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سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

معاون وزیر کار:

جزئیات درخواست یارانه برای مجردها

امسال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد میشود

مریم آریایی
خبرنگار

ایران

ســازمان هدفمندی یارانهها از سه شنبه
گذشــته ،ثبتنــام از جاماندگان دریافت
یارانــه را آغاز کرد و طــی  4روز خانوارها
بــا کد ملــی زوج یا فرد فرصــت ثبتنام
داشــتند و امروز و فردا هم برای کســانی
کــه در موعــد مقــرر موفــق بــه ثبتنــام
نشــدهاند ،مهلــت ثبتنــام تمدیــد
شــد؛ ثبتنــام از افــراد بهصــورت مجرد
موضــوع تــازهای اســت کــه حــاال امکان
آن در سایت ســازمان هدفمندی برقرار
شده است.
ســیده طیبــه حســینی ســخنگوی
ســازمان هدفمندی یارانهها در گفتوگو
با «ایران» جزئیات امکان ثبتنام افراد
مجرد را تشــریح کرد و گفــت :تنها افراد
مجــردی کــه پیش از این یارانــه دریافت
نمیکردنــد امــکان ثبتنــام دارنــد و در
ســایت ســازمان هدفمندی یارانهها این
امــکان کــه افــراد گزینــه مجــرد را ثبــت
کننــد وجود دارد.وی یادآور شــد :افرادی
که یارانه کمک معیشــتی را نگرفتهاند دو
دســته هســتند ،دسته اول کســانی هستند
کــه در اردیبهشــت مــاه یارانــه آنهــا قطع
شــده اســت که باید برای ثبت درخواست
بازبینی خود به ســایت مربــوط به وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه نشــانی
 https://hemayat.mcls.gov.irمراجعه
کننــد .دســته دوم کســانی هســتند کــه یــا
از ابتــدای طــرح هدفمنــدی یارانههــا،
یارانــه دریافــت نمیکرده یا در ســال 93
یارانه آنها قطع شــده اســت کــه این افراد
میتوانند با مراجعه به ســامانه my.gov.
 irاقــدام بــه ثبت درخواســت خــود برای
دریافت یارانه کنند.
حســینی درباره امــکان ثبتنام افراد
بــا عنــوان مجرد و نــه در قالــب خانواده
نیــز گفت :ایــن امــکان برای افــرادی که

پیــش از ایــن یارانه دریافــت نمیکردند
وجــود دارد و گزینــهای وجــود دارد کــه
افــراد میتواننــد بهصــورت مجــرد یــا
متأهــل ثبتنــام کنند و البتــه فرد مجرد
مــی توانــد هنوز در خانه پدری باشــد اما
توصیه ما به افراد این اســت که بهعنوان
خانواده ثبتنام کننــد چون تصمیماتی
کــه بعــداً دربــاره حمایــت از خانوارهــا
گرفتــه میشــود ممکــن اســت متفــاوت
باشــد .امــا اگــر اصرار بــه ثبــت بهعنوان
فــرد مجرد دارند ،این امکان صرفاً برای
افرادی اســت که یارانهبگیر نیستند.
وی دربــاره ثبتنام افــراد دیگری که
میخواهنــد از یــک خانــواده جدا شــوند
کــه تا پیــش از این در آن خانــواده یارانه
دریافــت میکردند هم توضیح داد :این
امــکان فقط بــرای افرادی فراهم اســت
که ازدواج میکنند و این افراد میتوانند
بــا مراجعه بــه پلیس  10+بــرای تفکیک
خانوار اقدام کنند.
ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی
همچنیــن دربــاره ثبتنــام متقاضیــان
دریافــت یارانــه هــم توضیــح داد:
روزهای سهشــنبه و چهارشــنبه  27و 28
اردیبهشــت ماه کســانی کــه آخرین رقم
کــد ملیشــان زوج بــود میتوانســتند بــا
مراجعه به سامانه معرفی شده از سوی
ســازمان هدفمنــدی اقــدام بــه ثبتنام
کننــد و این امــکان در روزهای پنجشــنبه
و جمعه؛  29و  30اردیبهشــت ماه برای
افراد با کد ملی فرد فراهم شــد؛ امروز و
فردا هم سایت برای کسانی که موفق به
ثبتنام در روزهای تعیین شده نشدند،
فراهم شــده اســت و بعــد از ایــن نیز در
بــازه زمانــی جدید امــکان ثبتنام برای
جاماندگان فراهم میشود.
حســینی گفــت :ســازمان هدفمنــدی
تمــام اطالعاتی که درباره افــراد متقاضی
جمعآوری شــده است را به وزارت تعاون،

کار و رفــاه اجتماعــی ارجــاع میدهد .این
وزارتخانــه طبــق شــاخصهایی کــه وجود
دارد بررســیها را انجــام میدهــد و نتایج
را بــه ســازمان هدفمنــدی یارانههــا اعالم
میکنــد تــا یارانــه بــر اســاس دهکبندی
پرداخت شود.
حســینی دربــاره کســانی کــه پیــش از
ایــن تحــت تکفــل پــدر بودنــد و بعــد از
ازدواج اقــدام بــه جدا کــردن یارانههای
خــود نکــرده بودنــد ،عنــوان کــرد :ایــن
افــراد نباید در ســایت اقدام بــه ثبتنام
کننــد بلکــه بایــد بــه پلیــس بهعــاوه 10
مراجعــه و اقدام به تفکیــک یارانه خود
از پدرشــان کننــد .ســازمان هدفمنــدی
یارانههــا بــا مراکز پلیس بــه عالوه  10در
ارتبــاط اســت ،ایــن اطالعات گــردآوری
میشــود تا در مرحله بعدی که ثبتنام
میکنیــم ،ایــن عزیــزان میتواننــد
مراجعــه کــرده و در خانــوار جدیــد
ثبتنام کنند.

وی درباره افرادی که بهدلیل داشتن
چنــد فرد حقــوق بگیر و باال رفتن درآمد
خانــوار ،یارانــه آنهــا در ایــن دوره قطــع
شــده هم تأکید کــرد که این افــراد صرفاً
با مراجعه به ســایت حمایت که از سوی
وزارت رفــاه معرفــی شــده میتواننــد
درخواســت بازبینی خود را ثبت کنند.
براســاس این گــزارش مــوارد زیادی
از اعتراضــات مرتبــط بــه قطــع شــدن
یارانههــا بهدلیــل ایــن بود کــه وضعیت
مالــی افــراد مجرد با پــدر و مادرها یکجا
محاســبه شده و درآمد خانوار باال رفته و
در دهک  10جــای گرفتهاند که همچنان
امکان جدیــدی برای این افــراد تعریف
نشــده و صرفــاً میتواننــد در ســایت
 hemayat.mcls.gov.irدرخواســت
بازبینــی خود را ثبت کنند.
براســاس ایــن گــزارش ،بیســتم
اردیبهشــت مــاه یارانــه  300و  400هزار
تومانــی بــرای خانوارهــای مشــمول در

دهکهــای یــک تــا  9پرداخــت شــد و
بــه دنبــال اجــرای طــرح مردمیســازی
یارانههــا و پرداخــت یارانــه بــه  9دهک،
راههایــی برای درخواســت بازبینی برای
خانوارهایــی که مشــمول دریافت یارانه
نبودند از ســوی دولت اعالم شــد؛ اولین
مســیر امکان اعتراض برای خانوارهایی
اســت کــه تــا فروردیــن امســال یارانــه
میگرفتنــد و حــاال مشــمول نشــدهاند
کــه از همــان ابتــدا معرفــی شــده بــود و
دومیــن راه برای کســانی بــود که پیش از
ایــن یارانه آنها قطع شــده یا اصالً یارانه
بگیــر نبودهانــد و حاال طی  4روز گذشــته
سایت ســازمان هدفمندی از متقاضیان
دریافــت یارانــه ثبتنام بــه عمل آورده
اما هنــوز آمار تعــداد ثبتنامشــدهها از
ســوی این سازمان اعالم نشده است.
براســاس ایــن گــزارش متقاضیــان
بازبینــی در دهــک بنــدی اعــام شــده
یــا قطــع یارانــه اردیبهشــت مــاه 1401

کمــاکان بایــد از طریــق آدرس اینترنتی
 hemayat.mcls.gov.irو شــماره
تماسهــای اعالم شــده از ســوی وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اعتــراض
خود را ثبــت و پیگیری کننــد .افرادی که
در اردیبهشــت ماه  1401بر اساس اعالم
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
مشــمول دریافــت یارانه قــرار گرفتهاند،
نیــازی بــه ثبتنام مجدد یــا مراجعه به
درگاههای اعالم شده ندارند.
در همیــن حال به دنبــال اعتراضاتی
کــه برخــی خانوارهــا نســبت بــه عــدم
دریافــت یارانه داشــتند ،رئیــس جمهور
دســتور داده بــود تــا یــک مــاه یارانــه به
افــرادی کــه تــا پیــش از ایــن مشــمول
دریافــت یارانــه بــوده و اکنــون بــه قطع
آن معترضنــد پرداخــت شــود و در
عیــن حــال وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی در فرصتــی یــک ماهــه بــه
اعتراضات غیرمشــموالن رســیدگی کند،
شفافســازی نحــوه محاســبه دهکهــا
برای رفع ابهامــات و دغدغههای مردم
دســتور دیگــر رئیــس جمهــور بــود .پس
از ایــن دســتور اطالعــات خانوارهایــی
کــه بــه دهکبنــدی خــود معتــرض
بودنــد از ســوی وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی بــه ســازمان هدفمندی
یارانههــا ارســال و یارانــه اردیبهشــت
مــاه به حســاب آنها واریز شــد تــا پس از
بررسی دهک درآمدی آنها طی یک ماه
و در صــورت تغییــر دهک بنــدی ،یارانه
بــرای آنها قابل برداشــت شــود .گردش
حســاب ،تراکنشهــای بانکــی ،امــوال،
حقــوق ،مالیات و خودرو و ســفر خارجی
شــاخصهایی اســت کــه براســاس آنهــا
دهکبنــدی خانوارهــا از ســوی وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی و بر مبنای
دادههــای پایگاه اطالعات رفــاه ایرانیان
انجام شده است.

فعال حوزه کارآفرینی در گفت وگو با «ایران»:

حدیث حدادی

خبرنگار

بـــرش

کارآفرینــی یکی از عرصههایی اســت که
نقش قابل توجهــی در بکارگیری نیروی
انســانی در کشــور و اشــتغالزایی دارد .از
سوی دیگر نیز از گذشته تاکنون کشورهای
پیشــرفته و توســعه یافتــه از راهکارهایی
بــرای دســتیابی بــه رشــد و توســعه
اقتصادی استفاده میکردند تا بتوانند با
ایجاد توســعه اقتصادی به ثــروت و رفاه
در جامعه دســت یابند .در همین راســتا
اقتصاددانــان معتقدنــد کــه کارآفرینــی
یکی از مهمترین راهکارها برای دستیابی
به توســعه اقتصادی محســوب میشود
که یکــی از مهمترین ابزارهــا برای رونق
حوزه کارآفرینی و اشــتغالزایی اســتفاده
از اقتصــاد دانــش بنیــان در ایــن عرصه
میباشــد .در واقــع اســتفاده از دانــش و
جهتگیــری کارآفرینانــه در شــکلگیری
کارآفرینــی دانــش بنیــان نقــش قابــل
توجهــی دارد و برای تجلی بخشــیدن به
ایجاد اشــتغال دانش بنیــان ،کارآفرینان
نقــش پررنگــی دارند زیرا ایــن عرصه در
اشــتراک دانش بیــن ســازمانی ،نوآوری
مدیریتــی ،فرایندی و فنــاوری از اهمیت
قابل توجهی برخوردار است.
در حــال حاضــر اغلــب کشــورهای
توســعه یافتــه بــه منظــور تغییــر شــیوه
کار در بــازار (تغییــر از شــیوه ســنتی بــه
مدرن) بــه اســتفاده از فناوریهای نوین
پرداختهانــد .در همین راســتا به ســمت
مدلهــای نویــن کارآفرینــی ،ترویــج
حقوق مالکیت مــادی و معنوی حرکت
کردهاند .از ســوی دیگر بــا توجه به اینکه
ایــن حوزههــا در زیرمجموعــه اقتصــاد
دانــش بنیــان قــرار میگیرنــد میتوانند
زیرســاخت ایجاد اشــتغال دانــش بنیان
را در کشــور فراهــم کننــد .بنابرایــن یکی
از روشهــا در این عرصــه تغییر اقتصاد
خالق از شــرایط ســنتی به دانــش بنیان
اســت که ایــن رویــداد نیازمنــد تغییرات
گســترده در زیرســاختها ،قوانیــن،
رویکردهــا و تدویــن برنامههــای ملــی
بــرای اقتصــاد فرهنــگ و هنــر اســت.در
ایــران بــا توجه بــه ظرفیتهــای اقتصاد
دانش بنیان و چالشهایی که در توسعه
صنایــع خــاق وجــود دارد میتوانیم به
جــای اینکه طرحهــای جدیــد را تعریف
کنیــم ،از ظرفیتهای موجود که شــامل
زیرســاختها ،ســازوکارها و قوانین است

بــا توجــه به اینکــه ترویج حقــوق مالکیت مادی و معنــوی زیرمجموعــه اقتصاد دانشبنیان قــرار میگیرند
میتواننــد زیرســاخت ایجاد اشــتغال دانشبنیان را در کشــور فراهــم کنند .بنابرایــن یکی از روشها در این
عرصه تغییر اقتصاد خالق از شــرایط ســنتی به دانشبنیان اســت که این رویداد نیازمند تغییرات گســترده
در زیرســاختها ،قوانیــن ،رویکردها و تدویــن برنامههای ملی برای اقتصاد فرهنگ و هنر اســت .در همین
راســتا و همســو بــا کشــورهای توســعه یافتــه بایــد تغییراتی در شــیوه کار در بــازار (تغییر از شــیوه ســنتی به
مــدرن) ایجــاد کــرد که این تغییــرات را میتوان با اســتفاده از فناوریهــای نوین به بازار کســب و کار تزریق
کرد .اگر بخواهیم به توســعه صنایع خالق بپردازیم با چالشهای متعددی مواجه خواهیم شــد ،در حالی
کــه ایــران دارای ظرفیتهــای اقتصــاد دانشبنیــان قابل توجهی اســت .بنابرایــن میتوانیم به جــای اینکه
طرحهای جدید را تعریف کنیم ،از ظرفیتهای موجود که شــامل زیرســاختها ،ســازوکارها و قوانین است
نیــز بهــره بــرده تا به اشــتغال دانشبنیان دســت یابیــم .با بررســی الگوهــای مختلف در حــوزه کارآفرینی
میتوان به شــکلگیری کســب و کارهای نوآورانه در این بازار ســرعت ببخشــیم که برای ایفای نقشــی مؤثر
در این عرصه باید انتظارات صنعت ،دولت و دانشــگاهها همســو شــود.

در این عرصه پیدا کردن راهحل نوآورانه
و تبدیل آن به درآمد پایدار است.
ëëچگونه باید کارآفرینــان دانش بنیانی
را در کشور افزایش داد؟ نقش دانشگاهها
در این مورد چیست؟
همانطــور کــه گفتــم کارآفرینــی یک
فرهنگ است ،فرهنگ هم چیزی نیست
که با ابزار مســتقیم ایجاد شود یا توسعه
پیــدا کنــد .در واقــع فرهنــگ در جامعه
و توســط خــود جامعــه گســترش پیــدا
میکند و دولتها نیز برای گسترش این
فرهنگ باید مراقب دو ابزار باشند .یکی
از آنهــا ابــزار ترویجی اســت کــه در اینجا
نقــش دولــت ترویج و تشــویق و اشــاعه
فرهنــگ کارآفرینی اســت .در این حوزه
بــا ســخنرانی و تشــویق کالمــی تغییری
رخ نخواهد داد بلکه باید متوجه باشــیم

که اشــاعه فرهنگ با عمــل رخ میدهد.
دولتهــا بایــد نقــش کارآفرینــان را در
پیشــبرد اقتصــاد جــدی گرفتــه و از آنها
برای اجرای برنامههای مرتبط اســتفاده
کنــد که همین امــر میتواند پیام مهمی
بــه کارآفرینان بالقوه بعدی دهد .اما اگر
در جامعــهای فعــاالن این حــوزه هر روز
ســرخوردهتر شــده و هــر روز نقــش خود
را در رشــد جامعــه و اقتصــاد کمرنگتر
ببیننــد یــا هــر روز کمتــر طرف مشــورت
سیاســیون و مدیران اجرایی کشــور برای
پیشبرد اهداف بزرگ کشور قرار بگیرند،
چطــور میتوانیــم منتظــر ظهــور و بروز
فرهنگ کارآفرینی در کشور باشیم؟
ابزار دوم مربوط بــه قوانین مراقبتی
اســت بــه ایــن معنــا کــه دولتهــا برای
جلوگیــری از فســاد و انحــراف مجهــز

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور:

برنامهویژهای برای توانمندسازی معلوالن
تدوین شده است

معــاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رئیس ســازمان آموزش
فنــی و حرفــهای کشــور گفــت :ایــن ســازمان برنامــه ویــژهای برای
توانمندسازی معلوالن و خصوصاً نابینایان و خانواده آنها دارد.
به گزارش ایرنا ،غالمحســین حسینینیا افزود :خدمت در ستاد
برای کارکنان اســتانها که در صف اول خدمت به مردم قرار دارند
در اولویــت اســت .وی گفــت ۱۹ :جامعــه هــدف در ایــن وزارتخانه
وجود دارد که پنج مورد آن مربوط به بهزیستی است.
حسینی نیا اضافه کرد :توانمندسازی این افراد و خانواده آنها از
جمله وظایفی اســت که هم بر عهده بهزیستی و هم آموزش فنی
و حرفهای اســت .معاون وزیر تعــاون،کار و رفاه اجتماعی و رئیس
ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشــور گفت :این ســازمان برنامه
ویژهای برای توانمندسازی معلوالن و خصوصاً نابینایان و خانواده
آنهــا دارد .وی اظهــار داشــت :تجهیــزات مــورد نیــاز و کارگاههــای
مخصــوص آمــوزش معلــوالن و نابینایان در ســطح کشــور تجهیز
خواهد شد.حسینی نیا در بخش دیگر سخنان خود بر لزوم توسعه
فعالیتهای دانش بنیان تأکید کرد و گفت :زمینه مناســبی در این
خصوص در ســطح اســتان فارس و به ویژه شهر شیراز که در زمینه
پزشکی سرآمد کشور است وجود دارد.

رئیس مرکز کار ایران :افزایش دستمزد کارگران قدرت
خرید جامعه را افزایش میدهد

سخنرانی و تشویق کالمی تأثیری بر حوزه کارآفرینی ندارد
نیز بهره برده تا به اشــتغال دانش بنیان
دست یابیم.
یکــی دیگــر از دالیــل ایجاد اشــتغال
دانش بنیان نیاز بازار کار و جامعه است
بــه ایــن معنا کــه در حال حاضــر بخش
تولیــد و همچنین کســب و کارها نیازمند
روش هــای جدیــد بــه منظــور ایجــاد
نــوآوری اســت .در واقــع برای دســتیابی
بــه کســب و کارهای نوآورانــه در بازار کار
بایــد در جســتوجوی الگوهای مختلف
در حــوزه کارآفرینــی بــود .عــاوه بــر آن
برای دســتیابی به این امر باید انتظارات
صنعــت ،دولــت و دانشــگاهها و نقــش
مؤثر آنها در این عرصه درک شود.
در همین راســتا محمدرضا سبحان،
فعال حوزه کارآفرینــی ،با روزنامه ایران
گفتوگویی داشته است که در ادامه می
خوانید.
ëëنقــش کارآفرینــان در اقتصــاد دانش
بنیان چیست؟
به نظر من کارآفرینی بیشــتر از اینکه
مربــوط به ایجاد کســب و کار باشــد یک
فرهنگ محســوب میشــود کــه فرهنگ
تــاش کــردن و فرهنــگ پیــدا کــردن
راهحلهــای پایــدار برای حل مشــکالت
یــک جمــع یــا جامعــه اســت ،بنابراین
وجــود کارآفرینــان در هــر اقتصــادی
باعث رشــد و پیشرفت اقتصاد آن کشور
خواهد شد .این رشد اقتصادی میتواند
بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم
توســط کارآفرینان رخ دهد ،درخصوص
اقتصــاد دانــش بنیــان نیــز کارآفرینــان
میتواننــد با اســتفاده از دانش و فناوری
ایجــاد اشــتغال کــرده و در شــکلگیری
اقتصاد دانش بنیــان تأثیر قابل توجهی
میگذارند.
ëëآیا کارآفرینــان فعال در حــوزه دانش
بنیــان بــا کارآفرینــان دیگــر متفــاوت
هستند؟
تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد
زیــرا هر فــردی در یک عرصــهای دارای
تخصص و مهارتی اســت که معموالً در
زمینه تخصص خود مشکالت و نیازهای
جامعــه هــدف را پیــدا کــرده و بــرای آن
راهحلهــای نوآورانهای ارائه میدهد که
بــه آن کارآفرینــی گفته میشــود .در این
میان فردی در زمینه دانشی یا اصطالحاً
هایتــک تخصــص دارد و دیگــری در
زمینههــای غیردانشــی دارای مهــارت
الزم و کافی است اما مهمترین موضوع

اخبار

امکان ثبت نام از افراد مجردی که تا کنون یارانه دریافت نمی کردند در سامانه وجود دارد ،اما بهتر است افراد در همان خانوار اصلی اقدام به ثبت نام کنند

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفت :یک
میلیــون فرصت شــغلی در ســال  ۱۴۰۱ایجاد میشــود .بــه گزارش
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،علیحســین رعیتیفــرد در
اختتامیه جشــنواره ملی حلوا ارده ســنتی زرقان گفت :در سالی که
به نام تولید و اشتغال نامگذاری شده تالش بر این است که زمینه
رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد شود و صدور مجوز کسب و کار
و تســهیل آن از جمله اقدامات اساسی و بنیادی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در حال انجام اســت .وی افزود :صدور مجوز برای
مشاغل خانگی تســهیل شده تا کسانی که متقاضی هستند بتوانند
براحتی مجــوز بگیرند ،همچنین در حــال حاضر صدور مجوز یک
روز بیشتر زمان نخواهد برد.
رعیتیفــرد تصریــح کــرد :بوروکراســی و فراینــد اداری
تولیدکننــدگان را آزار مــیداد امــا در حــوزه وزارت کار این موانع به
حداقل رسیده است.
وی از تســهیل شــرایط ویژه در مشــاغل خانگی و جوار کارگاهی
بــرای کمــک و انگیــزه کارگران خبــر داد و افــزود :در  ۶ماه گذشــته
بیــش از  ۶۰۰جــواز کارگاهــی صادر شــده اســت .معــاون روابط کار
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی به  ۴کالن پروژه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت :ایجاد اشتغال و فرصتهای
شــغلی نخســتین کالن پروژهای اســت که بر اســاس آن ایجاد یک
میلیــون فرصــت شــغلی بــرای امســال در نظر گرفته شــده اســت
و همچنیــن ســاماندهی صندوقهــای بازنشســتگی از دیگــر کالن
پروژهها است.

بــه قوانیــن مراقبتــی هســتند امــا گاهی
اســتفاده از این ابزار به اندازهای افراطی
اســت که منجر بــه جلوگیــری از هرگونه
خالقیــت و نــوآوری میشــود .بنابرایــن
بــرای ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی بایــد
مراقــب افــراط در اســتفاده از ابزارهــای
کنترلــی و محــدود کننــده باشــیم زیــرا
موفقیت در حوزه کارآفرینی در محیطی
بسته و محدود ،رؤیایی است که هرگز به
واقعیت نخواهد رسید.
ëëظرفیــت کشــور درخصــوص پرورش
کارآفرینان دانش بنیانی چقدر است؟
معمــوالً در جمعهایــی کــه در
مــورد کارآفرینــی صحبــت میکنــم بــه
شــاخصهای جهانــی اشــاره میکنــم.
در بعضــی از ایــن شــاخصها آمارهــا
حرفهــای جذابــی دارنــد مثالً ایــران در

پــرورش مهنــدس رتبــه بســیار باالیــی
دارد ،امــا در پــرورش مدیــر رتبــه پایین و
در ســهولت راهانــدازی کســب و کار نیز در
رتبه بسیار پایینی به خود اختصاص داده
است .نتیجه این آمار نشان میدهد کشور
در حــال پرورش مهندسهایی اســت که
در بهتریــن شــرایط تبدیــل میشــوند به
کارگــران کاله ســفید شــرکتهای بــزرگ
خارجــی و خودمــان بــرای اســتفاده از
دانش آنها برنامهای نداریم ،در حالی که
میتوان با برنامهریــزی دقیق کارآفرینان
دانش بنیان را در کشور پرورش داد.
ëëنقــش و تأثیر کارآفرینــان دانش بنیان
در صنعت تجارت چیست؟
ایــن خیلــی بســتگی دارد کــه کشــور
تصمیــم داشــته باشــد بــه چــه ســمتی
حرکــت کند ،آیا ما قرار اســت یک کشــور
پیشــرو در تکنولوژی باشــیم؟ یا تصمیم
داریــم در دوره انقــاب صنعتــی چهارم
هم آنقدر سعی و خطا داشته باشیم که
از ایــن دوره جهــش هم عقــب بمانیم و
مصرف کننده باشیم؟
اگــر انتخــاب کردیم که برخالف ســه
انقــاب صنعتــی قبلــی بــه ســمت جلو
حرکــت کنیم میتوان از این افراد کمک
قابــل توجهــی گرفتــه و شــاهد نقــش
پررنــگ و تأثیرگــذار کارآفرینــان در ایــن
عرصه باشیم.
ëëتأثیر حضور کارآفرینــان دانش بنیان
در سازمانها ،ارگانها و ادارات چیست
و چقدر است؟
همــان طــور کــه اشــاره کــردم ،بــرای
ترویج فرهنگ کارآفرینــی نیازمند عمل
هســتیم و یکــی از ایــن راههــای عملــی
اســتفاده از توان کارآفرینــان دانش بنیان
در ســازمانها و ارگانهــا اســت .در واقــع
مســیر کارآفرینی یک فیلتر طبیعی برای
انتخــاب افــرادی اســت کــه ســختکوش،
متعهــد و نــوآور هســتند .میتــوان از
تخصص و توان آنها برای پیشبرد اهداف
یک سازمان یا حتی اهداف دولتها بهره
بــرد .البتــه بایــد فراموش نکنیــم که یک
کارآفریــن «واقعی» ذاتاً نــه عالقه دارد و
نه زمان کافی که در خدمت یک سازمان
قرار گیرد .بنابراین اگر تمایل به همکاری
با این افراد داشته باشند باید از آنها بهینه
اســتفاده کننــد و از بازیهــای خطرنــاک
سیاســی مصونشــان کننــد همانگونــه که
بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهان از
این استفاده میکنند.

باید زمینه رشد تولید فراهم شود

رئیــس مرکز کار ایــران گفت :افزایش دســتمزد کارگــران قدرت خرید
جامعــه را افزایــش میدهد و بــر روی اقتصاد تأثیــرات مثبت و نقش
بسزایی دارد« .سعید سمیعی» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا
اظهــار داشــت :بحث افزایش دســتمزد کارگــران در هزینه تمامشــده
کاالهــا و خدمات تأثیرگذار اســت ،امــا منجر به افزایــش قدرت خرید
جامعــه کارگــران و بهبود معیشــت آنها میشــود .وی افــزود :جامعه
کارفرمایی درصدهایی از تأثیر افزایش دستمزد بر هزینه تمامشده کاال
و خدمات عنوان میکنند که بحث روانی دارد اما از نظر اقتصادی سایر
موارد تأثیرگذاری بیشتری در قیمت تمام شده دارند.
رئیــس مرکــز کار ایران ادامــه داد :افزایش یا کاهــش و یا تثبیت در
دســتمزد کارگران با مشــارکت جامعه کارگری و کارفرمایی یا از ســوی
مراجع ذیربط در هر حالتی تأثیرات بسیاری روی اقتصاد کشور دارد.
وی با اشــاره به افزایش  ۵۷درصدی حقوق کارگران در ســال ۱۴۰۱
اظهــار داشــت :از منظــر کارگــران ،اتفاق خیلــی خوبی اســت و باعث
میشود که قدرت خرید کارگران در مقابل تورم باال برود .سمیعی بیان
داشــت :اما از نگاه کارفرمایان ،افزایش دســتمزد بخشی از هزینههای
جاری تولید است که کارفرمایان را دچار مشکل میکند .البته این یک
سیکل معیوبی است که با افزایش دستمزد نه کارگران و نه کارفرمایان
برنده میشوند ،بلکه باید مسائلی مانند بیمه ،مالیات و سایر مباحث
در قراردادهای کارگران مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد :طبق آمارها ۲۲ ،میلیون فرد شاغل در کشور داریم
که برای حدود هشــت میلیون بیمه پرداخت نمیشــود؛ از اینرو باید
بــه بیمــه و مالیــات در قراردادهــا پرداختــه شــود ،چراکه امــکان دارد
بعضــی از کارفرمایــان کارگران را در لیســت بیمه قرار ندهنــد تا از این
طریــق هزینههای خــود را کاهش دهنــد .رئیس مرکــز کار ایران تأکید
کرد :به موضوع افزایش دستمزد نباید تکوجهی نگاه کرد ،بلکه باید
از جوانــب مختلــف به موضــوع آن در اقتصاد کشــور پرداخــت .وی با
اشاره به اینکه در جامعه با رکود تورمی مواجه هستیم ،گفت :اکنون در
حقوق و دستمزد رابطه کارگر و کارفرما به رکود تورمی شبیه است ،هر
دو جامعه حق دارند که مباحثشان را موردبحث و بررسی قرار دهند.
نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی است
وی افــزود :موضــوع دســتمزد بســیار پیچیده اســت ،بــه همین
دلیل حداقل انتظار میرود نقاط ضعف شناســایی شــود و نســبت
به آن راهکار و تدابیری اندیشــیده شود .تدوین بستههای حمایتی
بــرای جامعه کارفرمایی نیز نباید گذری و بهصورت موقت باشــد،
بلکه باید زمینه رشد و توسعه تولید را فراهم کرد.
ســمیعی با بیــان اینکه نیروی انســانی از ســالهای قبل تاکنون
بزرگترین دارایی و ســرمایه هر ســازمان و بنگاه اقتصادی اســت،
گفــت :بــا نیــروی ماهــر میتــوان اســتفاده بهینــه از منابــع مالی و
پشــتیبانی دانست .کارگران هســته هر نهاد و بنگاهی و قابلاحترام
هــر بخــش هســتند .وی تأکیــد کــرد :سیاســتمداران و بخشهــای
نظارتی و کارفرمایان باید به این قشــر کارگران و کارمندان اهمیت
بدهنــد و بــا رفع مشــکالت این قشــر ،موتــور اقتصادی کشــور را به
حرکت دربیاورند .رئیس مرکز کار ایران با اشاره به خدمات مرکز کار
ایران اشــاره کرد و گفت :این مرکز یکی از بزرگترین ســازمانهای
خصوصی در حوزه اشتغال و کارآفرینی است که بحثهای مرتبط
با توانمندســازی نیروی انســانی ،اشــتغال ،کارآفرینــی ،حمایت از
کارهای نوین و مشاورههای شغلی را انجام میدهد.

