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دیدگاه

حکایت بیشمار بازار کار
میانگین نرخ بیکاری زنان جوان (15تا24سال) کشور در بهار امسال  44درصد اعالم شد ،نرخ بیکاری گروه
سنی یاد شده در 15استان کشور باالتر از میانگین کشوری است ،بازار کار حکایتهای بیشماری دارد که هر
کدام حکایت از غفلتها دارد .به گزارش ایرنا ،استانهای کرمان ،ایالم و کردستان به ترتیب با نرخ بیکاری ،75.9
 71.7و  69.3درصد بیشــترین نرخ بیکاری زنان جوان را در کشور در فصل یاد شده به خود تخصیص دادهاند.
باالبودن نرخ بیکاری زنان جوان در حالی اســت که به طور تقریب این نرخ برای زنان در کشــور (20.8درصد)
دو برابر نرخ بیکاری مردان(10.6درصد) اســت .موضوع اشتغال یکی از شاخصهای توسعه محسوب میشود،
جامعهای که بر مبنای تولید گام بردارد اشتغال را در ذات خود جای داده است.
زمانیکه نرخ بیکاری در کشوری ثروتمند (به لحاظ منابع انسانی و طبیعی) باال باشد به معنای آن است که
کارخانههــا با تمام ظرفیت کار نمیکنند و یا اصال کار نمیکنند ،بخشهای مختلف اقتصادی مغفول مانده و
مدیریت منابع در کشور بهینه نیست.
توسعه دانشگاهها بدون پیشبینی بازار کار
طی چندین دهه در کشور دانشگاهها را توسعه دادیم و توانستیم جوانانی دانش آموخته تربیت کنیم اما از بازار
کار غافل بودیم و به دلیل سوء مدیریت چنین روزهایی را پیشبینی نمیکردیم که جوانانی که راهی دانشگاهها
میشوند روزی درس آنها تمام میشود و باید بازار کار برای جذب آنها آمادگی داشته باشد.
آیا ما به گســترش دانشگاهها در این حد نیاز داشتیم که محفوظات ذهنی جوان را بیافزاید یا میتوانستیم به
جای آن آموزشهای مهارت را در کشور توسعه دهیم و جوانان را با این دسته از آموزشها راهی بازار کار کنیم؟
سهم آموزشهای مهارت در بوجه آموزشی کشور 1.4درصد است.
حکایت تربیت نیروی انسانی و بازار کار ما،حکایت شتراست  ،به شتر گفتند گردنت کج است  ،گفت کجایم
راست است  .در گفت و گویی که چندی پیش با برخی از تولید کنندگان در صنعت ساختمان انجام شد همگی
از نبود رونق تولید و موانع کسب و کار مینالیدند در حالیکه ورود کاالهای مشابه از برخی از کشورها که در ایران
هم تولید میشود دست تولید کننده ایرانی را بسته است .در چنین بازاری و روزگاری ،حال زنان جوان کشور که
میخواهند فعالیت اقتصادی را بر عهده بگیرند بسیار بدتر از مردان جوان است.
نرخ بیکاری زنان جوان در کشــور 44درصد است و این نرخ برای 15استان کشور بیش از میانگین کشوری
است.نرخ بیکاری زنان جوان در دو استان کشور بیش از 71درصد است و همه اینها حاکی از شرایط نامساعد
بازار کار برای آنان است.
دستمزد اندک بازار کار
دستمزد ماهانه زن جوان تحصیل کرده ای(از یک دانشگاه دولتی) در استان کردستان که در حوزه خبر فعالیت
میکرد 160هزار تومان در ماه اســت  .دســتمزد اندک هم خود حکایت بی پایانی دارد.در حالیکه جوانان ما از
بیکاری رنج میبرند دســتمزد اندک هم برای آنها حکایتی دیگر دارد .در درجه نخست دستمزد اندک مانع از
پذیرفتن برخی از مشــاغل در ایران است زیرا در کشورهای توسعه یافته با حداقل حقوقی که یک فرد دریافت
میکند میتواند حداقل معیشت خود را تامین کند اما در ایران فردی که حداقل دستمزد را دریافت میکند حتی
نمیتواند مسکن برای خود تامین کند .در گزارشی که در یکی از کاریابیهای تهران انجام شده بود،بسیاری از
جوانان پسر حاضر به قبول بسیاری از مشاغل به دلیل دستمزد اندک نبودند.
یکی از جوانان معتقد بود اگر روزانه یک پراید خرید و فروش کند روزانه حداقل 500هزارتومان ســود کسب
میکند بنابراین چرا باید ماهانه منتظر درآمد یک میلیون تومانی باشد؟
ریشههای فرهنگ کار را آبیاری نکردیم
و باز هم حکایت فرهنگ کار در کشــور داستانی بسیار غم انگیز دارد،فرهنگی که خودمان ریشههای آن را
آبیاری نکردیم .روزگاریســت که جوانان برای حضور در بازار کار آماده نشده اند ،از نبود اشتغال رنج میبرند ،از
کمی دستمزد شکایت دارند و در نهایت به کار اعتقادی ندارند.
در دولت یازدهم طرحهای زیادی برای توســعه اشــتغال از سوی معاونت کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعالم شده است .تردیدی نیست،دولت یازدهم در چهار سال نخست مسئولیت خود
باید گرههای کوری که از دولتهای قبل بسته شده بود را باز میکرد که در این وادی تا حدود زیادی موفق بود
اما در دوره دوم  1396تا 1400مردم در انتظار اقدامات عملی در حوزه بازار کار کشور هستند.

تشکیل میدهیم

عیسی کالنتری که  ۲۳مردادماه ،کارش را به طور رسمی در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز کرد .در اولین اظهارنظرها در مقام معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد سازوکار تامین بودجه برای این سازمان
سخن گفت و از تشکیل کمیته تامین منابع مالی خبر داد.
عیسی کالنتری در گفتوگو با ایسنا درباره راهکارهای کاهش مشکل مالی سازمان حفاظت محیط زیست گفت :دولت پول اضافی ندارد .در شرایط حاضر امکان انجام تعهدات خود را هم ندارد بنابراین نمیتوان توقع افزایش بودجه از سوی
دولت را داشت .در این شرایط تصمیم داریم که یک کمیته تامین منابع مالی در سازمان محیط زیست تشکیل دهیم و از افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستند دعوت کنیم تا از این روش منابع سازمان حفاظت محیط زیست را تامین کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اعتبارات دولتی افزایش زیادی پیدا نخواهد کرد ،اظهار کرد :نهایتا تا  ۱۰درصد تخصیصهای این سازمان از سوی دولت افزایش مییابد که با این مبلغ مشکل سازمان حفاظت محیط زیست
حل نخواهد شد بنابراین تشکیل کمیته تامین منابع مالی برای این سازمان ضروری است.

اجتماعی

افتتاح  ۲۰هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت:
در هفته دولت حدود  ۲۰هزار واحد مســکن مهر
را در شــهرهای جدید از جمله پردیس ،پرند و
هشتگرد افتتاح خواهیم کرد.
محسن نریمان در نشســت خبری اظهار کرد :حدود
 ۲۰هزار واحد مسکن مهر را در شهرهای جدید پردیس،
پرند ،هشــتگرد ،سهند ،شیرین شهر ،صدرا ،فوالدشهر،
گلبهار و مجلسی در هفته دولت افتتاح خواهیم کرد .از
این تعداد  ۷۰۰۰واحد در پرند ۳۸۰۰ ،واحد در پردیس،
 ۴۸۰۰واحد در هشتگرد و  ۱۷۰۰واحد در گلبهار است.
وی افــزود :در شــهر جدید پرند تا پایان ســال کل
واحدهای مســکن مهر دارای متقاضی موثر را تحویل
میدهیم .متقاضیان موثر کسانی هستند که آورده خود
را تکمیل کردهاند و از همین جا به کسانی که به تعهدات
خود عمل نکردهاند اعالم میکنیم نوبت آنها به کسانی
دیگر واگذار میشود .البته حذف نمیشوند اما افرادی که
پول خود را تماما پرداخت کردهاند در فازهای افتتاح قرار
میگیرنــد و تحویل واحد متقاضیان غیرموثر به تعویق
میافتد.
نریمان درخصوص مترو هشــتگرد نیز اظهار کرد :در
صورت تکمیل اعتبار ،مترو هشــتگرد به زودی افتتاح
میشــود .آمادگی داریم تا شش ماه آینده افتتاح شود.
مقداری مشــکل متعارض داشتیم که این موضوع حل
شد .اگر مترو هشتگرد راه بیفتد اقبال مردم به اسکان در
شهر هشتگرد باال میرود و ارزش افزوده باالیی متوجه
واحدهای هشتگرد میشود .علیرغم خدمات زیربنایی و
روبنایی در هشتگرد ایجاد شده که باعث جذب جمعیت
میشود ،هم اکنون در این شهر بین  ۸تا  ۱۰هزار واحد

مسکن مهر فاقد متقاضی داریم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه
مترو هشتگرد حدود  ۱۲۰میلیارد تومان پول نیاز دارد
که همین مقدار تامین شده است ،گفت :شرکت عمران
تصمیــم گرفت از منابع داخلی اســتفاده کند ،از اوراق
خزانه اســامی و اعتبارات مستقیم دولت هم استفاده
میکنیم؛ به روشهای مختلف در حال اقدام هستیم.
وی درخصوص طرحهای زیربنایی و روبنایی مســکن
مهر گفــت :در دولــت یازدهم حــدود  ۳۲۷پروژه در
بخشهای مذهبی ،آموزشــی ،بهداشــتی ،درمانی در
سایتهای مســکن مهر احداث شده است .درخصوص
تعداد واحد مســکن مهر هم باید گفت در مقابل حدود
یک میلیون واحد که در دو دولت قبل تحویل داده شد،
ما بیش از  ۹۰۰هزار مسکن مهر را در کل کشور تحویل
دادیم و حدود  ۱۰۰هزار واحد دیگر باقی مانده اســت.
علیرغم اینکه ما در مســکن مهر تبلیغ نکردیم ولی به
گواه اعداد و ارقام عملکرد بســیار مناسبی داشتیم و به
مرز بیش از  ۸۴درصد رسیدیم.
وی با بیان اینکه در تمام شهرهای جدید برنامه داریم
که قطارهای حومهای را فعال کنیم گفت :در آینده حمل
و نقل ریلی هشــتگرد به تهران ،بهارستان به اصفهان،
فوالدشهر به اصفهان ،گلبهار و چناران به مشهد ،صدرا به
شیراز ،شیرین شهر به ریل سراسری ،بینالود به ابومسلم،
اندیشه به ایستگاه مترو ملکی را به سرانجام میرسانیم.
به صورت کلی سیاســت ما این اســت کــه بهویژه در
حملونقل مسافر و بار روشهای علمی را به کار بگیریم.
نریمان با اشاره به نسل نو شهرهای جدید اظهار کرد:
ربع قرن از احداث شــهرهای جدید میگذرد که رشد
مناســبی را طی کردند ولی در دولت پیشــین یکباره
تصمیم گرفتند در شــهرهای جدید مسکن مهر ایجاد
کننــد که از برنامه خارج بود .لذا باید به صورت تصنعی
کارهایی انجام دهیم که افراد را به این شــهرها ســوق
دهیم .مثال با وجودی که مســکن مهر در سال ۱۳۸۶
آغاز شــد هنوز در ســال  ۱۳۹۶بالغ بر  ۷۰۰۰مسکن
مهــر فاقد متقاضــی در پرند داریم کــه این به معنای
بیبرنامهگی است .مسکن مهر به نوعی به ما تحمیل شد؛
چراکه ما مستقیما نباید وارد کار مسکنسازی میشدیم
بلکه به عنــوان ناظر عالی در کنار شــهرداریها عمل
میکردیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان
کرد :تعهدات دولت قبلی را در ارتباط با مسکن مهر به

جان پذیرفتیم و عملکرد ما نشان میدهد در مسکن مهر
با کیفیت باال عمل میکنیــم .االن هم وعده میدهیم
که مســکن مهر را تمام میکنیم منتها با کیفیت باال.
حتی به امنیت مردم توجه میکنیم .نمیتوان مســکن
مهری را طراحی کرد که نیروی انتظامی ،پایگاه بسیج،
مرکز آموزشی و خدمات دیگر نداشته باشد .اینها قبال
پیشبینی نشده بود ولی ما باید تالش کنیم که طرحهای
زیربنایی و روبنایی از حقوق شهروندی بهرهمند باشند.
نریمان دربــاره بودجه الزم بــرای تکمیل طرحهای
زیربنایی و روبنایی مســکن مهر اظهار کرد :فعال حدود
 ۷۰۰۰میلیــارد تومان نیاز داریم .البته تکمیل خدمات
زیربنایی و روبنایی مســکن مهر شهرهای جدید بسیار
کالن اســت .فقط برای یک بخــش از نیازهای پردیس
 ۱۰۰۰میلیارد تومان وام درخواستی ما از بانک مسکن
است که بتوانیم بخشی از نیازهای این شهر را حل کنیم.
در کل کارشناسان ما در بخشهای زیربنایی و روبنایی
مسکن مهر عدد  ۷۰۰۰میلیارد تومان را اعالم کردند که
به اعتقاد من با توجه به اتفاقاتی که میافتد رو به فزونی
است؛ زیرا وقتی از شهر هوشمند صحبت میکنیم این
عدد قطعا بیش از این میشــود .البتــه در نظر داریم با
کمک بخش خصوصی و تعامل با کشــورهای دیگر این
اقدام را انجام دهیم.
نریمان با بیان اینکه نمیتوان فشــار اعتبارات مسکن
مهر را به دولت تحمیــل کرد گفت :فقط باید از طریق
سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و بینالمللی این
اقدام صورت گیرد.
مدیرعامل شهرهای جدید با بیان اینکه رویکردمان این
است که بخش خصوصی این شهرها را بسازد تاکید کرد:
اگر متولی بخش خصوصی داشته باشیم با توجه به افق
سوددهی مناسب ،تشویق میشوند که سرمایههای خود
را در این شهرها به کار گیرند.
نریمان در پاســخ به این سوال که چرا در فازهای ۱۱
و  ۸شــهر جدید پردیس با وجودی که متقاضیان پول
واریزکردهاند ،شــرکت عمران نه سندی واگذار کرده نه
قراردادی منعقد کرده است گفت :چنین موردی به من
مراجعه نشــده است .کســانی که در این فازها ثبت نام
کردهاند هیچ تفاوتی با هم ندارند .پردیس جزو جاهایی
اســت که دیرتر از سایر شهرهای ما کلنگ آن به زمین
خورد .بنابراین نسبت به دیگر شهرها اندکی عقب است.
شرط جانمایی واحد و انعقاد قراداد پیشرفت فیزیکی ۷۰
درصد و آورده متقاضی  ۷۰درصد است.

در مجموعه پردیس حدود  ۷۰هزار نفر جانمایی شده
که بیش از  ۹۰درصد از این تعداد قرارداد گرفتهاند برای
حدود  ۱۰هزار مورد هم به تدریج این اتفاق میافتد .در
بخش کوچکی از فاز  ۸با مشکل معارض مواجه هستیم
که باید حل و فصل شود تا هم جانمایی واحد را داشته
باشیم و هم قرارداد ببندیم.
وی ادامــه داد :در رابطه با مســکن مهر اعتباری جز
تســهیالت  ۴۰میلیون تومانی آورده متقاضیان نداریم.
همه پولها در حساب خودتان است و ما باید در بخش
آماده سازی و محوطه سازی کمک کنیم.
نریمــان درباره واحدهای فاقــد متقاضی که در قالب
مسکن اجتماعی واگذارمیشــود گفت :نهادهایی مثل
بهزیســتی و کمیته امداد که مرتبط با بنیاد مســکن
هستند با بنیاد ارتباط میگیرند و دولت تالش میکند
بــا کمک این نهادهای امدادی و خیرین واحدهای فاقد
متقاضی مســکن مهر را به آنها واگذار کند .هرچه به
دهکهای متوســط نزدیکتر میشود طبیعی است که
پرداختها باال میرود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر
متقاضی واقعی ندارد گفت :معلوم اســت که در انتخاب
متقاضیان دقت نشــده و این واحدها برای ســوددهی
خریداری شــده اســت .در پردیس و پرند بســیاری از
واحدها تحویل شــده ولی کســی ســاکن نمیشود.
برای واحدهای فاقــد متقاضی پرند تمام محدودیتها را
برداشــتیم اما کسی برای مسکن مهر مراجعه نمیکند.
هر روز از پردیس گزارش میگیرم اما حتی در فازهایی
که افتتاح داشتهایم و کلید دادهایم مردم برای سکونت
نمیآیند.
نریمان در پاســخ به سوالی درباره مسکن مهر ۱۰۲۰
واحدی معلوالن هشــتگرد اظهار کــرد :به صورت عام
در جریان این پروژه هســتم .هیات مدیره تعاونی آنها
مشکالتی داشت و حساب و کتابها روشن نبود .اخیرا
نیز به این پروژه حدود ســه چهار ماه اســت به صورت
جدی ورود کردهایم و چندین جلسه برگزار شده است.
از ســازنده اولیه شکایت شد که خلع ید صورت گرفت.
سپس سازنده اولیه به دادگاه رفته و علیه سازنده فعلی
حکم گرفته اســت .یک مشکل بانکی هم بود که بانک،
پیمانکار اولیه را قبول داشت .االن وارد تعامل شدهاند و
مشکلشان در حال برطرف شدن است پروژه هم در حال
تکمیل است و فقط بخشهای زیربنایی و روبنایی باقی
مانده است.

تجهیزات باغ پرندگان «چینی» نیست
شــهردار منطقه  4با تاکیــد بر اینکه
تجهیزات باغ پرندگان شــامل توریها
و اتصــاالت آن از ایتالیــا و برابــر بــا
اســتانداردهای روز دنیا وارد شده است،
گفت :تمامــی اظهارنظرها در خصوص
چینیبودن تجهیزات باغ پرندگان ،کذب
است.
صالحی در حاشــیه بازدید شــهردار
تهــران از فاز دوم پروژه بــاغ پرندگان
افزود :این پــروژه را میتوان در تمامی
مجامع علمی کشــور مطرح کرد چراکه
تمامــی تکنولوژی بــه کار رفته در آن
جدید اســت .بهتریــن کابلهای دنیا از
معتبرتریــن شــرکت ایتالیایی به همراه
توری خریداری شده است.

وی افــزود :این پروژه نمــود تحقق
اقتصاد مقاومتی اســت چراکــه با این
هزینهای که انجام شــده اســت مشاور
خارجــی تنها نظــارت پــروژه را انجام
میداد .لذا تمامی کارها در داخل کشور
و توسط نیروی انسانی داخلی انجام شده
است .بهاری ،شــهردار منطقه  4نیز در

این بازدید در تشریح ساختار فنی پروژه
گفت :مجموعــه باغ پرندگان  79هکتار
شامل دو فاز مجزاست که در حال حاضر
فاز نخســت آن با مساحت  18هکتار به
بهره برداری رسیده است .وی افزود :در
ابتدای بهره برداری از فاز نخســت این
پــروژه ماهانه  80میلیــون تومان برای

نگهداری آن توسط شــهرداری تهران
پرداخت میشد اما در حال حاضر ماهانه
 85میلیون تومان کســب درآمد میشود
که به حســاب خزانه شــهرداری واریز
میشــود .وی تاکید کرد :این پروژه 12
ســتون اصلی و  68ستون فرعی دارد و
 2500تن وزن سازه اجرایی شده در فاز
دوم اســت که  70کیلومتر کابل در آن
به کار رفته اســت .وی با اشاره به اینکه
 287تن وزن قطعاتی اســت که کابلها
را به یکدیگر متصل کردهاند تاکید کرد:
قطعاتی که کابلها را به یکدیگر متصل
کردهاند در داخل کشــور ســاخته شده
است .خوشــبختانه در اجرای این پروژه
شاهد بروز هیچ حادثهای نبودیم.

تفاهمنامه پرداخت تسهیالت به
تعاونیهای زنان روی زمین ماند

رئیس کمیســیون بانوان اتاق تعاون ایران
با انتقاد از سهم ناچیز اشتغال در تعاونیهای
بانوان گفت :مشــکل بیکاری با نگاه کالن و
آمار روی کاغذ حل نمیشود.
خاطره اســتادرضایی در گفتگو با خبرنگار
مهر ،با اشــاره به نقش فعلی بانوان در تعاون
به عنوان یکی از ســه رکن اقتصادی کشور
گفت :در حال حاضــر  ۱۷هزار تعاونی بانوان
در رشــتههای مختلف فعالیــت میکنند اما
اینکــه این حــوزه در بخش اجــرا خروجی
مناسب و عملیاتی داشته باشد ،در تعریف دچار
شبهه است .وی با اشــاره به سهم نامناسب
اشــتغال زنان در تعاونیها گفت :متاسفانه در
آسیب شناسی صورت گرفته ،طی سالهای
گذشته به شدت با تشکیل تعاونیهای بدون
هــدف در بخش بانوان مواجــه بودیم که در
این زمینه به دنبال تهیــه یک برنامه مدون
با کمک فراکســیون بانــوان مجلس برای
آموزش تعاونیهای بانوان با هدف رســیدن
به نقطه اقتصادی مثبت هستیم چراکه اصالح
ســاختاری تعاونیهــا و اتحادیههای موجود
نسبت به توسعه کمی در اولویت است.
رئیس کمیســیون بانوان اتاق تعاون ایران
درباره مذاکــرات برای توانمندســازی مالی
تعاونیها نیز گفت :سال گذشته تفاهمنامهای
بین وزارت تعــاون و صندوق کارآفرینی امید
مبنی بر تخصیــص اعتبار بــه تعاونیها و
اتحادیههای زنان برای توانمندســازی مالی
این تعاونیها امضا شد اما هنوز عملیاتی نشده
است.
وی افــزود :مذاکــرات مجدد خــود را با
صندوق کارآفرینی امیــد و صندوق ضمانت
ســرمایهگذاری بخش تعاون آغــاز کردیم و

امیدواریم به زودی شاهد تخصیص اعتبارات
به تعاونیهــای دارای طرحهای اشــتغالزا
باشــیم .نگاه ما این است تا این تسهیالت به
طرحهــای دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت
توســعه با رویکرد اشــتغال پرداخت شود که
البته مذاکرات و رایزنیها انجام شده و در حال
حاضر منتظر تثبیت و اجرای توافقات هستیم.
رئیس کمیســیون بانوان اتاق تعاون ایران،
تعــاون را مهمترین بخش موثر اقتصاد برای
رفع بیــکاری عنوان کرد و افــزود :انتظار و
مطالبه بانــوان از وزیر تعاون شناســاندن و
تقویت بخش تعاون و کار تعاونی و همچنین
بهادادن به اتحادیهها و تعاونیهای بانوان برای
فعالیتهای اقتصادی و اشتغال است.
اســتادرضایی با اشــاره به افزایش  ۳تا ۴
درصدی نرخ مشارکت زنان در بخش تعاون
طی چند ســال گذشته اظهار کرد :این میزان
رشــد ،به هیچ وجه مناســب ،قابل قبول و
مورد انتظار نیســت اما با توجه به شناسایی
نواقص و کمبودهــا از این پس به دنبال رفع
اشکاالت هســتیم و تمام ظرفیتهای الزم
را برای توانمندسازی بخش تعاونی بانوان به
کار میگیریم.

