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آمارهای رسمینشانمیدهد در ایران  3میلیون و  200هزار
بیکار مطلق داریم و  2میلیون نفر از کارجویان کشور اشتغال
ناقص داشته و به دنبال کار تماموقت هستند .حتی اگر از طرح
این موضوع خودداری کنیم که مشــارکت اقتصادی در ایران
پایین است و در شرایط مناسبتر تعداد بیشتری به کارجویان
اضافهمیشوند ،اقتصاد کشور ما توانایی الزم برای ایجاد شغل
برای همین جمعیت بیکار را نداشته و حتی به سختیمیتواند
جلوی افزایش بیکاران را بگیرد .صدها هزار نفری که ســالها
در جستوجوی کار بودهاند با حصول توافق برجام امیدوار به
شکستن طلسم بیکاریشان شــدند .آنها شاید به طور دقیق
نمیدانند برجام چه ارتباطی با رفع بیکاری دارد ،اما به صورت
عامیانه این درک را دارنــد که تنشزدایــی و رفع تحریمها
بوکارها را رونقمیبخشد .چند مشکل اساسی در اقتصاد
کس 
ایران در ارتباط با رفع معضل بیکاری وجود دارد .ورشکسته و
تعطیل شدن کارگاهها و کارخانهها ،تولید زیرظرفیت و متوقف
ماندن پروژهها باعثمیشود بازار کار دچار رکود شود .نتیجه
چنین فضای راکدی ،کاهش تقاضا برای استخدام نیروی کار و
در وضعیت بدتر اخراج و تعدیل نیروی کار است .اگر ایران نتواند
به توافقی مناسب با کشورهایی که در برجام ماندهاند برسد روند
فعالیتهایی که در راســتای احیای کارخانهها و کارگاههای
تعطیل شده آغاز شــده بود ،کند یا متوقفمیشود .عالوه بر
ایننمیتوان امید چندانی به افزایش ظرفیت تولید کارخانهها
و کارگاههای موجود داشت و حتی ممکن است باز هم میزان
تولید کاهش یابد .عــاوه بر این ،مضیقههایــی برای تامین
اعتبارات عمرانی به وجودمیآید .تمامیاین موارد بر نیروی کار
در ایران تاثیر گذاشته ومیتواند تشدیدکننده بحران بیکاری
در ایران باشد . .واقعیت این است که بعد از سالها و با روی کار
آمدن دولتهای مختلــف در حالیکه همگی نیز رفع بیکاری
را وعدهمیدادند ،شاهد هستیم بیش از  3میلیون و  200هزار
کارجو در ایران بیکار هســتند .چرا بهرغم اینکه رفع بیکاری
ســرلوحه کار اغلب دولتها در ایران بوده همچنان ما یکی از
چند کشور اول در زمینه تعداد بیکاران هستیم؟ پاسخ بسیار
روشن است .تقاضا برای کار باالست ،حال آنکه کاری برای انجام
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دادن وجود ندارد .استخدام دولتی به هیچوجه جوابگوی بازار
کار نیست و ما برای ایجاد شغل نیازمند رونق تولید ،خدمات و...
هستیم ،حال آنکه ظرفیت کافی برای این رونق وجود ندارد.
کارخانههای تعطیل و تولید زیر ظرفیت

آمارها نشانمیدهد در دولتهای نهم و دهم 3 ،هزار کارخانه
تعطیل شده است .علی یزدانی ،مدیرعامل شهرکهای صنعتی
مدعی اســت  58درصد واحدهایی که در داخل شهرکهای
صنعتی تعطیل شــدند مربوط به دولتهای نهم و دهم بوده
اســت .در کنار تعطیلی واحدهای صنعتی ،در سالهای اخیر
شاهد تولید زیر ظرفیت هم بودهایم .اسداهلل عسکراوالدی ،عضو
اتاق بازرگانی ایران دی ماه سال گذشته عنوان کرد  80درصد
کارخانهها زیر  50درصد ظرفیت تولیدمیکنند .این موضوع
توسط کارشناسان ،نمایندگان مجلس و حتی مسئوالن دولتی
تایید شده است .تولید زیر ظرفیت همواره نیروی کار را در خطر
اخراج و تعدیل قرارمیدهد ،حال آنکه وضعیت اشتغال ایران
ثابتمیکند نهتنها نباید ریزش نیروی کار داشــت بلکه باید
فرصتهای شغلی بیشتری نیز ایجاد کرد.
دست باز دولت برای تخصیص بودجه

بودجه سال  97یکی از پرچالشترین بودجههای سالهای اخیر
بود .در حالیکه کارشناســان این بودجه را یکی از شفافترین
بودجههای سالهای اخیرمیدانســتند ،نمایندگان مجلس
یکباره کلیات آن را رد کردند و در نهایــت با اصالحات زیادی
این بودجه به تصویب رسید .یکی از بندهای مورد انتقاد برخی
نمایندگان میزان بودجه عمرانی تعیین شده بود .در حالیکه
نمایندگان معترض بودند که بودجه عمرانی کم است ،تقریبا
این بودجه  5برابر بودجه عمرانی سال  1384بود .این اتفاق سال
 1396هم رخ داد و بر اساس گزارشهایرسمیبیش از نیمی
از این بودجه تخصیص داده شد .در واقع بودجه تخصیص داده
شده این سال  3برابر بودجه مصوب سال  1384بود و نسبت به
بودجه تخصیص داده شده سال  1391نیز  3برابر بیشتر بود .این
موضوع خود ثابتمیکند در سالهای اخیر دست دولت برای

