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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

راه پر پیچ وخم اشتغال مددجویان
اسدی
یکی از راه های کنترل فقر در جامعه ،توانمند
کــردن مددجویان اســت ،افـــرادی که به دالیل
متعددی از عهده هزینه های زندگی خود بر نمی
آیند و از مشکالت معیشتی رنج می برند و تحت
حمایت دستگاه های حمایتی قرار می گیرند .با
این حال مستمری آن ها تناسبی با حداقل نیازها
و هزینه های زندگی نــدارد .به دلیل مشکالت
معیشتی و اقتصادی مددجویان در چند سال
گذشته به توانمندسازی آن ها اهمیت بیشتری
داده شده است زیرا توانمندی آن ها ،در کنار حل
مسائل اقتصادی نقش مهمی در ایجاد استقالل و
هویت بخشی به این افراد دارد و این به منزله رشد
سرمایه های اجتماعی کشور است .با وجود تغییر
رویکرد دستگاه های حمایتی و جهت یافتن برنامه
های آن ها به سمت اشتغال اما هنوز مشکالت
مختلفی در خــصــوص تــوانــمــنــدی مــددجــویــان
وجود دارد .یکی از مهم ترین موانع اجرای طرح
های توانمند ســازی در کشور و استان محدود
بودن منابع مالی بانکی و مشکالتی است که در
پرداخت تسهیالت وجــود دارد به نحوی که در
سال  92از  ۳۵۰میلیارد تومان تسهیالت پیش
بینی شده در کشور تنها  ۱۸درصد آن تخصیص
یافت که میزان آن کمتر از  ۵۰میلیارد تومان بود و
این امر به خوبی نشان از عملکرد ضعیف سیستم
بانکی در اجرای طرح مورد نظر دارد .در استان
هم وضعیت همین گونه است و بسیار شنیده می
شود که بانک ها تسهیالت اشتغال زایــی مورد
نظر را به خوبی پرداخت نکرده اند .شاید یکی

از دالیلی که بانک ها رغبتی برای پرداخت این
تسهیالت ندارند به جز وضعیت منابع بانکی،
اطمینان نداشتن آن ها از بازپرداخت تسهیالت و
توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است زیرا
مشاغل ایجاد شده در قالب مشاغل خرد ،خانگی
و بخش های کشاورزی و دام پروری بوده و تجربه
اقتصادی این گونه مشاغل نشانگر وضعیت آتی
این طرح ها می تواند باشد.
یکی از مددجویان بهزیستی که تمایلی به ذکر نام
خود در این گزارش ندارد ،می گوید :بسیاری از
مددجویان تحت پوشش عالقه مند به ایجاد شغل
و راه اندازی کسب و کار هستند زیرا داشتن شغل
با درآمد پایدار بسیار بهتر و اقتصادی تر از کمکی
اســت که تحت عنوان مستمری به مددجویان
پرداخت می شود.
وی با بیان این که به طور معمول درآمد و هزینه
های ما با هم همخوانی نــدارد ،اظهارمی کند:
معرفی و تشکیل پرونده برای پرداخت تسهیالت به
مددجویان بسیار طوالنی و زمان بر است و همین
امر از دالیل بی رغبتی بسیاری از مددجویان از
طرح های اشتغال و توانمندی است.
وی با بیان این که وضعیت پرداخت تسهیالت به
مددجویان هم که نیازی به گفتن ندارد ،ادامه می
دهد :بعد از تشکیل پرونده و ارسال آن به بانک،
بخش عمده رفت و آمد ها آغاز می شود و این برای
مددجویانی که ساکن روستا و مناطق دوردست
هستند طاقت فرساست.
وی اعــام می کند :بانک ها چندان تمایلی به
پرداخت این تسهیالت ندارند و حتی پرداخت به
موقع تسهیالت به مددجویانی که توانایی تامین

تضامین را ندارند مشکل ساز است زیرا بسیاری
از مددجویان تحت پوشش ،زنان سرپرست خانوار
هستند و تضامین الزم را ندارند.
وی ادامه می دهد :نتیجه ماه ها دوندگی برای
برخی مددجویان متقاضی ایجاد اشتغال ،هیچ
است.
یکی از مددجویان کمیته امداد با بیان این که از
طرح اشتغال زایی تنها یک چرخ خیاطی نصیب
وی شده است ،می گوید :با اعطای چرخ خیاطی،
این نهاد ما را از لیست مددجویان خود خارج
کــرده و ایــن در حالی اســت که دادن تنها یک
چرخ خیاطی ایجاد اشتغال نیست .این مددجو
که رغبتی بــرای ذکــر نــام خــود در ایــن گــزارش
نــدارد ،ادامه می دهد :چرخاندن یک زندگی با
یک چرخ خیاطی در این شرایط که بیشتر زنان
خیاطی می کنند ،ممکن نیست .آنچه مشخص
است مهم ترین مشکل مددجویان در تمام کشور
اشتغال آن هاست که باید برای حل این مشکل
چاره اندیشی شود .رفع این مسئله با تصمیم های
غیر کارشناسی مقدور نیست و این موضوع نیاز به
کار کارشناسی دقیق دارد و با ارائه راهکارها و
بررسی کارشناسی آن ها می توان این مشکل را
در آینده کاهش داد .یک کارشناس اقتصادی با
بیان این که توانمند سازی مددجویان و محرومان
به کاهش فقر و افزایش اشتغال پایدار کمک می
کند ،می گوید :بدون شک ایجاد شغل و رسیدگی
به اشتغال زایی برای مددجویان مقوله ای مفید و
مثبت و چند سالی است که توانمندسازی و خود
کفایی مددجویان مــورد نظر دولــت قــرار گرفته
اســت« .قلی زاده» با بیان این که اشتغال زایی
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برای مددجویان موضوعی حساس و مهم است،
اظهارمی کند :باید پیش از ارائــه تسهیالت و
اجرای طرح توانمندسازی ،طرح شغل شناسی
انجام شود تا مددجویان به سمت اشتغال مفید و
پایدار هدایت شوند.
وی ادامــه می دهد :شناسایی مشاغل و ارائــه آن
ها به مددجویان تــوان اجرایی آن ها را مشخص
و مددجویان را از بازار کار مطلع می کند و باعث
شناخت کافی آن ها از مشاغل می شود به طوری که
با شناسایی و بهره گیری از امکانات محل سکونت
مددجویان ،زمینه مناسب بــرای حرفه آمــوزی و
اشتغال آنان میسر می شود .وی خاطرنشان می
کند :طرح توانمند سازی مددجویان زمانی موثر و
کارآمد خواهد بود که مددجویان پس از ایجاد شغل
رها نشوند و مسیر اشتغال آن ها تا رسیدن به نقطه
اطمینان بخش با کمک نهادهای حمایتی طی
شود و این به معنای کمک در فروش و بازاریابی
برای محصوالت است.
وی می افزاید :کمیته امــداد از نهادهای موفق
در اشتغال مددجویان بوده است زیرا بخشی از
تولیدات مددجویان در حوزه فرش را خریداری یا
برای آن ها بازاریابی می کند با این حال هنوز تا
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
این کارشناس هم به موانع بانکی اشاره و اعالم
می کند :دریافت تسهیالت اشتغال همانند دیگر
تسهیالت ،فرایندها و مشکالت خاص خود را دارد
و این امر یکی از مهم ترین سدهای توسعه اشتغال
مددجویان است زیرا در گام نخست ورود مددجو
با طرح اشتغال ،بانک از داشتن تضامین معتبر
اطمینان حاصل می کند و این در حالی است که
بسیاری از مددجویان به دلیل مسائل فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه هستند از
ارائه تضامین بانکی معتبر باز می مانند و موفق به
دریافت این تسهیالت نمی شوند.
وی ادامه می دهد :با همه موانع و کم و کاستی
هایی که در این بخش وجود دارد ،توانمندسازی
محرومان و مددجویان امــری ضــروری و بدیهی
است که باید اجرایی شود.
در همین بــاره ،مدیر کل کمیته امــداد خراسان
شمالی بیان می کند :در مورد تضامین بانکی باید
گفت ممکن است برخی از ضامن ها توسط بانک
ها پذیرفته نشوند زیرا بعد از ارسال پرونده تسهیالت
مــددجــو ،بانک مــورد نظر اول در مــورد داشتن
تضامین معتبر با ســوال هایی اطمینان حاصل
می کند و ضامن مــورد نظر باید مــورد تایید بانک
باشد« .اهرابی» با بیان این که پرداخت تسهیالت
مسکن به مددجویان با تضامین زنجیره ای انجام
می شود اما این موضوع بــرای تسهیالت اشتغال
زایی آن ها مصداق ندارد ،ادامه می دهد :دستور
العمل این گونه تضامین در قرار دادهای تسهیالت
اشتغال زایی وجود ندارد .وی می افزاید :با توجه به
تسهیالت خودکفایی که مبلغ قابل قبولی است و
نظارت های خاصی که در حوزه اشتغال مددجویان
وجود دارد بسیاری از مددجویان متقاضی اشتغال به
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درآمد پایدار می رسند .وی با اشاره به حضور و کمک
کمیته امداد در فروش تولیدات مددجویان ،ادامه
می دهد :در حوزه فرش کمیته امــداد محصوالت
تولید شده توسط مددجویان را می فروشد و در
سایر مشاغل هنگام ارائــه مشاوره های شغلی در
مــورد بازارهای فروش،راهکارهای فــروش هم به
مددجویان ارائه می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این
که متقاضیان با توانمند شدن به شکل کامل از
حمایت کمیته امــداد خــارج نمی شوند ،اعالم
می کند :خدمات تک خدمتی و چند خدمتی با
وجود قطع شدن مستمری مددجو به او ارائه می
شود و حمایت ها ادامه خواهد داشت .وی یکی از

گزارش
مسائل مهم توانمندسازی و مشکالت مددجویان
را فقر فرهنگی ذکر و اعالم می کند :کمیته امداد
باید این سطح را به حدی برساند تا طرح اشتغال
مددجویان اجرایی شود و مسیر طوالنی برای
آموزش و کارآفرینی مددجویان طی شود و این امر
از مشکالت در توانمندسازی است.
وی ادامــه می دهــد :امسال در حــوزه تسهیالت
اشتغال بانکی از محل تبصره  6بند «د» قانون بودجه
از  36میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته 32
میلیارد و  66میلیون تومان به استان ابالغ شد که
تاکنون هزار و  899فقره پرونده تشکیل و به بانک
های مورد نظر ارسال شده است و  9میلیارد و 830
میلیون تومان تاکنون جذب شده است.

از قلم شما

سوخت گیری در باند فرود دستگاه های حمایتی
سازمان های حمایتی به منزله باند فرودگاه هستند به این معنا که هواپیماهایی که سوخت آن ها
تمام شده است در آن جا می نشینند ،سوخت گیری و دوباره پرواز می کنند .سازمانی را تصور کنید
که ورودی آن افراد است اما خروجی ندارد این سازمان به طور مرتب بزرگ می شود به همین دلیل
تنها اقدامات حمایتی همانند پرداخت مستمری به افراد منطقی نیست بلکه باید توانمندی های این
افراد شناسایی شود و مهارت های نداشته آموخته شود و در نهایت فرد مورد نظر به استقالل فردی
و اقتصادی برسد.
به عنوان مثال زنان سرپرست خانوار در برهه ای از زمان دچار مشکالتی می شوند و اگر شرایط
سنی توانمند شدن را نداشته باشند به طور دایم مستمری می گیرند اما وقتی شرایط مهارت آموزی
را دارند توسط این نهادهای حمایتی توانمند می شوند و به جامعه باز می گردند تا به عنوان نیروی
مولد در اقتصاد کشور فعال باشند .سازمان های حمایتی مانند بهزیستی برای اشتغال زایی مددجو
و توان خواه به ارائه شغل اقدام نمی کنند بلکه خود افراد طرح شغلی تهیه می کنند و فقط مورد
حمایت در زمینه پرداخت تسهیالت قرار می گیرند و اشتغال زایی و ارائه شغل های مشخص از سوی
این دستگاه ها نیست .باید گفت ضعف هایی در این مورد وجود دارد و آن این است که توان خواهان
و مددجویان به دنبال مشاغل جدید و به روز نیستند و همچنان گرایش آن ها به سمت مشاغل سنتی
و قدیمی است که بعضا اشباع شده اند و بازار فروش و مشتری کافی ندارند و حتی مورد قبول کمیته
های اشتغال دستگاه های حمایتی هم قرار نمی گیرند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در هر استانی مشاغل نو را احصا و مقدمات آموزش آن را فراهم می
کند بنابراین هدایت و راهنمایی این دستگاه ها هم به آن سمت می رود تا طرح های اشتغال زایی
کارآمد باشد ،اما یکی از مشکالت موجود نداشتن سواد کافی است بنابراین وقتی فردی در چرخه
این طرح قرار می گیرد اگر سواد کافی نداشته باشد ابتدا در فرایند سواد آموزی و بعد مهارت آموزی
قرار می گیرد بنابراین فرایند اشتغال زایی برای برخی طوالنی و زمان بر است .یکی از موانع اشتغال
زایی مددجویان و توان خواهان به تسهیالت و مسائل بانکی باز می گردد یعنی این افراد باید تضامین
معتبر داشته باشند .با این که رایزنی هایی انجام شده است تا بانک ها با حداقل یک ضامن این
تسهیالت را پرداخت کنند اما مشاهده می شود که افراد متقاضی توان فراهم کردن این یک ضامن را
هم ندارند یا به واسطه سابقه عملکرد آن ها کسی تمایلی به ضامن شدن ندارد .توجیه نداشتن برخی
مشاغل به واسطه موارد مطرح شده درباره اقدام به مشاغل سنتی از دیگر مسائلی است که در حوزه
تسهیالت وجود دارد.
در بحث اشتغال مددجویان و توان خواهان باید این موضوع را مد نظر قرار داد که کارفرما انتخاب
گر است بنابراین افرادی را انتخاب می کند که مشکالت کمتری ایجاد کنند و مدرک تحصیلی و
مهارت باالتری داشته باشند بر همین اساس مددجویان و توان خواهان باید توانایی و مهارت های
خود را افزایش دهند تا مورد انتخاب قرار بگیرند .موضوع دیگری که دارای اهمیت است ایجاد
مشاغل حمایتی برای این قشر از جامعه است همانطور که در کشورهای پیشرفته مشاغل اختصاصی
برای مددجویان وجود دارد و فرد دیگری نمی تواند در آن رشته ورود کند ،مقوله اشتغال مددجویان
موضوعی گسترده است و باید به طور وسیع به آن پرداخته شود.
«خلیل زاده» کارشناس ارشد علوم اجتماعی

