خبر آخر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور

تصاحب  1.5میلیون شغل توسط اتباع بیگانه

دریافتیکارگرکویتی
 5برابر کارگر ایرانی

مدیر اداری و روابط عمومی :مرجان ضیایی
همکاران :راضیه ابوالحسنی -مهدی نعمتالهی
بهاره محسنی -احسان امینزاده -محمدهادی جاللپور
مدیر هنری :اعظم حاکمی

ریی��س اتحادیه پیشکس��وتان جامعه کارگری با اش��اره
ب��ه تصاحب ی��ک میلیون و  500هزار فرصت ش��غلی در
کش��ور توسط اتباع بیگانه گفت :قانون کار مانع اشتغال و
سرمایهگذاری نیست و اگر این چنین بود امروز بازارچههای
مرزی و شهرکهای صنعتی باید گلستان میشدند!.
حسن صادقی با بیان اینکه سرمایهگذاری در کشور باید
به س��مت رونق تولید برود ،اظهار ک��رد :قانون کار زمانی
اجرایی و در معادالت روابط کار درگیر میش��ود که روابط
کارگر و کارفرما احراز شود.
وی که در برنامه پایش سخن میگفت ،ادامه داد :قانون
کار برای افراد بیکار نوشته نشده بلکه برای کارگران شاغل
اس��ت و اگر مانع اش��تغال بود امروز باید در شهرک های
صنعتی و بازارچههای مرزی که این قانون در آنها اجرایی
نمی شود ،اشتغال باالیی را شاهد بودیم.
صادقی ادامه داد 12 :سال است که کارگاه های کوچک
ما از شمول قانون کار خارج شدهاند اما میزان اشتغال ایجاد
شده در این بنگاه ها چقدر بوده است؟.
به اعتقاد وی قانون کار در اجرا مش��کلی ندارد بلکه در
تفسیر و برداشت از قانون کار و نگاه سودجویانه به آن است
که مشکل وجود دارد.
رییس اتحادیه پیشکس��وتان جامع��ه کارگری در ادامه
خاطر نشان کرد :در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران
و نزدیک به  85درصد آنها دارای قرارداد موقت هس��تند.
در ماده  7قانون کار دو تبصره داریم که دولت مکلف است
ظرف شش ماه از اجرای قانون آیین نامه آن را تصویب کند
ولی شش ماه که هیچ 21 ،سال است این آییننامه تدوین
نشده و کارفرمایان بخش خصوصی خود را در حاشیه امن
دولت پنهان کردهاند.
صادقی تصریح ک��رد :در تمام دنیا قرارداد موقت وجود
دارد و منکر آن نیستیم ولی در هیچ کجای دنیا از قرارداد
موقت سوء استفاده نمیشود.
وی در پاسخ به این پرسش که علت بیکاری و مشکالت
اش��تغال در کشور چیست؟ گفت :بسیاری از شغلهای ما
در اثر ورود کاالهای چینی مثل کفش از رده خارج ش��ده
و بخش��ی از ش��غلها در ارتباط با اتباع بیگانه از بین رفته
اس��ت به نحوی که یک میلیون و  300هزار فرصت شغلی
در کش��ور توس��ط اتباع بیگانه اشغال شده است .در حالی
ک��ه امروز کارگر ایرانی بهترین گزینه برای انتخاب نیروی
کار در کویت و دوبی اس��ت و آنها نیروی کار ایرانی را به
لحاظ تعهد کاریش به خدمت میگیرند.
به گزارش اقتصاد آنالین ،رییس اتحادیه پیشکس��وتان
جامع��ه کارگری در بخش دیگری از س��خنان خود درباره
حداقل دستمزد کارگر ایرانی و دیگر کشورها گفت :یکی از
مسائل درباره حداقل دستمزد این است که شاید ما نسبت
به کشوری مثل کویت دستمزد بیشتری بگیریم اما فراموش
نکنیم که دریافتی یک کارگر کویتی پنج برابر کارگر ایرانی
است چون او حق دریا ،حق تابستانه و حق پاییزه میگیرد؛
بنابر این مالک ما میزان دریافتی نیروی کار است.
صادقی متذکر شد :در سال گذشته نسبت مزد به معیشت
درکشور حدود  35.7درصد دچار فاصله شده است در حالی
که در کش��ورهایی چون هند و کره جنوبی نسبت مزد به
حداقل معیشت به اندازه ما دچار عقب ماندگی نشده است.

پیشنهادسردبیر

هفته نامه اقتصادی استان کرمان
شمارههای تماس:

تحریریه32478011-13 :
توزیع32474272 :
چاپ :کارمانیا

معرفی کتاب

مفتخورهایاقتصاد
چهکسانیهستند؟

پست الکترونیکEqtesadkerman93@gmail.com :
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اداری و آگهی32474271:
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Tuesday

نبود استراتژی ملی برای صادرات

عنوان :اقتصاد چگونه
کار میکند
موضوع :ن��گاه تازه به
اقتص��اد کالن با تاکید بر
دوگانه هایک/کینز
نویسنده :راجر فارمر/
محمدرضا فرهادی پور
ناش�ر :انتشارات دنیای
اقتصاد 1392:چاپ دوم
قطع رقعی 201/صفحه
قیمت10000:تومان
اين كتاب پيش��نهاد سياس��تي مهم��ي از جانب
عن�وان :اقتص��اد در
یک درس
موض�وع :واکاوی
کژتابیه��ای نظ��ری و
عملی در اقتصاد
نویس�نده :هن��ری
ها ز لی��ت  /محس��ن
رنجبر،نیلوفر اورعی
ناشر :انتشارات دنیای اقتصاد1391:
قطع رقعی 252/صفحه
قیمت 11000:تومان
هازلی��ت در آغ��از کت��اب اقتص��اد در یک درس

متفكري برجس��ته اس��ت .فارمر سنتهاي هايك و
كين��ز را براي ارائه راهي جديد براي تثبيت اقتصاد
و تحكيم اعتماد جامعه در خصوص چش��ماندازهاي
آينده بهطور متوازن بهكار ميگيرد .سايمون جانسون
( ،)Simon Johnsonاس��تاد كارآفريني مدرسه
مديريت اس��لون امآيتي و اقتصاددان ارشد پيشين
صندوق بينالمللي پول در باره این کتاب میگوید:
راج��ر فارمر ،ما را به اصول اولي��ه ارجاع ميدهد و
استداللي واضح و موجز را به زباني ارائه ميكند كه
پيگيري آن آسان است .هيچ سياستگذاری اشتياق
چندان��ي براي پذيرش رويك��رد فارمر ندارد؛ همين
اتفاق در دهه  1930براي كينز هم افتاد.

مینویس��د :اين كتاب تحليلي اس��ت بر پندارهاي
اقتصادي باطلي كه اين روزها چنان فراگير شدهاند
كه تقريبا آييني جديد را پديد آوردهاند ...اين روزها
هيچ دولت مهمي در دنيا وجود ندارد كه سياستهاي
اقتص��ادياش ،اگر تقريبا به ط��ور كامل با پذيرش
برخي از اين اوهام و خياالت تعيين نش��ده باش��د،
دستكم از آنها اثر نپذيرفته باشد .شايد كوتاهترين
و مطمئنترين راه براي دس��تيابي به دركي مناسب
از اقتصاد ،تحليل اين گونه خطاها و به ويژه واكاوي
در اش��تباه بنياديني باش��د كه اي��ن خطاها در آن
ريش��ه دارند .اين است فرضي كه در پس اين كتاب
و عنوان نس��بتا ستيزهجويانه و بلندپروازانه آن قرار
دارد.

صادرات عجیب در اقلیم کمآب ایران!
عجیب است که در اقلیم کمآب ایران ،صادرکننده
آب مجازی از طریق هندوانه و سیب زمینی هستیم
و از سوی دیگر گندم وارد میکنیم.
عبدالمجید مهدوی دامغانی معاون پژوهش��کده
علوم محیطی دانشگاه ش��هید بهشتی اظهار کرد:
در ایران همواره مش��کل تاریخی ،نبود اس��تراتژی
ملی برای صادرات و واردات محصوالت کشاورزی
مبتنی بر پایداری وجود داشته است.
وی افزود :در حال حاضر کشور با بحران کمآبی
مواجه اس��ت ام��ا در تولید و صادرات کش��اورزی
هیچ سیاس��ت مدون و مشخصی مبتنی بر کاشت
و ب��ه کارگی��ری ابزار در جهت مص��رف بهینه آب
وجود ندارد.
این کارش��ناس کش��اورزی با اش��اره به گزارش
بانک مرکزی مبنی ب��ر اینکه حدود  2.5میلیارد
متر مکعب آب در کشور صرف تولید گوجه فرنگی
و خیار میش��ود ،گفت :کس��ی منک��ر ارزش این
محصوالت در س��فره خانوادههای ایرانی نیست اما
باید در نظر داش��ت این محصوالت به انداز ه گندم،
ذرت ،برن��ج و جو از جایگاه اس��تراتژیک در تامین
امنیت غذایی برخوردار نیستند.
مهدوی دامغانی به صادرات  500هزار تن هندوانه
در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد :سوال این
است که ارزآوری هندوانه ارزش صادرات این حجم
از آب مج��ازی را دارد ی��ا خیر؟ ب��ا صرف هر متر

مکعب آب برای تولید پسته  10برابر هندوانه سود
میبریم .چ��را در چنین محصوالت با نیاز آبی کم
سرمایهگذاری الزم صورت نمیگیرد؟ در حال حاضر
صادرات کشاورزی ما مبتنی بر مازاد تولید است.
وی اف��زود :از یک س��و صادرکنن��ده رب گوجه
فرنگ��ی به عنوان محصولی آببر و از س��وی دیگر
واردکننده علوفه و نهادههای دامی هس��تیم .دبیر
انجمن کشاورزی بومشناختی ایران با بیان اینکه
تامین ابزار موثر و کافی برای تدوین الگوی کشت
در اقلیم کمآب ایران ضروری اس��ت ،تصریح کرد:
الگوی کش��ت نمیتواند سفارشی و دستوری باشد
بلکه باید مش��وقها و ابزاره��ای الزم برای هدایت
نظامهای تولید کشاورزی در جهت تولید محصوالت
دارای اولویت به کار گرفته شوند.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

22

30

100

زمینه ایجاد  22هزار فرصت
شغلی در  43شهرک و ناحیه
صنعتی استان کرمان فراهم
شده است.

حمل و نقل محصوالت
کشاورزی در جنوب استان 30
درصد افزایش داشته است.

شهردار کرمان گفت :در حال
حاضر  100پروژه عمرانی در
شهر کرمان فعال است .

درصد

هزار نفر

150

پروژه عمرانی

365

میلیارد ریال خسارت

میلیارد تومان

 150میلیارد ریال خسارت
بر اثر سرما زدگی به باغات
شهرستان زرند وارد شد.

بودجه شهرداری کرمان در
سال جاری  365میلیارد تومان
اعالم شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت :غیرمولدها به
توانایی شبهمافیایی دست پیدا کردند به طوری که مقامات
پولی کشور به طور رسمی اعالم کردند ،قادر به گزارشگیری
 70درصد انحصارهای مالی نیستند.
فرشاد مومنی اظهار کرد :کاهش نرخ سود بانکی در چنین
ش��رایطی به معنای اعطای سوبس��ید جدی��د به این بخش
غیرمافیایی و غیرمولد اس��ت و تا زمانی که مناس��بات غلط
اقتصادی و ساختار پراشکال نهادی علیه مردم و تولیدکنندهها
آرایش قوا داده اس��ت کاهش نرخ س��ود تس��هیالت بانکی
دستاوردی برای عامه مردم نخواهد داشت .به گزارش ایسنا،
وی با اش��اره به اینکه ش��اهد تاثیر تغییرات در شاخصهای
اقتصادی به اعتبار تحوالت سیاسی نیستیم ،تصریح کرد :دلیل
این امر این اس��ت که در دولت گذش��ته به طرز بیسابقهای
دست باال گرفته
ِ
غیرمولدها در س��اختار اقتصادی و سیاسی
ش دهاند .این افراد که عموما در دوره احمدینژاد پیدا شدند
توانستند یک انحصار مالی خیلی بزرگ و البته بدون مجوز
تشکیل دهند .منافع این افراد هم راستا با تولیدکنندگان و
م��ردم نبود و با توجه به اینکه آن��ان از توانایی غیرعادی در
این حوزه برخوردار بودند ،از این توانایی برای ضربه زدن به
تولید ملی و دامن زدن به فعالیتهای غیرمولد استفاده کردند.
مومن��ی ادامه داد :این روند طوری بود که در ماههای پایانی
دولت احمدینژاد ،وزیر وقت اطالعات در یک مصاحبه عمومی
به صراحت اعالم کرد ،بار اصلی مسئولیت تشنج در بازار سکه
و مستقالت برعهده خودیهاست اما ایشان فرصت ارائه تعریف
شفاف و عملیاتی از خودیها را نداشت .وی اظهار کرد :کاهش
نرخ سود تسهیالت بانکی بدون کوچکترین اصالحی در کل
س��اختارهای نهادی صورت گرفته اس��ت و این یعنی اینکه
تمامی ناهنجاریهای گذشته ایجاد خواهد شد.
استاد دانش��گاه عالمه طباطبایی بیان کرد :مسئلهای که
م��ا از روز اول روی کارآم��دن دولت جدی��د مطرح کردیم
و متاس��فانه هن��وز مورد توجه ق��رار نگرفت��ه ،برخوردهای
جزئینگر و موضعی با افرادی است که بخش قابل توجهی از
قدرتهای شبهمافیایی و شبه کانگستری را در اختیار دارند،
با این وضعیت سیاس��تهای اقتص��ادی دولت نتیجهبخش
نخواهد بود .دولت باید با نگرش سیستمی یک تغییر آرایش
معنیدار در ساختار نهادی اقتصادی کشور را در دستور کار
خود قرار دهد و اگر چنین نکند حتی دس��تاوردهای بزرگ
سیاس��ت خارجی نیز بالاثر خواهد بود .مومنی خاطرنش��ان
ک��رد :چنانچه ماجرای تفاهم قطعی ش��ود بای��د خود را از
کانال انتقال تکنولوژی به کش��ور و جایگزینی ماشینآالت
جدید و به طور کلی بهبود کس��ب و کار نش��ان دهد اما با
ساختار موجود اقتصادی این امر امکانپذیر نیست .این استاد
دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد :باید امیدوار بود دولت،
ولو اینکه منافع شخصی دغدغههای بسیاری برای نیروهای
تاثیرگذار ایجاد کرده باش��د به این بلوغ فکری رسیده باشد
که در اقتصاد ورشکس��ته و تسلیم شده در برابر انحصارهای
پولی شبهمافیایی حتی کسب و کار خود این افراد نیز رونق
نخواهد داش��ت و مهمتر اینکه با این شرایط مردم نسبت به
دس��تاوردهای سیاسی نیز سرخورده و مایوس خواهند شد.
وی ادامه داد :باید به دولت هشدار مشفقانه داد که اگر یک
بازبین��ی جدی در س��اختار نهادی اتف��اق نیفتد و از طریق
ط��رح یک برنامه ملی به مبارزه با فس��اد پرداخته نش��ود و
هزینه فرصت مفتخوارگی در اقتصاد همچنان پایین باشد
ما نخواهیم توانس��ت از دستاوردهای سیاسی به نفع وحدت
ملی و ارتقای کیفیت همگانی استفاده کنیم.

انتخاب حق شماست
اقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالعرسانی بازار کار و استخدام در استان کرمان

با بیمه عمر و سرمایهگذاری
آینده خانواده خود را تامین نمایید
www.karafarininsurance.com
آدرس شعبه کرمان :خیابان شهید رجایی -جنب کوچه شماره  - 33بیمه کارآفرین -تلفن32733961-2 :
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اولین روزنامه اقتصادی
انگلیسی زبان ایران

کارستان

پیشنهادهایی برای کار

یکی از مشکالت اساسی این روزها که بسیاری از خانواده ها با آن سر و کار دارند،بیکاری است که از نظر بسیاری
از کارشناسان و مردم،معضل شماره یک اقتصاد ایران نیز محسوب می شود.گروه کسب و کار «اقتصاد کرمان» با
هدف کمک به فرآیند کاریابی و جستجوی شغل و برطرف کردن مشکل این بخش از مخاطبان خود،هر هفته اقدام
به انتشار آگهی های استخدام شرکتهای دولتی و خصوصی میکند و کارجویان محترم میتوانند برای اطالع از
آخرین آگهیهای استخدام به «اقتصاد کرمان» مراجعه کنند .این اطالعات به صورت هفتگی و بر اساس تاریخ
انقضای آگهیها به روز خواهد شد.
ساعت کار

حقوق و مزایا

جنسیت

مدرک مورد نیاز
مهندس مکانیک

 8تا 16

اداره کار

آقا

مهندس ماشین آالت

 8تا 16

اداره کار

آقا

مدیر تولید

 8تا 16

اداره کار

آقا

لیسانس مدیریت بازرگانی

 8تا 14

توافقی

خانم

فوق دیپلم برق

 8تا 16

اداره کار

آقا

فوق دیپلم کامپیوتر

 8تا 16

اداره کار

آقا

مسئول فروش

 8تا 14

ثابت +پورسانت

خانم  -آقا

حسابدار

 8تا 14

اداره کار

خانم

لیسانس گرافیک

 8تا 14

450

خانم

کارپرداز

 8تا17

500

آقا

منشی

 8تا 17

500

خانم

کارگر فنی

 8تا 16

اداره کار

آقا

-

توافقی

آقا

اپراتور

 8تا 16

 450پایه

آقا

جوشکار

 8تا 16

اداره کار

آقا

کارگر فنی

 8تا 16

اداره کار

آقا

پرستار مرد مسن(سیرجان)

-

-

آقا

فروشنده

-

توافقی

خانم

مشاور امالک

-

پورسانت

آقا

کارگر ساده سن پایین

مرجع آگهیهای کار و استخدام
هفتهنامه اقتصادکرمان

کاریابی کارآفرین 32446836

