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کارآفرین نمونه

کارآفرین برگزیده استان در سال  95به پرسشهای «اقتصاد کرمان» پاسخ میدهد

حالوت کارآفرینی و خدمت به مردم

اقتصاد کرمان«:کارآفرینی » را می توان حاصل عشق و اراده کسانی دانست که زندگی بهتر را نه
فقط برای خود که برای جامعه و هموطنان خود می خواهند ،دانست .حالوت این تالش متعهدانه
اما اگر در جانی نشست و به باور و اعتقاد کسی تبدیل شد دیگر هر روز در اندیشه گشودن راهی
جدید به تعالی جامعه خویش است و در این راه ،خســتگی نمی شناسد .به روال هر سال وقتی
کارآفرینان برگزیده سال  95استان معرفی شدند در اندیشه گفت و گو با یکی از این جمع خالق
به نمایندگی از آنها بودیم که به مهندس سید میالد عظیمی رسیدیم .کارآفرینی جوان ،خالق و
امیدوار  .در خالل این گفت و گو می توانید نشانه های پررنگی از عشق  ،اراده و مسئولیت پذیری
در قبال جامعه را دریابید:

کارآفرینان باید برای جامعه مفید واقع شوند
سید میالد عظیمی کارآفرین نمونه استان کرمان با بیان اینکه اولین ثمره کارآفرینی ،ارائه خدمت
به جامعه اســت عنوان کرد :یک کارآفرین می تواند با ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و تولید
محصوالت مورد نیاز جامعه برای اقتصاد منطقه خود مفید باشد.
وی خاطرنشــان کرد :یک کارآفرین می تواند به اقتصاد کشور خود کمک کند و حتی با عرضه
محصوالت خود در بازارهای جهانی برای مردم دنیا نیز مفید واقع شود.
عظیمی با اشاره به انتخاب خود در سال  95به عنوان کارآفرین نمونه استان ،بیان کرد :این اتفاق
مبارک را به مرحوم پدرم مدیون هستم چرا که ایشــان صاحب یزرگترین شرکت سوله سازی
استان کرمان بود که کارهای بزرگی همچون مصلی کرمان و شرکت آلومینیوم هزار بزرگترین
کارخانه آلومینیوم سازی کشور را در کارنامه خود ثبت کرده است و من نیز درس های زیادی از
وی آموختم .وی اظهار کرد :اعتقاد من بر این است که انسان باید هر روزش مفیدتر از روز گذشته
باشد بنابراین همیشه از خداوند عمری مفید طلب می کنم نه عمری طوالنی.
وی در تشریح احساس خود از قرار گرفتن در جمع کارآفرینان برگزیده استان گفت :در دوران
نوجوانی کلمه کارآفرین به گوشــم خورده بود اما تصوری از آن نداشــتم اما امروز با انجام این
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فعالیت و طی کردن مراحل آن به طور کامل متوجه این مسیر ارزشمند و این صنعت خوب شدم
 .دریافتهام که کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری ،تشخیص فرصت ها  ،پذیرش مخاطره،
ارزش جدید اقتصادی یا اجتماعی به وجود می آورد .کار آفرینان افرادی هستند که فرصت ها را
درک می کنند و خالء ها را می بینند و آنها می توانند زمینه مناسبی برای خدمت رسانی به مردم
و کمک به اقتصاد کشور ایجاد کنند.
عظیمی تصریح کرد :ایجاد و توزیع ثروت ،برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه و موتور رشد و توسعه
اقتصادی اشتغال زایی ،تحریک و تشویق حس رقابت و یکپارچگی و ارتباط بازارها را میتوان به
عنوان مواردی از نقش های کارآفرینی برشمرد.
عظیمی در پاسخ به این سوال که چه تصوری از کارآفرینی در دوران کودکی و نوجوانی تا پیش
از انتخاب به عنوان کارآفرین نمونه استان داشتید و چه شد که به سمت کار چوب رفتید؟ اظهار
داشت« :این جمله موضوع انشای دوران مدرسه همه ما بود که با تمام احساس و رویا پردازانه چند
سطری را می نوشتیم  .آرزوی شغلی اکثر ما این بود که دکتر  ،مهندس  ،خلبان  ،معلم یا پلیس
بشویم اما اگر امکان دسترسی به همان بچه ها و همکالسی های سال های دور وجود داشته باشد
می بینیم که از آن دنیا خیلی دور شدیم و برای آنهایی هم که به دلیلی ترک تحصیل می کردند و
دنبال یک شغل خوب ،فنی و آینده دار بودند هم نجاری یک انتخاب خوب بود.
در دوران راهنمایــی در درس حرفه و فن وقتی که به کارگاه آموزشــی می رفتیم نجاری یکی
از این شــاخه ها بود که باید در کارگاه به ســاخت قطعات چوبی و کار دستی های متفاوت می
پرداختیم  .وقتی در کارگاه کار می کردیم و معلم حرفه و فن باالی سرمان جهت انجام امور بود ،
در ذهن خود تجسم می کردم که اگر کسی بتواند یک کارگاهی با یک فضای مناسب و نیروهای
متخصص داشته باشد می تواند به جامعه خدمت کند و بازار کسب و کار خوبی راه اندازی کند  .با
پا گذاشتن به دوره متوسطه و دانشگاهی این فکر و ایده از ذهنم خارج شد و به کلی فراموش کردم
به طوری که تحصیالت دانشگاهی ام را در رشته کامپیوتر ادامه دادم  ،پس از ورود به بازار کار و
زحمتی که طی چندین سال برای بخش مسکن و ساختمان قرار داده بودم فکر دوران نوجوانی

