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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

خالی ماند

رئیــس ســازمان ســنجش از ظرفیتهــای
خالــی آزمــون اســتخدامی آموزشوپــرورش در
ســال  94خبــر داد.
دکتــر خدایــی رئیــس ســازمان ســنجش در
گفتگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان
اظهــار داشــت :پسازاینکــه نتایــج آزمــون
اســتخدامی آموزشوپــرورش اعــالم شــد بعضــی
از ظرفیتهــا بــه حدنصــاب نرســیده و بخشــی از
آنهــا خالــی مانــده اســت.
وی افــــزود :دلیــل اینکــــه تاکنــون
نتوانســتهایم نتایــج را بهطــور قطعــی اعــالم
کنیــم ،همیــن ظرفیتهــای خالــی بــرای

پذیرفتهشــدگان اســت.
وی در پایــان گفــت :ایــن موضــوع از ســوی وزارت آموزشوپــرورش در حــال پیگیــری
اســت و بهمحــض مشــخص شــدن آن نتایــج نهایــی از ســوی ســازمان ســنجش آموزش کشــور
اعــالم خواهــد شــد.
خالی ماندن  ۴۰۰ظرفیت استخدام
در استانهای محروم
همچنیــن رئیــس مرکــز برنامهریــزی و منابــع انســانی وزارت آموزشوپــرورش گفــت:
 4۰۰ظرفیتتکمیــل نشــده در آزمــون اســتخدامی آموزشوپــرورش عمدتــ ًا مربــوط بــه
اســتانهای محــروم همچــون سیســتان و بلوچســتان اســت .ایــن ظرفیتهــا ســوخت
نمیشــود و در اســتخدامهای بعــدی لحــاظ خواهــد شــد.
محمدحســین ســلیمی جهرمــی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری تســنیم اظهــار داشــت:
اســامی  46۰۰پذیرفتهشــده نهایــی آزمــون اســتخدامی آموزشوپــرورش در ایــن هفتــه
اعــالم خواهــد شــد.
وی افــزود :قــرار بــود تــا 5هــزار نفــر از طریــق آزمــون اســتخدامی در آموزشوپرورش
جــذب شــوند امــا بــا خالــی مانــدن  4۰۰ظرفیــت ،اســامی  46۰۰نفــر اعــالم خواهــد شــد.
دلیــل تکمیــل نشــدن ایــن تعــداد ظرفیــت ،عــدم کســب حدنصــاب علمــی الزم از ســوی
داوطلبــان شــرکتکننده در آزمــون اســتخدامی بــود همچنیــن بــرای برخــی رشــتهها
داوطلبــی وجــود نداشــت.
رئیــس مرکــز برنامهریــزی و منابــع انســانی وزارت آموزشوپــرورش بــا اشــاره بــه
اینکــه بیشــتر ظرفیتهــای باقیمانــده مربــوط بــه اســتانهای محــروم و سیســتان و
بلوچســتان اســت،گفت 4۰۰ :ســهمیه باقیمانــده ،ســوخت نمیشــود و در اســتخدامهای
بعــدی وزارت آموزشوپــرورش لحــاظ خواهــد شــد.

رئیس دفتر رئیسجمهور خبر داد

فضای فعالیت برای فعاالن اقتصادی

رئیس سازمان سنجش اعالم کرد:

بخشی از ظرفیت استخدامی آموزشوپرورش

و سرمایهگذاری و اشتغال بازخواهد شد
رئیـس دفتـر رئیسجمهـور میگویـد :یکـی
از سـرمایههایی کـه در سـالهای گذشـته چالـش
ایجـاد کرده بـود سـرمایه جوانان دانشـگاهی بود.
اینکـه جـوان فارغالتحصیـل بعضـ ًا تـا دو سـال
منتظـر شـغل باقـی بمانـد مایـه ناراحتی اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،محمـد
نهاوندیـــان رئیـــس دفتـر رئیسجمهـور در
گفتوگـوی زنـده تلویزیونـی در سـیمای مرکـز
قـم بیـان داشـت :قـرار نیسـت کشـور بـا تکیهبـر
نفـت اداره شـود و بایـد بـه سـمتی برویـم کـه
سیسـتم مالیاتـی سـالم ،متـوازن و عـادل داشـته
باشـیم و بـا اجحافهـای مالیاتـی برخورد شـود؛
گرچـه معتقدیـم کسـانی کـه فعالیـت اقتصـادی
میکننـد باید سـهم ملـت و بیتالمـال را بپردازند.
وی تأکیـد کـرد :سـعی دولـت بـر گسـترش
پایـه مالیاتـی اسـت و قـرار نیسـت نـرخ مالیـات
افزایـش پیـدا کند و دولـت به این سـمت حرکت
نمی کنـد.
وی بیـان داشـت :اگـر بخواهیـم اقتصاد رشـد
مسـتمر درونزا پیـدا کنـد بایـد به صـورت مرتب
بنیـه سـرمایهگذاری آن اقتصـاد را افزایش دهیم و
ازایـنرو اتـکای صـرف به صنـدوق توسـعه ملی
دولـت بـا امکانـات محـدود معنـای کاملـی برای
درونزایـی نیسـت و باید خـود اقتصاد هر اسـتان
نگاهـی بـه سـرمایهگذاری کـه سـود و صرفـه دار
باشـد ،داشـته باشـد و صنـدوق توسـعه ملـی تنها
یکـی از منابـع بـرای تأمیـن مالی طرحهاسـت.
وی افـزود :یکی از ضررهـای تحریم اقتصادی
آن بـود کـه دسترسـی بـه منابـع تأمیـن مالـی
گسـتردهای کـه در دنیاسـت برداشـته شـد و
صنـدوق توسـعه ملی زمانـی کارنامـه قابلقبول و

در شورای نگهبان رد شد

■□■

فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان

باید صالحیت حرفه معلمی را داشته باشند

وزیـر آموزشوپـرورش گفـت :فارغالتحصیالن
دانشـگاه فرهنگیـان باید صالحیـت حرفهای معلمی
را داشـته باشند.
بــه گــزارش میــزان ،علیاصغــر فانــی
در اولیــن اجــالس سراســری اســاتید دانشــگاه
فرهنگیــان کــه در محــل کتابخانــه مرکــزی
حــرم مطهــر رضــوی برگــزار شــد ،بــا اشــاره
بــه اینکــه در داخــل دانشــگاه اســاتید نقــش
کلیــدی دارنــد ،عنــوان کــرد :شــما عزیــزان
افــرادی را تربیــت میکنیــد کــه قــرار اســت
دانشآمــوزان مــا را تربیــت کننــد ،نقشــه ایــن
تحــول در کادر علمــی دانشــگاه فرهنگیــان
بــا تعابیــر مطــرح شــده موجــب اعتــالی آن
خواهــد شــد ،لــذا انتظــاری کــه از اعتــالی هیئتعلمــی داریــم فراتــر از مدرســین اســت.
فانــی تصریــح کــرد :ایــن اعضــا بایــد بهگونــهای عمــل کننــد کــه اطالعاتشــان
بــهروز شــود و بتواننــد پاســخگوی نیــاز دانشــجویان باشــند ،همچنیــن رفتــار شــما
عزیــزان در کنــار ســخن و ســکوت تأثیــر مســتقیم در تربیتمعلمــان خواهــد داشــت
و بــه همیــن منظــور نقــش بهســازی منابــع آموزش وپــرورش برعهده گرفتــه
دانشــگاه فرهنگیــان اســت.
وزیـــر آموزشوپـــرورش بـــا تأکیـــد براینکـــه یکمیلیـــون نفـــر همـــکار فرهنگـــی
در کشـــور فعالیـــت میکننـــد ،خاطرنشـــان کـــرد :بایـــد گفـــت ایـــن تعـــداد از نفـــرات
در ایـــن دانشـــگاه بایـــد بـــهروز شـــوند ،شـــعار مـــا بـــرای دانشـــگاه فرهنگیـــان ایـــن
اس ــت ک ــه ای ــن دانش ــگاه تربیتمح ــور ب ــوده ،ل ــذا ابع ــاد مختل ــف دانش ــگاهیان بای ــد
موردنظـــر شـــما باشـــند.
وی عنــوان کــرد :اســتفاده از روشهــای نویــن تدریــس موضوعــی اســت کــه بایــد
مــورد توجــه اســاتید قــرار بگیــرد و بایــد تــالش زیــادی در امــر کارورزی داشــته باشــید،
وجــه تمایــز ایــن دانشــگاه بــا ســایر دانشــگاهها در بحــث رفتــاری اســت ،لــذا در آخریــن
جلســه هیئــت امنــای دانشــگاه بنــا شــد مــاده  28اساســنامه دانشــگاه را عملیاتــی کنیــم و
طــی آزمونــی اســاتید یــک دوره حرفهآمــوزی در دانشــگاه طــی کننــد و بناســت ایــن دوره
طــی چنــد روز آینــده برگــزار شــود.
فانــی در پایــان خاطرنشــان کــرد :در آموزشوپــرورش بایــد صالحیــت حرفــهای
معلمــان اجــرا شــود و کســی کــه از دانشــگاه فرهنگیــان فارغالتحصیــل میشــوند ،بایــد
بــرای مــا تعییــن شــود کــه صالحیــت حرفــهای معلمــی رادارند ،بــه همیــن منظــور بهعنوان
دانشــگاه تخصصــی تربیتمعلــم امیدواریــم فارغالتحصیالنــی در آموزشوپــرورش وارد
شــوند کــه بــه لحــاظ صالحیــت توانمندیهــای گوناگــون داشــته باشــند.

نهاوندیـان گفـت :بـه فرصتهـای پسـاتحریم
بسـیار امیدواریـم تـا فرصتهـای سـرمایهگذاری
در قـم و سـایر اسـتانهای کشـور افزایـش پیـدا
کند .
وی بیــان داشــــت :خوشبخـــــتانه بــا
ســرمایهگذاریهایی کــه روی نیــروی انســانی
و زیرســاختها در طــول ســه دهــه گذشــته
در اقتصــاد ایــران صــورت گرفــت کســی توقــع
نــدارد بــه اقتصــاد ایــران کاالی مصرفــی زیــادی
بفروشــد و اگــر روی فرهنــگ مصرفــی داخلــی
کارکنیــم بنیــه اقتصــادی کشــور میتوانــد اکثــر
نیازهــا را برطــرف کنــد.
رئیـــس دفتـــر رئیسجمهـــوری ابـــراز
داشـــت :اگـــر بـــا نـــگاه واقعبینـــی بـــه اقتصـــاد
ایـــران نـــگاه کنیـــم بایـــد اذعـــان کنیـــم کـــه
هیئتهـــای اقتصـــادی خارجـــی بـــا نـــگاه بـــه
ســرمایه انســانی تحصیلکــرده و ظرفیــت جغرافیایــی
ممتـــاز وارد ایـــران میشـــوند.
وی افــزود :یکــی از هدفهــای طرفیــن
در مذاکــرات بــا مــا دسترســی بــه فنــاوری
پیشــرفته بــرای مشــارکت بــا ایــران اســت و
هــر فعــال اقتصــادی نفــع اقتصــادی خــود را
دنبــال میکنــد ولــی مهــم آن اســت کــه اشــتراک
منافــع را مدیریــت کنیــم و در تعامــل ســازنده،
ایــران و شــرکای خارجــی توامــان بهــره خواهنــد
بــرد و مــا از فنــاوری آنهــا و آنهــا از قیمــت
تمامشــده پاییــن نســبی در ایــران اســتفاده
میکننــد و قســمتی از محصــوالت عــالوه بــر
قــرارداد صــادر و دسترســی بــه منابــع ارزی بــرای
ایــران ایجــاد میشــود.

◄

صنعت نداریم ،فقط کارخانه خریدیم

مصوبه جذب نیروهای حقالتدریسی

وزیر آموزشوپرورش:

درخشـان دارد کـه بـا هـر دالر پنـج دالر دیگـر از
جاهـای دیگـر بیـاورد و صندوق توسـعه ملی تنها
یـک محـل مصرف نیسـت.
وی افـزود :امنیـت اقتصـادی ،اجتماعـی و
فرهنگـی الزمـه یـک اقتصاد با رشـد پایدار اسـت
و فضـای سـرمایهگذاری بایـد فضایـی همـراه بـا
امنیت باشـد و سرمایهگذار باید بداند هیچ مقام حکومتی
از وی بازخواسـتی نمیکنـد کـه پیـش از آن
تذکـری بـه سـرمایهگذار نـداده باشـند.
رئیـس دفتـر رئیسجمهـوری اظهـار داشـت:
فضـای فعالیـــت بـرای فعــاالن اقتصـادی و
سـرمایهگذاری و اشـــتغال بازخواهــد شـد و
هزینههـای اضافـی کالنی کـه بر تولیـد ،صادرات
و واردات مـا بـه دلیـل تحریمهـا وارد میشـد بـا
حـذف هزینههـای اضافـی ،امیـدواری فراوانـی
داریـم کـه کاالهـا و خدمـات ایـران درصحنـه
رقابـت جهانـی جلـوه و نمـود بیـش از گذشـته
داشـته باشـد و همـه اینهـا بـه معنـای رونـق و
ایجـاد فرصـت کار و ابتـکار خواهـد بـود.
وی افـزود :یکـی از ســرمایـــههایی کـه در
سـالهای گذشـته چالش ایجـاد کرده بود سـرمایه
جوانـان دانشـگاهی بـود کـه در اقتصـادی سـالم
میتواننـد مولـد و فرصت شـغلی باشـند و اینکه
جـوان فارغالتحصیـل بعضـ ًا تـا دو سـال منتظـر
شـغل باقـی بمانـد مایـه ناراحتی اسـت.
وی ادامـه داد :علـت ایـن معضـل آن بـود کـه
بهانـدازه کافـی سـرمایهگذاری صـورت نگرفتـه
اسـت و در شـرایطی بودیـم کـه منابـع درآمـدی
زیـاد بـا نـگاه سـرمایه گذارانـه میانمـدت و
بلندمـدت بـه چشـمهای زاینـده ایجـاد نشـد و با
نگاهـی مصرفـی هزینـه شـد.

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور:

■□■

شــورای نگهبــان مصوبــه مجلــس در
خصــوص جــذب نیروهــای حقالتدریــس در
آموزشوپــرورش را مغایــر بــا اصــل  ۷۳قانــون
اساســی دانســت و آن را رد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای نگهبان،
طــرح استفســاریه قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه
مــاده ( )1۷قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی
معلمیــن حقالتدریســی و آموزشــیاران نهضــت
ســوادآموزی در وزارت آموزشوپــرورش
مصــوب جلســه مــورخ یکــم دیمــاه یکهــزار
و ســیصد و نــود و چهــار مجلــس شــورای
اســالمی در جلســه مــورخ  ۰9/1۰/1۳94شــورای
نگهبــان موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت کــه
نظــر ایــن شــورا بــه شــرح زیــر اعــالم میگــردد:
بــا توجــه بــه نظریــه تفســیری شــماره  ۷6/21/58۳مــورخ  1۳۷6/۳/1۰شــورای نگهبــان
از اصــل  ۷۳قانــون اساســی ،طــرح فوقالذکــر تفســیر نیســت بلکــه قانونگــذاری اســت،
لــذا از ایــن حیــث مصوبــه مرقــوم مغایــر اصــل مذکــور شــناخته شــد.

◄

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور
بــا اعــالم اینکــه مــا صنعــت نداریــم ،افــزود:
بهجــای طراحــی و ماشینســازی و مهندســی،
بــا تکیــه بــر پــول خــود فکــر میکردیــم کــه
میتوانیــم بــا کارخانــه خریــدن بــه توســعه
دســت پیــدا کنیــم درحالیکــه تکنولــوژی
خریدنــی نیســت و بایــد آن را یــاد بگیریــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،ســورنا ســتاری
بــا حضــور در همایــش الزامــات اقتصــاد
مقاومتــی بــر پایــه اقتصــاد دانشبنیــان بــا تأکیــد

◄

بــر اینکــه ایــران در دنیــا ازلحــاظ تعــداد دانشــجو
مقــام چهــارم را بــه خــود اختصــاص داده اســت،
اظهــار داشــت :ایــن نیــروی انســانی بــرای مــا
ســرمایه اســت بهشــرط آنکــه ادای کاری را
درنیاوریــم.
وی بــا تأکیــد براینکــه مــا صنعــت نداشــته
امــا کارخانهداریــم ،افــزود :بهجــای طراحــی
و ماشینســازی و مهندســی ،بــا تکیــه بــر
پــول خــود فکــر میکردیــم کــه میتوانیــم بــا
کارخانــه خریــدن بــه توســعه دســت پیــدا کنیــم
درحالیکــه تکنولــوژی خریدنــی نیســت و بایــد
آن را یــاد بگیریــم.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور

اضافــه کــرد :تفکــرات کارآفرینــی بایــد در کشــور
افزایــش پیــدا کنــد البتــه در شــرایط فعلــی اوضاع
بســیار خوشــبینانه اســت زیــرا تــا دو ســال پیــش
کســی نمیدانســت اصــ ً
ال دانشبنیــان یعنــی
چــه امــا امــروز تــا حــدودی بــه بحــث اقتصــاد
دانشبنیــان جامعــه بــه شــناخت رســیده اســت.
وی بــا تأکیــد براینکــه امیدواریــم منحــرف
نشــویم و مســیر توســعه علــوم دانشبنیــان را
بهخوبــی طــی کنیــم ،تصریــح کــرد :مطمئنــ ًا در
حــوزه پژوهــش در ســال آینــده خبرهــای خوبــی
خواهیــم داشــت .بایــد از فرصــت کاهــش قیمــت
نفــت اســتفاده کــرده و مســیر توســعه اقتصــاد
دانشبنیــان را در کشــور همــوار کنیــم.

معاون وزیر تعاون اعالم کرد

 8۰درصد جویندگان کار ،فارغالتحصیالن
دانشگاهی هستند

معــاون امــور تعــاون وزیــر تعــاون بــا اشــاره
بــه هزینــه انــدک ایجــاد شــغل در بخــش تعــاون،
ایجــاد کســبوکارهای خــرد و کوچــک در
قالــب بنگاههــای تعاونــی را موجــب افزایــش
بهــرهوری و رونــق بــازار کار دانســت.
ســید حمیــد کالنتــری در گفتوگــو بــا
ایســنا ،هزینــه ایجــاد یــک شــغل در بخــش
تعــاون را  5۰میلیــون تومــان ذکــر کــرد و گفــت:
ایــن رقــم در برخــی مشــاغل متوســط بــه
 2۰۰میلیــون تومــان و در مشــاغل ردههــای باالتــر تا
یــک میلیــارد تومــان هــم میرســد.
وی بــا تأکیــد بــر تقویــت جایــگاه تعــاون
در عرصــه اشــتغال ،افــزود :برابــر آمارهــا،
 8۰درصــد افــراد جویــای کار را فارغالتحصیــالن
دانشــگاهی تشــکیل میدهنــد لــذا بایــد متناســب

بــا نیازهــای بــازار کار و دانــش و مهــارت
دانشآموختــگان ،فرصتهــای شــغلی ایجــاد
کنیــم.
کالنتــری در ادامــه از تشــکیل  45۰تعاونــی
دانشبنیــان در کشــور خبــر داد و گفــت :از ایــن
تعــداد  1۳۰تعاونــی بــه تائیــد معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری رســیده اســت.
ایــن تعاونیهــا متکــی بــه افــراد نخبــه و دارای
ایــده هســتند کــه بــا توســعه آنهــا میتــوان
ظرفیتهــای شــغلی بــرای جوانــان جویــای کار
فراهــم کــرد.
معــاون امــور تعــاون وزیــر تعــاون ،جوانــان
جویــای کار را عالقهمنــد ورود بــه حوزههــای
ITو ICTو خدمــات الکترونیکــی دانســت و
گفــت :اســتقبال جوانــان از نمایشــگاه الکامــپ

بیانگــر آن اســت کــه بایــد ظرفیتهــای موجــود
در ایــن حوزههــا را افزایــش داد و بــا گســترش
پارکهــای علــم و فنــاوری اشــتغال دانشبنیــان
را توســعه بخشــید.
وی در پایـــان از وجـــود  ۷۰۰تعاونـــی
دهیـــاری در کشـــور و تحـــت پوشـــش
قـــرار دادن  18هـــزار دهیـــاری خبـــر داد و
گفت:دولـــت میتوانـــد در راســـتای کاهـــش
هزینههـــا بســـیاری از طرحهـــا و پروژههـــای
معطلمانـــده را بـــه جهـــت بهرهمنـــدی
عمـــوم مـــردم از مزایـــای ایـــن طرحهـــا بـــه
تعاونیهـــای دهیـــاری واگـــذار و در جهـــت
چابکســـازی بدنـــه دولـــت گام بـــردارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای:

◄

مدارک آموزش شغلی معتبر میشود

معــاون وزیــر کار بــا اعــالم ایجــاد یــک بانک
اطالعــات ملــی از آموزشهــای غیررســمی
مهــارت شــغلی گفــت :اعتباربخشــی بــه مــدارک
آموزشــی دنبــال میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر محمدامیــن
ســازگار نــژاد ،رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــهای بیــان کــرد :ایجــاد یــک پورتــال ملــي
بــراي آموزشهــای غیررســمي بهعنــوان یــک
زیرســاخت توســعه ضــروري اســت .بــا توجــه
بــه تصویــب آئیننامــه ســاماندهي فرآینــد
صــدور مــدارک تحصیلــي دانــش آمــوزان در
جلســه شــوراي عالــي آمــوزش ،ســامانهای
جامــع ،هوشــمند ،ملــي ،کارا ،امــن و یکپارچــه

بــراي مدیریــت مــدارک تحصیلــي اســناد آموزش
دانــش آمــوزان طراحــی و مســتقر میشــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه بــا اشــاره
بــه اینکــه تاکنــون نظــام یکپارچــه آموزشــي
در حــوزه آموزشهــای مهارتــي در کشــور ایجــاد
نشــده اســت بیــان داشــت :بایــد انطباقپذیــری
و انعطافپذیــری آموزشهــای مهارتــي را در
یــک سیســتم یکپارچــه قــرار دهیــم.
وي افــزود :آموزشهــای رســمي در
وزارتخانههــای علــوم ،آموزشوپــرورش و
بهداشــت تجمیــع شــدهاند و آموزشهــای
غیررســمي نیــاز بــه یکپارچگــي در کشــور
دارنــد .ســازگار نــژاد بیــان داشــت :ســنجش
صالحیتهــای حرفــهای در حــوزه مهارتــي
یــک اقــدام حاکمیتــي اســت ،امــا آموزشهــا
بایــد توســط بخــش خصوصــي اجــرا شــوند.

وی تأکیــد کــرد :پورتــال آموزشهــای
غیررســمی بایــد بهعنــوان یــک مرکــز داده ملــي
بــا تمــام بخشهــای کشــور متصــل باشــد و بــا
دریافــت همــه اطالعــات و آمارهــاي ملــي بتوانــد
یــک تحلیــل مناســب را در بخــش آموزشهــای
مهارتــي ارائــه دهــد تــا بتوانیــم یــک ارزشافزوده
ملــي را از ایــن طریــق ایجــاد نماییــم.
معــاون وزیــر کار افــزود :اعتباربخشــي
بــه مــدارک آموزشــي امــر بســیار مهمــي اســت کــه
ضــرورت دارد یــک فرآینــد یکپارچــه و امــن
ایــن موضــوع را بــه صــورت ملــي پیگیــري
کنــد .بایــد انعقــاد یــک تفاهمنامــه مشــترک بیــن
تمــام بخشهایــی کــه آموزشهــای مهارتــي را
اجــرا میکننــد صــورت پذیــرد تــا یــک منبــع
اطالعــات ملــي مشــترک در ایــن حــوزه ایجــاد
شــود.

شیخ نمر
صدای مظلومیت
روحانیت تشیع علیه
حکام صعودی

حــکام ســعودی در پــی اشــتباهات تاریخــی خــود
در قتــل و کشــتار مســلمانان ،دســت بــه جنایــت
فجیــع دیگــری زدنــد کــه بــه فرمــوده رهبــر معظــم
انقــالب اســالمی بــــــدون تردیــد دســت انتقــام
الهــی گریبــــــان سیاســتمداران ســــــعودی را
خواهــد گرفــت.
شــهادت شــیخ نمــر باقــر النمــر بــه دســت
مــزدوران ســعودی نشــان داد کــه آنهــا از هــر
کالم حقــی کــه پایههــای حکومــت ننگیــن آنهــا را
بلرزانــد در وحشــت بــه ســر میبرنــد.
نشــریه بــازارکار شــهادت ایــن روحانــی عالــی قــدر
را بــه محضــر حضــرت آیــت اهلل خامنـــــــهای،
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی ،مســلمانان جهــان
و بــه ویــژه شــیعیان تبریــک و تســلیت عــرض
مینمایــد و اطمینــان دارد خــون چنیــن شهــــــدایی
بــه پیــروزی حــق و گســترش انقــالب اســالمی
خواهــد انجامیــد.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری مطرح کرد

سهم  ۳۰درصدی اقتصاد

زیرزمینی از اشتغال در کشور

دبیـر انجمن علمی اقتصاد شـهری با اشـاره به اینکه
 ۳۰درصـد از اشتـــغال کشـور و  2۰درصـد
تولیـد ناخالـص داخلی در بخش غیررسـمی اقتصاد
رقـم میخـورد ،گفـت :امـروز مدیریـت شـهری
در کالنشـهرها بـا یـک چالـش جـدی بهعنـوان
«جغرافیـای پیادهروهـا» روبـهرو اسـت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی انجمــن
علمــی اقتصــاد شــهری ایــران ،ســید محســن
طباطبایــی مزدآبــادی؛ اشــتغال غیررســمی و
مشــاغل کاذب را پدیــدهای دانســت کــه در همــه
شــهرهای دنیــا و بهخصــوص در کشــورهای
درحالتوســعه کموبیــش دیــده میشــود و
افــزود :در اقتصادهــای رو بــه توســعه و در حــال
گــذار بیــش از نیمــی از نیــروی کار در بخــش
غیررســمی یــا اقتصــاد ســایه مشــغولاند  .ایــن
موضــوع تــا حــدود زیــادی تحــت تأثیــر وضعیــت
بــازار کار ناهمگــون و شــکننده جهانــی اســت.
دبیــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری بــا اشــاره
بــه اینکــه هماکنــون ســاالنه بــه ایجــاد بیــش از
 42میلیــون شــغل جدیــد در ســطح جهانــی نیــاز
اســت کــه پاســخگوی نیــروی کار باشــد ،افــزود:
در ســال  2۰14بیــش از  2۰2میلیــون نفــر بیــکار
در جهــان وجــود داشــته کــه نســبت بــه ســال قبــل
 5میلیــون نفــر بــه آنهــا اضافهشــده اســت و بــا
رونــد فعلــی در ســال  2۰18حــدود  215میلیــون
نفــر جویــای کار در جهــان وجــود دارد.
وی بابیــان اینکــه ایــن واقعیتــی اســت کــه
رشــد اشــتغال همپــای رشــد نیــروی کار در
جهــان نیســت بنابرایــن اشــتغال غیررســمی و
ورود بــه مشــاغل کاذب روزبــهروز در حــال
گســترش اســت ،خاطرنشــان نمــود :ایــن معضــل
بیــش از همــه گریبــان شــهرها و مدیریــت
شــهری را میگیــرد چراکــه خوداشــتغالی و
کســبوکارهای خیابانــی کــه از دستفروشــی
تــا تکدیگــری و ســایر مشــاغل را شــامل میشــود
در مقیــاس جهانــی سرشــار از فســاد ،بیقانونــی،
هنجارشــکنی ،کالهبــرداری و ســایر انحرافــات
اســت و ایــن مشــکالت چهــره زشــتی و پلشــتی
از ســیمای شــهر را بــه نمایــش عمــوم میگــذارد.
طباطبایــی گفــت :بــر اســاس آمارهــا ،بخــش
غیررســمی حــدود  2۰درصــد از تولیــد ناخالــص
ملــی را بــه خــود اختصــاص داده و اشــتغال
غیررســمی نزدیــک بــه  ۳۰درصــد اشــتغال
کل کشــور را شــامل میشــود.
دبیــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری ایــران
ترافیــک ،شــلوغی و بیسروســامانی شــهر را
از تبعــات انبــوه مشــاغل کاذبــی دانســت کــه
تحــت عنــوان جغرافیــای پیادهروهــا از آنهــا یــاد
میشــود و گفــت :در چنیــن شــرایطی مدیریــت
شــهری ناچــار اســت بــه چارهاندیشــی بــرای
حــل مشــکلی بپــردازد کــه خــود عامــل آن نبــوده
اســت بلکــه بازتابــی از شــرایط کالن اقتصــادی و
اجتماعــی کشــورها اســت.

