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موسس شرکت تک ماکارون و فرش خاطره کویر یزد:

انسان های موفق در دنیا ثروتمند نبودند 
و تنها باورشان،موجب موفقیت شان شده است

تفاهم- گ��روه کارآفرینی: پی��ش از انقالب 
و در منطق��ه محروم میبد ی��زد کودکی پا به عرصه 
گیت��ی نهاد ک��ه ام��روز از مفاخر صنع��ت ایران به 
ش��مار می آید. فرزند سوم خانواده بود. تحصیالت 
ابتدایی اش را تا کالس سوم در همان شهر گذراند 
و س��پس با خان��واده به یزد مهاج��رت نمود. ادامه 
تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در یزد سپری کرد 
و تحصیالت آکادمیک خود را در رش��ته مدیریت 

بازرگانی در دانشگاه کرمان گذراند.
»احمد صادقیان« از شروع فعالیتش در بازار 
کس��ب و کار چنین گفت: اوایل سال 58 در بخش 
تولی��دی که پدر و خانواده ام پای��ه گذارش بودند، 

مشغول به کار شدم. 
در س��ال 59 مشاور اس��تاندار یزد بودم. بعد 
از آن ب��ه همراه خانواده، بنیان گروه فرش س��تاره 
کویر ی��زد را بنا نهادی��م که خوش��بختانه تا کنون 
همچن��ان عملکرد موفق��ی دارد. در ادامه در همان 
بخش نساجی و سایر بخش ها مانند تک ماکارون، 
آردداران و دراژه در صنعت غذایی مش��غول انجام 
وظیفه ش��دیم. تمام خان��واده ما پی��رو اعتقاد پدر 
در تولی��د و صنعت مش��غول به کار هس��تند. بنا به 
توصیه ایش��ان همه ما با هم هستیم و چندین واحد 
تولی��دی را همزمان با ه��م اداره می کنیم. زحمت 
اصلی را کارگران و مهندس��انی می کشند که کمتر 
دیده می شوند. ما قدردان همه این عزیزان هستیم. 
اگ��ر تولیدمان به فرجامی رس��یده حاصل تالش و 

زحمات آنهاست.
صادقیان همانند پدرش تولید را امر مقدس��ی 
می داند. وی در این خصوص اذعان داش��ت: پدر 
 مرحومم تولید را یک امر ثواب و مقدس می دانست. 
در همه کارهای خیر مانند بیمارس��تان، مس��جد و 
مدرس��ه پیش��قدم بود؛ اما اعتقاد داشت که ارزش 
تولید از هیچ کدام از اینها کمتر نیس��ت؛ بخصوص 
آنکه نیاز جامعه، اقتصاد و اش��تغال اس��ت. عاشق 
کارگره��ا ب��ود و ارتباط خوبی با آنها داش��ت و تا 
آخری��ن روزه��ای حیات��ش عالقه داش��ت که به 
کارخان��ه برود و با کارگره��ا صحبت کند. یکی از 
عالیق��ش این بود ک��ه در زمان تغییر ش��یفت کنار 
پنجره بایس��تد و از رفت و آمد کارگران و وسعت 

سفره برکتی که پهن گردیده، لذت ببرد. 
بزرگترین مدرس��ه و دانش��گاه برای من تلمذ 
کردن در محض��ر پدرم بود. در زمان کودکی عالقه 
و تفری��ح ما این بود که پدر م��ا را به محیط کار و 
کشاورزی ببرد. دوران سختی بود. برق نبود و فقط 

در بعضی ساعات شب برق می آمد. آب لوله کشی 
نبود. تلفن و جاده آس��فالته نداش��تیم. ما در چنین 

ش��رایط س��ختی پرورش پیدا کردیم و در کنار پدر 
 آموزش دیدیم. پدر این شرایط سخت را به فرصت ها 

تبدی��ل می کرد. در س��ال 60 که پ��در بنیان فرش 
س��تاره کویر یزد را بنا گذاش��ت، به دلیل تقارن با 

اوای��ل انقالب اغلب ش��رکت ها در ح��ال تعطیلی 
 بودند و کس��ی س��راغ س��رمایه گذاری برای تولید 

نم��ی رفت. اعتق��اد و عزم پدر باعث ش��د که این 
شرکت موفق ش��ود. از ش��اخصه های مدیریت و 
کارآفرینی شهامت و ریسک پذیری است که ایشان 
داش��ت. با همین اعتقاد بود که در طی 8 سال دفاع 
مقدس ما کارمان را پیش بردیم و توس��عه دادیم و 

همچنان داریم کارمان را پیش می بریم.
این کارآفری��ن برتر و محب��وب در یادآوری 
روزه��ای ازدواجش چنین گف��ت: من چون وقت 
 بیشتری را به کارم اختصاص داده ام، برای خانواده ام

 وقت کمتری گذاشته ام. س��ال اول ازدواجم ۲۴0 
روز خانه نبودم. پش��ت هرکس��ی که موفقیتی پیدا 
کرده حتما همس��ر باوفا و دانا و با گذشتی هست. 
البته این مس��اله در مورد مادر من هم بود و نه تنها 
تحمل می نمود، بلکه تشویق هم می کرد. همواره به 
این قضیه دقت داشت که وقتی پدر کمتر به خانواده 
توجه می کرد در حال خدمت به خانواده بزرگتری 

مانند صنعت بود.
وی در رابط��ه با نقش باور در موفقیت گفت: 
کش��ور ما س��رزمین بزرگ و توانمندی است. اگر 
جوان��ان ما خودش��ان را باور کنن��د و بتوانند این 
ظرفیت ها را به کار بگیرند، موفق می ش��وند. اگر 
مطالعه بفرمایید، انسان های موفق در دنیا ثروتمند 
 نبودن��د و تنها باورش��ان، موجب موفقیت ش��ان 

شده است. 
ضمن��ا هم��ه ما مدی��ون جامعه و کش��ورمان 
هس��تیم و هری��ک به نوع��ی باید دین م��ان را ادا 
کنیم. از نقش خانواده هم نمی توان غافل ش��د. در 
کش��وری مانند ژاپن بعد از س��ونامی نقش خانواده 
خودش را به نمایش گذاش��ت. اگ��ر دیدیم که بعد 
از آن اتف��اق خانواده ه��ا چنین رفتار قابل توجهی 
را از خودش��ان ب��ه نمایش گذاش��تند، ب��رای این 
 بوده که انس��جام خانواده هایشان مستحکم هست. 
خانواده های ژاپنی مانند ارتش ارتباط و انس��جام 
بس��یار منظم و مس��تحکمی با یکدیگر دارند. یک 
ژاپنی برای من تعریف می کرد که برای امر ازدواج 
نقش مدیرمان در انتخاب همسر و مسائل آن کمتر 

از پدر و خانواده نیست. 
این فرهنگ اس��ت که ب��رای ژاپن موفقیت به 
همراه آورده اس��ت. متاس��فانه در کشور ما انسجام 
 خان��واده در ح��ال تضعیف ش��دن اس��ت و ما اگر 
می خواهیم در کارآفرینی موفق باشیم، ابتدا باید به 

تقویت استحکام خانواده بپردازیم.
گفت و گو ازحسین محبی
Hosseinmohebbi135۲@gmail.com

بررسی مسائل و مشکالت 
شهرک صنعتی پارسیان هرمزگان

در نشست مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان هرمزگان با مدیر عامل و اعضاء 
هیئ��ت مدیره ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی 
پارس��یان، مسائل و مش��کالت مرتبط با شهرک 
صنعتی پارس��یان مورد بررس��ی قرار گرفت. به 
گزارش تفاهم، س��ید امیر امیری زاد در این باره 
 گفت: در نشس��ت فوق مقرر شد با پیگیری های 
الزم، قراردادهای راکد شناسایی و در خصوص 
تعیی��ن تکلی��ف ای��ن قراردادها اقدام��ات الزم 
ص��ورت پذی��رد. وی اف��زود :م��وارد مربوط به 
تکمی��ل زیرس��اخت های م��ورد نیاز ش��هرک 
صنعتی پیگی��ری، جهت اح��داث ناحیه صنعتی 
دش��تی با هدف اس��تقرار صنوف مزاحم، تکمیل 
زیر ساخت های ش��هرک صنعتی زرین دشت و 
مرتفع نمودن مشکل آب شهرک صنعتی پارسیان 
از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد 
تأکید و بررس��ی ق��رار گرفت. ش��هرک صنعتی 
پارس��یان، با ۲0 هکتار مس��احت در کیلومتر ۴ 
جاده پارسیان– بوشهر، احداث شده که تا کنون 
51 ق��رارداد واگذاری با حجم س��رمایه گذاری 
16۲۲۴۴ میلیون ریال ب��ا متقاضیان طرح های 
صنعت��ی منعقد و از این تع��داد ۴۲ واحد صنعتی 

با اشتغال 397 نفر به بهره برداری رسیده است.

برگزاری تور صنعتی ISPX استان البرز
تفاهم - گروه اقتصادی : مدیرعامل ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی البرز از برگزاری تور صنعتی 
بازدید از ش��رکت های بزرگ نفت و گاز اس��تان 
خوزستان در حاش��یه نهمین نمایشگاه تجهیزات 
صنعت نفت در اه��واز خبر داد. به گزارش تفاهم، 
جهانگیر ش��اهمرادی  اظهار کرد: ای��ن تور برای 
15 واح��د تولیدی عضو نظ��ام پیمانکاری فرعی 
)ISPX( استان البرز که در حوزه ساخت تجهیزات 
مورد نیاز صنایع نفت، گاز، حفاری و پتروش��یمی 
فعالیت دارند، با هدف تبادل تجربیات و آش��نایی 
بیشتر تولیدکنندگان با تاسیسات شرکت های تابعه 
مناط��ق نفت خیز جن��وب برگزار ش��د. وی نظام 
مبادالت پیمانکاری فرعی را یکی از راهکارهای 
تقویت توانای��ی صنایع کوچک و متوس��ط برای 
افزای��ش تولید و اش��تغالزایی آنها، ب��ه روزآوری 
فرآینده��ای فن��ی و محصوالت آنه��ا و کمک به 
رش��د صادرات دانست و افزود: عامل توسعه نظام 
مبادالت پیمانکاری فرعی ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی اس��تان برنامه ریزی جام��ع و کاملی برای 
توانمندسازی واحدهای سازنده تجهیزات مورد نیاز 
 این صنایع انجام داده است که حضور شرکت های 
داخل��ی در نهمین نمایش��گاه تخصصی تجهیزات 
صنعت نفت و برگزاری تور صنعتی مذکور از جمله 
برنامه ریزی های صورت گرفته محسوب می شود. 
در این تور صنعتی از تاسیسات شرکت نفت و گاز 
کارون و کارخان��ه گاز مایع NGL600 توس��ط 

شرکت کنندگان بازدید بعمل آمد.

تشریح دستاوردهای 
خوشه های کسب وکار قم

تفاه��م- گروه اقتصادی: مدیرعامل ش��رکت 
شهرک های صنعتی قم، در کارگروه اقتصاد مقاومتی 
به تش��ریح پتانس��یل ها، ظرفیت ها، دستاوردها و 
مش��کالت فعاالن خوشه های کس��ب وکار استان 
پرداخت. امیر طیبی نژاد در جلسه کارگروه تخصصی 
اقتصادی که در س��الن جلس��ات امام جواد)ع( در 
ساختمان استانداری برگزار شد با ارائه گزارشی از 
وضعیت خوشه های کس��ب وکار، اظهارداشت: در 
حال حاضر بیش از ۴ هزار نفر در صنعت س��نگ 
قم مش��غول به کار هستند که با اجرای مدل توسعه 
خوش��ه های کسب وکار در اس��تان، شاهد تحرک 
جدید در این بخش هستیم. وی افزود: متاسفانه یکی 
از واحدهای بزرگ صنعت سنگ استان قم به دلیل 
اختالفات مالی تعطیل شده است و از سرمایه گذاری 
انجام شده در این واحد استفاده نمی شود. طیبی نژاد 
با اشاره به وضعیت تولید محصوالت چوبی نیز بیان 
کرد: بسیاری از محصوالت چوبی کشور در استان 
قم تولید می شود که به همین منظور شهرک تخصصی 
قنوات را به این زمینه اختصاص دادیم. همچنین یک 
برند در خوشه مبلمان استان قم به وجود آمده است 
و به دنب��ال ایجاد ارزش اف��زوده در صنعت چوب 
استان هستیم. وی همچنین به خوشه سوهان استان 
اش��اره کرد و بیان داشت: نزدیک به 800 واحد در 
این خوش��ه عضویت دارند. س��وهان اس��تان را در 
نمایش��گاه های بین المللی همچون نمایشگاه عمان 
عرضه کردیم و از این طریق یک تن سوهان با برند 
صادراتی استان به امارات صادر شد. قرارداد افزایش 
ماندگاری س��وهان ق��م را با یکی از ش��رکت های 
تخصصی بسته ایم تا مدت ماندگاری سوهان را از 
دو ماه به حدود یک سال برسانیم. شرکت مدیریت 
صادرات را با محوریت خوشه سوهان قم به وجود 
آوردیم تا افزایش صادرات این محصول را به خارج 
از کشور شاهد باشیم. حجم زیادی از سوهان استان 
به صورت غیررس��می به کشورهای مختلف جهان 
صادر می ش��ود، برند رسمی سوهان قم امسال ثبت 
شد و باید یک کد صادراتی برای صادرات سوهان 
ایجاد ش��ود. بس��ته بندی نامناس��ب را در برخی از 
سوهان های استان شاهد هستیم، زیرا تنها قوطی های 
ساده سوهان در ش��هر قم تولید می شود و ساخت 
برخ��ی از قوطی های خاص در ش��هرهای دیگر و 
حتی خارج از کشور برای واحدهای تولیدی سوهان 

قم صورت می گیرد. 
پیشنهاد می کنم که نمادی از سوهان در شهر قم 
ایجاد ش��ود، در شهرهای مختلف برای محصوالت 
بومی نمادهایی ایجاد می شود، همچنین الزم است 
که کارگاه های سنتی سوهان به کارگاه های صنعتی 
تبدیل شوند و این مساله با اختصاص زمین در شهرک 
ش��هاب در حال صورت گرفتن اس��ت. وی افزود: 
 س��وهان یک کاالی لوکس اس��ت و قیمت گذاری 

این کاال موجب کاهش کیفیت آن می شود.

خبرنامه

کلنگ احداث یک واحد تولیدی در 
ناحیه صنعتی اسفرورین به زمین زده شد

تفاهم- گروه اقتصادی: در مراسمی با حضور 
نماینده مردم تاکس��تان و رئیس مجمع نمایندگان 
مجلس استان قزوین، کلنگ ساخت  واحد صنعتی 
زرین اوپال اسفرورین در ناحیه صنعتی اسفرورین  
به زمین زده شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین، کلنگ آغاز 
عملیات اجرایی ش��رکت زرین اوپال اس��فرورین 
تولید کننده ظروف آکروپال با سرمایه گذاری بیش 
از ۲00 میلیارد ریال و اش��تغال 130 نفر  به زمین 
 زده شد. این واحد صنعتی  در مدت زمان 18 ماه  به 
بهره برداری خواهد رس��ید. در ابتدای این مراسم 
بهمن طاهرخانی  نماینده مردم تاکستان  ورئیس  
مجمع نمایندگان اس��تان قزوین در مجلس گفت: 
حمایت همه جانبه از س��رمایه گ��ذاران بومی  در 
راستای توسعه  شهرک ها و نواحی صنعتی کمتر 
توس��عه یافته، زمینه اش��تغال پایدار برای جوانان 
منطق��ه را ب��ه هم��راه دارد. در پای��ان حمیدرضا 
خانپ��ور - مدی��ر عامل ش��رکت ش��هرک های 
 صنعتی اس��تان قزوین با اش��اره ب��ه فرصت های  
س��رمایه گذاری در اس��تان افزود: مش��وق ها و 
 معافیت های مالیاتی  7 تا 13 سال در شهرک ها 
و نواح��ی صنعت��ی  این فرصت را ب��رای حضور 
س��رمایه گذاران فراه��م می کن��د. وی از هزینه 
 10 میلی��ارد ریالی  برای اجرای زیرس��اخت ها 
در ناحی��ه صنعتی اس��فرورین خب��ر داد و گفت: 
 بیش از ده میلیارد ریال برای پست برق و تکمیل 
پ��روژه های زیرس��اختی در ای��ن ناحیه صنعتی، 

سرمایه گذاری خواهد شد.

دستاوردهای سفر هیأت تجاری 
چهارمحال و بختیاری به کشور سوئد

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی 
چهارمح��ال و بختیاری در گفتگ��و با خبرنگاران 
به تشریح دستاوردهای سفر هیأت تجاری استان 
چهارمحال و بختیاری به کش��ور سوئد پرداخت. 
ب��ه گزارش تفاه��م، علیرضا ش��فیع زاده گفت: به 
منظ��ور رایزن��ی با بخش های مختل��ف اقتصادی 
و صنعتی، یک هیأت س��تادی تجاری متشکل از 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل 
و مدی��ر توس��عه خدمات صنعت��ی و کارآفرینی و 
همچنی��ن ناظ��ر خوش��ه صنعتی فرش از اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به کشور سوئد سفر کردند. 
دیدار با سفیر جمهوری اس��المی ایران در سوئد، 
مالقات با نماینده ولی فقیه در منطقه اسکاندیناوی، 
مذاکره با رییس مرکز فرهنگی اس��تکهلم، رایزنی 
ب��ا پیت��ر ویلبورگ مؤلف س��وئدی کت��اب فرش 
بختی��اری و همچنی��ن نشس��ت با تج��ار منتخب 
فرش کشور س��وئد، از جمله برنامه های این سفر 
کاری ب��ود که نتایج کارب��ردی آن می تواند منجر 
به گش��ایش افق های نو در آین��ده صنعت فرش 
شود. وی اظهار داشت: ابعاد نامناسب، رنگ های 
 تند، طرح های ش��لوغ و قیمت باالی فرش های 
بختیاری از س��وی تجار س��وئدی به عنوان موانع 
موج��ود در مس��یر فروش ف��رش بختی��اری در 
بازارهای اروپایی مطرح ش��د که به همین منظور 
مقرر ش��د تمهیداتی برای رایزنی با طراحان فرش 
بختیاری در راس��تای بازطراحی فرش ، متناسب 
با نگاه بازار هدف فراهم ش��ود. ش��فیع زاده گفت: 
در دی��دار با ریی��س مرکز فرهنگی اس��تکهلم که  
نمایندگان��ی از اتاق بازرگانی و تجارت س��وئد - 
ای��ران نیز حضور داش��تند، پیرام��ون راهکارهای 
توسعه صادرات فرش بختیاری و تبلیغات محیطی، 
در کشورهای اس��کاندیناوی، پخش مستند فرش 
بختی��اری با زیرنویس س��وئدی در ش��بکه های 
تلویزیون��ی و همچنی��ن برگزاری "ش��ب ایرانی" 
ب��ا هدف معرفی فرش دس��تباف بختیاری بحث و 
تبادل نظر ش��د. همچنین در این نشس��ت، هیأت 
تجاری اس��تان متعهد شد جهت فراهم شدن زمینه 
سفر سرمایه گذاران منطقه اسکاندیناوی به استان، 
بسته ای مش��تمل بر فرصت های سرمایه گذاری 
چهارمحال و بختیاری به اتاق بازرگانی و تجارت 
س��وئد - ایران ارای��ه نماید. وی درب��اره دیدار با 
پیتر ویلبورگ پژوهشگر سوئدی، گفت: مجموعه 
تحقیقات پیتر ویلبورگ محقق فرش و مؤلف کتاب 
فرش بختیاری، س��بب شناساندن بهتر این صنعت 
ارزش��مند اس��تان، به جامعه اروپا شد و به همین 
منظ��ور در دیداری که طی آن راه های گس��ترش 
صادرات فرش بختیاری به کشورهای اسکاندیناوی 
 م��ورد رایزن��ی ق��رار گرف��ت از فعالی��ت ه��ای 

تحقیقی ارزشمند وی قدردانی به عمل آمد.

بخشودگی تعدیل 
بدهی های معوق واحدهای تولیدی 
مستقر در شهرک های صنعتی لرستان

تفاه��م- گ��روه کارآفرین��ی: رییس هیات 
مدیره و مدیر عامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
لرس��تان، از بخش��ودگی تعدیل بدهی های معوق 
واحدهای صنعتی تا پایان آبانماه خبر داد. بختیار 
رازانی اظهار داش��ت: با عنایت به اینکه سال 96 
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال توسط مقام 
 معظم رهبری نامگذاری ش��ده اس��ت کلیه تعدیل 
بده��ی های مع��وق واحده��ای صنعتی مس��تقر 
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان بخشوده 
می ش��ود. وی ضم��ن تاکید بر اینک��ه مهلت این 
بخشودگی تا پایان آبانماه امسال می باشد، افزود: 
واحدهای صنعتی و صنفی مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی اس��تان که مشمول پرداخت تعدیل 
بدهی های معوق هستند در صورت پرداخت %50 
اصلی بدهی ش��امل 65% و در صورت پرداخت 
100% اصل بدهی شامل 80% بخشودگی خواهند 
شد. رازانی همچنین از پروژه های در حال انجام 
ش��هرک صنعتی ش��ماره ۲ خرم آباد و واحدهای 
صنعتی مستقر در این شهرک بازدید به عمل آورده 
و از نزدیک مس��ائل و مشکالت آنها را مورد نقد 

و بررسی قرار داد.

خبر

نیاکان وی دارای اعتبار خاصی در شهرستان میبد و یزد بودند و »احمد صادقیان« به حسب اعتبار 
و شهرت پدرانش خود را متعهد به حفظ اعتباری می دانست که خاندان وی برای اهالی یزد از خود بر 

جای گذاشته بودند. صادقیان در شهر میبد یزد در یک خانواده تولیدکننده به دنیا آمد. تمام خانواده وی پیرو 
اعتقاد پدر در تولید و صنعت مشغول به کار شدند. پدر مرحومش اهل تولید صنعت و کشاورزی بود؛ در شرایطی 

که آن منطقه از نعمت داشتن برق بی بهره بودند. وی در چنین شرایطی تربیت یافت تا روزی که به عنوان 
کارآفرین برتر و مدیر نمونه کشور شناخته شد و امروزه چندین واحد تولیدی در صنعت غذایی و نساجی را 
 مدیریت می نماید تا جایی که 5 هزار نیرو به طور مستقیم در این واحدها مشغول به کار هستند و بر سر 

سفره ای که این مدیر نامی کشور پهن نموده، نشسته اند.
تابلوی افتخارات خوش رنگ موسس شرکت تولیدی تک ماکارون، فرش خاطره کویر یزد، شرکت تولیدی 

آرد داران، شرکت دراژه و رییس هیات مدیره شرکت نساجی یزد، شرکت الیاف یزد، شرکت توسعه صنعت 
الوان)پتروشیمی( و انجمن ملی تولیدکنندگان ماکارونی بدین شرح است:

- لوح کارآفرین و مدیر نمونه1381
- لوح سپاس دومین جشنواره کارآفرینان برتر1385

- تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال های متوالی
- سیب طالیی صنایع غذایی 1385 و 1387

- واحد نمونه کیفی روز جهانی استاندارد 1388
- نشان ایمنی و سالمت از وزارت غذا و دارو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1390

- لوح سپاس مدیر نمونه در همایش روز کارگر 1393
- لوح و تندیس رهبران کارآفرین اقتصادی 1393

- صادرکننده نمونه ملی 1395 و...
- صادرکننده نمونه در سال های 1387، 1389، 1390، 1395

- برگزیده برتر ملی گردشگری 1395

نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده کش��ور در 
دوره های عالی، به ۲0 درصد رسید. به طوری که 
در ح��ال حاضر حدود یک میلی��ون و 300 هزار 
نفر از جمعیت فارغ التحصیل یا دانشجوی کشور، 
بیکار هس��تند. ب��ه گزارش مه��ر، در حال حاضر 
بی��کاری، گریبان گیر بی��ش از 3 میلیون و ۲00 
هزار نفر از جمعیت کشور است که طبق جدیدترین 
آم��ار، یک میلیون و 300 هزار نفر از این جمعیت 
را فارغ التحصیالن یا دانشجویان تشکیل می دهند.

آمار رسمی وزارت کار که به تازگی منتشر شده، 
 نشان می دهد نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل 
ی��ا در حال تحصی��ل دوره های عالی کش��ور در 
س��ال 95 ، به ۲0 درصد رسیده که نسبت به سال 
 139۴، معادل 1.5 درصد رشد دارد. این نرخ برای 
فارغ التحصیالن یا اف��راد در حال تحصیل نیز در 
گروه مردان 1۴.1 درص��د و در گروه زنان 31.1 
درص��د اعالم ش��د. همچنین بر اس��اس این آمار 
رس��می، در حال حاضر حدود 1۲ میلیون و 100 
هزار نفر از جمعیت کش��ور، فارغ التحصیل یا در 
ح��ال تحصیل در دوره های عالی هس��تند، که ۴5 
درص��د از این افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی 
قرار دارند به عبارتی بنا به دالیلی در هیچ یک از 

گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی گیرند.
اما از جمعیت 1۲ میلیون و 100 هزار نفری 
فارغ التحصیل یا دانشجوی کشور، حدود 6 میلیون 
و 600 هزار نفر معادل 55 درصد، جمعیت فعال را 
تشکیل می دهند؛ به نوعی این افراد یا در جمعیت 

شاغالن قرار دارند یا از قابلیت مشارکت اقتصادی 
برخوردارن��د، ام��ا بنا به دالیلی بیکار هس��تند. با 
ای��ن توصیف، از جمعی��ت 6.6 میلیون نفری فعال 
اقتص��ادی، 5 میلی��ون و 300 هزار نفر ش��اغل و 
یک میلیون و 300 هزار نفر بیکار هس��تند که این 
 آمار نشان می دهد در بین جمعیت فارغ التحصیل 
ی��ا دانش��جو، 80 درص��د ش��اغل هس��تند و ۲0 
درصد نی��ز در زمره بیکاران قرار دارند. بررس��ی 
آمار از مقایس��ه  وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن 
دوره ه��ای عالی، حاکی از آن اس��ت که در س��ال 
95 نس��بت به س��ال 9۴ ، بیش از 3۴0 هزار نفر 
به جمعیت ش��اغالن و بی��ش از ۲00 هزار نفر به 

جمعیت بیکاران افزوده ش��ده است. در عین حال 
در بین گروه های عمده رش��ته تحصیلی، بیشترین 
نرخ بیکاری ب��ه ترتیب مربوط به گروه های علوم 
کامپیوتر با ۴1.1۴ درصد، حفاظت محیط زیست 
با 37.6 درصد، هنر با ۲8 درصد و علوم فیزیکی 
)طبیع��ی( با ۲7.8 درص��د و کمترین نرخ بیکاری 
ف��ارغ التحصیالن نیز مربوط به گروه دامپزش��کی 
است. همچنین از کل جمعیت زنان فارغ التحصیل 
یا دانشجو در دوره های عالی کشور، 68.9 درصد 

شاغل و31.1 درصد بیکار هستند.
بر اساس آمار رسمی به دست آمده از وزارت 
کار، باالترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل 

ی��ا در حال تحصیل دوره ه��ای عالی به ترتیب به 
اس��تان های کرمانش��اه با 3۴.9 درصد، کردستان 
ب��ا ۲9.۴ درصد، چهارمح��ال و بختیاری با ۲8.7 
درصد اختص��اص دارد؛ ضمن اینکه کمترین نرخ 
بیکاری نیز مربوط به استان مرکزی با 1۲.5 درصد 

است.
طبق اعالم مس��ئوالن، س��االنه ح��دود یک 
میلی��ون نفر ب��ه جمعی��ت متقاضی ش��غل اضافه 
می ش��وند که از این میزان ح��دود 800 هزار نفر، 
از جمعی��ت فارغ التحصیالن هس��تند؛ از طرفی با 
توجه به سیاست های نادرست آموزش عالی طی 
ی��ک دهه گذش��ته، انگیزه ادامه تحصی��ل در بین 
جوان��ان به ش��دت افزایش یاف��ت و این موضوع 
باعث شده تا بسیاری از جوانانی که آماده ورود به 
بازار کار بودند، اشتغال خود را به تاخیر بیاندازند 
و ی��ک تاخیر فاز در جذب بازار کار ایجاد ش��د 
به نحوی که اش��تغال جوانان آماده به کار در دهه 
هش��تاد، به دهه نود منتقل شد. این موضوع عالوه 
بر ایجاد یک جمعیت س��ربار متقاضی شغل، منجر 
به افزایش انتظار جوانان از شغل پس از تحصیالت 
دانشگاهی شد. هر چند سیاست های نادرست بازار 
کار نتوانست عرضه و تقاضای نیروی کار را تقریبا 
برابر کند اما سیاس��ت های نادرست آموزش عالی 
از ی��ک طرف و تمای��ل جوانان به تحصیل و عدم 
توجه به کس��ب مهارت های فنی از سوی دیگر به 
افزایش جمعیت بیکار فارغ التحصیل کشور دامن 

زده است.

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن به۲۰درصد رسید

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه 8۴ هزار و 
 700 بنگاه تولیدی در کشور وجود دارد، گفت: از مجموع این بنگاه ها

78 هزار و ۴00 بنگاه، کوچک و خرد هستند که اگر از آنها حمایت 
نشود دچار آسیب می شوند.

ب��ه گزارش ایرنا، عل��ی یزدانی- معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت، در کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید خراس��ان جنوبی در 
بیرجن��د افزود: حمایت از بنگاه های تولیدی یک رس��الت همگانی 
است. 35 هزار بنگاه تولیدی با 10 تا ۴9 نفر، ۴3 هزار بنگاه با کمتر 
از 10 نفر کار می کنند که با کوچکترین مشکل دچار آسیب خواهند 
ش��د. وی با بیان اینکه 38 درصد بنگاه های تولیدی خرد در داخل 
 ش��هرک ها مستقر هستند، عنوان کرد: همچنین 59 درصد بنگاه های 
کوچ��ک در داخل ش��هرک ها و نواحی صنعتی مس��تقر هس��تند. از 
مجموع بنگاه های تولیدی خرد و کوچک، ۴0 هزار و 316 مورد در 

داخل شهرک ها و نواحی صنعتی هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، اشتغال 
بنگاه های طبق پروانه های بهره برداری را ۲ میلیون و ۴67 هزار نفر 
 عنوان کرد و گفت: از این میزان اشتغال، 807 هزار نفر داخل شهرک ها 
و نواحی صنعتی مش��غول هس��تند. یزدانی بیان ک��رد: علی رغم همه 
محدودیت ها، در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

نزدیک 60 درصد در واگذاری ها رشد قابل توجهی داشته ایم که در 
واگذاری قراردادها 66 درصد و واگذاری مساحت ها 50 درصد رشد 
 داش��ته ایم. یزدانی یادآور شد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران یک س��ازمان توس��عه ای وابس��ته با س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت که سه سازمان توسعه ای شامل ایدرو، صنایع 
کوچک و سازمان توسعه، نوسازی و گسترش صنایع کوچک ایمیدرو 
زی��ر مجموعه این وزارتخانه هس��تند. همچنین پنج صندوق حمایتی 
 و ضمانتی تحت پوش��ش این وزارتخانه اس��ت که چهار صندوق آن 
 می تواند در این استان ارایه خدمت کند و از سازمان های توسعه ای، 
هر س��ه سازمان امکان حضور در استان را دارند. وی بیان کرد: بیش 
از 960 ش��هرک و ناحی��ه صنعتی دولتی، 9 منطق��ه ویژه اقتصادی و 
86 ش��هرک و ناحیه صنعتی غیر دولتی در کشور داریم که به موجب 
مصوب ش��ورای وزیران، مجوزها را ما صادر می کنیم. از این میزان، 
در 796 ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی، زمین در قالب ح��ق انتفاع و به 
صورت رایگان واگذار می ش��ود و آنچه از مردم اخذ می شود برای 

زیرساخت هاست.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: هر سرمایه گذاری

 که بخواهد در اس��تان س��رمایه گذاری کند با هر ش��رایطی که هیت 
 مدیره اس��تان تش��خیص دهد می تواند اقدام کند. اگر سختگیری ها

برای سرمایه گذاران منقطع شود در جهت توسعه استان گام برنداشته 
 ایم؛ لذا باید ش��رایط س��هل تر ش��ود تا همه راغب س��رمایه گذاری

 ش��وند. وی افزود: در خراس��ان جنوبی از نظر میزان پیش پرداخت، 
م��دت زم��ان تنفس، زم��ان بازپرداخت اقس��اط، اعمال مش��وق تا 
80 درص��د در قیمت حق انتفاع مش��مول به ایجاد اش��تغال و تولید، 
اس��تاندار به عنوان هیات مدی��ره هرچه تصمیم بگیرن��د ما حمایت 
خواهیم کرد. در حوزه تکمیل زیرس��اخت ه��ا با توجه به پراکندگی 
اس��تان اقدام��ات خوبی ص��ورت گرفته اس��ت، یک چه��ارم منابع 
تمل��ک و دارای��ی و ردی��ف ه��ای مختلف ب��ه این ام��ر اختصاص 
 یافت��ه اس��ت.  مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی، در ارتب��اط با بازدی��د از نواحی صنعتی خراس��ان جنوبی 
گفت: ش��هرک صنعتی طبس با ۲ مش��کل جدی دوبانده شدن جاده 
 و پس��ت برق دیهوک و طبس، مشکل کسری آب و زیرساخت های 
مخابراتی و ارتقای سطح مبلمان شهرک مواجه بود که تصمیماتی برای 
بهبود این وضعیت اتخاذ ش��د. یزدانی گفت: در حوزه صنایع کوچک 
در اس��تان های مشابه خراس��ان جنوبی، 100 درصد هزینه آموزش 
بن��گاه ها، 50 درصد هزینه تحقیق و توس��عه، 50 درصد هزینه های 
حضور در نمایشگاه ها، کل هزینه های استاندارد، از جمله بازرسی و 

آزمایشگاه به عنوان مشوق در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد.

خبرواگذاری زمین رایگان به 796 شهرک و ناحیه صنعتی

    

    

    

    

عکس اختصاصی از تفاهم


