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علیرضا محجوب:
29 آبان را  نماد مخالفت با 
خصوصی سازی می کنیم

جشــن آغــاز امامت امــام مهدی)عــج( با 
ســخنرانی دبیرکل خانه کارگر در محل سالن 
اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر 

برگزار شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با بیان اینکه 
در جشــن آغاز امامت نباید مستضعفان را از یاد 
ببریم، گفت: مستضعفان پایین تر از ما نیستند و 

نباید بر آنها باالنشینی کنیم.
دبیرکل خانه کارگــر در پایان بــا یادآوری 
فرارسیدن ۲۹ آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار 
گفت: در این روز برای مخالفت با خصوصی سازی 
و مدافعان آن اعتراض می کنیــم و قانون کار را 

گرامی می داریم.
    

 مرگ کارگر کارگاه آجرپزی 
بر اثر سقوط دستگاه حمل آجر

یک کارگر کارگاه آجرپزی بر اثر سقوط دستگاه 
حمل آجر بر بدنش جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، این کارگر جوان ۳۵ ساله، روز 
شانزدهم آبان ماه در روســتای »سرنی« بخش 
صالح آباد شهرستان مهران در حین کار در کارگاه 
آجرپزی بوده که دچار حادثه می شود و متاسفانه 

جان خود را از دست می دهد.
    

 مرگ کارگر ساختمانی 
بر اثر سقوط باالبر

برخورد یک دستگاه باالبر با کارگر ساختمانی 
در شهرستان چرداول موجب مرگ وی شد.

به گزارش ایلنا، این کارگر ۶۵ساله در حین کار 
بوده که در هنگام نصب دستگاه باالبر، دستگاه به 

پایین سقوط کرده و با کارگر برخورد کرده است.
ایــن حادثــه روز پنجشــنبه در روســتای 
چشمه ماهی بخش هلیالن در شهرستان چرداول 

اتفاق افتاده است.
    

شریعتمداری:
بخشی از نظارت بر تخصیص 
منابع اشتغال، استانی می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نظارت 
بر تخصیص منابع، مهم ترین رویکرد شورای عالی 
اشتغال است. در حال حاضر این مهم با سامانه ناظر 
)سامانه کنترل سیاســت ها و برنامه های اشتغال 
کشور( در حال پایش و نظارت است که با نظارت 
می توان فهمید سیستم دارای چه نواقصی است و 

چگونه می توان آنها را رفع کرد.
به گزارش مرکــز روابط عمومی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری تصریح 
کرد: بخشــی از کار نظارت هم باید به اســتان ها 
سپرده شــود. سپردن نظارت به اســتان ها برای 
جلوگیری از مغایرت ها مهم اســت تا مغایرت ها 

تبدیل به انحراف پایدار و ماندگار نشود.
او افزود: البته فقدان جایگاه مداخالت توسعه ای 
ناظر بر بازار کار یکی از نواقص موجود است که بر 
همین اســاس با اقدامات توســعه ای باید زمینه 

اشتغال واقعی، ماندگار و پایدار فراهم شود.
شــریعتمداری  با بیــان اینکه معمــوال فرد 
وام گیرنــده در زمینه کاری خود مهــارت دارد، 
گفت: اگر افرادی که در طرح های اشــتغال زایی 
شــاغل می شــوند دارای مهارت کافی نباشند، 

آسیب زاست.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تاکید کرد: 
مســأله آموزش و مهارت در ادامه مسیر اشتغال 
است. باید جلســه ای مشترک با ســازمان فنی 
و حرفه ای کشــور با موضــوع مهارت افزایی در 
طرح های توسعه اشتغال ملی و روستایی برگزار 
شود. شریعتمداری، تشــکیل کارگروه اشتغال 
استانی را برای بررسی برنامه ها و جهت گیری های 
اشــتغالزایی مهم دانســت و افزود: برای تبیین 
اعالم نرخ بیکاری در بین مردم، نقش نظام جامع 

اطالعات بازار کار بسیار مهم است.
وی همچنین بر ایجاد اشتغال و توانمندسازی 
افرادی که تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند 

و خروج آنها از این چرخه تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بیکاری را از 
مهم ترین مسائل کشور دانست و افزود: مدیریت 
این موضوع هم به برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت 

و هم برنامه های ضربتی نیاز دارد.
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دیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار 
نشــان می دهد که بیشترین جمعیت 
بیکاران کشور در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ 
ســال قرار دارند و سهم ۷۵.۴درصدی 
از جمعیت بیــکار را به خود اختصاص 

داده اند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، بررسی 
جدول آماری از وضعیــت نیروی کار، 
نشــان می دهــد از کل جمعیــت دو 
میلیون و ۸۹۲هزار نفری بیکار کشور، 
حدود یک میلیون و ۲۶۸هزار در گروه 
فارغ التحصیالن دانشگاهی قرار دارند. 
جمعیت بالــغ بــر ۱.۲میلیونی بیکار 
تحصیل کرده از کل جمعیت بیکاران 
نیز حاکی از آن است که ۴۳.۸درصد از 
بیکاران کشــور را افراد فارغ التحصیل 
تشکیل می دهند، در حالی که این سهم 
در مدت مشابه سال گذشته )تابستان 
۹۷( ۳۹.۵درصد بوده اســت. بنابراین 
به رغم بهبود غالب شــاخص های بازار 
کار، اما جمعیــت بیکار فارغ التحصیل 
نسبت به سال گذشته ۴.۳درصد رشد 
داشته و این موضوع از »افزایش جمعیت 

بیکار فارغ التحصیل« حکایت دارد.
از طــرف دیگر »ســهم شــاغالن 
فارغ التحصیل« از کل جمعیت شاغل 
در تابستان امســال نسبت به تابستان 
سال گذشــته فقط ۰.۹درصد افزایش 
داشته است بنابراین رشد ۴.۳درصدی 
»جمعیت بیکار فارغ التحصیل« در برابر 
رشــد کمتر از یک درصدی »جمعیت 
شــاغل فارغ التحصیل« می تواند این 
سیگنال هشدار را به مسئوالن بدهد که 
برخی بیکاران به دلیل اینکه نتوانستند 
وارد بازار کار شــوند، روی به تحصیل 
آوردند و این باعــث تبدیل »بیکاران« 

به »بیکاران تحصیل کرده« می شود.

در همیــن زمینــه مدیــرکل 
توســعه اشــتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعــی گفت: براســاس آمار 
ســال ۱۳۹۷ حدود ۴۳درصــد از کل 
بیکاران کشور را جمعیت دانش آموخته 

دانشگاهی تشکیل می دهند.
عالءالدیــن ازوجــی در برنامــه 
گفت وگــوی ویژه خبری پنجشــنبه 
شب شبکه دو سیما با موضوع بیکاری 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی افزود: 
جمعیــت دانش آموختــه و در حال 
تحصیل کشورمان حدود ۱۳میلیون 
و ۲۰۰هزار نفر هســتند که یا شاغل یا 

دانشجو یا بیکارند.
وی ادامــه داد: حــدود ۷ میلیون 
و ۶۰۰هــزار نفــر نیــروی انســانی 
دانش آموخته هستند که بخشی از آنها 
شاغل و بخشی از آنها یعنی حدود یک 

میلیون و ۴۰۰هزار نفر بیکارند.
ازوجی گفــت: نظــام مهارتی در 
کشــورمان دچار مشکل اســت و این 
موضوع، وضــع اقتصاد ایــران را دچار 
مشکل کرده و گاهی اوقات نظام آموزشی 

عالی کشور را زیر سوال می برد.
وی افزود: به جای سیاســت های 
اشــتغالزایی به ســمت سیاست های 
اشتغال پذیری و توســعه کارآفرینی 
پیش می رویم و این سیاست ها به این 
برمی گــردد که قابلیت هــای افراد در 
نظام آموزش عالی، چند برابر می شود 
بنابراین باید بهره وری آنها بیشتر شود 
اما چون نظام آموزش عالی ما به صورت 
انبوه، نیروی کار تولید می کند، این اتفاق 

نمی افتد.
مدیرکل توســعه اشــتغال وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
دانشگاه ها باید در خدمت نظام اداری 

کشور باشد که این اتفاق افتاده است اما 
نگرانیم که آیا دانشگاه در خدمت نظام 

درآمد و رفاه کشور است یا خیر؟
وی با بیان اینکه بیش از ۸۵درصد 
جوینــدگان کار دانش آموختــه در 
کشورمان، بدون مهارت هستند، ادامه 
داد: ســاختار بازار کار در کشــورمان 
به گونه ای اســت که ۱۵ تا ۱۷درصد 
دانش آموختگان دانشــگاه ها را جذب 

می کند.
ازوجی افزود: یکــی از راهکار ها این 
است که باید ببینیم ظرفیت بنگاه های 
اقتصــادی در بــازار کار و ظرفیــت 
جویندگان کار در قالب نظام آموزشی 
عالی چیست؟ اما آمار و اطالعات رسمی 

و مشخص در این باره نداریم.
وی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای این منظور در چند 
ماه گذشته، در حال پیاده سازی نظام 
اطالعات بازار کار است که این نظام به 
صورت نمونه ای، سرشماری و سطحی 

است.
ازوجی افزود: ایــن نظام اطالعاتی 
هم به سیاســت گذار ایــن خدمت را 
ارائه می کند که در چه رشته هایی چه 
درس هایی در دانشگاه ها آموزش داده 
شود و به دانشجویان و دانش آموزان هم، 
اطالعاتی را می دهد که چه رشته هایی 

را انتخاب کنند.
عرضه نیروی انسانی بر تقاضای 

بازار پیشی گرفته است
معاون خط مشی گذاری ستاد علم 
شــورای عالی انقالب فرهنگی هم با 
حضور در این برنامه گفت: نظام عرضه 
و تقاضا در کشورمان برای نیروی انسانی 
به خوبی شکل نگرفته است و روی نظام 

عرضه، خیلی تاکید کردیم.

ابراهیم سوزنچی افزود: دانشگاه ها 
به ویژه پس از انقالب به شدت گسترش 
یافتند اما تقاضا برای این میزان تخصص 
و فارغ التحصیل دانشــگاه وجود ندارد 
و ایــن موجب شــد نرخ بیــکاری در 
دانش آموختگان دانشگاه از نرخ بیکاری 

بقیه مردم بیشتر باشد.
وی اضافه کــرد: در آمایش آموزش 
عالی باید نیازسنجی کنیم اما این کار به 
خوبی اجرا نشد و در نقشه جامع علمی 
کشــور هم بحث آمایش وجود دارد اما 
نتوانســتیم به خوبی این نقشــه راه را 

عملی کنیم.
سوزنچی با اشاره به اینکه نظام کشور 
از گذشــته تاکنون، نفتی بوده، گفت: 
بسیاری از فعالیت های کشور چه صنعت 
و چه دانشــگاه بر مبنای آن پیش رفته 
است. اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان از 
این زاویه است که مشــکل را ریشه ای 
حل کنیم و برای این منظور همه اجزا را 

باید با هم ببینیم.
سوزنچی با اشــاره به اینکه به طور 
بی رویه دانش آموخته دانشــگاهی را 
تولید می کنیم، اضافه کرد: این موضوع 
باید ســاماندهی شــود اما تنها علت 

بیکاری دانش آموختگان، این نیست و 
بخش های دیگر هم مشکل دارند.

معاون خط مشی گذاری ستاد علم 
شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
ریشه بسیاری از مشکالت تولید و صنعت 
این اســت که ما در رقابت بین المللی 
نیســتیم به همین علــت، صنعت در 

کشورمان تقاضای دانش ندارد.
وی افزود: رقابت های بین المللی به 
دو صورت شــکل می گیرد. یکی اینکه 
در ها را باز کنیم تا شرکت های خارجی 
به داخل وارد شوند. کشور هایی که این 
کار را انجــام داده اند در بیشــتر موارد 
شرکت های داخلی آنها نابود شدند، زیرا 

شرکت های خارجی، قدرتمند بودند.
ســوزنچی ادامه داد: راه دیگر این 
است که به خارج برویم اما متاسفانه 
ایــن کار را انجــام نداده ایــم. وقتی 
شرکت های ما در بیرون از کشور قرار 
بگیرند تحریم و آزار و اذیت نمی شوند 
و به ســادگی می تواننــد محصوالت 
خود را بفروشــند و صــادر کنند و به 
این صورت خــود را در معرض رقابت 

جهانی قرار می دهیم.
وی با بیان اینکه ســندی که درباره 
اقتصاد دانش بنیان در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در حال تهیه است در 
این باره راهکار ارائه کرده ، افزود: این سند 
می گوید که چگونه می توانیم در رقابت 
بین المللی قرار بگیریم. این سند حدود 

شش ماه دیگر آماده می شود.
 صنعت، مزه نوآوری 

را نچشیده است
»علی پنیریان« مدیر یک مرکزی 
نوآوری هم با حضور در این برنامه گفت: 
جامعه و خانواده، حاکمیت و بخش های 
دولتی، خود شخص و صنعت، هر کدام 
در متناســب نبودن عرضه و تقاضای 
دانش آموختگان دانشگاهی و ارتباط 

آنها با صنعت و شغل، نقش دارند.
وی با تاکید بر اینکه باید به کارآموزی 
دانشجویان بهای بیشتری داده شود، 
افزود: آنها باید درگیر کار شــوند. البته 

اشتباهات فرهنگی هم داریم.
پنیریان با اشاره به اینکه استعداد ها 
هم باید بالفعــل شــوند، اضافه کرد: 
دانشگاه ها بســتر آن را ایجاد نکردند و 
تاکید زیادی به علم تئوری می کنند و از 

نظر عملی فعالیت کمی دارند.
ایــن کارآفرین گفت: دانشــگاه ها 
باید به سمت ایجاد بستر شکوفا شدن 
استعداد ها بروند. اکنون صنعت ما هم 
بیشتر، مونتاژمحور اســت و به سمت 
نوآوری محور بودن حرکت نکرده و مزه 

آن را نچشیده است.
وی اضافه کرد: در سه سال گذشته 
با بررسی ۲۰۰ شرکت، اکثر آنها الگوی 
تجاری شان یکی است. برای مثال برای 

سرمایه انسانی سرمایه گذاری نمی کنند 
و به آنها آموزش واقعی حین خدمت ارائه 

نمی کنند.
پنیریان تاکید کرد: کارآموزی مهم 
است و خانواده ها هم باید فرزندانشان را 

تشویق کنند تا وارد بازار کار شوند.
 فراموشی تربیت نیروی خبره 

در کشور
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با 
این برنامه با بیان اینکه در جهان در کنار 
دانشگاه ها و موسسات، مجموعه هایی 
شکل گرفته اند که مهارت آموز هستند، 
گفت: دانشگاه ها باید نیرو های خبره ای 
را تربیت کنند که بتوانند به کار مشغول 

شوند.
ســعید زرندی افزود: در حوزه های 
دانشگاه ها و صنعت به طور پراکنده در 
موضوعات مختلف ورود کردیم اما در 
هیچ کدام متمرکز نشــدیم و این نبود 

انطباق همیشه وجود داشته است.
وی اضافه کرد: براســاس مطالعات 
از بین ۱۴۴ کد در حوزه صنعت، ۳۵ کد 
بیشترین اثر را در تولیدات، صادرات و 
کاهش واردات مــا دارد که محصوالت 
شیمیایی، فلزات اساسی، حوزه غذایی 
و آشامیدنی، وســایل نقلیه موتوری، 
الســتیک و پالســتیک، تجهیزات 
پزشکی، نساجی و حوزه ماشین آالت 

و دستگاه ها ازجمله آن است.
زرندی گفــت: ایــن حوزه ها برای 
کشورمان اولویت بیشتری دارد و این 
موضوعات به دانشگاه ها هم گفته شده 

است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: باید براســاس 
ظرفیت ها و مزیت های نسبی کشورمان، 
اقدامات انجام شــود و دانشــگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان بر مبنای آن 

تمرکز و اقدام کنند.
زرندی تاکید کرد: باید صنعت را به 
سمت دانش بنیان شدن بیشتر، حرکت 
و صنایع بزرگ را به ســمت استفاده از 
شرکت های نوآور و دانش بنیان، سوق 

دهیم.

٤3درصد بیکاران، دانش آموخته دانشگاهند

اتالف سرمایه های انسانی در نبود برنامه ریزی دقیق

خبر

یک کارشناس حوزه کار معتقد است ایران در رتبه جهانی 
کسب و کار از بسیاری از کشورهای دنیا موقعیت بهتری دارد 
ولی بعضی سیاست ها و موازی کاری ها مانع تحقق این هدف 
می شود. به گفته وی، صادرات غیرنفتی، جلب سرمایه گذاری 
خارجی و اصالح سیاست های بانکی می تواند در ارتقای رتبه 

ایران موثر واقع شود.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در بحث 
فضای کسب و کار با اشکاالت متعددی روبه رو هستیم و هیات 
مقررات زدایی به نتیجه نمی رســد، گفت: در شــرایطی که 
نمی توانیم مجوزها را تســهیل کنیم و توفیقی در این حوزه 
نداشته ایم بهتر اســت از تجربیات بین المللی و دانش فنی در 

این قضیه استفاده کنیم.
وی افزود: چرا فکــر می کنیم باید از آزمــون و خطا به هر 
چیزی برسیم؟ ممکن است در این فاصله کلی هزینه کنیم و به 
هدف نرسیم بنابراین به نظر می رسد که استفاده از دانش فنی 
در جهان و سازمان های بین المللی که این دانش فنی را ذخیره 
کرده اند در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار کشور و کاهش 

قوانین و مقررات زائد بتواند موثر باشد.
این کارشــناس حوزه کار ادامه داد: اگر چه همکاری های 

بین المللی ما در این زمینه و کمک های فنی قدمت چندانی 
ندارد ولــی می تواند ســرعت کار را بیشــتر و ضریب خطا را 
کاهش دهد و با کاهش ملموس هزینه ها ما را به اهداف مورد 

نظر برساند.
حیدری با اشاره به کمک های فنی جهانی 
گفت: در همه حوزه ها ایــن کمک های فنی 
وجود دارد و سازمان های متعددی در حوزه 
منطقه ای و بین المللی هستند که می توانند 

این کمک ها را در اختیار ما قرار بدهند 
تا از آن بهره مند شویم.

به گفته وی، در شرایطی 
که بســیاری از کشــورها 

بــه لحــاظ صنعتــی 
پیشرفت کرده اند باید 

ی  فیت هــا ظر ز  ا
بالقــوه موجود 
استفاده کنیم 
تا این فاصله ها 
به ســرعت طی 

شود. این کارشناس حوزه کار درباره تاخیر در صدور مجوزهای 
کسب و کار و ضرر و زیان وارده به کارآفرینان و تولیدگران گفت: 
بعضا مشاهده شده که کاالیی به دلیل تاخیر یا طوالنی شدن 
فرایند صدور مجوز نتوانسته به ثبت برسد یا تا گرفتن مجوز، 
فرد یا شــرکت دیگری آن محصول را به ثبت رســانده 
 و موجب وارد آمدن خســارات فراوان بــه کارآفرین

 اول شده است.
حیدری ادامه داد: به این مساله در اقتصاد، هزینه 
مبادله گفته می شود و معنی اش این است که کاری 
را که می توانیم به موقع به ســرانجام 
برسانیم و از نتایج آن بهره مند شویم 
به دلیل طوالنی شدن اخذ مجوز و 
سنگ اندازی های بسیار با تاخیر 
به جریــان بیاندازیم و از انتفاع 

خارج شود.
وی در بخــش دیگری 
از گفت وگــو درباره رتبه 
جهانی کسب و کار ایران 
گفت: ایــن رتبه متاثر از 

چند شــاخص اســت و برخی کارهایی کــه در عرصه روابط 
بین المللــی در حوزه امــور مالی و گمرکــی و بورس صورت 
می دهیم این شــاخص ها را جابه جا می کند، بنابراین ارتقای 
رتبه ما به منزله بهبود وضع اقتصادی نیست چون امسال رشد 

منفی داشتیم.
حیدری افــزود: با توجه بــه محدودیت هایی که در بحث 
شاخص رشد اقتصادی برای ما ایجاد شده خصوصا در حوزه نفت 
که تاثیر قابل توجهی در اقتصاد ما دارد باال رفتن رتبه جهانی 
کسب و کار ایران نمی تواند به این مفهوم باشد که فضای کسب 

و کار بهتر شده است.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کــرد: معتقدم برخی 
سیاست ها در حوزه مالیات یا گمرک اثرگذار بوده و تحوالتی 
را به دنبال داشته اســت ولی باید ببینیم که در کدام بخش ها 

شاخص ها مثبت شده که رتبه ما کمی تغییر کرده است.
وی با اشاره به رتبه کشورهایی نظیر هنگ کنگ در گزارش 
بانک جهانی، اظهار کرد: کشور ما از کشورهایی که در رنکینگ 
اقتصادهای دنیا رتبه های باال را به خــود اختصاص داده اند، 
وضعیت بهتر و شایستگی بیشتری دارد ولی برخی سیاست ها 
و موازی کاری ها مانع رســیدن به این هدف می شود ولی اگر 
بتوانیم این رتبه را بهبود ببخشــیم می تواند مسیر شکوفایی 

اقتصاد ایران را هموار کند.
به گفته حیدری، صادرات غیرنفتی، جلب سرمایه گذاری 
خارجی و اصالح سیاست های بانکی می تواند در ارتقای رتبه 

ایران موثر واقع شود.

کارشناس روابط کار:

طوالنی شدن مجوز کسب و کار به زیان کارآفرینان است

سوزنچی: دانشگاه ها 
پس از انقالب به شدت 

گسترش یافتند اما تقاضا 
برای این میزان تخصص و 
فارغ التحصیل دانشگاه 
وجود ندارد و این موجب 

شد نرخ بیکاری در 
دانش آموختگان دانشگاه 

از نرخ بیکاری بقیه مردم 
بیشتر باشد

ازوجی: ۸۵درصد 
جویندگان کار 

دانش آموخته در 
کشورمان، بدون مهارت 

هستند و ساختار بازار کار 
در کشورمان به گونه ای 

است که فقط ۱۵ تا 
۱۷درصد دانش آموختگان 
دانشگاه ها را جذب می کند
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