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رئیس دانشگاه علم و فرهنگ اعالم کرد

جذب۷۵درصد فارغ التحصیالن دانشگاه علم و فرهنگ به بازار کار
رییس دانشگاه علم و فرهنگ با تاکید بر اینکه 
بی��ش از ۷۵درص��د فارغ التحصیالن این دانش��گاه 
جذب بازار کار می ش��وند، گف��ت: ورود به بازار کار 
بع��د از فارغ التحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های 
دانش��جویان درجامعه به ش��مار م��ی رود به همین 
دلیل دانش��گاه علم و فرهنگ همواره سعی کرده در 
برنامه ریزی ها به س��متی حرکت کند که دانشجویان 
در حین تحصیل توانمند تربیت ش��وند و مش��کلی 
برای ورود به بازار کار نداش��ته باشند. محمدحسین 
ایمانی خوشخو در گفتگو با ایسنا با اعالم این مطلب، 
دانش��گاه علم و فرهن��گ را یکی از دانش��گاه های 
معتب��ر و بزرگ وزارت عل��وم توصیف کرد و افزود: 
دانش��گاه های نسل سوم به دانش��گاه های کارآفرین 
مش��هورند که عالوه بر آموزش و پژوهش به اشتغال 
و کارآفرینی دانشجویان نیز توجه دارند. خوشبختانه 
دانش��گاه علم و فرهنگ در دس��تیابی به این هدف 
موفق بوده اس��ت. به طوریکه وزارت علوم به عنوان 
مرجع عالی آموزش کش��ور به صراحت تاکید کرد: 
این دانش��گاه در عرصه های آموزش��ی، پژوهشی و 
کارآفرینی بسیار موفق عمل کرده اند. وی در ادامه با 
تاکید بر اینکه فاصله بین فارغ التحصیلی و اشتغال در 
دانشگاه علم و فرهنگ بسیار کوتاه است، تصریح کرد: 
در این دانشگاه زیرساخت ها به سمتی حرکت می کند 
که فارغ التحصیل بیکار نداش��ته باشیم و همواره به 

دنبال این بوده ایم که دانشجویان را در حین تحصیل 
توانمند تربیت کنیم که پس از فارغ التحصیلی مشکلی 
برای جذب در بازار کار نداشته باشند. به طوریکه در 
ح��ال حاضر بیش از ۷۵ درصد فارغ التحصیالن این 
دانشگاه جذب بازار کار می شوند. ایمانی با بیان اینکه 
بی��ش از ۱۰۰ هزار صندلی خالی در دانش��گاه های 
کش��ور وجود دارد، خاطرنش��ان کرد: یکی از دالیل 
بی انگیزگی و بی رغبتی برای حضور در دانشگاه ها، 
افزایش تعداد فارغ التحصیالن بیکار در جامعه است. 
در واقع اگر دانشگاه ها به سمت کارآفرینی و تربیت 

دانشجو براساس نیاز جامعه حرکت کنند، ظرفیت های 
خالی در دانشگاه ها تکمیل خواهد شد. 

رییس دانش��گاه علم و فرهن��گ با بیان اینکه 
تمام رش��ته های موجود در دانشگاه علم و فرهنگ 
براس��اس نیازمندی جامعه راه اندازی ش��ده است، 
گف��ت: بیش��تر فارغ التحصی��الن این دانش��گاه در 
صورت��ی که ب��ه س��ربازی نروند مش��کل بیکاری 
نخواهند داشت و جذب بازار کار می شوند چراکه در 
طول تحصیل کارآفرین شده اند و در رشته هایی نیز 
تحصیل کرده اند که براساس نیاز جامعه در دانشگاه 

ارائه ش��ده است. ایمانی خوش��خو افزود: دولت در 
برنامه ریزی های خود دنبال راه اندازی دانشگاه هایی 
اس��ت که بتوانند مشکل کشور و نیازهای جامعه را 
رفع کنند نه اینکه مرکزی برای تولید فارغ التحصیالن 
بیکار باش��د. همچنان که بیکاری معضل اساسی در 
جامع��ه ما س��ایه انداخت��ه اس��ت. وی همچنین از 
برنامه های دانشگاه علم و فرهنگ برای راه اندازی 
رشته های جدید و کاربردی در این دانشگاه خبر داد 
و گفت: تمامی رشته های دانشگاه علم و فرهنگ بر 
اساس نیازس��نجی از جامعه راه اندازی می شوند. 
در این راس��تا رش��ته هایی نظیر "حقوق تجارت"، 
 "تج��ارت الکترونیکی" یا رش��ته ه��ای مربوط به 
حوزه گردشگری از جمله این رشته ها است که البته 
برخی رشته های دیگر نظیر "هنر اسالمی"، "حقوق 
خصوص��ی"، " معماری داخل��ی" و غیره نیز تا مهر 
ماه جاری برای مقطع کارشناسی ارشد در دانشجو 
پذیرش می کنند. رییس دانشگاه علم و فرهنگ در 
پایان با بیان اینکه هزینه شهریه یک دوره چهارساله 
در رش��ته های مهندسی سال های گذش��ته بالغ بر 
۶ میلیون بود، خاطرنش��ان کرد: این رقم در س��ال 
تحصیلی جدید به حدود ۸ میلیون تومان می رسد، 
این در حالی اس��ت که در برخی مراکز آموزش��ی 
و دانش��گاه ها این مبلغ ش��هریه برای یک یا دو ترم 

هزینه می شود.

 HSEE برگزاری تور صنعتی 
واحدهای تولیدی لرستان 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
لرس��تان از برگزاری تور صنعتی HSEE یک 
روزه ب��ا حضور مدیران و کارشناس��ان ایمنی و 
بهداشت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های 
صنعتی استان، خبر داد. به گزارش تفاهم، بختیار 
رازانی اظه��ار کرد: این تور صنعتی و زیس��ت 
محیطی که ب��ا همکاری معاونت صنایع کوچک 
و مدیری��ت ایمنی، بهداش��ت، محیط زیس��ت و 
انرژی شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان 
و همدان برگزار ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: در 
ت��ور صنعتی مذکور تع��داد ۱۸ نفر از مدیران و 
کارشناسان ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی 
مس��تقر در ش��هرک های صنعتی استان، حضور 
داشتند. مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
 HSEE  لرس��تان افزود: مدیران و کارشناسان
واحدهای تولیدی ش��هرک های صنعتی لرستان 
و عوامل اجرایی تصفی��ه خانه ها پس از انجام 
بازدیده��ای میدانی از واحدهای فعال در زمینه  
HSEE و تصفی��ه خان��ه ه��ای ش��هرک های 
صنعتی ویان و بوعلی اس��تان هم��دان، اقدام به 
تب��ادل اطالعات در زمینه های کاری مش��ترک، 
نمودن��د. وی ضمن بیان اینک��ه این تور صنعتی 
چهارمی��ن ت��ور برگزار ش��ده در س��ال جاری 
می باش��د، اضافه کرد: کلیه تور های صنعتی این 
شرکت در راستای ارتقای سطح مهارت و کسب 
تجربه مدیران واحده��ای صنعتی از بخش های 

مختلف صنعت استان و کشور است.

 بازگشت ۵0 واحد صنعتی راکد ایالم 
به چرخه تولید 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
ای��الم گفت: با اجرای ط��رح رونق تولید و رفع 
موان��ع، ۵۰ واحد صنعتی راک��د و غیرفعال این 
استان در مدت چهار سال فعالیت دولت یازدهم 
به چرخه تولید بازگشته است. به گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم، 
مرتضی دارایی  اظهار کرد:  ۹۲ درصد از صنایع 
فعال در کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند 
که ۴۵ درصد اشتغال صنعتی را ایجاد کرده اند. 
دارای��ی تاکید کرد: مدل ه��ای حمایتی مختلفی 
برای پش��تیبانی صنایع وج��ود دارد که از جمله 
آن ها می ت��وان به تورهای صنعتی آموزش��ی، 
حض��ور در نمایش��گاه ها، ایج��اد ش��رکت های 
خدمات صادراتی، خوشه های صادرات، شبکه 
 سازی و توسعه خوشه ها، ایجاد مجتمع فناوری 
اطالعات و تش��کیل اتحادی��ه و تعاونی صنایع 
پایین  دستی پتروشیمی اشاره کرد. وی دریافت 
هزینه انش��عاب برق واحدهای متقاضی استقرار 
در ش��هرک های صنعتی طی اقساط پنج ساله و 
بدون بهره، برگزاری تورهای صنعتی به صورت 
رای��گان، اجرای دوره های آموزش��ی مدیریتی 
مهارتی و کارآفرینی به صورت رایگان، بازدید 
از نمایش��گاه های دائمی و بین المللی در قالب 
هیات تجاری، حمای��ت از برگزاری غرفه های 
نمایشگاهی و پرداخت تسهیالت با نرخ بهره کم 
و اقساط بلند مدت را از دیگر مشوق های این 

شرکت برای سرمایه گذاران اعالم کرد. 

آموزش زنان روستایی شهرستان گناوه 
در راستای اشتغالزایی

تفاهم- گ��روه کارآفرین��ی: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرس��تان گناوه گفت: اشتغال زنان 
روس��تایی شهرس��تان گن��اوه توس��عه می یابد. 
امان ا... حیدری در حاش��یه دوره آموزشی ویژه 
زنان روس��تایی اظهار کرد: در راس��تای توسعه 
اش��تغال برای بانوان روس��تایی اقدامات خوبی 
صورت گرفته است که امیدواریم شاهد فعالیت 
بیش��تر در این زمینه باش��یم. وی به نقش بسیار 
مهم آموزش در ایجاد اشتغال اشاره کرد و ادامه 
داد: در راستای ارائه آموزش به بانوان روستایی 
در شهرس��تان گناوه، بازدیدهایی از کارگاه های 
مختلف برای این زنان در نظر گرفته شده است. 
حی��دری اضاف��ه ک��رد: در همین راس��تا 
اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روس��تایی 
شهرستان گناوه از کارگاه ها، کارخانجات عرق 
و گالب گیری، شیش��ه و بطری س��ازی میمند و 
همچنین مزارع گیاه��ان دارویی واقع در حومه 
فیروزآباد بازدید کردند. مدیر جهاد کش��اورزی 
شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: بازدیدکنندگان 
از نزدیک با  نحوه خشک کردن گیاهان دارویی 
و محصوالت صنایع دس��تی زنان روس��تایی و 
عشایری آشنا شدند. حیدری بیان داشت: هدف 
از ای��ن بازدی��د افزایش آگاه��ی و انگیزه زنان 
عضو صندوق خرد در خصوص مشاغل خانگی 
و ایجاد زمینه فعالیت های بیشتر برای زنان این 

شهرستان بوده است.

با موافقت دولت و همه نمایندگان؛

کلیات طرح مقابله با اقدامات 
ماجراجویانه آمریکا تصویب شد

کلیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
و تروریس��تی آمری��کا در منطق��ه، در مجلس 
ش��ورای اسالمی به تصویب رس��ید. به گزارش 
تفاه��م، در ادامه جلس��ه علن��ی دیروزمجلس 
ش��ورای اسالمی بررس��ی کلیات طرح مقابله با 
اقدام��ات ماجراجویانه و تروریس��تی در منطقه 
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

س��ید عباس عراقچی،معاون وزیر امور خارجه 
موافق��ت دول��ت ب��ا این ط��رح را اع��الم کرد.

نمایندگان نیز با ۲۴۰ رأی موافق، بدون مخالف 
و ی��ک رأی ممتن��ع از مجم��وع ۲۴۷ نماین��ده 
حاضر در مجلس کلی��ات این طرح با تصویب 
رساندند.پس از تصویب این طرح وکالی ملت 
با ش��عار »مرگ بر آمریکا« نس��بت به اقدامات 

این دولت در منطقه اعتراض کردند.

خبرنامه

 برگزاری ۵6 دوره کارآفرینی 
 در شهرک های صنعتی 
کهگیلویه و بویراحمد 

مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
کهگیلوی��ه و بویراحمد گفت: در س��ال جاری 
۵۶ دوره آموزش��ی و کارآفرینی برای مجریان 
طرح های صنعتی برگزار می ش��ود. به گزارش 
تفاه��م، س��هراب بنام اف��زود: ای��ن دوره های 
آموزش��ی که با ش��رکت یک ه��زار و۱۱۰ نفر  
تش��کیل می ش��ود، یک میلیارد و  ۱۴۹ میلیون 
ری��ال اعتبار نی��از دارد. وی ادامه داد: در برش 
اس��تانی اقتصاد مقاومتی امس��ال این ش��رکت، 
س��رفصل های متفاوت��ی تعریف ش��ده که ذی 
نفعان خوش��ه های کس��ب و کار، مش��اورین، 
ش��اغلین واحدهای صنعتی و مجریان طرح ها، 
مخاطبان آن هس��تند. وی ادام��ه داد: عالوه بر 
دوره های فوق، دوره های حضوری کارآفرینی 
و آم��وزش ه��ای مدیریت��ی ب��رای مدی��ران، 
مش��اوران، کارشناس��ان و بازاریاب��ان برگ��زار 
می ش��ود. وی تصری��ح کرد: متقاضیان ش��رکت 
در دوره های آموزش��ی می توانند با استفاده از 
سامانه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران به صورت آفالین در ش��بانه روز 
از ۵ عنوان دوره آموزشی از جمله مهارت های 
ب��ازار و ارائه کنندگان خدمات کس��ب و کار از 

آموزش های این سامانه برخوردار شوند. 

 پرداخت تسهیالت ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی گلستان 

مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری 
گلستان گفت: تسهیالت ایجاد اشتغال در مناطق 
روستایی گلستان پرداخت می شود. علی نصیبی 
در گفتگ��و با مه��ر، اظهار ک��رد: در طرح هایی 
ب��ا اولویت گردش��گری ب��ه ویژه ب��وم گردی و 
طبیعت گردی، صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی، 
گلخانه ها، صنایع روس��تایی و غیره، تس��هیالت 
با س��ود ۸ درصد تعلق می گی��رد. وی ادامه داد: 
پرداخ��ت ۵ درص��د از س��ود این تس��هیالت را 
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری و ۵ درصد آن را بنیاد علوی تقبل کرده 
اس��ت. نصیبی بیان کرد: به ط��رح های پرورش 
ماهی��ان خاویاری در مناطق روس��تایی اس��تان 
گلس��تان نیز تس��هیالت با س��ود ۸ درصد تعلق 
گرفته که با توافق انجام شده از سوی استانداری 
و بنیاد علوی و معاونت توسعه روستایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری، هر یک از این دو نهاد 
پرداخت ۵ درصد س��ود این تسهیالت را برعهده 

گرفته اند. 

 ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی 
برای مددجویان کرمانشاهی

 مع��اون اش��تغال و خودکفایی کمیت��ه امداد 
استان کرمانشاه از پیش بینی ۵ هزار فرصت شغلی 
برای مددجویان تحت حمای��ت کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان طی امسال خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی  کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
کرمانش��اه، رش��ید جلیلی��ان با  اش��اره به  طرح 
مس��تعدین اشتغال طی س��ال ۹۵ در میان جامعه 
مددجویی تحت حمایت این نهاد به تشریح اهداف 
و نتایج این طرح مهم پرداخت و گفت: این طرح با 
هدف شناسایی سطح بیکاری جامعه تحت حمایت 
کمیته امداد اس��تان و راهکارهای رفع این معضل 
اجرا شده است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد اس��تان کرمانشاه افزود: حدود ۱۰۰ امدادگر 
در س��ال گذش��ته برای اجرای این طرح در درب 
منازل خانوارهای تحت حمایت حضور پیدا کرده 
و اطالعات و مش��خصات شغلی این خانوارهای 
مددجو را ب��ه صورت آنالین در ن��رم افزار تمام 
ش��ماری برای ایجاد یک بانک اطالعات ش��غلی 
ثبت و ضبط ک��رده اند. به گفته جلیلیان ۳۸۹ نفر 
از مددجویان فاقد ش��غل در استان دارای مدرک 
کارشناسی ارش��د و دکتری، حدود چهار هزارنفر 
دارای م��درک فوق دیپلم و کارشناس��ی و مابقی 
مددجویان بی��کار دارای م��دارک دیپلم و پایین 
ت��ر بوده اند. وی با بی��ان اینکه این نهاد برای رفع 
بی��کاری از جامعه مددجویی اس��تان به ارزیابی 
نتایج طرح مس��تعدین شغلی پرداخته، تاکید کرد: 
این ارزیابی های حکایت از آن دارد که اصلی ترین 
دلیل بیکاری جامعه مددجویی در استان کرمانشاه 

فقدان مهارت های فنی و حرفه ای است. 

راه اندازی کنسرسیوم های صادراتی 
در دستور کار شهرک های صنعتی یزد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
یزد در بازدید از یک واحد تولیدی گفت: کمک به 
تسهیل مسیرهای صادراتی برای واحدهای صنعتی 
کوچک و متوسط رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار 
را به دنبال خواهد داش��ت. به گزارش تفاهم، سید 
مسعود عظیمی به مناسبت هفته حمایت از صنایع 
کوچ��ک، در بازدید از یک واح��د موفق فراوری 
سنگ های س��اختمانی، گفت: شرکت شهرک های 
صنعتی به عنوان حامی صنایع کوچک، حمایت های 
مختل��ف نرم افزاری را برای بهب��ود بازار و فروش 
صنای��ع پیش بین��ی کرده اس��ت. وی با اش��اره به 
راه اندازی کنسرس��یوم سنگ در استان، گفت: یکی 
از راه های توسعه بازار تولیدات و کاالهای داخلی 
حضور در بازارهای صادراتی است که این شرکت 
نیز هم راستا با سیاست های سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران ایجاد کنسرسیوم های 
صادراتی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 
جاری نیز با توجه به اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی با 
جدیت بیشتری پیگیری و اجرایی می شود. عظیمی 
با تاکید بر تولید صادرات محور در صنایع کوچک 
و متوس��ط، اظهار کرد: حضور در بازار کشورهای 
همسایه از طریق تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، 
نقش بس��زایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و تکیه بر 

توان داخلی خواهد داشت . 

خبر

 عمان
 دروازه ورود ایران 
به بازارهاي جهانی

ادام��ه از صفحه یک: صنعت گردش��گري 
در س��ال ۲۰۱۷ ، رتبه ۳۲ براي س��هولت نفوذ در 
بانک هاي جهانی و باالخره پیش بینی رشد تولید 
ناخالص داخلی واقعی عمان در س��ال ۲۰۱۸ برابر 
۲.۴ درصد و در س��ال ۲۰۱۹ برابر ۲.۹ درصد بر 
اساس آمار بانک جهانی.این آمار و ارقام به خوبی 
شرایط امیدبخش و مسیر رو به توسعه اقتصاد عمان 
را نشان می دهد. در واقع دولت عمان - یک برنامه 
ملی براي افزایش تنوع اقتصادي را اتخاذ کرده است 
که یکی از برنامه هاي ملی، برنامه پنج ساله ۲۰۱۶، 
۲۰۲۰ اس��ت که براي به حداکثر رس��اندن مزایاي 
استفاده از منابع طبیعی و دیگر منابع در بخش هایی 
مانند گردشگري، ماهیگیري و مواد معدنی است. بر 
اساس نسخه دوم دانش عمان که توسط مرکز ملی 
آمار و اطالعات منتش��ر شده اس��ت و چشم انداز 
آینده عمان را در جمعیت و توس��عه مشخص می 
کند، حداقل نیازهاي این کشور براي ۲۵ سال آینده 
ارزیابی شده اس��ت. یازده میلیارد گالن آب، بیش 
از نیم میلیون شغل و خانه جدید ، ۵۳۰۰۰ معلم و 
بی��ش از ۲۰۰۰۰ کالس درس جدید، بیش از نیم 
میلیون دانشجوي جدید، بیش از ۱۳۰۰۰ پزشک و 
۲۵۰۰۰ پرستار جدید، بیش از ۶۳۰۰۰ گیگاوات 
ب��رق اضافی مورد نی��از، تنها بخ��ش کوچکی از 
نیازهاي کش��ور عمان تا سال ۲۰۴۰ است. عمان 
قص��د دارد، س��هم بخ��ش گردش��گري در تولید 
ناخال��ص داخلی را تا س��ال ۲۰۴۰ افزایش دهد. 
استراتژي گردش��گري ۲۰۴۰ تقویت موقعیت این 
کش��ور در سطح جهانی و ایجاد یک مقصد جهانی 
منحص��ر به فرد و همچنین - عمان ۲۰۱۶ افزایش 
ارزش و پای��داري آثار تاریخ��ی و فرهنگی و در 
نتیجه آن دستیابی به مزایاي اقتصادي و اجتماعی 
و ایجاد درآمد بیش��تر از طریق صنعت گردشگري 
است.همچنین در بخش حمل و نقل، ارتباطات، به 
دلیل موقعیت استراتژیک این کشور و نزدیکی آن 

به مسیرهاي ناوبري و خطوط بین المللی دریایی، 
عمان قصد دارد با سرمایه گذاري در این بخش تا 
س��ال ۲۰۴۰ به یکی از ده کشور برتر در عملکرد 
تدارکات بین المللی تبدیل شود و از این طریق تنوع 

بیشتري به منابع درآمد ملی خود ببخشد.
اهمیت کشور عمان را براي کشورهاي دیگر 
از ی��ک منظر دیگر نیز باید در نظر گرفت. در واقع 
بازار کش��ور عمان ۴ میلیون نفره نیس��ت بلکه به 
دلی��ل موقعیت ویژه و اس��تراتژیک این کش��ور از 
جمله / بازار یک کش��ور با جمعیت ۵ همسایگی 
آن با کش��ورهایی مانند یمن، عربس��تان و امارات 
متح��ده عرب��ی و مهمت��ر از آن بازار کش��ورهاي 
ش��رق آفریقا، دروازه ورود به بازار جهانی بزرگی 
اس��ت که به دلیل روابط مطلوب و ش��رایط پایدار 
سیاس��ی و اقتص��ادي کش��ور عمان با آنه��ا براي 
س��ایر کش��ورها داراي جذابیت هاي خاص خود 
می باش��د. از طرف دیگر ب��ا توجه به راهکارها و 
سیاست گذاری هاي تشویقی دولت عمان به هدف 
جذب س��رمایه گذاری هاي خارجی، سهولت هاي 
زی��ادي براي فعاالن اقتصادي ب��ه ویژه در مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتصادي کش��ور عم��ان وجود دارد. 
نگاه��ی به محص��والت صادراتی از بنادر ش��هید 
باهنر و ش��هید رجایی به کش��ور عمان و همچنین 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی و سرمایه گذاري 
در این کش��ور نشان دهنده سهم اندک کشور ایران 
در بازار عمان است. این در حالی است که بی شک 

موقعیت و توان اقتص��ادي، علمی و فنی هیچ یک 
از کشورهاي منطقه براي مشارکت در بازار کشور 

عمان قابل مقایسه با کشور ما نیست.
اولویت هاي آین��ده اقتصاد عمان، حمل و نقل 
و لجس��تیک، گردش��گري، آبزي پروري و صنایع 
غذای��ی، آب، ان��رژي و صنع��ت، مع��دن، تولی��د 
محصوالت پتروش��یمی، پزشکی و بازرگانی است 
که کش��ور م��ا به دلیل مناب��ع انس��انی و نیز منابع 
غنی ان��رژي و مواد معدنی در هم��ه این زمینه ها 
توانمندي ه��اي خ��وب و قابل رقابت��ی در عرصه 
جهان��ی دارد. اگر بار دیگر نگاهی به چش��م انداز 
آینده عمان براي ۲۵ سال آینده بیندازیم، به راستی 
کدام کش��ور موقعیت و توان بهتري نسبت به کشور 
ما براي تامین نیازهاي توس��عه اي کش��ور عمان 
دارد؟ پیش��ینه تاریخی فیمابین دو کش��ور ایران و 
عمان این دو کشور را فراتر از دو همسایه و همانند 
دو برادر در کنار هم نش��ان می دهد و مردم آرام و 
صلح دوست و با وقار کشور عمان همواره با مردم 
بزرگ ایران احس��اس دوستی داشته اند که این امر 
نیز عامل مهمی براي س��هولت کسب و کار و حتی 

سرمایه گذاري متقابل بین دو کشور است.
اینکه ب��ا وجود تمامی این مزی��ت ها روابط 
فیمابین دو کشور، چرا سهم کشور ما تنها ۳ درصد 
از س��هم واردات کش��ور عمان است و علیرغم بی 
نظیر بودن منابع انسانی متخصص و فنی و مهندسی 
کشورمان چرا نقش ما درپروژه هاي بزرگ کشور 

عم��ان تا این اندازه اندک می باش��د، فارغ از هر 
نگاه سیاسی و محدودیت هاي ناشی از تحریم هاي 
نامنصفان��ه بانک��ی و اقتصادي و غی��ره، میتوان به 
ضعف ش��رکت هاي ایرانی در انجام کارهاي بزرگ 
در قالب اتحادهاي استراتژیک و کنسرسیوم ها را 
اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر شرکت هاي مشاور، 
پیمانکاران، س��رمایه گذاران و فع��االن اقتصادي 
کشور در کنار یکدیگر به درستی و یکپارچه قرار 
گیرند می توانند به دستاوردهاي به مراتب بزرگتري 
در بازار مطلوب کش��ور عمان و از آنجا به س��ایر 
کشورها به عنوان دروازه ورود به آنها دست یابند.

خوش��بختانه ه��م س��فیر قبلی و هم س��فیر 
فعل��ی جمهوري اس��المی ایران در کش��ور عمان، 
حجت االس��الم و المس��لمین جناب آقاي محمد 
رضا نوري ش��اهرودي، تالش زیادي براي فراهم 
نم��ودن زمینه هاي بیش��تر فعالیت و کس��ب و کار 
فع��الن اقتصادي کش��ورمان در عم��ان و افزایش 
همکاری هاي اقتصادي و حتی سرمایه گذاری هاي 
مشترک فیمابین دو کشور داشته و دارند. پروژه هاي 
در دست مطالعه خطوط انتقال گاز و برق فیمابین 
دو کش��ور نمونه اي از طرح هایی است که انتظار 
می رود در صورت تحقق، روابط اقتصادي فیمابین 
را توس��عه بخشد. امید است ش��رکت هاي خوب 
و پرتوان ایران عزیزکه با توجه به ش��رایط دشوار 
اقتصادي کش��ورمان به وی��ژه در طی تحریم هاي 
ظالمانه، س��ال هاي س��ختی را براي حفظ و بقاي 
خود پشت سر گذاشته اند، بتوانند حضور پر قدرت 
تري در بازار رو به توسعه و آینده دار کشور عمان 
داش��ته باشند. بی شک فارغ از هر نام و برندي هر 
آنچه که این ش��رکت ها و تجار ایرانی در این بازار 
انجام دهند، نخس��ت به پاي ایران و ایرانی نوش��ته 
خواهد شد که همواره امیدوار هستیم که نتیجه آن، 
نام نیک و سربلندي کشور عزیزمان در بازار هاي 

بین المللی باشد )ان شا ا...(.

1  یادداشت 

تفاهم- گروه گزارش: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما، گفت: بر اساس آخرین آمار 
تا پایان خرداد امس��ال ۲۰ درصد بنگاه های داخل ش��هرک های صنعتی 
تعطیل هس��تند. علی یزدانی ادامه داد: تا پایان س��ال ۱۳۹۵ فقط در داخل 
شهرک های صنعتی حدود ۱۴.۵ درصد بنگاه های ما به طور کامل تعطیل 
بودند و هیچ فعالیتی نداشتند .یزدانی اضافه کرد: بر اساس اصالحی که بنا به 
پیشنهاد سازمان صنایع کوچک و با موافقت وزیر به همه استان ها ابالغ شد، 
تعدادی از پروانه های بهره برداری و حتی جوازهای تاسیس را همکاران ما 
در س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها باطل کردند، زیرا اصال 

فعالیتی نداشتند یا تغییر فعالیت داده بودند. 
علی یزدانی در ادامه گفت: ۷۹۴ شهرک و ناحیه صنعتی فعال و بیش از 
۹۶۰ شهرک و ناحیه مصوب در کل کشور داریم .وی افزود: کاری که پارسال 
و امسال در حمایت از سرمایه گذاری در داخل شهرک های نواحی صنعتی 
کشور انجام دادیم، در طول تاریخ شهرک های صنعتی بی سابقه بود. یزدانی 
اضافه کرد: امسال در ۸۰ درصد شهرک ها و نواحی صنعتی، هیچ گونه افزایش 
قیمتی در حق انتفاع یا حق بهره برداری ندادیم، زیرا زمین در داخل شهرک ها 
مجانی اس��ت .وی ادامه داد: در طول ۱۰ ماه گذشته از ۴۵۱ شهرک و ناحیه 
صنعتی بازدید و جلساتی داشتیم و یکی از مشکالت این شهرک ها زیرساخت 
اس��ت اما با توجه به خروج از رکود و ایجاد رونق و اضافه ش��دن واحدهای 
جدید به چرخه تولید همگام با آن دستگاه های دیگر به رغم صراحت قانون 
در ماده ۵۱ مقررات مالی دولت، دستگاه خدمات دهنده مکلف شدند ورودی 
بنگاه ها و زیر س��اخت ها را فراهم کنن��د .رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران، افزود: در بیش از ۵۰ 
درصد ش��هرک ها و نواحی صنعتی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش قیمت حق 
انتفاع می دهیم و در برخی از شهرک ها، زمین برای سرمایه گذار متری ۲ تا 
۵ هزار تومان تمام می شود.  یزدانی اضافه کرد: بخشی از مکان یابی هایی 
که برای احداث ش��هرک های صنعتی در گذش��ته انجام شده درست نبوده 
است و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن رغبتی ندارند .وی با بیان 
اینکه درباره زنجیره ارزش افزوده، شبکه سازی، تشکیل، شناسایی و توسعه 
طرح های خوش��ه های صنعتی یکی از محورهای اصلی حرکت بود، گفت: 
بالغ بر ۳۹۰ خوشه صنعتی را در کشور شناسایی کردیم .یزدانی ادامه داد:از 
این تعداد بیش از ۶۰ خوشه آن شکل گرفته و کامل شده است و برای آن ها 
کنسرسیوم های صادراتی را شکل دادیم که برخی از آن ها در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی حضور دارند. وی گفت: ۱۴۹۸ بنگاه کوچک را در داخل 
شهرک های صنعتی شناسایی کردیم که در برنامه امسال ما بیش از ۲ میلیارد 
دالر صادرات خواهند داش��ت .معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه ۲۲ تفاهم نامه با کش��ورهای خارجی داریم، افزود: در برخی از این 
کشورها مانند چین در حال دایر کردن مراکز فروش توسط بخش خصوصی 
هس��تیم و در کره جنوبی هم مرکز مبادله فناوری میان بنگاه های آن ها و 
م��ا دایر خواهیم کرد. یزدانی ادامه داد: در برنامه شش��م توس��عه به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تکالیفی شده است که بخشی از آن به سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی محول شده که یکی از آن ها در حوزه کمک 
به زیرساخت هاست. وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه هزار میلیارد 
تومان یارانه برای کمک به بخش تولید و برخی عوامل دیگر خواهیم داشت. 

لزوم پیوند نظام 
دانشگاهی با بازار کار 
یک کارش��ناس ارش��د بازار کار ط��رح کارورزی 
را علم��ی، دقیق و قابل دفاع می داند. وی معتقد اس��ت: 
نظام دانش��گاهی در ایران باید به بازار کار متصل ش��ود 
تا دانش��جویان قبل از فارغ التحصیلی با فضای کس��ب 
و کار مرتبط با رش��ته خود آش��نا شوند. مسلم خانی در 
گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح کارورزی  اظهار کرد: 
این طرح که در برنامه جامع اشتغال فراگیر است، فی نفسه 
علمی و قابل اجراس��ت و تجربه خوبی در ایران نس��بت 
ب��ه آن وج��ود دارد، منتها از س��ال ۱۳۸۷ به بعد به دلیل 
کمب��ود منابع مالی اجرای آن ب��ه تاخیر افتاد تا اینکه در 
س��ال ۱۳۹۶ با توجه به دغدغه اشتغال و مباحث مطرح 
شده در خصوص بازار کار، دولت مصمم شد تا این طرح 
را اجرای��ی کند. وی افزود: بر اس��اس مطالعات صورت 
گرفته بیش از ۶۶ درصد افرادی که در بنگاهاه به عنوان 
کارورز پذیرفته ش��دند، جذب بازار کار ش��دند .مشاور 
ارش��د کارآفرینی و کس��ب و کار با اشاره به چالش های 
پیش روی طرح کارورزی، ادامه داد: با توجه به اینکه در 
تمام کشورهای توسعه یافته دنیا، موضوع تعامل دانشگاه 
و بازار کار عملیاتی شده و ارتباط دانشگاه با کسب و کار 
و شهرک های صنعتی، کارآفرینان و صاحبان ایده به یک 
رویه عملیاتی تبدیل ش��ده اس��ت، از این رو کارشناسان 
تاکی��د دارن��د که در ایران ه��م باید نظام دانش��گاهی به 
بازار کار متصل ش��ود و دانش��جویان پیش از فراغت از 
تحصیل در حوزه های مختلف با کس��ب و کار مرتبط با 
رش��ته خود آشنا شوند .وی وجود ستاد یا شورای عالی 
مدیریت سرمایه های انسانی در کشور را ضروری دانست 
و افزود: در این ستاد که باید زیرنظر رییس جمهوری اداره 
ش��ود، وزارتخانه های علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بهداشت و درمان،  آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نهادهایی که به نوعی با 
منابع انسانی س��رو کار دارند، باید به عضویت درآیند تا 
روی آینده پژوهی بازار کار ایران متمرکز شوند .کارشناس 
عالی بازار کار متذکر ش��د: به عنوان مثال اگر قرار است 
برای سال ۱۴۱۰ جذب دانشجو کنیم باید ببینیم چند نفر 
کارشناس در چه رشته ها و در کدام مناطق نیاز داریم و بر 
اساس آن برنامه ریزی کنیم، لذا اگر خأل آینده پژوهی ملی 
احساس می شود بعضا به دلیل نبود برخی همسویی ها و 

هماهنگی ها در حوزه بازار کار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت :

20 درصد واحدهای تولیدی  شهرک های صنعتی راکد هستند 
    

    

    

    

    

    

دانش محاوره تخصصی در همکاری بین المللی بخش ارتباطات
گزینه پیشنهادی برای وزارت ارتباطات، در جایگاه ریاست کمیته های تخصصی کمیسیون های مشترک با روسیه، عراق و جمهوری آذربایجان و 
همچنین حضور در سازمان های تخصصی اتحادیه جهانی پست )یو.پی.یو( و اتحادیه بین المللی مخابرات )آی.تی.یو( شایستگی خود را به اثبات رسانده 
اس��ت. بی ش��ک تعامالت بین المللی در حوزه ICT و برقراری روابط موثر برای انتقال فناوری و فراهم سازی بازار محصوالت و تولیدات نرم افزاری 
 و س��خت افزاری در بازارهای هدف، یکی از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اس��ت که در توس��عه زیرساخت های آن نقش تاثیرگذاری ایفا می کند.
 این امر در چهار سال گذشته، با حضور دکتر واعظی، تا حدود زیادی حاصل شده و نقش مهندس آذری جهرمی در حصول این ظرفیت ها بسیار موثر و تعیین کننده بوده است.

مهندس جهرمی با دانش گس��ترده و تخصص فنی و همزمان با آگاهی از فضا و روابط بین المللی و تس��لط به ابزار این تعامل، از جمله دانش محاوره و 
بیان تخصصی همواره در همکاری های حوزه بین المللی تاثیرگذار بوده و موفق به تامین مصالح و منافع حوزه ICT ش��ده اس��ت. در این مدت ایش��ان 
در جایگاه ریاس��ت کمیته های تخصصی کمیس��یون های مشترک ایران با کشورهای مختلف از جمله روس��یه، عراق و جمهوری آذربایجان و همچنین 
 حضور در سازمان های تخصصی اتحادیه جهانی پست )یو.پی.یو( و اتحادیه بین المللی مخابرات )آی.تی.یو( شایستگی خود را به اثبات رسانده است.

به یقین ظرفیت فراوان همراه با تسلط و دانش فنی و تخصصی در کنار انگیزه های جوانی، چنین دستاوردهایی را فراهم کرده است. انتخاب شایسته دکتر 
روحانی و انتظار رأی قاطع و باالی مجلس شورای اسالمی به این فرزند خدوم ملت دورنمای امیدوار کننده ای را در توسعه فناوری اطالعات در کشور 

و همچنین تامین نیازمندی های کشور از جمله تقویت بخش خصوصی فراهم می کند.
* قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور بین الملل


