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خبر

اس��تاندار کرمان گفت :سیاست های دولت در
جهت توسعه و پیشرفت با تکیه بر توانمندسازی
مردم است.
به گزارش ایرنا علیرضا رزم حس��ینی در دیدار
نماینده س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

(فائ��و) در جمهوری اس�لامی ایران اف��زود :البته
دولت کمک های نقدی هم دارد ولی در درازمدت
قصد دارد این پول نقد را برای توانمندسازی مردم
هزینه کند.
وی اظهار کرد :توسعه روستایی یکی از سیاست

های اصلی دولت تدبیر و امید است.
وی پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب شده
در شهرس��تان ریگان با مش��ارکت فائ��و را موفق
ارزیابی کرد و گفت :این پروژه می تواند در جاهای
دیگر هم تاثیرگذار باشد و گسترش پیدا کند.

خبر

استاندار کرمان :سیاست
دولت توسعه مبتنی بر
توانمندسازی است
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خبر

نشست شوراي هماهنگي
مديران عامل صنعت آب
و برق استان برگزار شد

جلس��ه شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق به
ميزباني شركت توزيع نيروي برق جنوب استان با حضور
مديران اين صنعت در استان ،برگزار شد.
مهندس مهدوي نيا مديرعامل شركت توزيع نيروي برق
جنوب استان كرمان ،به معرفي شركت و ارائه گزارشي از
اقدامات انجام شده در زمينه استفاده از فرصت هاي بودجه
اي برای رفع مشكالت شركت پرداخت.در ادامه ،بختياري
مديرعامل آب منطقه اي اس��تان كرمان و رئيس شوراي
هماهنگي مديران صنعت آب و برق  ،به لزوم استفاده از
فرصت هاي استفاده از بودجه جهت رفع مشكالت آب و
برق تاكيد نمود  .عوض پور رييس دانش��كده صنعت آب
و برق شهيد عباسپور كرمان نيز به لزوم آموزش پرسنل
اش��اره و تاكيد کرد نيروي انساني ،هم هدف و هم عامل
توسعه بنيادي در شركت و سازمان ها است .
وي در ادامه افزود :دانش��كده شهيد عباسپور آمادگي
و ظرفيت الزم در خصوص آموزش پرسنل شركت ها را
دارد .به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق
جنوب اس��تان كرمان  ،همچنين وفایی ،مدير كل دفتر
منابع انس��اني استانداري كرمان در خصوص نقشه راه و
اص�لاح نظام اداري مطالبي را بيان کرد .وي عنوان كرد
:بايستي بين عملكرد اقتصادي و عملكرد اجتماعي شركت
ها و سازمان ها ،توازني برقرار شود.
در ادامه س��خنان جلسه مهندس حيدري مدير عامل
نيروگاه برق زرند و دبير كميته ورزش آب و برق استان
كرمان در خصوص كس��ب مق��ام اول صنعت آب و برق
اس��تان در بين شركت هاي وزارت نيرو در سطح كشور
در سال  ۹۳خبر داد.
اقدام شركت توزيع نيروي برق شمال كرمان برای
كنترل پيك بار تابستان

مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری کرمان خبر داد

ن تکلیف استخدامیهای سال 91
تعیی 
مدیرکل دفتر منابع انس��انی و تحول اداری اس��تانداری
کرمان گفت :تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که کارنامه
قبولی در آزمون استخدامی ادواری در سال های  81تا 84
را دارند به صورت ویژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در
دست پیگیری است که در صورت به نتیجه رسیدن امکان
استخدام این کارکنان در بستر سامانه کارمند ایران فراهم
خواهد ش��د و به محض اختصاص س��همیه به دستگاه ها
موضوع تبدیل وضعیت این افراد عملیاتی می شود.
“محمود وفایی” در گفت گو با ایسنا منطقه کویر ،درباره
مه��م تری��ن اقدامات دفت��ر منابع انس��انی و تحول اداری
استانداری کرمان در سال گذشته با اشاره به تعیین تکلیف
پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال  91اظهار کرد:
استانداری کرمان در سال  91تعدادی سهمیه استخدامی
را آگه��ی کرده بود که به دلیل عدم پیشبینی اعتبار الزم
برای پرداخت حقوق ،این افراد مدت زیادی بالتکلیف مانده بودند.
وی افزود :با توجه به پیگیریها و رایزنیهای صورت گرفته توسط
دفتر منابع انسانی و تحول اداری سرانجام موفق شدیم در دی ماه
سال  93تفاهم نامه ای برای تامین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای
این افراد با س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور منعقد کنیم که
با این اقدام ،زمینه برای ش��روع به کار تدریجی آن ها در س��ال 94
فراهم شده است .وفایی تصریح کرد :در این تفاهم نامه مشکل تامین
اعتبار  1022نفر که تعداد  766نفر پذیرفته آزمون و  256ایثارگر که
قریب به سه سال الینحل مانده بود ،رفع شد و در حال حاضر شماره
مس��تخدمی نزدیک به نیمی از این تعداد نیز از س��ازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور دریافت و مابقی نیز در دست انجام است.
وی درباره ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بیان
کرد :یکی از اساسی ترین مشکالت حوزه نیروی انسانی تمرکز نیرو
در واحدهای س��تادی و باال بودن تعداد نیروی قراردادی اس��ت که
از س��الهای گذش��ته به دلیل جذب تعداد زیادی در قالب کارکنان
قراردادی به وجود آمده و موجب عدم توازن نیرو در دستگاه ها است.
مدیرکل منابع انسانی استانداری کرمان گفت :ساماندهی این قبیل
کارکن��ان که بعضا دارای تجارب خوب در زمینه های کاری مربوطه

استفاده از ظرفيت ديزل
ژنراتورهاي صنايع

در جلس��ه اي كه با حض��ور مديرعامل و معاونين اين
ش��ركت و مديران صنايع بزرگ برگزار شد ،در خصوص
راهكارهاي مديريت مصرف برق و كنترل پيك بار تابستان
 94تبادل نظر شد.
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق شمال استان در
اين جلسه با قدردانی از مديران صنايع به نقش آنان در
كنترل و كاهش پيك بار اش��اره كرد و گفت :با همكاري
صناي��ع مي توانيم از عه��ده تامين برق مطمئن و پايدار
مش��تركين به خوبي برآييم و دولت را در راه رسيدن به
اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ياري دهيم.
به گ��زارش روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي برق
شمال استان كرمان،مهندس محمود شهبا در ادامه گفت:
سال  92پيك بار محدوده شركت توزيع نيروي برق شمال
استان كرمان  636مگاوات بوده كه پيك بار درسال 93
كمتر از 1درصد رشد داشته كه اين مهم با مصرف بهينه،
رعايت اس��تانداردها توسط مشتركين كشاورزي و عادي
و استفاده از ديزل ژنراتورهاي صنايع همكار محقق شده
است .شهبا هم چنين بر ظرفيت همكاري بالقوه صنايع
تاكيد كرد و گفت :پيك بار كشور در سال  93حدود 49
هزار مگاوات بود و امسال پيش بيني مي شود در حالت
خوش��بينانه و بدون در نظر گرفتن ش��رايط خاص آب و
هوايي به  51هزار و  500مگاوات افزايش پيدا كند ،اين
درحالي اس��ت كه اوج مص��رف و پيك بار در هفته هاي
 19تا  22س��ال اس��ت كه اميدواريم امسال هم با تدبير
و دراي��ت صنايع و با اس��تفاده به موق��ع صنايع از ديزل
ژنراتورهاي خود بتوانيم هم چون سالهاي گذشته پيك
بار را با موفقيت پشت سر بگذاريم.

هس��تند و همچنین نیاز به جذب کارکنان متخصص و تقویت بدنه
کارشناس��ی دس��تگاه ها به ویژه در شهرستان ها موضوعات روز در
حوزه منابع انسانی است که در این راستا در روزهای پایانی سال 93
مصوبه ای با عنوان دس��تورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه
های اجرایی توس��ط شورای عالی اداری ابالغ شده که باید اهتمام
زی��ادی برای عملیاتی کردن مفاد آن به ویژه در تهیه برنامه نیروی
انسانی دستگاه ها صورت گیرد .وی درباره رصد وضعیت نیروی انسانی
دستگاه های اجرایی افزود :هرگونه افزایش در تعداد کارکنان رسمی،
پیمانی و قراردادی مگر با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
منجر به عدم تایید آمار کارکنان دس��تگاه های مذکور و در نهایت
عدم تایید موافقتنامه هزینه ای دس��تگاه میشود که رصد وضعیت،
به عنوان یک اهرم کنترلی بسیار مناسب برای جلوگیری از افزایش
های بدون مجوز نیروی انسانی دستگا ه ها خواهد بود .وفایی تصریح
کرد :تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی همیش��ه دغدغه اصلی این
افراد است و در پایان سال گذشته شاهد ابالغ مصوباتی در خصوص
س��اماندهی کارکنان بوده ایم که مطمئنا با تهیه سند برنامه نیروی
انسانی دستگاه ها کارکنان قراردادی نیز به شکل مطلوب ساماندهی
خواهند ش��د .وی بیان کرد :تبدی��ل وضعیت کارکنان قراردادی که
کارنامه قبولی در آزمون استخدامی ادواری در سال های  81تا  84را

دارند نیز به صورت ویژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در دس��ت پیگیری اس��ت که در صورت به نتیجه رسیدن
امکان استخدام این کارکنان در بستر سامانه کارمند ایران
فراهم خواهد شد و به محض اختصاص سهمیه به دستگاه
ه��ا موضوع تبدیل وضعیت این افراد عملیاتی می ش��ود.
مدیرکل منابع انس��انی و تحول اداری اس��تانداری کرمان
درب��اره اج��رای برنامه های اصالح نظام اداری در اس��تان
گفت :با ابالغ برنامه جامع اصالح نظام اداری که مبتنی بر
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری ،قانون مدیریت
خدمات کشوری و نقشه راه اصالح نظام اداری است ،نظارت
بر اقدامات انجام ش��ده دراین خصوص با انجام بازدیدهای
حضوری و بررس��ی چالش ها و مشکالت پیش رو صورت
گرفته اس��ت .وی افزود :مهندس��ی نقش و ساختار دولت،
توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری ،خدمات
عمومی در فضای رقابتی ،مدیریت سرمایه انسانی ،صیانت از حقوق
مردم و سالمت اداری ،نظارت و ارزیابی از برنامه های شش گانه اصالح
نظام اداری اس��ت که با هدف تبدیل دولت به دولتی کارا ،اثربخش،
متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم در س��ال گذشته در 40
دستگاه استانی انجام شد و در سال جاری نیز برنامه بازدید حضوری
از اجرای طرح ادامه پیدا خواهد کرد.
وفایی تصریح کرد :فاز اول آغاز اجرای طرح ،استقرار نظام مدیریت
بهره وری در س��طح دس��تگاه های استان بود که با مشارکت وزارت
کش��ور و سازمان ملی بهره وری براساس اندازه گیری شاخص های
به��ره وری ،تجزیه و تحلیل وضعیت موج��ود ،برنامه ریزی با هدف
ارتقاء و بهبود بهره وری و بهره ور نمودن دس��تگاه های اس��تان از
سال گذش��ته آغاز شده است .مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری
استانداری کرمان درباره ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد اظهار
ک��رد :به دلیل اهمیت موض��وع و تاکید دولت بر این امر ،پیگیری و
نظارت بر تش��کیل کارگروهای مبارزه با فساد ،ارتقاء سالمت اداری
و تکریم ارباب رجوع دس��تگاه های اس��تان با هدف افزایش س��طح
رضایتمندی مردم از خدمات ،کنترل فس��اد و افزایش سطح اعتماد
عمومی به دستگاه های دولتی صورت می گیرد.

سخنگوی شورای شهر کرمان مطرح کرد

ضرورت تاسیس شهرداری بافت قدیم برای کرمان

سخنگوی شورای شهر کرمان گفت :ضرورت تاسیس شهرداری
بافت قدیم برای کرمان اجتناب ناپذیر است و این امر برای ساماندهی
بافت قدیم ،جلب توریست و ساماندهی افاغنه اهمیت بسیاری دارد.
دکتر”کم��ال جوانم��رد” در گفت و گو با ایس��نا منطقه کویر،
اظه��ار کرد :در ش��ورای عالی یک طرح را پیش��نهاد کرده ایم که
یک شهرداری بافت قدیم در کنار شهرداری مناطق به وجود بیاید
تا امواج مدرنیته س��یمای ش��هرها را به هم نریزد و در کنار میراث
فرهنگی بتوانیم شرمایه اجتماعی شهر را حفظ کنیم.

وی افزود :مسائل فرهنگی زیربنا نیستند ،سرمایه فرهنگی هستند
که باید در کنار زیرساخت ها مورد توجه باشند.
عضو شورای شهر کرمان در ادامه درباره عملکرد شهرداری کرمان
گفت :عملکرد شهرداری را مثبت می بینم و یکی از شاخص های
ما در این زمینه محقق شدن بودجه است که در این دوره ها مرتبا
محقق و س��یر صعودی داش��ته اس��ت .وی با بیان اینکه آنچه که
انجام ش��ده کم اس��ت ،تصریح کرد :کرمان در روی کاغذ کالنشهر
اس��ت و از ش��اخص های اصلی فاصله دارد اما ناامید نیستیم زیرا
این پتانس��یل وجود دارد .جوانمرد با اشاره به اختالف چهاربرابری
بودجه شهرداری کرمان با سایر کالنشهرها افزود :کالنشهر و شهر
آباد ،یافتنی نیست ،ساختنی است و مردم باید در پرداخت عوارض
و س��ایر امور همکاری کنند .وی بیان ک��رد :اعتراف می کنیم که
ش��هر کرمان در ش��ان مردم نیست ،مردم کرمان ریشه در تاریخ و
تمدن دارند و نخستین نشانه های ذوب آهن در بردسیر و درفش
ش��هداد را در این منطقه داریم .س��خنگوی شورای شهر کرمان با
بیان اینکه تالش خودمان را به کار می گیریم تا کرمان را در حد
مردم و کالنشهر بسازیم ،اظهار کرد :البته این کار با بودجه دولتی
و عوارض دریافتی ،ش��دنی نیست زیرا عوارض برای نگهداری شهر
اس��ت و به دنبال جذب سرمایه گذاری هستیم .وی درباره چالش
های ش��هر کرمان افزود :مهم ترین چالش زمین خواری است که

موجب گس��ترش بی رویه شهر و تراکم بسیار کم جمعیت شده و
وسعت شهر نامتعادل ،نامتوازن و سرطانی رشد کرده است.
جوانمرد تصریح کرد :باید تراکم جمعیت در هکتار را در ش��هر
کرمان به بیش از  100نفر برس��انیم و اجرای کمربند س��بز مانع
زمین خواری می شود .وی بیان کرد :بافت قدیم کرمان از محدود
شهرهایی است که مشکالت حاشیه در متن آن است به ویژه مسائل
نافرمانی ،مهاجرین ،اتباع بیگانه و افاغنه.
سخنگوی شورای شهر کرمان گفت :در شهرهای دیگر افاغنه در
حاشیه شهر حضور دارند و اگر احتمال ناامنی باشد ،شهر می تواند
آن را کنترل کند اما عمده  150هزار افاغنه ای که در کرمان حضور
دارند ،در مرکز ش��هر بوده و بهترین نقطه شهر ،مهاجرنشین شده
و اینجاس��ت که می توان گفت کرمان معلول و مریض است و اگر
شهر را از این مشکالت نجات دهیم ،کار مهمی است.
وی تصریح کرد :شهردار کرمان سال گذشته اعالم کرد که 93
بهار بافت قدیم کرمان اس��ت ،اما این حرف بیشتر در شعار ماند و
محقق نشد اما برنامه داریم که در سال جاری این مشکل حل شده
و طرح ایجاد شهرداری بافت قدیم را می توان به عنوان پایلوت در
کرمان اجرا کرد .جوانمرد بیان کرد :ضرورت تاسیس شهرداری بافت
قدیم برای کرمان اجتناب ناپذیر اس��ت و این امر برای ساماندهی
بافت قدیم ،جلب توریست و ساماندهی افاغنه اهمیت بسیاری دارد.

خبر
در سمينارمديريت مصرف برق مطرح شد

مديريت مصرف؛ مهمتر از
توليد

سمينارمديريت مصرف برق باحضور خانم مهندس
پ��اك نژادكارش��ناس ارش��ددفترمديريت مص��رف
توانيردرش��هربم برگزارش��د .ب��ه گزارش دفت��ر روابط
عمومي شركت توزيع برق جنوب استان كرمان هدف
از برگزاري اين سمينار قدردانی ازدانش آموزاني بودكه
درطرح مديريت مصرف شركت كرده بودند.
درابتداي سمينارمهندس سعيدعسكري معاون امور
مشتركين برق جنوب استان كرمان با قدرداني ازدانش
آموزان��ي كه درط��رح مديريت مصرف ش��ركت كرده
اند،گفت :دربحث استفاده بهينه ازمديريت مصرف برق
كارهاي زيادي شده است و از اين موضوع خرسنديم كه
شركت توزيع برق جنوب ازمقام سوم پايين نيامده است.
وي رعاي��ت مصرف رابحث اصلي دانس��ت واش��اره
اي كردب��ه س��خنان رهبرمعظم انقالب ك��ه موضوع
اقتصادمقاومتي،اصالح الگ��وي مصرف وبهينه مصرف
كردن راموردتاكيدقرارداده اند.
وي اف��زود :باتوجه به اينك��ه درزمينه مصرف انرژي
كش��ورمان پرمص��رف ب��وده اس��ت لذاكت��اب هايي
دراختياردانش آموزان قرارگرفت وآزمون جامع وكاملي
برگزارش��دوتعدادزيادي ازدانش آموزان نمرات بااليي
كس��ب كردندكه به قيدقرع��ه ب��ه آنهاجوايزي تعلق
ميگيرد.
سعيد عسكري درخصوص انرژي تجدیدپذير در بم از
طرح ايستگاه بادي نظام شهرنرماشيرگفت وتوضيح داد
نيروگاهي ساخته ميشودكه ازانرژي باداستفاده مي كند .
همچنين دربحث انرژي خورش��يدي كه درس��طح
اس��تان كارش��ده اس��ت وتم��ام شهرس��تانها اداره
برق،مساجدوهنرستانهاتاسيس��ات مربوط به آن نصب
ش��ده اس��ت .وی درپايان خاطرنش��ان كرد :ماحصل
اين طرح ايجاديك س��امانه پيامكي اس��ت كه درحال
حاض��ر  ۳۲۰هميارمديري��ت مصرف داري��م وارتباط
ماباهميارانمان ازطريق سامانه پيامكي مي باشد.
درادامه اين س��مينار خانم مهن��دس پاك نژاد در
س��مينار مديريت مصرف برق افزود :با توجه به آماري
كه از افزايش مشتركين و افزايش تقاضاي انرژي خبر
م��ي دهند و با توجه به اينكه پروس��ه ي توليد نيروي
برق ،پروس��ه اي هزينه بر است ،بهترين راه براي گذر
از بحران كمبود انرژي برق ،مديريت مصرف آن است.
وي تاكيد كرد :طرح هايي همچون مديريت تعطيالت
و تعميرات تابستان ،تامين برق توسط خود واحدهاي
صنعتي ،ايجاد نيروگاه هاي كوچك و استفاده از ماشين
آالت كم مصرف مي توانند در راه كاهش پيك مصرف
برق كمك كننده باشند.
پاكنژادگف��ت :دردني��ا موض��وع انرژي ك��ه امنيت
هركش��وري درگرومصرف آن است چش��م انداز ۲۵۰
سال دارد .وی اضافه كرد :منابع خدادادي تنهابراي اين
نسل نيست وآسيبي كه خودمان ازنسل قبل خورده ايم
رانبايدبه نسل بعدانتقال بدهيم.
در ادامه س��مينار حبيب اله��ي رييس اداره آموزش
وپ��رورش شهرس��تان بم اي��ن اداره راب��ه عنوان يك
دس��تگاه كليدي درامرآموزش براي توسعه همه جانبه
دانست وگفت :مدارس محل يادگيري مهارتهاوآموزش
براي زندگي هستندومكاني براي تمرين زندگي ست .
وي اف��زود :آموزش پرورش ضمن آموزش هاي نظري
وتوج��ه به آموزش هاي تئ��وري وكميته آموزش هاي
كيفي وكاربردي تاكيدبسياردارد.
حبيب الهي ازاداره برق بم درخواست كردتا اين طرح
راهمزمان باشروع سال تحصيلي همه گيرومستمرادامه
بدهد .
درپاي��ان اين س��مينار به دانش آموزان��ي كه دراين
طرح نمرات بااليي كس��ب كرده بودن��د به قید قرعه،
جوايزي اهداگرديد.

مرز بین اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی
ادام���ه از

تبدی��ل آنه��ا ب��ه اهرمی برای انتقال امور
صفحه اول
محمدرضا دهقانپور اقتص��ادی به م��ردم و نماین��دگان واقعی
آنه��ا یعنی فعاالن اقتص��ادی اقدام نمایند
و ب��ا طراحی برنامه های هدفمند و اجرای
منس��جم آن ها به امور توسعه ی اقتصادی
کمک نماید.
در ش��ماره های قبل��ی «اقتصاد کرمان» و
در مطلب��ی ب��ا عنوان « ات��اق بازرگانی در
بزنگاه تاریخی» به این نکته اش��اره شد که
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش
خصوصی بنا به رسالت خویش می تواند زمینه ی راه اندازی تشکل
های اقتصادی را فراهم آورد ،اما قاعدتاً بقای این تشکل ها و میزان
اثرگذاری آنها به عملکرد و رش��د درونزای آنها بستگی دارد .چرا
که اگر این مهم در ش��کل گیری تش��کل ها مد نظر قرار نگیرد ،با
اندک تحوالتی در اتاق های بازرگانی ،آینده ی این تش��کل ها در
معرض خطر قرار خواهد گرفت و چه بسا منحل گردند.
اما سوالی که بدان پاسخ خواهیم داد این است؛ چه مرزی بایستی
بین وظیفه ی اتاق بازرگانی و وظیفه ی ذاتی تش��کل ها ترس��یم
نمود؟ در واقع برای داشتن تشکل های اقتصادی قوی ،اتاق ها چه
باید بکنند و همینطور تش��کل ها چگونه باید عمل نمایند؟ برای
پاسخ به این سوال به ذکر چند نکته پرداخته می شود.
اهم وظایف اتاق های بازرگانی در توسعه ی تشکل ها:
 -1راه اندازی تش��کل هایی که مزی��ت اقتصادی و رقابتی آن در
اس��تان وجود دارد .در واقع این اقدام بایستی در چارچوبی خاص
انجام گیرد و به ش��دت نس��بت به آن جدیت به خرج داد .در این
حوزه هرگز نباید به سراغ البی-گری های شخصی یا گروهی رفت.
بلکه رعایت منطق اقتصادی و توجه به مزیت هایی که بالقوه باقی
مانده اند و یا مزیت هایی که می توان خلق کرد بسیار حائز اهمیت

می باش��د .البته منظور از مزیت در اینجا ،صرفاً داش��تن ظرفیت
ال به خاطر اینکه زمین زیادی داریم باید
های فیزیکی نیس��ت .مث ً
کشاورزی کنیم! چندان مطلوب نیست .بلکه باید معیارها و شاخص
هایی مشخص برای این منظور را مد نظر قرار داد و اندازه گیری
کرد ،سپس نسبت به راه اندازی تشکل های ذیصالح اقدام نمود.
 -2انجام حمایت های هدفدار و زمان دار بس��یار مهم می باش��د.
اینکه اتاق ها خود را ملزم س��ازند که یک س��ری حمایت های از
قبل تعریف شده را ولو اینکه تشکل های مورد نظر عملکرد مطلوب
داشته باشند یا نداشته باشند ،در اختیار ایشان قرار دهد ،چندان
منطقی نیس��ت .هنگامی که تشکل های اقتصادی احساس کنند
در محیط رقابتی قرار ندارند و عملکرد آنها هر چه باشد از حمایت
های مشخصی بهره خواهند برد ،انگیزه و پویایی را در آنها از بین
می برد .اتاق های بازرگانی بایستی مراحل رشد تشکل ها را تعیین
و تعریف نمایند و به تناسب قرارگیری آنها در هر مرحله ،حمایت
ه��ای خاص اعمال نمایند اما به تناس��ب این حمایت ها ،گزارش
عملکرد تش��کل ها را دریافت و ارزیابی کنند و چنانچه کمتر در
حد مطلوب باشد از میزان حمایت خود بکاهند.
الزم به ذکر است این حمایت ها حتماً بایستی در دوره ی زمانی
خاصی بین  2تا  3س��ال تعریف ش��وند چرا که تجربه نشان داده
اس��ت مجموعه هایی که مورد حمایت قرار می گیرند ،اگر نسبت
به از دست دادن حمایت های خود دغدغه نداشته باشند در مرحله
ی نوزادی باقی خواهند ماند و هیچ گاه رشد نمی کنند ،هر چند
که حمایت ناچیز باشد.
 -3ارزیابی و رتبه بندی عملکرد تش��کل های اقتصادی و اعطای
امتیازات ویژه به تشکل های پیشرو از جمله اقدامات اتاق ها باید
باش��د .شایان ذکر است که ش��اخص های این ارزیابی بسیار حائز
اهمیت می باش��د .اگر ش��اخص-ها به س��مت تحلیل کمی برود،
ممکن اس��ت تش��کل ها را گمراه س��اخته و تنها انجام امور برای

باال بردن ش��اخص های کمی را مورد هدف قرار داده و از میزان
اثرگذاری آنها بکاهد .لذا بایس��تی به مفاهیم کیفی و اندازه گیری
میزان اثرگذاری تشکل ها اهمیت ویژه ای داد.
 -4تعریف چش��م انداز و مأموریت برای تش��کل های اقتصادی،
دریافت ،بررسی و تأیید برنامه های اجرای آنها ،مادامی که تحت
حمایت اتاق ها باش��ند .این موضوع باعث انسجام عملکرد تشکل
ها و تقویت بخش خصوصی خواهد ش��د که این از وظایف بس��یار
مهم و حائز اهمیت اتاق ها می باش��د .در غیر این صورت ،ایجاد
تشکل ها ،منجر به رشد جزیره ای آنها و از هم گسیختگی بخش
خصوصی می شود .بنابراین تجمیع قدرت بخش خصوصی در قالب
تش��کل های اقتصاد مس��تلزم داشتن برنامه ای هدفمند و تعریف
اهدافی مشترک می باشد.
 -5اس��تخراج و احص��اء قوانین و مقررات مربوط به تش��کل های
اقتصادی برای اس��تفاده از ظرفیت ه��ای قانونی برای تقویت آنها
از جمله موارد دیگر می باشد .در واقع اتاق ها به عنوان هدایتگر،
بایستی با احصا قوانین و مقررات موجود یا حتی پیشنهاد قوانین
و مقررات جدید ،زمینه ی تقویت و ترویج تش��کل های اقتصادی
اثرگ��ذار را مهیا س��ازند ت��ا از این طریق بتواند ب��ه بازوان بخش
خصوصی قوت بخشیده تا جایی که قدرت و توان به دوش کشیدن
امور اقتصادی جامعه را داشته باشند.
 -6نکته ی آخر مربوط به رعایت بی چون و چرای موارد تایید شده
به خصوص قطع حمایت ها در زمان مشخص می باشد .متأسفانه
روابط فردی ،دوستانه و یا گروهی گاهی اوقات مانع حمایت های
هدفدار و زمان دار ش��ده و باعث می ش��ود ک��ه این مجموعه ها
همچنان در مرحله ی نوزادی باقی بمانند .اتاق ها بایستی قبل از
هر چیز ،قدرت الزم را برای رعایت قواعد خود پیدا کنند و اس��یر
مسائل حاشیه ای نشوند و تحت هر شرایطی از اهداف خود دست
نکش��ند وگرنه این چرخه مجددا ً تکرار خواهد شد و تنها منابع و

زمان از دست می رود.
اهم مواردی که تش��کل های اقتصادی بایس��تی نسبت به رعایت
آنها اقدام نمایند عبارتند از:
 -1تهیه بانک اطالعات و آمار از امور بدیهی عملکرد تشکل های
اقتصادی می باش��د .اطالعات مورد نیاز در این بانک ش��امل تهیه
فهرستی از اعضای آن ،شاخه فعالیت ،نوع فعالیت ،میزان ظرفیت
اس��می و واقعی اقتصادی آن��ان و همچنین گردآوری اطالعاتی از
تش��کل های مشابه در کشور ،برنامه های آنان ،اقدامات کلیدی و
امثالهم می باشد .در این قسمت می توان فهرستی از تشکل های
جهانی مش��ابه و نوع عملکرد آن��ان را نیز تهیه نمود .الزم به ذکر
است تهیه مجموعه ای دسته بندی شده از مشکالت اعضای تشکل
ها می تواند در جذب اعضای جدید بسیار موثر باشد.
آمار مورد نیاز ش��امل ظرفیت بالقوه ش��اخه ی فعالیت مذکور در
اس��تان و حتی کش��ور ،میزان تولید و یا خدمات بالقوه ای که می
توان ارایه کرد ،سهم آن در رشد اقتصادی استان ،میزان اشتغالزایی
و امثالهم می باشد.
این بانک اطالعات و آمار برای فعالیت پایدار و منس��جم تش��کل
های اقتصادی بس��یار حائز اهمیت می باش��د .اگر تش��کل های
اقتصادی تصویر و تصوری از جامعه ی پیرامون خود نداشته باشد،
نم��ی تواند میزان اثرگذاری رفت��ار و عملکرد خود را ارزیابی کند
و مباحث طرح ش��ده از س��وی آن تنها جنبه ی توصیفی به خود
خواهد کرد که چندان مبتنی بر اس��تدالل منطقی و کارشناس��ی
نبود و قابل دفاع نیست.
 -2تدوین برنامه های پیشنهادی سالیانه ،مادامی که تحت حمایت
اتاق های بازرگانی می باشند ،از ضروریات است .این برنامه بایستی
در جهت تحقق چشم انداز تعریف شده ی اتاق و همچنین مأموریت
های محوله باشد .تمامی جزییات عملکری اعم از برگزاری نشست
های تخصصی ،دوره ها و س��مینارهای آموزشی ،پیشنهاد اعزام و

پذیرش هیات های تجاری ،کارشناس��ی و سرمایه گذاری و غیره
بایستی در آن لحاظ شوند.
 -3حل و فصل مسائل و مشکالت به صورت مصداقی و موردی به
ویژه مش��کالت مسئولین تشکل ها و واحدهای آنان ،از آفت های
مترتب بر تشکل های اقتصادی می باشد و نه تنها کمکی به جذب
اعضای جدید نمی کند بلکه می تواند منجر به از دست دادن اعضای
س��ابق گردد .بنابراین الزم است ،تشکل های اقتصادی در انتخاب
هیات مدیره و به ویژه مدیر خود ،دقت الزم را داش��ته باشند و از
افرادی اس��تفاده نمایند که قائل به برنامه و با نگرش توس��عه ای
باشند .همچنین مسئولین تشکل ها برای بقا و تقویت تشکل های
خود باید متعهد ش��وند که خود جزء آخرین افرادی باش��ند که از
مزیت های ایجاد ش��ده در تش��کل های اقتصادی استفاده نمایند
وگرنه هر نوع عملکردی از س��وی آنان با مفهومی از رانت همراه
خواهد بود که تصویر تشکل ها را مخدوش می سازد.
 -4پیگیری مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی اعضای این تشکل
ها ،بسیار در جذب اعضای جدید موثر خواهد بود .در واقع فعالین
این عرصه بایس��تی تشکل را محملی برای پیگیری خواسته های
قانونی و منطقی خود بدانند .در این صورت است که دوام این نوع
تشکل ها به مطالبه ی جدی اعضای آن تبدیل خواهد شد و قاعدتاً
برای نفع خود هم شده برای پایدار ماندن آن تالش خواهند کرد.
در واقع تش��کل های اقتصادی تا زمانی که به مرحله ی بلوغ می
رس��ند به حمایت اعضای خود نیازمند خواهند بود که جذب این
حمایت به برنامه ها و نحوه ی عملکرد آنها در چند سال ابتدایی
بستگی دارد .پاسداری کردن از تشکل های اقتصادی برای تقویت
آنها امری است که از عهده ی همگان برنخواهد آمد بلکه به نگرشی
توسعه ای و مدیریتی برنامه ای بستگی خواهد داشت.
*دبیر شورای سیاستگذاری «اقتصاد کرمان»

