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 زهرا خواجویینژاد
«سیرجان در بحث اشتغال خیلی مشکل دارد ».این
را دکتر علی سوندرومی جامعهشناس و پژهشگر حوزه
آسیبهای اجتماعی میگوید .او که چند سال پیش
با حمایت معرا جاندیشه در حوزه آسیبهای اجتماعی
نقشهایازمسایلشهرترسیمکرده،ازنتایجآنپژوهش
متوجه شده بسیاری از مشکالت در حوزه آسیبهای
اجتماعی با اشتغال سروکار دارد .وی بر همین اساس
به فکر تدوین سند اشتغال سیرجان افتاد و پروژهای را با
حمایت مالی گلگهر آغاز کرد و در این مسیر با همکاری
یک تیم  35نفره توانستند مدل جدیدی در حوزه
اشتغال راه بیاندازند .این طرح برای اولین بار در جشنواره
فرهنگی گلگهر اجرا شد و در غرفههای مختلفی که
برای این گروه در نظر گرفته شده بود ایدههای شغلی
افراد مراجعهکننده توسط اعضای این گروه مورد بررسی
و آمایش قرار میگرفت و در نهایت به آنها مشاوره داده
میشد.ازنظرسوندرومیهدفگروهشانتسهیلشرایط
اشتغال و مرتبط کردن افراد و شرایط کاری با هم است.
چراتصمیمبهتدوینسنداشتغالسیرجان
گرفتید؟
بعد از اینکه نقشه مسایل شهر سیرجان را تدوین
کردیم 32 ،مساله پیدا کردیم که سه تا از مسایل حول
محوراشتغالبود؛اولینمسئله عدمتربیتوبهکارگیری
نیرویکاربومیبود،مسئلهدومعدمآموزشمهارتهای
شغلی متناسب با نیاز جامعه و مسئله سوم شغلهای
کاذبی بود که بخش عمدهای از فرصتهای شغلی را
به خودشان اختصاص داده بودند .برای رسیدن به یک
شغل پایدار این نیست که بگوییم وزارتخانه یا کارگروه
میتواند این مشکل را حل کند ،نیاز به افراد و گروههایی
داریم که بتواند شرایط اشتغال را تسهیل کنند و بتوانند
نقاطتوانمندیهارابشناسند.
دقیقاچهسالیبود؟
سال  93تقریبا این مساله شکل گرفت و پس از
آن تصمیم بر این شد یک پروژه مطالعاتی به نام راهبرد
اشتغال یا سند اشتغال سیرجان تدوین شود ،پروژه
سال  94با حمایت گلگهر به عنوان یکی از حوزههای
مسئولیتاجتماعی استارت خورد .منابعاش تامین شد.
البته یک سال هم کار متوقف شد و بعد دوباره مدیران
جدید با توجه به ضرورت مساله پذیرفتند و اجازه دادند
کار شروع شود و امسال طرح عملیاتی شد.
 کار با چه تعداد نیرو شروع شد؟
تقریبا تا االن حدود هزار ساعت کار انجام شده است.
حدود  35نفر نیرو با ما شروع به کار کردند .در مرحله اول
کاریکآیندهپژوهیانجامدادیموبراساسآنزمینههای
شغلی که در آینده سیرجان ماندگار هستند را مشخص
کردیم.
مثالچهزمینههایی؟

توگوی پاسارگاد با علی سوند رومی تدوینگر سند اشتغال سیرجان
  گف 

هدف ما تسهیلگری است

 22زمینه شغلی را پیدا کردیم مثل حوزه صنعت و
معدن ،حم لونقل ،آموزش ،خدمات زندگی ،باغداری و. .
که این 22زمینه شغلی در آینده وجود خواهند داشت و
براساس آن آمدیم در هر زمینه شغلی به سراغ آدمهای
خبره و قدیمی ،باتجربه و صاحبنظر رفتیم و با آنها
مصاحبه کردیم .روش نمونهگیریمان هم نظری بود تا
بهاشباعاطالعاتبرسیمودیگراطالعاتجدیدیوجود
نداشتهباشد.
دراینمسیرباچندنفرمصاحبهکردید؟
با  500نفر مصاحبه کردیم که هر مصاحبهای هم
حدود چند ساعت وقت گرفته است .کار دیگری هم
که انجام دادیم آمدیم کسبوکارهایی را که در ذیل این
زمینههایشغلیهستند،ازطریقمطالعهکامالمیدانی
بوکارهایی
در شهر شناسایی کردیم .به سراغ تمام کس 
که در سطح شهر وجود دارد رفتیم تا االن برای حدود
بوکار پرسشنامه پر کردهایم ،سابقه
هزار تا کس 
کاریشان را درآوردیم ،درآوردن این جزییات و اطالعات
خیلی زمانبر و دشوار است .کار بعدی که با توجه به این
یافتههایمانانجامدادیماینبودمسایلومشکالتیکه
در زیستبوم اشتغال وجود دارد را پیدا کردیم ،تقریبا به
 11مساله یا اختالل رسیدیم.
این 11مسالهچههستند؟
 3مورد از آنها مربوط به نیروی کار است اینکه
چگونه نیروی کار پرتوانی داشته باشیم؛ مساله اول
به نظام تربیت برمیگردد اینکه سیستم تربیتی ما
متناسب با نیاز شغلیمان نیست که بتواند آدمهایی با
سرمایه معنوی ،فرهنگی و اجتماعی باال تربیت کند که
این آدمها بتوانند هرکجا قرار میگیرند از پس کارشان
بربیایند.مسالهبعدیبهنظامآموزشمابرمیگردد؛یعنی
مامتناسببانیازهایمانبرنامهآموزشیومهارتینداریم
یا اگر مهارتهای تدوینشدهای داریم فرآیند اجرایش
درستنیست.
مثلهمینکهاینهمهدرگلگهرنیازشغلی
داریم اما رشتههایی که در دانشگاههای سیرجان
تدریس میشوند متناسب با شغلهای گلگهر
نیست؟
دقیقانظامآموزشیمامتناسببانیازهایگلگهرکار
نکردهاست.سومینمسالهجهتدهیوهدایتیاهمان
نظام مشاوره است .نظام مشاوره مطلوبی نداشتیم که از
دورهراهنماییبیایدبچههاراجهتدهدکهبگویدمااین
فرصتهای شغلی را در شهر داریم شما اگر میخواهی

آیندهشغلیداشتهباشیبایدسراغاینرشتههابروی،در
تدادنافرادبهفضاهایشغلیهم
نهایتدرمعرفیوجه 
باز مشکل وجود دارد.
 بهرهوری پایین در کار به همان نظام تربیت
برمیگردد؟
دقیقا.وقتیمیگوییمسرمایهتربیتیباالیعنیآدمی
کهعزتنفسباالییدارد.یعنیارزششراازنظامهستی
میگیرد ،اعتماد به نفس باالیی دارد ،مسئولیتپذیر
است ،متعهد است .این آدم را هرکجا بگذاری از پس
کارش برمیآید .ولی آدمی که مسئولیتپذیر نیست
و این ویژگیها را ندارد و مدام میخواهد نمایشی کار
کند ،در هر پوزیشن شغلی معضل ایجاد میکند .یک بار
هم میبینی شما صورت مساله را مشخص میکنی اما
برایشبرنامهنداری.مابرایهمهاینمسایلبرنامهداریم
ما دقیقا م یدانیم چه رویکرد و تعاملی با کودک در چه
سنیوچهکارهاییبایدانجامشودکهایناتفاقاتبیفتد.
یعنی چه خانواده و نظام تربیتی میتواند این آدمها را
تربیت کند ،این نیاز به تسهیلگری دارد .کاری که گروه
مامیخواهدانجامدهد،دقیقاتسهیلگریاست.
اینسهمسالهاز 11مسالهایاستکهعنوان
کردید،بقیهدرچهزمینههاییاست؟
مساله چهارم مربوط به ایجاد فرصتهای شغلی
است؛ شما وقتی میخواهید یک فرصت شغلی ماندگار
ایجاد کنید ،دقیقا آن حفره را ایجاد میکنید و آدمهای
مناسب در این حفره قرار میگیرند و کاری انجام
میدهند.فرصتهایشغلیکهدرشهرماایجادمیشود
بوکار متناسب ندارند .کسی که
اغلب یک طرح کس 
میخواهد کارش را شروع کند باید به صورت شهودی
دقیقا بداند چه امکانات ،تکنولوژی ،دانش و نیروی کاری
نیاز دارد؟ بازار کارش کجاست؟ رقبایش چه کسانی
هستند؟چگونهمیتواندتبلیغکند؟چگونهمیتوانداین
را توزیع کند؟ و. .
دومیننظامچیست؟
بوکار است ،یعنی
مساله پنجم ،نظام راهاندازی کس 
بوکارهایی که به فرض جسته و گریخته ،درست یا
کس 
بوکارشان بدون طرح
غلط تدوین شدند ،یا افرادی کس 
بوکار مناسب شروع میکنند ،در راهاندازی هم
کس 
دچار مشکل هستند .یعنی نم یدانند سیستم مدیریت
پروژه کی باید شروع شود؟ کی مجوز بگیرند؟ کی کار
زیرساختیانجامدهند؟هیچکدامازاینهارانمیشناسند.
بعد میبینی یک طرح که باید یک سال تمام شود ،سه

سالطولمیکشد.باکلیهزینهبیشترکهاصالاقتصادی
نیست.مسالهششمدرتامینمنابعوسرمایهاست.دراین
موضوع هم دچار مشکل هستیم دقیقا سرمایهها جایی
میرود که منجر به شغل نمیشود .نظام بعدی نظام
مدیریتاست.مهمترینبخشازداستانیککسبوکار
کهمیتواندماندگارشودایناستکهبتوانینیرویخوب
وتوانمندبگیریبعدانگیزههایشراحفظکنی،بعدبتوانی
کنترلهزینهکنی.مسالهبعدکنترلکیفیتاست.مساله
هفتماینکهبتوانیدستگاههاووسایلتراخوبنگهداری
کنی.مسالههشتمنظامبازاراستمادرسیستمبازاریابی
درسطوحمختلفمحلی،کشوریوجهانیمشکلداریم،
درواقع نظام بازاریابی ما نظام کاریکاتوری است در یک
ابعادی خیلی خوب رشد کرده است و در ابعادی بسیار
ضعیفاست.مسالهنهم تصمیمگیریوسیاستگذاری
استیعنیمادرمورداشتغالسیاستگذاریهایسیاسی
داریم .در صورتی که تصمیمگیری و سیاستگذاری
در حوزه اشتغال باید علمی ،اقتصادی و فرهنگی باشد.
تصمیمگیریهایسیاسیتصمیمگیریهایکوتاهمدتو
پروژهایهستند.بایدنگاهتصمیمگیرانوسیاستگذاران
عوض شود و نگاه بلندمدت شود .مساله دهم برمیگردد
بوکارها کنترل و نظارت
به مسائل کنترل و نظارت؛ کس 
میخواهند.کنترلهایفنی،استاندارد،بهداشتی،زیست
محیطی،اجتماعیو. .اینکنترلهاهممتناسبنیست.
گاهی از سوراخ سوزن وارد میشویم و گاهی از دروازه
رد نمیشویم .گاهی یک سیستم میخواهد راه بیفتد
سختگیری بیش از اندازه میکنند بعد وقتی که راه
افتاد رهایش میکنند تا جایی که کیفیتش را از دست
میدهد .آخرین مساله هم مربوط میشود به نظام
حمایت و مراقبت .افرادی که وارد چرخه راهاندازی
بوکار میشوند بدون شک در معرض بحرانهای
کس 
اقتصادی ،تورم ،تحریم و . .هستند .نیاز به نظامی است
بوکارها را مراقبت و حمایت کند و از این
که این کس 
گردنههای سخت عبور دهد .این یک مدل ذهنی علمی
است و یک مدل کامل که ما بخواهیم بگوییم همه جا
را پوشش میدهد نیست .براساس این مدل ما آمدیم
راهبردیتدوینکردیمکهمهمترینشتسهیلگریبود.
تسهیلگریدرچهقسمتهایی؟
اینکه در هر کدام از این نظامها برای بهبود زیستبوم
اشتغال کار کنیم .ما قرار نیست کار اجرایی انجام دهیم.
فقط قرار است شرایط را برای کارآفرینان تسهیل کنیم.
به هرحال ما در شهر ما پتانسیلهای زیادی داریم که

میتوان از آنها استفاده کرد.
درجشنوارهگلگهرایدهافرادموردبررسی
قرارمیگرفت،بعدازاتمامجشنوارههماینکاردر
کجاادامهمییابد؟
این مشاورهها روزانه در معراج اندیشه انجام میشود.
یکی از کارهای تسهیلگری این است که افراد بیایند
در بخش مشاوره و راهنمایی برای آینده شغلیشان
مشورت کنند ،اینکه ذهنیتهایشان محک بخورد و
دقیقا بررسی شود در هر کدام از این نظامهای چندگانه
چه توانمندیها و مهارتهایی دارند .اگر میخواهند
بوکاریراهبیاندازندچقدرشهودیمیفهند،چکار
کس 
میخواهندبکنند.
 اینمشاورهها را رایگانبه افراد میدهید؟
بله حداقل سال اول که هم دانش فنی این کار آماده
میشود و هم به نوعی خود افراد آماده شوند به صورت
رایگان است .از طرفی بخشی از بودجهاش را از گلگهر
گرفتیم.
 بعضی افراد معتقد بودند افرادی که در
گروه شما مشاوره میدهند سنشان پایین است
و تجربه ندارند .شاید همین باعث بیاعتمادی
افرادشود؟
مطمئنا در چیدمانی که ما در جشنواره داشتیم
یک تعداد از افراد به گروه ما اضافه شدند که فقط واسه
جشنواره بودند که شاید این نقد به آنها وارد بود اما
بیشتر بچهها الاقل در مصاحبهها هرکدامشان با -50
 60آد م توانمند مصاحبه کردند ،سرو کله زدند ،جلسات
مختلفبرگزارکردند.خیل یازاینبچههاهمتجربهکاری
دارند .اینها فقط تسهیلگر و کاتالیزور هستند و قرار
است آدمهای توانمند را به نیازهای جامعه وصل کنند.
 سیرجان در چه زمینههایی پتانسیل
اشتغالدارد؟
هم سیرجان و هم دنیای اقتصاد سه بخش دارد؛
کشاورزی ،خدمات و صنعت .در بخش کشاورزی و
صنعت روزبهروز تکنولوژی دارد توسعه پیدا میکند و
ضریباشتغالکممیشود.وقتیصدسالهگذشتهرانگاه
میکنیمضریبشغل یاینبخشهاخیلیکمشدهاست
چون به جای انسان دستگاه کار میکند .پس آن چیزی
که در آینده رشد خواهد کرد و دارد رشد میکند بخش
خدماتاست.
 منظورتانازبخشخدماتچیست؟
بخش خدمات از بخش بازار گرفته که خدمات

عکس :پاسارگاد

معاملهای انجام میشود مثل مغازههاتا حوزه فرهنگ و
هنر و حوزههای دیگر .وقتی کشورهای پیشرفته را نگاه
میکنید میبینید در صنعت فیلمسازی چقدر درآمد
دارند.
 یکی از حوزههایی که در سیرجان وجود
دارد گلیم است اما بچههایتان میگفتند گلیم
بازاریندارد؟
گلیم بازار خودش را دارد ولی آن بازاری که ما انتظار
داریم برای آن فکر نشده است.
 یعنی مسئوالن قبل از جهانی شدن
میبایستبهبازارشفکرکنند؟
االن باید به بازار جهانی فکر کنیم باید با کشورهایی
که دارند فرش و زیرانداز تولید میکنند فکر کنیم ،به بازار
محل یوکشوریاشفکرکنیمواینسهسطحدیدهشود.
در گذشته از گلیم به عنوان زیرانداز استفاده میکردیم
االن قالی ماشینی آمده و جای آن را گرفته است .حاال
ما باید شرایط را تسهیل کنیم که چگونه یک بافنده اول
مناسب ببافد و بعد بازار پیدا شود االن مشکل بافنده
نداریم ولی بازار کشش ندارد و روی آن باید فکر کنیم.

 بخشیدرجشنوارهداشتیدبهنام«خیرین
اشتغال»آنهادقیقاچهمیکنند؟
نگاه خیر یکی از ارزشهای جامعه ماست .در
چند دهه اخیر یک مقدار روی بخشهای درمان و
مدرسهسازی و  . .متمرکز شده بود البته در کنار این
بخشها مثال اگر یک بیمارستان یا مدرسه ساخته شود
یک سری شغل هم ایجاد میشود اما این پتانسل وجود
دارد که خیرین در زمینه اشتغال هم وارد شوند .در
جشنوارهدیدیمیکسریآدمهاهستندکهدغدغهشان
اشتغال است ،یعنی خودش به یک توانمندی رسیده و
دلش میخواهد برای اطرافیانش هم شغل ایجاد کند،
انجمنخیریناشتغالهدفشایناستکهتسهیلکند
و آن منابعی را که میتوانند منجر به فرصتهای شغلی
شوند،حمایتکنند.افرادیآمدندکهحتیحاضربودند
خودشان پای کار بایستند .وقتی مسیر را درست تعریف
کنیم و مدل را درست تدوین کنیم ،این اتفاقات میافتد.
قرار است این انجمن خودش یک هیات موسس و هیات
امنا داشته باشد و خودشان کار را انجام دهند و ما فقط
جهتدهیراانجامدهیم.

آگهی استخدام
وزارت نیــرو در نظــر دارد بــا برگــزاری آزمــون اســتخدامی متمرکز
در روز پنــج شــنبه مــورخ  97/7/26نســبت به اســتخدام نیرو در
شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری در ســطح کشــور اقــدام نماید.

داوطلبــان مــی تواننــد از تاریــخ  97/5/21لغایــت
 97/5/21بــه ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور
بــه آدرس  www.sanjesh.orgمراجعــه نمــوده و ثبــت
نــام نماینــد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان کرمان

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی موسسین انجمن توسعه
سرمایه گذاری سیرجان
بدیــن وســیله بــه اطــاع مــی رســاند در راســتای اخــذ موافقــت اصولــی شــماره /43/3181ص مــورخ
 1397/04/02اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ،مجمــع عمومــی موسســین انجمــن در
ســاعت  10صبــح روز شــنبه مورخــه 1397/06/03در محــل دانشــگاه پردیــس ســیرجان واقــع در بلــوار
هجــرت برگــزار مــی شــود.
بدیــن وســیله از کلیــه فعالیــن اقتصــادی و صنعتــی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد کــه از تاریــخ 1397/05/15
تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ  1397/05/ 30جهــت ثبــت نــام عضویــت در انجمــن مذکــور بــه
دفتــر نمایندگــی اتــاق کرمــان در ســیرجان مراجعــه نماینــد همچنیــن جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره
 42255182-3تمــاس حاصــل نماییــد.
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