرر شد در این مرحله برای
مدیریت مسائل اجتماعی ،سپرده های سپرده گذاران خرد تعیین
تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید ،وضعیت

سپرده گذاران کالن تعیین تکلیف شود .انتظار می رود وضعیت
سپرده گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی ها ،سهامداران
و مدیران مربوطه روشن شود.
وی افزود :بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ،تا کنون مشکل ٩٨
درصد تعداد سپرده گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی
به وضعیت دارایی های این تعاونی ها و اشخاص وابسته آنها برای
فراهم شدن امکان تادیه سایر سپرده ها مهیا شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به گروه دیگری از سپرده
گذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی
می دانستند ،گفت :سران محترم سه قوه و اعضاء محترم کمیته
منتخب و رئیس کل بانک مرکزی با اطالع کامل از وضعیت
سپرده گذاران و با تشکیل جلسات هفتگی و صرف وقت بسیار،
نهایت مساعدت را برای ایجاد هماهنگی دستگاه های مسئول و
حل وفصل مسائل سپرده گذاران به عمل آورده اند ،تخصیص
خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تادیه سپرده ها ،تعقیب قضایی
متخلفین و تعیین هیات های تصفیه برای تعیین تکلیف هر چه
سریعتر وضعیت تعاونی های منحله از جمله اقدامات به عمل آمده
توسط کمیته منتخب سران محترم قوا است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان اشاره کرد علی رغم اینکه
با اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،مساعدت بی شائبه قوه قضائیه ،وزارت اطالعات ،نیروی
انتظامی ،استانداران و سایر دستگاه ها و اشخاص مسئول در حال
حاضر نهاد پولی غیر مجاز حائز اهمیتی در کشور فعالیت ندارد اما
انتظار می رود هموطنان گرامی در صورت مواجه شدن احتمالی
با نهادهای غیر مجاز ضمن اطالع به دادستان محل ،بانک مرکزی
یا نیروی انتظامی ،از تودیع سپرده های خود نزد موسسات فاقد
مجوز اکیدا خودداری کنند.
برگزاری جلسات گفت وگو با نمایندگان سپرده گذاران با هدف
اطمینان از روند تسویه سپرده ها مطابق با ضوابط و دستورات
ابالغی به بانکها و موسسات عامل و پاسخگویی به سپرده گذاران
محترم ادامه خواهد داشت.

اهداف و جزئیات پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
توسط ،رئیس شورای سیاستگذاری این کنفرانس تشریح شد.
به گزارش برنا ،جهان همواره در حال تحول و تغییر است .هر چه زمان می
گذرد ،بر سرعت و گستره تغییرات و تحوالت افزوده می شود ،بویژه هنگامی که با
مسائلی چون توسعه فناوری اطالعات و نیز چالش بزرگی مانند جهانی شدن همراه
هستیم .رقابت های اقتصادی و صنعتی میان کشورهای جهان آنها را بر آن داشته
تا با نگاه به آینده ،دست به برنامه ریزی برای توسعه و رفاه جوامع خود بزنند .در
این راستا ،دسترسی به اطالعات و دانش و توانمند سازی جامعه در این راه و از
همه مهمتر ،کاهش فاصله دانش میان قشرهای مختلف جامعه از یک سو و نیز
میان کشورهای جهان ما را بر آن می دارد که اهتمام جدی تری به آموزش و
توسعه سازمانها ،شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی بنماییم که بدون شک
این مهم می تواند نقش موثری در زندگی فردی و اجتماعی افراد در جهت ایجاد
توانمندی های دانشی برای زندگی در قرن بیست و یکم داشته باشند .در این راستا با
عنایت به در پیش بودن پنجمین دوره کنفرانس و جشنواره جایزه ملی تعالی آموزش
و توسعه منابع انسانی ،طی نشستی با پورزرندی ،رئیس شورای سیاستگذاری این

کنفرانس ،در خصوص اهمیت سرمایه انسانی و نقش آن در توسعه کشور و رویکرد این
رویداد ملی به بحث و تبادل نظر نشستیم که مشروح آن به شرح ذیل است.
اهمیت و نقش نیروی انسانی در فرآیند توسعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری
به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است .در عصر حاضر اهمیت منابع انسانی در
سازمان ها و بنگاه های صنعتی ،اقتصادی و خدماتی موضوعی بدیهی است به طوری
که در نتیجه تحولی که در دو دهه اخیر در زمینه مفاهیم و مباحث مربوط به این
حوزه پدید آمده است بر هیچکس پوشیده نیست .تلقی و تصور سنتی و رایج از حوزه
مسئولیت منابع انسانی یعنی انجام کارهای اداری را به سوی مفاهیم نوینی همچون
مشارکتاستراتژیک ،ارزیابی متوازن ،نقش ها و شایستگی های جدید منابع انسانی،
ساختن ارزش ها و دارایی های نامشهود ،مدیریت استعدادها و مفاهیمی شبیه آنها
کشانده است .بنابراین با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که نقش
نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است چرا که پیشرفت
تکنولوژی بدون تحوالت نیروی انسانی فاقد کارایی است.
با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید ،به نظر شما مشکل اساسی در چیست
و چه راهکار در این خصوص راهگشا خواهد بود؟
واقعیت امر اینست که مشکل اساسی و کلیدی در جوامع توسعه نیافته ،فقر منابع
طبیعی نیست ،بلکه فقر منابع انسانی است و پیروزی و فائق آمدن جوامع توسعه نیافته
بر مشکل گسترده خود ،در گرو غنی کردن منابع انسانی آنهاست و بس .به همین دلیل
غنی شدن سرمایه و منابع انسانی این جوامع که همانا غنی شدن آموزش و پرورش،
تخصصها ،امید به زندگی بهتر و باالتر ،پیشرفت جسمی و روحی مردان و زنان و
اطفال است ،باید در سرلوحه برنامههای توسعه این جوامع قرار گرفته و بطور دائمی و
همیشگی استمرار یابد.
تبدیل کشورهای فقیر و عقبافتاده دیروز به کشورهای توسعه یافته و ثروتمند امروز
و تبدیل کشورهای ویران اروپای پس از جنگ دوم به کشورهای آباد امروزی ،در گرو
تحول شگرف کیفیت منابع و سرمایه انسانی این جوامع بوده است نه عوامل دیگر .آثار
سرمایه انسانی که نقشی محوری دارد از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود و از
طرف دیگر مردم در محیطی که سرمایه انسانی بیشتری دارد با هر سطح مهارتی ،از
بهرهوری بیشتری برخوردارند و باالخره سرمایه انسانی ،بهرهوری سرمایههای فیزیکی و

نیروی کار را به همراه هم ارتقا میبخشد.پس انباشت سرمایه انسانی فعالیتی اجتماعی
و به معنای درگیرکردن گروههای مردم در چنین فعالیتهاست ،بطوری که مشابه آن
در انباشت سرمایه فیزیکی متصور نیست.
اخیرا گزارشی در خصوص رتبه کشورهای جهان به لحاظ شاخص سرمایه
انسانی از طرف مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است .ضمن تشریح زوایای
این گزارش ،ارزیابی شما از وضعیت و جایگاه کشورمان در حوزه سرمایه
انسانیچیست؟
مجمع جهانی اقتصاد گزارش جدیدی از رتبه کشورهای جهان به لحاظ شاخص
«سرمایه انسانی» منتشر کرد .به اعتقاد این مجمع ،در قرن بیست و یکم«،استعداد»،
عامل اصلی نوآوری ،رقابتپذیری و رشد خواهد بود و نه سرمایه .در این گزارش که
 ۱۲۴کشور جهان را مورد بررسی قرار داده ،ایران در شاخص سرمایه انسانی در رتبه ۸۰
قرار گرفته است .این در شرایطی است که رتبه ایران در گزارش قبلی که مربوط به سال
 ۲۰۱۳بود  ۹۴اعالم شده بود .به گزارش سایت مجمع جهانی اقتصاد ،شاخص سرمایه
انسانی مشخص میکند کشورها چگونه سرمایه انسانی خود را توسعه میدهند و وارد
میدان میکنند .این شاخص سطح تحصیالت ،مهارت و مشاغل موجود برای افراد را
در  ۵گروه سنی بررسی میکند .این گروههای سنی پنج گروه از کمتر از  ۱۵سال تا
باالتر از  ۶۵سال را دربر میگیرد .هدف از این بررسی ارزیابی نتیجه سرمایهگذاریهای
گذشته و حال کشورها در سرمایه انسانی است و این گزارش چشماندازی از وضعیت
شالوده استعداد آینده کشورها را ارائه میکند .به طورکلی شاخص سرمایه انسانی هر
کشور با در نظر گرفتن  ۴۶معیار به دست آمده است .ارزش هر یک از این معیارها از
آماری که توسط سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار ،یونسکو و سازمان
بهداشت جهانی منتشر میشود ،استخراج میشود .عالوه براین آمار ،در این شاخص از
برخی آمار کیفی که از نظرسنجی مدیران مجمع جهانی اقتصاد به دست آمده است،
استفاده میشود .در روششناسی این شاخص امکان مقایسه درون کشوری و بین
کشوری وجود دارد .بر این اساس در میان  ۱۲۴کشوری که مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شاخص سرمایه انسانی خود همچنین  ۱۰کشور دارای
بیشترین فارغالتحصیل رشتههای مهندسی ،تولید و ساخت و ساز را معرفی کرده
است که از این نظر ایران با ساالنه  ۲۳۳هزار فارغالتحصیل رتبه سوم جهان را به خود
اختصاص داده است.

یک مسئول جهاد کشاورزی:

غذای  20میلیون نفر را در کشور می توان از ضایعات کشاورزی تامین کرد
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی با بیان اینکه ضایعات بخش کشاورزی بسیار
باالست گفت :براساس برآوردهای انجام شده غذای بیش
از  20میلیون نفر را در کشور می توان از ضایعات این بخش
تامین کرد.
به گزارش ایرنا ،محمد خالدی روز چهارشنبه در آیین گشایش
همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی
شرق کشور در دانشگاه بیرجند افزود :رویکرد این وزارتخانه
حرکت از کشاورزی تولید محور به کسب و کار کشاورزی است و
در بحث های اشتغال و سرمایه گذاری تفکیکی وجود ندارد زیرا
فضای کسب و کار کشور مناسب نیست و باید به سمت کسب و
کار مفید گام برداریم.
وی بر توسعه و ایجاد اشتغال از طریق تامین مالی و سرمایه
گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با تاکید بر زنجیره های
عرضه تاکید کرد و گفت :براساس تجربه کشورهای مختلف
همزمان با روند توسعه سهم نسبی کشاورزی از تولید کل و
اشتغال طی زمان کاهش می یابد ولی سهم کسب و کارهای
کشاورزی در انتقال و تولید روند رو به رشد دارد.
وی اظهار کرد :در حوزه دانشگاه ،بخش اجرایی و سایر بخش ها
نوع نگاه استادان حتی دانشجویان به مسئله اشتغال بسیار کمک
کننده است و براساس نوع نگاهی که از نظر فرهنگی به اشتغال
وجود دارد ،اشتغال را معادل به کار دولتی می دانیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :آمار نشان می دهد در آمریکا سهم کشاورزی یک درصد اما
سهم تجارت و کسب و کارهای آن  13درصد است.
وی ادامه داد :کسب و کارهای وابسته به کشاورزی یکی از

سودآورترین بخش ها در کشورهاست که در ایران زیاد به این
موضوع پرداخته نشده است.
خالدی بیان کرد :با روند توسعه ،سهم کشاورزی از تولید

ناخالص ملی کاهش و سهم کسب و کارها افزایش می یابد.
وی به مسائل و چالش های موجود در بخش کشاورزی
کشور اشاره کرد و افزود :ضرورت نگاه یکپارچه در سطح کالن و

حاکمیتی به بخش کشاورزی ،رقابت پذیری در بخش کشاورزی
و توجه به کسب و کار کشاورزی به جای کشاورزی از جمله آن
است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نبود
استاندارد در محصوالت کشاورزی را یکی دیگر از مشکالت این
بخش دانست و گفت :نتوانستهایم برای مصرف کنندگان داخلی و
خارجی استاندارد مطلوب را فراهم کنیم.
وی افزود :همه خالءها ناشی از این است که نتوانسته ایم زنجیره
ها را در کنار یکدیگر ببینیم و همیشه جزیره ای عمل کرده ایم.
خالدی گفت :کسب و کارها براساس نیاز واقعی جامعه
ساماندهی نشده است و بخش های مختلف کار میکنند اما اگر
همه بخشها هم راستا نباشند با مشکالت زیادی مواجه میشویم.
وی عنوان کرد :زنجیره عرضه به این معناست که همه فعالیت
های مرتبط با جریان کاال را در کنار یکدیگر داشته باشیم و نگاه
تولید محور تنها جواب نمی دهد.
این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی افزود :یکی از ضعف های
اصلی ما این است که دانشجوها را برای کسب و کار آماده نمی
کنیم و انتظار می رود استادان دانشجوها را به سمت فضای کسب
و کار سوق دهند.
وی به  2برنامه عمده دولت در زمینه ایجاد اشتغال اشاره کرد
و گفت :برنامه اشتغال فراگیر با اختصاص  20هزار میلیارد تومان
برای بانک های مختلف ابالغ شده است.
وی ادامه داد :همچنین در راستای قانون حمایت از توسعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یک میلیارد و
 500میلیون دالر با سود صفر درصد از محل صندوق توسعه ملی
امسال ابالغ شده است.

