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خبرنامه
حمایت از کارآفرینی دانشجویان
در دستورکار صندوق رفاه وزرات علوم
مش��اور وزیر علوم و ریی��س صندوق رفاه
دانشجویان با تاکید به حمایت از کار دانشجویی
گفت :آثار دانش��جویان را خریداری کرده و در
قالب یک نمایشگاه جمعآوری میکنیم ،همچنین
شهرداری طبق توافق انجام شده آثاری را جهت
نصب در فضای شهری خریداری میکند .آثاری
نی��ز توسط صندوق رفاه خری��داری و در سطح
خوابگاهها نصب میشود .ذوالفقار یزدان مهر در
گفتو گو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد:
نخستین کاری که در صندوق رفاه دانشجویان با
کار مطالعاتی انجام دادیم رتب ه بندی خوابگاههای
دانش��جویی بود که در نتیجه آن بانک اطالعاتی
کاملی از خوابگاههای دانشگاههای سراسر کشور
تهیه شد.وی به نام گذاری سال جاری به عنوان
سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اش��تغال از سوی
مقام معظم رهبری اش��اره و خاطر نش��ان کرد:
امس��ال با توجه به سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال آثار هنری دانشجویان دانشگاه هنر و فنی
و حرفهای در قالب بازارچههای دانش��جویی و
مراکز مهارت محور مورد حمایت قرار میگیرد
و از س��وی صن��دوق رفاه دانش��جویان تقویت
خواهند شد.
پرداخت  350میلیارد ریال تسهیالت رونق
تولید به صنعتگران کهکیلویه و بویراحمد
تفاهم -گروه اقتصادی :مدیر عامل شرکت
شهرک های صنعتی استان کهکیلویه و بویراحمد
گفت :در سال گذشته  350میلیارد ریال به واحدهای
تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان
پرداخت شد.سهراب بنام اظهار داشت :بانک های
استان حمایت ویژه ای را برای پرداخت تسهیالت
رونق تولید در این استان داشتند .وی افزود :باتوجه
به ای��ن که اثرگذاری پرداخت این تس��هیالت در
سالهای  96به بعد قابل تصور است ،انتظار می رود
با برنامه ریزی دولت این مبلغ در سال  96افزایش
یابد.وی از حض��ور  138واحد صنعتی و ذینفعان
خوشه های کسب و کار در نمایشگاه های داخلی
و خارجی با هدف نشان دادن توانمندی های صنایع
کوچک و متوسط و برگزاری  59دوره آموزشی در
زمین��ه ه��ای مدیریتی،کارش��ناسی و مهارتی به
واحدهای صنعتی و ذینفعان خوشه های کسب و
کار شامل آموزش های مجازی و حضوری با یک
هزار و  406نف��ر و  109713نفر ساعت به عنوان
بخش��ی از اقدامات این ش��رکت در سال گذشته
نام برد.
اجرای  7هزار بازرسی
از واحدهای صنفی اردبیل
مدیرک��ل استاندارد استان اردبی��ل از انجام
هفت ه��زار و  ۵۵۰مورد بازرس��ی از واحدهای
صنفی است��ان طی سال گذش��ته در قالب طرح
«طاها» خبر داد .به گزارش تفاهم ،هاش��م عالیی
با اعالم ای��ن خبر تصریح ک��رد :در قالب طرح
طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) به منظور
استانداردسازی ارتقاء سالمت و ایمنی جامعه از
طریق کنترل کیفیت اقالم موجود در بازار ،هفت
ه��زار و  ۵۵۳مورد بازرسی از واحدهای صنفی
انجام ش��د.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته،
تع��داد  ۳۰۰م��ورد نمونهب��رداری نی��ز از مراکز
عرضه و ف��روش کاال در زمین��ه صنایع غذایی،
لبنیات ،ش��ویندهها ،رنگها ،لوازم خ��ودرو و...
دراستان اردبیل انجام ش��ده است ،یادآور شد :از
این تعداد نمونهب��رداری ۲۸۷ ،مورد آزمون انجام
گرفته ک��ه  ۲۲۸آزمون مورد قب��ول و  ۵۹مورد
مغایر با استاندارد اعالم ش��د .مدیرکل استاندارد
استان تصریح کرد :در این بازرسیها که با هدف
کنترل کیفیت کاالهای دارای نش��ان استاندارد در
سطح بازار انجام میش��ود ،کارشناسان استاندارد
به واحدهای صنف��ی مراجعه کرده و در صورت
مشاهده کاالهای مشمول استاندارد اجباری فاقد
عالمت استاندارد ،اقدام به توقیف و ردیابی کاالی
مذکور و در صورت لزوم برخورد قانونی میکنند.
روابط عمومی و اخالق
ادام��ه از صفحه یک:
ام��روز دیگ��ر گری��زی از
پایبندی به تعهداتی همچون
شناخت حقوق و انتظارات
جامعه برای تبلور صداقت،
رعای��ت انص��اف و امانت
برای ایجاد حس مسئولیت
تنها ب��ا تکیه ب��ر قواعد و
مق��ررات قانونی دیگر پاسخگ��وی جوامعی که
معیاره��ای اخالقی خود را فراتر از قانون و ژرف
تر از آن مطالبه می کنند ،نیس��ت.استانداردسازی
حرفهای و نهادینه ک��ردن اخالق در حرفه روابط
عمومی ب��ه معنای فهم دقی��ق از اهمیت وجدان
اجتماعی برای حرکت به سمت پذیرش مسئوالنه
نق��ش در جامعه است .رسیدن به نوعی از عینیت
گرایی عقالنی که پایانی بر خطای نگرشی و روشی
در این حرفه است .اینکه در دوران فرارسانهای و
عرصه شهروند خبرنگاری ،روابط عمومی محل و
مأمنی برای یکه تازی بر افکار عمومی نمی تواند
باش��د .اجتناب از نگاه سنت��ی و رویکرد فضیلت
گرایانه و ش��ناخت معیارهای اخالقی و پایبندی
ب��ه رسال��ت حرفه ای نیازمند داش��تن نگرش��ی
سیس��تماتیک و برخاسته از وظیفه گرایی است.
روابط عمومی مسئله محور امروزی نه تنها شکاف
و تعارضی بین منافع سازمان و حقوق خود با جامعه
نم��ی بیند بلکه ب��ه رهیافتی منس��جم و الگویی
روشمند برای پیگیری مطالبات دو سویه و تحقق
سازم��ان پاسخگ��و و جامعه پرس��ش گر دست
خواهد یاف��ت .این َرهاورد منطق��ی همان کمال
حرفه ای گری در روابط عمومی است که باید در
طلب آن باشیم.
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کارآفرینی

«اشتغال» مهم ترین مطالبه جوانان
از دولت منتخب

گ��زارش ه��ا در روز رای گی��ری حاکی از
این است ک��ه «بیکاری» مهمترین دغدغه جوانان
وخانواده های ایرانی است؛در همین ارتباط دولت
دوازدهم با چند آمار هش��دار دهنده در بازار کار
مواجه است .به گ��زارش مهر ،دیروز ملت ایران
ب��رای مدیریت اجرایی  ۴سال آینده خود تصمیم
گرفتند؛ تصمیمی که جوانان بیشترین تاثیر را در
آن دارند.در ش��ب های منته��ی به انتخابات بازار
تبلی��غ کاندیداها از سوی طرفدارانش��ان داغ بود
و در گوش��ه و کنار کش��ور گروهه��ای مختلف
شعارهای حمایت از کاندیدای مورد نظر خود را
س��ر می دادند؛ غالب این جمعیت جوانان بودند.
بدون ش��ک یکی از مهمترین مطالبات جامعه به
ویژه جوانان «اشتغال» است.اگرچه تا قبل از اعالم
نتیج��ه انتخابات قطعا هر ف��رد دارای صالحیت
رای ،از ی��ک نام��زد خ��اص حمای��ت میکن��د
اما پ��س از نتایج قطعی و اع�لام رئیس جمهور
قانونی کش��ور ،وی باید پاسخگوی «رای اعتماد»
 ۸۰میلیون ایرانی باش��د که اشتغال قطعا یکی از
مهمتری��ن مطالبات ش��ان است.ج��وان تحصیل
کردهای که با مدرک کارشناسی ارشد جهانگردی
جهان��ی ب��ه دنبال ک��ار است تا ج��وان کارگری
ک��ه به گفت��ه خ��ودش «در بخشه��ای مختلف
ساختمانسازی (گچ کاری ،سیمان کاری و نازک
کاری) به صورت حرف��های فعالیت میکند» ،اما
به دلیل رک��ود در بخش ساختم��ان امروز بیکار
است .دقیقا دو صنعت گردش��گری و ساختمان
سازی که از صنایع اش��تغالزای کشور هستند طی
س��ال های گذش��ته با رکود مواجه ب��وده اند.اگر
بگوییم بیکاری در کش��ور بی��داد میکند ،سخن
گزاف و بیهودهای نیست.
ف��ارغ از تحلی��ل و قض��اوت دالی��ل بروز

پدی��ده بیکاری آنچه که مهم اس��ت ،اطالع تمام
نامزدهای انتخاباتی از وضع موجود کشور است.
تم��ام نامزده��ای انتخاباتی در تم��ام مناظرههای
تلویزیونی بر وضعیت نابس��امان بازار کار اذعان
داش��تند هر چن��د به اعتق��اد برخ��ی از نامزدها
اقدمات خوبی در این زمین��ه صورت گرفته ،اما
کافی نیس��ت.به رغم طرح مشکالت اجتماعی و
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی کشور در مناظرههای
تلویزیونی نامزدهای انتخابات��ی ،آنچه که در هر
سه مناظره به طور مش��ترک بر روی آن بحث شد
موضوع بیکاری و اش��تغال بود .این یعنی بیکاری
نه فق��ط پیامد اقتصادی که پیامده��ای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی نیز به دنبال خواهد داش��ت .بر
اساس این گزارش ،ن��رخ بیکاری  ۱۲.۵درصدی،
بیک��اری  ۳میلیون و  ۲۰۰ه��زار نفری ،فاصله ۲۰
ساله از نرخ تک رقمی بیکاری ،افزایش تعداد فارغ
التحصیالن بیکار ،سهم ح��دود  ۸۰درصدی فارغ
التحصیالن از کل تقاضای کار کش��ور و رشد دو
برابری متقاضیان ساالنه شغل از حدود  ۶۰۰هزار
نفر به حدود یک میلی��ون و  ۲۰۰هزار نفر عالئم
هشدار دهنده بازار کار برای دولت دوازدهم است.

تهدید مشاغل

مهندسی و اقتصادی
با بکارگیری رباتها

شنبه  30اردیبهشت 1396

شکل گیری دانشگاههای
کارآفرین در کشور

مدیرک��ل دفت��ر تج��اری س��ازی معاونت
ت جمهوری گفت :مس��یر
علمیو فناوری ریاس 
تجاریس��ازی و کارآفرینی در ایران هنوز مس��یر
نوپایی است.حس��ام زند حسامی در گفتوگو با
ایس��نا ،با بیان اینکه مسیر تجاریسازی در کشور
مسیر تازهای است ،اظهار کرد :در دهه اول انقالب
عمده دانشگاههای کشور آموزش محور بودند و
پ��س از آن پژوهش محور ش��دند و نس��ل سوم
دانش��گاهها که دانش��گاههای کارآفرین هستند به
تدریج در کشور در حال شکلگیری هستند.وی
افزود :این نس��ل سوم دانشگاههاست که میتواند
مس��یر تجاریس��ازی در کش��ور را رونق دهد و
خوشبختانه روند حرکت به این سمت آغاز شده
است.زند حس��امی به تاریخچه مصرفگرایی در
ایران اشاره کرد و افزود :ایران از حدود  250سال
پیش ب��ا توجه به حکومتهای مس��تقر در آن از
مسیر تجارت و تولید فاصله گرفت و به یک کشور
مصرف کننده تبدیل شد.مدیرکل دفتر تجاریسازی
معاونت علمیوفن��اوری ریاستجمهوری تصریح
کرد :صنعتگران در آن زمان تنها متناسب با نیازهای
بومی تولیداتی را داشتند و به هیچ عنوان به صادرات
محصوالت خود و تجاریسازی گس��ترده آن فکر
نمیکردند.وی افزود :متاسفانه این روند تا امروز نیز
تا حد زیادی ادامه پی��دا کرده ،اما در دهههای اخیر
حرکتهایی به سمت تجاریسازی آغاز شده و با
حرکت به سمت دانشگاههای کارآفرین امید میرود
این روند رشد و شتاب بیشتری بگیرد.زند حسامی با
بیان اینکه بیشتر تولیدکنندگان کشور از همان ابتدای
فعالیت نگاه صادراتی ندارند ،گفت :این امر موجب
ش��ده تا پس از سالها تولید و گسترش کار ،زمانی
که محصول آنها به مرحله صادرات میرسد ،متوجه
میشوند که اصال کاالی آنها باب صادرات نیست.

ب��ا توجه ب��ه حمله رباتها و ماش��ینها به مش��اغل
مختلف دانش��جویان فارغ التحصیل ش��ده ف��ارغ از درآمد
باال باید مس��ئله امنیت ش��غلی را نیز در نظر داشته باشند.
به گزارش ایس��نا  ،امروزه فناوری یک بخش جدانش��دنی
و غیر قاب��ل انکار از زندگی افراد اس��ت .در واقع فناوری
به یک��ی از نیازهای اولیه زندگی مثل غ��ذا ،سرپناه ،لباس
و وسایل ضروری زندگی بش��ر تبدیل شده است.براساس
نتایج تحقیقات��ی موسوم به پروژه همیلتون ،دانش��جویانی
که رش��تههای مهندسی ،علوم رایانه و اقتصاد را برگزیدند،
به درآمد بیش��تری دست پیدا کردهاند .در مقابل کسانی که
دورههای مش��اوره ،آموزش دورههای ابتدایی و مددکاری
اجتماعی را گذراندهاند ،پایینترین درآمد را دارند.سه رشته
مورد اشاره باال همچنین به شدت متاثر از تغییرات و توسعه
فنآوری هستند .این بدان معنی است که رباتها میتوانند
در چش��م بهم زدنی ش��غل آنها را تصاحب کنند ،در حالی
که رش��تههای دسته دوم حداقل در آینده نزدیک به راحتی
نمیتوانند توسط رباتها جایگزین ش��وند.تحقیقات نشان

وی افزود :مشکل کار اینجاست که تولیدکنندگان ما
بدون ارزیابی درست و دقیق از بازار صادرات اقدام
به تولید میکنند ،تنها صرف اینکه تولیدی داشته و
فروش محلی و یا منطقهای داشته باشند.زندحسامی،
فرآیند کارآفرینی در کشور را بسیار جوان دانست و
اظهار کرد :آرام آرام کشور به سمتی در حال حرکت
است که اکوسیستم کارآفرینی در کشور شکل گیرد.
مدیرکل دفتر تجاریسازی معاونت علمیوفناوری
ریاستجمهوری با بیان اینکه بیش��تر حمایتهای
این نهاد فکری و مشاورهای است ،ادامه داد :در کنار
تسهیالت عمده ،تمرکز و تالش ما بر این است که
بتوانیم به صاحبان ایده و ش��رکتهای دانش بنیان
مشاوره فکری ،حقوقی و صادراتی بدهیم ،بطوری
که آنها بتوانند طرح خود را به مرحله تجاریسازی
برسانن��د.وی افزود :مش��خصا در چندسال اخیر
 400طرح تحت حمایت ق��رار گرفتند تا بتوانند
به سمت تجاریسازی حرکت کنند.زند حسامی
تصریح ک��رد :در این بین طرحهای ملی متعددی
نیز هستند که بنا بر نیاز و اولویت کشور در دستور
کار قرار گرفته که حمایت چند میلیارد تومانی از
آنها انجام شده است.

میدهد فعالیتهایی که مربوط به مدیریت افراد است از سختترین فعالیتها برای
خودکارسازی و جایگزینی رباتها است .برای مثال رباتها نمیتوانند به نوزادان غذا
دهند یا یک بحث را میان افراد بالغ مدیریت کنند و سر و سامان دهند.بنابراین کسانی
که در این گونه مشاغل فعالیت میکنند خیالشان راحت است که به این زودیها هوش
مصنوع��ی جای آنها را نخواه��د گرفت .معلمان پیش دبس��تانی ساالنه  35هزار دالر
دریافتی دارند.کارشناسان تشریح کردند که اهمیت دادن به کودکان وابسته به پرورش
غرایز آنان است.
باید بدانید که چه زمانی او را دلداری دهید ،یا این که بایست از عالیم افسردگی
در کودکان آگاه باش��ید تا به موقع آنها را شناسایی کنید .در حالی که رباتها با هوش
مصنوعیشان هنوز قادر به شناسایی و درک احساسات نیستند .رباتها حس همدلی
ندارند ،حس��ی که یک امکان وی��ژه برای ارتباط و درک متقابل میان انس��انها است.
برخ�لاف مددک��اران اجتماعی و مش��اوران در آمریکا که ساالنه بی��ن  43تا  44هزار
دالر درآم��د دارند ،رباتها فقط چهره انس��انها را بررسی و تحلیل میکنند تا بتوانند
احساسات را دریابند .در واقع رباتها تنها تظاهر به درک احساسات میکنند .واقعیت
این است که رباتها هیچ وقت نمیتوانند احساسات یک موجود زنده را درک کنند.
همچنین گوش��یهای هوشمند میتوانند پیامهای مشاورهای به کاربران بدهند اما فقط
مشاوران واقعی هستند که میتوانند راههای درمانی موثر ارائه کنند.

در حوادث محیط کار مالک ،بهره بردار و ناظر مقصرند
رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق تهران گفت :در حوادث
محیط کار هم مالک و بهره بردار و هم ناظر ،مس��ئول حفظ جان و
سالمتی کارکنان هستند .مهدی پورقاضی در گفتگو با خبرنگار مهر
اظه��ار کرد :ما در استاندارد چیزی ک��م نداریم ،اما آنچه کامال برای
همه مش��خص است این است که این استانداردها به طور عمومی
در معادن کشور رعایت نمی شود  .وی ادامه داد :اجرای استاندارد و
نظارت بر اجرای آن موضوعی فرهنگی هم است  .از لحاظ اجرایی
مدیر فنی و اجرایی واحد صنعتی و معدنی مس��ئول اجرای ایمنی و
استاندارد در آن واحد هس��تند .نمایندگان وزارت کار هم مس��ئول
نظ��ارت بر اجرای این استانداردها هس��تند و می توانند به صورت
سرزده از این واحدها بازرسی و بازدید داش��ته باشند و اگر مواردی
را در عدم رعایت مشاهده کردند تذکر داده و حتی تا تعطیلی واحد
پیش بروند.وی تاکید کرد :اما هم استانداردها رعایت نمی شود و هم
نظارت به طور دقیق و با جدیت اجرا نمی شود.
پورقاض��ی گفت :مجموع��ه ای از کم کاری ها باعث کش��ته
ش��دن  ۴۳معدنکار ش��د .دراین موارد نمی ت��وان گفت یک نفر یا

نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

ی��ک بخ��ش در رخ دادن این حادثه مقصر بودند.رئیس کمیس��یون
صنع��ت اتاق تهران با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین نظارت
در وزارتخانههای کار و صنعت گفت :در این گونه حوادث وزارت
صنعت و معدن  ،وزارت کار ،سازمان امور مالیاتی ،بهره بردار و حتی
عوامل انس��انی حاضر در حادثه مقصر هس��تند و هریک سهمی در
ای��ن رخداد دارند.وی گفت :وقتی ما موضوع ایمنی و سالمت مردم
را پی��ش رو داریم به صورت خیلی جدی باید نظارت را دنبال کرد
و از هیچ خطایی نباید گذش��ت کرد.به گفته وی ناظرین بر اجرای
استانداردهای مربوط به ایمنی بیش از دیگران مس��ئولیت دارند چرا
ک��ه منافع جانی و مالی تمام سهامداران و کارگران و مالک و دولت
در این نظارت حفظ می ش��ود.وی خاطرنشان کرد :همانطور که در
مورد سالمت صنایع غذایی به شدت نظارت انجام می شود باید در
سایر موارد هم با جدیت دنبال کرد .اگر سالمت مواد غذایی با جان
و سالمت مردم در ارتباط است در سایر صنایع هم تمام افراد مرتبط
جزء شهروندان محسوب می شوند و حفظ جان و سالمت آنها جزء
ضروریات است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران تاکید کرد

حرکت به سمت مهارت آموزی به جای مدرکگرایی

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران از ثبت نام بیش از  ۲۰۰۰نفر از نخبگان مهارتی در ش��بکه نخبگان مهارتی خبر داد
و بر لزوم توجه به مهارت آموزی به جای مدرکگرایی تاکید کرد .مجید تهرانیان در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آغاز فعالیت شبکه
نخبگان و فعاالن مهارتی ،اظهار کرد :در حال حاضر یکی از خألهای موجود در بازار کار عدم اتصال مهارت آموزان با بازار کار است
که سازمان آموزش فنی و حرفهای در این زمینه اقدام به راهاندازی سایتی برای معرفی توانمندیهای افراد دارای مهارت کرده است.
وی امک��ان دسترس��ی کارفرمایان را از جمله مزایای این سایت برش��مرد و افزود :کارفرمایان با ورود به ش��بکه نخبگان و فعاالن
مهارتی به نش��انی  www.nazdiktarinha.irمیتوانند از مهارت آموزان برای کار در بنگاههای خود استفاده کنند.به گفته مدیرکل
آم��وزش فنی وحرفهای استان تهران ،کارفرمایان بر اساس لیس��ت افراد مه��ارت آموخته و با توجه به مهارت مورد نیاز خود میتوانند
افراد را دعوت به همکاری کنند.تهرانیان درباره آمار ثبتنام مهارت آموزان در شبکه نخبگان مهارتی نیز اظهار کرد :بیش از  ۲۰۰۰نفر
از نخبگان و فعاالن مهارتی در این سایت ثبت نام کردهاند که انتظار میرود این آمار به دو میلیون نفر افزایش یابد.وی از طراحی ۵۰۰
استاندارد مهارتی کوتاه مدت برای مدارس خبر داد و با تاکید بر لزوم حرکت از مدرک گرایی به سمت مهارت آموزی ،گفت :سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور با همکاری بخش خصوصی  ۵۰۰مهارت کوتاه مدت را برای مدارس تعریف کرده که از تابستان امسال
یَشود.
برای گروههای سنی متوسطه یک و دو عرضه م 

میزان اشتغالزایی
در واحدهای صنعتی
طی  ۶سال گذشته

در زم��ان استقرار دولت یازدهم بیش از  ۳۰۰هزار فرصت
ش��غلی ناش��ی از بهرهبرداری طرحهای نیمه تمام ایجاد ش��ده
است.ب��ه گزارش ایس��نا ،ایجاد اش��تغال در بخ��ش صنعت و
مع��دن یکی از موارد مهم در فرآیند اش��تغالزایی به ویژه برای
نیروه��ای فارغالتحصیل و ماهر در کش��ور اس��ت که میتواند
سهم بسزایی در افزایش اش��تغال جوانان داشته باشد ،بنابراین
توجه ب��ه واحدهای ایجادی و توسع��های در بخش صنعت و
معدن یکی از شاخصهای تأثیرگذار در اشتغالزایی محسوب
میشود.روند اشتغال ناشی از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی
در م��ورد واحده��ای "ایجادی" به گونهای ب��وده که طی سال
 ۷۶ - ۱۳۹۰ه��زار و  ۹۴۳ش��غل ،در سال  ۵۵ - ۱۳۹۱هزار و
 ۷۲۱ش��غل ،در سال  ۵۰ - ۱۳۹۲هزار و  ۷۱۵ش��غل ،در سال
 ۵۰ - ۱۳۹۳ه��زار و  ۸۲۰ش��غل ،در سال  ۵۱ - ۱۳۹۴هزار و
 ۴۲۷شغل و در سال  ۵۸ - ۱۳۹۵هزار و  ۸۲۵شغل ایجاد شده
است.همچنی��ن در واحدهای "توسعهای" در سال ۳۱ - ۱۳۹۰
هزار و  ۵۱۶ش��غل ،در سال  ۱۶ - ۱۳۹۱هزار و  ۶۵۸ش��غل،
در سال  ۲۶ - ۱۳۹۲هزار و  ۹۳۱ش��غل ،در سال ۳۲ - ۱۳۹۳
هزار و  ۶۰ش��غل ،در سال  ۲۷ - ۱۳۹۴هزار و  ۴۲۹شغل و در
سال  ۳۲ - ۱۳۹۵هزار و  ۶۲۸ش��غل ایجاد شده است.عالوه بر
این مجموع اش��تغال ناشی از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی
در سال  ۱۰۸ - ۱۳۹۰هزار و  ۴۵۹ش��غل ،در سال ۷۲ - ۱۳۹۱
هزار و  ۳۷۹ش��غل ،در سال  ۷۷ - ۱۳۹۲هزار و  ۶۴۶ش��غل،
در سال  ۸۲ - ۱۳۹۳هزار و  ۸۸۲ش��غل ،در سال ۷۸ - ۱۳۹۴
هزار و  ۸۵۶ش��غل و در سال  ۹۱ - ۱۳۹۵هزار و  ۴۵۳ش��غل
ایجاد شده است.این در حالی است که طی مدت زمان استقرار
دولت یازدهم بیش از  ۳۰۰هزار فرصت شغلی اشتغال مستقیم
ناش��ی از بهرهبرداری از طرحه��ای نیمه تمام اعم از ایجادی و
توسعهای ش��کل گرفته است.همچنین سهم اش��تغال در بخش
صنعت و معدن از کل اش��تغال کش��ور طی سالهای  ۱۳۹۰تا
 ۱۳۹۴بین  ۱۶تا  ۱۸درصد بوده است.

صفحهیک
رهب��ر انقالب اسالمی در نخس��تین دقایق
آغاز انتخابات با حضور در حسینیه امام خمینی
رای خ��ود را ب��ه صندوق سی��ار  ۱۱۰انداختند
و تاکی��د کردند :مردم با دق��ت ،با مالحظه و با
ش��ناخت در انتخابات شرکت کنند .به گزارش
تفاهم ،حض��رت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم
انقالب اسالمی در نخس��تین دقای��ق برگزاری
انتخاب��ات رای خ��ود را برای انتخ��اب رئیس
جمهور دوازدهم و نمایندگان شوراهای اسالمی
ش��هر و روستا تهران به صندوق انداختند.ایشان
بعد از شرکت در انتخابات ،بیان داشتند :خدای
متع��ال را در نعمت مردم س��االری و انتخابات
و حضور مردمی سپاسگ��زاری می کنم ،نعمت

رهبر معظم انقالب پس از شرکت در انتخابات:

انتخابات نعمت
بزرگی است
بزرگ��ی است الحمدا ...مردم ما هم ش��کرگزار
این نعمت هستند به دلیل آنکه می بینیم شرکت
م��ی کنند.رهبرانقالب در توصی��ه ای انتخاباتی
ب��ه مردم ،اظهارداش��تند :توصیه م��ن این است
هر چه بیشتر ش��رکت کنند .هر چه زودتر پای

صندوقها بیایند معتقدم کار نیک را باید در اول
وقت آن انجام داد و به تاخیر نباید انداخت.
حض��رت آی��ت ا ...خامن��ه ای افزودن��د:
معتقدم انتخابات ریاست جمهوری بس��یار مهم
است سرنوشت کش��ور دست آحاد مردم است

ک��ه رئیس قوه مجری��ه را انتخاب می کنند به
اهمیت این کار توجه کنند.رهبر انقالب اسالمی
تصریح کردند :انتخابات ش��ورای شهر و روستا
هم مهم است؛ زیرا کسانی انتخاب می شوند که
خدمات شهری و روستایی یعنی مسائل روزمره
م��ردم را در اختیار دارند ل��ذا آن هم مهم است
با دقت ،با مالحظه و با ش��ناخت ان شاءا ...در
انتخابات شرکت کنیم و این توصیه من به آحاد
مردم است .ایشان در پایان خاطرنشان کردند :از
ش��ما و مسئولین صدا و سیما هم تشکر میکنم
که زحمت می کش��ید از حضرات خبرنگار هم
تشکر می کنم که مش��غول کار مهم انتقال خبر
هستند.

خبر
ایجاد ۲۱هزار فرصت شغلی
در چهارمحال وبختیاری
مدیرک��ل جهاد کش��اورزی چهارمحال و
بختی��اری گف��ت ۲۱ :هزار فرصت ش��غلی در
چهارمحال وبختیاری ایجاد می شود.نعیم امامی
در گف��ت و گو با مهر اظهار داش��ت :از سوی
جوازهای صادر شده در استان ۲۱هزار فرصت
شغلی در چهارمحال وبختیاری ایجاد می شود.
وی عن��وان کرد :بخش صنع��ت چهارمحال و
بختیاری اش��تغال قابل توجهی در سطح استان
ایجاد ک��رده است.مدیرکل جهاد کش��اورزی
چهارمح��ال و بختی��اری ادام��ه داد :بای��د از
ظرفیتهای مختلف برای توسعه بخش صنعت
این استان بهره برد.وی گفت :توسعه فوالد در
این است��ان از مهمترین دستاوردهای دولت در
این استان بوده است.
تولید  ۱۷۰۰تن الیاف دامی
در سال توسط عشایر استان کرمانشاه
مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه از
تولید یک هزار و  ۷۰۰تن الیاف دامی نظیر پشم،
کرک و مو توسط عش��ایر استان خبر داد .علی
اشرف آزادی در گفتگو با مهر ،با اشاره به آغاز
فصل پشم چینی از دامها مصادف با گرم شدن
هوا توسط عشایر استان کرمانشاه گفت :عشایر
را از پر منفعتترین اقش��ار در کش��ور دانست
که تولیدات زیادی در حوزههای گوشت ،شیر،
روغن حیوانی و انواع فراوردههای دامی دارند.
وی افزود :جامعه عش��ایری استان کرمانشاه با
 ۱۴هزار و  ۱۰۹خانوار جمعیتی بالغ بر  ۷۹هزار
و  ۲۰۷نف��ر دارند که در قالب  ۱۴ایل در استان
سکون��ت دارند.مدیرکل امور عش��ایری استان
کرمانش��اه ،از نگهداری و پرورش یک میلیون
و  ۵۰۰هزار راس دام توسط عشایر استان خبر
داد و گف��ت :ای��ن میزان ح��دود  ۳۰درصد از
دامهای کل استان و  ۷درصد از دام های عشایر
کش��ور است.وی افزود :استان کرمانشاه از نظر
تعداد دامهای عش��ایر در جایگاه چهارم کشور
است.آزادی اشارهای به تولیدات عشایر استان
داشت و گفت :عش��ایر استان کرمانشاه ساالنه
حدود یک هزار و  ۷۰۰تن الیاف دامی ش��امل
پشم ،کرک و مو تولید می کنند و سهم بسزایی
در تولید سایر فرآوردههای دامی بر عهده دارند.
تاکید بر ضرورت بازنگری قوانین
نظارت در وزارتخانه های کار
رئیس کمیس��یون صنعت و مع��دن اتاق
تهران گف��ت :در حوادث محیط کار هم مالک
و بهره ب��ردار و هم ناظر ،مس��ئول حفظ جان
و سالمت��ی کارکنان هس��تند.مهدی پورقاضی
در گفتگ��و با مهر اظهار کرد :م��ا در استاندارد
چیزی ک��م نداریم ،اما آنچ��ه کامال برای همه
مش��خص است این است که این استانداردها
ب��ه طور عموم��ی در مع��ادن کش��ور رعایت
نمی ش��ود .وی ادامه داد :اج��رای استاندارد و
نظ��ارت بر اج��رای آن موضوعی فرهنگی هم
هس��ت .نمایندگ��ان وزارت کار هم مس��ئول
نظارت بر اجرای این استانداردها هستند و می
توانند به صورت سرزده از این واحدها بازرسی
و بازدید داشته باشند و اگر مواردی را در عدم
رعایت مش��اهده کردند تذک��ر داده و حتی تا
تعطیلی واحد پیش بروند.وی تاکید کرد :اما هم
استانداردها رعایت نمی ش��ود و هم نظارت به
طور دقیق و با جدیت اجرا نمی شود.پورقاضی
گفت :مجموعه ای از کم کاری ها باعث کشته
ش��دن  ۴۳معدنکار شد .دراین موارد نمی توان
گف��ت یک نفر یا یک بخ��ش در رخ دادن این
حادث��ه مقصر بودند.رئیس کمیس��یون صنعت
ات��اق تهران با تاکید بر ض��رورت بازنگری در
قوانین نظارت در وزارتخانه های کار و صنعت
گف��ت :در این گونه ح��وادث وزارت صنعت
و مع��دن  ،وزارت کار ،سازم��ان امور مالیاتی،
بهره ب��ردار و حتی عوامل انس��انی حاضر در
حادثه مقصر هس��تند و هری��ک سهمی در این
رخداد دارند.پورقاضی گفت :وقتی ما موضوع
ایمن��ی و سالم��ت مردم را پی��ش رو داریم به
صورت خیلی جدی باید نظارت را دنبال کرد
و از هیچ خطایی نباید گذشت کرد.
آموزش یک هزار بومی برای کار
در مجتمع فوالد مکران
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دستور ویژه ای را
ب��رای آموزش یک هزار نف��ر از افراد بومی به
منظور کار در مجتمع فوالد مکران چابهار صادر
کرد.به گزارش ایس��نا ،اکبر ترکان در بازدید از
مجتمع در حال احداث فوالد مکران منطقه آزاد
چابه��ار دستور ویژه ای ب��رای آموزش نیروی
انسانی متخصص بومی برای تامین نیروی کار
مورد نیاز در پروژه فوالد مکران صادر کرد.وی
در این زمینه افزود :یک هزار نفر ،تابستان امسال
با حمایت منطقه آزاد چابهار در رشتههای فنی،
آموزش کارب��ردی می بینن��د و دانش آموزان
مقطع دبیرستان و باالتر در این دورهها پذیرفته
می شوند.مش��اور رئیس جمهوری خاطرنشان
ک��رد :منطق��ه آزاد چابهار ب��ا پرداخت کمک
هزین��ه ،تدارک فض��ای آموزش��ی ،بکارگیری
اساتید متخصص و در اختیار قراردادن کارگاه
و آزمایش��گاه این تعداد را آموزش می دهد تا
در پروژه های سرمایه گذاری ش��ده در بخش
فوالد در چابهار به کار گرفته شوند.ترکان تاکید
ک��رد :این طرح در دولت تدبیر و امید با هدف
پرورش نیروی انسانی متخصص در مناطق آزاد
به اجرا در می آید.مجتمع فوالد مکران چابهار
ط��رح احداث تولید آه��ن اسفنجی به ظرفیت
ی��ک میلیون و  ٦٠٠ت��ن در سال به روش احیا
مستقیم (  ) DRIرا در دستور کار دارد.

