ــتـــغـــالبـــدونبـــرجـــام
تصویب و تخصیص بودجه عمرانی بازتر شده است.
این مساله امید برای تسویه بدهیهای دولت را افزایشمیدهد.
دولت  12هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بود و این
مساله باعث توقف و نیمهکاره ماندن پروژهها شد .افزایش بودجه
عمرانی ارتباط مستقیمیبا شروع مجدد پروژههای متوقف شده
داشته و به این ترتیب فرصتهای شغلی تازهای ایجادمیکند.
عالوه بر این عملکــرد دولــت در زمینه احیــای کارگاهها و
کارخانههای ورشکسته و دادن تسهیالت به بنگاههای اقتصادی
مناسب بوده است .بر اســاس گزارشی که اردیبهشت ماه سال
گذشته منتشــر شــد  12هزار و  200واحد تولیدی جدید در
دولت یازدهم تکمیل و راهاندازی شدهاند که این رقم با محاسبه
واحدهای احیا شده به  17هزار و  200واحدمیرسد .همچنین
برخی گزارشها نشانمیدهد تنها در سال  3 ،1395برابر بیشتر
از رقم تعیین شده ،تسهیالت به بنگاههای اقتصادی داده شده
است .برخی از گزارشهای دیگر نشانمیدهد ظرفیت تولید
در برخی از بخشها افزایش زیادی داشــته است .دی ماه سال
گذشته گروه خودروسازی سایپا از رکودشکنی در تولید خودرو
خبر داد .این شرکت مدعی شد در  10ماه اول سال  1396بیش
از  500هزار خودرو تولید کرده ،حال آنکه در مدت مشابه سال
قبل  423هزار و  398دستگاه خودرو ساخته بود .در سالهای
اخیر خودروسازان دیگری نیز از رکوردشکنی در تولید خودرو
خبر دادند .آمارها نشانمیدهد تولید خودرو در سال گذشته
با رشد  13/7درصدی همراه بوده و از یک میلیون و  350هزار
و  377دستگاه در  12ماهه سال  1395به یک میلیون و 534
هزار دستگاه در سال  1396رسیده اســت .این برای اولینبار
بعد از سال  1390است که خودروسازانمیتوانند این میزان
خودرو تولید کنند .ناگفته پیداست که افزایش میزان تولید در
کارخانههای خودروسازی و دیگر حوزهها ناشی از تزریق سرمایه
است .در واقع ،شرایط مناســبتری که در پسابرجام به وجود
آمده که از طرفی امکان افزایش بودجه عمرانی را به وجود آورده
و از طرف دیگر تولید را رونق بخشیده است .این دو موضوع به
معنای بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران و ایجاد فرصتهای شغلی
بیشتر است .در بدترین شــرایط برجام از این طریق بر کاهش

بیکاری یا مقابله با ســونامیبیکاری تاثیر گذاشته است ،حال
آنکه در چندین حوزه دیگر نیز میزان تولید و صادرات بیشتر شده
است ،همانطور که به واسطه رونق یافتن برخی از بخشها که
با روندهای موجود بزودی اتفاقمیافتادمیتوان انتظار داشت
میزان مشاغل خدماتی نیز بیشتر شود.
حوزه حملونقل از جمله حوزههایی است که توجه ویژهای به
آن در پسابرجام شد .توسعه ناوگان ریلی و هواییمیتواند صدها
هزار شــغل ایجاد کند .ثبات اقتصادی نیز از مهمترین عواملی
است که امکان ایجاد کسبوکارهای جدید یا رونق کسبوکار
موجود را فراهممیکند؛ ثباتی که بیشتر خود را در آرام بودن نرخ
ارز نشــان داد و دولتمردان امیدوارند از بحران ارزی پایان سال
 1396و آغاز سال جاری عبور کنند .این اتفاق نیز منوط به کاهش
نقشآفرینی دالر در اقتصاد ایران و استفاده از ارزهای جایگزین
است .رشد اقتصادی  8درصدی که در برنامه ششم توسعه مورد
تاکید قرار گرفته به معنای این است که حداقل باید  955هزار
شغل در سال ایجاد شود ،در حالیکه رکوردشکنی دولت یازدهم
در این زمینه ایجاد کمیبیش از  700هزار شغل در یک سال بوده
است .عالوه بر احیای کارخانههای ورشکسته و تعطیل و گذشته
از اینکه باید ظرفیت تولید را افزایش داد ،مقابله با بیکاریمیتواند
با اجرای پروژههای عمرانی متوقف شده اتفاق بیفتد .میلیاردها
تومان پروژه عمرانی متوقف شده و نیمهکاره در ایران است که
تامین اعتبارنمیشوند ،حال آنکه نیاز به افتتاح و آغاز پروژههای
دیگری نیز وجود دارد .تمامیاین کارها که در دولتهای یازدهم
و دوازدهم مورد توجه بوده نیازمند تزریق ســرمایه است ،حال
آنکه تزریق مستقیم و غیرمستقیم سرمایه تا حد زیادی نیاز به
تنشزدایی از روابط بینالملل ،ثبات اقتصادی و امکان مراوده
آزاد تجاری دارد .اینطور اســت که بازگشــت به پیش از برجام
شدیدا بر بازار کار ایران تاثیرمیگذارد .اگر این اتفاق بیفتد نهتنها
روند احیای کارخانههای تعطیلشده ،افزایش ظرفیت تولید و
تمام کردن پروژههای عمرانی ناتمام ،متوقف یا کندمیشود که
افزایش هزینه تولید در ایران و نداشتن مشتری برای تولیدات
داخلی ممکن اســت برخی دیگر از بنگاههــای اقتصادی را به
تعطیلی کشانده و باعث افزایش جمعیت بیکاران ایران شود.
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امیدِ پسابرجامی

صدها هــزار نفری که ســالها
در جســتوجوی کار بودهاند با
حصول توافق برجام امیدوار به
شکستن طلســم بیکار یشان
شدند .آنها شــاید به طور دقیق
نمیدانند برجام چه ارتباطی با
رفع بیکاری دارد ،اما به صورت
عامیانه ایــن درک را دارند که
تنشزدایــی و رفــع تحریمها
بوکارها را رونقمیبخشد
کس 
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