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نای��ب رییس انجمن صنفی کاریابی های غیر
دولتی اس��تان کرمان گفت :س��ال گذش��ته 68
درصد جویندگان کار و فارغ التحصیالن دانشگاه
ها فاقد مهارت بودند .زهره جعفرخانی در جمع
روسای مراکز کاریابی و کارآفرینی استان کرمان

با اش��اره به اینکه از  23مرکز کاریابی در استان
 9مرکز در شهر کرمان هستند افزود 50 :درصد
جویندگان کار ثبت نام ش��ده در این مراکز فارغ
التحصیالن دانشگاهی هستند .وی گفت :فرصت
های شغلی در سال گذشته  79درصد مربوط به

خدم��ات 19 ،درصد مربوط به صنعت و کمتر از
یک درصد مربوط به کشاورزی است .به گزارش
ایرنا ،وی اظهار کرد :سال گذشته  14هزار و 574
نف��ر کارجو در مراکز کاریابی ثبت نام کردند که
شش هزار و  854نفر از آنها به کار گمارده شدند.
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 120میلیارد دالر
سرمایهگذاری ایرانیان
خارج از کشور در ایران
نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران گفت :از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون
 120میلیارد دالر سرمایه گذاری از سوی ایرانیان خارج
از کشور در ایران انجام شده است.
به گزارش ایرنا ،محسن جالل پور افزود 100 :شرکت
بزرگ در دنیا ،ش��رکت های ایرانی را جزو  10مشتری
اول خود قرار داده اند.
وی بیان کرد :اس��تان کرمان هم ظرفیت خوبی برای
سرمایه گذاری در بخش های مختلف و آمادگی جذب
سرمایه گذاران دارد.
وی گفت :برای ستاد سرمایه گذاری کرمان مرکزیتی
را پیشنهاد می کنیم که ارتباط با ایرانیان خارج از کشور
از طریق این ستاد انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
کرمان افزود :یک هیات عمانی شامل  60نفر در روزهای
پنجم و ششم اردیبهشت به تهران می آیند و جمع بندی
که ما در اتاق بازرگانی ایران داشتیم  92درصد ظرفیت
عمان دست این  60نفر است.
وی گفت :س��تاد س��رمایه گذاری کرم��ان می تواند
از ظرفیت هیات عمانی و هیات سوییس��ی که بیس��تم
اردیبهشت به ایران می آید استفاده کند.
جالل پور افزود :با توجه به این که در نشست توسعه و
سرمایه گذاری در سفر رییس جمهوری به کرمان تمامی
سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور نمی توانند حضور
یابند م��ی توانیم به صورت ویدئو کنفرانس این ارتباط
را برقرار کنیم ولی نیاز به ابزار آن داریم .وی بیان کرد:
سیستم ویدئو کنفرانس می تواند در  30نقطه همزمان
ارتباط برقرار کند .وی گفت :بیش��ترین سرمایه گذاران
خارج از کشور در آمریکا و آلمان هستند .استاندار کرمان
هم در این نشست گفت :سیستم ویدئو کنفرانس دایمی
باشد که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
علیرضا رزم حسینی افزود :کرمانیانی که داخل کشور
هس��تند در نشس��ت با رییس جمهوری حضور داشته
باش��ند و کس��انی که نمی توانند حض��ور پیدا کنند از
طریق ویدئو کنفرانس ارتباط داشته باشند.
وی اظهار کرد :برنامه ریزی نشست توسعه و سرمایه
گذاری استان بر عهده رییس اتاق بازرگانی کرمان باشد
و فهرس��تی از فعاالن اقتصادی کرمانی خارج از کشور
را جم��ع بندی کنید .تهیه لوح فش��رده از کل ظرفیت
های استان به دو زبان فارسی و انگلیسی و طراحی یک
س��ایت جامع برای ایرانیان خارج از کش��ور از مصوبات
این نشست بود.

معاون وزیر:

 200هزار اشتغال پذیر
توانمند می شوند
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی توانمندسازی  200هزار نفر اشتغال پذیر و
کارورز را از برنامه های امسال این وزارتخانه عنوان کرد.
حس��ن طای��ی در جمع روس��ای مراک��ز کاریابی و
کارآفرینی اس��تان کرمان افزود 10 :تا  40هزار میلیارد
ریال اعتبار برای سال جاری خواهیم داشت که اگر این
کار انجام ش��ود  200هزار نفر اشتغال پذیر و کارورز را
توانمند می کنیم .وی بیان کرد :این افراد را در بنگاه ها
توانمند می کنیم و برای این کار  ،آیین نامه ای تدوین
شده است .وی اظهار کرد :تالش بسیاری برای موضوع
مالی��ات مراکز کاریابی ها انجام دادیم اما تاکنون تالش
ها برای تخفیف های مالیاتی به نتیجه نرسیده است.
معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی به بحث درآمد مراکز کاریابی اش��اره
ک��رد و گفت :درآمد ناکافی این مراکز به مس��اله کلی
بازار بر می گردد.
وی تاکید کرد :باید مراکز کاریابی گزارش های میدانی
داش��ته باش��ند و ببینند به کار گمارده شدگان پس از
مدتی چه میزان ریزش کرده اند.
به گزارش ایرنا ،طایی به بحث فقدان تطابق ش��غلی
دانش آموختگان اشاره کرد و گفت :راه حل این موضوع
این است که فرد را در دوره آزمایشی اشتغال و استخدام،
اشتغال پذیر کنیم.
وی اظهار کرد :به کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی
توج��ه می کنیم زیرا بودج��ه الزم را برای پرداختن به
کارگاه های متوسط و بزرگ نداریم.
طای��ی گفت :مراکز کاریابی می توانند اس��تعدادیابی
کنن��د و بهتری��ن مراکز برای ش��ناخت اس��تعدادها و
توانمندی های کارجویان هستند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از گفتن و تذک��ر دادن به
مس��ووالنی که به اس��تان کرمان سفر می کنند خسته
نش��وید افزود :بای��د بدانیم که مهارت ه��ای گفتاری،
شنیداری و نوشتاری مهمتر از بقیه مهارت ها هستند.
مع��اون وزیر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی بیان کرد:
هن��وز به اهمیت کارآفرینی که نیاز عصر امروز ماس��ت
نرسیده ایم و متاسفانه در برخی مراکز کارآفرینی فردی
پاس��خگوی ارباب رجوع است که توانایی کافی را برای
این موضوع ندارد .وی گفت :از س��ویی بخش تقاضا در
مراکز کارآفرینی نیز دچار مشکل است اما باید بپذیریم
که مشکالتی نیز در حوزه عرضه وجود دارد.
طایی تصریح کرد :باید در فرآیند کارپذیری بدانیم که
چ��ه آموزش هایی ارایه دهیم تا فرد پس از طی کردن
این آموزش ها بتواند وارد عرصه کار شود.
وی گفت :برای اش��تغال پذی��ری دانش آموخته باید
بتوانیم دانش را به مهارت تبدیل کنیم.

استاندار کرمان در دیدار با تشکلهای کارگری:

دوران سعی و خطا در اقتصاد به پایان رسیده است
*سنگ بنای دولت بر رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار گذاشته شده است

“علیرضا رزم حس��ینی “ در جلسه با تشکلهای کارگری با بیان
اینکه دوران س��عی و خطا در اقتصاد ایران تمام ش��ده است و باید
یک اس��تراتژی واحد اقتصادی که دولت به کلیات آن رسیده باشد
بنا ش��ود،گفت :باید بتوانیم آرامش و رونق اقتصادی را در اس��تان
ایجاد کنیم و س��نگ بنای دولت تدبیر و امید ،بر رونق اقتصادی و
بهبود فضای کسب و کار در جامعه گذاشته شده است و خوشبختانه
دولت در جهت افزایش اشتغالزایی در جامعه کارهای اساسی انجام
داده است
وی با تبریک هفته کار و کارگر افزود :کارگران شایستگی چنین
نامگذاریای را دارند زیرا یکی از پایههای اقتصادی کش��ور و حتی
دنیا ،کارگر و کارفرما است.
وی با بیان اینکه باید هفته کار و کارگر را با شکوه برگزار کرده و
قدر و منزلت کارگران را بیشتر بدانیم ،اظهار کرد :باید فرهنگ کار
را روز به روز در جامعه گس��ترش دهیم زیرا منافع کارگر و کارفرما
به یکدیگر گره خورده است.
به گزارش ایس��نا ،اس��تاندار کرمان با بیان اینک��ه اگر کارفرمایی
نباش��د کارگری وجود ندارد و برعکس ،اظهار کرد :کارگر و کارفرما
دارای منافع مش��ترکی هستند که هیچکس نمیتواند دیگری را از
صحنه خارج کند.
مقام عالی دولت در اس��تان کرم��ان تصریح کرد :دولت به عنوان
واس��طه بین این دو قشر حمایتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و  ...را برای توسعه فرهنگ کارفرمایی و کارگری ایجاد خواهد کرد.
رزم حسینی گفت :تشکلهای کارگری در همه جای دنیا از قدرت
بیشتری برخوردار هستند که خوشبختانه در جامعه ایرانی هم این
تشکلها در سالهای اخیر به جایگاه واقعی خود نزدیک شدهاند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بیش از نی��م میلیون از جمعیت اس��تان را
متخصصان ،کارگران و بازنشستگان تشکیل دادهاند ،گفت :این آمار
جمعیتی نش��ان از این دارد که باید روز به روز قدر جامعه کارگری
را بدانیم و عمق مشارکت خود را با آنان افزایش دهیم.
وی اظهار کرد :طبیعی اس��ت اگر بخواهیم فقط به منابع دولتی
ن��گاه کنیم ب��ا توجه به محدود بودن این منابع ،نمیتوانیم کاری را
برای اقتصاد کشور انجام دهیم.
علیرضا رزم حسینی ،با بیان اینکه اقتصاد ایران هم دولتی و هم
یارانهای است ،اظهار کرد :متاسفانه در هر بخشی که نگاه میکنیم

خواهیم دید که دولت مجبور ش��ده اس��ت یارانهای را برای رونق و
س��ر پا نگه داش��تن آن در نظر بگیرد .باید اقتصاد دولتی و یارانهای
برچی��ده ش��ود که هدف نهای��ی طرح اقتصاد مقاومت��ی نیز بر این
موضوع تاکید میکند.
وی اف��زود :اگ��ر گروههای متخصص ،دانش��گاهیان و صنعتگران
بتوانند طرح اقتصاد مقاومتی را برای مردم تبیین کنند قطعا مردم
ب��ه صحن��ه خواهند آمد و خود به خود اقتصاد مقاومتی در کش��ور
اجرایی خواهد شد.
رزم حس��ینی اظهار کرد :متاس��فانه اقتص��اد مردمی و خصوصی
در کش��ور بس��یار ناچیز اس��ت در حالی که باید عکس این باش��د.
باید ش��رایطی را فراهم کنیم که در چش��مانداز برنامه پنجم اصل
سیاستها برای کوچک سازی اقتصاد دولتی و بزرگ کردن اقتصاد
مردمی انجام شود.
رزم حسینی با بیان اینکه حفظ منافع ملی با گفتوگو کردن ایجاد
خواهد شد ،اظهار کرد :در جغرافیا و زمانی زندگی میکنیم که دارای
هوشمندی سیاس��ی خاصی است ،بنابراین این ملت نمیتواند دور
خود دیوار بچیند و معتقدم که باید با دنیا در ارتباط بود.
وی سیاس��ت مقاومتی را ب��رونزا عنوان کرد و گفت :سیاس��ت
مقاومتی یک سیاست برونزا است و اگر بخواهیم اقتصاد مردمی را
تشکیل دهیم باید معامالت سیاسی و اقتصادی با بینالملل را داشته
باشیم .استاندار کرمان افزود :امسال که سال همدلی و همزبانی است
و انتخ��اب بس��یار مهم و هدفداری را در پی��ش رو داریم باید یک
انسجام داخلی بین ملت و دولت ،جناحهای سیاسی ،کارگر و کارفرما
به وجود آید تا بتوانیم منافعمان را در دنیا به راحتی تامین کنیم.
رزم حس��ینی تصریح کرد :ما اهل منطق هستیم و از قدرت چانه
زنی قوی نیز برخورداریم و این باعث افتخار است که رئیسجمهور
آمری��کا مبنای تصمیم گیریه��ای خود را صحبتهای مقام معظم
رهبری به عنوان مرجع دینی شیعیان قرار میدهد.
اس��تاندار کرمان با بیان اینکه فضای س��ال ج��اری ،فضای رونق
اقتصادی خواهد بود ،اظهار کرد :ار ابتدای سال جاری و به ویژه پس
از مذاکرات هستهای ایران با  5+1عالئم نوید بخش رونق اقتصادی در
ایران ظهور پیدا کرده است و معتقدم هم اکنون فرصت خوبی مهیا
شده است که همه شرکتهای نامدار ایرانی به برندهای بینالمللی
بپیوندند .علیرضا رزم حسینی اظهار کرد :باید خودمان را از تکنولوژی

چینی نجات دهیم .اگر ش��رکتها و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند با
شرکتهای روز دنیا ارتباط برقرار کنند بسیار سودآور خواهد بود و
قطعا میتوانیم به توسعه و پیشرفت مد نظر خود نزدیکتر شویم.
وی با بیان اینکه اگر تحولی در دس��تگاههای دولتی به وجود آید
خیلی از مش��کالت س��رمایهگذاران حل میش��ود ،اظهار کرد :باید
شرایطی را به وجود آوریم که رونق اقتصادی به وجود آید و بخشی
از این اقتصاد با عملکرد دستگاههای دولتی میتواند سرعت پیدا کند.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد :رسوبهای خیانتهای دشمنان
هنوز در کشور ما وجود دارد و متاسفانه ساختار اداری صد ساله مانع
پیشرفت کشور است و نسل امروز نمیداند در گذشته چه اتفاقاتی
افتاده و فاصلهی بس��یار بزرگی بین بزرگان و نس��ل جدید به وجود
آمده اس��ت که باید روز به روز این فاصله را کمتر و یک پیوس��تگی
بین نسلها به وجود آید.

یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی:

گفتمان جدیدی در استان رقم خورده است

یک کارشناس ارشد اقتصادی استان ،با تحلیل تغییرات انجام شده
در دولت تدبیر و امید و بر مبنای آن در استان کرمان گفت :استاندار
کرمان گفتمان جدیدی را در زمینه توسعه استان رقم زده است.
محمدرض��ا دهقان پور در گفت و گو با ایرنا افزود :از اقدامات مهم
علیرضا رزم حس��ینی اس��تاندار کرمان در بدو ورود خود و در اولین
سخنرانی ها قرار دادن «معاد» در کنار «معاش» بود.
وی بیان کرد :استاندار کرمان طرحی نو در فرآیند توسعه استان شکل
داد و بر انداختن فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران پافشاری می کند.
وی با اش��اره به مطرح ش��دن تکریم سرمایه گذاران و حفظ حرمت
کارآفرینان از سوی مدیریت استان گفت :اگر استاندار کرمان اقدام
اجرایی دیگری در استان انجام ندهد هم می توان مطرح کردن همین
صحبت ها که باعث بررسی دوباره بسیاری از معادله ها می شود را
کار بزرگی از طرف وی دانست.
این کارش��ناس مسایل اقتصادی ادامه داد :بررسی دوباره بسیاری از
معادله ها باعث تغییر تفکر نسبت به سرمایه گذار می شود که این
تغییرات نیاز به فردی مانند رزم حسینی دارد.
وی گفت :اما وقتی بحث انداختن فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران
مطرح می ش��ود متناسب ترین کار این است که همراه با این شعار
حرکت کنیم.
وی تصریح کرد :تفکر کهنه موجود در دستگاه های دولتی نسبت به
س��رمایه گذاران بار سنگینی است که قدرت پرواز را از بین می برد
و هر وقت سرمایه گذران و فعاالن اقتصادی به یک سازمان مراجعه
میکنند آن قدر گرفتار پیچ و خم ها و بروکراسی های اداری میشوند
که عطای کارشان را به لقایش می بخشند.
دهقان پور افزود :تبعات هر یک روز ناتمامی کار سرمایه گذار دامن
همه را می گیرد و متاس��فانه برخی افراد در دس��تگاه های دولتی
متوجه این موضوع نیستند.
وی گفت :مثلث توس��عه که از س��وی اس��تاندار کرمان مطرح شد
طرحی است که در آن سعی شده بین اضالع حاکمیت یک وحدت
رویه ایجاد شود.
وی عنوان کرد :سعی شده بخش خصوصی به عنوان محور این مثلث
ق��رار گیرد و ارکانی که تاکنون اهمیتی به این بخش نمی دادند در
کنار این عضو قرار گیرند و آن را بپذیرند.
کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اینکه در استان کرمان واژه ها به
خوبی معرفی نمی شوند گفت :معنای لغوی توسعه خروج از لفاف به
معنای خروج از یک جامعه سنتی به سمت یک جامعه مدرن است
نه به این معنای که از تمامی امکانات بهره مند باشیم.
دهقان پور افزود :معنای لغوی درس��ت توس��عه به این معناست که
تفکری نو داشته باشیم و این موضوع تنها برای جامعه انسانی امکان
پذیر است.
وی گفت :اگر قرار است مثلث توسعه شکل بگیرد می بایست حلقه

توسعه ارتباطات صنعت
و دانشگاه از سوی شرکت
شهرکهای صنعتی و
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دنبال می شود

مفقوده در این مثلث نمایان شود و آن حلقه مفقوده آموزش است.
وی اظهار کرد :متاس��فانه این آموزش کمرنگ است و باید از پایین
ترین رکن جامعه یعنی دانش آموزان شروع کنیم.
کارشناس ارشد اقتصادی گفت :دیدگاه استاندار کرمان این است که
اگر س��رمایه گذاری کالن در استان انجام شود ناخودآگاه به سمت
توسعه پیش خواهیم رفت اما ممکن است این اتفاق نیفتد.
وی مثال زد :اگر یک خودرو گرانقیمت داشته باشیم و کمربند نبندیم
نشان می دهد ما انسان توسعه یافته نیستیم.
وی گفت :س��رمایه گذاری های متع��دد و متنوع لزوما عاملی برای
توسعه نخواهند بود اما مطمئنا به رشد اقتصادی کمک خواهند کرد
و به تبع آن مشکالت اجتماعی را به حداقل می رسانند.
دهقان پور به انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری در استان اشاره
و بیان کرد :زمانی می توان به قراردادها فکر کرد که آنها را متناسب
ب��ا برنامه های بلندم��دت و کوتاه مدت در نظر بگیریم و بعد آنها را
قائم به شخص نبندیم.
وی گفت :نکته سوم تصمیمی گیری ها این است که بستن قراردادها
متناوب و قائم با بانک اطالعات مهندسی باشد که در حال حاضر این
بانک اطالعاتی وجود ندارد.
وی ادامه داد :بهترین اقدام دولت تدبیر و امید در زمان آغاز به کار،
این بود که توانست فضای پرالتهاب و روانی را تبدیل به فضای ساکن
و ثابت کند و بزرگترین استفاده را از این حیث مردم بردند.
این کارشناس گفت :دولت گذشته پروژه های نیمه تمامی را که نیاز
به  800هزار میلیارد تومان اعتبار دارد باقی گذاشت.
وی افزود :سال  94بودجه کشور نزدیک به  150هزار میلیارد تومان
بس��ته شده است یعنی اگر تا پنج س��ال بودجه کشور را صرف این
پروژه های نیمه تمام کنیم باز پروژه های دیگری باقی خواهد ماند
که یکی از دالیل آن به هم ریختن نظام برنامه ریزی بود.
وی بیان کرد :دولت قبل با وجود اینکه پروژه های بسیار زیاد نیمه
تمامی را کلید زد به بخش خصوصی به عنوان مولد هم توجهی نکرد
و گواه��ی این بی اعتنایی را می ت��وان در عدم اجرای قانون بهبود
مستمر فضای کسب و کار دید.
دهقان پور گفت :انتخاب رییس دفتر رییس جمهوری از میان مدیران
ارش��د بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود
که حس��ن نیت دولت به بخش خصوصی را نش��ان داد .وی اضافه
کرد :بهترین و موثرترین ابزار تجربه شده در دنیا ،استفاده از ظرفیت
های بخش خصوصی اس��ت و البته می بایست بخش خصوصی این
فرصت را غنیمت بداند.
وی گف��ت :ظرفیت جدیدی در کرم��ان به وجود آمده و فرصت بی
نظیری را در اختیار اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی قرار
داده که در صورت استفاده نکردن از این فرصت ،ممکن است تبعات
حاصل از آن را نتوان جبران کرد.

در دیدار مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان و رئیس دانشگاه شهید باهنر
بر تقویت روابط صنعت و دانشگاه تاکید شد.
در جلس��ه ای که در دفتر ریاس��ت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد ،مجید
غفاری مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی کرمان با ارایه گزارشی از وضعیت
ش��هرکها ونواحی صنعتی اس��تان بر ورود دانشگاه در حوزه های مختلف صنعتی
تاکید کرد.
غفاری گفت  :مرکز خدمات فناوری و کسب وکار شهرک صنعتی کرمان  2نیز پل
ارتباطی شرکت های مشاوره ودانش بنیان با صاحبان صنایع است که در حال حاضر
با استقرار دفاتر مختلفی ،خدماتی در سطح شهرکهای صنعتی استان ارائه می شود.

خبر

دومین موزه صنعت برق
کشور در کرمان
افتتاح میشود

مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نی��روی برق ش��مال
اس��تان کرمان گفت :دومین موزه صنعت برق کشور
اردیبهشت امسال در کرمان افتتاح می شود.
منصور شهبا با اشاره به اینکه ساخت کارخانه چراغ
برق قدیم کرمان در دو مرحله صورت می گیرد افزود:
مرحل��ه دوم این مجوع��ه مربوط به موزه صنعت برق
است که بزودی آماده افتتاح می شود.
وی خاطرنشان کرد :پروژه ساخت موزه صنعت برق
با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و  660میلیون ریال اجرا
شده که البته هنوز به مرحله پایانی خود نرسیده است.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق شمال استان
کرم��ان گفت :مرحل��ه اول این مجموع��ه مربوط به
محوطه سازی و س��اختمان شماره دو کارخانه قدیم
برق می باشد که به عنوان فضای اداری مورد استفاده
قرار گرفته است.
وی بیان کرد :آغاز بازسازی کارخانه چراغ برق قدیم
و تبدی��ل آن به م��وزه صنعت برق در مردادماه  93با
محوریت ش��رکت توزیع نیروی برق ش��مال استان و
همکاری ش��رکت س��هامی برق منطق��ه ای کرمان و
همچنین با همفکری و همراهی ش��هرداری و میراث
فرهنگی آغاز شد.
شهبا تصریح کرد :این مجموعه پس از موزه صنعت
برق تهران دومین موزه صنعت برق کشور خواهد بود.
وی افزود :برق اولین بار سال  1311توسط مرحوم
هرندی به کرمان آورده و پس از فراگیر شدن استفاده
در ش��هر کرمان و نصب نیروگاه در خارج از شهر روز
به روز از رونق کارخانه چراغ برق قدیم کاسته شد.
وی گفت :صنعت برق کرمان از ابتدای ورود تاکنون
فراز و نشیب زیادی را طی کرده و با وجود ناهمواری ها
با همت ستودنی دست اندرکاران هم اکنون پیشرفت
های قابل مالحظه ای را در این صنعت شاهد هستیم
که روند تکامل آن جالب توجه است.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق شمال استان
کرمان افزود :درصدد هس��تیم با ساخت موزه صنعت
برق تاریخ این صنعت را با تمامی جذابیت های علمی
و هنری برای نسل های آینده به یادگار بگذاریم.
وی گف��ت :دومین موزه صنعت برق کش��ور پس از
افتتاح آماده بازدید عالقه مندگان خواهد بود..
کارخان��ه چراغ ب��رق کرمان ابتدای ب��ازار عزیز که
بخش��ی از راسته ش��مالی  -جنوبی بازار کرمان می
باشد بنا شده است.
مدیرکل تعاون و کار کرمان:

مشاوره کارآفرینی نهادینه
نشده است

این کارش��ناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد :توجه به مسوولیت
اجتماعی ،الزمه فعالیت و تحرک بخش خصوصی اس��ت زیرا امروز
بخش خصوصی هرچه بیشتر به پیشتیبانی مردم نیاز دارد.
وی اظه��ار کرد :در کش��ورهای اروپایی موفق ترین ش��رکت ها به
مس��وولیت اجتماعی توجه دارند البته در آن کش��ورها این موضوع
به نوعی اجبار است و آنها می دانند که اگر کاالیی را بدون کیفیت
و هزین��ه گزاف در اختیار مردم قرار دهن��د گروه هایی علیه آن ها
معترض خواهند شد.
دهق��ان پور گفت :آنها در نتیجه این کار ،س��ود اقتصادی خود را از
دس��ت خواهند داد .وی تصریح کرد :در بسیاری مواقع تصور بخش
خصوصی این است که منشاء وجود مشکالتشان از ناحیه دولت می
باشد اما ناکامی بالغ بر  60درصد واحدهای صنعتی بخش خصوصی
ناشی از مدیریت آنهاست.
وی گف��ت :بخش خصوصی باید بداند یک کارخانه دار خوب و یک
صنعتگر خوب لزوما یک مدیر خوب نیست .محمدرضا دهقان پور در
پایان تاکید کرد :بخش خصوصی باید از این فرصت به دست آمده در
استان کرمان برای باال بردن جایگاه خود ،استفاده کند.

در ادامه ،دکتر محمد جواد فدایی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان به شکلگیری
جلساتی از سوی این دانشگاه ،سازمان صنعت ،معدن وتجارت ،اتاق بازرگانی صنایع،
معادن وکشاورزی کرمان به منظور بررسی مسایل صنعت ومعدن اشاره کرد وگفت:
در نظر داریم این جلسات را در سال جاری به طور جدی دنبال کنیم.
وی صنایع مس��تقر در شهرکها و نواحی صنعتی را زمینه ساز اشتغال منطقه نام
برد و افزود :بایستی برای رونق اشتغال ،توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط
دنبال شود .
در پایان این دیدار مقرر شد پیشنهادات اجرایی از طریق معاونت های دومجموعه
دنبال شود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان کرمان
گفت :مش��اوره کارآفرینی در کشور و استان نهادینه
نش��ده است و نیازمند گسترش اطالع رسانی در این
زمینه هس��تیم .حس��ن رحمانی افزود :بسیاری افراد
برای مشاوره به افراد غیر مجوزدار مراجعه می کنند.
وی بی��ان کرد :در برخی موارد آنچه موجب توفیق
نیافتن سرمایه گذاران شده نبود مشاوره صحیح توسط
افرادی اس��ت که طرح می دهند و باید اطالع رسانی
بسیاری برای جا انداختن این مراکز انجام شود.
وی ب��ا تبریک هفته کار و کارگر گفت :آنچه در دو
تا سه س��ال گذشته در استان از طریق کاریابی های
غیردولتی و مشاوره های کارآفرینی انجام شده موثر
بوده اما باید بیشتر کار شود .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اس��تان کرمان افزود :در مدت مذکور وفاق
و همدلی بس��یار خوبی بین این مراکز ایجاد ش��ده و
انجمن صنفی کاریابی ه��ا را احیا کردیم .به گزارش
ایرنا ،وی تاکید کرد :باید یکسری وظایف جدید را برای
مراک��ز کاریابی تعریف و تفویض کنیم تا ضمن اینکه
به کارهای دیگر می پردازند بتوانند بیش��تر و عمیق
تر در حوزه خود وارد شوند و کار کنند.
رحمان��ی گفت :هر فصل یک ب��ار گزارش تحلیلی
عملکرد کاریابی های استان در شورای اشتغال مطرح
می ش��ود و متناسب با آسیب هایی که در تحلیل ها
بدس��ت آمده از دانشگاهیان استان دعوت به کمک و
همکاری کنیم.وی به هشت مرکز مشاوره کارآفرینی
اش��اره و بی��ان کرد :ب��ه این مراکز طب��ق فرآیند در
دس��تورالعمل مجوز دادیم و فعال هستند .وی اظهار
کرد :کانون کارآفرینان استان در گذشته حضور پررنگ
در محافل نداشتند اما اکنون فعال هستند و خدمات
خوبی ارایه می کنند.

