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حق با شماست

 آب و برق و كرايه تاكسي را 
گران نكنيد

ــا خانم تهراني از تهران گفته، قرار  ــي قيمت برق/ آقا ي گران
ــود، ولي دو برابر  بود طبق اعالم وزير نيرو، قيمت برق گران نش

شده است.
قيمت آب هم باال رفته است/ صادقي از قزوين هم گاليه 
كرده كه قبوض آب اين دوره بسيار باال محاسبه شده است.

ــهروندي به نام  ــت نجومي/ ش ــكن با بازپرداخ وام مس
ــدن مبلغ وام مسكن اشاره كرده و گفته  زاهد هم به اضافه ش
ــپرده يا مبلغ خريد اوراق  ــرايط، اگر مبلغ س ــت با اين ش اس
ــبه كنند، به ــودي كه از وام مي گيرند، محاس ــكن را با س  مس
ــند. آيا مردم  ــتري مي رس  30 درصد بازپرداخت از طرف مش

توان بازپرداخت وام 30 درصدي را دارند؟
يك بام و دو هوا/ جمع كثيري از شهروندان هم گفته اند چرا 
بايد ساعات كار بانك هاي خصوصي 7 و30 دقيقه صبح باشد، 

ولي بانك هاي دولتي از ساعت 8 صبح شروع به كار كنند.
ــهروند از تهران هم  ــي/ يك ش افزايش مبلغ كرايه تاكس
ــي ها،  ــهميه بنزين تاكس ــد كرده چرا دولت با حذف س تاكي

مسبب گران شدن مجدد كرايه هاي آن شده است؟

 روي خط 162
فقر امكانات در مسكن مهر/ يك شهروند از شاهرود گفته 
ــكن مهر فدك در شاهرود فاقد هرگونه امكانات رفاهي  مس
ــت و همچنين نصب نشدن چراغ هاي روشنايي در معابر،  اس

موجب ايجاد ناامني در محدوده اين شركت شده  است.
ــهروند از تهران هم گفته  ــتاني/ يك ش تخلف پيش دبس
ــتاني مبلغي  مدارس دولتي براي ثبت نام در مقطع پيش دبس

بين 700 تا 800 هزار تومان درخواست مي كنند.
ــهروند از تهران گفته من  ــتباهي يارانه/ يك ش حذف اش
كارگر فصلي هستم و حقوق ماهانه ام زير يك ميليون تومان 

است؛ چرا دولت يارانه مرا قطع كرده  است؟
22262142info@jamejamonline.ir

ساخت 20 درصد مدارس كشور 
توسط خيران 

امان اهللا عباسي، معاون فني و نظارت سازمان نوسازي 
ــط  ــور توس ــور گفت: 20 درصد مدارس كش مدارس كش
ــت. همچنين محمدرضا حافظي،  ــده اس خيران احداث ش
ــور نيز تعداد خيران  ــاز كش رئيس مجمع خيرين مدرسه س
مدرسه ساز در كشور را حدود 600 هزار نفر برشمرد و گفت: 
ــر جهان  ــاز ايراني نيز در سراس بيش از هزار خير مدرسه س

وجود دارد. / ايسنا

افزايش 4 درصدي اعتياد در بين زنان
ــتاد مبارزه با  ــار، معاون كاهش تقاضاي س پرويز افش
ــان زنان ابراز  ــبت به افزايش اعتياد در مي ــواد مخدر نس م
 نگراني كرد و گفت: تعداد زنان معتاد از 5 درصد به 9 درصد 

رسيده است. / فارس

ورود موتور برقي به پيك بادپا
ــهريار  ــركت تعاوني ش ــران، مديرعامل ش داوود تاج
ــت برابر  ــان مي دهد كه موتورها هش گفت: مطالعات نش
يك خودرو هواي تهران را آلوده مي كنند و به همين دليل 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در شهرداري تهران 
ــال از هزار دستگاه موتورسيكلت  برقي  در نظر داريم امس

در پيك بادپا استفاده كنيم. / ايسنا

 اليحه بيمه زنان خانه دار 
در انتظار بررسي مجلس

ــي در  ــه بيمه زنان خانه دار آماده و در انتظار بررس اليح
ــيون اجتماعي است. به گفته شهيندخت مالوردي،  كميس
ــاس اين  معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، بر اس
ــوي بانوي خانه دار و سهم  ــي از حق بيمه از س اليحه بخش
ديگر از سوي دولت پرداخت مي شود و پس از 10 تا 15 سال 

مستمري به وي پرداخت مي شود./ خبرگزاري صدا و سيما

از هر 9 نفر در جهان، يكي گرسنه است
ــان مي دهد  ــنگي در جهان نش ــاالنه گرس گزارش س
ــاورزي  ــرفت هاي اقتصادي و همچنين كش ــه پيش گرچ
ــرايط تغذيه در جهان شده است، اما  ــبب بهبود ش ُپربار، س
ــوء تغذيه دارد و  ــره زمين يكي س ــاكن ك ــوز از هر 9 س هن

موادغذايي كافي دريافت نمي كند. / ايسنا

خبر كوتاه

افتتاح سومين صندوق امانات بانك پارسيان
ــيدن اعياد شعبانيه، سومين صندوق امانات خود را در شعبه  ــيان همزمان با فرارس بانك پارس
ــتيباني مجموعه  ــران افتتاح كرد. به گزارش روابط عمومي اين بانك، بيژني، مدير پش آزادي ته
ــتر براي  ــم افتتاح اين صندوق، هدف از راه  اندازي آن را ارزش آفريني هر چه بيش مذكور در مراس
مشتريان دانست و گفت: راه اندازي صندوق امانات به منظور حفظ منافع و فراهم آوردن رضايت 
ــتاي ارائه خدمات نوين و تكميل زنجيره عرضه خدمات شايسته به مشتريان  ــتريان و در راس مش

صورت گرفته است.

مهدي آييني/گروه جامعه

ــومين روز از هفته جوان و روز جوان است، روز افرادي  امروز س
ــور را تشكيل مي دهند، ديروز معاون  كه 31/5 درصد جمعيت كش
ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به همين مناسبت در 
سخنراني پيش از خطبه هاي نمازجمعه به مشكالت آنها اشاره كرد 
و گفت: سالمت، آموزش، اشتغال، مسكن، ازدواج و تحكيم خانواده 
از عمده مسائل اين گروه است.اين درحالي است كه كارشناسان بر 
اين باورند اين مسائل از مدت ها پيش مشخص شده اند، اما مشكل 
ــت كه اراده و مديريت راهبردي مشخصي براي حل آنها  اينجاس

خيلى وجود ندارد. 
ــكن، ازدواج و آسيب هايي اجتماعي مانند طالق و  شغل، مس
ــار جامعه از آن به عنوان  ــت كه تمامي اقش اعتياد دغدغه هايي اس
مشكل جوانان ياد مي كنند، بنابراين در هفته و روز جوانان شنيدن 
ــامان دادن به  ــر و س ــئوالني كه عهده دار س اين نكات از زبان مس
اوضاع جوانان هستند،نمي تواند پاسخ مناسبي به انتظارات جوانان 
و خانواده هاي آنها باشد. نكته اينجاست كه آنها در كنار هشدارهاي 
الزم در اين باره بايد فراتر از كارشناس عمل كرده و به فكر عملي 

كردن راهكارها نيز باشند.
ــنا، محمود گلزاري ديروز در سخنراني پيش از  به گزارش ايس
ــه برنامه هاي دولت براي  ــاره ب خطبه هاي نمازجمعه تهران با اش
جوانان تصريح كرد: برنامه هاي دولت نديدن جوان يا جوان هراسي 
نيست، بنابراين سياست ما اين نيست كه بخواهيم جوان را سركش 
و عصيانگر و مخالف ببينيم و سياست محدود كردن را برايشان در 
پيش بگيريم. اما نكته اينجاست كه در كشورمان تاكنون به جوان 
به عنوان مشكل نگاه شده و هيچ وقت براي بهره بردن از توانمندي 

و نيروي آنها برنامه مشخصي اجرايي نشده است.
ــگاه و جامعه شناس در  ــمي كبريا، مدرس دانش غالمرضا قاس
ــكل جوانان  گفت وگو با جام جم در اين باره افزود: ما براي حل مش
سازمان و وزارتخانه تشكيل مي دهيم، اما اين كارها با توجه به حل 
ــكل صورت نمي گيرد. وي با اشاره به تشكيل وزارت ورزش و  مش
ــوان كرد: بايد از مديران اين  ــكل جوانان عن جوانان براي حل مش
ــيد بعد از تشكيل شدن اين وزارتخانه كدام ورزش  وزارتخانه پرس
ــته درحالي كه بخش جوانان،  ــرفت چشمگيري داش كشور پيش
ــت؛ بنابراين مي توان گفت  معاونت كوچكي در اين وزارتخانه اس

تشكيل اين وزارتخانه كمكي به حل مشكل جوانان نكرده است.
ــاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره  معاون س
ــگاه دولت نيز ابراز كرد: مهم ترين  ــائل جوانان از ن عمده ترين مس
مساله جوانان ما بحث سالمت، آموزش، اشتغال، مسكن، ازدواج، 
تحكيم خانواده، توجه به سبك زندگي ايرانيـ  اسالمي، غني كردن 

اوقات فراغت و مشاركت جوانان در فعاليت هاي اجتماعي است.

راهكارها عملي نمي شود
ــيون اجتماعي مجلس در  ــزي، رئيس كميس عبدالرضا عزي
ــكل  ــاره راهكارهايي كه براي حل مش ــو با جام جم درب گفت وگ
جوانان تا به حال ارائه شده است، افزود: در مورد ازدواج جوانان طرح 
دوفوريتي ارائه كرديم براي آخرين طرح نيز233 امضا جمع كرديم 
تا 500 ميليون دالر از صندوق توسعه ملي به صندوق مهر امام رضا 
داده شود تا جوانان وام ازدواج بگيرند. مي خواستيم سرعت پرداخت 

وام و ميزان آن افزايش پيدا كند، اما در صحن علني يك فوريت آن 
به دشواري راي آورد و به همين دليل بايگاني شد.

ــن مي توان گفت اراده اي به معناي واقعي براي حمايت  بنابراي
ــش از 200 نماينده طرحي را امضا  ــود ندارد؛ زيرا بي ــان وج از جوان
ــان دهنده اين  ــرده، اما در صحن علني به آن راي نمي دهند نش ك
ــت از جوانان اراده  ــت كه نمايندگان مجلس براي حماي نكته اس
ــتغال جوانان نيز دولت  ــي ندارند. وي ادامه داد: در مورد اش محكم
ــال يكهزار ميليارد تومان از محل هدف مندي يارانه ها به اين  امس
امر اختصاص داده و 3000 ميليارد تومان نيز كميسيون اجتماعي 
ــتغال به 4000 ميليارد  با تائيد مجلس به آن اضافه كرد و اعتبار اش
ــيد. بنابراين اكنون دولت بايد اين قانون را اجرايي كند،  تومان رس
ــال 94 مي گذرد، هيچ پرداختي  اما در حالي كه بيش از دو ماه از س

صورت نگرفته است.
ــال  گلزاري درباره جايگاه جوانان و مطالبات آنان در بودجه س
94 نيز يادآور شد: خوشبختانه در برنامه بودجه 94 رقم قابل توجهي 

براي اشتغال و استخدام فارغ التحصيالن در نظر گرفته شده است 
ــكن  و در تبصره 4 و 5 ماده 20 اين بودجه نيز تمهيداتي درباره مس
ــت. وي درباره نحوه اجراي  ــده اس ــيده ش زوج هاي جوان انديش
برنامه هاي دولت براي جوانان، خاطرنشان كرد: معتقديم كه بايد 
ــدم برداريم. ما نمي خواهيم در اين  ــن زمينه آرام، اما عميق ق در اي

حوزه ها برنامه هاي رعد و برقي اجرا كنيم و تمام شود.
ــاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره   معاون س
مهم ترين آسيب هايي كه جوانان را تهديد مي كند نيز خاطرنشان 
كرد: سوءمصرف موادمخدر، تصادفات رانندگي و اضافه وزن جزو 
مواردي است كه برايشان برنامه ريزي  شده است. نكته اينجاست 
كه اين مشكالت جوانان بدرستي برطرف نشود ميزان آسيب هاي 
ــيون  اجتماعي مانند اعتياد و طالق باال خواهد رفت. رئيس كميس
اجتماعي مجلس با بيان اين كه هنوز براي حل مشكالت جوانان 
ــدر خم يك كوچه ايم، عنوان كرد: همه از جوانان حرف مي زنند،  ان
ــه گفته عزيزي، براي  ــود. ب اما هيچ چيز به نفع آنها عملي نمي ش

ــكل مسكن جوانان نيز طرح مسكن مهر ارائه شد، اما راه  حل مش
به جايي نبرد.

جوانان در دوران تغيير
ــون در دوره انتقال و تغيير عصر  ــان اكن به اعتقاد جامعه شناس
ــاورزي و صنعت به الكترونيك قرار داريم و چنانچه اين تغيير  كش
ــتي مديريت نشود، قطعا با مشكالت زيادي روبه رو خواهيم  بدرس
ــوم و سبك زندگي در  ــد؛ زيرا تحت تاثير اين تغييرات آداب، رس ش
ــود در بخش كاركرد،  ــت و اگر اين روند هدايت نش حال تغيير اس
ــيب جدي خواهيم ديد؛ زيرا نيروي فعال  روش، برنامه و توليد آس
و تاثيرگذار يعني جوانان بيشتر ازديگر افراد جامعه تحت تاثير اين 

تغيير قرار گرفته اند. 
 قاسمي كبريا، مدرس دانشگاه و جامعه شناس در اين باره عنوان 
ــروي كار، توليد و انتقال دهنده  ــرد: تجمع عمده جوانان يعني ني ك
رسوم جامعه در فضاي مجازي سبب شده آنها به نحوي مديريت 
جامعه را در دست بگيرند، امادراين ميان تعادل به هم خورده است؛ 
ــرا نگرفته اند، اما جامعه را  ــتي نكات الزم را ف ــرا اين افراد بدرس زي
ــده از نتيجه فاصله  ــبب ش هدايت مي كنند، در نتيجه اين وضع س
گرفته و با مشكالتي مانند بحران اشتغال و مسكن روبه رو باشيم.

 اما با توجه به اين كه منابع كشور تغيير زيادي نكرده بايد اعتراف 
كرد كه در حوزه مديريت راهبردي با مشكل روبه رو هستيم، نكته 
اينجاست كه دوران تغيير به چند سال اخير نيز محدود نمي شود و 
مدت هاست آغاز شده، اما برخي مديران نتوانسته اند جنبش بزرگ 
تحول را بدرستي ببينند، در نتيجه به آن تسلط نداشته و نمي توانند 
آن را هدايت كنند.  وي خاطرنشان كرد: اكنون تمامي جوانان بدون 
ــكن نمانده اند، اما نحوه مديريت جامعه به شكلي است كه در  مس
خانه ها خانواده تشكيل نمي شود، افزون بر اين جنس هاي مخالف 
نيز باهم رابطه دارند، اما ارتباط آنها منجر به ازدواج نمي شود يا بيشتر 
ــكلي مشغول كار هستند، اما فعاليت آنها را نمي توان  جوانان به ش
ــت. بايد تاكيد كرد تمامي اين مشكالت به  ــتغال فردي دانس اش

مديريت اشتباه برمي گردد.

جاي خالي مديريت راهبردي
ــئوالن وزارت ورزش و جوانان  ــكل جوانان مس  براي رفع مش
بايد اهداف راهبردي مشخص كنند، اما آنها چنين اهدافي ندارند تا 

جوانان خود را با آن تطبيق دهند.
 در بخش مديريت فرهنگي نيز بايد يادآورشد هدف راهبردي 
وجود ندارد، چون سبك زندگي اكنون به گونه اي است كه چشم و 
ــمي به اوج خود رسيده و ازدواج هاي آسان تقريبا بي معني  همچش
ــتر خانواده ها انتظار دارند جوانان در شروع  ــت، مثال بيش ــده اس ش
ــند.  افزون بر اين جوانان  ــي از تمامي امكانات برخوردار باش زندگ
با هزار مشقت ازدواج مي كنند، اما ازدواج شان دوام نمي آورد، چون 

براي ازدواج آگاهانه  برنامه مناسبي در كشور اجرا نشده است.
ــائل جوانان با اندكي اراده و توجه قابل حل  بايد تاكيد كرد مس
ــت، زيرا تجربه ثابت كرده هرگاه مسئوالن فراتر از مقام وعده  اس
و بيان دغدغه ها فراتر رفته اند مشكالت برطرف شده است؛ براي 
ــبب  ــه چنانچه تصميم هاي قاطعي مانند راهكارهايي كه س نمون
ــود،  ــد براي جوانان نيز به كار گرفته ش ــالمت ش تحول نظام س

مي توان به حل مشكالت آنها اميدوار بود.

جوانان را بهتر ببينيم
مشكالت جوانان مدت هاست مشخص شده  اما اراده اي قوي براي حل آنها وجود ندارد

ــايعات مبني بر مشاهده موارد ابتال به وبا  در پي برخي ش
ــور، رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت  در كش
ــت ضمن رد اين مباحث، تاكيد كرد كه امسال هنوز  بهداش

هيچ موردي از وبا در كشور گزارش نشده است. 
ــنا، با بيان اين كه  ــدي گويا در گفت و گو با ايس محمدمه
ــته نيز با همه گيري و شيوع بيماري وبا مواجه  ــال گذش در س
ــش مورد ابتال به اين  ــته ش ــال گذش نبوديم، اظهار كرد: س
ــت غير ايراني و تنها يك مورد ايراني كه  ــاري را در جمعي بيم
به دليل تماس با اين افراد مبتال شده بود، در كشور شناسايي 
ــيده  ــيوع وبا فرا نرس كرديم.  گويا عنوان كرد: هنوز فصل ش

است. معموال احتمال همه گيري وبا در ماه هاي خرداد، تير و  
شهريور و مهر است. 

ــاي واگير  ــز مديريت بيماري ه ــن رئيس مرك همچني
وزارت بهداشت با تاكيد بر لزوم حصول اطمينان از سالمت 
ــاميدني هنگام مصرف آن، ادامه داد: آب شبكه هاي  آب آش
ــاني شهري و روستايي، سالم و قابل شرب است؛ زيرا  آبرس
ــتي قرار  ــده و تحت نظارت مراكز بهداش اين آب كلرزني ش
ــا و آب هايي كه از  ــمه ها، رودخانه ه ــد از آب چش دارد. نباي
ــيرهاي آب در  ــت، از جمله ش ــالمت آنها اطمينان نيس س

پارك ها كه قابل شرب نيستند، استفاده شود. 

وزير آموزش و پرورش با اعالم اين كه هنوز شاخص هاي 
ــت، اظهاركرد: دولت در  ــده اس ــرح رتبه بندي نهايي نش ط
ــه سال 93 طرح رتبه بندي معلمان را با بودجه  آخرين جلس
1350 ميليارد توماني براي سال 94 تصويب كرد؛ اين طرح 
ــتگي معلمان بوده  با هدف افزايش انگيزه و مهارت و شايس
است. در برخي رسانه ها نقدهايي بر شاخص هاي اين طرح 
مطرح شده، اما اعالم مي كنيم تاكنون هيچ شاخصي نهايي 

نشده است.
ــزود: راهبرد ما  ــر فاني اف ــنا، علي اصغ ــه گزارش ايس ب
ــت. يكي  ــم ارتقاي آموزش و پرورش اس ــت يازده در دول

ــاماندهي و بهسازي  ــتراتژي، س ــت هاي اين اس از سياس
ــرورش يك ميليون  ــت. آموزش و پ ــاني اس نيروهاي انس
ــتفاده  ــاني دارد كه از اين تعداد نيرو بخوبي اس ــروي انس ني

نشده و اين نيروها نياز به ساماندهي دارند.
ــون وزارت آموزش و  ــه تاكن ــه اين ك ــاره ب ــا اش وي ب
ــتگاه دولتي و  ــا 21 دس ــكاري ب ــه هم ــرورش تفاهم نام پ
ــرد: معتقديم مردم  ــت، بيان ك ــي را امضا كرده اس غيردولت
ــاركت داشته باشند.  بايد در آموزش و پرورش حضور و مش

ــت كه آموزش و پرورش را  ــكاري با ديگر دستگاه هاس  هم
به نتيجه مي رساند.

وزير آموزش و پرورش:رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت:
شاخص  طرح رتبه بندي معلمان نهايي نشده استامسال هيچ موردي از وبا نداشته ايم

 عامل وجود فلزات سنگين 
در گوشت مرغ اعالم شد

ــكي گفت: در طرح  ــازمان دامپزش مهدي خلج، رئيس س
پايش محصوالت و فرآورده هاي خام دامي كه چند سالي است 
در سازمان دامپزشكي اجرا مي شود، در برخي نمونه گيري هاي 
انجام شده، گوشت مرغ توليد  شده حاوي فلزات سنگين در حد 
ــت و سازمان دامپزشكي  مجاز بوده  كه البته نگران كننده نيس

هشدارهاي الزم را به توليد كنندگان داده است. 
ــاري از وجود فلزات  ــنا، در پي يافتن آث ــه گزارش ايس ب
ــازمان دامپزشكي،  ــوي س ــت مرغ از س ــنگين در گوش س
ــت  ــنگين در گوش ــداران معتقدند كه وجود فلزات س مرغ
ــت كه برخي  ــتانداردي اس ــه دليل خوراك غيراس ــرغ ب م
ــه مرغداران فروخته اند  ــاي توليد خوراك مرغ ب كارخانه ه
كه البته در سال 94 تعطيل شده اند.  محمد يوسفي، رئيس 
ــتي نيز در اين  ــن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوش انجم
زمينه اظهار كرد: عامل وجود فلزات سنگين در گوشت مرغ 
ــتند كه براي  برخي از كارخانه هاي توليد خوراك مرغ هس
غني تر كردن محصولشان از مواد غيرمجاز استفاده كرده اند 
كه در اين زمينه سازمان دامپزشكي به شش كارخانه توليد 
ــرد براي ادامه فعاليت بايد خط توليد  خوراك مرغ اعالم ك
ــازي كنند.  وي با بيان اين كه  ــتاندارد  و سالم س خود را اس
ــر و كنترل  ــد همچنان دقت نظ ــكي باي ــازمان دامپزش س
ــوراك دام و همه توليد كنندگان  ــود را بر كارخانه هاي خ خ
محصوالت و فرآورده هاي خام دامي ادامه دهد، تاكيد كرد: 
ــاي توليد خوراك  ــداران بدانند همه كارخانه ه وقتي مرغ
ــكي محصول سالم و  ــازمان دامپزش مرغ تحت نظارت س
ــال راحت تري نهاده هاي  ــي توليد مي كنند، با خي باكيفيت
ــه هم اكنون  ــه مي كنند. البت ــاز خود را تهي ــد مورد ني تولي
ــازي  كارخانه هاي توليد كننده خوراك مرغ در حال سالم س
ــتند تا بتوانند با تائيد  ــازي خط توليد خود هس و استاندارد س

سازمان دامپزشكي به توليد خود ادامه دهند. 

انتقاد از اجرايي نشدن قانون 
بيمه كارگران ساختماني

ــان مجلس از  ــت و درم ــيون بهداش  نايب رئيس كميس
ــاختماني  ــدن قانون در مورد بيمه كردن كارگران س اجرا نش

انتقاد كرد.
ــتميان در گفت وگو با ايسنا افزود: طبق  عبدالرحمان رس
ــاختماني بايد بيمه  ــال 93 همه كارگران س قانون تا پايان س
ــال 94 اين كار  ــت دو ماه از س ــس از گذش ــدند، اما پ  مي ش

انجام نشده است.
ــنامه ها به شهرستان ها و  وي عنوان كرد: هم اكنون بخش
استان ها براي اجراي اين قانون ارسال نشده است، با اين كه 

اعتبار مورد نظر را هم دريافت كرده اند.
ــت و درمان  ــيون بهداش ــه كميس اين عضو هيات رئيس
ــده  ــن باره به دولت تذكر داده ش ــار كرد: در اي ــس اظه مجل
ــده و به چه  ــن زمينه اجرا نش ــنامه در اي ــت كه چرا بخش اس
دليل پولي را كه دريافت كرده اند، براي بيمه كردن كارگران 

هزينه نمي كنند.
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ــكل اشتغال جوانان موضوعي است كه فقط به دولت  مش
مربوط نمي شود، زيرا در اين بين جوانان و خانواده هايشان نيز 
ــور افراد با توجه به مهارت  ــرايط كنوني كش نقش دارند. در ش
استخدام شده، براساس مدرك تحصيلي حقوق گرفته و با توجه 
ــغل خود را حفظ مي كنند. نكته اينجاست  به شخصيتشان ش
كه چنانچه تمركز جوانان و خانواده هايشان به مهارت آموزي 

باشد جوانان خيلي راحت جذب بازار كار مي شوند.
ــور سبب شده خانواده و جوانان  رواج مدرك گرايي در كش
ــتي از شرايط بازار كار نداشته باشند به همين دليل  درك درس
ــود كه هر چه مدرك تحصيلي  ــن تصور در آنها ايجاد مي ش اي
ــته باشند، فرصت هاي شغلي بهتر و بيشتري در  باالتري داش
ــت كه با باال رفتن مدرك  ــت، اما واقعيت اين اس انتظار آنهاس
تحصيلي توقع شخص نيز باال رفته و راضي به قبول هر شغلي 
ــد براي كسب و كار موفق حتما نبايد  ــود. بايد يادآور ش نمي ش
تحصيالت عاليه داشت، در واقع بسياري از جوانان از اين نكته 
غافل شده اند كه تحصيل بايد در كنار حرفه و پيشه آنها باشد نه 
اين كه آنها را از مسير پيشرفت و زندگي خارج كند. براي نمونه 

ــد و  ــياري از جوانان به دليل تحصيل در مقاطع ارش اكنون بس
دكتري راضي به انجام كارهاي توليدي نمي شوند.

پيمان صالحي، رئيس مركز طرح هاي كالن ملي فناوري 
ــوري در گفت وگو با  ــت جمه ــت علمي و فناوري رياس معاون
ــور ما افراد فكر مي كنند  جام جم در اين باره اظهار كرد: در كش
براي صاحب شغل شدن فقط مدرك نياز است، اما بايد يادآور 
ــد مدرك تحصيلي كافي نيست، چون براي جذب شدن در  ش

بازار كار شخص بايد صالحيت حرفه اي خود را ثابت كند.
صالحي عنوان كرد: صالحيت حرفه اي حلقه مفقوده بازار 
ــا آزمون و خطا  ــرايط فعلي اين صالحيت ب ــت و در ش كار اس

حاصل مي شود.
ــت كه مسئوالن بايد با برنامه ريزي آينده  اين در حالي اس
بازار كار را نيز پيش بيني كنند، براي نمونه بايد مشخص كرد كه 
ــغل هايي موردنياز كشور است يا چه شغل هايي  در آينده چه ش
منسوخ خواهد شد به اين شكل جوانان و خانواده هاي آنها قادر 
خواهند بود با توجه به عاليق و استعدادهايشان مهارت كسب 

كرده و دغدغه كمتري براي يافتن شغل داشته باشند.

مهارت؛ گمشده بازار كار




