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چرتکه

وضعیت ماندگاری نیروی کار
در شغل اصلی

بخش اقتصاد -نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال
بسیار جوان بوده و بیش از  ۱۶میلیون و  ۲۰۰هزار نفر از
نیروی کار کشور معادل  ۶۹.۲درصد ،طول مدت اشتغال شان
کمتر از  ۱۵سال است.
به گزارش مهر ،یافتههای مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت
نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان می دهد ،در سال ۹۶
از مجموع  ۲۳میلیون و  ۴۰۰هزار شاغل کشور ،طول مدت
اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار
نفر از شاغالن کشور که  ۵۴.۲درصد جمعیت شاغل کشور را
شامل می شد ،کمتر از  ۱۰سال بود.
همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۵
میلیون و  ۸۰۰هزار نفر از شاغالن کشور ( ۲۴.۹درصد) بین
 ۱۰تا  ۲۰سال ،طول مدت اشتغال برای سه میلیون و ۱۰۰
هزار نفر از جمعیت شاغل کشور (۱۳.۲درصد) بین  ۲۰تا ۳۰
سال و طول مدت اشتغال برای یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر
( ۷.۷درصد) بیش از  ۳۰سال بوده است.
نتایج این مطالعه آماری نشان می دهد ،نیروی کار کشور از
نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش از  ۱۶میلیون
و  ۲۰۰هزار نفر از نیروی کار کشور معادل  ۶۹.۲درصد ،طول
مدت اشتغال شان کمتر از  ۱۵سال است.
بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود
 ۱۲.۱سال برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود
 ۱۰سال و  ۸ماه و برای مردان نیز  ۱۲سال و چهار ماه است.
عالوه بر این ،میانگین طول مدت اشتغال در سال  ۹۶نسبت
به سال  ۹۵حدود یک ماه کاهش یافته است که این کاهش
برای مردان نیز یک ماه اما برای زنان  ۲ماه بوده است.
بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته به طور مطلق
حدود  ۷۹۱هزار نفر به تعداد شاغالن کشور نسبت به سال
 ۹۵افزوده شده است که از این تعداد حدود  ۴۰درصد مربوط
به زنان است.
بنابراین می توان گفت یکی از علل افزایش بیشتر میانگین
طول مدت اشتغال در شغل اصلی در زنان نسبت به مردان،
رشد بیش از  ۸درصدی تعداد شاغالن زن در سال  ۹۶نسبت
به سال  ۹۵باشد.
میانگین طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی ۱۸
سال
آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال  ۹۶نشان می
دهد که از  ۲۳میلیون  ۴۰۰هزار نفر شاغل در کشور ،حدود
 ۴میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در بخش کشاورزی ۷.۵ ،میلیون
نفر در بخش صنعت ۱۱ ،میلیون و  ۸۰۰هزار نفر در بخش
خدمات و بیش از  ۵هزار نفر در فعالیت های نامشخص
مشغول به فعالیت می باشند.
از حدود  ۴.۱میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی ،طول
مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر  ۱.۵میلیون
نفر ( ۳۷درصد) کمتر از  ۱۰سال ،حدود  ۹۳۱هزار نفر
(۲۲.۷درصد) بین  ۱۰تا  ۲۰سال ،حدود  ۶۸۸هزار نفر (۱۶.۷
درصد) بین  ۲۰تا  ۳۰سال و حدود  ۹۷۰هزار نفر (۲۳.۶
درصد) بیش از  ۳۰سال است.
بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش
در شغل اصلی ،به ترتیب با  ۳۷درصد مربوط به دهه اول
اشتغال و با  ۱۶.۷درصد مربوط به دهه سوم اشتغال است.
همچنین بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می
شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش
کشاورزی ،با حدود  ۲میلیون نفر ( ۴۹.۹درصد) طول مدت
اشتغال شان کمتر از  ۱۵سال و میانگین طول مدت اشتغال
در این بخش حدود  ۱۸.۴سال برآورد می شود.
طول مدت اشتغال ۵۶درصد شاغالن بخش
صنعت کمتر از  ۱۰سال
از حدود  ۷.۵میلیون نفر شاغل در بخش صنعت ،طول مدت
اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر  ۴.۲میلیون نفر
( ۵۵.۸درصد) کمتر از  ۱۰سال ،حدود  ۲میلیون نفر (۲۶.۷
درصد) بین  ۱۰تا  ۲۰سال ،حدود  ۸۸۶هزار نفر (۱۱.۸
درصد) بین  ۲۰تا  ۳۰سال و حدود  ۴۲۹هزار نفر (۵.۷
درصد) بیش از  ۳۰سال می باشد.
بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می شود که
نیروی کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز
بسیار جوان بوده به طوریکه بیش از  ۵.۴میلیون نفر معادل
 ۷۱.۹درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از  ۱۵سال است.
مدت اشتغال  ۷۴درصد شاغالن بخش
خدمات کمتر از  ۱۵سال
در بخش خدمات نیز از حدود  ۱۱میلیون و  ۸۰۰هزار نفر
شاغل ،طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر
 ۷میلیون نفر معادل  ۵۹.۱درصد کمتر از  ۱۰سال ،حدود ۲
میلیون و  ۹۰۰هزار نفر ( ۲۴.۵درصد) بین  ۱۰تا  ۲۰سال،
حدود  ۱.۵میلیون نفر ( ۱۲.۹درصد) بین  ۲۰تا  ۳۰و حدود
 ۴۱۰هزار نفر ( ۳.۵درصد) بیش از  ۳۰سال می باشد .بر
این اساس نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در
بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از  ۸.۷میلیون
نفر معادل  ۷۴.۲درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵
سال بوده است.
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تأملی بر بازار آشفته موبایل

بخش اقتصاد -نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت موبایل موجب تحمیل و
تزریق شوکهای ناگهانی به این بازار شده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،در طول سالیان گذشته ،بازار موبایل یکی از حوزههای پر رونق و با
گردش مالی بسیار باال در ایران به شمار میرفته و به تبع این موضوع شاهد
بودهایم بسیای از جوانان جوینده شغل ،به مدد جذابیتهای مالی و اقتصادی
و ضریب تقاضای باالی آن برای خرید و فروش این محصول یا در حوزه فروش
و یا در حوزه تعمیرات مشغول به فعالیت شدهاند.
اما نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت آن باعث تحمیل و
تزریق شوکهای ناگهانی و به تعبیر صحیحتر شوکهای
آنچنانی به این بازار شده است.
کم نیستند خریداران و فروشندگانی که با این سئوال و
دغدغه ذهنی دست و پنجه نرم میکنند که شرایط فعلی
تا چه زمانی ادامهدار خواهد بود و اساسا نقطه پایان این
بیثباتی و نابسامانی در بازار گوشی همراه کجاست.
به واسطه همین وضعیت برخی از خریدارن گوشی دست
نگه داشتهاند تا شاید ثبات و آرامش به این بازار باز گردد و
سپس گوشی مورد نظر خود را با قیمتی معقولتر تهیه و
خریداری کنند.
مصطفی درخشان ،یکی از فعاالن حوزه توزیع تلفن همراه
در غرب استان تهران در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به رکود سنگین در بازار
موبایل ،اظهار کرد :متاسفانه در فضایی که ضریب مراجعه
مشتری به واسطه افزایش قیمتها به میزان قابل توجهی
کاهش یافته ،کمبود گوشی در بازار شرایط سخت و دشواری
را فراهم ساخته است.
وی افزود :بعضا مراجعه کنندگان سفارش مدل خاصی از
گوشی را میدهند ،اما متأسفانه در بازار موجود نیست و بعد
از پیگیریها و رایزنیهای بسیا ِر ما ،با افرادی که با آنها کار
میکنیم ،آن هم بعد از گذشت سه تا چهار روز ،ممکن است
گوشی مورد نظر مشتری پیدا و تأمین شود در غیر اینصورت اغلب ،خود ما
به متقاضی پیشنهاد میکنیم از گوشیهای موجود در ویترین یکی را انتخاب
و خریداری کند.
درخشان در پاسخ به سئوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص
علت نایاب و کم یاب شدن برخی از ب ِرندهای موبایل در بازار گفت :البته پیدا
کردن گوشی مورد نظر در مراکز فروش گوشی همراه تهران به مراتب سادهتر
از شهرستانها است ،اما واقعیت بازار این است که حتی در مراکز به اصطالح
بورس گوشی همراه این مشکل وجود دارد و زمانی که علت را جویا میشویم

در پاسخ این گونه مطرح میشود که برخی از سوءاستفاده کنندگان از شرایط
اقتصادی کشور و تالطمات موجود به احتکار گوشی مبادرت ورزیدهاند که از
سوی دستگاههای ذی ربط شناسایی شده اند و تلفنهای احتکار شده ضبط و
توقیف شده است .وی افزود :البته به زعم بنده ،هستند افراد و گروههایی که
گوشیهای درخواستی بازار را در اختیار دارند ،اما در سودای گرانتر شدن آن
همچنان از فروش و عرضه آن اجتناب میکنند ،چون نایاب شدن تلفن همراه
در شرایطی که کارخانجات تولیدکننده آن همچنان فعال هستند امری منطقی

و معقول به نظر نمیرسد ،آن هم در شرایطی که اساسا ایران در زمره کشورهایی
است که کمپانیهای تولیدکننده به این امر واقف هستند ،ضریب تقاضا برای
خرید تلفنهای همراه و به اصطالح گوشی بازی در آن باال است که البته این
موضوع در ماههای اخیر با ظهور و بروز گرانیها و کاهش قدرت خرید مردم و
افزایش خیره کننده قیمت گوشی به هیچ عنوان به مانند گذشته نیست.
عدم صدور مجو ِز فروش برای عرضه تلفن همراه
گزارشها و اخبار موجود در رسانهها نشان میدهد تا این زمان در ارتباط با

صدور مجوز فروش به گوشیهای همراه وسواس نشان داده میشود.
شاید یکی از علتهای اصلی این موضوع به تخلف واردات گوشی همراه با ارز
 ۴هزار و  ۲۰۰تومانی بازگردد و ظاهرا متولیان امر برای مقابله با متخلفان
چنین تصمیمی را اتخاذ نموده اند.
همین امر باعث شده تا فاصله میان عرضه و تقاضا به میزان قابل توجهی زیاد
شود و به زعم برخی از فعاالن حوزه بازار موبایل حتی در صورت آزاد سازی
مجوزها و عرضه گوشی همراه ،آنچنان شاهد تعویق و خالء عرضه گوشی
در بازار بوده ایم که در بازه زمانی کوتاه مدتی ،مجددا
شرایط فعلی حاکم خواهد شد و با وضعیت موجود آزاد
سازیُ ،م َسکِنی کوتاه مدت است و درمان گر مشکالتِ
فعلی نخواهد بود.

وعدهای که محقق نشد
نزدیک به دو ماه پیش ،وزیر ارتباطات از حصول تعادل در
بازار موبایل ظرف  ۱۰روز آینده (آیندهای که هفتهها از
آن میگذرد) ،خبر داد ،اما این امر خطیر محقق نشد و
متاسفانه همچنان شاهد نابسامانی جدی در بازار موبایل
هستیم.
چندی پیش ،محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات،
از اصالح فرآیند واردات با تدبیر وزارت صمت و ورود بانک
مرکزی برای رفع مشکل ایجاد شده در ارتباط با ترخیص
گوشیهای همراه در گمرک و رایزنیها با دادستان تهران
برای تعیین تکلیف موبایلهای توقیف شده خبر داد.
با همه این اوصاف با توجه به وارداتی بودن تلفن همراه
و باال رفتن نرخ ارز بسیار بعید است قیمت گوشی همراه
به نرخهای گذشته باز گردد و تجربه نوسانات و افزایش
قیمتها در طول سالیان و دهههای گذشته در ارتباط با
بسیاری از کاالهایی که قیمت آنها با افزایش همراه شده
نشان میدهد در آخر امر ،در صورت کاهش قیمتها،
همچنان تنزل حاصل شده جبران کننده افزایش قیمتها نخواهد بود.
به عنوان نمونه در کاالیی خاص ،قیمت با افزایش و رشد  ۶۰تا  ۷۰درصدی
همراه میشود ،اما بعد از مدتی و حتی با بازگشت ثبات و آرامش تنها  ۱۰تا
 ۲۰درصد از افزایش قیمت جبران میشود.
به هر ترتیب امید آن میرود هر چه سریعتر با اتخاذ تدابیر ویژه و موثر شاهد
تحقق ثبات ،آرامش در بازار تلفن همراه باشیم ،ضرورتی که مطالبه بسیاری
از فعاالن این حوزه و مردم به عنوان متقاضیان خرید گوشی همراه به شمار
میرود.

داللها برای باال بردن قیمت ارز از چه شگردهایی استفاده میکنند
بخش اقتصاد« -دالالن ارز» فقط کسانی نیستند که در پیاده رو خیابان
فردوسی ایستاده اند و ارز خرید و فروش می کنند؛ اغلب آنها کارگزاران
دالالن اصلی اند که در دفترهای تهران ،هرات ،سلیمانیه و دوبی نشسته اند
و با ارتباطات خارجی ،زد و بند با برخی عوامل داخلی و تعریف
منافع میلیاردی برای خود ،رسماً با سرنوشت  80میلیون ایرانی
بازی می کنند.
برای دالالن ارز مهم نیست چه تعداد بیمار بر اثر گرانی ناشی از
قیمت ارز و عدم توان تهیه دارو ،جان خود را از دست خواهند داد
یا چند دختر دم بخت در تهیه جهیزیه درمانده می شوند و چند
پدر ،در برابر فرزندانشان شرمنده خواهند بود.
کاهش بهای ارز در روزهای اخیر ضربه مهمی به دالل های بزرگ
ارز وارد کرده است و اگر اوضاع به همین گونه پیش برود ،هزاران
میلیارد تومان ضرر یا بهتر است بگوییم عدم النفع بر آنان تحمیل
خواهد شد.
البته طبیعی است که آنان نیز مانند هر تاجری درصدد جلوگیری
از زیان برآیند و دست به هر کاری برای بیچاره کردن مردم و
تخریب معیشتشان بزنند.
بنابراین از روز چهارشنبه یازدهم مهرماه ضدحمله خود را با چند
شگرد آغاز کرده اند؛ اولین و مهم ترین حربه آنها ،افزایش قیمت
در فضای مجازی است .این روش پیشتر نیز جواب داده است.
بنابراین در سایت ها و کانال هایشان قیمت هایی بیش از آنچه در عمل ،خرید
و فروش می شود اعالم می کنند و عوامل شان در بازار نیز به این قیمت های
ساختگی استناد می کنند.
روش دوم دالالن ارز این است که برخی عوامل خود را به بازار می فرستند و
در جاهایی که تجمع زیادی وجود دارد اعالم می کنند که مقدار محدودی دالر
مثال تا سقف  10هزار دالر را به قیمت باالیی می خرند .مثال اگر قیمت معامالتی
در آن ساعت  11هزار تومان باشد با صدای بلند می گویند که  13هزار و 500
تومان می خرند و واقعا هم  10هزار دالر را با همین قیمت می خرند.
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به شماره ثبت  3746و شناسه ملی 10720171860
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/27
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان محمد مهدی الطافی با کد ملی  2594068152و محمود احمد
شعربافی با کد ملی  261958685و محمد علی جنتی با کد ملی
 2593628332نعمت بابائی مژدهه با کد ملی  5699830995و اسمعیل
درودگر جورشری با کد ملی  2593169672به عنوان اعضاء هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 – 2آقایان محمد شهیر فرشاد امیرمستوفیان با کد ملی 2594094021
و آقای عزیز حوصله دار صابر با کد ملی  2649022388به عنوان بازرسان
اصلی و آقای اسماعیل ساده با کد ملی  2594117684به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 – 3روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 – 4ترازنامه منتهی به سال  1396/12/29مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،تصویب ترازنامه
و صورت های مالی ،انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت

همین رقم ،جو بازار را تحت الشعاع قرار می دهد ،حال آن که تنها یک یا
چند معامله محدود و هدفمند انجام شده است .شاهدان این معامله همه جا
می گویند که به چشم خود دیده اند که دالر به فالن قیمت خریداری شد.

همچنین برخی عوامل آنها ماموریت دارند دالرهایی را به قیمت باالتر از بهای
واقعی روز و در میان جمع به همتایان هماهنگ شده خود بفروشند و در بازار
جوی حاکم شود که چند معامله مثال به قیمت  15هزار تومان انجام شد.
مشاهدات خبرنگاران در خیابان فردوسی نیز حاکی از آن است که شبکه ای از
این نوچه دالل ها از طریق گروه های اختصاصی تلگرامی با یکدیگر در ارتباط
و هماهنگی اند و دالالن اصلی در هر لحظه آنان را خط دهی می کنند که
مثال االن برو سر فالن کوچه و مقابل چشم مردم از فالنی دالر بخر به فالن
قیمت و نظایر این .این ضعف غیرقابل اغماض نهادهای مسئول است که طی

سال ها نتوانسته اند ریشه این دالالن و نوچه هایشان را بخشکانند.
یکی دیگر ازشگردهای اصلی دالالن اصلی دالر و حامیان پرنفوذ آنان ،جعل
خبر است ،به عنوان مثال یک کانال آن طرف آبی که مدام بر طبل افزایش
قیمت دالر می کوبد ،تصویری از تجمع مردم برای فروش
دالر را به عنوان عکسی از هجوم مردم برای خرید دالر
منتشر کرد.
یا کانالی که پیش از این در ساعت  12نیمه شب خبر می
زد که دالر هم اکنون  1000تومان گران تر شد ،در اولین
شبی که مردم برای فروش دالرهای خانگی در خیابان های
محل استقرار دالالن تجمع کرده بودند و قیمت دالر به
خاطر همین مازاد عرضه پایین آمده بود نوشت :در کجای
دنیا بازار ارز ساعت  10شب باز است که قیمت پایین بیاید؟
و فراموش کرد که خود در ماه های گذشته در هر ساعتی از
شبانه روز که اراده می کرد ،برای دالر قیمت جعل می کرد.
البته آنچه گفته شد ،الیه آشکار اقدامات جریان ضد مردمی
ارز است و وجود زد و بند در برخی الیه های پنهان و
نیز برنامه های پردامنه کشورهای معاند منطقه در تقویت
دالالن جهت خارج کردن ارز از کشور و ...ابعاد دیگر این
سناریوی جنایتکارانه علیه مردم ایران است.
ترکیدن حباب غیر واقعی ارز طی روزهای گذشته نشان داد
که با هوشیار شدن مردم و تفوق نگاه بلند مدت به منافع ناپایدار لحظه ای می
توان همه این طرح ها و تالش ها را به سادگی شکست داد.
قیمت هایی را که برخی سایت ها و کانال ها جعل می کنند باور نکنیم و به
آنها استناد نکرده و از خرید ارز مگر در صورت ضرورت مانند سفر خودداری
کنیم .فریب شوهای دالالن را نخوریم و صد البته هیچکدام از اینها منافی
مسئولیت دولت و سایر نهادهای حکومتی ،به ویژه دستگاه های امنیتی و
قضایی نیست چرا که مردم انتظار دارند با دالالنی که به نیابت از دشمن به
سمت مردم ایران تیراندازی می کنند ،قاطعانه و بی رحمانه برخورد شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوقالعاده سالیانه (نوبت اول)

شرکت میناز سبز اندیش گیالن به شماره ثبت  20817و شناسه ملی 14007184450
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی فوقالعاده سالیانه
نوبت اول که در روز یکشنبه مورخ  1397/07/29راس ساعت  17به آدرس :رشت خیابان سعدی ،خیابان استادسرا،
کوچه نشاط ،جنب هتل اردیبهشت ،دبیرستان هوشمند پسرانه علم و صنعت تشکیل میگردد ،حضور بههم رسانند.
کلیه سهامداران محترم الزم است شخصا در مجمع حضور یافته و یا وکیل و موکل از شنبه تا چهارشنبه هر هفته
از ساعت  09:30الی  14:30در دفتر شرکت به آدرس رشت ،بلوار رشتیان ،جنب خیابان شمسی پور ،ساختمان
 ،313واحد  4حاضر و در حضور نماینده هیات مدیره اقدام به وکالت نمایند.
دستور جلسه:
 – 1استماع گزارش هیات مدیره شرکت در سال مالی 1396
 – 2استماع گزارش بازرس قانونی شرکت در سال مالی 1396
 – 3بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1396
 – 4تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره
 – 5تعیین بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای سال مالی  1397و تعیین حقالزحمه آنان
 – 6تعیین یک روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیهای شرکت در سال مالی 1397
 – 7تامین بخشی از هزینههای مالی  3ماهه شرکت از جانب سهامداران

هیات مدیره شرکت

