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کارشناس بازار کار:
عدم جذب فارغ التحصیالن، 

هدر رفتن سرمایه های ملی است
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه متناسب 
با نیاز بــازار کار نیروی ماهــر و متخصص تربیت 
نکرده ایم، گفت: عدم به کارگیری فارغ التحصیالن 
دانشگاهی به منزله هدر دادن سرمایه های ملی و 

انسانی است.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایســنا با بیان 
اینکه برنامه مشــخصی برای ارائــه آموزش های 
متناسب با نیاز بازار کار نداشته ایم، اظهار کرد: اگر 
بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نتوانند خود را 
با حوزه آموزش عمومــی و تکمیلی پیوند بزنند و 
سیاست منسجمی در این زمینه نداشته باشیم، 
هر کدام مسیر خود را می روند و بخشی نگری وارد 

کارکردشان می شود.
وی ادامه داد: مفهوم بخشــی نگری این است 
که از حوزه اقتصــاد ملی غافل می شــویم و این 
امر موجــب می شــود جهت گیــری هزینه ها و 
سرمایه گذاری های ما متفاوت شــود. در نتیجه 
با خال عرضــه نیــروی کار در حوزه های صنعت، 
کشــاورزی و خدمات که نیاز به نیرو دارند مواجه 
می شــویم و از آن طرف به دلیل تربیت نیروهایی 
که بازار نیازی به آنها ندارند، دچــار مازاد نیرو در 

بازار می شویم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر 
در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از کارشناســی 
ارشد و دکترا، فارغ التحصیالن دانشگاهی بسیاری 
هستند که بازار کار به آنها نیاز ندارد ولی در همین 
بازار مشاغلی وجود دارد که به رغم تقاضای بسیار 
برای آنها، عرضه نیروی کار ندارند و این امر نشان 
می دهد کــه پیوندی بیــن ایــن دو مقوله دیده 
نمی شود. حیدری خاطرنشــان کرد: متأسفانه 
دانشگاه آزاد به شکل نامحسوسی به بنگاه اقتصادی 
تبدیل شده و کار آموزشی را رها کرده است. درست 
است که آموزش سرمایه است ولی اگر به کار گرفته 
نشــود در واقع هدر رفتن هزینه های ملی است. 
بنابراین وقتی نتوانیم فارغ التحصیالن دانشگاهی 
را به کار بگیریم و به بهره وری برسانیم، سرمایه های 

ملی و انسانی را به هدر داده ایم.
وی افزود: تا زمانی که به شــکل جزیره ای در 
کشــور تصمیم گیری کنیم، بخش های صنعت، 
خدمات و کشــاورزی هر یک مســیر خود را طی 
می کنند و پیوند میان آموزش و بــازار کار ایجاد 
نمی شود. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه باید 
از تجربه کشورهای موفق در زمینه بازار کار استفاده 
کنیم، گفت: کشورهایی که در ایجاد تعادل میان 
عرضه و تقاضــای نیروی کار موفــق بوده اند، در 
حقیقت بین آموزش و بازار کار خود پیوند برقرار 
کرده اند. ما هم باید از کمک های فنی و تجربیاتی که 
کسب کرده اند، استفاده کنیم اما متأسفانه مشکل 
اساسی و زیربنایی ما در کشور این است که هیچ گاه 
متناسب با نیاز بازار کار نیرو تربیت نکرده ایم و از 
وجود نیروهای متخصص و ماهر در صنایع استفاده 

نشده است.
    

شریعتمداری:
آمار بیکاری فارغ التحصیالن 

دانشگاهی باالست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آمار 
بیکاری بین فارغ التحصیالن دانشگاهی باالست، 
گفت: پیشنهاد می شــود کارگروه مشترک بین 
دانشگاه ها و نهادها به منظور حل مشکل بیکاری در 

کشور ایجاد شود.
به گزارش ایســنا، محمد شریعتمداری با بیان 
اینکه میزان بیکاری جوانان دانش آموخته دانشگاهی 
باالست و باید برای حل این مشکل ضوابط جدید 
و ســرمایه گذاری صورت پذیرد، گفــت: یکی از 
اساسی ترین مشکالت ما عدم تطابق محصوالت 
دانش آموختگان با بازار کار است. براساس مطالعه ای 
که ما در وزارت تعاون طبق طرح آمایش انجام دادیم 
و نیازمندی های شغلی هر استان را مشخص کردیم، 
فارغ التحصیالن دانشگاهی استان با نیاز شغلی و بازار 
کار استان خود تطابقی ندارند و باید بین نیاز استان ها 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی هماهنگی ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: متأسفانه دانشجویان و دانش 
آموزان ما از مهارت کافی بهره مند نیستند و آمادگی 
انجام کار را ندارند و باید در دوره های کارورزی شرکت 
کنند. بر همین اساس ما طرحی تحت عنوان شورای 
عالی فنی تربیت و مهارت در کشور به ریاست معاون 

اول رئیس جمهور دادیم.
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اخبار کارگری

گروه ماشین ســازی تبریز یکی از 
بزرگترین کارخانه های شــهر تبریز 
واقع در قراملک اســت. این کارخانه 
تولیدکننــده انــواع ماشــین های 
صنعتی همانند انواع ماشــین ابزار، 
کمپرسورهای صنعتی، پمپ های آب، 
الکتروموتور، لیفتراک، انواع موتورهای 
دیزلــی، ماشــین آالت نســاجی، 
ماشین های تراش، ماشین های فرز، 
ماشــین های مته، قطعات ریخته و 
دســتگاه های سی ان ســی است که 
پــس از ماشین ســازی اراک دومین 
ماشین ســازی بزرگ ایران محسوب 

می شود.
قرارداد ســاخت، تکمیل و توسعه 
کارخانه ماشین سازی تبریز با هدف 
تولید انواع ماشــین آالت صنعتی با 
پیشنهاد و پیگیری های وزیر نیروی 
دولت جمشــید آمــوزگار )مهندس 
تقی توکلی( در سال ۱۳۴۶ بین ایران 
و چکسلواکی منعقد شد و این کارخانه 
از سال ۱۳۵۱ مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
در ســال های بعد بخش هایی از 
شرکت ماشین سازی تبریز از مجموعه 
ماشین ســازی، منفــک و به صورت 
مســتقل به فعالیت خود ادامه دادند. 
این بخش ها شامل شرکت ریخته گری 
ماشین سازی تبریز و شرکت گسترش 

صنایع ریلی ایران است.
این مجتمع بزرگ صنعتی با حدود 
۵۰ سال قدمت از حدود ۱۰ سال قبل 
و به دنبال اعالم خصوصی ســازی آن 
در راستای اصل ۴۴ دچار مشکل شد 
و از ســال های عظمت و شکوه و خود 
فاصله گرفت. مشکالت، ماشین سازی 
را که روزگاری سرآمد صنایع سنگین و 

مادر ایران بود و چندین واحد صنعتی 
بنام دیگر همچون پیستون ســازی، 
موتــوژن و بلبرینگ ســازی از آن 
منشــعب شــدند، از پــای درآورد و 
سوءمدیریت ها نیز بر دامنه معضالت 
آن در این سال ها افزود. در آخرین بار 
از خصوصی سازی های دامنه دار این 
مجتمع، اردیبهشت ســال گذشته، 
ماشین ســازی به قربانعلی فرخزاد به 
قیمت ۶۸۰ میلیــارد تومان فروخته 
شد. فرخزاد حدود ۲۵۰ میلیارد تومان 
از بابت اقســاط و نیز احیای مجتمع 
پرداخت کــرد اما آخر شــهریور ماه 
پارســال خبری مبنی بر دستگیری 
فرخزاد به اتهام فروش ۲۶۰ میلیارد 
یورو ارز دولتی در بازار آزاد منتشر شد. 
همین موضوعات سبب شد که اما 
و اگرهای فراوانی دربــاره اهلیت وی 
برای اداره این مجتمع شکل گیرد و در 
نهایت این ابهامات به همراه مجموعه 
مشــکالتی همچون عــدم پرداخت 
حقوق کارگران که ســبب تجمعات 
چندین باره آنها شــده بود، مسئوالن 
را به این نتیجه رســاند کــه عطای 
خصوصی ســازی این مجتمــع را به 

لقایش بخشند. 
اواخر هفته گذشــته بــود که قره 
سیدرومیانی، معاون حقوقی و پارلمانی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اعالم کرد که ماشین سازی به صندوق 
بازنشســتگان فوالد بازگردانده شده 
است و روز گذشــته، در مراسمی این 

واگذاری انجام شد.
گفته می شــود پرداخت نشــدن 
۲قسط از اقساط ماشین سازی توسط 
خریدار آن، فرخزاد، بسترساز خلع ید 
مالکیت ماشین سازی از وی بوده است.

مشکالت ماشین سازی جزو 
دغدغه های مردم آذربایجان بود

معاون امــور مجلــس، حقوقی و 
اســتان های وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی در آیین واگذاری کارخانه 
ماشین ســازی تبریــز بــه صندوق 
بازنشســتگی فــوالد با بیــان اینکه 
وضعیــت کارخانه ماشین ســازی 
در ســال های گذشــته بــه یکی از 
دغدغه های مردم منطقه تبدیل شده 
بود، اظهار کــرد: وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی این رویکرد را در برنامه 
خود قرار داده است که امانتدار خوبی 
برای مردم باشد تا ضرری به بیت المال 

وارد نشود.
میرهادی قــره ســیدرومیانی، 
شــفافیت در امور را یکی از مهم ترین 
سیاســت های ایــن وزارت خانــه 
عنوان کرد و گفت: این مهم در ســایه 
مطالبه گری اقشار مردم و توجه به آن 

انجام گرفته است.
وی از کارگران و مدیران کارخانه 
ماشین ســازی تبریز خواســت تا با 
نگاهی واقع بینانه تمام تالش خود را 

برای توسعه این کارخانه انجام دهند.
همچنین نماینــده تام االختیار 
سازمان خصوصی ســازی با تشریح 
رونــد واگــذاری و تغییــر مالکیت 
کنونی اظهــار کرد: ماشین ســازی 
تبریز براساس سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساســی و با مصوبه های دولت 
به صندوق بازنشستگی فوالد واگذار 
شــده بود و پس از آن توسط سازمان 
خصوصی سازی به وکالت از صندوق 
کارکنان بازنشســتگی فــوالد، طی 
چند مرحله مزایده به بخش خصوصی 

واگذار شد.

ضرغامی افــزود: خریدار قبلی به 
خاطر موضوعاتی که خارج از مجموعه 
ماشین سازی بود با مشکالتی مواجه 
شــد که با توجه به اعــالم آمادگی 
صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان 
فوالد که دوبــاره مالکیت و مدیریت 
ماشین ســازی تبریز برعهده بگیرد 
سازمان خصوصی ســازی هم از آن 
اســتقبال کرده و بعد از طی مراحل 
قانونــی تغییر مالکیت انجام شــده 
و امروز شــاهد این هســتیم که این 
واگذاری شکل عملی به خود می گیرد.
محمد جواد عسگری، مدیرعامل 
صندوق فوالد نیز در این مراسم با بیان 
اینکه با این واگذاری دغدغه های مردم 
نیز رفع و آرامش به حــوزه کارگری 
برمی گردد، گفت: تمــام تالش خود 
را برای حراســت و حفاظت از نیروی 
کار و حفــظ کرامت انســانی انجام 
می دهیــم، چراکه منابع انســانی را 

سرمایه خودمان می دانیم.
وی با تأکید بر اینکه ماشین سازی 
با این تغییــرات واگــذاری رویکرد 
تبدیل به قطب صنعتــی اقتصادی را 
در دســتور کار قرار می دهد، گفت: با 

توجه به اینکه صندوق فوالد شرکت ها 
و مجموعه های زیادی را مالکیتش را 
عهده دار است، تمام شرکت ها را ملزم 
کرده اند که تمام نیازهای خود در حوزه 
ماشــین را از کارخانه ماشین سازی 
خریداری کنند و ایــن خریدها رقم 
کمی نیســت و تحــول بزرگی ایجاد 

می کند.
رنجبــر، قائــم مقــام صنــدوق 
بازنشســتگی کارکنان فوالد نیز در 
این آیین با بیان اینکه فسخ واگذاری 
اخیر طبق مفاد قرارداد و مطابق قانون 
انجام شده است، اظهار کرد: استراتژی 
صندوق، افزایش ثروت ذی نفعان است 
که در مورد ماشین سازی تبریز شامل 
کارکنان این کارخانه و نیز سهامداران 
صندوق اعم از بازنشســتگان فوالد و 

سایر سهامداران است.
وی با بیان اینکه یک استراتژی پنج 
ساله برای مدیریت جامع ماشین سازی 
تبریز تدوین و اجرایی خواهد شــد، 
افزود: برای دوره نقل انتقال و تعیین 
هیأت مدیره جدید که روند اداری آن 
۲۰ روز تا یک ماهه طول خواهد کشید 
یک سرپرســت بر فعالیت ها نظارت 

خواهد داشت.
 حقوق معوقه کارگران 

پرداخت شده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر اینکه 
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد 
باید با به کارگیری مدیران تحول گرا، 
زمینه توسعه روزافزون ماشین سازی 
تبریز را فراهم کند، گفت: خوشبختانه 
در ماه های اخیر کارگــران کارخانه 
ماشین ســازی تبریز معوقات حقوق 
و دستمزد نداشــته و هم اکنون یک 
هزار و ۲۰۰ نفر کارگر در آن مشغول 

کار هستند.
میراحد حســینی با بیــان اینکه 
کارخانه ماشین ســازی تبریز نگین 
صنعت کشــور اســت، اظهار کرد: 
ماشین  ســازی تبریــز بــه عنوان 
زیرســاخت کارخانجات مادر کشور 
یک واحد تولیــدی منحصر به فردی 
است که محصوالت آن عالوه بر بازار 
داخلی مورد اســتقبال کشــورهای 
همجوار بوده و خواســتار توسعه این 

کارخانه هستیم.
وی با اشــاره به پتانسیل موجود 
کارخانه ماشین ســازی تبریز، افزود: 
در حال حاضر کارخانه ماشین سازی 
کمتر از ظرفیت واقعی و اســمی خود 
فعالیت دارد ولی با توجه به وضعیت این 
صنعت بستر کار زیادی برای کارخانه 
ماشین ســازی و افزایش تولید در آن 
وجود دارد که با برنامه ریزی تحقق آن 
دور از دســترس نیست و حتی زمینه 

توسعه هر چه بیشتر آن نیز وجود دارد.
حســینی افــزود: امید اســت با 
تغییر و تحول مدیریتــی در کارخانه 
ماشین سازی تبریز شرایط بهتری بر 

فعالیت های این کارخانه حاکم شود.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در 
این مراسم، با تأکید بر حفظ وضعیت 
موجود تولید و اشــتغال در کارخانه 
ماشین ســازی تبریز، توســعه این 

مجموعه صنعتی را خواستار شد.
محمدرضا پورمحمدی با اشاره به 
اهمیت این کارخانه و سابقه درخشان 
آن در صنعت کشور و خاورمیانه، گفت: 
حساسیت ویژه ای روی کارخانه داریم 
و معتقدیم که مدیریت این گروه باید 

به اهل آن سپرده شود.
وی خاطرنشــان کرد: بــا وجود 
مشــکالتی که در روند واگذاری این 
واحد به وجود آمد، ایــن کارخانه در 
حال حاضر فعال است و مشکل خاصی 
ندارد و نباید لطمه ای به روند تولید آن 

وارد شود.
وی افزود: خوشحالیم که با بازگشت 
مالکیت ماشین ســازی بــه صندوق 
بازنشســتگی فوالد، این کارخانه از 
بالتکلیفی خارج می شود و امیدواریم 
این تغییر و تحول به نفع صنعت کشور 

و استان باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره 
به این کــه ظرفیت های توســعه در 
ماشین سازی تبریز فراهم است، افزود: 
حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال 
در حال حاضر مهم ترین اولویت است 
و در مرحله بعدی توسعه این واحد باید 

در دستور کار قرار گیرد.
پورمحمــدی در خصوص امالک 
و مســتغالت ماشین سازی تبریز هم 
گفت: تمام ســرمایه های مادی این 
صنعت باید در راســتای توســعه آن 

هزینه شود.
وی همچنین مشارکت استان ها 
در روند واگــذاری واحدهای صنعتی 
و تولیدی را ضروری دانســت و گفت: 
متأســفانه در حال حاضر استان هیچ 
نقشــی در این زمینه ندارد، در حالی 
که برخی مالحظات اســتانی باید در 
روند واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.

روایتی از یک بازگشت

خصوصی سازی ماشین سازی تبریز به آخر خط  رسید

خبر

جدیدترین نتایج گزارشــات مرکز آمار 
ایران از افزایش جمعیت شاغل به بیش از ۲۴ 
میلیون نفر و کاهش جمعیت بیکار به کمتر 

از ۳ میلیون نفر حکایت دارد.
تازه ترین آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری 
در کشور از این حکایت داشــت که در بهار 
سال جاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر فعال 
به حدود ۲۷ میلیون و ۳۴۰هزار نفر رسیده 
اســت که از ایــن جمعیــت ۲۴ میلیون و 
۳۸۰هزار نفر شاغل هســتند که تعداد آنها 
یک درصد افزایش دارد، اما از بین جمعیت 
فعال دو میلیون و ۹۵۶هزار نفر بیکار هستند 
که البته این تعداد در مقایســه با بهار سال 
گذشــته کاهش ۱.۳درصدی دارد که نشان 
می دهد نرخ بیکاری به ۱۰.۸درصد رسیده 

است.
نرخ اشتغال در بهار امســال تقریباً بدون 
تغییر نسبت به بهار سال گذشته ۳۶.۲درصد 
ثبت شــده و جمعیت شاغل کشــور نیز با 

عبور از مرز ۲۴ میلیــون نفر به ۲۴ میلیون و 
۳۸۲هزار و ۷۴۴ نفر رسید. جمعیت شاغل 
در حالی از مرز ۲۴ میلیون نفر عبور کرد که 
جمعیت فعال ۴۳هــزار و ۵۰۰ نفر کاهش 
داشته که این می تواند بیانگر پیشی گرفتن 
سرعت رشد اشــتغال نسبت به سرعت رشد 

بیکاری باشد.
در عین حال جمعیت بیــکار نیز کاهش 
یافت و بعد از سال ها که این نرخ در محدوده 
۳ میلیون نفر بود و به رغم رشد »جمعیت در 
سن کار« طی سال های اخیر، جمعیت بیکار 
در بهار امسال نســبت به بهار سال گذشته 
۳۶۴هــزار و ۷۸۹ نفر کاهش یافــت و به ۲ 

میلیون و ۹۵۶هزار و ۶۸۷ نفر رسید.
جمعیت جوانان بیکار در بازه سنی ۱۵ تا 
۲۹ ســال که بیش از نیمی از جمعیت بیکار 
کشــور را به خود اختصاص می دهند، یک 
میلیون و ۵۵۰هزار و ۴۹۷ نفر گزارش شده 
است که این میزان در بهار سال گذشته یک 

میلیون و ۸۰۰هزار و ۴۹۴ نفر بوده است. به 
عبارتی در بهار امســال ۲۴۹هزار و ۹۹۷ نفر 
از جمعیت بیکار در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال 

کاسته شده است.
نتایج آمار این گزارش در حوزه وضعیت 
اشتغال فارغ التحصیالن نیز نشان می دهد، 
جمعیت بیکار این گــروه از جامعه در حال 
حاضر یک میلیون و ۱۹۰هــزار و ۳۸۲ نفر 
اســت که این میزان در بهار ســال گذشته 
یک میلیون و ۲۰۹هزار و ۹۶۳ بود. بنابراین 
طی یک ســال گذشــته جمعیــت بیکار 
فارغ التحصیل ۱۹هــزار و ۵۸۱ نفر کاهش 

یافته است.
بخش خدمات؛ پیشتاز اشــتغالزایی در 

کشور
گرچه آمار جدید منتشــر شده از کاهش 
اشتغال در بخش خدمات حکایت دارد ولی 
همچنان خدمات در بین بخش های اقتصادی 
بیشترین ســهم را در اختیار دارد و صنعت و 

کشاورزی با افزایش شــاغلین در رده های 
بعدی قرار دارند.

بررسی وضعیت اشــتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نشــان می دهد که باالترین 
ســهم در بین شــاغالن مربــوط به بخش 
خدمات با ۴۹.۶درصد است. به عبارتی بیش 
از ۱۲ میلیون نفر از شاغالن در بخش خدمات 
فعالیت دارند، در حالی که تعداد شاغالن در 
بخش خدمات در مقایسه با بهار سال گذشته 

پنج درصد کاهش داشته است.
»صنعــت« بعــد از خدمات بیشــترین 
تعداد شاغالن را در خود جای داده است؛ به 

گونه ای که هفت میلیون و ۶۸۳هزار نفر در 
این بخش مشــغول به کار هستند که حدود 
۳۱.۵درصد شاغالن را دربرمی گیرد. تعداد 
افراد مشــغول به فعالیــت در حوزه صنعت 
 نسبت به بهار ســال قبل ســه درصد رشد

 داشته است.
کشــاورزی هم ۱۸.۹درصد از شــاغالن 
را به خود اختصــاص داده و جمعیت آنها به 
حدود چهار میلیون و ۶۰۰هزار نفر می رسد. 
فعالیت شاغالن در حوزه کشاورزی دو درصد 
در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۶ افزایش داشته 

است.

جمعیت شاغالن کشور از مرز ۲۴ میلیون نفر گذشت

نرخ بیکاری بهار 98 به 10.8درصد رسید

استاندار آذربایجان شرقی: 
خوشحالیم که با بازگشت 

مالکیت ماشین سازی 
به صندوق بازنشستگی 

فوالد، این کارخانه از 
بالتکلیفی خارج می شود 

و امیدواریم این تغییر و 
تحول به نفع صنعت کشور و 

استان باشد

اردیبهشت 97، 
ماشین سازی به قربانعلی 

فرخزاد به قیمت ۶۸۰ 
میلیارد تومان فروخته شد 
اما آخر شهریور ماه پارسال 
خبری مبنی بر دستگیری 

فرخزاد به اتهام فروش ۲۶۰ 
میلیارد یورو ارز دولتی در 

بازار آزاد منتشر شد
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