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تعریف بسته های جدید اشتغال

دستور کار ویژه برای صیانت از نیروی کار
معاون توسـعه کارآفرینی وزارت کار گفت :تعریف بسـتههای جدید اشـتغالی
در وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی ادامـ ه خواهـد یافـت و اشـتغالزایی و
صیانـت از نیـروی کار بـه صـورت ویژه در دسـتور کار قـرار دارد.
بـه گزارش مهر بـه نقـل از وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی ،عیسـی
منصـوری در جریـان سـفر بـه اسـتان اردبیـل از طرحهای اشـتغالی بهره مند
از محـل تسـهیالت اشـتغال روسـتایی و عشـایری بازدیـد کـرد.
وی گفت :اردبیل یکی از اسـتانهای موفق و پیشـرو در اجرای طرح اشـتغال
روسـتایی با تعریف طرحهای اشـتغالزای متعدد روسـتایی است.

منصـوری تصریـح کـرد :طرح حمایت از اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری
یکـی از طرحهـای موفـق اشـتغالی اسـت کـه نتیجـه آن بـا تکمیـل و احداث
ایـن واحدهـا در مناطـق روسـتایی نمایان می شـود.
معـاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید
کـرد :پیگیـری مشـکالت طرحهـای بهرهمنـد از تسـهیالت بـه همـراه نظارت
یکـی از حـرکات مثبـت ایـن اسـتان در جهت حمایـت از طرحهای اشـتغالی
است.
وی در جریـان ایـن بازدیدهـا از  ۱۰واحـد اشـتغالی بهـره منـد از تسـهیالت

اشـتغال روسـتایی و فراگیـر بـه صـورت شـبانه بازدیـد کـرد و از نزدیـک در
جریـان رونـد احـداث و مشـکالت ایـن طرحهـا قـرار گرفـت.
معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در
بازدیـد از شـهرک تخصصـی آب شهرسـتان نیـز خاطرنشـان کـرد :مشـکالت
واحدهـای تولیـدی ایـن شـهرک بـه صورت ویـژه و ملی پیگیری خواهد شـد.
منصـوری همچنیـن از رونـد احداث مجتمـع مدرن گردشـگری و آب درمانی
شهرسـتان نیـر بازدیـد کـرد و گفـت :قطعـاً ایـن مجتمـع یکـی از طرحهـای
موفـق اشـتغال روسـتایی سـطح کشـور بعـد از احداث خواهـد بود.

بررسی امکان ایجاد اشتغال با رفع انحصار از رشته های پزشکی و حقوق

 900هزار شغل قرابین انحصار
در شـرایطی کـه هدایـت غلـط تحصیلـی از ابتـدا ،نـوع آمـوزش هـای ارائه شـده در دانشـگاه ها و مسـیر غلط توسـعه اقتصـادی مبتنی بر رشـد بدون اشـتغال ،منجر به بیـکاری طیف
محمد حقگو
بزرگـی از دانـش آموختـگان آمـوزش عالـی شـده اسـت ،امـا در گوشـه و کنـار  ،بـه عوامل دیگری نظیر شـرایط انحصار و شـبه انحصاری در برخی مشـاغل خدمات حرفـه ای بر می
روزنامهنگار
خوریـم کـه منجـر بـه معطل نگه داشـته شـدن ظرفیت های اشـتغال این قشـر شـده اند.البته مسـئوالن و اتحادیه هایی کـه این محدودیت هـا را ایجاد کرده اند بعضـا نکاتی همچون
جلوگیـری از افـت کیفیـت حرفـه ای شـاغالن ایـن رسـته هـا را بـه عنـوان منطق این محدویت ها اعلام می کنند اما تجربه های جهانی نشـان مـی دهد که می توان با تعیین سـازوکار
هـای معقـول همچـون کسـب نمـره خـاص در یـک آزمـون اسـتاندارد ماننـد وکالـت یا تخصص پزشـکی به جای تعییـن ظرفیت قبولی این مشـکل را رفع کرد  .بررسـی هـا با توجه به آمـار و ارقام جهانی نشـان می
دهـد کـه بـا رفـع موانـع بـی مـورد بـر سـر ورود و فعالیـت رقابتی واجدان شـرایط ،می توان اشـتغال های چنـد صد هزار نفـری را در برخـی از این حوزه هـا رقم زد.

یک دهه رسگرداین دهه شصیت ها در ابزار کار

ورود جمعیـت متولـدان دهـه  60بـه سـنین کار در دهـه ( 80بـه
عنـوان یـک پدیـده جمعیتـی) ،زنـگ خطـر را بـرای خانـواده ها و
دولـت بـا صـدای بلندتـری بـه صـدا درآورد .فرزندانـی که بـا هزار
امیـد و آرزو دوره هـای تحصیـل مقدماتی را به امید کسـب منزلت
اجتماعی و اقتصادی انتخاب کرده بودند ،پس از دوران دبیرسـتان
بـه سـدی بـه نام کنکـور برخوردنـد که بـه مثابه یک قیـف وارونه
و یـک دهلیـز تنـگ عمـل می کـرد .به طـوری که یک سـوی آن،
بهشـت اشـتغال و کسـب درآمد و سوی دیگر آن ،ماندن در گردابی
از بالتکلیفـی و سـرگردانی و هـدر رفتـن دوران طالیی زندگی بود.
ایـن شـد کـه بخشـی از ایـن محصلان ،از مسـیر طی شـده خود،
توبـه کـرده و راه مهـارت انـدوزی را در پیش گرفتند که به نظر می
رسـد انتخـاب بـدی هـم نبوده اسـت .چرا که طبـق آمارهای مرکز
آمار ایران در سـال  ،95نرخ بیکاری افراد فاقد مدرک دانشـگاهی،
 13درصـد بـوده کـه تقریبـاً نزدیک بـه نرخ بیکاری کل کشـور در
آن سـال ( 12.4درصد) قرار داشـته اسـت.

هتدید زدایی از ابزار کار به سبک دولت در دهه 80

بـه نظـر مـی رسـد دولـت در آن سـال هـا بـه بهانه هـای مختلف،
کـه یـک بخـش آن ،دورکـردن موقـت نیـروی کار از بـازار کار بود،
هـر چـه بیشـتر کمیـت آمـوزش در سـطوح عالـی را افزایـش داد.
آموزش هایی که امروزه مشـخص شـده بخش عمده آن را رشـته
های نظری و نه عملی و کاربردی تشـکیل داده اند .آمارهای نظام
آموزش عالی در سـال تحصیلی  96-97حاکی از این اسـت که در
این سـال 47 ،درصد از دانشـجویان کل کشـور در رشته های علوم
انسـانی ،حدود  29درصد در رشـته های فنی 10 ،درصد در رشـته
های علوم تجربی از جمله پزشـکی 8 ،درصد در رشـته هنر و تنها
 4درصـد در حـوزه کشـاورزی و دامی مشـغول تحصیـل بوده اند.
بدیـن ترتیـب بـه نسـلی کـه می توانسـت بـا هدایت هوشـمندانه
دولـت بـه عرصـه اشـتغال ،بـار مهمـی از وابسـتگی کشـور بـه
درآمدهـای نفـت را از زمیـن بـردارد ،مسـکن تحصیـل در سـطوح
باالتـر تزریـق شـد .مسـکنی کـه البتـه عـوارض اجتماعـی جانبی
همچـون عقـب افتـادن آن هـا از زندگـی ،ازدواج ،فرزنـدآوری و ...
را بـه ارمغـان آورد.

مسئله «اشتغال دانش آموختگان آموزش
عایل»

بـا ایـن اوصـاف و در سـال های بعـد ،طیف تحصیل کـرده آموزش
عالـی بعـد از اتمام دوران تحصیل ،با موج دوم مسـائل و مشـکالت
بـازار کار مواجـه شـد و آن غیـر کاربـردی بودن آمـوزش هایی بود
کـه فراگرفتـه بـود .در مواجهـه بـا این مسـئله نیز برخـی از دانش
آموختـگان آمـوزش عالـی ،همـان راهـی را در پیـش گرفتنـد که
هـم دوره ای هـای آن هـا ،چنـد سـال پیـش آن را انتخـاب کـرده
بودنـد .یعنـی اشـتغال در جایی نامرتبط بـا تحصیالت .برخی دیگر
هـم کـه طبـق آمارها ،درصد آن ها بسـیار کم اسـت ،در مشـاغلی
مرتبـط بـا رشـته تحصیلـی خود شـغل پیـدا کردند و بقیـه بیکار
ماندند.
نتیجـه ایـن تحـوالت منتـج به این شـد که طبق آخریـن آمارهای
مرکـز آمـار ایـران ،هـم اینـک دانـش آموختـگان آمـوزش عالی با
نـرخ بیـکاری  18.1درصـد در بـازار کار روبـه رو هسـتند کـه از
نـرخ بیـکاری کل کشـور در حـدود  12درصـد فاصله زیـادی دارد.
هـر چنـد بـاز نسـبت بـه نـرخ بیـکاری جوانـان ( 15تـا  29سـاله
بـه میـزان  25.1درصـد) کمتـر اسـت .بررسـی جزئی تـر بیکاری
دانش آموختگان دانشـگاهی (طبق آمارهای سـال  )95نشـان می
دهـد کـه نـرخ بیـکاری دارندگان مـدرک کارشناسـی  22درصد و

دارنـدگان مـدرک کارشناسـی ارشـد 17درصد اعالم شـده اسـت.

یک فرصت مغفول و مهم منتظر اقدام دولت

در کنـار همـه عواملـی کـه منتهـی به بیـکاری دانـش آموختگان
نظام آموزشـی کشـور شـده اسـت اعم از :هدایت غلط تحصیلی از
ابتـدا ،نـوع آمـوزش هـای ارائه شـده در دانشـگاه ها و مسـیر غلط
توسـعه اقتصـادی مبتنـی بـر رشـد بدون اشـتغال ،اما در گوشـه و
کنـار ،بـه عوامـل دیگـری بـر مـی خوریم کـه در نـگاه اول اهمیت
ً
اصلا بـه چشـم نمـی آیـد ،امـا فرصـت قابل توجهـی برای
آن هـا
کاسـتن از آالم بیـکاری دانـش آموختگان دانشـگاهی اسـت و گره
گشـایی از آن هـا راه را بـرای ایجـاد اشـتغال هـای قابـل توجـه در
کشـور باز مـی کند.
در ایـن زمینـه مـی تـوان بـه حـوزه هایـی از خدمـات اشـاره کرد.
در واقـع در سـال هـای اخیـر و بـا توسـعه فعالیت هـای اقتصادی
و صنعتـی ،چتـر اشـتغال زایـی عرصه خدمات به شـدت گسـترده
شـده اسـت .در ایـن میـان ،بخش مهمی از این خدمـات که در این
سـال هـا رشـد قابـل توجهی پیـدا کرده اسـت ،حوزه ای بـا عنوان
خدمات حرفه ای اسـت .خدمات حرفهای به آن دسـته از مشـاغلی
اطالق میشـود که نیازمند دانش و مهارتهای تخصصی هسـتند
و عمدتـاً توسـط نیـروی کار تحصیلکرده ارائه میشـوند .معماری،
حسابرسـی ،مهندسـی ،پزشـکی ،وکالت ،مدیریت سـرمایهگذاری،
ب و کار ،مشـاورههای تخصصی و  ...بخش هایی از
پشـتیبانی کسـ 
گسـتره وسـیع ایـن نـوع خدمات را تشـکیل میدهند .بررسـی ها
نشـان مـی دهـد ایـن دسـته از خدمـات ظرفیت خوبی در کشـور
بـرای اشـتغال زایـی دارا هسـتند .بـا ایـن حـال شـاید برای شـما
عجیـب باشـد کـه بشـنوید وجود برخـی انحصار و شـبه انحصارها
در برخی از این رسـته ها ،چشـمه های ایجاد تعداد زیادی شـغل
در کشـور را کور کرده اسـت.
در ادامـه بـا اسـتناد بـه گـزارش «رفـع انحصـار از بـازار خدمـات
حرفـهای کلیـد حـل معضل اشـتغال فارغالتحصیالن» که توسـط
شـبکه کانـون هـای تفکـر ایـران (ایتـان) تدویـن شـده اسـت ،به
بررسـی قابلیـت ایجـاد  900هـزار شـغل در رسـته های پزشـکی،
دندانپزشـکی ،وکالـت و دفتـر ثبـت اسـناد بـا رفـع انحصارهـای
خودخواسـته مـی پردازیم.

خدمات پزشیک

در ایـن حـوزه هـم اینـک  ۱۲۸هزار پزشـک مشـغول ارائه خدمت
بـوده کـه از این تعداد ۸۴۴۸۰ ،نفر پزشـک عمومـی و  ۴۳۵۲۰نفر
پزشـک متخصـص هسـتند .برخلاف تصـور عمـوم مبنی بـر زیاد
بـودن تعـداد پزشـک در کشـور بـا معیـار قـرار دادن شـاخصهای
علمی مشـخص میشـود کشـور به شـدت با کمبود پزشک مواجه
اسـت بهنحویکـه میتـوان ادعـا کـرد بـازار پزشـکی بـا نوعـی از
انحصـار روبهروسـت .نمـود عینـی ایـن واقعیـت را در صف طوالنی
نوبت برخی پزشـکان می بینیم.محاسـبات نشـان میدهد شاخص
سـرانه تعـداد پزشـکان در ایـران برابـر  1/6نفـر به ازای هـر ۱۰۰۰
نفـر جمعیـت اسـت .ایـن در حالی اسـت که سـرانه تعداد پزشـک
در یونـان  ،6/2در قطـر  ،7/8در آلمـان  3/9و بهصـورت متوسـط
در کشـورهای گروه ( ۲۰متشـکل از  20کشـور قدرتمند اقتصادی
دنیـا) حـدود  ۳اسـت .لذا ارقـام مذکور نشـاندهنده کمبود جدی
پزشـک در ایران به نسـبت کشـورهای دیگر اسـت.
این در حالی اسـت که ایجاد بازار انحصاری در خدمات پزشـکی از
طریـق محـدود کـردن ظرفیت آمـوزش پزشـکی اصلیترین عامل
ایجـاد وضعیـت کنونی به شـمار می رود.
برخـی آمارهـا نشـان مـی دهند کـه متقاضیان شـرکت در کنکور
تجربـی در  ۷سـال  ۵۰درصـد ،امـا ظرفیـت پذیـرش پزشـکی ۱۷

بررسی ها نشان می
دهد خدمات حرفه
ای ظرفیت خوبی
در کشور برای
اشتغال زایی را دارا
هستند .با این حال
شاید برای شما
عجیب باشد که
بشنوید وجود برخی
انحصار و شبه
انحصارها در برخی
از این رسته ها،
چشمه های ایجاد
تعداد زیادی شغل
در کشور را کور
کرده است.

درصد رشـد داشـته اشـت.لذا باید گفت بازار انحصاری ایجاد شـده
عالوه بر جلوگیری از شـاغل شـدن تعداد زیادی از جوانان کشـور
موجـب ایجـاد صفهـای طوالنـی در بیمارسـتانها ،بـاال رفتـن
شـدید تعرفـه خدمـات درمانـی و کاهـش کیفیـت ارائـه خدمـات
شـده است.

خدمات دندانپزشیک

دندانپزشـکی نیـز وضعیتـی مشـابه پزشـکی دارد .ایران با سـرانه
 35/6دندانپزشـک بـه ازای هـر  ۱۰۰هـزار نفـر بـا کمبود شـدید
ارائهدهنـدگان ایـن خدمـت مواجـه اسـت .این در حالی اسـت که
برزیـل بـا سـرانه  ۱۳۴دندانپزشـک بـه ازای هـر  ۱۰۰هـزار نفـر
باالتریـن سـرانه دنـدان پزشـکی را در میـان کشـورهای گـروه ۲۰
بـه خـود اختصـاص داده اسـت .در منطقـه غرب آسـیا نیـز ،لبنان
بـا سـرانه  ۱۰۰دندانپزشـک بهتریـن جایـگاه را دارد .متوسـط
سـرانه دندانپزشـک در کشـورهای عضـو گـروه  ۲۰حـدود ۷۰
دندانپزشـک بـه ازای هـر  ۱۰۰هـزار نفر اسـت که تقریبـاً دو برابر
سـرانه ایران اسـت.
مشـابه پزشـکی علـت سـرانه کـم دندانپزشـک نیـز پاییـن بودن
ظرفیـت آمـوزش اسـت .به رغم باال بـودن تعداد متقاضیان رشـته
تجربـی در سـالهای گذشـته امـا ظرفیـت این رشـته متناسـب با
تقاضـای بـازار افزایـش پیـدا نکـرده اسـت .گـزارش شـبکه کانون
هـای تفکـر ایـران (ایتـان) در ایـن زمینـه ایـن فرضیـه را مطـرح
کرده اسـت که علت این مسـئله احتماالً فعالیت البی پزشـکان و
دندانپزشـکان در تعیین ظرفیت این رشـتهها در وزارت بهداشـت،
درمـان و آموزش پزشـکی اسـت.

خدمات وکالت

در بازار خدمات حقوقی کشـور نیز وضعیتی مشـابه بازار سلامت
وجـود دارد .حـدود  ۷۰هـزار نفر وکیل در کشـور فعال هسـتند که
محاسـبه شـاخص سـرانه آن نشـان میدهد به ازای هر  ۱۰۰هزار
نفـر فقـط  ۷۶وکیـل وجـود دارد .ایـن در حالـی اسـت کـه بهطور
متوسـط ایـن شـاخص در دنیـا برابـر  240وکیل بـه ازای هر ۱۰۰
هـزار نفـر اسـت .همچنین برزیل با سـرانه  ۴۸۲وکیـل در جهان و
کویت با سـرانه  ۱۴۴وکیل در منطقه پیشـتاز هسـتند.
یکـی از دالیـل اصلـی کمبـود وکیـل در کشـور تعییـن ظرفیـت
سـختگیرانه بـرای آزمـون وکالـت اسـت .در کشـورهایی کـه
در شـاخص تعـداد وکیـل وضعیـت مناسـبی دارنـد قبولـی در
آزمـون وکالـت بـر مبنای کسـب حداقـل نمره و احـراز صالحیت
علمـی الزم ،انجـام میشـود و ظرفیـت مشـخصی بـرای تعـداد
پذیرفتهشـدگان در نظـر گرفته نمیشـود .برخالف ایـن ،در ایران
ظرفیـت پذیـرش بـرای آزمون وکالت بهصورت دسـتوری توسـط
کانـون وکال تعییـن میشـود کـه ایـن موضـوع موجـب کمبـود
قابلتوجـه وکیـل در کشـور و انحصـاری شـدن بـازار خدمـات
شـده اسـت .انحصـار موجود علاوه بر جلوگیری از ایجاد اشـتغال
بـرای تعـداد زیـادی از دانش آموختگان دانشـگاهی مانع توسـعه
خدماتـی از قبیـل مشـاورههای تخصصـی ،داوری ،میانجی گری،
وکالـت پیمانـی ،پیگیـری حقوق عامه و ...شـده اسـت.به گزارش
تسـنیم ،به نقل از قربانزاده کارشـناس مسـائل حقوقی« ،اشـباع
بـازار» نیـز بهانـه دیگـری بـوده اسـت تـا از صـدور مجـوز بـرای
درخواسـت کننـدگان واجـد شـرایط در زمینه وکالـت جلوگیری
شـود .بـا ایـن حـال ،بـه نظـر مـی رسـد اتفاقـات مثبتـی در این
زمینـه بـه تازگـی رخ داده اسـت .بـه طـوری کـه طبـق اظهارات
قربانـزاده و مطابـق رای دیـوان عدالـت اداری ،از ایـن پـس کانون
وکال مرجعیتـی بـرای صدور مجوز موسسـات حقوقی نـدارد .ثانیاً
ثبت موسسـات حقوقی به هیچ مجوزی غیر از تاسـیس موسسـه
حقوقـی نیـاز ندارد.همچنیـن کانـون وکالی دادگسـتری موظف
اسـت فرایند صدور پروانه وکالت را در سـامانه مجوزهای کسـب
و کار بارگـذاری کنـد.

خدمات دفاتر ثبت اسناد

بـازار خدمـات ثبت اسـناد نیز وضعیتی مشـابه با بـازار وکالت دارد.

در ایـران  ۷هـزار و  ۶۱۷دفتـر اسـناد رسـمی فعالیـت میکنند که
تعداد آنها در  10سـال گذشـته ثابت مانده اسـت.
علـت ایـن موضـوع را مـی تـوان بـه قانـون دفاتر اسـناد رسـمی و
کانون سردفتران و دفتریاران نسبت داد .قانونی که در ماده  5خود
تصریـح کرده اسـت :تأسـیس دفترخانه با توجه بـه نیازمندی های
هـر محـل تابـع ضابطه این شـرایط خواهد بـود« :در شـهرها برای
حداقـل هـر پانـزده هـزار نفـر و حداکثر بیسـت هـزار نفر بـا توجه
بـه آمـار و درآمـد حاصـل از حـق ثبـت معاملات یـک دفترخانه»
همچنیـن آمده اسـت« :شـهرها و بخـش هایی کـه جمعیت آنها
کمتـر از پانـزده هـزار نفر باشـد یـک دفترخانه خواهد داشـت».
ثابـت مانـدن تعـداد دفاتـر ثبت اسـناد در حالـی رخ داده که میزان
تقاضـای ثبتـی در  ۱۰سـال گذشـته در حـال رشـد بـوده اسـت.
بـرای نمونـه تقاضـای ایـن خدمـات در سـال  ۹۶نسـبت بـه سـال
 ۶ ،۹۵درصد رشـد را نشـان میدهد .با تقسـیم دفاتر ثبت اسـناد
رسـمی بـر جمعیـت کشـور ،سـرانه سـردفتران  9/52بـه ازای هـر
 ۱۰۰هـزار نفـر جمعیـت به دسـت میآیـد .این در حالی اسـت که
در کشـورهایی بـا نظـام حقوقی شـبیه ایـران مانند هلند با سـرانه
 ،19/05فرانسـه با سـرانه 13/82و بلژیک با سـرانه  12/88وضعیت
بهمراتـب بهتـری از ایـران دارند .شـاخصهای فوق نشـان میدهد
مشـابه بـازار خدمـات حقوقـی ،در بـازار خدمات ثبتی نیـز انحصار
ایجـاد شـده اسـت و موجب بـروز پدیدههایی مانند ایجـاد صف در
دفاتـر ثبـت اسـناد ،نداشـتن تمایل دفاتـر به انجام خدمـات خرد و
کیفیـت پایین خدمات شـده اسـت.

برآوردی از اشتغال زایی  4خدمت حرفه ای

بـا توجـه بـه موارد فـوق ،می توان بـرآورد اشـتغال  4خدمت حرفه
ای ذکـر شـده را بـه صورت زیر محاسـبه کرد:
متوسـط سـرانه پزشـک در کشـورهای گروه  ،۲۰حدود سه پزشک
در هـزار نفـر جمعیـت اسـت .با در نظر گرفتن سـرانه سـه پزشـک
بهعنـوان سـرانه هـدف ،ظرفیـت ایجـاد  ۱۱۲۰۰۰شـغل در حـوزه
پزشـکی بـه صـورت مسـتقیم وجـود دارد .افـزون بر این تعـداد ،به
ازای هر پزشـک حداقل دو فرصت شـغلی تبعی شـامل پرسـتار و
منشـی نیـز ایجاد میشـود کـه برابـر  ۲۲۴۰۰۰نفر اشـتغال تبعی
ن دهنده ظرفیت ایجـاد ۳۳۶۰۰۰
خواهـد بـود که در مجموع نشـا 
شـغل در صـورت حـذف انحصـار از این بازار اسـت.
در زمینـه خدمـات دنـدان پزشـکی ،سـرانه کشـورهای گـروه ۲۰
حـدود  ۷۰دندانپزشـک بـه ازای  ۱۰۰هـزار نفـر جمعیـت اسـت.
اگـر سـرانه مطلـوب نیز همیـن مقـدار در نظر گرفته شـود ،میزان
ظرفیت اشـتغال برابر  ۲۷هزار و  ۵۲۰نفر خواهد بود .همچنین به
ازای اشـتغال هـر دندانپزشـک حداقـل یک شـغل تبعـی بهعنوان
دسـتیار ایجاد شـده و در مجموع ظرفیت اشـتغال خدمات دندان
پزشـکی  ۵۵هـزار نفـر برآورد میشـود.
متوسـط سـرانه وکالـت در دنیـا  ۲۴۰وکیـل در  ۱۰۰هـزار نفـر
جمعیـت اسـت .وضعیـت مطلـوب کشـور در این رشـته خدمت را
نیـز میتـوان افزایـش سـرانه از  ۷۶به  ۲۴۰وکیل بـه ازای هر ۱۰۰
هـزار نفـر بـرآورد کـرد .تحقـق ایـن سـرانه ،به ایجـاد  ۱۳۱هـزار و
 ۴فرصـت شـغلی میانجامـد .بـا در نظـر گرفتن ایجاد سـه شـغل
تبعـی دسـتیار ،آبدارچـی و دفتـردار بـه ازای هـر وکیـل ،نیـز مـی
تـوان محاسـبه کـرد که ظرفیت اشـتغال این بخش بـه  ۵۲۴هزار
نفر خواهد رسـید.خدمات دفتر ثبت اسـناد رسـمی نیز در کشـور
دارای سـرانه  52/9اسـت .بـا توجـه به قرابتهای سیسـتم حقوقی
ایران و فرانسـه و شـرایط خوب این کشـور با سـرانه  ۱۳/۸۲دفتر،
چشـمانداز خدمـات ایـن حوزه  ۱۳دفتر بـه ازای هر  ۱۰۰نفر را می
تـوان در نظـر گرفـت .بنابراین نیاز اسـت دو هـزار و  ۷۸۳دفتر ثبت
اسـناد رسـمی جدیـد ایجاد شـود و بـا توجه به این که بـه ازای هر
سـردفتر حداقل شـش شـغل تبعی شـامل دفتریار اول ،نامهرسان،
مسـتخدمّ ،ثبـات و دو نفـر ماشـیننویس فراهم میشـود ،مجموع
اشـتغال سـردفتران و شـغلهای تبعـی ،بـه رقـم  ۱۹هـزار و ۵۷۱
شـغل جدید میرسـد.
در مجمـوع مشـاهده مـی شـود ظرفیـت ایجـاد اشـتغال خدمـات
حرفـهای بررسیشـده بـه بیـش از  900هزار شـغل خواهد رسـید.
اهمیت این رقم از آن جا بیشـتر می شـود که مقایسـه آن با تعداد
یـک میلیـون و  254هـزار بیـکار دانـش آموختـه (طبـق آمارهای
سـال  )97حاکی از پتانسـیل های رفع بیکاری از چهره این قشـر
خواهد داشت.
جدول زیر جزئیات این محاسبه را نشان می دهد:
در مجمـوع بایـد گفـت در شـرایطی کـه طبـق مـاده  7قانـون
سیاسـت هـای اصـل  ،44صادرکننـدگان مجوز کسـب و کار اجازه
ندارنـد بـه دلیـل «اشـباع بـودن بـازار» ،از پذیرش تقاضـا یا صدور
مجـوز کسـب و کار امتنـاع کنند ،ایجـاد ظرفیت اشـباع به صورت
مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم ،در برخـی کسـب و کارهـا پذیرفتنـی
نیسـت .هـر چنـد باید مالحظـات قانونـی و فنی دیگـر را هم برای
بررسـی ایـن موضـوع در نظـر گرفـت .اگر چه محاسـبات فـوق ،در
عمـل و بـا توجه به شـرایط بازار خدمات حرفه ای کشـور می تواند
فـرق کنـد ،امـا به نظـر بزرگی اعـداد و ارقام به گونه ای هسـت که
بتـوان گفـت در صـورت بـی توجهـی بـه رفـع انحصاراتـی از قبیل
مـوارد یادشـده ،ایـن اقـدام مـی توانـد به راحتـی بخـش بزرگی از
نیروی کار کشـور را در پشـت دروازه های اشـتغال نگه دارد.
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