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بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ 

۷۱ درصد اشتغال سال ۹۵ فاقد بیمه اجتماعی است
تفاه��م- گروه گ��زارش: مرک��ز پژوهش های 
مجل��س ش��ورای اس��امی در جدیدترین گزارش 
خ��ود ب��ا عن��وان »واکاوی افزای��ش اش��تغال در 
س��ال ه��ای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵« اعام ک��رد: به رغم 
آمارهای رسمی افزایش تعداد قابل توجه شاغلین، 
هن��وز افکار عمومی به ای��ن موضوع با دیده تردید 
می نگرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
در گزارش رس��می خود اعام کرد: دفتر مطالعات 
اقتصادی این مرکز با اش��اره به آمارهای ارائه شده 
از میزان اشتغال ایجاد شده طی این دو سال، افزود: 
ش��واهد نش��ان می دهند که در ح��ال حاضر و در 
فضای کنونی کش��ور، ش��کافی بین ادراک عمومی 
جامعه و داده های اقتصادی در زمینه اش��تغال قابل 
مشاهده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد، بین 
برداشت ذهنی جامعه و آنچه در داده های اقتصادی 
 نمایان ش��ده است، ش��کافی موجود است که سبب 
می ش��ود برداش��ت عمومی قائل به اتفاقاتی نباشد 
که طی دو س��ال اخیر در بازار کار رخ داده اس��ت. 
به عنوان مثال آمار و اطاعات رس��می مرکز آمار 
ایران نشان می دهد، طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ 
ب��ه ترتی��ب تع��داد 6۱۵۹68 و 667782 نف��ر به 
شاغلین اضافه ش��ده و به عبارت دیگر در مجموع 
یک میلیون و س��یصد هزار نفر فرصت شغلی ایجاد 
شده است. از این تعداد نزدیک به ۵00 هزار نفر به 
شاغلین مرد و 800 هزار نفر به شاغلین زن اضافه 
شده اس��ت. همچنین به تعداد بیکاران در سال های 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتی��ب ۴7۴۳06 و 2۱۴۹26 

نفر اضافه شده است.

400ه��زار نفر از یک میلیون فرصت ش��غلی 
در اختیار زنان 

 از کل ۱ میلیون و ۳00 هزار نفر شاغل اضافه 
شده در کشور طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بخش 
خدمات در حدود یک میلیون نفر افزایش اش��تغال 
داش��ته اس��ت که 600 هزار نفر آن م��ردان و ۴00 
هزار نفر از آن زنان بوده اند و خالص افزایش تعداد 
ش��اغلین بخش صنعت طی این س��ال ها، حدود 7 
هزار نفر بوده اس��ت؛ به عب��ارت دیگر تعداد 2۱۴ 
هزار نفر از شاغلین مرد کاسته شده و 220 هزار نفر 
به ش��اغلین زن اضافه شده است. بخش کشاورزی 
طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ، تعداد 2۵0 هزار نفر 
افزایش شاغلین داشته است که در حدود 70 هزار 
نفر آن مردان و ۱80 هزار نفر از آن زنان بوده اند. با 
این وصف و به رغم اینکه آمارهای رسمی حکایت 

از افزایش تعداد قابل توجه ش��اغلین دارد، به نظر 
می رس��د که افکار عمومی ب��ه این موضوع با دیده 
تردید می نگرد. حال س��وال این اس��ت که علل به 
وجود آمدن این ش��کاف چیست؟ مرکز پژوهش ها 
در ادامه مهمترین عوامل ایجاد این شکاف را بدین 

شرح برشمرد: 
1-ع��دم همس��ویی تح��والت جمعیت��ی ب��ا 
اشتغالزایی: افزایش تعداد شاغان و همزمانی آن با 

موج جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور.
2-ترکی��ب جمعیت جوان بی��کار و باال بودن 

حساسیت های جامعه به سرنوشت این قشر .
3-افزای��ش جمعی��ت غیرفع��ال: حضور 6۱ 
درصدی جمعیت غیرفعال در جمعیت در س��ن کار 
طی س��ال ۱۳8۴ تا ۱۳۹۵ و به تبع آن کاهش نرخ 

مشارکت.

4-پایین بودن س��هم اشتغالزایی عمومی: 82 
درصد مشاغل ایجاد شده در سال ۱۳۹۴ در بخش 
خصوصی، 8 درصد مش��اغل ایجاد شده در بخش 

دولتی.
5-افزایش اش��تغال غیررسمی: افزایش 668 
هزار نفر به جمعیت ش��اغل کشور سال ۱۳۹۴ )۵۳ 
درص��د فاقد بیمه و ۴7 درصد بیمه( ، افزایش 6۱۵ 
هزار نفر به شاغلین اضافه شده در سال ۱۳۹۵ )2۹ 

درصد بیمه و 7۱ درصد فاقد بیمه(.
6-باال بودن سهم اشتغالزایی بنگاه های خرد: 
در س��ال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب 82 و ۱00 
درصد از شاغلین اضافه شده، مربوط به بنگاه های 

زیر ۱0 نفر کار کن.
7-پایین بودن سطح دستمزد شاغلین: دریافت 
دس��تمزدی کمتر از ۵00 هزار توم��ان در ماه برای 
کارگ��ران در ۵22 بنگاه صنعتی در س��ال ۱۳۹2، 
وجود کارگران ش��اغل زیر خط فقر و با دس��تمزد 
پایی��ن، عدم کفایت س��طح حداقل دس��تمزد برای 

خروج از فقر.
8-توزی��ع نامتوازن منطقه ای اش��تغال: تاثیر 
تح��والت منطق��ه ای بر ذهنی��ت م��ردم، پراکندگی 
نامتوازن اش��تغال و بیکاری بین مناطق، دسترس��ی 
نامتع��ادل مناطق به نهادهای ارتباطی و رس��انه ای، 
عدم تفارن میان حساسیت های اجتماعی، حساسیت 

زیاد جامعه به خبرهای منفی تا خبرهای مثبت.
9-ایرادهای تعریف رسمی شاغل: بدین معنی 
که تعریفی های ارائه ش��ده از فرد ش��اغل یا بیکار 

جامع و کامل نیستند.

  پیش ثبت نام 263 متقاضی 
در کارگاه های صنایع دستی زنجان

مدی��ر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان زنجان گف��ت: در مرحله پی��ش ثبت نام 
کارگاه های صنایع دس��تی نیکان و ظریفان، 26۳ 
نفر درخواس��ت استقرار داش��تند که از این تعداد 
22۵ نفر در رشته های مختلف صنایع دستی اقدام 
به ثبت نام کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی اس��تان زنجان، امیر حمیدنیا 
در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اس��تان زنجان گزارشی از وضعیت 
س��اخت واحده��ای کارگاهی نی��کان و ظریفان 
ارائ��ه کرد و گفت: در این ب��اره اقدامات متعددی 
صورت گرفته است که شامل جلسات کارشناسی 
با حضور مس��ئوالن اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
بر اس��اس مصوب��ات کارگروه می��راث فرهنگی 
س��ه جلسه کارشناس��ی به منظور بررسی شرایط 
واگ��ذاری و ارائه گزارش ها برگزار و نس��بت به 
شناس��ایی متقاضیان از طری��ق فراخوان عمومی 
اقدام شده است، اضافه کرد: قرار است 70 کارگاه، 
فروشگاه صنایع دستی مسگری و چاقوسازی در 

این محل ساخته شود. 

 مذاکره فعاالن صنایع قم 
با هیأت تجاری کره جنوبی 

مدیر عامل ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی 
قم از فراهم ش��دن زمینه مذاک��ره فناورانه فعاالن 
صنایع کوچک ومتوس��ط استان با هیأت تجاری 
کره جنوبی خبر داد. به گزارش ایس��نا، امیر طیبی 
نژاد با اشاره به ظرفیت پذیرش دانش روز صنعت 
جهان توس��ط فعاالن تولی��د اس��تان، اظهارکرد: 
خوشبختانه واحدهای صنعتی استان قم علی رغم 
نوپا بودن نسبت به بسیاری از استان های صنعتی 
دیگر، ولی شاهد توسعه و حرکت سریع آن ها در 
زمینه های صنعتی و تولیدی هس��تیم. وی با بیان 
اینکه بخش خصوصی همواره برای نش��ان دادن 
ظرفیت و پتانس��یل خود از تمام ظرفیت های در 
اختیار به نحو مطلوبی اس��تفاده می کند، تصریح 
کرد: این وظیفه ما به عنوان بخش دولتی و حامی 
صنعت و تاشگران عرصه تولید است که زمینه و 
فضاهای الزم را در اختیار بخش خصوصی قرار 
دهیم. طیبی نژاد با اشاره به اقدامات و برنامه های 
حمایتی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران از فعاالن تولیدی و اش��تغال کش��ور 
و به خصوص قم، تاکید کرد: تاش این س��ازمان 
برای ایجاد خوشه های کسب و کار، فعال سازی 
کنسرس��یوم های صادراتی، آموزش های رایگان 
حضوری و مجازی، تورهای صنعتی و حضور در 
نمایشگاه ها و بازارهای جهانی سبب شده تا نگاه 
و مسیر حرکت تولید کنندگان قم به سوی بازارها 

و کشورهای جدید منعطف شود. 

 گسترش بخش خدمات 
راهکار اشتغالزایی در اصفهان

تفاه��م- گ��روه کارآفرینی: نای��ب رئیس 
انجمن صنف��ی کارفرمایان اس��تان اصفهان گفت: 
اش��تغالزایی در اصفهان باید همچ��ون کل دنیا به 
سمت بخش خدمات س��وق یابد. رضا چینی در 
نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
در بخش اش��تغال باید به بخش خدمات بیش��تر 
توجه ش��ود. وی بیان داش��ت: طی بررسی های 
صورت گرفته در حال حاضر 62 درصد اش��تغال 
ما در صنعت و کش��اورزی است، در حالیکه این 
رقم در دنیا حدود ۵0 درصد اس��ت و اشتغال در 
بخش خدمات اس��ت. نایب رئیس انجمن صنفی 
کارفرمایان استان اصفهان، تصریح کرد: همچنین 
پیش بینی می ش��ود طی سال های آینده، اشتغال 
دنی��ا در بخش صنعت به هش��ت درص��د و بقیه 
اشتغال به بخش خدمات انتقال یابد. وی به تعداد 
کارت های کارفرمایی صادره در اس��تان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از طرف انجمن 
صنف��ی کارفرمایان اس��تان اصفهان ح��دود 2۵0 
کارت زرین، حدود ۱00 کارت س��یمین و حدود 
70 کارت بلورین برای واحدهای صنفی و صنعتی 

صادر شده است. 

 توسعه زیرساخت های ارتباطی 
در نواحی صنعتی بوشهر 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استاندار بوشهر گفت: زیرساخت های ارتباطی در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان بوشهر توسعه 
می یابد. به گزارش تفاهم، سعید زرین فر، با قدردانی 
از تاش وزارت ارتباطات و ش��رکت مخابرات و 
همکاری شرکت صبانت اظهار داشت: در راستای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال 
با توس��عه زیرس��اخت های الزم در شهرک های 
صنعتی امکانات الزم برای افزایش تولید، اشتغال 
و س��رمایه گذاری فراهم  می شود. وی با تاکید بر 
نقش مهم توس��عه زیرس��اخت ها در شهرک های 
صنعتی در حل مشکات تولیدکنندگان و توسعه 
سرمایه گذاری، افزود: با توجه به اینکه شهرک های 
صنعتی، باید به زیرساخت های مختلف برخوردار 
باشند تا بتوانند فعاالنه به کار تولید بپردازند یکی از 
این زیرساخت ها که نقش مهمی در این شهرک ها 
دارد زیرس��اخت ارتباطات و فن��اوری اطاعات 
اس��ت. وی امکان��ات ارتباطی و ش��بکه اینترنت 
را یکی از مهم ترین زیرس��اخت در ش��هرک های 
صنعتی دانست و خاطر نشان کرد: روی شبکه های 
اینترنتی بیش��تر برنامه ها قرار دارد که متاس��فانه 
شهرک های صنعتی فاقد امکانات ارتباطی هستند. 
زرین فر با بیان اینکه  با مشارکت بخش خصوصی 
زیرس��اخت های ارتباطی در بوش��هر ایجاد ش��د 
گفت: خوش��بختانه با مشارکت بخش خصوصی، 
زیرساخت های ارتباطی در استان بوشهر ایجاد شد 
و شهرک صنعتی بوشهر نخستین شهرک صنعتی در 
ایران به صورت هماهنگ  با دیگر نقاط ،دارای زیر 

ساخت  تلفن ثابت بر بستر اینترنت شد.

خبرنامه

اعطای تسهیالت به مددجویان کرمانشاهی 
در راستای اشتغالزایی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه، به 
تش��ریح اقدامات این نهاد در راس��تای اشتغالزایی 
مددجویان پرداخت و از اعطای تسهیات به ۱70 
مددجوی طی سال گذشته و ۵0 مددجو طی امسال 
خبر داد. زهره شریفی در گفتگو با مهر، در خصوص 
اشتغال مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان 
کرمانش��اه  و میزان اشتغال ایجاد ش��ده برای آنان 
گفت: در طی س��ال ۹۵ در راستای ایجاد اشتغال و 
توانمندسازی مددجویان به 26 زن سرپرست خانوار 
تحت پوشش این نهاد تسهیات مشاغل خرد اعطا 
شد. وی از پرداخت تسهیات مشاغل خرد به ۳۳ 
نفر از معتادین بهبود یافته شهرستان کرمانشاه نیز طی 
مدت ذکر ش��ده خبر داد و افزود: همچنین به ۱۱۱ 
مددجو در حوزه توانبخش��ی این تسهیات تعلق 
گرفت و اعطا شد. رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
کرمانشاه، مجموع مددجویان تحت پوشش این نهاد 
که از تسهیات مذکور برخوردار شدند را ۱70 نفر 
اعام ک��رد که مجموعا مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 
۵۵0 میلیون تومان تومان تسهیات دریافت کردند. 
وی همچنین از پرداخت تسهیات مشاغل خانگی 
به  ۱0 نفر و به مبلغ ۵0 میلیون تومان طی مدت ذکر 
شده خبر داد و گفت: از دیگر اقدامات در این زمینه 
می توان به پرداخت  600 میلیون تومان تسهیات 
باع��وض به جامعه هدف و در حوزه توانبخش��ی 
و اموراجتماعی اش��اره کرد. ش��ریفی اشاره ای نیز 
ب��ه  پرداخت بیمه خویش فرم��ا به تعداد 26۵ نفر 
از مددجویان به مدت ۵ س��ال اش��اره کرد و گفت: 
همچنین حق بیمه کارفرما به تعداد 78 نفر پرداخت 
و پرداخت بیمه هدفمندی یارانه ها به تعداد ۳۵ نفر 
صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در خصوص 
بیمه س��ازمان به کارفرمایانی که  مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی را به کار بگیرند عاوه بر پرداخت 
20 میلیون وام با سود ۴ درصد به مدت  ۵ سال بیمه 

آنها را بهزیستی پرداخت می کند. 

 ضرورت جذب سرمایه گذاران 
برای توسعه چهارمحال و بختیاری 

تفاهم- گروه کارآفرینی: استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: جذب س��رمایه گذاران خارجی 
و داخل��ی برای توس��عه چهارمح��ال و بختیاری 
ضروری اس��ت. قاسم سلیمانی دشتکی در حاشیه 
برگ��زاری همایش ملی فرش در جمع خبرنگاران، 
اظهار داش��ت: بسیاری از مشکات در چهارمحال 
و بختیاری با توس��عه س��رمایه گذاری و افزایش 
واحدهای صنعتی و تولیدی حل می شود. وی بیان 
کرد: رونق اقتصادی، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری 
در پی افزایش س��رمایه گذاری در این استان ایجاد 
می شود. وی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت های 
این استان برای توسعه و تاش برای حل مشکات 
از مهمترین اهداف مسئوالن ارشد استان است. وی 
با اش��اره به اینکه بهره گیری از اعتبارات توس��عه 
روستایی زمینه ساز توسعه روستاهای چهارمحال 
و بختیاری اس��ت، عنوان کرد: توس��عه روستاها از 
مهمترین اهداف استان چهارمحال و بختیاری است. 

لزوم ترویج کارآفرینی در بین خانواده ها
رئیس دانش��گاه علمی کاربردی لرس��تان بر 
ض��رورت تروی��ج کارآفرینی در بی��ن خانواده ها 
تاکید کرد. س��عید فرح بخش در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به اینکه کارگاه های کارآفرینی در دانشگاه 
برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برپایی این کارگاه ها 
آش��نایی با مفاهیم کارآفرینی و اجرای برنامه های 
مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه است. 
وی اضافه ک��رد: برنامه دانش��گاه علمی کاربردی 
لرس��تان در س��ال جاری گرایش به کارآفرینی و 
مهارت اس��ت و برنامه ها را در این راس��تا تدوین 
خواهیم کرد. فرح بخش با بیان اینکه توسعه کشور 
در گرو اشتغال است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال نیز 
به خاقیت بستگی دارد. کشورهای توسعه یافته این 
مرحله را طی کرده و به زیرس��اخت های اقتصادی 
در سیس��تم های آموزشی در مقاطع مختلف توجه 
خاصی داش��ته اند. وی با تاکید بر اینکه کارآفرینی 
یک فرهنگ اس��ت، افزود: در واقع کارآفرینی فضا 
و شرایطی است که افراد، دانشجویان و دانش آموزان 
در مقاط��ع مختلف بای��د آن را تجربه کنند. وی در 
ادامه با بیان اینکه کارآفرینی فرهنگی اس��ت که از 
خانواده شروع و در دوران مدرسه و دانشگاه دنبال 
می شود، یادآور شد: باید در بین خانواده ها، آموزش 
 و پ��رورش و دانش��گاه ها فرهن��گ کارآفرینی را 

نهادینه کنیم. 

 جذب 6۷0 میلیارد تومان اعتبار 
اقتصاد مقاومتی در البرز

استاندار البرز گفت: مسئوالن باید ایثارگرانه 
در خدمت مردم و جامعه باش��ند.  به گزارش  ایسنا، 
سید حمید طهایی  در سومین همایش امور ایثارگران 
دستگاه های اجرایی اس��تان اظهارکرد: حمایت از 
س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی نتایج مثبتی به 
همراه دارد که یکی از آنها اش��تغالزایی اس��ت. وی 
ادام��ه داد: دولت یازدهم اقدامات موثری در جذب 
سرمایه گذاران خارجی صورت داده و زمینه حضور 
واعتماد صاحبان س��رمایه از سایرکش��ورها را در 
ایران به وجود آورده است. وی با اشاره به وضعیت 
حض��ور س��رمایه گذران خارجی در الب��رز افزود: 
تاکنون 22 قرارداد با شرکت های خارجی در البرز 
منعقد ش��ده، که برخی از این تفاهم نامه ها به آغاز 
فعالیت این شرکت ها منتهی شده است. استاندار البرز 
گفت: خوشبختانه حضور سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی ر استان طی ۴ سال  گذشته، از تعطیلی ۵00 
واحد تولیدی جلوگیری کرده است. طهایی با اشاره 
به اعتبار جذب شده در بخش اقتصاد مقاومتی در 
استان توضیح داد: سهم اعتبارات اقتصاد مقاومتی 
در استان ۴۵0 میلیارد تومان بود ولی تا کنون 670 
میلیارد تومان جذب ش��ده که این نشان از اهمیت 

مسئوالن به این موضوع در استان دارد.

خبر

ای کاش که این سقف 
کوتاه نبود!

کل ثروت نف��ت و گازی کش��ور، به عنوان 
چهارمی��ن دارنده نف��ت و دومین دارن��ده ذخایر 
گازی جه��ان، براب��ر اس��ت با خروج ۱0 س��ال 

نخبگان از کشور.
»مری��م میرزاخانی« درگذش��ت. با خواندن 
این خبر ش��وکه ش��دم، چند ثانیه ای، ش��اید هم 
بیش��تر ب��ه عکس او خی��ره مان��دم. در این چند 
ثانیه دغدغه های ۳0 سال گذشته به ذهنم هجوم 
آوردند. یادم آمد که به عنوان یک ایرانی عاش��ق 
وطن هرگاه که دوس��ت یا غریبه ای قصد جای 
وطن می کرد، غم س��نگینی بر قلبم می نشس��ت. 
مانند کسی که یارانش را از دست می دهد، ایشان 
را موعظه می کردم که باید ماند و وطن را ساخت. 
اینج��ا خاک آباء و اجدادی ماس��ت، ما نس��ازیم 
کس��ی دیگر نمی سازد. ما نمانیم نمی ماند. و این 
 اس��تدالل های من همواره بی اث��ر و بدون فایده 
می ماند و احساس سربازی را پیدا می کردم که شاهد 
 فرار همرزمانش است و نومیدانه شمشیر می زند. 
ی��ادم آم��د ک��ه دردم با خوان��دن آم��ار و ارقام 
مهاجرت نخبگان از کش��ور بیشتر می شد. وقتی 
می خواندم که ای��ران از حیث فرار مغزها در بین 
۹۱ کش��ور در حال توس��عه و کمتر توسعه یافته، 
مقام نخس��ت را داراس��ت )صندوق بی��ن المللی 
پ��ول 200۹(، ی��ا از ۱2۵ دانش��جوی المپیادی 
۹0 نفرش��ان ب��ه آمری��کا مهاج��رت کرده ان��د، 
ی��ا هر س��ال ۱۵0 هزار نخب��ه ایرانی کش��ور را 
ترک می کنن��د، آه از نهادم بلند می ش��د. گویی 

 ای��ن منم که دارم از داش��ته هایم تهی می ش��وم. 
به ی��اد آوردم که با ش��نیدن خب��ر موفقیت های 
نخب��گان ایران��ی در خ��ارج از کش��ور ش��ادی 
وج��ودم را فرا می گرفت، اما ب��ا فاصله کوتاهی 
حس��رت جای آنرا می گرفت. مانن��د هر ایرانی 
دوس��ت داش��تم که این افتخار در خانه باش��د تا 
مانند م��دال آنرا به دیوار کش��ورمان بکوبیم و از 
داش��تنش حظ بیشتری ببریم. ما ملتی شده ایم که 
به داش��ته های دور از خود می بالیم، بخش��ی از 
غرور خود را در تاریخ جستجو می کنیم و بخشی 
 دیگ��ر را در افتخ��ارات ایرانیان آنس��وی مرزها. 
طنز تلخی را بیاد آوردم. در برنامه های توس��عه 
اقتص��ادی از برنامه س��وم ب��ه اینط��رف همواره 
بخش��ی وجود دارد بدین ش��رح: »ص��دور همه 
 کااله��ا و خدمات به جز موارد زیر مجاز اس��ت:

۱- اش��یای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص 
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

2- آن دس��ته از اق��ام خ��اص دام��ی، نبات��ی، 
خ��اک زراع��ی و مرتع��ی و گونه  های��ی که جنبه 

حف��ظ ذخای��ر ژنتیک��ی و ی��ا حفاظ��ت تن��وع 
زیس��تی داشته باشند، به تش��خیص وزارت جهاد 
 کش��اورزی و س��ازمان حفاظت محیط زیست.«

نمی دانم چرا قانونگ��ذار اینچنین به حفظ ذخایر 
ژنتیک��ی دام��ی و نباتی توج��ه کرده اس��ت، اما 
ب��رای حفظ ذخائر ژنتیکی انس��انی فکری نکرده 
اس��ت و چرا میراث فرهنگی را فقط به تشخیص 
سازمان میراث فرهنگی گذاشته است و برای حفظ 
 ثروت علمی- فرهنگی کشور حکمی نداده است. 
برآورد می شود که خروج سالیانه ۱۵0 هزار نخبه از 
کشور معادل خروج ۱۵0 میلیارد دالر ثروت کشور 
است. آیا واقعٌا کل اشیای عتیقه و میراث فرهنگی 
ما و کل ذخائر ژنتیکی دامی و نباتی ما تنها به اندازه 
 یک س��ال خروج نخبگان از کشور ارزش دارند؟ 
ب��ه یادم آمد یک��ی از حرف های��ی را که در هفته 
گذشته شنیدم و بس��یار بر گوینده آن آفرین گفتم. 
»بی��ژن زنگن��ه« وزیر نفت اظهار داش��ته اس��ت: 
»ما کش��ور ثروتمندی نیس��تیم. ارزش کل ذخائر 
نفت��ی و گازی م��ا ۱۵00 میلیارد دالر اس��ت که 

برابر درآمد یک س��ال آمریکاس��ت.« حال این 
براورد را در ترازوی س��رمایه انس��انی کشور قرار 
دهی��م. آن وقت م��ی بینیم که کل ث��روت نفت و 
گازی کش��ور، به عنوان چهارمی��ن دارنده نفت و 
دومی��ن دارنده ذخائر گازی جهان، برابر اس��ت با 
خروج ۱0 س��ال نخبگان از کش��ور. ثروتی را که 
در 200 س��ال مص��رف کرده و می کنی��م )نفت و 
 گاز(، در ۱0 س��ال از دست داده ایم. اینجاست که 
می توانیم ارزش س��رمایه انسانی را بهتر بفهمیم و 
با فهم ارزش این س��رمایه باید گفت که: »ما کشور 
ثروتمندی هس��تیم اما نمی توانی��م از ثروت خود 
استفاده درست کنیم. ما کشور ثروتمندی هستیم اما 
ثروتمان را نشناخته ایم. ما کشور ثروتمندی هستیم 
 اما در بخش��ش آن به دیگران جود بسیار داریم.« 
به بیژن زنگن��ه از آن روی،آفرین گفتم که ش��اید 
محاس��به وی تلنگری باش��د، برای بی��داری ما و 
اص��اح باورهایمان و نش��اندن ث��روت واقعی و 
تجدیدپذیر بر جای ثروت اندک و تمام شدنی. این 
موارد مانند فیلمی در چند ثانیه در ذهنم به نمایش 
درآمدند. وقتی که به خودم آمدم دیدم که گونه هایم 
از قطرات اش��کی که غفلتٌا فرو افتاده بودند خیس 
ش��ده اند. مرگ یک نابغ��ه زن ایرانی در خارج از 
کش��ور بغضی را در من شکس��ت که ۳0 سال در 
گلویم جمع ش��ده بود. و با خودم گفتم: »ای کاش 

که این سقف کوتاه نبود!«
*پدرام سلطانی - نائب رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تیتر یک

مدیر طرح ملی تکاپو خبر داد

 اجرای طرح تکاپو 
در همه استان های کشور 

مدیر طرح ملی تکاپو گفت: طرح تکاپو در 7 اس��تان کش��ور اجرا شده که در چهار استان)خراسان 
رضوی، مازندران،کردستان و فارس( به نسبت رضایت بخش بوده اما تا پایان سال ۹6 در همه استان های 
کش��ور اجرایی خواهد ش��د. رضا تازیکی در گفتگو با ایرنا، اظهار کرد: طرح تکاپو توانسته اشتغال قابل 
قبولی در اس��تان های یاد ش��ده ایجاد کند اما این میزان اشتغال آنگونه نیست که نرخ بیکاری را کاهش 
داده باش��د. وی با اشاره به وضعیت استان خراسان رضوی گفت: طرح تکاپو در استان خراسان رضوی 
نس��بت به دیگر استان های کشور وسیع تر انجام شده و می توان گفت، به طور تقریب روی نرخ اشتغال 
استان تاثیر داشته است. تردیدی نیست، نرخ بیکاری تحت تاثیر عوامل بسیاری است که این موضوع از 

مهاجرت تا افزایش جمعیت فعال را می تواند در بر بگیرد.
 وی اظهار داشت: طرح ملی تکاپو دراستان های تهران و البرز در حوزه پوشاک نتایج بسیار خوبی 
داشته است و نرخ اشتغال را متاثر کرده است. طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ) تکاپو( یکی از 
برنامه های اشتغال معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برای هر استان با توجه به 
مزیت ها، ظرفیت ها و توانمندی های استان تنظیم شده است. در اجرای طرح تکاپو، عاوه بر معاونت 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان بین المللی همکاری و مشارکت دارند. این طرح 
با توجه به تجارب موفق س��ایر کشورها تنظیم شده اس��ت. در اجرای طرح تکاپو، نیروی جوان پس از 
کسب آموزش های مهارت در بخش های مختلف به کار گرفته می شوند. به طور مثال در استان مازندران 
رسته هایی که می توانند اشتغال ایجاد کنند شامل: گردشگری )بوم گردی و طبیعت گردی و ورزش های 
آب��ی(، فن��اوری اطاعات و ارتباطات، تولید گل و گیاه، تولید و فرآوری مرکبات و صنایع تبدیلی بخش 
کشاورزی، ماهیگیری و پرورش ماهی و صنایع شیاتی، پوشاک و خدمات پوشاک، تولید و بسته بندی 
مرغ گوش��تی، تولید محصوالت چوبی و مبلمان،تولید و ش��الیکوبی برنج، تولید و فرآوری گوشت قرمز، 
تولید و فرآوری ش��یر و محصوالت لبنی، س��اخت و تولید محصوالت ساختمانی و خدمات ساختمانی 
است. در استان مازندران با اجرای طرح تکاپو ۴۵ هزار نیروی انسانی بکارگرفته خواهند شد که با تداوم 

فعالیت رسته های یاد شده، تردیدی نیست اشتغال بیشتری در سال های آتی ایجاد می شود.

روایت آمار جدید بیکاری

 ۷میلیون بیکاری 
که نه مدرک دارند نه مهارت

بررسی ها نشان می دهد، بین ۳۵ تا ۳8 درصد جوانان غیرشاغل کشور در حال تحصیل یا کسب مهارت 
نیستند که این گروه به شدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن در بازار کار هستند. به گزارش مهر، پس 
از وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان، سازمان بین المللی کار، به منظور بررسی بهتر وضعیت بازار کار 
جوانان و با توجه به آنکه شاخص های سنتی بازار کار به تنهایی نمی توانند گویای وضعیت دقیقی از نیروی 
کار آنان باشد، شاخصی تحت عنوان »جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند«  را 
تعریف کرد. در تحلیل وضعیت بازار کار معموالً سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی 
کار جوانان به عنوان شاخص های سنتی بازار کار، مد نظر قرار دارد؛ ضمن اینکه بخش مهمی از مشکات 
نیروی کار، جوانان غیرفعالی هس��تند که نتوانس��تند وارد بازار کار شوند و این جمعیت به عنوان »جمعیت 
غیرفعال اقتصادی« شناخته می شوند. طبق گزارش هایی که سازمان جهانی کار ارائه می دهد، جوانان جزو 
اولین کس��انی هس��تند که شغل خود را از دست می دهند که این امر ناشی از عوامل بسیاری از جمله کمبود 
تجربه و مهارت اس��ت. بررس��ی تحلیل آمار بازار کار حکایت از آن دارد که ایران به عنوان کشور در حال 
توسعه که در سال های اخیر تحوالت جمعیتی مختلفی را تجربه کرده است، در حال حاضر همچنان از نظر 
بافت جمعیتی دارای س��اختار س��نی جوان است. محاسبه شاخص »جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل 
یا کسب مهارت نیستند« که تحت عنوان NEET شناخته می شود، نشان می دهد طی سال های ۹0 تا ۹۴ 
حدود ۳۱ درصد جوانان ۱۵ تا 2۴ سال کشور شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند که 
این سهم برای جوانان حدود ۱۵ تا 2۹ ساله طی سال های مذکور بین ۳۵ تا ۳8 درصد در حال نوسان است. 
طبق اطاعات به دست آمده از مجموع ۱۹ میلیون و ۳۴2 هزار و ۴۳۳ جوان ۱۵ تا 2۹ سال تعداد 7 میلیون 
و ۳26 هزار و 27 نفر تعداد بیکارانی است که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند! قسمت نگران کننده 
بازار کار مربوط به جوانانی می شود که در عین حال نه در جستجوی کار بوده و نه در حال آموزش یا کسب 
مهارت؛ این گروه به ش��دت در معرض خطر به حاش��یه رانده شدن از بازار کار و مواجهه با محرومیت ها و 
ناهنجاری های اجتماعی هستند که توجه ویژه برنامه ریزان برای وضع سیاست های حمایتی از جمله فراهم 

کردن امکانات تحصیلی، مهارت آموزی و اشتغال را طلب می کند.

    

    

    

    

    

    

ادامه از صفحه یک
 نرخ کم بهره به معنی در دسترس بودن سرمایه 
ارزان قیمت برای فعاالن اقتصادی است که رونق 
ش��گرفی را به همراه خواهد آورد و واقعی کردن 
قیمت ارز اقتصاد را صادرات محور می کند و تراز 
 تجاری کشور را بطور چشمگیری مثبت می نماید.

دول��ت با واقعی کردن قیمت دالر منابع مالی قابل 
توجهی به دس��ت می آورد که می تواند به راحتی 
آن��را صرف اعط��ای وام های کم به��ره به فعاالن 
اقتص��ادی کند و گام دوم را تس��هیل نماید.دولت 
باید متمرکز روی ایجاد تحول اقتصادی در کشور 
باش��د و نبای��د ح��وادث کوچک و ب��زرگ نظیر 
رویاروئی های اخیر با رئیس جمهوری که تعداد 
آن مکرر ش��ده و یا حوادثی نظی��ر آنچه در روز 

قدس اتفاق افتاد، ایشان را از مقام صبر و بردباری 
خارج کند. اگر هدف ایجاد تحول اقتصادی است 
دولت به پش��تیبانی همه گروه ها نیازمند اس��ت و 
باید با اتخاذ سیاس��ت های بردبارانه همه را حول 
ایج��اد تحول اقتصادی متح��د نماید.بیائید یکبار 
و برای همیش��ه ب��اور کنیم که جامع��ه با بحران 
بی��کاری و نرخ ه��ای نجومی بهره روبروس��ت. 
بیائی��د قبول کنیم که همه باید دس��ت در دس��ت 
هم دهیم و این مش��کل را ح��ل کنیم. فرمانده ما 
در جن��گ با این معض��ات اقتصادی، رئیس قوه 
مجریه اس��ت. این سمت خطیر باید توسط رئیس 
جمهوری منتخب بخوبی تصدی ش��ود. در مسیر 
این حرکت بزرگ مواجهه فرمانده حرکت اصاح 
اقتصادی با جناح های با نفوذ بر س��ر مسائل غیر 

اقتصادی و غی��ر اصلی انحراف از هدف اصلی و 
گم شدن حرکت اصاحی تلقی می شود.ما دیگر 
فرصت اش��تباه کردن نداریم. م��ردم و جوانان ما 
ش��غل می خواهند و مشکات اجتماعی ناشی از 
بیکاری فزاینده است. در چنین شرایطی مردم همه 
امیدشان به رئیس جمهوری منتخبی است که به او 
بعنوان س��کاندار کشتی تحول اقتصادی رأی داده 
ان��د. مردم انتخاب خود را ک��رده اند اکنون نوبت 
رئیس جمهوری محترم اس��ت که ب��ا تصمیمات 
درست و حساب ش��ده حرکت اصاح اقتصادی 
را به پیش برد و هرگز تمرکز خود بر هدایت این 
حرکت و مضمحل کردن مش��کل بیکاری و حل 

مشکل نرخ بهره را از دست ندهد.
*فعال اقتصادی بخش خصوصی

 دولت 
 تحول ساز 

 و لزوم 
صبر و بردباری


