
برنامه دولت برای ایجاد 700 هزار شغل در سال با حمایت 
همزمان از مشاغل خرد و خانگی در کنار تکمیل طرح های 

صنعتی بزرگ و کوچک میسر می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور در 20 آذر ماه جاری از پرداخت 21 میلیارد تومان تسهیالت 

برای ایجاد 270 هزار فرصت شغلی جدید خبرداد.
محمد باقر نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید براینکه اشتغالزایی به دلیل تحریم ها دچار 
نقصان شده که این خواسته بدخواهان است اما نباید دست روی 
دست گذاشت، تصریح کرد: تسهیالت 21 هزارمیلیارد تومانی از محل 

نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و خزانه تامین می شود.
در گام دولت برای اشتغالزایی چهار برنامه اصلی وجود دارد.

قدم اول تکمیل 2 هزار و 66 واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی 
است که پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد دارد و با اجرای این برنامه 

بیش از 130 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.
برنامه دوم بازسازی و نوسازی 2 هزار و 165 واحد صنعتی است 

که می تواند بیش از 52 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می کند.
برای  برنامه سوم شامل پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 
واحدهای فعال صنعتی و معدنی است که این امر به فعال شدن 

ظرفیت های خالی و ایجاد 87 هزار شغل جدید منجر می شود.
برنامه چهارم نیز پرداخت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه 
خوشه های صنعتی و کلینیکی است که برای آن اعتبار 46 میلیارد 
تومانی درنظرگرفته شده و می تواند یک هزار شغل جدید ایجاد کند.

حمایت از تولید با مهار رکود
در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ با کمبود 
مواد اولیه روبرو شده و به ناچار ظرفیت های تولید را کاهش می دهند 
و ازسوی دیگر به دلیل تحریم ها بازارهای صادراتی کاهش پیدا کرده 
است این سوال در اذهان متبادر می شود که آیا برای اشتغالزایی باید 

به سمت توسعه واحدهای صنعتی بزرگ حرکت کرد؟
نماینده پیشین کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا دراین باره گفت:در حال حاضر فکر ایجاد 
اشتغال بسیار مطلوب است اما باید در گام اول به فکر واحدهایی 

باشیم که به سختی برای بقا تالش می کنند.
افزود: در شرایط عادی بحث تکمیل واحدهای  احمد پورفالح 
تولیدی نیمه تمام بسیار مطلوب است اما با توجه به وضعیت فعلی 
اقتصاد نه سرمایه گذاری حاضر است در این زمینه دست به سرمایه 
گذاری بزند و نه الزم است دولت منابع موجود را برای تکمیل این 

واحدها تخصیص دهد.
این کارفرما ادامه داد: دولت در گام نخست باید تالش کند رکود 
بازار را از بین ببرد و در گام دوم نیز برای حفظ واحدهای فعال 

اقدام کند.
این فعال اقتصادی گفت : حمایت از واحدهای صنعتی که امکان 
حضور محصول در بازارهای هدف را دارند و ایجاد ظرفیت برای جذب 

نیروی انسانی در همین واحدها بهترین اقدامی است که دولت می 
تواند برای حمایت از مشاغل موجود و اشتغالزایی انجام دهد.

پورفالح تصریح کرد:امروز بسیاری از واحدهای تولیدی فعال با 
مشکل نقدینگی و کمبود مواد اولیه و بازار روبرو هستند بنابراین باید 
قدرت خرید مردم حفظ شود تا هم واحدهای موجود بتوانند سر پا 
بایستند و هم اینکه با افزایش ظرفیت تولید در این واحدها امکان 

ایجاد مشاغل جدید را مهیا کرد.
توسعه مشاغل خرد و خانگی

افزایش جمعیت بیکار بدون تردید یکی از معضالتی است که 
این روزها جامعه با آن روبروست که پیامدهای خاص اقتصادی و 
اجتماعی به دنبال دارد؛ بنابراین باید برای عبور از این معضل که با 

تحریم های جدید تشدید شده است راهکاری اندیشید.
برخی فعاالن اقتصادی نسبت به طرح دولت برای ایجاد 270 هزار 
شغل با تکمیل واحدهای تولیدی انتقاداتی دارند و راهکار عبور از 
معضل بیکاری را در حمایت از واحدهای فعال صنعتی می دانند اما 
آیا به واقع صنایع بزرگ می توانند به تنهایی نیاز جامعه به فرصت 
های جدید شغلی را جوابگو باشند؟ با توجه به شرایط اقتصادی ایران 
و تاثیر تحریم ها و ایجاد محدودیت در بازارهای هدف می توان از چه 

شیوه ای برای اشتغالزایی پایدار استفاده کرد؟

چندی پیش معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تبعات تحریم ها 
از این پس شاهد افزایش تقاضا برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی 

خواهیم بود.
سلیمان پاک سرشت افزود: توسعه این مشاغل به حمایت های 
مالی نیازدارد؛ بنابراین باید بانک ها در این زمینه اقدامات الزم را 

انجام دهند.
سه طرح ویژه حمایتی

در این باره مدیرعامل بانک توسعه تعاون از حمایت های این بانک 
از مشاغل خرد و خانگی به خبرنگار اقتصادی ایرنا خبر داد و گفت: 
سه طرح ویژه را برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی در دستور 

کار داریم.
حجت اهلل مهدیان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون بانکی برای 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است، افزود: حمایت از مشاغل 
خرد و خانگی نیز در دستور کار ما قرار دارد و تا دو هفته آینده 
جزییات طرح های حمایتی از این نوع مشاغل را اعالم خواهیم کرد.

در این باره معاون توسعه کارآفرینی و مشاغل وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماهی 23 آذرماه از اجرای طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی در 
10 استان خبر داد و گفت:این طرح در سه مرحله بررسی و شناسایی 

مزیت ها، توانمندسازی و آموزش و در پایان، اتصال تولیدکنندگان 
خرد به بازارهای فروش انجام می شود.

به شکل  این طرح ها  افزود: تالش می شود  عیسی منصوری 
هدفمند انجام و به بهبود فضای کسب و کار منجر شود.

 فرجام سخن
ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید بر کسی پوشیده نیست اما 

برای تحقق این امر نمی توان فقط به یک شیوه و راهکار اکتفا کرد.
حمایت از صنایع بزرگ و تکمیل واحدهای نیمه تمام به شرط 
ایجاد رونق در بازار در کنار حمایت از مشاغل خرد و خانگی می تواند 

راه حلی برای عبور از معضل بیکاری در جامعه باشد.
نکته مهم این است که نباید به نام اشتغالزایی در صنایع بزرگ و 
کوچک و مشاغل خرد و خانگی بستری برای پول پاشی در کشور 
مهیا شود. هنوز تجربه سال های گذشته از ایجاد مشاغل خرد و 
خانگی و فهرست های پیدا و پنهان بدهکاران بزرگ بانکی را که به 
نام تولید، منابع مالی را صرف سفته بازی در بازارهای مختلف کرده 

اند فراموش نکرده ایم.
شرایط اقتصادی کشور خاص است؛ بنابراین باید مراقب نوع هزینه 
کرد منابع مالی که به نام حمایت از مشاغل خرد و بزرگ پرداخت 

می شود، باشیم.

اقتصادی 5

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

احتمال ترمیم و افزایش مجدد دستمزد کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از 
پایان امسال خبر داد و گفت: منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

در این باره هستیم.
محمد شریعتمداری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه ای 
با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش 

مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.
وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹7، گفت: اساسا 
درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین 
کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹8، باید از یک 
روش متنوع تر و متفاوت تر بهره مند شویم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
در گذشته هم  چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد 
جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال 
اتخاذ می کرده و حق مسکن را تغییر می داده است، لذا هر چند سال یکبار چنین 
هدفی محقق می شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می کنیم. 
شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای امکان 
بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی 
از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را ساالنه و هر سال 
یکبار تعیین کنیم و این که چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد 
و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع بندی نرسیدیم ولی این کار را هم 
نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعالم مکتوب 
به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این خصوص هستیم 
و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره برداری قرار می دهیم. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی 
که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و این که چه میزانش را 
دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت وگو 
خواهیم کرد.شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط 
به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. به گزارش ایسنا، در اولین جلسه 
شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد کارگران مطرح و گزارش کاملی از نحوه 
تعیین مزد و آمار و ارقام مربوط به آن از سالهای گذشته تاکنون ارائه شد. پیش تر 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل های کارگری و کارفرمایی با تایید 
عقب ماندگی مزد کارگران گفته بود" امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط 

کنونی وجود دارد."

 خبرهای خوش همتی
در زمینه روابط بانکی ایران و ترکیه

رئیس کل بانک مرکزی ایران از تاکید رئیس جمهور ترکیه بر رفع هرچه 
سریع تر موانع بانکی میان دو کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، پنجمین شورای روابط راهبردی ایران و ترکیه، امروز 2۹ آذرماه 
با حضور روسای جمهور و برخی مقامات دو کشور در آنکارا برگزار شد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران که در این جلسه حضور داشته 
است، در این باره گفت: در این جلسه راه های توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو 

کشور با هدف رساندن حجم مبادالت به 30 میلیارد دالر بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه به آقای اردوغان گفتم که روابط بانکی، کلید اصلی این 
راهبرد است و ما شدیدا در این زمینه گله مندیم و اگر موانع بانکی برطرف نشود، 
از هدف راهبردی دور خواهیم شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تایید این 
موضوع توسط رئیس جمهور ترکیه، اظهار کرد: رئیس جمهور ترکیه این نکته را 
قبول داشت و بر رفع هرچه سریع تر موانع تاکید کرد و عزم دولت شان را در این 
زمینه بیان کرد. همتی ادامه داد: با توجه به جلسات تخصصی که بعد از جلسه 
شورا داشتیم و توافقاتی که انجام شد، آینده بسیار خوبی برای روابط تجاری و 
بانکی دو کشور انتظار دارم. به گزارش ایسنا، پیش از این روابط عمومی بانک 
مرکزی اعالم کرده بود که در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با همتای ترکیه ای 

خود گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد.

تولید اتوبوس به نزدیک صفر رسید
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال به نزدیک صفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، بر این اساس تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال با کاهش ۹۹.4 
درصدی از 163 دستگاه در آبان ماه سال گذشته به یک دستگاه کاهش یافته است.

در آبان ماه سال جاری، میزان تولید اتوبوس در شرکت های ایران خودرو دیزل، 
عقاب  افشان و یاوران خودرو شرق 100 درصد کاهش داشته و تولید آن ها به ترتیب 
از شش، 140 و 12 دستگاه در آبان ماه 13۹6 به صفر رسیده است. میزان تولید 
اتوبوس در شرکت پیشرو دیزل آسیا نیز در آبان ماه امسال حدود 80 درصد کاهش 
داشته و تعداد اتوبوس های تولید شده در این شرکت از پنج دستگاه در آبان ماه سال 
گذشته به یک دستگاه رسیده است. در این میان وضعیت تولید شرکت آکیادویچ در 
آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته تغییری نداشته و این شرکت در 

ماه آبان هر دو سال هیچ اتوبوسی تولید نکرده است.
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 وزیر اقتصاد: بانک ها چوب حراج به اموال خود نزنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که بانک ها چوب حراج به اموال خود بزنند، بلکه این اموال باید مطابق با واقعیت ها قیمت گذاری شود و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسد. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا 

از وزارت امور اقتصادی و دارایی، »فرهاد دژپسند« در نشست بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک ها، سرعت همراه با دقت و سالمت را شرط های مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها عنوان کرد. به گفته وی، دو موضوع به 
طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می گیرد؛ یکی بحث کلی »اصالح نظام بانکی« و دیگری »واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها« است.

حمایت همزمان از مشاغل خرد و صنایع بزرگ

راهی برای حذف بیکاری
اخبار

مدیرکل وزارت کشاورزی اعالم کرد

جو روانی و دالالن عامل گرانی خشکبار
در حالی که برخی از مسئوالن اتحادیه های بخش خصوصی می گویند گرانی 
پسته ناشی از کاهش تولید این محصول و کمبود آن است، مدیرکل دفتر 
امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که 
هیچ کمبودی در زمینه پسته وجود ندارد و حتی اگر تولید آن تا یک پنجم 
کاهش یافته باشد، حداقل 80 تا 100 هزار تن از سال گذشته موجودی پسته 

در انبارهای کشور موجود است.
در هفته ها و ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت انواع آجیل و خشکبار در بازار 
بودیم به گونه ای که هر کیلوگرم پسته تا بیش از 200 هزار تومان هم فروخته شد. 
برخی از مسئوالن اتحادیه های بخش خصوصی معتقد بودند که پسته با کاهش شدید 
تولید مواجه شده است و به همین دلیل این محصول دچار کمبود در بازار و افزایش 
قیمت شده است. به عنوان مثال محمود ابطحی - رییس انجمن پسته - معتقد است 
که کاهش تولید این محصول به یک پنجم سال گذشته، یکی از عوامل گرانی آن است 
و از سوی دیگر مصطفی احمدی - رییس  اتحادیه آجیل و خشکبار فروش - می گوید 
که وزارت جهاد کشاورزی می تواند به صورت مقطعی و برای تامین نیاز داخلی بازار، 

ثبت و سفارش و واردات پسته را به صورت محدود و مقطعی باز کند.
در این شرایط شکراهلل حاجی وند - مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک 
وزارت جهاد کشاورزی - به ایسنا گفت: در دنیا 640 هزار هکتار باغات پسته وجود 
دارد که ایران از حیث سطح زیر کشت، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و از حیث تولید، 

دومین کشور تولیدکننده پس از آمریکا هستیم و در رقابت تنگاتنگی با این کشور قرار 
داریم به گونه ای که برخی از سال ها ما این رتبه را به دست می آوریم و برخی سال ها 

آمریکا اولین تولیدکننده پسته می شود.
وی افزود: در سال 13۹6 حدود 470 هزار هکتار پسته به زیر کشت رفت که 35۹ 
هزار هکتار آن سطح بارور پسته بود و در آن سال بالغ بر 130 هزار تن صادرات پسته 
داشتیم. امسال 430 هزار هکتار سطح زیر کشت باغات پسته است و پیش بینی تولید 

ما حداقل 180 هزار تن برآورد می شود.
مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه اظهاراتی در مورد کمبود تولید پسته و غیره با هدف رایزنی برای واردات صورت 
می گیرد، گفت: نه تنها این اظهارات درست نیست،  بلکه می توان گفت حتی اگر تولید 
پسته تا یک پنجم کاهش یافته باشد و به 50 هزار تن رسیده باشد، باز هم کمبود 
تولید و عرضه داخلی نداریم چرا که از سویی نیاز بازار داخلی ما در خوشبینانه ترین 
حالت 25 هزار تا 35 هزار تن است و حداقل 80 هزار تا 100 هزار تن پسته از تولید 
سال گذشته داخل انبارهای کشور وجود دارد. بنابراین مشکلی برای تولید و عرضه 
پسته و دیگر محصوالت خشکباری وجود ندارد و داللی و واسطه گری است که جو 

روانی بازار را بر هم می زند.
وی همچنین در خصوص وضعیت تولید و موجودی سیب اینگونه توضیح داد که 
حدود 700 هزار تن موجودی سیب در انبارها و سردخانه های کشور است که در 

۹ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
تهران، اصفهان، خراسان رضوی و اردبیل ذخیره شده است و صادرات ما تا پایان آبان 

ماه به 200 هزار تن رسید و رکورد تازه ای را شکست.

شمار  به  مؤسساتی  ایران  در  بازنشستگی  صندوق های 
می روند که قرار است با دریافت درصدی از حقوق افراد 
شاغل، کمک  حال روزهای بازنشستگی آن ها باشند. اکنون 
از وضعیت نابسمان این صندوق ها سخن گفته می شود و 
به نظر می رسد این وضعیت، بازتابی از نظام اشتغال کشور 

است.
مصطفی روغنی زاده، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه و از 
مدیران سابق صندوق های بازنشستگی درباره عوامل ایجاد چالش  
در صندوق های بازنشستگی با اشاره به مطالعات خود در این زمینه 
گفت: من بیش از 20 عامل را شناسایی کرده ام، اما اصلی ترین 
مسئله، نظام اشتغال است که نظام بازنشستگی هم در حقیقت 

بازتابی از آن است.

وی در توضیح این مسئله به نقد دوران اشتغال پرداخت و گفت: 
در سازمان ها و ادارات افراد و گروه هایی مشغول به کار هستند که 
از مزایای گروه های تشویقی برخوردار می شوند. به عنوان مثال 
افرادی که با مقطع تحصیلی پایین در یک سازمان مشغول به کار 
هستند و پس از ارتقای مدرک تحصیلی، بدون پرداخت کسورات، 

افزایش حقوق می گیرند.
گروه های تشویقی، بالی جان صندوق ها

روغنی زاده از عدم محاسبه صحیح کسورات در زمان ارتقای 
مدرک تحصیلی سخن گفت و ادامه داد: در زمان ارتقای مدرک، 
فردی هم که فرضاً پنج سال سابقه کار داشته 500 هزار تومان 
و  افزایش حقوق  افزایش حقوق دریافت می کند. حاصل ضرب 
ماه های سابقه کار مالک تعیین کسورات است که متأسفانه به این 
شیوه عمل نشده و معموالً افزایش حقوق در محاسبه کسورات در 
نظر گرفته نمی شود که برای صندوق ها مشکل  آفرین است. البته 

در سایر گروه های تشویقی نیز شاهد چنین مسائلی هستیم.
صندوق هایی که پول توزیع می کنند

این پژوهشگر بیمه مسئله دیگر را مدیریت بنگاه ها دانست و با 
انتقاد نسبت به مدیریت صندوق های بازنشستگی گفت: مدیران 
صندوق ها با الفبای محاسبات بیمه ای آشنا نیستند، در حالی که 
وظیفه مدیر، تعادل بخشی و توازن بخشی به صندوق است، اما آنچه 
که بخش زیادی از مدیران انجام می دهند، صرفاً دریافت اعتبار از 
خزانه و توزیع آن بین بازنشستگان است که در بهترین حالت، 
جایگاه و وظایف از سطح مدیریت به توزیع کننده پول تنزل پیدا 

می کند.
جای خالی محاسبات بیم سنجی در صندوق های 

بازنشستگی
وی با اشاره به چهار وظیفه اصلی صندوق های بازنشستگی اظهار 
کرد: انتظار می رود مدیر یک صندوق در زمینه دریافت کسور به 
موقع از شاغالن، پرداخت مستمری به موقع به مستمری بگیران، 
سرمایه گذاری مناسب روی دارایی های با سود خالص باالتر از نرخ 
تورم و در نهایت محاسبات بیم سنجی توانمند باشد که متأسفانه 

مورد اخیر در ایران انجام نمی شود.
روغنی زاده با اشاره به اینکه در صندوق ها عموماً درآمد و هزینه 
مورد توجه قرار می گیرد، گفت: بدیهی است در بدو تأسیس یک 
صندوق به دلیل باال بودن نسبت شاغالن به بازنشستگان، درآمدها 
بیش از هزینه ها باشد، اما به جای هزینه و درآمد بهتر است ارزش 
تعهدات و دارایی ها مورد توجه قرار گیرد. صندوقی موفق است که 
ارزش دارایی ها آن بیش از تعهداتش باشد و در صورت عدم تعادل 

بین این دو، تغییراتی صورت پذیرد.
عدم آشنایی مدیران با مفاهیم، مانع اصالحات می شود

مشاور سابق صندوق بازنشستگی نفت در رابطه با تغییراتی مانند 
تغییر سن بازنشستگی یا تغییر در کسورات گفت: این موارد ممکن 
است در حل مسئله عدم تعادل راهگشا باشند، اما انجام آن ها 
به سادگی امکان پذیر نیست و به مدیران آشنا به مسائل بیمه ای 

نیاز دارد.
روغنی زاده ضمن انتقاد به نحوه انتخاب مدیران در صندوق های 
بازنشستگی گفت: افرادی که تجربه حضور در فدراسیون فوتبال را 
دارند، نمی توانند به عنوان مدیر صندوق بیمه عملکرد قابل قبولی 

از خود نشان دهند. مدیر صندوق باید فردی با تجریه و آگاه در 
این زمینه باشد و تغییرات را بر اساس پارامترها و سناریوهای 

اقتصادی انجام دهد.
توصیه  که  است  سال   20 حدود  کرد:  تصریح  روغنی زاده 
می کنیم ورودی های جدید به یک صندوق جدید وارد شوند و 
این ها با مقررات جدیدی روبه رو باشند. وقتی این موضوع را مطرح 
می کنیم، مخالفت می کنند چرا که مفهوم بسته شدن صندوق را 
نمی دانند. بسته شدن صندوق به معنای اتمام فعالیت صندوق 
نیست، بلکه به معنای این است که ورودی های جدید به صندوق 
دیگری وارد شوند با شرایط دیگری که پایداری سیستم صندوق 

حفظ  شود.
وی با تأیید اینکه انجام این کار مشکل است، گفت: نمی توان 
بار این تغییرات را به تنهایی بر عهده وزارت رفاه و سازمان برنامه 
و بودجه گذاشت؛ بلکه هیئت دولت، مجلس، قوه قضائیه، دیوان 
عدالت اداری و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در فرآیند ایجاد 

این تغییر قرار گیرند و فرهنگ سازی برای آن انجام شود.
ایران، یونان نیست

روغنی زاده در نقد مقایسه هایی که بین ایران و سایر کشورها 
انجام می شود، اظهار کرد: متأسفانه مسئله صندوق ها در ایران، با 
یونان مقایسه می شود که صحیح نیست. چرا با نمونه های موفق 
مقایسه نمی شویم و از آن ها الگو نمی گیریم؟ کشورهایی که به 
لحاظ نظام بیمه ای مشابه ما هستند و نسبت دارایی صندوق های 
بازنشستگی به تولید ناخالص در آن ها رقم قابل توجهی است، 
شکوفایی  در  صندوق ها  نقش  برای  مناسبی  الگوی  می توانند 

اقتصادی باشند.
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