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راهی دراز تا رفع مشکل بیکاری

داشتن ش��غل جزو حیاتیترین نیازهای هر
انسان بهحس��اب میآید که عالوه بر بحث
درآم��دی ،وجهه و اعتب��اری که به یک فرد
میدهد از نظر روانش��ناختی نیز میتواند تا
ح��د زیادی امنیت زندگی و روان او را تحت
تأثیر ق��رار دهدو از ای��ن رو میطلبد بحث
اش��تغال و رفع بی��کاری که ه��م اکنون از
معضالت مهم کش��ور ماست در دستور کار
مس��ئولین قرار گیرد .در همین راستا هفته
گذش��ته ش��اهد برگزاری نشست مشترک
کارگروه اشتغال و س��رمایهگذاری استان و
ش��ورای اداری س��یرجان بودیم که بهدلیل
اهمی��ت موضوع بخش مهم��ی از مباحثی
که در این نشست با حضور معاون اقتصادی
استاندار و مسئوالن ارشد شهرستان برگزار
شد به موضوع اشتغال اختصاص یافت.
◄ ◄ توج�ه به تولید و اش�تغال را از
یاد نبریم
کس��ب رتبه نخس��ت ایج��اد اش��تغال در
استان توس��ط شهرستان سیرجان میتواند
گام مؤثر و نقطه امی��دی در رفع معضالت
بیکاری شهرس��تان باش��د .فرمان��دار ویژه
س��یرجان پس از این که گزارش مختصری
از عملکرد سال گذش��ته شهرستان را ارائه
داد ،در بخش��ی از س��خنان خود گفت :به
هم��ت همه مس��ئولین شهرس��تان س��ال
ّ
گذشته در بس��یاری از شاخصها بهویژه در
حوزه اشتغال رتبههای خوبی کسب کردیم.
امس��ال نیز که تأکید مقام معظم رهبری بر
اقتصاد مقاومتی و خرید کاالی ایرانی است
امید است در این زمینه بتوانیم خوب عمل
کنیم .از آنجا که سال گذشته با عنوان سال
«تولید و اشتغال»نامگذاری شده بود ،ادارات
همت
و نهادهای مختلف در سراس��ر کشور ّ
ویژهای در بحث ایجاد اشتغال به خرج دادند.
معاون اس��تاندار با اش��اره به عملکرد خوب
شهرستان سیرجان در حوزه اشتغال تصریح
ک��رد :در برنامه مدونی که از س��وی دولت
تدبیر و امید مطرح ش��ده بود ایجاد 2500
شغل برای شهرس��تان در نظر گرفته شده
بود که ماحصل برگ��زاری هر دو هفته یک
همت
جلس��ه کارگروه اشتغال شهرستان و ّ
مسئولین ،ایجاد اش��تغال باالی  8هزار نفر
یعن��ی باالی  340درصد بود که در س��طح

با بهکارگیری  8هزارنفر در سال گذشته ،سیرجان رتبه اول ایجاد اشتغال را در استان بهدست آورد

| عکس روابط عمومی فرمانداری |

در دوران حاضر پیش��رفتهای عظیم بشری راه را بیش از گذشته برای
خشونت دولتها فراهم کرده ،اختالفات قومی ،قبیلهای ،ارضی ،نژادی،
دینی ،و زبانی هنوز در گوش��ه و کنار جه��ان قربانی میگیرد و صلح و
دمکراس��ی هم نتوانس��تهاند ملتها را از ورطه نابودی و هالکت رهایی
بخش��ند .اخالقیات و هنجارهای بشری در میان ملّتها بهطور عام و در
میان دولتها بهطور خاص رنگباخته و نخبگان هم به چیزی جز کسب
توأمان ثروت و قدرت بهطور دائمی اهمیت نمیدهند .رسانهها به جنگها
و اختالفات دامن میزنند .نظم نوین جهانی نتوانس��ته چش��ماندازی از
رشد و توسعه برای ملّتها فراهم کند .افقهای پیش روی ملّتها توسط
سیاستمداران بر اساس سازههای ذهنی و منهای اخالقیات در یک فضای
ایزوله تولید میشود؛ دستاوردهای سازمانهای حقوق بینالمللی با عنوان
فلس��فه صلح میان دولت -ملّتها هنوز نتوانس��ته از جنگ و خشونت
جلوگیری کند و هرروز به ابعاد خش��ونتهای سیس��تماتیک توس��ط
دولتها افزوده میشود ،غریزه ماندن به مناقشات قومی و ازهمپاشیدگی
درونی ملّتها و دولتها منجر شده ،دنیای فناوری و اطالعات از مرزهای
ملی فراتر رفته اما هنوز مستمندان با دیده حسرت به سفره اغنیا چشم
دوختهاند .نظم و دمکراسی ،حقوق بشر و آزادی و عدالت در میان انبوهی
از مشکالت جوامع رنگباخته است .تضاد و تعارض میان دولت-ملتها
ه��ر روز بیش از گذش��ته گریب��ان ملّتها را چنگ زده؛ کجاندیش��ی و
کوتهفکری برخی سیاس��تمداران و تمرکز بیشازاندازه بر اندیشه مادی،
بشر را به سراشیبی سقوط نزدیکتر کرده است.
آگاهیهای واژگونه رسانهها هرروز ابعاد تازهتری به خود میگیرد و درروند
رشد فکری بشر نابسامانی ایجاد کرده است .ملتها؛ دولتها را بیخاصیت
میپندارند اما دولتها به فرایند عقبماندگی جوامع پافشاری میکنند.
ادامه روند صلح و دمکراسی در خاورمیانه بدون توجه به خواست ملّتها
در هالهای از ابهام؛ توس��ط قدرتهای بزرگ تعریف میش��ود .بینظمی
نهادینهش��ده منجر به فروپاشی ساختارهای برآمده از سازههای انسانی
شده ،سیاستهای نابخردانه و ناکارآمد دولتها منجر به رشد تروریسم
و جنگ هم ادامه سیاست شده و دیپلماسی ،جایگزینی برای ادامه روند
صلحگرایی نشده است .با توجه به شرایط حاد سیاسی و اجتماعی بیشتر
در منطق��ه خاورمیانه ،رنگ و بوی انقالبه��ای اجتماعی فراتر از زمان
در حال نفوذ و گس��ترش زیرپوس��ت جوامع اس��ت که خروجی آن جز
یک وضعیت بیثبات کننده نمیتواند باش��د .ملّتها عقبماندگیهای
سیاسی و اجتماعی را بهشدت درک میکنند درحالیکه دولتها از توان
پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان ناامید شدند.
الگوها و روندها در سیاس��تهای موجود در خاورمیانه توسط دولتهای
در یک فضای بس��ته ذهنی باز توزیع میشود که درک عقالنی آن برای
باورپذیری ملّتها چندان ملموس نیست.
* دکتری علوم سیاسی

به بهانه برگزاری نشست مشترک کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و شورای اداری سیرجان

اس��تان بینظیر بود .در جلس��ات کارگروه
اش��تغال وظایف هر ی��ک از ادارات تفکیک
و با بررس��ی عملکرد آنها بر ایجاد مشاغل
مختلف ب��رای متقاضیان تأکید ش��د .این
اقدام محقق نمیشد مگر با تالش مجموعه
دستگاههای اجرایی ،استفاده از توان داخلی
شهرس��تان و طرح مثلث توسعه اقتصادی
استاندار که یک طرح جامع و کاربردی بود.
طرحی که عالوه بر اس��تان کرمان ،بهعنوان
یک الگو توانس��ت در سراس��ر کشور نتایج
خوبی از خود بر جای بگذارد.
ل��ذا با توجه به عملکرد خوب س��یرجان در
زمینه اش��تغال و ایجاد بالغ بر  8هزار شغل
در س��ال گذش��ته ،میتوان امیدوار بود در
س��ال جاری نیز از ظرفیته��ای موجود در
شهرستان به همین منظور استفاده کرد.
در ادامه امام جمعه س��یرجان با اش��اره به
نامگذاری س��ال جدید با عن��وان حمایت از
کاالی ایران��ی از س��وی مقام معظم رهبری
گفت :خطاب رهبر معظم هم به مردم و هم به

دعوت به همکاری

دولتمردان بود و بایستی تمامی مسئولین ما
به استفاده از کاالی ایرانی و پرهیز از اصراف
جدیت اهتمام بورزند .وی افزود :اگر دولت
با ّ
و ملّت در عملی کردن فرمایش��ات رهبری
دست به دست هم بدهند یک پیروزی بزرگ
به دست خواهیم آورد چراکه دشمن دوست
دارد بین ما جدایی بیندازد.حجتاالس�لام
حس��ینی تأکید کرد :رهب��ر معظم به آحاد
مردم و طیفهای مختلف فرمودند انقالبی
باشید .بایس��تی از ایجاد طیفهای مختلف
پرهیز کرد ،اربابرج��وع را تکریم کرد و به
فکر رفع مشکل مردم بود.
◄ ◄ مهاجر پذیری عامل افزایش نرخ
بیکاری
در بخش دیگری از جلس��ات شورای اداری
و کارگروه اش��تغال نماینده مردم سیرجان
و بردس��یر در مجلس ش��ورای اسالمی نیز
در س��خنان خود از فرهنگسازی استفاده
از کاالی ایران��ی خب��ر داد و گفت :در بحث

نامگذاری سال ،استفاده از کاالی ایرانی باید
به یک فرهنگ تبدیل شود و این کار را باید
از خودمان شروع کنیم .خریدهای خارجی
که توسط شرکتها و مناطق ویژه اقتصادی
انجام میشود باعث شده واردات بر صادرات
پیش��ی بگیرد و به همین منظور بایس��تی
کمیته صادرات در شهرس��تان تشکیل و بر
گسترش آن تأکید شود.
وی افزود :ش��اید بتوان گفت یکی از دالیلی
که منجر به افزایش رش��د ن��رخ بیکاری در
سیرجان میگردد وجود مهاجران بیشمار
و بستر مناس��ب برای حضور افرادی خارج
از مح��دوده این شهرس��تان ب��رای زندگی
و کار در س��یرجان میباش��د .حس��نپور با
اش��اره به این نکته عن��وان کرد :با اینکه هر
هفته جلس��ه اشتغال در شهرستان تشکیل
میشود اما همچنان باالترین نرخ بیکاری در
استان را داریم و این به دلیل موقعیت ویژه و
مهاجر پذیر بودن سیرجان است و مسئولین
بایستی با نگاه به این مساله ،برای رفع مشکل
بیکاری و ایجاد اشتغال برنامهریزی نمایند،
همچنین امس��ال پیشبینی ایجاد 12هزار
شغل برای شهرستان سیرجان صورت گرفته
همت مسئولین محقق شود
که امیدواریم با ّ
و بتوانیم نرخ بیکاری در شهرس��تان را تک
رقمی نمائیم.
◄ ◄ واحده�ای تولی�دی راک�د را
دریابید
دکتر فدای��ی معاون اقتصادی اس��تانداری
کرمان نیز وحدت را الزمه موفقیت دانست
و عنوان کرد :مهمترین مس��ئله حال حاضر
بحث تولید و اش��تغال اس��ت و با توجه به
اهمیت این موضوع بایس��تی به دنبال رفع
مشکل بیکاری بود 117 .هزار جویای کار در
سطح استان داریم که بایستی مشکل آنان
رفع ش��ود .وی افزود :موضوع اصلی اقدامات
استان ایجاد اشتغال خرد ،کوچک و خانگی

ریاست و کارکنان محترم

یک واحد تولیدی جهت تکمیل نیروی انسانی خود به نیروهای زیر نیازمند است.
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جمعیت هاللاحمر
شهرستان سیرجان
بدینوسیله از زحمات بیوقفه و شبانهروزی شما عزیزان
که با حمایت نماینده محترم و نیروی انتظامی و شهرداری
نجفشهر اقدام به اسکان و خدمترسانی به مسافران
نوروزی نمودید تقدیر و تشکر فراوان به عمل میآید.
همواره سربلندی و سرافرازی شما مسئوالن عزیز را از
خداوند منان خواستاریم.

با اعتباری بالغ بر  224میلیارد تومان بود که
96درصد آن به بانکها معرفی ش��د .فدایی
تصریح کرد :ایجاد اشتغال در زمینه تولید و
خدمات بحث دیگری بود که سال گذشته در
اس��تان به آن توجه شد .در واقع سریعترین
راه برای ایجاد اش��تغال راهاندازی واحدهای
راک��د و نیمهف ّعال اس��ت چرا که س��رمایه
مملکت همین واحدهاست .معاون اقتصادی
اس��تانداری با اش��اره به اینکه کارگروه رفع
موانع تولید بایستی قویتر عمل کند افزود:
کارگروه رفع موانع تولید ابزار تحقق اشتغال
اس��ت اما کارآیی الزم را ن��دارد و در برخی
مواقع خود ،مانع تولید ش��ده است .از کلیه
مسئولین شهرستان س��یرجان میخواهیم
نسبت به این موضوع حساس باشند.
وی در ادام��ه عن��وان ک��رد :بح��ث صدور
مجوزها و تأمین منابع مالی مش��کالتی بود
که در راهاندازی واحدهای جدید خدماتی و
تولیدی با آنها مواجه بودیم که بایس��تی با
تدبیر مسئولین به دنبال رفع آنها بود.
توجه به ایجاد مشاغل خرد ،کارآفرینی و خود
اشتغالی از جمله مواردی است که میتواند
در بحث رفع مشکل بیکاری و ایجاد انگیزه
در اف��راد جویای کار مؤثر واقع ش��ود .کما
اینکه معاون امور اقتصادی استانداری نیز در
س��خنان خود به این موارد اشاره کرد .شاید
بتوان حلقه مفقوده راهاندازی مش��اغل خرد
و خانگی را ایفای نقش تس��هیلگری توسط
مس��ئولین عنوان کرد .فراهم آوردن شرایط
دریافت تسهیالت و کمک در امر راهاندازی
مشاغلی که با توان متقاضی متناسب باشد
زمینه ایجاد اشتغال و در نتیجه پیشگیری
از عواقب ناش��ی از بی��کاری را در بر خواهد
داشت .امید است همچون سال گذشته ،در
سال جاری نیز ایجاد اش��تغال جزو اهداف
اولیه دولت و مس��ئولین قرار گرفته و بر این
مهم تا ریش��ه کن کردن بیکاری در سراسر
کشور اهتمام ورزند.

استخدام حسابدار

از یک نفر حسابدار آقا دارای مدرک حسابداری ،آشنا
به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری با روابط عمومی باال،
با حقوق عالی دعوت به همکاری می شود.
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جمعی از فرهنگیان سیرجان

همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی .اگر تولید ملی را همه تعقیب کنند،
بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد .شعار امسال حمایت از کاالی ایرانی
است.
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