
ــر  ــش فق ــوزش و کاه ــن آم ــی بی ــه ارتباط چ
می بینیــد؟

ــل  ــه دلی ــه ب ــم ک ــح می کن ــم تصری ــدای صحبت ــده در ابت بن
ــه  ــه نســبت ب تخصصــم در موضــوع اقتصــاد، رویکــردی ک
ارتبــاط فقــر و آمــوزش اتخــاذ خواهــم کــرد رویکــرد اقتصادی 
اســت، و ایــن به معنــی نادیــده انگاشــتن رویکردهــای مکمل 
ماننــد رویکردهــای اجتماعــی یــا تخصص هــای دیگر نیســت. 
ــار بحــث  ــه چه ــد ب ــوزش، بای ــر و آم ــاط فق در بررســی ارتب
ــازار  مقدماتــی اشــاره کنیــم. موضــوع اول ایــن اســت کــه ب
ــوده  ــی ب ــل پیش بین ــی غیرقاب ــر خیل ــة اخی ــک ده کار در ی
اســت، یعنــی تقریبــاً هــر آنچــه مــا در یــک دهــه پیــش در 
مــورد بــازار کار 10 ســال بعــد پیش بینــی کــرده بودیــم غلــط 
از آب در آمــد. بــه همیــن دلیــل اکنــون انتظــار مــی رود کــه 
ــی  ــد پیش بین ــرای 20 ســال بع ــی کــه ب بســیاری از چیزهای
کرده ایــم نیــز اشــتباه باشــد. همیــن االن در تعــدادی از 
ــال دوم  ــزاری را در س ــی، نرم اف ــی و مهندس ــته های فن رش
مقطــع کارشناســی آمــوزش می دهنــد کــه وقتــی افــراد وارد 
مقطــع ارشــد و ســپس بــازار کار بشــوند، آن نرم افــزار به کلــی 
از بــازار کار ایــران کنــار گذاشــته شــده اســت. به همیــن دلیل 
ــازار کار  ــل انتظــار در ب ــم اتفاقــات غیر قاب اســت کــه می گوی

ایــران بســیار زیــاد اســت. 
موضــوع دوم آن اســت کــه فقر آموزشــی، فقــر درآمــدی را به 
دنبــال دارد. اگــر کســی بــه لحاظ آموزشــی وضعیــت خوبی در 
ســنین کودکــی و نوجوانــی و جوانــی نداشــته باشــد، احتمــال 
ــتر  ــی بیش ــود خیل ــدی ش ــر درآم ــار فق ــده دچ ــه در آین اینک
اســت. ایــن موضــوع در گذشــته نیــز وجــود داشــته ولــی در 
ســال های اخیــر خیلــی شــدیدتر شــده اســت. یعنــی در متــون 
اقتصــاد فقــر مربــوط بــه 30 ســال گذشــته می خوانیــم افــراد 
فقیــر کــه ممکــن اســت بــه دلیــل زندگــی در خانــوادة فقیــر 
آمــوزش خوبــی هــم نبیننــد، مشــاغلی ماننــد کارگری ســاده، 
کشــاورزی ســاده و امثــال آن را بــه دســت می آورنــد. امــا بــا 
ــن  ــا و از بی ــن حوزه ه ــی ســریع اتوماســیون در ای ــد خیل رون
رفتــن ایــن مشــاغل، بــا دو پدیــدة همزمــان مواجهیــم. یکــی 
ــتری  ــدان بیش ــب فرزن ــد صاح ــای کم درآم ــه خانواره آن ک
می شــوند کــه معمــواًل بــه احتمــال زیــاد از آمــوزش حرفــه ای 
ــای  ــا ابزاره ــه ب ــژه آن ک ــه وی ــوند، ب ــوردار نمی ش ــز برخ نی
ــد. دیگــر این کــه مشــاغلی  تکنولوژیکــی هــم آشــنایی ندارن
کــه نیازمنــد مهــارت چندانــی نیســتند، مثــل کارگــری ســاده 
و کشــاورزی ســنتی و امثــال آن هــا، بــه ســرعت رو بــه تنــزل 
هســتند. یعنــی کســی کــه امــروز کشــاورزی ســنتی می کنــد، 
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ــک  ــرای خــودش ی ــر ب ــم کــه اگ ــه بگویی ــم قاطعان می توانی
ــه ای ایجــاد نکنــد، کامــًا ورشکســته  ســاختار مــدرن گلخان
خواهــد شــد. نیــاز بــه کارگــر ســاده نیــز رو بــه کاهــش اســت 
و کارخانه هایــی کــه ســعی دارنــد بیشــتر بــا کارگــران ســاده 
کار کننــد هــم رو بــه ورشکســتگی می گذارنــد. بنابرایــن اگــر 
بخواهیــم فرزنــدان خانواده هــای فقیــر مطمئنــاً بــه وضعیــت 
بــاالی خــط فقــر برســند، بایــد بــه لحــاظ آموزشــی توانمنــد 

. ند بشو
موضــوع ســوم بــه نــوع آموزش هــا برمی گــردد. همــان طــور 
ــًا  ــت و واقع ــی اس ــل پیش بین ــی غیر قاب ــازار کار خیل ــه ب ک
نمی دانیــم چــه مشــاغلی در 10 ســال آینــده کاراتــر خواهنــد 
بــود و چــه مشــاغلی کم رنــگ می شــوند، نــوع آموزش هایــی 
ــز  ــد نی ــمار می آین ــه ش ــردی ب ــازار کار، کارب ــرای  ب ــه ب ک
ــل  ــر و رو شــدن اســت. ســازمان مل ــه شــدت در حــال زی ب
ــوزش  ــوزة آم ــال 2015 در ح ــه در س ــندی ک ــد در س متح
تصویــب و بــه کشــورهای عضــو ابــاغ کــرد، بــه موضــوع 
»یادگیــری مادام العمــر« )lifelong learning( پرداختــه 
اســت. ایــن ســازمان توضیــح داده کــه در مقطعــی در قــرن 
بیســتم، ایــن تلقــی وجــود داشــته اســت کــه افــراد 10 تــا 20 
ســال آمــوزش ببیننــد و ســپس وارد بــازار کار شــوند. در ایــن 
دیــدگاه ایــن پیش فــرض وجــود داشــته کــه نیازهــای بــازار 
کار معیــن و مشــخص اســت. امــا ایــن پیش فــرض در زمــان 
حــال کامــًا مخــدوش شــده اســت زیــرا مهارت هــای مــورد 
نیــاز در بــازار کار، جهش هایــی کــه در حــوزة فنــاوری اتفــاق 
می افتــد و مســائل دیگــر آن قــدر زیــاد و متنــوع هســتند کــه 
واقعــاً مشــخص نیســت بــازار کار بــه چــه آموزشــی نیــاز دارد. 
ــه  ــه کــرده اســت ک ــه کشــورها توصی ــل ب ــذا ســازمان مل ل
ــمی و  ــی غیررس ــای آموزش ــمت دوره ه ــه س ــرعت ب ــه س ب
ــد. منظــور از غیررســمی ایــن اســت کــه از  کوتاه مــدت برون
ــارج  ــدارس و دانشــگاه ها خ ــوب م ــوزش صــرف در چارچ آم
ــودن هــم ایــن اســت کــه  شــویم و منظــور از کوتاه مــدت ب
ــراد در  ــًا اف ــه ای باشــد و مث ــد یــک هفت آموزش هــا می توان
یــک هفتــه مهــارت تایــپ کــردن را یــاد بگیرند. توصیــة اکید 
ســازمان ملــل بــه کشــورها ایــن اســت کــه از تأکید صــرف بر 
ســاختار آمــوزش رســمی خــود فاصلــه بگیرنــد و در کنــار آن 
بحــث یادگیــری مادام العمــر را نیــز از طریــق همیــن دوره های 

ــد.  ــال کنن آموزشــی غیررســمی کوتاه مــدت دنب
ــم بحــث بحــران  ــه آن بپردازی ــد ب موضــوع چهــارم کــه بای
شــغل در کل ایــران اســت. امســال یازدهمیــن ســال پیاپــی 
اســت کــه تولیــد خالــص شــغل در کشــور نزدیــک بــه صفــر 
ــتان  ــاً در 17، 18 اس ــدت تقریب ــن م ــن در ای ــت. همچنی اس
ــوده اســت. یعنــی مثــًا  خالــص شــغل  ایجاد شــده منفــی ب
مــا در کارخانــه ای 100 شــغل ایجــاد کرده ایــم، امــا در همــان 
ــد  ــه اســت و تولی ــی از بیــن رفت ــه دالیل ســال 150 شــغل ب
خالــص شــغل منفــی شــده اســت. ایــن وضعیت خاصی اســت 
و مــا بــا حجــم ســنگینی از مهاجــرت بــه شــهرهای بزرگ تــر 
مواجــه هســتیم کــه حاشیه نشــینی بســیار گســترده ای را بــه 
دنبــال دارد. مثــًا در اســتانی ماننــد کرمــان، بــا وجــود این که 
بــا رشــد جمعیــت روبــه رو بوده ایــم، خالــص تعــداد مشــاغل 
ــل انتظــار اســت  ــًا قاب ــن کام ــه اســت. بنابرای کاهــش یافت
کــه ســاکنان اســتان کرمــان درصــد باالیــی از مهاجــران بــه 
کانشــهرها را بــه خــود اختصــاص بدهنــد. بــه ایــن ترتیــب 
حاشیه نشــینی در کانشــهرها افزایــش پیــدا می کنــد. در 
خــود شــهر تهــران، در یــازده ســال اخیــر، میانگیــن شــغلی 
کــه ایجــاد شــده بــه طــور خالص ســالی 65 هــزار شــغل بوده 
اســت کــه بــا حجــم میلیونــی مهاجــران وارد شــده بــه ایــن 

شــهر اصــًا همخوانــی نــدارد.
از ایــن چهــار بحــث مقدماتــی، دو موضــوع در حــوزة فقــر و 
ــد کــه  ــان می کنن دو موضــوع در حــوزة آمــوزش اســت و بی
فقــر مــا تــا چــه انــدازه دچــار چالــش اســت و آمــوزش مــا بــا 
ــم  ــب درمی یابی ــن ترتی ــی مواجــه اســت. بدی چــه چالش های
ــد  ــی می توان ــة توانمندســازی چــه چیزهای ــوس برنام ــه رئ ک
ــد  ــی بای ــازی آموزش ــة توانمندس ــة اول، برنام ــد. در درج باش
ــوزش  ــی آم ــه معن ــه ب ــر، ک ــوزش مادام العم ــة آم ــر پای ب
تمام وقــت نیســت، باشــد. در کل، ســازمان ملــل بــه ســمت 
ارائــة برنامه هایــی مــی رود کــه وقتــی افــراد پــس از گذرانــدن 
ــازار کار می شــوند و  دوران تحصیــل خــود در دانشــگاه وارد ب
می بیننــد کــه چنــد مهــارت را کــم دارنــد، ســاختاری وجــود 
ــود،  ــر خ ــورد نظ ــه کار م ــرای ورود ب ــه ب ــد ک ــته باش داش
ــه ای را  ــد هفت ــا چن ــک ت ــدت ی ــای آموزشــی کوتاه م دوره ه
ــرور و  ــور خاصــه م ــه ط ــا آموخته هایشــان را ب ــد ت بگذرانن
ــرای  ــد. ب ــب کنن ــازار کار را کس ــرای ب ــای الزم ب مهارت ه
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ــه شــود  ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــد ب ــدا بای توانمندســازی ابت
و از دل پیمایــش خــود افــراد حاشیه نشــین بیــرون آیــد 
کــه در کجــا پتانســیل اشــتغال وجــود دارد و در چــه جاهایــی 
ــاز  ــه آن هــا نی ــراد ب مهارت هــای خاصــی وجــود دارد کــه اف
دارنــد تــا جــذب بــازار کار شــوند. نمی تــوان گفــت کــه ایــن 
ــوالت  ــد مق ــت و می توان ــزی اس ــه چی ــاً چ ــا دقیق مهارت ه

مختلفــی باشــد. 
ــازمان  ــه س ــت ک ــی اس ــری محل ــز یادگی ــث مراک دوم بح
ــج آن هــا در مناطــق  ــه و ســعی در تروی ــه آن پرداخت ــل ب مل
حاشیه نشــین دارد. مثالــی بــرای تبییــن گفتمــان ســنتی حول 
ــگاه مدرســه باشــد.  ــرد و جای ــد کارک ــن موضــوع  می توان ای
بــه طــور کلــی، مدرســه جایــی اســت کــه دانش آمــوزان بــه 
آن مراجعــه می کننــد و معلــم مســائلی را بــه آن هــا آمــوزش 
ــه  می دهــد. امــا مــدارس موجــود در مناطــق حاشیه نشــین ب
دالیــل مختلفــی مانند عدم اســتقبال دبیــران باتجربــه و نامی 
ــد و جوابگــوی  ــی کارآم ــدارس ممکــن اســت خیل ــن م از ای
نیازهــای روز نباشــند. نکتــة مهــم دیگــر آن اســت کــه ایــن 
افــراد فرصــت 15 ســال آمــوزش دیــدن و ســپس وارد بــازار 
کار شــدن را ندارنــد و بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی خــود 
مجبورنــد زودتــر وارد بــازار کار بشــوند. حتــی ممکــن اســت 
والدیــن فرزنــدان خــود را ترغیــب کننــد کــه آمــوزش را رهــا 
ــب  ــدی کس ــد درآم ــا بتوانن ــوند ت ــازار کار بش ــد و وارد ب کنن
کننــد. موضــوع دیگــر آن اســت کــه مــا در چنیــن مناطقــی 
بحــث تــرک تحصیــل دانش آمــوزان در عیــن کم ســوادی یــا 
بی ســوادی والدینشــان را داریــم. معمــواًل در خانوارهــای دیگر 
در نقــاط توســعه یافته تر شــهر، یکــی از ایــن دو مــورد وجــود 
نــدارد امــا در مناطــق حاشیه نشــین بــه وفــور بــا ایــن مســئله 
روبــه رو می شــویم کــه نوجوانــی پــس از 7، 8 ســال آمــوزش 
تــرک تحصیــل می کنــد، در حالــی کــه پــدر و مــادرش نیــز 

ــتند.  ــواد هس بی س
راه حلــی کــه بــرای ایــن موضــوع ارائــه شــده ایجــاد مراکــز 
آمــوزش محلــی اســت. مأموریــت مدیــر چنیــن مرکــزی آن 
ــام  ــوز را ثبت ن ــده ای دانش آم ــه ع ــد مدرس ــه مانن ــت ک نیس
ــرم  ــان ت ــات پای ــا در امتحان ــی آن ه ــال قبول ــه دنب ــد و ب کن
باشــد، بلکــه مأموریــت وی ارتقــای ســطح ســواد و آمــوزش 
در ایــن محله هــای پرمشــکل اســت. کارهــای مختلفــی بدین 

ــر  ــر دای ــاوه ب ــه ع ــه آنک ــود، از جمل ــام می ش ــور انج منظ
بــودن کاس هــای رایــج مــدارس و آمــوزش دانش آمــوزان، 
ــه  ــوزان ب ــا دانش آم ــتغال ب ــات اش ــا تجربی ــن کاس ه در ای
اشــتراک گذاشــته می شــود. یعنــی از پــدران و مادرانــی کــه 
ــه  ــود ک ــته می ش ــته اند خواس ــی داش ــتغال موفق ــة اش تجرب
تجربیــات خودشــان را بعــد از کاس بــرای دانش آمــوزان بیان 
کننــد. مثــاً  در یــک منطقــة روســتایی، فــردی کــه بــرای به 
ــه مدرســه دعــوت می شــود  ــه اش ب اشــتراک گذاشــتن تجرب
کســی اســت که توانســته مشــکل آبیــاری محصوالتــش را به 
خوبــی برطــرف کنــد. در ســاختار ســنتی آمــوزش، دانش آمــوز 
بایــد 12 ســال درس بخوانــد تا وارد دانشــگاه بشــود و ســپس 
4 ســال هــم در دانشــگاه درس بخوانــد تــا تازه در ایــن مرحله 
ــه بشــود.  ــه او ارائ ــات شــغلی ب ــازار کار شــود و تجربی وارد ب
امــا از آن جایــی کــه در ایــن مناطــق احتمــال تــرک تحصیــل 
دانش آمــوزان خیلــی بــاال اســت و ممکــن اســت حتــی بعــد از 
گرفتــن مــدرک ســیکل از تحصیــل کناره گیــری کننــد، مهــم 
اســت کــه تجربیــات اشــتغال خیلــی زودتــر بــه افــراد انتقــال 
ــا هــم  ــه دانشــگاه های م ــن موضــوع ک داده شــود. حــال ای
در انتقــال تجربیــات اشــتغال ضعیــف عمــل می کننــد یــک 
بحــث جداگانــه اســت کــه پرداختــن بــه آن مجــال دیگــری 

می طلبــد. 
بحــث دیگــر آموزش هایــی اســت کــه الزم اســت بــه 
ارائــه شــود. اگــر در منطقــه ای والدیــن و  خانواده هــا 
به خصــوص مــادران کم ســواد یــا بی ســواد باشــند و 
ــا را  ــن آموزش ه ــد، ای ــد باش ــان مفی ــرای آن ــی ب آموزش های
طــی دوره هــای کوتاهــی بدون شــرط داشــتن حداقــل مدرک 
)مثــًا دیپلــم( بــه آن هــا منتقــل می کنیــم. بــه ایــن ترتیــب، 
هــر آنچــه بتوانــد کیفیــت زیســت ایــن افــراد را باالتر ببــرد یا 
بــه کســانی کــه ســواد دارنــد کمــک کنــد کــه بــا اســتفاده از 
زیرســاخت های اینترنتــی، دانــش روزمــرة بیشــتری به دســت 
بیاورنــد یــا هــر موضــوع دیگــر مرتبــط بــا ایــن افــراد )ماننــد 
ــد  ــا بای ــه می شــود. ام ــان ارائ ــه آن ــارداری( ب پیشــگیری از ب
توجــه داشــت کــه مأموریــت مرکــز یادگیــری محلــی ایــن 
اســت کــه ســعی کنــد بــا پتانســیل هایی کــه در خــود محلــه 
وجــود دارد، دانــش را از افــرادی کــه دانــش بیشــتری دارند 
بــه افــرادی کــه دانش کمتــری دارنــد انتقــال بدهــد. تأکید 
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ــر افــراد خــود محلــه  اصلــی در مرکــز یادگیــری محلــی ب
اســت و ایــن مرکــز بــه دنبــال آن اســت کــه افــراد موفــق 
ــا  ــرای گفت وگــو ب ــان را ب ــه را شناســایی و ســپس آن محل
ــراد دارای  ــاًل اف ــا مث ــد ی ــوت کن ــز دع ــه مرک ــایرین ب س
مهارت هــای مناســِب خانم هــای خانــه دار را بــرای آمــوزش 
ــه همــکاری کنــد.  ــه آن هــا دعــوت ب مهارت هــای خــود ب
معمــواًل ایــن کالس هــای آموزشــی را در مدرســه مســتقر 
ــل  ــی تبدی ــری محل ــز یادگی ــه مرک ــه ب ــد و مدرس می کنن
می شــود چــرا کــه آشــتی ایــن افــراد بــا مدرســه می توانــد 
بســیار مفیــد باشــد. ایــن افــراد در مناطقــی ســاکن هســتند 
کــه معمــواًل در پــی مهاجرت هــای وســیع و ســریع شــکل 
گرفته انــد یــا بــه قومیــت خاصــی تعلــق دارند و در بســیاری 
از مــوارد بــه مدرســه بی اعتمــاد هســتند و مدرســه را 
متعلــق بــه قومیــت یــا قشــر دیگــری می داننــد و معتقد نــد 
نمی تواننــد بــا مدرســه همــکاری داشــته باشــند. بــه همیــن 
ــن  ــۀ ای ــت رفت ــاد از دس ــدن اعتم ــرای بازگردان ــل و ب دلی
افــراد بــه مــدارس، کــه رأی مثبــت آنــان بــرای تحصیــل 
راحت تــر و طوالنــی مدت تــر فرزندانشــان در مــدارس 
ــز  ــن مراک ــه ای ــود ک ــعی می ش ــال دارد، س ــه دنب ــز ب را نی
ــورد  ــۀ م ــوند. نکت ــاد ش ــدارس ایج ــل م ــری در داخ یادگی
تأکیــد مــا و ســازمان های بین المللــی آن اســت کــه 

مســئول مرکــز بایــد در مدرســه مســتقر باشــد.

در ســکونت گاه های غیررســمی، خانه هــای 
محلــه ای وجــود دارد کــه وظیفــة آمــوزش را بر 
عهــده دارنــد و تمــام ایــن کارهــا و کاس هــا 
ــزار  ــام و برگ ــه انج ــای محل ــن خانه ه در ای
می شــود. امــا مســئلة اصلــی مــا ایــن اســت 
کــه آمــوزش ایــن مهارت هــا تــا چــه میــزان 
ــب  ــراد را صاح ــده و اف ــی ش ــث کارآفرین باع
ــد  ــاً درص ــرا عموم ــت زی ــرده اس ــغل ک ش
کمــی از افــراد پــس از گذرانــدن کاس هــای 
ــغول کار  ــه مش ــان زمین ــوزی، در هم مهارت آم
می شــوند. گفتیــد کــه افــرادی را کــه موفقیــت  
ــک و   ــاس کوچ ــی در مقی ــا کارآفرین ــغلی ی ش
ــوزش  ــرای آم ــته اند ب ــود را داش ــدودة خ مح
بــه مراکــز محلــی فراخوانده ایــد. حــاال در نظر 
بگیریــم کــه چنیــن افــرادی در ســطح محلــه 
وجــود نداشــته باشــند. مــا چگونــه می توانیــم 
بــه عنــوان یــک عامــل بیرونــی وارد محــات 
بشــویم و آموزش هــای مؤثــر و مفیــد بــه افراد 

بدهیــم؟
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ــا  ــت. م ــوزش اس ــای آم ــی در نظریه ه ــث مفصل ــن بح ای
ــای  ــه و کمبوده ــوع محل ــه ن ــته ب ــه بس ــم ک ــد ببینی بای
ــتری  ــه بیش ــه توج ــتعدادهای درون محل ــه اس ــد ب آن، بای
ــر  ــرض را ب ــا ف ــای آن. م ــه کمبوده ــا ب ــیم ی ــته باش داش
ــرای  ــن دو روش را ب ــی از ای ــه تلفیق ــم ک ــن می گذاری ای
محــالت اتخــاذ کنیــم. در مــورد ایــن رویکــرد کــه فــردی 
ــن نظــر را دارم کــه  ــده ای ــم، بن ــه بیاوری ــرون محل را از بی
ــده و  ــگاه کمک دهن ــن محــالت بیشــتر ن ــه ای ــا ب ــگاه م ن
ــی  ــت، یعن ــالت اس ــاکن در مح ــراد س ــه اف ــش ب یاری بخ
فکــر می کنیــم کــه بایــد حتمــًا بــه ایــن محــالت مراجعــه 
و کمکــی اهــدا بکنیــم تــا اتفــاق خاصــی بیفتــد. امــا مــن 
ــم  ــری را ه ــای دیگ ــم دیدگاه ه ــه می توانی ــاد دارم ک اعتق
در نظــر بگیریــم. مثــاًل این کــه ســاختار کســب و کار 
ــکلی  ــه ش ــات( را ب ــۀ کاال و خدم ــازار )مبادل ــاختار ب و س
طراحــی کنیــم کــه خــودش بتوانــد پایــدار باقــی بمانــد و 
ــن باشــد کــه کاری انجــام شــود  ــر ای ــه نوعــی ســعی ب ب
کــه اگــر ســال بعــد مــا آن جــا نبودیــم، خودشــان بتواننــد 
ــد.  ــه بدهن ــد و آن را ادام ــظ کنن ــان را حف ــد زندگی ش رون
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــه نظــر م ــر ب ــن ام ــق ای ــۀ تحق الزم
ــی مشــاغلی   ــم، یعن مشــاغل کاربر محــور را شناســایی کنی
کــه نیــاز بیشــتری بــه نیــروی کار در مقایســه بــا ســرمایه 
ــه  ــون ب ــت چ ــور نیس ــازی کاربر مح ــاًل فوالد س ــد. مث دارن
ــاج دارد  ــه مراتــب بیشــتر از نیــروی کار احتی ســرمایه ای ب
ــی  ــوالد، رقم ــرکت ف ــر در ش ــر نف ــتغال ه ــه ازای اش و ب
معــادل ۵ میلیــارد تومــان بایــد هزینــه شــود. امــا در مقابل، 
ــی، خشــک  ــد بســته بندی محصــوالت غذای مشــاغلی مانن
کــردن میــوه، بازیافــت زبالــه، تولیــد انــواع صنایــع دســتی 
ــادی  ــه ســرمایۀ زی ــاز ب ــد و نی ــر آن هــا کاربر محورن و نظای
ندارنــد و بیشــتر بــه مهــارت افــراد و وجــود بــازاری بــرای 

ــد.  ــا بســتگی دارن ــدی آن ه ــروش محصــوالت تولی ف
ــا از  ــن فرصت ه ــده، شناســایی هوشــمندانۀ ای ــه نظــر بن ب
ــی خــارج اســت و این جــا همــان  ــه تنهای ــت ب عهــدۀ دول
بایــد  مردم نهــاد  کــه ســازمان های  اســت  نقطــه ای 
ــق  ــی مناط ــم در برخ ــر می کن ــن فک ــا م ــد. ام ورود کنن
ــت  ــن دس ــائلی از ای ــه مس ــازمان ها ب ــن س ــرای ورود ای ب
مشــکالت حقوقــی خاصــی وجــود دارد. مثــاًل بنــده کســی 

را می شــناختم کــه کســب و کار بزرگــی در خشــک کــردن 
میــوه راه انــدازی کــرده بــود، امــا نزدیــک بــه یــک ســال 
دنبــال گرفتــن مجــوز و تکمیــل آن بــود. بــه همیــن دلیــل 
ــوند و  ــته می ش ــراد خس ــن اف ــد، ای ــه بع ــی ب ــک جای از ی
ــت  ــد و در نهای ــت می دهن ــود را از دس ــۀ خ ــزۀ اولی انگی
از کار شــان پشــیمان می شــوند و دیگــر بــه آن ادامــه 
بــرای  اگــر می توانســتیم مجوزهــای الزم  نمی دهنــد. 
ــی  ــانیم، خیل ــل برس ــه حداق ــور را ب ــای کاربر مح حوزه ه
بــه ایــن افــراد و مناطــق ســکونت آن هــا کمــک می شــد. 
زمیــن و ملــک در ایــن مناطــق بســیار ارزان اســت و مثــاًل 
ــن  ــوه در چنی ــرای خشــک کــردن می ــار ب ــک انب ایجــاد ی
مناطقــی خیلــی هزینه بــر نخواهــد بــود. از طرفــی، بســیاری 
از ســاکنان مناطــق حاشیه نشــین خــود بــه خــود بــه ایــن 
ــوند.  ــاکن می ش ــا س ــد و در آن ه ــوم می آورن ــق هج مناط
ــا  ــا، مجوزه ــن حوزه ه ــر در ای ــه اگ ــم ک ــر می کن ــن فک م
را شــفاف کنیــم و کاهــش دهیــم و از ســخت گیری ها 
ــا  ــذاری آن ه ــرد و اثرگ ــرعت می گی ــا س ــم، برنامه ه بکاهی

ــود. ــتر می ش بیش
ــی  ــد خیل ــت می توان ــه دول ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ بح
ــه  ــار دارد، ب ــی ای کــه در اختی ــا ابزارهــای قانون شــفاف، ب
ــۀ  ــوع بیم ــه موض ــن زمین ــد. در ای ــک کن ــراد کم ــن اف ای
ــد  ــد بگوی ــت می توان ــود. دول ــرح می ش ــای کار مط نیروه
کــه هــر تعــداد نیــرو از ایــن مناطــق بــرای کار فراخوانــده 
شــوند، آن هــا را بیمــه می کنــد. بدیــن ترتیــب مجموعــه ای 
ــن  ــد دادن وام و زمی ــود مانن ــدۀ موج ــبات پیچی از محاس
رایــگان کنــار گذاشــته می شــود و فســاد در ایــن حوزه هــا 

ــد.  ــش می یاب ــز کاه ــا وام نی ــن ی ــالس زمی ــد اخت مانن
 unit cost ــوان ــا عن ــه ب ــت ک ــی اس ــر بحث ــوع دیگ موض
ــوم  ــن مفه ــه ای ــده اســت، ب ــا مطــرح ش ــۀ اروپ در اتحادی
ــژه ای  ــی وی ــع مال ــد مناب ــه می خواه ــت همیش ــه دول ک
ــه  ــی را ب ــد و کمک های ــاص ده ــی اختص ــه فقرزدای را ب
ــد  ــدا کن ــرکت ها اه ــی ش ــا حت ــاد ی ــازمان های مردم نه س
ــک  ــد. ی ــت بکنن ــی فعالی ــوزۀ فقرزدای ــا در ح ــه آن ه ک
رویکــرد ایــن اســت کــه دولــت مشــخص کنــد کــه بــه هر 
نهــاد یــا ســازمان چــه میــزان و در چــه زمینــه ای کمــک 
ــروژه  ــت پ ــه دول ــت ک ــن اس ــر ای ــرد دیگ ــد. رویک می کن
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تعریــف کنــد. یعنــی بــه منظــور فقرزدایــی، پروژه هایــی را 
ــام  ــه انج ــد ک ــف کن ــاد تعری ــرکت های مردم نه ــرای ش ب
دهنــد. مثــل این کــه دولــت بیایــد بگویــد در فــالن منطقــۀ 
حاشیه نشــین، فــالن مقــدار ظرفیــت را در مهــارت خاصــی 
ــته بندی  ــاًل بس ــوزه )مث ــرادی در آن ح ــرده و اف ــاد ک ایج
ــد  ــد بده ــپس تعه ــتند. س ــه کار هس ــغول ب ــوه( مش می
ــردم و چــه  ــه ازای مشــاغلی کــه هرکســی )چــه م ــه ب ک
ــاد  ــق ایج ــن مناط ــد در ای ــاد( بتوان ــازمان های مردم نه س
ــن  ــد. ای ــاص می ده ــغ را اختص ــالن مبل ــالیانه ف ــد، س کن
ــک  ــه ازای ی ــا ب ــی unit م ــی شــفافی اســت، یعن کار خیل
شــغل در یــک ســال اســت و cost هــم مقــدار ثابتــی برای 
نشــان دادن میــزان هزینــه ای اســت کــه دولــت می پــردازد. 
حــال اگــر دولــت ایــن مســئله را خیلــی شــفاف بیــان کنــد 
و در کنــار آن بگویــد کــه دیگــر هیــچ کمــک بالعوضــی 
ــف  ــه موظ ــد و هم ــاد نمی ده ــازمان های مردم نه ــه س ب
ــه نظــرم  ــد، ب ــه براســاس  unit costعمــل کنن هســتند ک
ــازده و بســیار  ــن طــور پرب ــی جــذاب و همی ــد خیل می توان
ــا را  ــی آموزش ه ــی برخ ــتان حت ــد. در انگلس ــت باش مثب
ــچ  ــه هی ــد ب ــرده و گفته ان ــش ب ــا پی ــن مبن ــر همی ــم ب ه
ــازمانی  ــر س ــر ه ــط اگ ــد، و فق ــک نمی کنن ــازمانی کم س
ــه در  ــد ک ــوزش ده ــی آم ــل قبول ــد قاب ــا ح ــرادی را ت اف
ــه  ــغ ب ــالن مبل ــه آن ســازمان ف ــق شــوند، ب ــی موف ارزیاب
ــن  ــه ای ــدم ک ــده معتق ــد. بن ــر می پردازن ــک نف ازای هــر ی
ــن  ــا ای ــه م ــا می شــود و ب ــفافیت کاره ــرد باعــث ش رویک
ــم  ــی خواهی ــی خاص ــه خروج ــه ب ــد ک ــن را می ده تضمی
رســید زیــرا روش کار بدیــن ترتیــب اســت که یک شــرکت 
ــه  ــد ک ــن می کن ــود و تضمی ــقدم می ش ــازمان پیش ــا س ی
در یــک بــازۀ زمانــی معیــن، در منطقــۀ مــورد نظــر، تعــداد 
ــد؛ و وقتــی  مشــخصی شــغل در حــوزۀ خاصــی ایجــاد  کن
برنامــۀ ســازمان مشــخص شــد و بــرای افــرادی مشــاغلی 
ــق  ــه آن تعل ــی ب ــر مبلغ ــر نف ــه ازای ه ــد، ب ــم گردی فراه

می گیــرد. 
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