بسمه تعالی

اشتغال یا نظام کارآفرینی؛ مسأله این است!
ایي رٍسّا تیص اس ّوِ چیش گَضواى اس هسألِ اساسی وطَر پز ضذُ است .رٍسًاهِ ّا ,تلَیشیَى ,رادیَ ٍ رساًِ ّای
دیگز ػشم جذی ای تز ضفاف ساسی هطالثات هزدهی اس ًمطِ ًظز تیىاری دارًذ .اها تٌاتز ّوشهاًی ایي هَضَع تا
رٍیوار آهذى دٍلت جذیذ (هؼزفی واتیٌِ تزای وطَرداری) ,اساساً تز ستاى آٍردى هسألِ اضتغال ,چمذر هی تَاًذ تِ فْن
هسألِ یاری رساًذ؟ تا چِ هیشاى ایي هسألِ ریطِ در حمیمت دارد ٍ تِ گوزاّی دٍلتّا هٌجز ًویضَد؟ آیا تزجستِ
ساسی ٍ یا تِ تؼثیز اغحاب رساًِ  agenda settingدر هَضَع تیىاری ,رٍح ٍ جسن هسألِ را تِ خَتی درن وزدُ
یا خَد اسیز گفتِ ّا ٍ ضٌیذُ ّای گزٍُ ّای هزدهی یا هزجغ است؟ هیلیَى هیلیَى تَلیذ ضغل ,آیا راُحل هَاجِْ تا
ایي هسألِ هحسَب هیطَد؟
طزح توام سؤاالت فَق ها را تِ ایي ٍاهی دارد وِ غَرت تٌذی هسألِ گام تشرگی در جْت پاسخ َّضوٌذاًِ ٍ آیٌذُ
ًگزاًِ تِ هؼضالت هلی است .چگًَِ ضغل آفزیٌی وِ هؼلَل ٍ سًجیزُ اًتْایی ًظام وارآفزیٌی وطَر است ,هی تَاًذ
هسألِ یه وطَر ّطتاد هیلیَى ًفزی تا هٌاتغ غٌی سزسهیٌی هحسَب ضَد؟؟ آیا هی تَاًین تا ایجاد راّىارّا ٍ اػوال
تغییزات تز رٍی هؼلَل ّا ,تِ پاسخ پایذار ٍ آیٌذُ ًگزاًِ دست یافت؟؟
آیا اضتغال هَجَدی است وِ لادر تاضین آى را در ٍسارت وار یا ٍسارت التػاد یا ٍسارت ػلَم یا ٍسارت غٌؼت ٍ  ...تیاتین
ٍ آى را هٌثسط ًوایین؟؟؟
تا سهاًی وِ در افىار ػَام ،خَاظ ,سیستنّای اجزایی ،دستگاُّای لاًَىگذاری ٍ حتی تذًِ لضایی وطَر یه ًگاُ
غیزػلوی حاون تاضذ ،هسألِ ًثَد ضغل ػلتالؼلل هؼضالت وطَر هحسَب هیضَد .در چٌیي فضای تاریىی ،راّىارّا ٍ
اًتظاراتی تیص اس اجثار ضذى ٍسارت ًفت یا سایز دستگاّْای اجزایی وطَر تزای استخذام ّز چِ تیطتز هتػَر ًخَاّذ
تَد ٍ تِ تشري ضذى دٍلتّا ووه هیضَد .تا ایي ًَع دیذگاُ ،ساسٍوارّای تَسؼِ ٍ رًٍك وسة ٍ وارّای وَچه ٍ

هتَسط ( )SMEوِ احتواالً ضاولِ اضتغال وطَر را پیریشی هیًوایذ ،هغفَل هیهاًذ ...تا تأهلی تز داستاى فیل اس
ادتیات هَالًا ,دیذى تخص یا حلمِ ای اس سًجیزُ ٍ ًظام هسائل هزتثط تا وارآفزیٌی ,تحزیىی در تاسار ًیزٍی وار ایجاد
ًىزدُ ٍ فمط تاسی دٍلتوزداى تا هؼلَلْا را تضویي هیًوایذ...
ًظام وارآفزیٌی وطَر سًجیزُ ای اس ػَاهل ولیذی التػادی ,آهَسضی ٍ هْارت ,وسة ٍ وار ,هذیزیت ,تاسار ٍ دّْا
هَرد اساسی دیگز است وِ تایستی تِ غَرت تستِ ای ٍ ًظام هٌذ (سیستواتیه) تذاى ًگزیستِ ضَد .تا ایي تفىز هی
تَاى ػارضِ اغلی را تِ درستی تطخیع دادُ ٍ ًْایتاً راّىارّای یىپارچِ ضًَذُ ای تزای آى همذر ًوَد .در ایي هیاى
ًمص تواهی تاسیگزى اػن اس تاًىْاٍ ,سارت خاًِ ّا ,دستگاُّای لاًَىگذاری ،سیستن لضایی ٍ جاهؼِ وسة ٍ وار ایزاى
تثییي ٍ ضفاف گزدیذُ ٍ ّوِ تِ ػٌَاى جْادگزاًی تلمی هیضًَذ وِ ضواًتْای اجزایی ٍ ارسیاتی راّىارّا را ٍاجة
هیداًٌذ .ایي فضای ثثاتّ ،وگاى را تِ تَسؼِ وارآفزیٌی تزهحَر لَاػذ هستحىن ٍ هتمي فزاهیخَاًذ ٍ تالشّای
هجذاًِ غیزَّضوٌذ را اغالح خَاّذ وزد.
حال اضتغال در هیاى آهارّای ًاضی اس دیذگاُ پیطیي ،تا چِ اًذاسُ فی ًفسِ هْن ٍ اساسی تِ ضوار هی رٍد؟؟؟ گوطذُ
ای وِ هؼلَل اًتْایی ًظام وارآفزیٌی وطَر است ٍ اس تی خاًَادگی خَد در سایِ تاساریاتی سیاسی رًج هیتزد .تِ اهیذ
تفىز سیستوی ٍ آیٌذًُگزاًِ تزای تطخیع غحیح هسائل وطَر!
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