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جوامع محلی قربانیان قاچاق
در جوار شرکتهای ثروتمند

چشمانداز صنعت بیمه
متضمن کاربری زنجیره ایمنی یا بالکچین

ﻣﻬﺘﺎ ﺑﺬراﻓﮑﻦ  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺮژى

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻧﻮروزى  .ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﯾﺮان

دو ســال پیش پژوهشــی درباره جوامع محلی و قاچاق کاال
انجام شــد و در آن بــا  ۵۰جوانی که کاالی قاچــاق را جابهجا
میکردند و تحت عنوان شــوتی شــناخته میشــوند ،مصاحبه
کردم .آنها گفتند که صاحبان کاالی قاچاق را نمیشناسند؛ چون
درآمــد »زیاد ،پرخطر و ناپایدار را بــه درآمد کم و پایدار« ترجیح
میدهند ،کاالی قاچاق را جابهجا میکنند.
آنها در پاســخ به اینکه چرا در شــرکتهای پــارس جنوبی
مشــغول به کار نشــدهاند ،اذعان کردند که »ما اگر به شرکتها
برویم ،باید کارگر سادهای باشیم ،با روزی  ۱۲ساعت کار و حداکثر
دو میلیون دستمزد آنهم معلوم نیست چند ماه یک بار پرداخت
شود؛ درحالیکه با جابهجایی کاالی قاچاق در زمان کم ،درآمدی
چنــد برابری نقد کســب میکنیم؛ هرچند پرخطر اســت؛ اما ما
عــادت کردهایم .برخــی از این جوانان بهخوبی آگاهی داشــتند
کــه قاچاق کاال با اقتصاد ملیمان چــه میکند؛ اما میگفتند ما
قاچاقچی نیســتیم و کاالی قاچاق را ما وارد کشور نمیکنیم .ما
فقط در ازای دستمزد آنها را جابهجا میکنیم«.
این در حالی اســت کــه وقتی از قاچاق صحبت میشــود،
شهرهای مرزی را نشــانه میروند و کمتر کسی میگوید مالکان
کاالی قاچاق در صدها کیلومتر آنطرفتر از این مردم بهرهکشی
میکنند؛ اما نکته هم این اســت کــه هرچند در برخی از مناطق
مرزی ایران فقر و بیکاری جوامع محلی را به سمت جابهجایی
کاال برای قاچاقچیان مرموز ســوق داده اســت؛ اما ســؤال این
اســت که چرا در جنوب ایــران که شــرکتهای ثروتمند پارس
جنوبی مســتقر هستند ،جابهجاکنندگان کاالی قاچاق موسوم به
»شوتیها« بهشــدت فعالاند؟ ازآنجاکه فعالیت این شرکتها
موتور توســعه اقتصاد ملی پنداشته میشود ،تصور بر این است
که حضور این شرکتها در ابتدا برای جوامع محلی امیدوارکننده
و فرصت کمنظیری است؛ اما نگاهی به وضعیت این جوامع مثال
در منطقه عسلویه نشان میدهد که تهدیدها بیش از فرصتها
بوده اســت و جنبههایی از این آسیبها به جوامع محلی که به
دلیل اهمالکاری شرکتها در عمل به مسئولیت اجتماعیشان
اســت ،دیگر جبرانناپذیر اســت .کجفهمــی و اهمالکاری هم
شرکتها و هم ناظران بر عملکرد این شرکتها موجب شده که
مسئولیت اجتماعی شرکتها مانند لطف در حق جوامع محلی
به نظر آید نه وظیفه .حال آنکه مســئولیت اجتماعی شرکتها
بســیار فراتر بوده و درباره ســالمت ،امنیت و درنظرگرفتن منافع
زیســتی جوامع محلی یک وظیفه اســت ،همچنین تقلیلدادن
مسئولیت اجتماعی شــرکتی به احداث پارک و بیمارستان و گاه
کار کاشــت درخت و نظایر این ،گریز از مسئولیت یا نداشتن درک
درست از مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
البته درک نیاز جوامع بومی نیز مســئله مهمی اســت و مثال
طرحهایــی با عنوان »بومیگزینی« که از ســوی برخی از امامان
جمعه و نمایندگان مجلس این مناطق پیگیری میشــود ،نیز از
این نظر تأملبرانگیز اســت .بومیگزینی یعنی تأمین نیروی کار از
مناطق بومی؛ اما اغلب نیروی کار بومی مورد نیاز این شرکتها
کارگران ســاده هســتند که همانطور که گفته شد ،چندان مورد
اقبال جوانان نیست؛ پس چه باید کرد؟
براساس پژوهشــی )بذرافکن (۱۳۹۴ ،مســئولیت اجتماعی
شــرکتی میتواند زمینــهای بــرای کارآفرینــی اجتماعی برای
جوامع محلی و ایجاد درآمد جذاب برای جوانان شــود که البته
پیششــرط آن توانمندسازی جوامع محلی اســت .اگر جوامع
محلی در جهت نیازهای خدماتی این شــرکتها توانمند شده و
شرکتها بخشی از نیازهای روزمره خدماتیشان را از این جوامع
خریداری کنند» ،درآمد متوسط پایدار جای درآمد متوسط پرخطر
ناپایــدار« را گرفتــه و جوانــان بومی به جای کارگر ســادهبودن
میتوانند عرضهکننده خدمات به این شرکتها باشند و نیازهای
این شرکتها را در منطقه تأمین کرده و به آنها بفروشند.
ایــن امر نیــاز بــه مهارتآموزی بــه این جوانان از یک ســو
و جلوگیــری از فســاد و رانــت فــروش خدمــات بــه صورت
سازماندهیشده از سوی دیگر دارد .براساس نظر ساکنان جوامع
محلی هماکنون نیازهای این شرکتها از سوی شبکهای از رانت
در درون سیســتم منطقــه پارس جنوبی از شــهرهای اصفهان،
مشــهد ،کرج ،تهــران و ...تأمیــن میشــود؛ درحالیکه جوامع
محلــی بهعنوان ذینفعــان بیرونی همه آســیبها و صدمات
ناشی از فعالیت این شــرکتها را تحمل میکنند؛ اما منافع این
شرکتها به جیب کســانی میرود که صدها کیلومتر آنطرفتر
زندگی میکنند .بدیهی است که جوامع محلی ممکن است توان
تأمین همه نیازهای شــرکتها را نداشته باشند؛ اما به طور قطع
میتوانند بخشــی از ایــن نیازها را تأمین کــرده و جوامع محلی
از مجاورت پرآســیب خود منفعتی کســب میکننــد .ازآنجاکه
جذب همه مــردم محلی در قالب نیروهــای متخصص ردهباال
در قالب بومیگزینی امکانپذیر نیست» ،کارآفرینی اجتماعی« و
برونســپاری به جوامع محلی در قالب خرید خدمات مورد نیاز
یک راهحل است که میتواند به تنوع شغلی ،درآمدزایی متوسط
پایدار به جــای درآمد پرخطــر ناپایدار ،کاهــش ابعاد مختلف
نابرابــری در ســطوح مختلف و توازن نســبی صورتبندیهای
توســعه )توســعه اقتصادی ،توســعه فرهنگــی ،اجتماعی و
سیاســی( منجر شــود .به گفته مردم محلــی هماکنون قدرتی
نیســت که حریف رانتهای موجود در این شــرکتها شود؛ اما
مسئولیت اجتماعی شرکتی اجباری یکی از راهکارهایی است که
میتواند شرکتها را ملزم به اســتفاده از توان جوامع محلی با
برونسپاری خدمات کند.
شرکتها تحت نظارت سازمانهای ناظر بر اجرای مسئولیت
اجتماعی شرکتی ملزم به رعایت حقوق مردم جوامع محلی به
صورت » خرید خدمات« از این جوامع میشــوند ،مردم جوامع
مجاور شــرکتها ،ذینفعان بیرونی هســتند که در یک فضای
نابرابر با این شــرکتها همزیست شــدهاند و بسیار کمتر از آنچه
حقشــان اســت ،به آنها منفعت رســیده و ازآنجاکه مسئولیت
اجتماعی شرکتی یک فرایند پویا و به طور بالقوه یکی از مهمترین
راهکارهای بهرهمندســازی جوامــع بومی از منافــع اقتصادی
شرکتهاســت ،باید به طــور ویژه به آن پرداخته شــود و حتی
در مناطقی از کشــور میتواند با توجه بــه ظرفیت و توانمندی
جوامع بومی در ایجاد اشــتغالهای خدماتدهی بهعنوان یکی
از راهکارهای سازگاری با کمآبی قلمداد شود.

بــا وجود اینکه فنــاوری بالکچین هنوز در مراحــل اولیه خود قرار
دارد ،کاربردهــای جالبی برای آن در صنعت بیمه در نظر گرفته شــده
است .شــرکتهای بزرگ بیمه نظیر الیانز و نیز استارتاپهای نوآور نیز
به فکــر بهرهگیری از این توان بالقوه هســتند .البته شــاید زمینه برای
اســتفاده گســترده از بالکچین هنوز به اندازه کافی آماده نباشد .برای
نمونــه ،هنوز آمادگــی ذهنی کافــی در میان شــرکتهای بیمه برای
پذیــرش این فنــاوری وجود نــدارد .همچنین خود فنــاوری بالکچین
نیز باید توســعه یابد .شــبکههای عمومی بالکچین )نظیر اتریوم( که
در آن تعــداد زیادی کاربر از سراســر دنیا به شــبکه دسترســی دارند،
چندان بــرای صنعت بیمه کاربرد ندارد و دلیل آن نیز مســائل مربوط
بــه حریم خصوصی و امنیت اطالعات اســت .شــبکههای خصوصی
بالکچین نیز هنوز در مراحل اولیه شــکلگیری قــرار دارند .در نهایت
اینکه صنعت بیمه انبوهــی از قوانین و مقررات را در خود دارد .هدف
از این مقررات ،کاهش سوءاســتفاده و حفظ حقوق مشتریان است؛ اما
همیــن چارچوبهای حقوقــی میتواند جلوی فعالیــت بالکچین را
بگیرد .بههمیندلیل الزم اســت در برخی از این مقررات بازنگری شود.
کاربردهای بالکچین محدود به بیتکوین نمیشــود .انقالب بالکچین
بــه صنعت مراقبتهای پزشــکی نیز وارد شــده اســت و میتواند به
تقلبهــای گســترده در نظام پزشــکی و درمان پایان دهــد .به نقل از
زومیت ،انقالب بالکچین به صنعت مراقبتهای پزشکی نیز وارد شده
اســت ۱۶ .درصد از مدیران بررسیشــده در نظامپزشکی و سالمت ،در
حال برنامهریزی یک راهحل تجاری بالکچین در ســال جاری هســتند؛
درحالیکه انتظار میرود تا ســال  ۲۰۲۰این رقم به  ۵۶درصد نیز برسد.
شــرکتهای مراقبتهای پزشــکی ،نوآوران فناوری و سایر بخشهای
این صنعت با دو ســؤال دســتوپنجه نرم میکننــد .۱ :چه چیزهایی
درحالحاضر امکان عملیاتیشدن دارد  .۲بالکچین چه مشکالتی را در
آینده میتواند حل کند .چشمانداز کلی بالکچین ،برای ایجاد تغییر در
صنعت مراقبتهای پزشکی در آینده است .این راهحل ایجاد یک پایگاه
اطالعاتی مشترک از اطالعات پزشکی بهداشتی است که دسترسی تمام
پزشــکان و افراد مرتبط به آن ممکن باشــد .اهمیت ندارد که این افراد
از چه نوع سیســتم الکترونیک پزشکی اســتفاده کنند؛ ولی باید بتوانند
به آن پایگاه داده متصل شــوند .این پایگاه باید دارای ویژگیهایی مثل
امنیت ،حریــم خصوصی بــاال و کاهش زمان دسترســی به اطالعات
باشــد تا پزشکان زمان بیشــتری برای صرف مراقبت از بیمار و حتی به
اشــتراکگذاری بهتر نتایج تحقیق برای تسهیل تجویز داروهای جدید و
درمان بیماری به دست آورند .بالکچین میتواند پایگاه دادهای از همه
اطالعات مربوط به ســالمت ما مانند نســخههای پزشکی ،عکسهای
رادیولوژی ،ویزیتهای اورژانسی و اطالعات بیمهای تهیه کند .براساس
یک مطالعات جهانی انجامشــده از ســوی  IBMدر ســال  ۲۰۱۷نشان
داد که هزینه نقض دادههای یک شــرکت بزرگ به طور متوســط ۳.۶۲
میلیون دالر بود .دانشــکده پزشکی هاروارد بهتازگی یک گزارش منتشر
کرد که نشان میداد ســاالنه حدود  ۴۴۵میلیارد دالر در حوزه سالمت
به دلیل کالهبرداری و تقلب از دســت میرود .فقط در ســال  ۲۰۱۵در
ایاالت متحده ،بیش از  ۷۰۰میلیون دالر در این حوزه کالهبرداری شــده
اســت .بههمیندلیل این صنعت بهشــدت به ســامانهای نیاز دارد که
قابلیتهایی برای تأیید و بررســی صحت کارها داشته باشد .بالکچین
میتواند ایــن نیاز را برطرف کند؛ بنابراین اجرای یک ســامانه مبتنی بر
بالکچین در صنعت بهداشــت جهانی واقعا ضروری است .ازآنجاکه
ســاختار بیمه سالمت در کشور ما مجموعهای بسیار پراکنده و ناکارآمد
اســت که ارائهدهندگان خدمات پزشکی ،شرکتهای بیمه و بیماران را
در خود دارد ،یک بیمار در طول زندگی خود به پزشــکان و متخصصان
مختلفی مراجعه میکند .ازآنجاکه حوزه ســالمت فعاالن زیادی را در
خود دارد ،به اشتراکگذاری و هماهنگکردن اطالعات حساس بین این
فعاالن کار دشواری است .ســوابق پزشکی که در اختیار برخی فعاالن
این حوزه قرار دارد ،نمیتواند بهراحتی در اختیار برخی دیگر از آنها قرار
گیرد .بههمیندلیل باعث ایجاد ســوابق دوگانه و پراشتباه میشود .این
نهتنها هزینه زیادی برای نظام سالمت به دنبال دارد؛ بلکه فرایندهایی
اضافی را در برابــر بیماران قرار میدهد که موجــب هدررفتن وقت و
صرف بیدلیل هزینه اضافی از سوی آنها میشود.
نتیجهگیری
صنعــت بیمه بهویژه در ایران مســتلزم تغییــرات بنیادین در حوزه
فناوری اطالعات و اســتفاده از ابزارهای جدید مجــازی و الکترونیکی
نظیــر بالکچین بوده تا بتواند با افزایــش کارایی و کاهش هزینه بیمه،
پوشش بیمهای و ضریب نفوذ بیمه را گسترش دهد .اتکا به راهکارهای
ســنتی و دســتوپاگیر چون متضمــن تحمیل هزینههــای اضافی به
شرکتهای بیمهگر است ،عمال هزینه بیمه را برای بیمهشدگان افزایش
و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه کم خواهد شد .کیفیت خدمات برتر فارغ
از تقلب نیز خودبهخود بیمهگذاران را تشــویق به بیمهکردن ســالمت،
اموال و داراییهای خود کرده که حاصل آن افزایش درآمد شرکتهای
بیمهگر و تداوم فعالیت آنها خواهد شد.

این روزها کشــور در بخشهاي مختلف اقتصادي حالوروز چندان خوبي ندارد .تعطیلي پيدرپي
واحدهاي تولیدي ،بيکاري فراگیر ،اختالسها و فســادهاي مالي گسترده ،رواج و شیوع انواع رانتها
باعث ایجاد نارضایتیهایی در جامعه شــده اســت و همانطور که رهبري نیز بر آن تأکید فرمودهاند:
»وضع نامساعد اقتصادي ميتواند براي کشور یک تهدید جدي محسوب شود و دشمن از این استفاده
ميکند« )دهم تیرماه .(۱۳۸۰
تکتک این موارد ،واقعیتهاي انکارناپذیر امروز جامعه ایراني هســتند که بســیاري از آنها بر اثر
غفلتهاي غیرقابل باور گذشــته ،در حال گذر از مرز خطر بوده و به نظر ميرسد که با وجود همزمان
خــأل »اهلیت حرفهاي« و وجود »اقلیتي ذينفع« ،سالهاســت که کشــور بــا پدیده »تعلل« جهت
چارهجویيهــاي اساســي و ارائــه راهحلهایي صحیح ،بهموقــع ،پایدار و بلندمدت بــراي خروج از
بحرانهاي پیشِرو روبهروست .ارائه و تکیه بر راهحلهاي ناکارآمد ،جزیرهاي و غیرریشهاي به صورت
کوتاهمدت و اصوال پاککردن صورتمسئله به جاي ارائه راهحلهاي اساسي ،روشي است که سالها
در کشور براي حل مشکالت مختلف ،با فرض درنظرنگرفتن احتمال عوامل ناخوشایند دیگر به علت
همان ناآگاهي ،نداشــتن دانش کافي نســبت به امر توسعه و نبود اهلیت حرفهاي به کار گرفته شده
است .تصمیمگیران اقتصادي ما در دوران مختلف در یک قرن اخیر ،به غیر از چند دوره خاص ،با وجود
برخورداري از اهلیت سیاسي و امنیتي که امري الزم و ضروري است و با درنظرگرفتن اینکه این افراد
ميتوانند انســانهاي خوبي هم بوده باشــند ،اما به علت برخوردارنبودن از اهلیت حرفهاي و وجود
ذينفعاني که توسعه اقتصادي همراستا با منافع آنها نبوده و نیست ،نتوانستهاند اداره صحیح اقتصاد،
برای پیشبرد مسیر توسعه کشور را بر دوش گیرند که نتایج آن امروز در ناکارآمديهاي اقتصادي قابل
مشاهده است .اگر تصمیمسازان اقتصادي ما در دورههای مختلف ،عالوه بر اهلیت سیاسي و امنیتي،
از اهلیت حرفهاي نیز برخوردار ميبودند ،در حال حاضر نباید با این حجم از مشــکالت اقتصادي در
کشور روبهرو ميبودیم .ایجاد شغل منطبق بر اصول قانون اساسي ،جزء وظایف مسلم دولتها بوده
اســت ،اما به جز یك دوره اســتثنایي که در گزارشــي دیگر به آن پرداخته خواهد شد ،ناتواني واضح
دولتها در ایجاد اشتغال پایدار ،روشن و کتمانناپذیر است .بيکاري یکي از مشکالت بزرگي است که
امروز جامعه را فرا گرفته و وضعیت آن هر روز نگرانکنندهتر از دیروز ميشود ،الجرم نیازمند این است
که علل و ریشههاي پیدایش آن بررسي شود .با توجه به اینکه کاهش فقر و بيکاري دو هدف اصلي
توسعه اقتصادي است و در جهان امروز ،توسعه اقتصادي پیوند بسیار نزدیک و ناگسستنياي با بحث
»توسعه صنعتي« دارد ،براي حل مشکالت بيکاري و فقر در جامعه ،ابتدا باید به سراغ بررسي »فرایند
صنعتيشدن« و سپس علل عدم شکلگیري آن رفت .براي این منظور ضروري است ابتدا شاخصهاي
صنعتي در ایران بررسي شود.
وضعیت شاخصهاي صنعتي در ایران
اگر ســرانه و ســهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلي و دیگر شــاخصهاي
این بخش در ایران و دیگر کشــورها مدنظر قرار گیرد ،مشاهده ميشــود که ایران از وضعیت چندان
رضایتبخشــي در مقابل کشورهاي توسعهیافته برخوردار نیســت .این موضوع نشان از آن دارد که
کشــور در جهت صنعتيشدن و توسعه صنعتي موفق عمل نکرده که در نهایت اثرات آن را ميتوان
ابتدا بر رشدهاي اقتصادي پایین و ناپایدار و تورمهاي دورقمي و باال و سپس در افزایش بيکاري و فقر
در جامعه مشــاهده کرد .بررسي دقیقتر شاخصهاي رشد اقتصادي و تورم نشان ميدهد که پس از
افزایش درآمدهاي نفتي ،اقتصاد کشور با یک افت شدید در این متغیرها ،تغییر ترکیب اشتغال و عدم
حرکت به سوي بهبود شاخصهاي ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعت روبهرو شده است.
ضعفهاي اساسي توسعه صنعتي پیش و پس از انقالب اسالمي
بررســي ســیر تاریخي وضعیت شــاخصهاي اقتصادي نشــان ميدهد که پس از ورود گسترده
درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور از سال  ،۱۳۵۲در نبود برنامهاي صحیح و دقیق براي »صنعتيشدن«
در جهت ایجاد یک اقتصاد باثبات و پایدار ،بخشهاي مختلف اقتصادي دچار دگرگوني شدند .از سال
 ۱۳۵۲بهبعد ،همان فرایند نهچندان مناســب ایجاد صنایع و توسعه صنعتي ادامه یافت که در نبود
برنامههاي بلندمدت درخصوص توسعه صنعتي ،به تغییر ساختار اشتغال و ارزش افزوده انجامید .با
تغییر مسیر ایجاد تشکیل سرمایه از بخشهاي مولد و واقعي به بخشهاي نامولد و مستغالت و در
کنار آن سلطه سرمایههاي مالي و تجاري بر بخشهاي تولیدي و صنعتي و تغییر سهم مانده تسهیالت
اعطایي به این بخشها ،ظرفیت ایجاد اشتغال به بنبست رسید و به همان دالیل ،پس از آن با اعمال
تحریمهاي مختلف ،توان حرکت برای کســب رشد اقتصادي و ادامه فعالیت طی این مقطع از کشور
گرفته شد .وقتي ضعفهاي فرایند صنعتيشدن را در کشور بررسي ميکنیم ،ميبینیم که این ضعفها

صنعتيشدن نیمبند و بنبست در ایجاد ظرفیتهاي جدید اشتغال
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ  .اﮐﺮم زﯾﻦاﻟﯿﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد
طبیعي و حجم باالیي از صنایع مونتاژي ماســت .ورود گســترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور ،با
منافع کالني را از طریق واســطهگري ،داللي ،واردات ،رانتخواري ،خامفروشي و یغماگري ثروتهاي
نشان داد که در این فضاي ناکارآمد و غیرحمایتگر ،امکان ادامه فعالیت در این بخشها طي گذر زمان
در دهه  ۴۰و  ۵۰بهعنوان ضعفهاي صنعتيشــدن وجود داشته و پس از گذشت چندین دهه ،امروز
عدم برنامهریزي و پیشبرد برنامههاي توسعه صنعتي ،منجر به ایجاد حجم وسیعي از صنایع مونتاژي،
طبیعي کســب ميکنند و توســعه صنعتي و اصالحات نهادي مرتبط با آن را همراستا با منافع خود
از آنها ســلب شــده و در کل ،تمام نظام فعالیتهاي صنعتي با خطر تعطیلي و ورشکستگي و فرار
نیز همچنان با همان ضعفها روبهرو هستیم:
توجهنکردن به عمق ساخت داخل آنها ،ایجاد تقاضاي ارز کاذب براي واردات بهاصطالح مواد اولیه
نميیابند ،به جاي حرکت به ســوي اصالح و بهبود نهادها ،اصوال شاهد حرکت به سوي ناکارآمدي
سرمایهها به سوي فعالیتهاي نامولد یا خارج از مرزها روبهرو شدهاند.
»بااینحال فرایند صنعتي طــي این دوره ) (۱۳۴۲-۱۳۵۶ضعفهاي عمدهاي را برمال کرد .همان
واسطهاي! و کاالهاي سرمایهاي و اصالحنشدن ساختار تولید و مصرف شد .روند توسعه اقتصادي در
هرچه بیشــتر در ساختار نهادي و به دنبال آن اضمحالل پيدرپي منابع مالي ،انساني و محیطزیستي
توسعه صنعتي و اثرات پنهان آن
عاملي که در ایجاد فرایند سریع انباشت صنعتي دخیل بود ،یعني عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجي،
کشــورهایي که با تأخیر در حوزه کشورهاي توسعهیافته ورود کردهاند ،از جمله سنگاپور ،چین ،مالزي
امروز ما نیازمند این درک هستیم که نخستین اثر توسعه صنعتي در کشورها ،صرفا به اثرات ظاهري
بودهایم؛ اتفاقاتي که امروز با نگاه به هر گوشه و کنار کشور بهوضوح ميتوان مشاهده کرد.
منجر به غفلت از اشــتغالزایي و جنبههاي توزیع درآمد در فرایند صنعتيشدن نیز شد .تکیه زیاد بر
اثرات مخرب گستردهشدن درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و تورم
و کره جنوبي نشان ميدهد توسعه اقتصادي در این کشورها نتیجه انتخاب مستقیم و آگاهانه توسعه
تشکیل سرمایه و ایجاد اشتغالي مشــخص در این بخش محدود نميشود؛ بلکه اثري فراتر از اثرات
فنـــاوري سرمایه بـر وارداتي در بخش صنایع تولیدي مـــدرن و نبود سیاست فناوري مناسب توسط
صنعتي و همچنین تهیه برنامهاي صریح ،دقیق و شفاف در این ارتباط توسط نهادي فراقوهاي ،متشکل
ورود درآمدهاي کالن نفتي به کشور از سال  ،۱۳۵۲در نبود برنامهاي هدفمند و بلندمدت در راستای
مســتقیمي دارد که قابل مشاهده است و در کل با نظام حیات جمعي انسانها گره خورده و پایداري
دولت که معطوف به پخش گسترده منافع فـــناوري پیشرفته باشـــد ،به تمرکز رو بـه رشد اشتغال
از نخبگان و صاحبان علم و عمل بوده که وجه مشترک تمامي این کشورها ،کسب رشدهاي اقتصادي
افزایش توان صنعتي و رقابتپذیر در سطح بازارهاي جهاني ،آغازگر برهمخوردن سهم ارزش افزوده
اشتغال و رشد اقتصادي و کنترل تورم در نظام اقتصادي ،ازجمله نتایج غیرمستقیم توسعه این بخش
صنعتي در بخشهاي با بهرهوري پایین و به لحاظ فناوري راکد منجر شــد« ۱.نبود سیاســت فناوري
باال ،پایدار و باثبات ،کاهش تورم در گذر زمان و کاهش بيکاري و فقر بوده است.
و اشــتغال بخش صنعتي در مقابل دیگر بخشها و پیدایش بيثباتيهاي فراوان در رشد اقتصادي و
است .دوم اینکه ادامه فعالیت و حیات در این بخش بهشدت به نهادهاي موجود در کشورها و توان
مناســب توســط دولت ،تکیه بر واردات فناوري )گاهي تاریخگذشــته( و انتخاب صنایع با بهرهوري
ظهور تورمهاي دورقمي بود .پس از سال  ،۱۳۹۲ثبات متغیرهاي کالن اقتصادي و رسیدن به رشدهاي
برهمخوردن ساختار اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت
دولتها در کنترل و هدایت آنها در راستای حمایت از بخشهاي صنعتي بستگي دارد که بدون وجود
پایین و به لحاظ فناوري راکد ،چالشهایي هســتند که بخش صنعت پس از گذشت تقریبا نیمقرن از
به غیر از کسب نتایج نامطلوب در حوزه رشد اقتصادي ،رشد ارزش افزوده بخش ساخت صنعتي
اقتصادي باال همواره به آرزویي در برنامههاي توســعه کشــور تبدیل شد که صرفا روي کاغذ متصور
نهادهاي کارآمــد و ناتوانی دولتها براي ایجاد آنها ،فعالیت در این بخش در گذر زمان با مخاطره و
مطرحشــدن آنها ،هنوز درگیر آن است .از دیگر چالشهاي موجود در این بخش که ميتوان نام برد،
و نرخ تورم پس از ورود گســترده درآمدهاي نفتي به کشــور از سال  ۱۳۵۲به بعد ،برهمخوردن سهم
بودند و گذر زمان نیز به عاملي برای اصالح ،بهبود و افزایش رشــدهاي اقتصادي مبدل نشــد؛ بلکه
نابودي روبهرو ميشود .به غیر از کشورهایي که در توسعه صنعتي پیشتاز بوده و از پیشگامان توسعه
عدم درک صحیح از مقیاس اقتصادي واحدهاي صنعتي و تمرکز بر بنگاههاي کوچک و متوسط بدون
اشــتغال و ارزش افزوده در بخشهاي اقتصادي ،از دیگر مواردي بود که نفتيشــدن اقتصاد با خود
در هر دوره شــاهد افول و نزول بیشازپیش رشدهاي اقتصادي بودیم )نمودارهاي شماره یک تا .(۳
صنعتي در جهان به شــمار ميآینــد و روند اصالحات نهادي در آنها نیازمند بررســي این تغییرات و
وجود برنامهاي مشخص در قبال ایجاد »بنگاههاي بزرگ« با تکیه بر واژه »رقابت« و عدم ایجاد صنایع
بههمراه داشت که از جمله آنها ميتوان موارد ذیل را برشمرد:
همانطور که از نمودار شــماره یک مشــاهده ميشود ،پیش از ورود گســترده درآمدهاي نفتي ،روند
چگونگي شکلگیري آنهاست ،در کشورهایي که بهتازگي و در نیمقرن اخیر توسعه صنعتي را تجربه
با فناوريهاي باالست .در نبود نهادهاي کارآمد و دولتي مقتدر که نیازهاي اساسي اقتصاد را شناسایي
 -۱برهمخوردن نسبت اشتغال بخش صنعت به ساختمان
رشــد اقتصادي در کشور به صورت رشــدهاي دورقمي در حال پیشــروي بوده؛ هرچند در آن دوران
کردهاند ،مانند کرهجنوبي ،مشــاهده ميشود که انواع اصالحات نهادي در این کشورها ،نتیجه »تمرکز
و برنامهاي دقیق و شفاف براي آن ترسیم کنند و توان هدایت و مدیریت اقتصادي کشور را داشته باشند،
 -۲کاهش سهم اشتغال در بخش ساخت صنعتي و افزایش سهم اشتغال در بخش ساختمان
نیز همچنان وابســتگيهایي به درآمدهاي نفتي وجود داشته و سیاستهاي صنعتي نیز با اشکاالتي
مستقیم و آگاهانه« بر دستیابي به توسعه صنعتي بوده است .به عبارت دیگر هدفگذاري و تمرکز در
تکیــه بر واژه »رقابت در داخل« ،آن هم نه از نــوع رقابت در ارتقاي بنیه و کیفیت تولید ،بلکه از نوع
 -۳جایگزیني ســهم اشتغال بخش کشــاورزي در بخشهاي ساختمان و خدمات بدون افزایش
روبهرو بوده است؛ اما با ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد ،بدون برنامهاي هدفمند در راستای
توســعه صنعتي در این جوامع به اصالح بهبود و کارآمدي نهادي انجامیده که این اصالحات نیز جز
اعطاي بيقاعده مجوزهاي بهرهبرداري ،راهي براي برونرفت برای سرپوشگذاشتن بر این ناکارآمدي
اشتغال در بخش ساخت صنعتي و حتي کاهش سهم اشتغال بخش صنعت
افزایش توان صنعتي و رقابتپذیرکردن کشور در سطح بازارهاي جهاني ،رشدهاي اقتصادي باال جاي
با حضور دولتهاي مقتدر ،حمایتگر ،داراي اهلیت حرفهاي )شایستهســاالر( و مستقل از ذينفعان
و عدم پیشبرد مسیر توسعه تا به امروز بوده است.
 -۴عدم کسب سهم باال و قابل مالحظه در اشتغال و ارزش افزوده در بخش ساخت صنعتي
خود را به رشــدهاي پایین ،کاهنده و بهشدت ناپایدار داده است .همانطور که مالحظه ميشود ،پس
)خودمختار( امکانپذیر نبوده و هدفگذاري جدي و آگاهانه در توسعه صنعتي ،انگیزه و محرکي براي
اما به طور پیوسته آنچه بر آن از سوي دولتهاي مختلف تأکید ميشده ،نه افزایش توان تولیدي
با ورود درآمدهاي عظیم نفتي به کشــور از ســال  ،۱۳۵۲در گذر از ســال  ۱۳۴۵به ســال ،۱۳۵۵
از دوران جنگ تحمیلي ،در هر دوره هشتســاله ریاســتجمهوري ،متوسط رشد اقتصادي ،دوره به
اجراي اصالحات نهادي در این جوامع بوده است.
بنگاهها و رقابت محصوالت آنها در بازارهاي جهاني و تهیه برنامه و اقدامات اساسي براي تحقق این
براساس نمودار شماره  ۸مشاهده ميشود که روند نسبت شاغالن بخش ساختمان به شاغالن بخش
دوره کاهش یافته و هیچگاه رشدهاي هشتدرصدي ترسیمشده در برنامههاي توسعه محقق نشده
بنابراین امروز انواع ناکارآمديهاي نهادي در کشــور مانند استقاللنداشــتن بانک مرکزي ،ضعف
هــدف ،بلکه رقابت از طریق فناوري وارداتي و اعطاي بيحدوحصر مجوزهاي بهرهبرداري صنعتي و
ســاخت صنعتي که تا پیش از ورود درآمدهاي نفتي نســبتي معقول و در حد استاندارد کشورهاي
و گذر زمان به خودي خود نیز نتوانســته عوامل مورد نیاز برای بهبود و افزایش رشــدهاي اقتصادي
در مبــارزه بــا انواع فســادهاي مالي و ایجاد شــفافیت در اقتصاد ،روند معیوب خصوصيســازي و
صحبت از »رقابت در داخل« براي پرهیز از انحصار است؛ بهگونهاي که اعطاي مجوزهاي پيدرپي در
توسعهیافته بوده ،با رشد تقریبا دو برابري نسبت به قبل؛ برهم خورده و تا سال  ۱۳۹۵همواره تعداد
باال را در کشور بسیج کند .کشور با یک افت شدید متوسط رشد اقتصادي از  ۱۱٫۹درصد به  ۲٫۴درصد
مشارکتنداشتن بخش خصوصي در تصمیمسازيهاي کالن اقتصادي و ...را ميتوان نتیجه نداشتن
فعالیتهاي صنعتي ،آن هم نه در بخشهاي با فناوري باال و متوسط رو به باال ،بلکه در بخشهایي با
شــاغالن بخش ساختمان نسبت به شاغالن بخش صنعت در یک نســبت باالیي قرار گرفته است.
روبهرو بوده که این افول در رشدهاي اقتصادي با برآمدن تورمهاي دورقمي و بلندمدت جایگزین شده؛
هدفگذاري جدي و آگاهانه در توســعه صنعتي در داخل دانست که با گذشت زمان ،هر روز بر عمق
فناوري پایین و متوسط رو به پایین ،نشانه کاذب رونق کسبوکار در این بخش و مبالغهگویي دولتها
این موضوع نشــاندهنده این واقعیت است که نفتيشدن وسیع اقتصاد کشور از سال  ۱۳۵۲به بعد
بهگونهايکه متوســط نرخ تورم ساالنه در دوره پیش از سال  ،۱۳۵۲حدود  ۲٫۸درصد و پس از آن به
این ناکارآمديها افزوده و بســیاري از نهادها را از کارکردهاي اصلي و واقعي خود دور و صرفا به یک
برای نشاندادن موفقیت در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در کشور بوده است.
منجر به بهکارگیري سیاست ایجاد اشتغال از طریق فعالیتهاي ساختماني یا عمراني ،بدون توجه به
 ۱۸٫۴درصد رســیده است )نمودارهاي شماره  ۴و  .(۵بررسي روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت
تشــریفات در اقتصاد تبدیل کرده است .نکته مهم این است که در نبود این هدفگذاري ،اصوال انگیزه
در کنار ضعفهاي گفتهشــده ،تأکید بيحدواندازه بر پارامترهاي اقتصــاد آزاد ،از جمله »رقابت«
ایجاد ظرفیت اشتغال در بخش صنعتي و برنامهریزي برای توسعه آن تا به امروز شده است .نسبت
هم نشان ميدهد که با ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور ،رشد این بخش نیز دچار افت
و محرک جدياي براي تغییرات و اصالحات نهادي در جوامع پدید نميآید و با ِصرف گذشــت زمان
و ســپردن اقتصاد به دســت بازار آزاد رهاشده ،از سوي گروههایی که منافع اقتصادي آنها نه از طریق
شاغالن بخش ساختمان به شــاغالن بخش ساخت صنعتي در سال  ،۲۰۱۷براساس نمودار شماره
شده اســت )نمودارهاي  ۶و  .(۷یکي از موارد بهشدت مغفولمانده در میان تصمیمگیران اقتصادي
نميتوان انتظار داشت اصالحات مد نظر حاصل شود .حداقل شواهد موجود در کشور در نیمقرن اخیر
توسعه صنعتي و پیشرفت اقتصادي کشــور -که با منافع کل جامعه و مردم همراستاست -بلکه از
 ۱۰نشان ميدهد این نسبت در کشورهاي موفق و توسعهیافته مانند کره جنوبي و آلمان تقریبا نصف
در دورههای مختلف تاریخي ،با وجود کاهش و افت رشــدهاي اقتصادي در کشــور ،توجهنکردن به
نشــان ميدهد که در نبود استراتژي دقیق ،آگاهانه و صحیح توسعه صنعتي ،نهتنها با گذشت زمان
طریق واســطهگري ،داللي ،واردات ،برخورداري از رانت ،خامفروشــي و یغماگري ثروتهاي طبیعي
ایران و در کشــورهایي مانند هند که از لحاظ درجه توسعهیافتگي در وضعیت مطلوبي قرار ندارند،
بحث کیفیت رشدهاي اقتصادي بوده است؛ رشدهایي که برآمده از درآمدهاي نفتي ،فروش ثروتهاي
شاهد اصالح و بهبود نهادها نبودهایم؛ بلکه در نبود چنین استراتژياي و در کنار آن وجود کسانی که
حاصل ميشود ،مانع دیگري بر سر راه تحقق توسعه صنعتي در این سالها بوده است .بررسي تاریخ و
تقریبا مشــابه ایران است و در کل نداشتن برنامه توسعه صنعتي صحیح ،وجه
روند اقتصاد کشور در بیش از یک قرن اخیر نشان ميدهد که این قشر همواره در
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -1ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﺎل 2017
مشترک ما با این کشورهاست .براســاس آمار منتشرشده مرکز آمار ایران ،سهم
اقتصاد حضور داشته و به علت همراستانبودن منافعشان با بخشهاي تولیدي
ﺳﺮاﻧﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ )دﻻر( ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ از  (%)GDPﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ) (%ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﯽ )(%
ﮐﺸﻮرﻫﺎ
اشــتغال بخش ساخت صنعتي از کل اشتغال ،پیش از ورود درآمدهاي نفتي تا
و صنعتي و کل نظام اجتماعي و مردم ،همواره در مقابل تحقق توسعه صنعتي
**48,9
76,6
18,0
10،371
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ســال  ۱۳۵۵بهتدریج در حال افزایش بوده که با ورود گسترده درآمدهاي نفتي،
و اقتصادي مقاومت کردهانــد .عالوهبراینها ،عدم ورود کارآفرینان به بخشهاي
**16,9
84,9
20,7
9،189
آﻟﻤﺎن
شاهد کاهش این ســهم و تغییرات آن بین  ۱۳تا  ۱۷/۵درصد تاکنون بودهایم و
صنعتي با فناوري باال و متوســط رو به باال و خردشــدن سرمایهها ،یکي دیگر از
**16,2
88,1
**21,0
**8،203
ژاﭘﻦ
بیشترین سهمي که توانستهایم در این بخش کسب کنیم ۱۹ ،درصد بوده است.
معضالت پیشروي بخش صنعتي و کل نظام اقتصادي کشــور است .به علت
**26,6
89,5
27,6
8،201
ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
در پي کاهش ســهم اشتغال بخش صنعت از کل اشــتغال پس از نفتيشدن
نبود نهادهاي کارآمد و مســتقل و عدم توان دولتها در ایجاد این نهادها و عدم
**25,2
**93,8
29,3
2،590
ﭼﯿﻦ
اقتصاد ،جهش تقریبا دوبرابري سهم اشتغال بخش ساختمان و سهم دو رقمي
کنتــرل و هدایتگري آنها بــراي حمایت از بخشهاي صنعتــي ،فعالیت در این
و باالي  ۱۰درصد این بخش از کل اشــتغال ،پدیده دیگري از اثرات نفتيشــدن
بخشها بهشدت پرهزینه و غیرقابلانجام شده است .کساني هم که به هر صورت
**43,0
68,0
22,3
2،218
ﻣﺎﻟﺰي
اقتصاد و برهمخوردن سهم اشتغال بخشها در کشور است )نمودارهاي شماره
عالقهمند به انجام فعالیت در بخشهاي تولیدي و صنعتي در سالهاي گذشته
*4,1
*12,1
**11,9
**621
اﯾﺮان
 .(۱۰نگاهي بر سهم اشتغال بخش ساخت صنعتي از کل اشتغال در کشورهاي
بودند ،بهجاي ورود به این نوع از صنایع ،صنایع با فناوري پایین و متوســط رو به
منبع :بانک جهاني
مختلف نشان ميدهد کشورهاي توسعهیافته توانستهاند رکوردهاي چشمگیری
پایین یا با مقیاس کوچکتر را برگزیدند تا در شــرایط ناکارآمدبودن نهادها و نبود
*به دلیل دردسترسنبودن آمار در سال  ،۲۰۱۷آخرین ارقام در دسترس که متعلق به سال  ۲۰۱۱بوده ،استفاده شده است** .به دلیل دردسترسنبودن آمار در سال  ،۲۰۱۷آخرین ارقام در دسترس که متعلق به سال  ۲۰۱۶بوده ،استفاده شده است.
را در این ســهم براي خود ثبت کنند؛ درصورتيکه کشــورهاي توسعهنیافته یا
حمایتگري نظاممند نیز امکان ادامه فعالیت داشته باشند .هرچند تجارب پیشرو

درحالتوسعه ،اصوال نتوانستهاند سهم درخور توجهي از اشتغال را در این بخش به خود اختصاص
دهند و در کل از فرایند صنعتيشدن در این کشورها غفلت شده است )نمودار شماره  .(۱۱با توجه به
این موضوع که روند تغییرات اشتغال در کشورها پس از انقالب صنعتي در دنیا ،همراه با خروج نیروي
کار از بخش کشاورزي به دیگر بخشهاي اقتصادي از جمله بخش صنعت بوده است ،بررسي روند
تغییرات اشتغال در تمام بخشها ،براي مثال در کشور توسعهیافتهاي مانند کرهجنوبي که برنامههاي
توســعه خود را تقریبا همزمان با ایران شــروع کرد ،نشــان ميدهد که کاهش سهم اشتغال بخش
کشــاورزي در این کشور همراه با افزایش توأمان سهم اشــتغال در دو بخش صنعت و خدمات و تا
اندازهاي بخش ســاختمان بوده و این روند تا زماني ادامه یافته است که بخش صنعتي سهم قابل
توجهي از اشــتغال را از آن خود کرده و به مرحله قابلقبولي از توســعه صنعتي دست یافته است.
پس از آن ،شــاهد کاهش اشــتغال در بخش صنعت و ایجاد اشتغال گسترده در بخش خدمات این
کشور هستیم که مولود تولید داخل و برگرفته از فناوري داخلي است؛ به عبارت دیگر ،ورود به اقتصاد
خدماتي و موفقیت ایجاد اشــتغال پایدار در این بخش ،از محل ورود به مرحله توســعه صنعتي و
موفقیت در این امر حاصل شــده اســت؛ روندي که هیچگاه پس از تزریق گســترده درآمدهاي نفتي
به اقتصاد کشــور در ایران طي نشــد و کاهش اشتغال در بخش کشاورزي ،با جهش و گذر از بخش
صنعتي و واردنشدن به این بخش ،با افزایش اشتغال در بخشهاي خدمات و ساختمان همراه بوده
است )نمودارهاي شماره  ۱۲و  .(۱۳در اینجا با توجه به شکلنگرفتن ساختارهاي تولیدي واقعي پس
از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به کشور ،باید یادآور شد خدماتي که درحالحاضر در کشور در جریان
اســت نیز ماهیت متفاوتي در مقایسه با خدماتي دارد که در کشورهاي توسعهیافته در جریان است.
همچنین با توجه به مصرفزدگي شدید جامعه و عدم شکلگیري ساختارهاي واقعي تولید در کشور
و بحث واردات گسترده کاال به کشور ،چه از طریق مبادي رسمي و چه از طریق مبادي غیررسمي و به
صورت قاچاق ،خدمات در کشور در خدمت داللي کاالي بیگانه و فروش ثروتهاي طبیعي به عنوان
کســب درآمد ارزي براي هزینه آن و نه در خدمت ترویج و توزیع کاالي تولیدشده در داخل است؛ به
عبارت دیگر ،ميتوان اینگونه گفت :کشــوري کــه نتواند در امر تولید موفق عمل کند ،الجرم بخش
خدمات آن نه در خدمت توزیع کاالهاي داخلي و مولود تولید داخل ،بلکه در خدمت توزیع کاالهاي
خارجــي و مولود تولید خــارج خواهد بود .کمااینکه باید به این حقیقت اشــاره کرد که یک اقتصاد
تولیدي قــوي و موفق ،بدون وجود بخشهاي خدماتي فعال قادر بــه ادامه فعالیت نخواهد بود؛
بنابراین در یک اقتصادي تولیدي ،بخش خدمات جزئي براي حیات اقتصادي کشور ضروري است .از
دیگر نقاط ضعف اشــتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي در ایران ،ميتوان به سهم باالي بخش
کشــاورزي از کل اشتغال موجود اشــاره کرد که در سال  ،۱۳۹۵سهم قابل مالحظه ۱۸درصدی را به
خود اختصاص داده است .برخالف روند جهاني که عالوه بر کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزي،
میزان مطلق اشــتغال در این بخش نیز در حال کاهش اســت ،مشــاهده ميشود که به علت نبود
برنامهریزي برای ایجاد ظرفیتهاي جدید اشتغال در کشور ،اشتغال در بخش کشاورزي در گذر زمان
افزایش یافته است .این موضوع نشانهاي واضح از ناتواني دولتهاي ما در ایجاد اشتغال صحیح و
رهاکردن این بخش در نابودي منابع آب و خاك کشور و همچنین نشاندادن شکلي از آمار براي تبلیغ
موفقیت در ایجاد اشتغال است .عالوه بر آن ،مشاهده ميشود که عملکرد تُن در هکتار ما درمقایسهبا
کشورهاي توسعهیافته بسیار پایینتر است و در این زمینه نیز نتوانستهایم موفقیت چشمگیری کسب
کنیم .بر اســاس نمودارهاي ۱۲و  ۱۳مشاهده ميشود که سهم اشتغال بخش کشاورزي در ایران در
مقایسه با کرهجنوبي تقریبا چهار برابر است .کاهش منابع آبي در سالهاي اخیر و تبدیلشدن آن به
پدیده »بحران آب« که امروز بسیاري از کارشناسان و متخصصان کشور را بیمناک کرده است ،در نتیجه
انباشت تدریجي ناکارآمديهاي تصمیمسازياي بوده که از گذشته تا کنون در نبود برنامهاي دقیق و
اصولي بهمنظور جلوگیري از این بحرانها پدید آمده است .سالها رهاسازي رویههاي ایجاد اشتغال
ازســوی دولتها و تصمیمگیران کالن اقتصادي کشــور و واگذاري آن به هر اهل و نااهلي با عنوان
»رقابت« ،روشــي است که در حداقل نیم قرن اخیر در پیش گرفته شده و بخش کشاورزي نیز از این
رویکرد مســتثنا نبوده است .غافل از اینکه در نبود برنامهاي دقیق و اصولي بهمنظور ایجاد اشتغال،
با تکیه ِصرف بر واژه »رقابت« ،منابع و محیط زیســت بهتدریج رو به نابودي است و همچنان بدون
هیچگونه نظارتي ،بر ایجاد اشتغال در این بخش به خود ميبالیم .کما اینکه سهم باالي اشتغال این
بخش در کشــور ،نشان از عقبماندگي اقتصادي و ایجادنشدن ظرفیت اشتغال در دیگر بخشهاي
اقتصادي ،بهویژه بخش صنعتي براي جذب نیروي کار است.
ادامه در صفحه ۱۰

ﺳﺎﯾﻪروﺷﻦ

برخورد قاطع با اتباع غیرمجاز در کشور
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
میگویــد کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقــد پروانه کار را به خدمت
بگیرنــد با مجازات و برخــورد قانونی مواجه میشــوند .به گزارش
ایسنا ،باوجود آنکه آمار دقیقی از تعداد اتباع بیگانه در کشور منتشر
نمیشــود ،براســاس اظهارات مسئوالن بیش از ســه میلیون تبعه
خارجی در کشور زندگی میکنند .به اعتقاد کارشناسان ،حضور اتباع
خارجی در برخی مشــاغل موجب ازبینرفتن فرصتهای شــغلی
برای جوانان و کارجویان کشــور شــده و ورود بیرویه اتباع خارجی
از مرزهــا به کشــور ضمن بههمریختــن بازار کار ،آثــار و پیامدهای
اقتصادی و اجتماعی بســیاری برای جامعه بهدنبال دارد .بر همین
اســاس وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای
متولی ازجمله وزارت کشــور و وزارت امور خارجه نقش بسزایی در
شناســایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی دارد .نظارت دقیق بر
بنگاههــا و کارگاههای تولیدی ،صنعتی و خدماتی و برخورد قاطع با
اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در شرایط
فعلــی اقتصاد امری ضروری و اجتنابناپذیر اســت .رئیس اتحادیه
کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با ایسنا میگوید :تا زمانی که
مرزهای کشــور بهطور دقیق کنترل و نظارت نشوند همچنان با ورود
بیرویه و بیشمار اتباع بیگانه به کشور مواجه هستیم.

