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الگوی بانکداری اسالمی تحت نظارت مشترک علمای شیعه 
و اهل سنت قابل تعمیم به جهان اسالم است

مدیرعامل بانک انصار با اشاره به جایگاه بانکداری اسالمی 
در نظام اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی، گفت: این واقعیت 
که بانک های  اس��المی در جریان رکود اقتص��ادی بزرگی که 
بانک های آمریکایی به جهان تحمیل کردند، آس��یب ندیدند، 

مایه سربلندی ما مسلمانان است. 
آیت اهلل ابراهیمی با تشریح جایگاه بانک انصار در شبکه بانکی 
کشور و مزیت های رقابتی آن تصریح کرد: پیشتازی بانک انصار در 
بکارگیری فناوری های نوین بانکی، پیشگامی در حوزه قرض الحسنه 

درمیان بانک های جهان اس��الم، اهتمام و اقدام جدی در تحقق و 
استقرار اقتصاد مقاومتی، پیاده سازی عقوداسالمی و انطباق عملیات 
بانکی مبتنی بر موازین شریعت و... ازجمله مزیت های رقابتی بانک 

انصار در وضعیت جاری شبکه بانکی کشور است.

غ به ۷۶۵۰ تومان رسید خ مر نر
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع 
مش��تقات آن را اعالم کرد و گفت: قیمت مرغ در مراکز 

خرده فروشی به ۷۶۵۰ تومان رسیده است.
مهدی یوسف خانی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن 
را اعالم کرد و اظهارداشت: دیروز قیمت مرغ زنده ۴۸۰۰ 
تومان اس��ت. وی قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشی 
درب کش��تارگاه را ۶۸۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: قیمت 
ای��ن کاال تحویل درب واحدهای صنف��ی ۶۹۵۰ تومان و 

خرده فروشی واحدهای صنفی ۷۶۵۰ تومان است.
وی اضاف��ه کرد: همچنین قیم��ت هرکیلوگرم ران 
م��رغ با کم��ر ۶۶۵۰ توم��ان، ران م��رغ بی کمر ۷۶۵۰ 
تومان، س��ینه با کتف ۱۳۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف 

۱۴۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۶۰۰۰ تومان است. 

افت قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمت نفت برنت دیروز، با ۰.۶ درصد کاهش به ۶۳ 

دالر و ۳۴ سنت رسید.
قیمت هر بش��که نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدییت 
 آمریکا، با ۴۶ سنت، معادل ۰.۸ درصد کاهش به ۵۷ دالر و 
۹۰ سنت رس��ید. قیمت نفت برنت نیز ۳۹ سنت، معادل 
۰.۶ درصد کاهش داش��ت و به ۶۳ دالر و ۳۴ سنت رسید. 
پ��س از آنکه ش��رکت های حفاری نفت ش��یل آمریکا در 
هفته گذش��ته تعداد سکوهای حفاری خود را زیاد کردند، 
قیمت نفت دیروز با کاهش مواجه بود، اما به لطف تمدید 
توافق کاهش تولید، قیمت ها همچنان در نزدیکی باالترین 
رقم های ثبت شده از اواسط سال 2۰۱۵ تاکنون باقی ماند.

شرکت های حفاری نفتی در آمریکا در هفته منتهی به 
اول دسامبر دو سکوی حفاری دیگر را به فعالیت های خود 
اضافه کردند و تعداد کل سکوها را به ۷۴۹ سکو رساندند 

که باالترین رقم از ماه سپتامبر تاکنون بوده است.

واردات حدود ۳۰۰۰ گوشی آیفون ایکس در آبان ماه
براساس آمار گمرک در آبان ماه سال جاری، 2۰۹۶ دستگاه 

گوشی تلفن همراه آیفون ایکس به ایران وارد شده است.
اطالعات این تعداد گوشی تلفن همراه آیفون ایکس 
با جزئیات کامل در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی وارد و شناس��ه بین المللی یا اصطالحا 

IMEI آن ها در سامانه های گمرک ثبت شده است.
ارزش این تعداد گوش��ی براس��اس اطالعات ثبت 
شده در س��امانه جامع گمرکی در مجموع به میزان دو 

میلیون و 2۹۰ هزار دالر می رسد.
 مجموع واردات گوش��ی های تلفن هم��راه آیفون 
ایکس در سالجاری صرفا 2۰۹۶ دستگاهی است که در 

آبان ماه وارد ایران شده و همچنان ادامه دارد.
 )HS( براس��اس طبقه بن��دی بین الملل��ی کاالیی
و جداول پیوس��ت کت��اب مقررات ص��ادرات و واردات 
کش��ورمان تعرفه گمرکی ترخیص گوش��ی موبایل در 

ردیف تعرفه ای ۸۵۱۷۱2۱۰ قرار دارد.

آگهى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
در اجراى آراى صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، 
ذيال اسامى افرادى كه با ارائه قولنامه و مدارك و مستندات الزم به دبيرخانه هيات مذكور و مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك سقز تقاضاى ثبت و صدور سند مالكيت مورد تقاضاى ابتياعى و متصرفى خود را نموده اند ، مستندا 
به ماده 3 قانون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهى مى شود ، چنانچه از تاريخ انتشار اولين نوبت اين 
آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضى واصل شود معترض بايستى ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايى نموده و گواهى 
تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسليم نمايد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در غير اينصورت چنانچه ذينفع ، گواهى عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و 
تقديم دارد ، اداره ثبت پس از پايان مدت واخواهى بر اســاس راى هيات حل اختالف اقدامات الزم را درخصوص 

ادامه عمليات ثبتى معمول مى دارد . در هر حال صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
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، مع الواسطه ابتياعى از محمد رحيم ساكت 
آقاى رضا لطفى نيا ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالكهاى يك الى 11-5-  .42
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الواسطه ابتياعى از محمد رحيم ساكت 
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، مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده 
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الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده 
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مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عثمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده 
آقاى عزيز حمدى قوجه ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از پالكهاى يك الى   .49
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الواسطه ابتياعى از رحمن فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده 
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الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد

آقاى صالح دستبند ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالكهاى يك الى 11-5-  .69
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الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
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136/09 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مسعود و عبداله اكبرى 
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تاريخ انتشار نوبت اول 1396/09/14-تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/09/28

م/الف 1859
سيد اميد زمانى- رييس اداره ثبت سقز

ش��اه کلید  خصوصی س��ازی 
كار و  رهای��ی جوان��ان از رک��وِد در كس�ب 

اشتغالی است که تنها با زدودن 
چهره رقابت طلبانه نظام مالی عملیاتی می شود.

براس��اس جدیدترین اطالعات؛ از ۱۱ میلیون 
و ۸۰۰ ه��زار نفر جمعیت فارغ التحصیل و در حال 
تحصیل دانشگاهی سال ۹۴ ؛ تعداد بیکاران فعال 
فارغ التحصیل، ۹۰۰ هزار نفر وتعداد بیکاران فعال 
جمعیت در حال تحصی��ل عالی حدود 2۰۰ هزار 

نفر برآورد شده است.
وجود تعداد بی ش��ماری از جوانان بیکار جویای 
کار که هرس��اله بر ش��دت آن افزوده می شود باعث 
ش��ده تا به هنگام برگزاری هر آزمون اس��تخدامی، 
برای هر کرسی اشتغال، ده ها هزار نفر ثبت نام کنند. 
از این رو گاهی دیده می ش��ود که طراحان ش��رایط 
آزمون جذب نیرو، با سخت گیری هایی غیرمعقول و 
ناعادالنه به غربالگری جوانان جویای کار می پردازند 

تا شاید نخبه ای برای دستگاه خود برگزینند.
یک��ی از ای��ن آزمون های��ی ک��ه در ش��رایط 
بغرنج بیکاری برای اس��تخدام جوانان وارد معرکه 

شده،آزمون استخدامی وزارت نفت بوده است.
ثبت نام در این آزمون از تاریخ 2۳ آبان ماه امسال 
آغاز شده و با تمدید دوباره مهلت ثبت نام)۳۰ آبان و 
۸ آذرماه ( به علت اعتراض بر شرایط سخت آن چه 
از جانب متقاضیان و چه از جانب نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی؛ ش��رایط آن در تاریخ های ۸ و ۹ 
آذرماه دس��تخوش تغییراتی قرار گرفت که باز هم 

دردی از داغ بیکاری جوانان ما کم نمی کرد.
کش و قوس های اعتراض گونه فارغ التحصیالن 
و دانشجویان صنعت نفت بر این آزمون استخدامی 
تا جایی ادامه یافت که در ۱۱ آذر ماه، دیوان عدالت 
اداری حک��م لغو موقت آن را ص��ادر کرد. بالفاصله 
فردای آن یعنی ۱2 آذرماه کامران دهقانی مدیرکل 
آموزش وزارت نفت اع��الم کرد که تاکنون حکمی 
مبنی بر توقف موقت آزمون اس��تخدامی از س��وی 
دیوان عدالت اداری به وزارت نفت ابالغ نشده است.

به همین منظور در این گزارش به بررسی یک 
بام و دو هوای این آزمون اس��تخدامی وزارت نفت 

پرداخته ایم که به شرح ذیل است.

 کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی
شرایط آزمون استخدامی وزارت نفت است

"امیر. ت" دانش��جوی 2۸ س��اله مکانیک در 
مقطع کارشناس��ی، یک��ی از متقاضی��ان ثبت نام 
در آزمون اس��تخدامی وزارت نف��ت درباره چرایی 
اعت��راض خود نس��بت به ش��رایط درج ش��ده در 
آزمون مذکور اظه��ار کرد: دفترچه ثبت نام آزمون 
اس��تخدامی دارای 2 بخ��ش ش��اغالن و نخبگان 
دانش��گاهی است که در بخش اول تبدیل وضعیت 
نیرو های مدت موقت، مدت معین و پیمانکار ی به 

شرایط رسمی صورت می گیرد.
وی ادام��ه داد: متقاضیان ش��رکت در مقطع 

کارشناس��ِی بخ��ش نخب��گان دانش��گاهی نیز در 
ابتدا، باید دارنده رتبه کش��وری کنکوِر کمتر از ۴ 
هزار و معدل ب��االی ۱۷ می بودند که با اعتراضات 
انجام ش��ده این شرایط به معدل باالی ۱۶ و رتبه 

کشوری کمتر از ۶ هزار تغییر پیدا کرد.
این متقاضی ش��رکت در آزمون اس��تخدامی 
وزارت نف��ت اضافه ک��رد: در مقطع کارشناس��ی 
نی��ز متقاضیان باید دارای رتبه کش��وری کمتر از 
2۵۰ باشند که این موضوع تنها شامل دانشجویان 

دانشگاه های تراز اول کشور می شود.
"امیر.ت" بیان کرد: عالوه بر موارد فوق متقاضی 
ش��رکت در بخش نخبگان دانش��گاهی باید دارای 
حداقل ۴ سال سابقه کار پیوسته و مستمر در وزارت 
نفت و یا صنایع مرتبط با نفت باشد. وی گفت: کدام 

نخبه دانشگاهی حائز تمامی این شرایط است؟ 

وزارت نفت عالقه ای به استخدام ندارد
هدایت اهلل خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی درباره استخدام وزارت نفت، 
اظهار کرد: مش��کل پیش آمده در عرصه استخدام 
و اش��تغال مس��ئله ای کلی اس��ت و تنه��ا مربوط 
ب��ه وزارت نفت نمی ش��ود. وی اذع��ان کرد: ظرف 
چندین سال گذشته نتوانسته ایم پاسخ مناسبی به 
فارغ التحصیالن کش��ور ارائه دهیم، چراکه دولت ها 
برای اش��تغال زایی اقدام خاصی نکرده اند. از این رو 
اکثر جوانان ما به ویژه دهه شصتی هایی که اکنون 

به سن میانسالی رسیده اند، بیکار هستند.
خادم��ی تصری��ح ک��رد: ن��ه تنه��ا دولت در 
ایجاد اش��تغال موفق نب��وده، بلکه در تحقق هدف 
خصوصی سازی که یکی از راه های ایجاد اشتغال به 
ش��مار می رود نیز درست عمل نکرده است. از این 

رو تنها جوانان این کشور ضرر کرده اند.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی گفت: اکنون در 
ح��وزه انتخابیه من به جز آم��وزش و پرورش؛ فضا، 
س��ازمان، شرکت و یا کارگاهی برای مشغول به کار 
شدن جوانان وجود ندارد یا در خوزستان که یکی از 
مراکز اصلی درآمدزایی برای ایران است، نرخ بیکاری 
بیداد می کند، بنابراین باید بپذیریم که بیکاری دامن 

همه جوانان کشور را در بر گرفته است.
خادمی با اشاره به وجود شمار بسیار زیادی از 
جوانان جویای کار، افزود: دولت به علت محدودیت 
منابع مالی امکان اس��تخدام ای��ن افراد را ندارد و از 
س��وی دیگر نبود بخش خصوصی مزید بر علتی در 
تشدید بیکاری جوانان شده است. به عبارتی دولت 
از مس��ئولیت خود در قبال اش��تغال سرباز زده و از 
سوی دیگر بخش خصوصی به علت رقابت سخت و 

شدید دولت به زمین خورده و امکان ایجاد اشتغال 
ندارد. وی ضمن انتقاد از واگذاری نادرست صنایع، 
بی��ان کرد: در عمل این صنایع به جای واگذاری به 
بخ��ش خصوصی، تحت مالکی��ت عنوانی به نام رد 
دیون قرار گرفته اند و همین باعث شده تا آنها عالوه 
بر رسیدن به ورشکستگی، به اخراج نیروی انسانی 
خود مب��ادرت ورزند، بنابراین در س��ایه این نوع از 
واگذاری ها، نه تنها هیچ اشتغالی ایجاد نشده، بلکه 

ریزش نیرو و افزایش شمار بیکاران رخ داده است.
خادمی افزود: در کشور ما، با ۸۰ میلیون جمعیت 
و این همه منابع و ذخایر معدنی و زیر زمینی بیکاری 
بیداد می کند، در حالیکه کش��وری هم چون چین با 
یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون نفر جمعیت و بدون هیچ 

منبعی ،حتی یک بیکار هم ندارند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: 
کشوری همچون تایوان که به واردات شن و ماسه 
از چین می پردازد یک نفر هم بیکار ندارد، بنابراین 
چه شده که در کش��ور ما که مدام ادعای هوش و 

استعداد دارند این میزان بیکاری موج می زند.
خادمی با اش��اره ب��ه نقش بانک ه��ا در ایجاد 
اش��تغال، گف��ت: در س��ایر کش��ورها؛ بانک ه��ا با 
جمع آوری منابع مالی مردم، ارائه سود معقول )کم( 
به سپرده گذاران و اعطای تسهیالت با درصد بسیار 
کم به بخش خصوصی و کارآفرینی در ایجاد اشتغال 
اهتمام می ورزد از این رو ضمن مس��اعدت در تولید 
ثروت و انجام صادرات، بر افزایش سرعت چرخ های 
تولید و شتاب اشتغال زایی در کشور می افزایند، اما 
در کشور ما بانک ها به رقبای اصلی بخش خصوصی 
تبدیل ش��دهاند، به طوریکه اقدام به خرید صنعت 

پتروشیمی، فوالد و سیمان می کنند.
وی اضاف��ه کرد: زمانیکه ی��ک کارآفرین برای 
دریافت تس��هیالت جهت رونق کس��ب و کار خود 
ب��ه بانک مراجع��ه می کند، نظام مال��ی وجود او را 
ب��ه عنوان یک رقیب پنداش��ته و با ارائه یک وام با 
درصد بسیار باال وی را به سمت ورشکستگی سوق 
داده و در نتیجه منجر به خارج ش��دن او از گردانه 
کسب و کار می شود. خادمی تصریح کرد: عالوه بر 
ای��ن، فرایند گرفتن مجوز و حمایت از بخش تولید 
در کش��ورها طوری است که ش��خص کارآفرین به 
راحت��ی می تواند اش��تغال زایی کند، ام��ا در ایران 
بروکراسی اداری به همراه سایر فرایند ها و هزینه ها 

مانع از تولید ثروت از جانب کارآفرینان می شود.
نایب رئیس کمیس��یون ان��رژی مجلس افزود: 
هن��وز به آن جایگاهی نرس��یده ایم که نگاهمان به 
شخص تولیدکننده ثروت، نگاه حمایت گرانه باشد، 
به عبارتی سیستم اداری ما طوری تعریف نشده که 

از این افراد حمایت کن��د. خادمی بیان کرد: برای 
مثال چند سال پیش یک ش��رکتی در اهواز برای 
جذب تعداد بسیار محدودی اقدام به انتشار آگهی 
اس��تخدام کرد، درپی این موضوع مس��ئله امنیتی 
شده و به اس��تانداری کشیده ش��د و کار تا جایی 

پیش رفت که استخدام لغو شد.
نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس گفت: 
اکنون نیز تعداد بس��یار زیادی از کارکنان نفت با 
س��ابقه اش��تغال باال ؛ تحت نام مدت موقت، مدت 
معی��ن و پیمان��کاری ب��دون هیچ گون��ه تعیین و 
تکلیفی مش��غول به کارند، در حالیکه دستیابی به 
امنیت شغلی حق مس��لم آنهاست. وی ادامه داد: 
همین مسائل باعث ش��ده تا راندمان کار و میزان 
ایمنی کارکنان نفت کاهش یافته و درنهایت شاهد 

آتش سوزی هایی در مناطق نفتی باشیم.
 نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به ادع��ای وزارت نفت مبنی بر 
وجود نیروی م��ازاد و منابع مالی  مح��دود، افزود: 
وزارت نف��ت تنها ۱۴ و نیم درصد از درآمد فروش 
نفت را به عنوان بودجه  خود دریافت می کند و گویا 
این میزان اعتبار کفاف حقوق و دستمزد نیروهایش 
نمی ده��د، بنابراین این وزارتخانه با ش��رایط فوق؛ 

هیچ عالقه ای به استخدام نخواهد داشت.
 خادم��ی با بیان اینکه وقتی بحث اس��تخدام 
پیش می آید وزارتخانه ها در چگونگی برخورد با آن 
مس��تأصل می ماند، گفت: این اتفاق از آنجا نشات 
می گیرد که برای هر صندلی ده ها هزار نفر ثبت نام 
می کنند. بنابراین به هنگام انتشار آگهی استخدام، 
ش��رایط بس��یار س��ختی را ب��رای آن برنامه ریزی 

می کند، تا به جذب افراد معدودی بپردازند.
وی در تشریح نحوه رفع این مشکل، بیان کرد: 
برای زدودن ش��رایط س��خت در آزمون استخدام، 
باید چن��د وزارتخانه دیگر؛ هم  راس��تا و همگام با 
وزارت نف��ت اقدام ب��ه برگزاری آزمون اس��تخدام 
کنند اما آی��ا اکنون وزارتخان��ه  ای تصمیمی برای 
جذب نیرو دارد یا خیر. خادمی تاکید کرد: اگر به 
هم��راه وزارت نفت وزارتخانه های دیگری از جمله 
صنای��ع و معادن، کار، رفاه و امور اجتماعی و غیره 
به جذب نیرو می پرداخت، از شدت سختگیری های 

آزمون های استخدام کاسته می شد.
 نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی در تشریح چرایی سخت گیری های آزمون 
اس��تخدامی وزارت نفت، گفت: برگ��زار کنندگان 
آزم��ون مدعی اند که ما دولتی ب��وده و نمی توانیم 
دول��ت را ب��زرگ کنیم ک��ه البته سخن ش��ان هم 
درس��ت اس��ت؛ ولی قرار بود زمانی، دولت بزرگ 

نش��ود که بخش خصوصی فعال ش��ده باش��د، اما 
وقت��ی همین دولت بخش خصوص��ی را متوقف و 
ش��رکت ها را تحت نام رد دیون به بانک ها، تأمین 
اجتماع��ی و... واگذار کرده و ب��ه دنبال این اتفاق 
موجب ورشکستگی آنها شده است، جوانان جویای 

کار چه تقصیر و چه تکلیفی دارند؟
وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت می گوید من 
فقط یک وزارتخانه هستم و نمی توانم مشکل اشتغال 
کش��ور را به تنهایی حل کنم. موضوع اس��تخدام به 
قدری حیاتی شده که این وزارتخانه حتی به تعیین 
و تکلی��ف نیروه��ای م��دت موقت، م��دت معین و 
پیمانکاران نمی پ��ردازد، چراکه اگر به این کار اقدام 
ورزد مابقی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیز باید 

با این قبیل از نیروهایشان این گونه رفتار کنند.
خادم��ی تصریح ک��رد: وقتی دول��ت با رقمی 
مع��ادل ۹۰۰ هزار نف��ر بیکار در کش��ور برخورد 
می کند در چگونگی اس��تخدام آنها عاجز می ماند 
ام��ا اگر دولتم��ردان ادعای کوچ��ک کردن دولت 
را دارن��د و حاضر به اس��تخدام کس��ی نیس��تند؛ 
باید بخ��ش خصوصی را ب��ه راه بیندازند، در غیر 
این صورت خود قوه مجریه باید مس��ئولیت ایجاد 

اشتغال برای جوانان را بر عهده بگیرد.
 وی درخصوص شرایط سخت استخدام اخیر 
وزارت نفت نیز گفت: مجلس به نوبه خود به صورت 
شفاهی و کتبی اعتراض خود را به زنگنه وزیر نفت 
اعالم ک��رده وحتی به صراحت گفت��ه ایم که این 
شرایط سخت درج ش��ده در آزمون استخدامی به 
معنی تمایل نداشتن وزارت نفت برای استخدام و 
جذب نیرو اس��ت. نمی شود که در این شرایط هم 
مع��دل، هم رتبه کنکور و هم ش��خص جویای کار 

سابقه فعالیت داشته باشد.
 نایب رئیس کمیس��یون انرژی تاکید کرد: این 
عملکرد وزارت نفت به معنی بی نیازی او به استخدام 
است. نحوه اعالم نیاز وزارت نفت برای جذب نشان 
می دهد که این وزارتخانه تنها از روی اجبار اقدام به 
برگزاری آزمون اس��تخدامی کرده تا با تنگ کردن 
فضای رقابتی به خ��روج نخبگان مبادرت ورزد. وی 
تصریح کرد: اکنون مجموعه پیچیده ای از مشکالت 
در زمینه اش��تغال گریبان گیر جوانان و دولت شده 
است. مشکل بیکاری باعث بی انگیزگی و افسردگی 
این قشر شده و کسی در این زمینه فریادرس نبوده 

و این موضوع برای دولت خوب نیست.
خادمی افزود:  طبق قانون اساسی حاکمیت باید 
شرایط را طوری مهیا کند تا جوانان فارغ التحصیل 
و غی��ر فارغ التحصیل حق انتخاب ش��غل داش��ته 
باش��ند. وی گفت: در کش��وری که تقاضا بیشتر از 
عرضه باش��د البی گری به وج��ود می آید. بنابراین 
پارتی بازی در اس��تخدام تمامی نیروهای جویای 
کار بسیار فاحش است. در کشور ما نیز، تا واسطه 
نداشته باشی اتفاقی نمی افتد و برای استخدام، به 
مدرک تحصیلی و شایس��تگی های فردی توجهی 

ندارند.)باشگاه خبرنگاران(

نظام مالی، كارآفرين را رقيب خود می داند
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