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برنامه ریزی برای اشــتغال پایدار و 
واقعی؛ موضوعی است که با وجود طرح 
در دولت های مختلف، از دولت اصالحات 
گرفته تا همین دولت سیزدهم، پاسخ 
روشنی نیافته است و طرح های متفاوت 
این دولت ها، با وجود صرف هزینه های 
باال، قــادر به رفع نیاز کشــور در زمینه 

اشتغال نشده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که بازار کار ایران توان ایجاد شغل پایدار 
را از دســت داده؛ چرا که مسیر توسعه 
در ایران به بن بســت خــورده، اقتصاد 
کشور در جذب ســرمایه موفق نیست 
و سال هاســت کــه در جــا می زند. به 
منظور بررســی دقیق تر ابعاد موضوع و 
چالش های پیش روی دولت سیزدهم در 
این حوزه، خبرگزاری کار ایران با »وحید 
شقاقی شهری« اقتصاددان و استادیار 
اقتصاد و بانکداری اســالمی دانشگاه 
خوارزمی گفت وگویی کرده که در ادامه 

می خوانید.
 نرخ سرمایه گذاری خارجی در 
ایران سال هاست کاهش یافته و 
متعاقب آن اقتصاد کشور کوچک 
شده اســت. به گفته »غالمرضا 
شــافعی« رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، اندازه اقتصــاد ایران در ۴۰ 
سال گذشته نصف شده است. این 
موضوع سبب شده که هیچ فردی 
تمایل به سرمایه گذاری در ایران 
نداشته باشد و با این حساب، امید به 
ایجاد شغل پایدار و شایسته کم رنگ 
شود. با این حال وزارت کار در طرح 
»زیست بوم ملی اشتغال« مدعی 
توسعه اشتغال و ایجاد اشتغالزایی 
میلیونی در کشور شده است. دولت 
چگونه می تواند در این وضعیت، 
رشد و تحرک اشتغال برای حدود 
۲۱میلیون نفر بیکار، ناامیدشدگان 

از جســت وجوی کار، افراد دارای 
اشتغال ناقص و ناپایدار، شاغالن 
کم درآمد و غیررســمی را محقق 

کند؟
اشــتغال پایــدار مبتنــی بــر 
سرمایه گذاری و تولید است و تا زمانی که 
سرمایه گذاری و تولید حرکت نکنند، در 
حوزه اشتغال پایدار اتفاقی رخ نمی دهد. 
متوسط رشد ســرمایه گذاری ایران در 
۱۰سال گذشته منفی بوده و میانگین 
رشد انباشت ســرمایه ناخالص اقتصاد 
ایران هم در دهه ۹۰ منفی ۴.۵درصد بوده 
و سرمایه گذاری صورت نگرفته است. تا 
زمانی که دولت نتواند ســرمایه گذاری 
را گســترش بدهد، اشــتغال پایدار به 
عنوان یک مزیت مستقر نمی شود. در 
این شرایط تسهیالت اشــتغالزایی در 
دام انحراف منابع گرفتــار می آید و به 
چشم برهم زدنی سوخت می شود. اگر 
دولت به دنبال افزایش تعداد شــاغالن 
و البته ایجاد اشــتغال پایدار و باکیفیت 
به عنوان برون داد فعالیت خود اســت، 
باید متوجه باشد که تا موتور رفع موانع 
سرمایه گذاری را روشــن نکند، امکان 

اشتغالزایی ندارد.
 صنایع ایران در سال های گذشته 
نتوانسته اند خود را از دایره تحریم 
بیرون بکشند و تحریم عامل کندی 
رشــد صنعتی و درجا زدن تولید 
محسوب می شود طوری که سهم 
تورمی که در ســبد تولیدکننده 
صنعتی قرار گرفته، با جهش های 
قابل مالحظه همراه بوده اســت. 
برابر اعــالم مرکز آمــار ایران، 
از بهار ۹۹ تا بهــار ۱۴۰۰ نرخ تورم 
تولیدکننــده ۲۱.۷واحد افزایش 
یافته و به ۷۸.۵درصد رسیده است. 
قاعدتا این تورم مستقیم به سبد 
مصرف کنندگان بی بهره از توزیع 

نامتوازن درآمد منتقل می شود. آیا 
این تورم، اشتغال پایدار و شایسته 

را هم قربانی می کند؟
وجود ۹.۷ میلیون شاغل کم درآمد 
موجب شــده که بفهمیم تا چه اندازه از 
اشتغال پایدار دور شده ایم اما در شرایط 
تحریم اگر هوشــمند و منسجم عمل 
می شد، وضعیت اشتغال کشور این گونه 
نبود. کاری که باید از دست کم یک دهه 
پیش دنبال می شــد، اتصال بنگاه های 
کوچک و بزرگ به بنگاه های متوســط 
است اما مسأله اساســی اقتصاد، وجود 
انبوه بنگاه های بزرگ فاقد قابلیت توسعه 
و نوآوری است. به دلیل برقرار نشدن یک 
نظام رقابتی پویا میان بنگاه های بزرگ، 
بنگاه های کوچک و متوسط از زنجیره 
ارزش صنایع گسســته اند. زمانی که به 
کشورهای آلمان، کره جنوبی و ژاپن که 
بنگاه های بزرگشان در اندازه بین المللی و 
تولید رقابت پذیر هستند، نگاه می کنیم، 
متوجه می شــویم که صنایع کوچک و 
متوسط آنها در زنجیره ارزش جا خوش 
کرده اند. این اتصال هدفمند اســت و 
اجزای زنجیره هماهنگ با یکدیگر تولید 

می کنند تا از صنعت بیرون نیفتند.
در ایران با گسسته شدن این زنجیره، 
صنایع کوچک و متوســط نمی دانند 

تولیدشان برای چه کسی است. صنایع 
بزرگ، صنایع کوچک و متوســط را از 
بازار بیرون کرده اند. حتی تعداد صنایع 
بزرگ در یک مقیاس رقابتی و محرک 
رشد، محدود اســت و پاسخگوی نیاز 
اشتغال کشور در زنجیره ارزش نیست. 
قاعدتا زمانی که بنگاه های خرد و متوسط 
برای بنگاه های بزرگ جذابیت نداشته 
باشند، اعطای تسهیالت به آنها، کامال 
غیرهدفمند انجام خواهد شد. در واقع 
منابع با ارزش خــود را دور می ریزیم تا 
صنایعی را که منفک شــده اند و دیگر 
قادر به ادامه فعالیت خود نیستند، حفظ 
کنیم. اساسا صنایع کوچک و متوسط 
۱ تا ۲ سال با منابع اشتغالزایی سرگرم 
می شــوند اما چون موتور محرک شان، 
یعنی صنایع بزرگ فلج هســتند، پس 
از این مدت ساقط می شوند و در نهایت 
زنجیره ارزش هم شــکل نمی گیرد. در 
نتیجه بنگاه های کوچک و متوسط در 

مرحله نوزادی باقی مانده اند.
 البته انحراف منابع اشتغالزایی 
بحرانی همیشــگی در کشــور 
اســت ولی وزارت کار دولت قبل، 
راهکارهایــی را به کار بســت تا 
اطمینان حاصل کند که این منابع 
در جای خود هزینه شده اند؛ مانند 
اینکه این پول در مراحل مختلف 
پیشبرد طرح های اشــتغالزا و با 
نظارت مستمر بازرسان بانک عامل 

پرداخت شوند.
پرداخت هرگونه تســهیالت برای 
اشــتغالزایی در ایران، با انحراف شدید 
مواجه می شــود. انحراف بــه این معنا 
نیســت که پول را در جای دیگر هزینه 
کرده اند، بلکه منظور این است که منابع از 
مسیر و هدف غایی خود که همان اشتغال 
پایدار است، منحرف شــده اند. در این 
شرایط نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
مسائل حول بیکاری، به صورت ریشه ای 
و عمیق حل شــوند. ممکن است که ۲ 
سال با پول پاشی اشتغال ایجاد کنیم اما 
پایدار نخواهد ماند. ظرفیتی که باید از آن 
استفاده کنیم، به کارگیری منابع از بابت 
قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در 
زنجیره ارزش است. به غیر از این عمل 
کردن، اتــالف منابع و بدهــکار کردن 

صنایع است.
 در حال حاضر در دولت در مورد 
اینکه کدام دستگاه باید فرماندهی 
اشتغال را به دســت گیرد، بحث 
درگرفته است. از یک طرف وزارت 
کار را داریم که با در اختیار داشتن 
دبیرخانه شورای عالی اشتغال در 
ذیل ماموریت های معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشتغال، می خواهد 
فرماندهی را برعهــده بگیرد و از 
طرفی ســازمان برنامه و بودجه را 

داریم که می خواهد بر بودجه ای که 
دولت باید تخصیص دهد، نظارت 

کند.
اساســا وزارت کار مســئولیت 
سیاست گذاری و برنامه ریزی را دارد، نه 
اینکه بخواهد یا بتواند به تنهایی شغل 
ایجاد کند یا خود را تماما متولی ایجاد 
شغل و کنترل سیاســت گذاری دولت 
بداند، برای همین، رئیس جمهور، رئیس 
شورای عالی اشــتغال است. وزارت کار 
باید مانند سایر دســتگاه ها نقشه راه، 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری را انجام 
دهد. باید موانع و مشــکالت اشــتغال 
را شناســایی کند امــا در نهایت دولت 
مســئول رفع موانع ســرمایه گذاری و 
اتصال صنایع کوچک و متوسط به صنایع 
بزرگ است. اشتغال در حوزه وزارت کار 
نیست و دبیرخانه شورای عالی اشتغال 
هم صرفا تعیین کننده چارچوب های 
کلی است. اینکه دبیرخانه در کجا قرار 
گیرد، بستگی به برآیند تصمیم گیری 
دولت دارد چرا که هنوز سیاست گذاری 
رفع موانع سرمایه گذاری شکل نگرفته 
اســت. در حال حاضر، دولت نمی تواند 
برای اشــتغال پایدار برنامه ریزی کند و 
در شرایط مه آلود تخصیص منابع، قدم 
گذاشتن در این مسیر منحرف محسوب 
می شود. دولت ابتدا باید تصمیم بگیرد که 
مشکل سرمایه گذاری را حل کند و مسیر 
اتصال زنجیره ارزش صنایع را برقرار کند.
در این مســیر باید بنگاه های بزرگ 
رقابتی شکل بگیرند. دولت باید متوجه 
باشد که با ارائه تسهیالت و مشوق، اشتغال 
پایدار شکل نمی گیرد. در نظر بگیرید که 
یک تولیدکننده ۱ تا ۲ میلیارد تومان وام 
دریافت کند اما چون بازارش به بنگاه های 
بزرگ رقابتی متصل نیست و هزینه تولید 
هم بنا به دالیل مختلف باالست، در رقابت 
با رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای دوام 
نمی آورد. این شــرایط ایجاب می کند 
که صنایع به جای تولید کاالیی که باید 
در زنجیره ارزش قــرار گیرد، به »مونتاژ 
کار« تبدیل شــوند. در این شرایط این 
تولیدکننده هم برای بقای خود محتاج 
ایجاد تقاضا برای واردات می شود و نهایت 
هنرش هم این می شود که وام دریافت 
کند تا به مونتــاژکاری اش ادامه دهد.

بنابراین تا مسأله نهادی تولید حل نشود، 
اشتغال پایدار شکل نمی گیرد و صنایع 
خرد و متوســط هم رها می شــوند. در 
نتیجه معتقدم که این دولت دیگر وقت 
پرداختن به مسائل حاشــیه ای را ندارد 
و باید از فرصت موجود برای شناســایی 
ریشه های بحران استفاده کند تا حداقل 
به این نتیجه برســد که با پول پاشــی 
اشتغال ایجاد نمی شود، به ویژه اینکه این 
منابع محدود با درآمدهای محدود ارزی 

قابل پوشش و بسط نیستند.

 این انتقاد به دولت های گذشته 
وجود دارد کــه ظرفیت هایی را 
که باید براساس آنها شغل ایجاد 
کنند، به خوبی شناسایی نکرده 
بودند. اگر دولت سیزدهم بخواهد 
برنامه ریزی علمی داشته باشد و 
تجربه شکست خورده و پرهزینه 
اســالف خود را تکرار نکند، باید 

چگونه برنامه ریزی کند؟
اگر وجــود ۲ تا ۳ میلیــون بیکار 
کــه وزارت کار اعالم کــرده صحت 
داشته باشــد و ۲ میلیون نفر هم در 
جست وجوی کار باشــند، مجموعا 
چیزی حدود ۴ تــا ۵ میلیون بیکار 
در کشــور داریــم که با احتســاب 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بــه 
سالی بیش از ۵ میلیون نفر می رسد. 
قاعدتا ایجاد اشتغال برای این تعداد، 
بسیار دشوار اســت. اگر برنامه ریزی 
مبتنی بر تزریــق غیرهدفمند منابع 
اشتغال باشد، خروجی بازار کار پس 
از جذب این افراد، ســر باز می کند. 
به همین دلیــل، هــر برنامه ای که 
تعریف می شــود باید از حیث آثار و 
نتایج، پیش بینی پذیر و علمی باشد. 
در حال حاضــر، چنیــن وضعیتی 
وجــود ندارد.برای مثــال در تبصره 
۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل 
۳۲هزار میلیارد تومان برای اشتغال 
و کارآفرینی با اولویت مناطق محروم 
در نظر گرفته شده، در حالی که تنها 
۲۱هزار میلیارد تومان محقق شده که 
از این میزان ۹هزار میلیارد تومان به 
دستگاه های مرتبط تخصیص یافته 
تا به مصرف اشتغال و تولید برسانند 
اما طبق گزارش کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس، این کار انجام نشــده 
اســت. در نتیجه بدون نقشــه راه و 
برنامه، بدون تبیین زنجیره ارزش و 
بدون رفع موانع سرمایه گذاری عمل 
شده است. در نهایت ۳۲هزار میلیارد 
تومان بودجه اشتغال اتالف می شود و 
تبصره ۱۸ هم به سرنوشت بنگاه های 

زودبازده می انجامد.

بازار کار ایران توان ایجاد شغل پایدار را از دست داده است

تسهیالت اشتغالزایی در دام انحراف منابع

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یکــی از حاشــیه های دولت ســیدابراهیم 
رئیسی که خیلی زود بحث آن در جامعه و حتی 
تریبون های مجلس مطرح شد، انتصابات فامیلی 
بود؛ از حضور پررنگ داماد های مسئوالن گرفته 
تا افرادی که کمترین تجربه را در شغل مربوطه 
ندارند، همه را نگران مدیریت آینده کشور کرده 

است.
به گزارش سایت رویداد۲۴، انتصاب دامادها، 
برادر دامادها، برادرها و... از سوی وزرا و معاونان وزرا 
در دولت سیزدهم دور جدیدی از انتصابات فامیلی 
را رقم زده که در دیگر نهادها مانند شهرداری ها نیز 
دیده شد. این موضوع به شدت صدای منتقدان 

را درآورده تا جایی که رسانه ها نام دولت ابراهیم 
رئیسی را دولت دامادها گذاشتند. این در حالی 
اســت که ابراهیم رئیســی منکر وجود هرگونه 
انتصابات فامیلی در دولت ســیزدهم اســت و 
می گوید دولتش در مقایسه با دولت های پیشین 
در ایران از میــزان انتصابــات فامیلی کمتری 

برخوردار است.
یکی از وزارتخانه هایی که در هفته های گذشته، 
اعتراضات فراوانی در این زمینه نسبت به آن مطرح 
شد »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« بود. انتقال 
گســترده برخی افراد از کمیته امداد خمینی به 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی که عمدتاً از 

نزدیکان حجت عبدالملکی هستند و همچنین 
صدور حکم هایی برای سه برادر به طور همزمان، 
مخالفت برخی ازجمله »حسن لطفی« نماینده 
رزن را در پی داشته است. حال این نماینده مجلس 
می گوید من تا انتهای کار پیگیر موضوع هستم و 

آقای وزیر باید در این خصوص جواب دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: 
متاســفانه وقتی یک نظام مدیریتی کارآمد که 
مبتنی بر قانون باشــد، نداریم یا اگر هم داریم به 
مرحله اجرا نمی رسد، وضع همینی می شود که 
شاهد آن هستید. رشــته و رسته شغلی، مدرک 
تحصیلی، سابقه، تعهد، تخصص و تجربه هر فرد 

برای گرفتن یک پســت باید منظور شود و اگر 
چشممان را نسبت به این مولفه ها ببندیم و برای 
هر کسی که دلمان خواست حکم زدیم، حتماً در 

حق نظام جمهوری اسالمی ایران جفا کردیم.
وی با اشــاره به اینکــه این رویکــرد باعث 
بی اعتمــادی در جامعه می شــود، گفت: وقتی 
فردی با پارتی بازی به پست می رسد، چندی بعد، 
خودش می شود پارتی و رابطه فردی دیگر و این 
سیستم چاپلوسی متاسفانه کشور به قهقرا خواهد 

رفت، زیرا خبری از شایسته ساالری نیست.
لطفی تصریح کرد: یک سوال مهم و اساسی 
دارم؛ چــرا در هیــات مدیره ســازمان تامین 
اجتماعی، صندوق های بازنشستگی کشوری، 
بانک، هلدینگ و شرکت های مربوطه وزارت کار، 
خبری از کارگران نیست؟ مگر ما کارگر باسواد و 
متخصص کم داریم؟ یعنی در ۵۵۰ شرکت تامین 

اجتماعی، یک کارگر هم مستحق حضور در هیات 
مدیره نیست؟ جالب اســت که با پول کارگران 
زحمتکش ســرمایه گذاری می کنند، اما به آنها 

می گویند تو هیچ حقی نداری!
نماینده رزن اظهار داشــت: وقتی خبری از 
شایسته ساالری نیست و برخی افراد بی مرتبط 
یک شبه حکم می گیرند، شــاهد سردرآوردن 

مافیا می شویم.

انتصابات بی ضابطه در دولت دامادها

نماینده رزن: خبری از کارگران در هیات مدیره شرکت های وزارت کار نیست

خبر

پرداخت هرگونه تسهیالت 
برای اشتغالزایی در ایران، 

با انحراف شدید مواجه 
می شود. انحراف به این معنا 

نیست که پول را در جای 
دیگر هزینه کرده اند، بلکه 
منظور این است که منابع از 
مسیر و هدف غایی خود که 
همان اشتغال پایدار است، 

منحرف شده اند

اگر دولت به دنبال افزایش 
تعداد شاغالن و البته ایجاد 

اشتغال پایدار و باکیفیت 
به عنوان برون داد فعالیت 

خود است، باید متوجه 
باشد که تا موتور رفع موانع 

سرمایه گذاری را روشن 
نکند، امکان اشتغالزایی 

ندارد
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نماینده مجلس:
 آمار نهادهای اقتصادی دولت 
درباره اشتغال غیرواقعی است

عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس 
شــورای اسالمی 
گفت: آمارهای ارائه 
شده توسط نهادهای 
اقتصادی دولت در 
خصوص اشتغال در 
دولت  غیرواقعی است و باواقعیت جامعه همخوانی 

ندارد. 
به گزارش دیده بان ایران، مرتضی محمودوند، 
در دیدار با رئیس دولت ســیزدهم و در واکنش به 
حرف های وزیر کار که گفته آمار بیکاری در لرستان 
۱۲ درصد اســت، افزود: ۳۰۰ هزار نفر در لرستان 
بیکار مطلقند. ۱۰۰هزار جمعیت شغلی لرستان 
هم یا آشــغال جمعیت می کنند یا ضایعات جمع 

کن هستند.
نماینده مردم خرم آباد خطاب به رئیس جمهور  
گفت: می گویید راه آهن باید ایجاد شود،  اما همان 

بایدها چه فایده ای دارد؛ هنوز انجام نشده است.   
    

پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی 
در بودجه سال آینده دولت

یکی از پیشنهادات مطرح شده در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت 
است. بر این اساس قرار است سن بازنشستگی برخی 

از کارمندان حداقل دو سال افزایش پیدا کند.
به گزارش تجارت نیوز، قرار است امروز الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ به مجلس برود اما برخی از جزئیات 
این الیحه اکنون منتشر شــده است. در یکی از 
بخش های بودجه سال ۱۴۰۱ به مساله افزایش 
سن بازنشستگی کارکنان دولت اشاره شده است. 
در این بخش از بودجه آمده اســت: »به منظور 
پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از 
ابتدای سال ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول 
برای بازنشســتگی تمامی مســتخدمین مرد و 
زن دارای حداقل مدرک کارشناســی معتبر در 
تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، 
لشــکری، ســازمان تامین اجتماعی دو ســال 

افزایش می یابد«.
البته در ادامه ذکر شده که حداقل و حداکثر سن 
بازنشستگی تمامی مســتخدمین زن و مرد به هر 
میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو 
سال افزایش پیدا می کند. احکام قطعی هیات های 
رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این 

حکم مستثنی است.
بر این اســاس می تــوان گفت افزایش ســن 
بازنشستگی شامل کارکنانی می شود که حداقل 
مدرک آنها کارشناسی باشد و این افراد حق بیمه 
بازنشســتگی خــود را به صندوق بازنشســتگی 

کشوری، لشکری یا تامین اجتماعی واریز کنند.
    

حضور وزیر صنعت در تجمع 
کارگران معترض عظیم خودرو

روز جمعه حدود ۵۰ تن از کارگران کارخانه عظیم 
خودرو بروجرد در مسیر حرکت خودرو وزیری صمت 
تجمع کرده بودند. این عده از وزیر صمت خواستار 

رسیدگی به مشکالتشان شدند.
به گزارش ایرنا، عظیم خودرو با ظرفیت اسمی 
۵۰هزار دستگاه در سال طراحی شده بود اما برای 
مدت طوالنی تنها پنج هزار دستگاه خودرو در سال 
تولید می کرد و در نهایت آذرماه ســال ۹۱ به دلیل 
مشکالت مالی تعطیل شــد و بیش از ۴۰۰ کارگر 

آن بیکار شدند.
این کارخانه سال ۹۲ دوباره شروع به کار کرد و 
سال ۹۴ نیز با رنگ آمیزی برخی خودروها و مونتاژ 
و تولید چند خودروی دیگــر به فعالیت خود ادامه 
می داد اما اکنون بیش از هشــت ماه از تعطیلی آن 
می گذرد و ۱۸۰ کارگر آن با بیکاری دست و پنجه 

نرم می کنند.

اخبار کارگری

دسترنج


