
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد وزارت کار با اشاره به 
الزامات مسئوالن، کارگران و کارفرمایان شاغل در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، جزئیات روابط کار در این مناطق را 

تشریح کرد.
فرهاد شیخی در گفتگو با مهر درباره وضعیت قوانین و 
مقررات حاکم بر نیروی کار در مناطق آزاد که مشــمول 
قانون کار نیستند گفت: با توجه به توسعه روزافزون تعداد 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز 
پارک های علم و فناوری در طی سال های اخیر در کشور، 
این ضرورت ایجاد می شــود تا نسبت به معرفی مقررات 
روابط کار و قراردادهای کار در این مناطق در مقایســه با 
قوانین جاری کشور و بررسی نارسایی های این مقررات در 

فرآیند اجرایی اقدامات الزم انجام شود.
مســئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و 
اقتصادی وزارت کار با بیان اینکه توسعه اقتصادی مناطق 
آزادی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در گرو بهره مندی 
این مناطق از مقررات متفــاوت و کارآمد و اجرای دقیق 
آن ها است گفت: کارفرمایان این مناطق و پارک های علم 
و فناوری باید این دسترسی را داشته باشند که از حقوق 
و تکالیف خود و نیــز متقابال حقوق و تکالیف کارگران و 

سازمان منطقه در برابر خود به درستی اطالع حاصل کنند.
شــیخی ادامــه داد: در این صورت کارفرمــا می تواند 
مهارت هــای خود را در موضوع ارتقــای بهره وری نیروی 
انســانی با شــناختی که از راه کارهای موجود در مقررات 

متفاوت این مناطق به دست آورده اجرا کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید برای سرمایه گذاران 
کشور این امکان فراهم باشــد تا بتوانند پیش از حرکت 
دادن برگشت ناپذیر سرمایه هایشــان به آن سوی مرزها، 
فرصت داشــته باشند از تســهیالت مناطق خاص کشور 
به درســتی اطالع حاصل کنند گفت: کارگران شاغل در 
این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شود 
و بدانند که در فضای متفاوتی اشــتغال دارند، فضایی که 
عاری از مقررات حمایتی اســت و به معادالت قانون کار 

توجهی ندارد.
وی افزود: در این فضای متفاوت کارگران فرصت دارند 
در صورت شناخت توانایی های شخصی و مهارتی خود و 
دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه این توانایی ها، گام هایی 
را در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در 

معیشت خود به جلو بردارند.
وی گفت: دســت یابی بــه این مهم مســتلزم تحقق 

پیش شرط اشراف مسئولین و کارشناسان این مناطق به 
دقایق این قوانین متفاوت است تا حدی که مسئوالن قادر 
به کمک و راهنمایی موثر به مجریان منطقه ای قوانین و 
هدایت آن ها در راســتای رعایت جزئیات و چگونگی های 

دقیق مقررات مربوط باشند.
مســئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و 
ویژه اقتصادی وزارت کار افزود: تجربه نشــان داده است 
که در صورت عدم اهتمام مســئوالن عالی و ســتادی و 
عدم اشراف کافی بر دقایق مقررات متفاوت مصوب برای 
مناطق خاص ، الجرم متصدیان در مقام اجرا، ممکن است 
به معضل انحراف از رعایت و اعمال تسهیالت پیش بینی 
شده گرفتار شــوند و به این ترتیب در بسیاری از موارد، 
نوعی سردرگمی حاصل از عدم اجرای دقیق مقررات این 
مناطق سبب می شود که فعاالن اقتصادی این مناطق هم 
به نوبه خود بالتکلیف مانده و در محیطی نامناســب تر از 
فضای کسب و کار در سرزمین اصلی قرار گیرند به طوری 
که برنامه ها و مصالح آن مناطق مهم دست خوش مسائلی 
چون تشــتت ناشی از تفسیر به رای مسئوالن کم تجربه 
در این زمینه و برداشت های غیرکارشناسی متصدیان امور 

شود.

شیخی گفت: در این شرایط متاسفانه شاهد آن خواهیم 
بود که منطقــه ای آزاد یا ویژه اقتصادی در بروز مصادیق 
ویژگی و متمایز بودن خود دچار نارســایی شده و همان 
آداب و اصول متدوال در ادارات در سرزمین اصلی در آن ها 

نیز رواج خواهند یافت.
وی ادامه داد: می توان فی ما بین میزان رونق اقتصادی 
مورد انتظار از هر یک از این مناطق از یک طرف و میزان 
موفقیت در اعمال مدیریت کارآمد از لحاظ رعایت و اجرای 
دقیق مقررات و تسهیالت پیش بینی شده در آن منطقه 

رابطه مستقیم یافت.
شــیخی با بیان اینکه اجرایی نکردن مقررات توســعه 
ایــن مناطق یا اجرای توأمان آن مقــررات با قوانین رایج 
در ســرزمین اصلی، می تواند تأثیرات معکوس و مخالف 
نظر قانون گذار را در پی داشــته باشد، افزود: تفاوت های 
چشــم گیر مقررات در این مناطق در مقایسه با سرزمین 
اصلی باید برجســته شــده و مدام اطالع رسانی شود به 
ترتیبی که اجرای این مقررات خاص بتواند به سهم خود 
همان طور که منظور قانون گذار بوده است در بهبود فضای 
روانث کســب و کار عمل کردها و رونق اقتصادی مناطق، 

در مقایسه با سایر نواحی کشور، اثرگذار و ملموس باشد.
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حسین توکلی، مشاور سازمان سنجش آموزش کشور درباره چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور گفت: چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 96 صبح و بعداز 
ظهر روز جمعه،  سوم شهریور در 53 شهرستان و 117 حوزه امتحانی برای 402هزار و 430 داوطلب برگزار می شود. از این تعداد داوطلب 222هزار و 736 نفر زن و 179هزار و 694 نفر مرد هستند.

وی افزود: این آزمون در دو نوبت 8:30 صبح و 14:30 عصر برگزار می شود. در ورودی برای آزمون نوبت صبح 8 و برای نوبت عصر 14 بسته می شود. بنابراین داوطلبان باید قبل از بسته شدن در در حوزه امتحانی حاضر باشند.
مشــاور ســازمان سنجش آموزش کشــور افزود: داوطلبان باید پرینت کارت آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار را همراه داشته باشند. کارت شرکت در آزمون همه داوطلبان از روز شنبه 31 مرداد برای 

مشاهده و پرینت روی سایت سازمان سنجش آموزش قرار می گیرد.
توکلی افزود: همه متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی باید از روز شنبه 31 مرداد تا ساعت 24 روز پنجشنبه دوم شهریور به سایت سازمان سنجش مراجعه با وارد کردن اطالعات شناسنامه ای، نام و نام خانوادگی،  کدملی 

و سال تولد یا اطالعات ثبت نامی شامل شماره پرونده و کد پیگیری، با مشاهده کارت از آن پرینت تهیه کنند.

کارت آزمون 
استخدامی 31 
مرداد توزیع 

می شود

الزامات متولیان، کارگران و کارفرمایان شاغل در مناطق آزاد و ویژه

رئیس تأمین اجتماعی شهرستان آزادشهر از پرداخت مستمری تمامی خانواده های 
جانباختگان حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر خبر داد و گفت: مستمری ماهیانه 
خانواده هــای جان باختگان این حادثه بین یک میلیــون و 200 هزار تومان تا یک 

میلیون و 600 هزار تومان است.
به گزارش ایلنا، »جعفر عســگری« در این باره گفته اســت: بعــد از حادثه ناگوار 
انفجار معدن زمســتان یورت آزادشهر با هماهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مســتمری ماهیانه خانواده های جان باختگان این حادثه پرداخت می شود که بنا به 
میزان دســت مزد از مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان تا یک میلیون و 600 هزار 

تومان متغیر است.
وی افــزود: مبلغ 10 میلیون تومــان نیز از صندوق ســازمان تأمین اجتماعی به 
صــورت بالعوض به هر خانواده متوفی در حضور نماینده های قضایی به صورت چک 

پرداخت شد.
عســگری ادامه داد: به 73 نفر از مصدومین این حادثه هم که از طریق استعالم از 

اورژانس و هالل احمر به ما داده شد، تنها مبلغ یک میلیون تومان پرداخت شد.
وی خاطرنشــان کرد: به کارگرانی که لیست بیمه آن ها رد شده بود ماهیانه حقوق 
بی کاری پرداخت می شــود، این در صورتی است که شــرکت معدن زمستان یورت 

مبلغ پنج میلیارد و 500 میلیون تومان بدهکاری به بیمه تأمین اجتماعی دارد.
عسگری اضافه کرد: حقوق بیمه بی کاری مبلغ یک میلیون و 260 هزار تومان است 

که با هماهنگی اداره کار پرداخت می شود.
وی بیــان کرد: مبلغ 930 هزار تومان هم بابــت هزینه کفن و دفن به هر خانواده 

متوفی پرداخت شده است.
»محمد جودانه« رئیس بیمه آســیا مرکزی آزادشــهر هــم در این خصوص گفته 
است: تعهد دیه بیمه مسئولیت بیمه آسیا تعداد 40 نفر از جانباختگان حادثه معدن 

آزادشهر بوده که به طور کامل پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه به هر خانواده مبلغ 210 میلیون تومان پرداخت شده است، افزود: 
پرداخت دیه ســه خانواده به دلیل مشکل انحصار وراثت و مشخص نشدن کفیل، به 

دادگستری ارجاع داده و از مسئولیت بیمه آسیا خارج شد.
رئیس بیمه آسیا مرکزی آزادشهر خاطرنشان کرد: دیه سه خانواده دیگر بعد از طی 

مراحل قانونی از طریق بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.
معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر 13 اردیبهشت ماه امسال منفجر شد که 

بر اثر این حادثه 43 نفر از کارگران معدن جان باختند.

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی می گوید؛ کاهش حوادث کار در میان کارگران 
ســاختمانی نیازمند یک برنامه ریزی طوالنی مدت برای کاهش حوادث کار است. به 
گفته نایب رئیس کانون سراسری کارگران ساختمانی این برنامه ریزی شامل تجهیز 

و ایمنی سازی، آموزش و تقویت نظام بازرسی های ایمنی است.
نایب رئیس کانون سراســری کارگران ســاختمانی اظهار داشت: به صورت سنتی 
نیمــی از حوادث کار در میان کارگران ســاختمانی به وقوع می پیوندد، با این وصف 

نیازمند یک برنامه ریزی طوالنی مدت برای کاهش حوادث کار هستیم.
فعال صنفی کارگران ســاختمانی، افزود: این برنامه ریزی در یک مدت کوتاه چهار 
ساله محقق نمی شود چراکه نیازمند یک نظام آموزشی پویا و قانومند است که البته 
بســترهای قانونی آن موجود است اما باید پویای و دستگاه مند شدن آن هم تضمین 

شود.
هادی ســاداتی با بیان اینکه برنامه ریزی در این حوزه سه مرحله دارد، افزود: این 
سه گام شامل تجهیز و ایمنی ســازی، آموزش و تقویت نظام بازرسی ها ایمنی است. 
البتــه در یک دهه اخیر دولت ها باتوجه به حساســیت های ناشــی از افزایش آمار 
کارگران فوت شــده در پروژه های ساختمانی؛ قدم هایی برای اجرای این برنامه های 

برداشته اند.
ســاداتی نایب رئیس کانون سراسری کارگران ســاختمانی انعقاد تفاهم نامه میان 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و سازمان فنی و حرفه ای برای اجباری نمودن 
آموزش های ایمنی را ضروری دانســت و افزود: ادرات ذیربط در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز در این خصوص گام هایی برداشته اند اما در این خصوص راه آسانی 

را پیش روی نداریم و نیازمند کار سخت و سنگین در این حوزه هستیم.
وی در ادامــه با اشــاره به رکود موجود در صنعت ســاختمان و بی کاری کارگران 
ساختمانی به تأسی از آن گفت: در یک دهه گذشته ساخت و ساز در شهرهای بزرگ 
رونق گرفت چراکه بانک ها تســهیالت بانکی را به ســمت بازار ساخت و ساز سرازیر 
نمودند اما با باال رفتن سود تسهیالت و-قیمت تمام شده تجهیزات ساختمانی، رکود 

دامان صنعت ساختمان را گرفت.
این فعال صنفی کارگران ســاختمانی افزود: این درحالی اســت که تعداد کارگران 
ســاختمانی پیوسته در حال افزایش بود و حاال انبوه کارگران ساختمانی باید بر سر 
فرصت های شــغلی اندک، باهم رقابت می کردند. اساســا رونق بخشیدن به صنعت 
ساختمان کاری دشوار است چراکه احتیاج به یک عزم ملی و هماهنگی بین تمامی 
دســتگاه های اجرایی دارد و یک وزارت خانه به تنهایی نمی تواند این ماموریت خطیر 

را به سرانجام برساند.
این فعال صنفی کارگران ســاختمانی با بیان اینکه شــرایط موجود دست مزدهای 
کارگران ســاختمانی را رقابتی ساخته و یک وقفه پرداختی گریز ناپذیر ایجاد کرده 
است، افزود: دست مزدهای کارگران ســاختمانی تابعی از عرضه و تقاضای شغل در 
صنعت ساختمان اســت که به وسیله پیمان های دسته جمعی تعیین می شود  با این 
وصف یــک فریز مزدی اجتناب ناپذیر پیش می آید که کارگران را متضرر ســاخته 
اســت. وی افزود: صنعت ســاختمان ظرفیت های باالیی برای خلق شغل به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم در اختیار دولت ها قرار داده است که دولت یازدهم هم به 
تازگی در برنامه های اشتغال زایی خود آموزش های مهارتی در کارگاه های ساختمانی 
را مــورد توجه قرار داده اســت. از این رو هر دولتی فــارغ از نگرش اقتصادی خود 
نیازمند ظرفیت های صنعت ساختمان و صیانت از کارگرانی است که در این صنعت 
مشغول به کار هستند که این تنها از طریق گسترش چتر بیمه های اجتماعی ممکن 
می شود. نایب رئیس کانون سراسری کارگران ساختمانی در ادامه با بیان اینکه طرح 
شناســایی و تأیید صالحیت کارگران ســاختمانی عضو انجمن های صنفی کارگران 
ســاختمانی از موثر ترین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی بوده است، افزود: بسیاری 
از افراد که کارگران ســاختمانی نبودنــد با عضویت در انجمن های صنفی مربوطه از 
مزایای بیمه های کارگران ســاختمانی بهره مند شده بودند که با پاالیش های صورت 

گرفته افراد غیرمرتبط از فهرست های بیمه حذف شدند.

برقراری مستمری بازماندگان کارگران 
حادثه معدن زمستان یورت

نیازمند برنامه ریزی طوالنی
 برای کاهش حوادث کار هستیم

مدیر ترویج دانش آموزی ســتاد توسعه فناوری نانو با 
تأکید بر اینکه تاکنــون بیش از ۱۲ میلیارد تومان برای 
خرید دستگاه های مورد نیاز ۷۸ آزمایشگاه دانش آموزی 
نانو پرداخت شده اســت، گفت: بر اساس توافق صورت 
گرفته مدارس غیرانتفاعی برتر می توانند از این تسهیالت 

برخوردار شوند.
ســید مجتبی قدمگاهــی در گفت وگو با ایســنا، در 
ایــن رابطه افــزود: حوزه هــای مختلفی بــرای ترویج 
دانش آموزی فناوری نانو در نظر گرفته شده است که از 
آن جمله می توان به تهیه محتواهای آموزشی، سمینارها، 
کارگاه ها، المپیادهای دانش آموزی و مسابقه ملی توانمند 

اشاره کرد.
وی تأکید کرد: این ها فضاهایی است که دانش آموزان 

می توانند به صورت تئوری با علم نانو آشنا شوند.
را  آزمایشــگاه های دانش آموزی  قدمگاهی، تجهیــز 
از دیگــر اقدامات ســتاد نانو برای ترویــج علم نانو در 
میان دانش آمــوزان ذکر کرد و یادآور شــد: برای آنکه 
دانش آموزان بتوانند به صورت عملی و آزمایشــگاهی با 
این فناوری آشنا شوند، آزمایشــگاه های فناوری نانو را 
در پژوهش ســراها تجهیز کردیم که این اقدام از ســال 

۹۱ آغاز شد.
وی ادامه داد: بر این اساس، تعداد آزمایشگاه های نانو 
تجهیز شــده از ۷ آزمایشگاه در ســال ۹۱ به ۷۸ مرکز 
آزمایشــگاهی رســید و ۷۰ درصد اعتبارات آن از سوی 

ســتاد توســعه فناوری نانو و معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در قالب یارانه تأمین شد.

قدمگاهی با تأکید بر اینکــه مابقی اعتبارات تجهیزات 
آزمایشگاهی از ســوی خیرین، مدارس و وزارت آموزش 
و پرورش تأمین شــده است، اظهار کرد: تجهیزاتی که در 
آزمایشگاه های پژوهش سراها نصب شده تجهیزات به روز 

فناوری است که ساخت جمهوری اسالمی ایران است.
تا  دانش آموزان  در  ایجــاد خودبــاوری  از 

توسعه تجهیزات آزمایشگاهی
مدیر ترویج دانش آموزی ســتاد توسعه فناوری نانو با 
تأکید بر اینکه تجهیز آزمایشگاه های نانوی پژوهش سراها 
موجب انگیزه و خودباوری در دانش آموزان شــده است، 
یادآور شد: این اقدام موجب شد که دانش آموزان متوجه 
شوند که اگر بخواهند می توانند تجهیزات با فناوری باال 

بسازند.
وی خاطرنشان کرد: نمونه هایی از فعالیت دانش آموزان 
داشــتیم کــه دانش آمــوزان توانســته اند تجهیــزات 

آزمایشگاهی را توسعه دهند.
توسعه  آزمایشگاه های نانو دانش آموزی

قدمگاهی با اشاره به توزیع ۷۸ آزمایشگاه نانو فناوری 
دانش آموزان، اظهار کرد: بیشترین تعداد آزمایشگاه های 
نانو دانش آموزی در اســتان هرمزگان با ۹ آزمایشگاه و 
کمترین آن در سیســتان و بلوچستان با یک آزمایشگاه 

تجهیز شده است.

وی بــا تأکیــد بر اینکــه حداقل در هر اســتان یک 
آزمایشــگاه تجهیز شــده اســت، ادامه داد: برای این 
منظور با انتشــار تبلیغات و نامه نگاری های انجام شــده 
با وزارت آموزش و پرورش از آن ها خواســته شده است 
تا در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران که 
به صورت ساالنه برگزار می شــود، حضور یابند و برای 

تجهیز آزمایشگاه های نانو پیش فاکتور تهیه کنند.
قدمگاهی از توافق جدید برای گسترش حمایت معاونت 
علمی در زمینه تجهیزات آزمایشگاه نانو دانش آموزان خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: با موافقتی کــه با معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری داشــتیم، مدارس برتر غیر 
دولتی می توانند از یارانه های این معاونت در جهت تجهیز 

آزمایشگاه مدارس خود بهره مند شوند.
به گفته وی، بر اســاس این توافق مــدارس برتر غیر 
انتفاعی می تواننــد از حمایت ۷۰ درصدی معاونت علمی 

در جهت تجهیز آزمایشگاه های نانو استفاده کنند.
در  شــده  نصــب  تجهیــزات  کیفیــت 

آزمایشگاه های دانش آموزی
مدیر ترویج دانش آموزی ســتاد توسعه فناوری نانو با 
تأکید بر اینکه تجهیزات نصب شــده در آزمایشگاه های 
پژوهش ســراهای کشــور در ســطح آزمایشــگاه های 
دانشگاهی است، گفت:  تیم های تحقیقاتی از دستگاه هایی 
می توانند برای پژوهش های خود اســتفاده کنند که هم 

اکنون در دانشگاه ها به بهره برداری رسیده است.
میزان حمایت مالی از پژوهش سراها

مدیر ترویج دانش آموزی ســتاد توســعه فناوری نانو 
با اشــاره به میزان اعتبارات صرف شــده برای تجهیز 
آزمایشــگاه های نانو دانش آموزی افزود: تاکنون بیش از 
۱۲ میلیارد تومان حمایت برای خرید دستگاه های مورد 

نیاز ۷۸ آزمایشگاه دانش آموزی صورت گرفته است.
وی برگزاری دوره های آموزشــی برای کارشناســان 
آزمایشگاه ها را از دیگر برنامه های حمایتی این ستاد نام 
برد و یادآور شد: تاکنون ۳ دوره آموزش حضوری برگزار 
شــده و چهارمین دوره آن نیز در شهریورماه امسال در 

اصفهان برگزار خواهد شد.

علمی-کاربــردی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
دانشــگاه علمی-کاربردی  خراسان جنوبی گفت: 
یک دانشــگاه کارآفرین اســت که تالش دارد از 

طریق مهارت آموزی افراد را به اشتغال برساند.
ابوالفضــل فورگی نژاد، رئیس دانشــگاه جامع 
علمی-کاربــردی خراســان جنوبی، در مراســم 
تودیــع و معارفه رئیس جدید دانشــگاه علمی-

کاربردی خراســان جنوبی گفت: سال ها است که 
بحث اشــتغال در جامعه ما مطرح است و از این 
 جهت هر ســاله به یک نام اقتصــادی نام گذاری 

می شود.
وی اظهار کرد: البته ایجاد اشــتغال یک عزم و 
اراده همه جانبه می طلبد و دانشــگاه های جامع 
علمی-کاربــردی نیز گام هــای مؤثری در جهت 
ایجاد اشتغال در کشــور با ایجاد مهارت آموزی 

برداشته اند.
فورگی نــژاد با بیــان اینکه دانشــگاه علمی-

کاربردی یک دانشــگاه کارآفرین است که تالش 
دارد از طریــق مهارت آمــوزی افــراد را به کار 
و اشــتغال برســاند، ادامه داد: این دانشــگاه در 

خراسان جنوبی در حال حاضر هزار فارغ التحصیل 
و 31 هزار دانشجو دارد که در 70 رشته تحصیل 

می کنند
وی ادامه داد: باید به ســمت رشته هایی برویم 
که نیاز منطقه و در راســتای مأموریت دانشگاه 
اســت؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از رشته ها 
مورد نیاز نیست و از این جهت بیان می داریم که 

نیاز به یک آمایش داریم.
در این مراســم، محمد جوانشیر رئیس پیشین 
دانشگاه علمی-کاربردی خراسان جنوبی نیز طی 
سخنانی اظهار کرد: با توجه به بحث مدرک گرایی 
در جامعه بســیاری از افراد به سمت آموزش های 

نظری و تئوری رفته اند.
وی اظهــار کرد: این در حالی اســت که ایجاد 
اشــتغال با مهارت آموزی محقق می شود و یکی 
از رسالت های دانشگاه علمی-کاربردی نیز همین 
مسئله اســت و به ویژه در راستای ارتقای دانش 

و آگاهی های افراد شاغل بسیار مؤثر بوده است.
جوانشــیر بیان کــرد: ما در شــرایط فعلی در 
دانشــگاه جامع علمی-کاربــردی به لحاظ کمی 

وضعیت مطلوبی داریم اما باید به ســمت افزایش 
کیفیت کار برویم.

رئیس پیشین دانشــگاه علمی-کاربردی جهاد 
دانشــگاهی خراسان یادآور شد: هر چند امکانات 
کافی نیســت اما تجربه ثابت کرده است که اگر 
عزم و اراده وجود داشته باشد می توانیم کارهای 

بزرگی انجام دهیم.

رئیس سازمان پزشــکی قانونی کشور از پیشنهاد این 
ســازمان برای واردات جســد به کشــور خبر داد. دکتر 
احمدشجاعی در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا پزشکی 
قانونی جسدی برای تشریح در اختیار دانشگاه های علوم 
پزشکی قرارمی دهد یا خیر؟ اظهارکرد: افرادی که وصیت 
می کنند تا اجسادشــان را اهدا  کنند یا اجساد ناشناسی 
که بعد از شــش ماه کسی به سراغشــان نیامده باشد با 

کســب اجازه قانونی از مقام قضایی به دانشگاه های علوم 
پزشــکی تحویل داده می شــوند. وی دربــاره تعداد این 
اجساد نیز گفت:  تعداد این اجساد بسیار اندک است و نیاز 
دانشگاه های علوم پزشکی را رفع نمی کند؛ به طوری که 
ممکن است در طول سال تنها یک جسد به دانشگاه داده 
شود که این به درد دانشگاه نمی خورد. شجاعی همچنین 
درباره امکان واردات جســد از خارج به کشــور، به ایسنا 

گفت: ما پیشــنهاد داده ایم که از خارج از کشــور جسد 
بیاورند کــه در این میان-بعضی از گروه ها اعالم آمادگی 
کردند و ما هم گفتیم که با آن ها همکاری می کنیم. رئیس 
ســازمان پزشکی قانونی کشــور درباره اینکه آیا تاکنون 
واردات جسد انجام شده یا خیر؟ اظهارکرد: تاکنون واردات 
جسد نداشتیم یا اگر بوده تعداد آن خیلی کم بوده است 

اما اگر این کار انجام شود نیاز دانشگاه رفع می شود.

یک جمعیت شــناس با بیان آن که ۱۵ تا ۲۹ ســالگی »ســن جوانی« 
محسوب می شود گفت: ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را جوانان تشکیل 

می دهند این در حالی است که روند جوانی در کشور رو به کاهش است.
شهال کاظمی پور، با استناد بر مطالعاتی که سال ها در خصوص جوانان 
داشته  است اظهار کرد: سنین مختلفی را برای جوانی در نظر می گیرند به 
طوری که از نظر روان شناسی ۱۷ تا ۲۴ سالگی »سن جوانی« در نظر گرفته 
می شود اما طی همکاری که با سازمان جوانان وقت داشتم توافق شده است 

که ۱۵ تا ۲۹ سالگی را به عنوان جمعیت جوان در نظر بگیریم.
کاهش موالید و جمعیت جوان کشور

وی در ادامه با بیان آنکه جوانان به ســه گروه ســنی تقسیم می شوند 
گفت: ۱۵ تا ۱۹، ۲۰ تا ۲۴ و ۲۴ تا ۲۹ ســالگی گروه های مختلف جوانی 
کشور اســت که بر اساس آخرین سرشماری ســال ۹۵ هم اکنون طبق 
 این تعریف ۲۰ میلیون نفر )یک چهارم جمعیت کشــور( را جوانان تشکیل 

می دهند.
این جمعیت شناس ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از 

جوانان کشور مرد و ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر زن هستند.
کاظمی پور در ادامه با بیان آنکه در حال حاضر روند جمعیت جوان کشور 
رو به کاهش اســت گفت: هم اکنون جوانان بیشــترین جمعیت کشور را 
تشــکیل می دهند به طوری که ۲۷ درصد آنان ۱۵ تا ۱۹ سال هستند که 
جمعیت آنان معادل پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. این درحالی است که 
۳۲ درصد جوانان کشــور ۲۰ تا ۲۴ ساله هستند و جمعیت شش میلیون و 
۴۰۰ هزار نفری را تشکیل می دهند و ۴۱ درصد جوانان )هشت میلیون و 

۲۰۰ هزار نفر( نیز در سن ۲۵ تا ۲۹ سالگی قرار دارند.
وی تصریح کرد: همان طور که آمارها نشان می دهند، بیشترین جمعیت 
جوان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال که موالید اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ 
هستند را تشکیل می دهند. این در حالی است که کمترین نرخ متعلق به ۱۵ 
تا ۱۹ ساله هایی است که موالید اواخر دهه ۷۰ و-۸۰ هستند. به این ترتیب 

با کاهش موالید در کشور و همچنین جمعیت جوان کشور مواجه هستیم.
70 درصد مردان جوان مجردند

این جمعیت شناس در ادامه در خصوص نرخ ازدواج در میان جوانان نیز 
گفت: ۴۰ درصد جمعیت جوان دارای همســر هستند. این در حالی است 
که ۵۸ درصد آن ها معادل ۱۱ میلیون نفر مجرد بوده و به طوری که چهار 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر زن جوان مجرد و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مرد 

جوان مجرد در کشور داریم.
کاظمی پور تصریح کرد: بیشتر مردان جوان کشور مجرد هستند )بیش 
از ۷۰ درصد( این درحالی اســت که تعداد زنان مجرد جوان بسیار کمتر از 

مردان جوان مجرد است.
وی در ادامه در خصوص نرخ طالق در میان جوانان نیز گفت: ۶۲ هزار 
نفر از مردان جوان کشور )۰.۶ درصد( و ۱۴۰ هزار نفر از زنان جوان کشور 

)۱.۴ درصد( به دلیل طالق گرفتن بدون همسر هستند.
25 درصد جوانان بی کار یا در جستجوی کار هستند

این جمعیت شناس در خصوص نرخ بی کاری در میان جوانان نیز گفت: بر 
اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۳۰ درصد )هفت میلیون نفر( از جمعیت 
جوان )۱۵ تا ۲۹ سال( کشور فعال هستند. این در حالی است که ۲۵ درصد 

از آن ها ) ۲.۵ میلیون نفر ( بی کار و یا در جستجوی کار هستند.
کاظمی پور در ادامه با بیان آنکه میزان بی کاری در دختران جوان بسیار 
باال اســت گفت: میزان بی کاری در مردان جوان ۲۱ درصد است. این در 

حالی است که نرخ بی کاری در دختران جوان به ۴۰ درصد می رسد.

مدارس غیرانتفاعی برتر زیر چتر حمایتی معاونت علمی

»مهارت آموزی در راستای ایجاد اشتغال«
 هدف دانشگاه علمی کاربردی 

پیشنهاد واردات جسد

نرخ »بی کاری« دختران 
جوان به 40 درصد می رسد


