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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سایه روشن طرح کارورزی

یادداشت

سهم ناچیز از حمل و نقل ریلی و هوایی

فقط  ۲درصدکارورزان جذب بازار کار می شوند

شیری
دولت به منظور کاهش آمار بیکاری ،طرح
کارورزی را در دستورکار خود قرار داد که
این طرح سال گذشته در خراسان شمالی
به عنوان استان پایلوت اجرا شد تا دغدغه
کارگر و کارفرما در زمینه اشتغال برطرف
شــود ایــن در حــالــی اســت کــه بــه گفته
بعضی از کارشناسان ،این طرح به نفع
جامعه کار و تولید نیست بلکه تنها بازی
آماری اشتغال و بیکاری و به نوعی ایجاد
سرگرمی برای کارورزان است.
مــدیــر کــارآفــریــنــی و اشتغال اداره کل
تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی خراسان
شمالی با ارائه آمارهایی در این بخش می
گوید :کارفرمایانی که نیروهای کارورز
را استخدام کنند از پرداخت سهم بیمه
کارفرما معاف می شوند.
«نجفی» می افــزایــد :در حــال حاضر به
منظور تشویق کارفرمایان بــرای جذب
کــارورزان ،اسامی آن ها را برای معافیت
دوساله از سهم بیمه کارفرمایی به تهران
ارسال کرده ایم.وی اظهار می کند :این
طرح از سال گذشته در استان شروع شد
و امسال نیز به شکل عمومی شروع شده
است.وی خاطرنشان می کند :این طرح
نسبت به دیگر طرح ها خوب بود چون
قبال تجربه موفقی در آن داشتیم و اگر
همچنان ادامه پیدا کند جزو طرح های

موفق وزارتخانه محسوب می شود زیرا
دغدغه دانش آموختگان و کارفرمایان را
برطرف می کند.
وی بیان می کند :دانــش آموختگان از
فوق دیپلم به باال در رشته های مربوط به
خودشان به کارفرماها معرفی می شوند
که طی  6ماه دولت بیمه حوادث و هزینه
مهارت آموزی آن ها را پرداخت می کند.
در این میان دبیر انجمن صنفی کارگری
ســاخــتــمــان خـــراســـان شــمــالــی ،طــرح
کارورزی را نسخهای شفابخش برای رفع
مشکل بیکاری جــوانــان می دانــد و می
گوید :طرح کارورزی که استان نیز پایلوت
آن بوده ناموفق اجرا شده و مشکالت آن

شیری  -بهره وری در تمام بخش ها از جمله
بخش صنعت ،مستلزم داشتن نیروهای

متخصص اســت.رئــیــس اتــاق بازرگانی،
صنعت ،معدن و کشاورزی خراسان شمالی

در طرح فراگیر نیز گریبان گیر خواهد
شــد«.رجــایــی» می افــزایــد :امسال طرح
کارورزی در استان ما تا حدودی نهادینه
شده در حالی که اگر هر سال این طرح
در استان اجــرا می شد اکنون به نتیجه
مثبتی دست می یافتیم.
وی که امیدی به موفقیت در اجرای این
طرح ندارد بیان می کند :کارورزانی که
با کار آشنایی ندارند و می خواهند کار
صنعتی یاد بگیرند این طرح به نفع شان
است اما از آن جایی که تنها  220هزار
تومان حقوق بــرای آن ها در نظر گرفته
شده اجحاف در حقشان است.
وی با بیان این که اجــرای طرح کــارورزی

بــه نفع کارفرماست و معایبی هــم بــرای
کـــارورزان دارد ،می افــزایــد :گاهی دیده
شده با این که کارورز دو ماه در یک کارگاه
فعالیت می کند اما کارفرما تمایلی به جذب
او ندارد و این نیرو دوباره بیکار می شود.
وی ادامه می دهد :باید در زمان اجرای
این گونه طرح ها ،تبصره هایی در نظر
گــرفــتــه ش ــود کــه عـــاوه بــر ممانعت از
سوءاستفاده ها ،کارورزان بتوانند از حق
قانونی خود نیز برخوردار شوند .به گفته
وی ،طرح کارورزی تنها  20درصد به نفع
کــارورز و  80درصد به نفع کارفرماست
و کــارورزانــی که با قوانین کــار آشنایی
دارنــد می توانند از ایــن طــرح به خوبی

استفاده کنند و در مجموع فقط  2درصد
از کارورزان جذب بازار کار و بقیه دوباره
بیکار می شوند.وی تصریح می کند :سال
گذشته مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اعــام کــرد که  11هــزار نفر اشتغال در
استان ایجاد شده این در حالی است که
آمار تأمین اجتماعی همان  120هزار نفر
است و در عمل آمار اشتغال تغییری نکرده
بنابراین می توان گفت این آمارها فقط روی
کاغذ است.به گفته وی ،انعقاد قــرارداد
 89روزه با کــارورزان به گونه ای است که
کارفرمایان برای افزایش درآمدشان از این
نیروها استفاده می کنند ،سپس به بهانه
این که نیروی خوبی بــرای جذب در این
بخش نیستند آن ها را جذب نمی کنند.وی
ادامه می دهد :متأسفانه خراسان شمالی
نیروی متخصص در کارهای صنعتی بسیار
کم دارد و آموزش فنی و حرفه ای در استان
هم تالش می کند که کارت مهارت بدهد
ولی کارت مهارت مبنی بر این که این افراد
تخصص دارنــد نیست بلکه فقط آمــار می
دهند.وی اضافه می کند :در استان تولید
نیروی کار داریم ولی نیرو ها تخصص ندارند،
به همین دلیل به استان های دیگر می روند
و تخصص می آموزند و جذب می شوند.وی
اظهارمی کند :به نظر من دولت باید برای
نیروی جوان ،کار یا ابزار کار فراهم کند که
این موضوع در قانون کار هم آمده است اما
اجرا نمی شود.

گاهی دیده
شده با این که
کارورز دو ماه
در یک کارگاه
فعالیتمیکند
اما کارفرما
تمایلیبهجذب
او ندارد و این
نیرو دوباره
بیکار می شود

گفت و گو

با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار
ما افــزود :بــرخــورداری از رشد متوازن در
هر بخشی نیاز به نیروی متخصص دارد و
با توجه به این که خراسان شمالی در سال
های اخیر از نظر صنعتی رشد زیادی دارد،
هر چه بیشتر روی نیروهای متخصص در
بخش صنعتی سرمایهگذاری کنیم بهره
وری بیشتر خواهد شد« .محمد صمدی»
اضافه کــرد :اکنون تمرکز روی صنایعی
که در گذشته رونق داشته و امروز به دلیل
شرایط اقتصادی راکد یا نیمه فعال شده

اسعدی -شبکه های ارتباطی و حمل و
نقل اعم از زمینی ،هوایی و ریلی یکی از
زیرساخت های توسعه در هر منطقه است
ولی متاسفانه خراسان شمالی سهمی از
این ماجرا ندارد.
مهم ترین تحوالت خراسان شمالی در
بخش حمل و نقل طی سال های گذشته،
عبارتند از افزایش تعداد شرکت های فعال
در حمل و نقل بار و مسافر ،کاهش سن
ناوگان حمل و نقل به کمتر از میانگین
کشوری ،توسعه مجتمع هــای خدماتی
و رفاهی ،ارتقای ایمنی جاده ها ،توسعه
حمل و نقل روستایی ،احــداث و توسعه
راهدارخانه ها در محورهای استان ،به
سازی و روکش آسفالت محورهای اصلی
و فرعی ،نوسازی ماشین آالت راهــداری
و رفع نقاط حادثه خیز محورهای استان.
بــررســی آمــارهــا طــی  10ســال گذشته
نشان می دهد که میزان ارزش افزوده در
بخش حمل و نقل جاده ای تفاوت قابل
توجهی با سایر بخش ها دارد و حمل و
نقل هوایی و راه آهن به ترتیب کم ترین
ارزش افزوده را داشته اند که علت اصلی
این عامل را می توان در ضعف زیرساخت
های استان در بخش راه آهن و نداشتن
توجیه اقتصادی صنعت هواپیمایی و ایجاد
فــرودگــاه دانست.همچنین از آمارهای
موجود می توان دریافت که میزان تقاضا
بــرای جابه جایی از طریق جــاده تفاوت
معناداری با جابه جایی از طریق خطوط
هوایی دارد به طــوری که سهم خطوط
هوایی از میزان جابه جایی مسافر و بار،
حـــدود  10درصـــد اس ــت در حــالــی که

خطوط جاده ای سهم  90درصدی از این
جابه جایی را به خود اختصاص داده است
و حمل و نقل ریلی هم هیچ سهمی ندارد.
کارشناسان معتقدند که افزایش پروازهای
داخلی تنها فرودگاه استان که در بهترین
حالت ممکن ،هفته ای  3پرواز در مسیر
تهران -بجنورد و عکس آن انجام می شود،
تسریع در اجــرای طــرح هــای توسعهای
فرودگاه بجنورد به منظور افزایش ضریب
ایمنی پروازها و ایجاد زمینه برای برقراری
پروازهای خارجی و تسریع در تکمیل راه
آهن جوین -اسفراین -بجنورد -شیروان،
مهم ترین مــواردی است که می تواند به
منظور توسعه بخش حمل و نقل و افزایش
سهم ایــن بخش از اقتصاد استان مورد
توجه قرار گیرد.همچنین تسریع در تکمیل
شاهراه ها و محورهای اصلی ناتمام استان
شامل بزرگراه بجنورد -جنگل گلستان،
محور میامی -جاجرم ،محور اسفراین-
شیروان ،ارائه مشوق و بهبود محیط کسب
و کــار در بخش حمل و نقل و همچنین
زمینه سازی برای ایجاد صرفه اقتصادی
به منظور حضور سرمایه گــذاران بخش
خصوصی در احداث زیرساخت های حمل
و نقل و ایجاد شرکت های حمل و نقل بین
المللی در استان هم می تواند در افزایش
سهم حمل و نقل در اقتصاد خراسان
شمالی تاثیرگذار باشد که امید است با
تدابیری که برای این موارد اندیشیده شده
و اقداماتی که در حال انجام اســت ،این
مهم زودتر محقق شود و خراسان شمالی
هم سهمی از اقتصاد در حمل و نقل هوایی
و ریلی داشته باشد.

خبر

بهره وری فقط با نیروهای متخصص
است می تواند موجب اشتغال زایی و رونق
اقتصادی در منطقه شود.وی با بیان این که
واحدهای صنعتی محور توسعه اقتصادی
هستند و باید سیاست های کالن نیز در
راستای توسعه و پایداری این صنایع باشد،
افزود :اگرچه در حوزه جلب و جذب سرمایه
گــذار در بخش صنعت تــاش هایی شده
است اما نباید از مسائل و مشکالت موجود
در این بخش غافل شد .به گفته وی ،در
شرایط فعلی باید رویکرد همه ما تالش
برای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی با

اقتصاد

3

تشکیل   373پرونده تخلف صنفی
هدف ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه
باشد.وی اظهارکرد :با توجه به ویژگیهای
خراسانشمالیب هعنواناستانیبامحوریت
کشاورزی ،افزایش سرمایهگذاری خارجی
در این بخش و توسعه واحدهای صنعتی
مربوطه برای رونق و شکوفایی ضروری به
نظر می رسد.به گفته وی ،اگرچه صنایع
بزرگ موجب توسعه اقتصادی ،فرهنگی
و فراهم شدن زمینه مناسب اشتغال زایی
میشود ،اما جذب سرمایه گذار یکی از پایه
های اصلی در استقرار این صنایع است.

هرچهبیشتر
روی نیروهای
متخصصدر
بخشصنعتی
سرمایهگذاری
کنیم بهره وری
بیشترخواهد
شد

اســعــدی 373 -پرونده تخلف صنفی
از بیست و هفتم اردیبهشت تا بیست
و ششم ماه جــاری در خراسان شمالی
تشکیل شــد.رئــیــس اداره نــظــارت و
بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خــراســان شمالی با اعــام ایــن خبر به
خبرنگار ما افزود :این پرونده ها طی 3
هزار و  390مورد بازرسی از واحدهای
صنفی استان تشکیل شد«.ابراهیمی»
ارزش ریالی این پرونده ها را حدود 2
میلیارد ریال و مجموع تخلف ها را 449

مورد بیان کرد و افزود :این تخلف ها از
انــواع عرضه کنندگان کــاال و خدمات
مانند خواربارفروشی ها ،لوازم خانگی
ها ،قنادی ها ،غذافروشان ،لوازم یدکی
ه ــا ،ی ــدک کــشــان و عــرضــه کنندگان
پوشاک کشف شــده اس ــت.وی تصریح
کــرد :انــواع تخلف به ترتیب عــدم درج
قیمت ،گران فروشی ،اختفا و امتناع از
عرضه کــاال ،عدم رعایت دستورالعمل
بهداشت ،عدم صدور صورت حساب و
فروش اجباری است.

