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علیرغم نرخ باالی ایجاد اشتغال ،نرخ بیکاری در سیرجان ثابت مانده است

نیمه پنهان آمار

 قطعا جذابترین بازار کار استان کرمان در سیرجان است بنابراین آمار مهاجرت به سیرجان خیلی باالتر از آمار ترک سیرجان است
 ناصر صبحی
مدتیقبلاستانداریکرمانازفرماندارسیرجانبهدلیلعملکرد
مثبت در بحث ایجاد اشتغال بیش از میزان تعهد شده ،تقدیر و تشکر
کرد .مطابق آمارها در سال گذشته سیرجان متعهد به ایجاد ۲۸۸۰
مورد اشتغال بوده که موفق شده تا پایان سال  97به عدد 8090
برسد .به این آمار باید میزان اشتغال سال  96را هم اضافه کنیم:
 8200مورد.
به عبارت دیگر سیرجان موفق شده طی دو سال 16 ،هزار و
 290مورد ایجاد اشتغال را در کارنامه خود ثبت کند .بدون شک
این آمار قابلتوجه است و اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم ،عالوه
بر سرپرستو عوامل فرمانداریوعامالن ایجاد اشتغال،باید از منصور
مک یآبادی؛ فرماندار سابق نیز یاد کنیم زیرا آمارهای ذکر شده در
دوران کاری او به دست آمده است .از طرفی همین آمار باال در نرخ
اشتغال موجب شده تا سیرجان مشمول اعتبارات برخی شاخصها
نشود چون مثال در اشتغال به باالتر از میانگین کشوری رسیده است.
از دیگر سوبا وجود آمارباالی ایجاد اشتغال،همچنان شاهد تعداد
زیاد افراد بیکار در جامعه هستیم .به عبارت دیگر با وجود افزایش نرخ
اشتغال ،به نظر میرسد نرخ بیکاری کاهش محسوسی نداشته اما آیا
این گزاره صحیح است؟
یافتن پاسخ دقیق برای این سوال غیرممکن است .بنا به
گفته مسئوالن سیرجانی ،مبنای رسمی محاسبات تنها آمار
سرشماریهاستوایننکتهبهاینمعنیاستکهناچاریمبهآمارهای
سال،95یعنیسالسرشماریاستنادکنیم.
رییس اداره کار در یکی از مصاحبههای خود با پاسارگاد میگوید
که آمار بیکاری سیرجان با استناد به سرشماری سال  90معادل
16/6درصد بوده و فرماندار وقت اشاره میکند که در سرشماری سال
 95این آمار به 11/8درصد رسیده است؛ یعنی تقریبا با  5درصد
کاهش آمار بیکاری روبرو هستیم .امروز نیز مبنای نرخ بیکاری همان
آمار سال  95است اما طبیعتا این آمار دیگر دقیق نیست .پس با
توجهبهمحدودیتهاچگونهمیتوانبهآماریحدودیازنرخبیکاری
دستیافت؟
یکی از سرنخها ،سخنان نماینده سیرجان در مجلس است.
حسنپور سال گذشته در مصاحبه با پاسارگاد گفته بود که سال
آینده ،یعنی امسال چهار هزار فار غالتحصیل دانشگاهی در سیرجان
وارد بازار کار میشوند .از طرفی بنا بر آمارهای رسمی که اخیرا منتشر
شده ،میانگین نرخ بیکاری فار غالتحصیالن در استان کرمان ،بیش از
 24درصد است؛ به عبارت دیگر ،از هر چهار فار غالتحصیل ،یک نفر
بیکار است .اگر سخنان حسنپور را به سالهای  96و  97تعمیم
بدهیم ،نتیجه میگیریم طی این دو سال 2،هزار نفر به نیروی بیکار
شهرستان اضافه شده است که با احتساب جمعیت بیکار شهرستان

در سرشماری سال 95به رقم 14هزار و 585نفر میرسیم .در اینجا
نباید فراموش کنیم که ما فقط آمار حدودی بیکاران فار غالتحصیل
دانشگاهی را حساب کردهایم و بیکاران دیپلم و زیردیپلم و همچنین
مهاجرانجویایکارجزومحاسباتمانیامدهاست.
در سال  95جمعیت فعال سیرجان  106هزار و  904نفر بوده
که با احتساب ایجاد  8هزار و  200شغل در سال  96و  8هزار و 90
شغلدرسال،97میتوانرقمحدودیجمعیتفعالفعلیسیرجان
را  123هزار و  194نفر دانست .حاال با داشتن رقمهای حدودی
جمعیت فعال و جمعیت بیکار ،درصد حدودی نرخ بیکاری امسال را
نیز محاسبه کرد 11/8:درصد.
تعهد دستگاههای اجرایی
شهرستان سیرجان در سال 97
درصد
ایجادشده

تعهد
اشتغال
ایجادشده اشتغال

دستگاه
اجرایی

بهزیستی

270

231

85.55

دامپزشکی

50

52

104

آموزش فنی و حرفهای

70

89

127

لونقل و پایانهها
حم 

260

131

50.38

شهرداریها

350

352

100

آموزشوپرورش

400

237

59.25

کمیته امداد امام خمینی

400

318

79.5

صنعت ،معدن و تجارت

4650

3456

74.32

میراثفرهنگی

180

162

90

جهادکشاورزی

2000

2033

102

تعاون،کارورفاهاجتماعی

270

305

113

منطقه ویژه اقتصادی

600

214

35.66

گوارشاداسالمی
فرهن 

20

36

180

دانشگاهعلومپزشکی

130

103

79.23

130

130

100

40

58

145

20

34

170

30

30

100

60

57

95

صندوقکارآفرینیامید
شرکت گاز
راهوشهرسازی
شرکت نفت
بنیادمسکن
بنیادشهید
جمع کل

10000

70

8090

میزان تعهد ارسالی از کرمان

2880

8090

61

87.14
80.90
281

به عبارت دیگر ،با وجود افزایش نرخ اشتغال ،نرخ بیکاری طی
اینسالهاتغییرینکردهاست.امادلیلچیست؟برایدانستنعمق
واقعه باید در نظر بگیریم که مجموع میزان اشتغال ایجاد شده در
سالهای 96و 97نزدیک به 600درصد بیش از تعهد سیرجان بوده
و تازه باز نرخ بیکاری تکان نخورده است وگرنه اگر مسئوالن تنها به
اندازهتعهدشانشغلایجادمیکردند،نرخبیکاریبهحدود 13درصد
میرسید .این آمارها چند سؤال را برای ما ایجاد کردند:
عدم کاهش محسوس نرخ بیکاری ناشی از چیست؟
با توجه با کمبود منابع آبی و آینده مجهول بخش کشاورزی به
عنوان یکی از بخشهای مهم اشتغال ،مشکل بیکاری احتمالی این
افراد در آینده چگونه حل خواهد شد؟
با توجه به نرخ بیکاری قابل مالحضه در جمعیت فار غالتحصیل
دانشگاهی،چهراهکاریبرایحلاینمعضلاندیشیدهشده؟
آیا سیرجان به سمت یک شهر کارگری میرود؟
آیا در آینده با احتمال خروج و مهاجرت قشر تحصیلکرده از
سیرجانبهدلیلنبودکارروبهروهستیم؟
و از همه مهمتر ،اگر محاسبات ما در مورد نرخ احتمالی بیکاری
درست باشد ،بدین معنی است که نرخ بیکاری ما باالتر از میانگین
کشوری است .بنابراین آیا امکان دارد بتوانیم اعتبارات حذف شده را
مجددابرگردانیم؟
برای یافتن پاسخ این سوالها به سراغ دو تن از مسئوالن
سیرجانیرفتیم.
 رییس اداره کار:
بدونسرشمارینمیتوانیمآماربیکاریرامحاسبهکنیم
حامد هادیان مطابق معمول با روی خوش از نشریات استقبال
میکند .او ساعتی قبل در جلسه کمیسیون کارگری بوده که با هدف
رفع اختالف میان کارگران و مدیران کارگران برگزار میشود .هادیان
میگوید اعتراضهای کارگری از ابتدای سال تا امروز ،نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایش داشته است .سال گذشته در کل 22جلسه
بوده و امسال تا بدینجا 8جلسه.
 یکبار در مصاحبه با پاسارگاد گفته بودید آمار
بیکاری در سیرجان  11/8درصد است .با توجه به اینکه
رییسجمهوردرسخنرانیاخیرخودگفتهآماربیکاریدر
سال گذشته  12/1درصد بوده که امسال به  10/8درصد
رسیده ،آیا به این معنا است که در سیرجان بیشتر از
میانگینکشوریبیکارداریم؟
آمار نرخ بیکاری چه کشوری و چه استانی معموال به صورت
فصلی اعالم میشود .مراکز مربوطه آمار را دارند و اعالم میکنند ولی
آمارهایشهرستانبراساسدورهسرشماریاستومتاسفانهماهر۵
سال یک بار میتوانیم درباره نرخ بیکاری شهرستان اظهار نظر کنیم.

مرجع رسمی که ما بتوانیم در مورد نرخ بیکاری به آن استناد کنیم،
مرکز آمار ایران است اما شواهد نشان میدهد که ما هم سال  ۹۶و
هم سال ۹۷که در سامانه رصد اشتغال کشور هم ثبت شده است.
 بر اساس همین آمار از سرپرست فرمانداری سیرجان
تقدیروتشکرشد؟
بله .ما هر سال در زمینه اشتغا لزایی یک تعهداتی داریم .همه
شهرستانهاهمینطورهستندکهتعهدمیدهندفالنتعدادشغل
را طی سال ایجاد کنند .مثال سال قبل تعهد اشتغال ما ۲هزار و880
نفر بود اما ما ۸۰۹۰نفر اشتغال ایجاد کردیم .یعنی ۵۵۰۰نفر مازاد بر
تعدادیکهمتعهدشدهبودیم.
 کدام بخش بیشترین اشتغال را در سیرجان داشته
است؟
بیشترین در بخش صنعت و معدن بود؛  ۳۴۵۶هزار و  456نفر
و جهاد کشاورزی دومین بخش با  2هزار و  33نفر بود .برای هر
دستگاهیکسهمیهاشتغالاختصاصپیدامیکند.اینتعهدیاست
که دستگاه باید تا آخر سال به آن عمل کند .البته منظورم از ایجاد
اشتغال ،شغل دولتی نیست .منظور من این است که واحدهای تحت
پوششهردستگاهتالشکنندتاسهمیهاشتغالایجادکنند.حاالچه
در بخش کشاورزی ،چه صنعت ،چه خدمات ،چه بخش گردشگری
یا سایر بخشها .م یدانید که بزرگترین بخشهای ما کشاورزی و
صنعتهستندکهسهمبهسزاییدرایجاداشتغالداشتند.
 گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا در دنیا ،در
سیرجانچهمقداراشتغالزاییداشتهاست؟
در بخش گردشگری ۱۶۲نفر ثبت سامانه داشتیم.
 تعداداندکیاست
ظرفیتشباالترازاینحرفهاستاماتعهدشهمنسبتاکمتر
است.
 چه تعداد است؟
 ۱۸۰نفر.
 به جز گردشگری ،دیگر چه زیرمجموعههایی
نتوانستندبهتعهداتشانعملکنند؟
(باخنده):اینرابگذاریدمحرمانهبماند.البتهشایدبرخیبخشها
اشتغالشان را انجام دادند ولی ثبت سامانه رصد نکردند .ما در سال
 ،۹۷هشت هزار و نود نفر و در سال ۹۶هشت هزار و دویست نفر آمار
اشتغالزاییداشتیم.
 مطابق آماری که اخیرا منتشر شده ،کمترین نرخ
بیکاری مربوط به استان همدان با  6/1درصد و بیشترین
بیکاریمربوطبهاستانچهارمحالوبختیاریبا 16/7درصد
درصداست.میتوانیمنتیجهبگیریمکهشهرستانسیرجان
با11/8درصدحدودادرمیانهیاینجدولالبتهاستانیاست؟

ما آمار سیرجان را نداریم و نمیتوانیم بگوییم اما نرخ بیکاری در
استان کرمان باالی 12درصد است؛ دقیقش 12/2است.
 در سیرجان چه تعداد جویای کار داریم ،چه تعداد
شاغلو...
مالک همه آمارهایمان به سرشماریهایی است که انجام
میشود .چون جدا از سرشماری ،یک مرکز واحدی وجود ندارد که
بتوانیم به آن استناد کنیم و آمار صحیح و دقیقی را از آن بگیریم .مثال
تعداد جویندگان کار از طرف مراکز کاریابی یک آمار دارد ،در اداره کار
که ثبتنام میکنند یک آمار دارد ،خروجی دانشگاهها هم هستند و
خالصهنمیشوداستنادکنید.اینهاهمهبایدجمعبندیشودویک
مرکز که واقعا صالحیت کار را دارد بتواند این آمار را منتشر کند.االن
بهترین مرکزی که وجود دارد ،مرکز آمار ایران است ولی خُ ب ،مرکز
آمار ،آمار شهرستانها را هر  ۵سال یک بار اعالم میکند که ما هم
به همان استناد میکنیم .یعنی ما االن فقط تا سال 95آمار داریم.
 ممکناستهمینآمارراارایهکنید؟
 ۳۲۴هزار نفر جمعیت شهرستان در سال  ۹۵بود .نرخ بیکاری
 11/8درصد ،نرخ مشارکت اقتصادیمان  40/7درصد ،جمعیت

 نیم نگاه

 متاسفانه شاید بیشترین بیکاری ما در
بحث قشر تحصیلکرده باشد .این برمیگردد به
خروجی دانشگاهها و سطح توقعاتی که مردم از
نتیجه تحصیل دارند و دنبال کار یدی نیستند و
این باعث میشود که هر کاری را انجام ندهند

فعالمان  ۱۰۶هزار و  904نفر ،جمعیت شاغل  ۹۴هزار و  319نفر،
جمعیت بیکارمان ۱۲هراز و 585نفر.
 بر اساس اطالعاتی که دارید ،تصور میکنید سیرجان
در نیمه باالی جدول بیکاری قرار میگیرد یا در نیمه پایین
جدول؟
مطمئنا نرخ بیکاری ما خیلی کاهش پیدا کرده و بر اساس
همین نرخ بیکاری است که خیلی از شاخصها هم حذف میشود.
وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا میکند ،نشان میدهد که سیرجان
جزو شهرستانهایی است که روز به روز پیشرفت میکند و
توسعهیافتگیاش بیشتر میشود و خیلی از آن شاخصهایی که به
شهرستانهایمحرومتعلقمیگیردازسیرجانحذفمیشود.
 با توجه به وضعیت کمآبی که ابتدا یقه کشاورزی
و پس از آن صنعت را خواهد گرفت ،تصور میکنید جهت
سرمایهگذاریهایمادراشتغالصحیحاست؟
شما دارید دو تا بخش بزرگ اشتغال را حذف میکنید؛ یعنی
شمافقطبخشگردشگریوخدماترادارید.پتانسیلشهرستانما

همیناست.ظرفیتشهرستانوفرصتهاییکهدرشهرستانوجود
دارد برای صنعت و کشاورزیاش است اما میتوانیم در زمینههای
دیگریمثلصنایعدستییابحثگلیمورودکنیمتابهقولشمافقط
برصنعتمتکینباشیمولیخب،اینهافرصتهستندومامیتوانیم
ازآنهااستفادهکنیم.
آیامیتوانیمنتیجهگیریکنیمکهماداریمبهیکشهر
کارگریتبدیلمیشویم؟
بله.
 و این بدین معنی است که در سیرجان برای کارگرها
کارخواهدبودامابرایقشرتحصیلکردهکاروجودندارد؟
متاسفانه شاید بیشترین بیکاری ما در بحث قشر تحصیلکرده
باشد .این برمیگردد به خروجی دانشگاهها و سطح توقعاتی که مردم
از نتیجه تحصیل دارند و دنبال کار یدی نیستند بلکه دنبال کارهایی
هستند که بتوانند از تخصصشان و از رشته تحصیلی که گذراندند
استفاده کنند .این باعث می شود که هر کاری را انجام ندهند .در
نتیجههمیشهنرخبیکاریدرقشرفار غالتحصیالندانشگاهینسبت
بهمشاغلدیگربیشتراست.
 پارسال آقای حسنپور گفته بود ما  12هزار و 500
فارغالتحصیلبیکارداریمامانظرشمامتفاوتبود.
بر اساس سرشماری  ۹۵ما حدود  ۱۲هزار و  500نفر بیکار
داریم که این جمعیت شامل همه سنین و همه مقاطع تحصیلی
ودانشگاهیمیشود.
 آیا ما در حال از دست دادن قشر تحصیلکرده
سیرجانیهستیم؟بهاینمعناکهآیااینقشردرحالخروج
ازسیرجاناستیاممکناستدرآیندهچنیناتفاقیبیفتد؟
نه ،اوضاع اینگونه هم نیست .اکثر کارهای تخصصی و کارهای
مدیریتی شرکتها دست نیروهای بومی شهرستان است .مدیران
ارشد شرکتهای بزرگ ،نیروهای بومی این شهرستان هستند و
همینها هستند که چرخهای اقتصادی شهرستان را میچرخانند.
ولی در مجموع و رویهم رفته بخواهیم حساب کنیم ،بیکاری در
فار غالتحصیالن زیاد است .حاال نه اینکه فقط بحث استان کرمان یا
شهرستانسیرجانباشد،کلکشورهمینگونهاست.چندروزپیش
که من آمار را می خواندم ،دیدم استان کرمان جزو  ۳استانی بود که
بیشترینبیکاریرادربحثفار غالتحصیالندانشگاهیداشت.
 آن تعدادی که در بخش صنعت و کشاورزی
اشتغالزاییشده،مشاغلکارگریهستند؟
(با خنده) :نه ،کارگری هست و در کنارش همهچی هم هست.
 اطالع دارید از ۸هزار شغلی که در سال ۹۷ایجاد شده
چنددرصدکارگریاست؟
اینها در سیستم سامانه رصد ثبت میشود .یک تحلیلی
میخواهدکهبنشینیموببینیمچنددرصدمتعلقبهاینموردبودهیا
چند درصد موارد دیگر چقدر است.
 پس شما نگران رخ دادن پدیده مهاجرت
تحصیلکردههانیستید؟
سیرجانفرصتهایخوبیداردوروزبهروزپیشرفتمیکندوبه
صنعت ما افزوده میشود .واحدهای ما به جای اینکه کم شوند ،روز به
روزبزرگترمیشوندوگسترشپیدامیکنند.مطمئنامادرشهرستان
سیرجان معضل کمتری نسبت به شهرستانهای دیگر داریم چون
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آمار مهاجرت به سیرجان خیلی باالتر از آمار
ترک سیرجان است .از سرشماری  ۹۰تا ۹۵
قریب به  ۵۷هزار نفر وارد سیرجان شدند و
بر جمعیت افزوده شد .این نشان میدهد
سیرجان یک شهر مهاجرپذیر و توسعهیافته
است .ما به سمت توسعه حرکت میکنیم.
انشاءاهللکهدربحثفار غالتحصیالندانشگاهی
هم بتوان مشکالت را حل کرد .باید یک مقدار
بیشتر تالش کنیم و بتوانیم به هدفهایی که
مدنظرماناستبرسیم.انشاءاهللدرسرشماری
آینده نرخ بیکاری ما زیر ۱۰درصد باشد و این
مشکالترادیگرنداشتهباشیم.
 آقای حسنپور گفتند که ما سال
آینده  ۴هزار فارغالتحصیل به بازار کار
سیرجان اضافه میشود .این رقم را شما
تاییدمیفرمایید؟
حتما اگر حاج آقا فرمودند ،درست است.
بله .دانشگاهها که مرتب فار غالتحصیل بیرون
میدهند(.میخندد)
 براساس حرف آقای حسنپور
و اینکه مطابق اعالم رسمی میانگین
بیکاریفارغالتحصیالندراستانکرمان
یک نفر از هر چهار نفر است ،میتوانیم
نتیجه بگیریم که طی سالهای  96و
ما
 97حدود  2هزار نفر به آمار بیکاران
محسن آرش ،معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری
افزودهشده؟
آرش :آقای رییسجمهور نرخ بیکاری در بهار امسال را 10/8
اینگونه نمیشود حساب کرد .شاخصها فرق میکنند .مرکز
آمار ایران باید حتما خودش سرشماری را انجام دهد تا بر اساس آن اعالمکردند؟
هادیان :استانی است .آمار شهرستانها اعالم نشده .آمار
اعالم کنیم .یعنی اینگونه نمیتوانیم اعالم کنیم وگرنه خودمان هم
میتوانیم آماری را به دست بیاوریم ولی چون آمار صحیحی از کار در شهرستان از هر سرشماری تا سرشماری بعدی اعالم میشود ولی
استانی و کشوری را هر فصل میگیرند.
نمیآید،برایهمینحسابنمیکنیم.
آرش :بر اساس این آمار نرخ بیکاری استان کرمان چند است؟
 معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری:
هادیان ۱۲ :و خردهای بود .رقم قطعی را تا چند لحظه دیگر
نرخ بیکاری کاهش غیرمحسوس داشته است
محسن آرش نیز با گشادهرویی میزبان ما میشود .او معتقد است میگویم.
آرش(رو به ما) :آماری که آقای رییسجمهور گفتند ،براساس
آمارایجاداشتغالگواهتالشمسئوالنبرایحلمعضلبیکاریاست
بااینوجودمیپذیردکهنرخبیکاریکاهشمحسوسینداشته.آرش طرحهای مقطعی آمارگیری نیروی کار بیان شده است .ما سال ۹۰و
 ۹۵را میتوانیم اعالم کنیم .شاه بیت حرف من این است که از سال
مهمترین دلیل این امر را مهاجرت م یداند.
 آمار بیکاری در سیرجان  11/8اعالم شده .اخیرا  90تا،95درسیرجانبهدلیلموقعیتاقتصادیخوبوظرفیتهای
رییسجمهور میانگین آمار بیکاری کشور را  10/8اعالم اقتصادی باالیی که به ویژه در حوزه صنعت و معدن ،خدمات ،صنایع
کردند.اینبدانمعناستکهنرخبیکاریدرسیرجانبیشتر دستی و کشاورزی وجود دارد ،حدودا  ۵درصد کاهش نرخ بیکاری
داشتیم .سال  ۹۰نرخ بیکاری ما ۱۶و خردهای بوده و االن 10/8
از نرخ کشوری است؟
طبق آماری که به ما اعالم کردند 12 ،درصد نرخ بیکاری کشور شدهاست.اینعددعلیرغممهاجرتپذیریشهراست.تیماقتصادی
استومانسبتبهمتوسطبیکاریکشورپایینتریم.هموارهبههمین دولت در سیرجان خوب عمل کرده ،ما در کارگروه اشتغالمان و در
آمار استناد شده است .حتا امسال در توزیع اعتبارات عمرانی ما که حوزه اقتصاد مقاومتیمان همیشه در این پنج سال ،رتبه اول استان
تقریباخردادانجامشدهبود،همینآمارلحاظشدهبود.بهدلیلپایین را داشتیم .به طور مثال طبق مستندات پارسال ۲۸۱درصد بیشتر از
بودننرخبیکاریمانسبتبهمتوسطکشوری،اعتباراتحوزهاشتغال نسبت تعهد اشتغالمان ،ایجاد اشتغال کردیم .برای 2هزار و 88نفر
صفر شد در مورد آماری که گفتید ،اجازه بدهید من سوالی بپرسم .تعهد اشتغال داشتیم که برای 8هزار و 90نفر با اسم ،کد کارگاهی و
کد ملیشان اشتغال ایجاد کردیم .البته آماری هم که اخیرا وزارت کار
(به هادیان زنگ م یزند)
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در مورد نرخ بیکاری فار غالتحصیالن منتشر کرد واقعا نگران کننده
است .یعنی از هر  4فار غالتحصیل کرمانی ،یک نفر بیکار است که
درصدبسیارباالییاست.
(هادیانتماسمیگیرد)
آرش :نرخ بیکاری استان کرمان پارسال 11/2بوده و امسال
 12/2یعنی استان کرمان یک درصد افزایش نرخ بیکاری داشته
است .البته یک سری شهرها هستند که به دلیل نرخ باالی
بیکاری،آمارهایسیرجانراهمخرابمیکنند.اینرقم،میانگین
استان است و نه سیرجان.
 چراماآمارسالیانهبیکاریدرسیرجانرانداریم؟
مراجعمربوطهچوننمیتوانندهرسالسرشماریعمومینفوس
ومسکنبگذارند،میآیندوطرحهایآمارگیریرااجرامیکنند.یعنی
آمارهایی که گفتید بر اساس طرح هستند نه سرشماری .سرشماری
نفر به نفر است اما طرح اینگونه است که میآیند نمونه تصادفی
میگیرند و بر اساس فرمول آماری و تحلیل دادهها یک عدد میدهند
که آن هم تقریب است .با توجه به ظرفیتهای شهرستان سیرجان
کهگفتمقطعاازمتوسطاستانپایینترهستیمولیعددرانمیتوانیم
بگوییم.
 آقای حسنپور گفته بودند سال آینده چهار هزار
فارغالتحصیل در سیرجان داریم که به بازار کار اضافه
میشوند.شمااینرقمراتاییدمیکنید؟
باید چک کنم .االن در ذهنم نیست اما قطعا اطالعاتشان موثق

است.شمامیتوانیدبهگفتههایخودشاناستنادکنید.
همه این اتفاقهایی که در سیرجان میافتد به دلیل ظرفیتها
و پتانسیلهای اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت و معدن است و
همینطور در حوزه خدمات و بعدش هم کشاورزی .حاال اخیرا هم
که بحث صنایع دستی و گلیم اضافه شده .به هر حال یک مسیر
اشتغال جدید و بیشتر از قبل ایجاد شده که آمارمان هم این نکته را
نشان میدهد .نمیتوانید این عددها را منها کنید یا اشتغالهایی که
ایجادشدهراکنارهمبگذاریدوبگوییدپساینقدربیکارداشتید.مادر
کنار این موارد بحث مهاجرت را هم داشتیم .در حال حاضر نرخ رشد
جمعیتمان تقریبا دو برابر نرخ رشد جمعیت کشور است .طبق آمار
رسمی ۵درصد کاهش نرخ بیکاری داشتیم ولی اشتغالمان بیشتر
از اینها بوده اما چرا نمیتوانیم این شکاف را پر کنیم؟ به دلیل بحث
مهاجرت .یک شهرستان با این ظرفیت باالی اقتصادی و این همه
مهاجرت،کارراسختمیکند.
 ولی در این آمار ما اصال کاری به مهاجران نداشتیم.
نه ،مهاجران اینجا سرشماری میشوند .مهاجری که آمده و اینجا
خانه دارد ،جزو سرشماری ما لحاظ میشود .مگر ما میآییم در خانه و
میپرسیمکهشماسیرجانیهستییانیریزیوبافتی؟
 اما مهاجر که کار دارد و جزو آمار بیکاری محسوب
نمیشود.
یا کار دارد یا جویای کار است .خیل ی از مهاجران بیکار هستند و
سیرجانبهدنبالکارمیآیند.

 نرخ بیکاری سیرجان کمتر از میانگین استانی است
امابراساسسخنانرییسجمهور،باالترازمیانگینکشوری
استوبهیکمعنینبایداعتباراتشاخصاشتغالزاییحذف
میشد.
نه ،من چند دقیقه پیش هم گفتم که شاید از 10/8هم پایینتر
باشیم.مانمیتوانیمعددبدهیم.
 این طرحهای آمارگیری تقریبی هستند .ما امسال
بیش از تعهد اشتغالمان ،شغل ایجاد کردیم .تعهد اشتغال
کل استان  5هزار و  900نفر است اما آمار تعهد سیرجان به
تنهایی هزار و  890نفر است .شما محاسبه کنید که چند
درصداشتغالاستانجزوتعهدسیرجانمیشود؟
اگر اعداد را سرراست در نظر بگیریم حدود یک سوم یا 30درصد.
با توجه به حذف اعتبارات شاخصهای اشتغا لزایی که با توجه
به میزان اشتغا لزایی ما در دو سال اخیر بوده ،میانگین آمار سیرجان
احتماالازمیانگینکشورینیزپایینتراست.
 یک نکتهای که در آمارها موجب نگرانی من شد،
این بود که بیشترین میزان اشتغال در بخش کارگری است
و بخش فارغالتحصیالن با کمبود کار مواجه هستند .آیا این
نکته بدان معنی است که در درازمدت ما به سمت تبدیل
شدنبهیکشهرکارگریخواهیمرفت.
عمده آگهیهای استخدام برای زیر دیپلم است .معموال در
همهجا چندین برابر حوزههای تخصصی ،جذب نیروی دیپلم و
زیردیپلم وجود دارد .منطقی هم است .خُ ب ،یک کارخانه دو
تا مهندس میخواهد اما  ۲۰تا اپراتور خط و کارگر خط الزم
دارد بنابراین بیشتر بودن بازار کار برای کارگران نسبت به قشر
تحصیلکردهطبیعیاست.
 منظور من این است که آیا این روند ممکن است منجر
بهخروجبخشقابلتوجهیازقشرتحصیلکردهازسیرجان
شود؟
قطعا جذابترین بازار کار استان کرمان ،در سیرجان است .این
را بر اساس آمار قطعی میگویم .ما وقتی جذابترین بازارها را داریم
قطعا سیل مهاجرت از سیرجان به شهرهای دیگر استان نخواهیم
داشت اما در عین حال طبیعی است که افراد به دنبال فرصتهای
شغلی مناسب میروند .از نظر ما سیرجان یک شهرستان صنعتی
و معدنی است .یعنی محور توسعه سیرجان صنعت و معدن است
و صنایع دستی و خدمات .ما به دلیل بحرانها و کمبودهای آب در
حوزه کشاورزی به دنبال توسعه نیستیم بلکه بیشتر به دنبال تغییر
الگویکشتواستفادهبهینهازمنابعآبیهستیم.
 پس آمار اشتغالزایی حوزه کشاورزی متعلق به چه
بخشهاییاست؟
بخشهایگلخانهای،داموطیور.یعنیاینطورنیستکهماتوسعه
باغات پسته داشته باشیم .فقط تغییر الگوی کشت داریم .فرد میآید
همانآبیراکههستبهگلخانهمیبرد.همچنیندربخشگاوداری،
مرغداری و دامپروریها اشتغال خوبی ایجاد میشود .تغییر الگوی
کشت به سمت گیاهان دارویی نیز زیاد داشتیم و مزرعه زعفران و
گلمحمدیازجملهاشتغالهایجدیدیهستندکهایجادمیشوند.
ولی در حوزه صنعت و معدن حرف برای گفتن داریم .هر کارخانه
جدیدیکهاحداث میشود،صدنفر،هزارنفر سرکار میروند .منطقه
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ویژه ،شهرکهای صنعتی ،مناطق گلگهر ،چهارگنبد ،درهزار و . .این
همهپتانسیلهایصنایعمعدنیماهستندواشتغالمابیشتردراین
حوزههاست .در حوزه بانوان هم در حوزه صنایعدستی اشتغال قابل
قبولیداریم.میخواهمبگویمروندفعلیطبیعیاستوجاینگرانی
نیست.بههرحالاشتغالبهدنبالظرفیتهاایجادمیشود.شایدفرد
نخبه به تناسب رشته شغلیاش ،فضای کاری در سیرجان نداشته
باشد ولی نمیشود گفت که باعث مهاجرت همه میشود .فردی که
یک رشته خاص را تحصیل کرده که ظرفیت اقتصادی در سیرجان
ندارد ،قطعا باید برای کار به شهرهای دیگر برود.
بنابراینبامهاجرتایشانروبروخواهیمشد؟
ما یک کار گروهی داریم تحت عنوان پاالیش نیروهای کارگری
یا تحت عنوان برنامهریزی نیروی انسانی و ما آمار نیروهای تک تک
شرکتهایی را که در سیرجان کارفرما هستند یا پیمانکار هستند
و دارند کار میکنند بررسی میکنیم .این شرکتها مجموعههای
صنعتی متقاعد و توجیه شدند که الزاما باید نیروی کارشان را از
شهرستانتهیهوتامینکنندمگراینکهآننیرودرسیرجاننباشد.
مثالتخصصخاصیرامیخواهندودرسیرجاننیستکهالبتهباز
ما روی حل این موضوع نیز کار میکنیم .هدف ما جذب حداکثر
نیروهای بومی است .ما برای نیروی کار دیپلم و زیردیپلم اشتغال
داریم و در این بخش بیکار نداریم یا کم داریم .شاید به ندرت یک
نیرویدیپلمدارایتخصصفنیحرفهایبامدرکروزبیکارباشداما
مشکلماتخصصهااست.ازماجوشآرگونمیخواستندکهمادر
سیرجان نداریم .آرماتوربند نداریم و از لرستان میآوریم .با این وجود
همهحرفمابهتمامشرکتهاایناستکهشمانیرویموردنیازتان
را با بانک اطالعاتی ما در اداره کار هماهنگ کنید .اگر ما آن نیرو ،آن
تخصص و آن مهارت را نداشته باشیم ،شما سراغ بومی استان بروید
و اگر نبود ،بعد به خارج از استان بروید .در مورد این دغدغهای که
شما در مورد اشتغال تحصیلکردهها دارید که چه کار میشود کرد،
باید بگویم اولویت آزمونهای گلگهر و مجموعه شرکتها جذب
همین تحصیلکردههای بومی است .حتا در مورد پیمانکاریها که
دراختیارمانیستچونبرایاستخدامالزامبهگرفتنآزمونندارند،
ما سراغشان رفتیم و گفتیم که حداکثر نیروی بومی باید وارد این
پروژههاشود.
باتوجهبهاینکهآقایرییسجمهورهمگفتندمیانگین
نرخ بیکاری  10/8درصد است ،آیا این به آن معناست که
دوباره اعتبارات شاخص اشتغال بر خواهد گشت؟ احتمالش
هست؟
این باید در سازمان مدیریت و برنام ه و بودجه کشور اصالح شود.
چون مرجعی که شاخصهای توزیع اعتبارات را به ما اعالم میکند،
سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور است .توزیع اعتبارات هر سال
خرداد ماه انجام میشود .بنابراین بحث اعتبارات عمرانی سال ۹۸
سیرجانتمامشده.
 سال دیگر شاخصها بر اساس میانگین نرخ بیکاری
استانمحاسبهمیشودیابراساسنرخبیکاریشهرستانها؟
فکر میکنم شهرستانی است چون خیلی از شهرستانهای
جنوب استان کرمان که نرخ بیکاریشان باالتر از میانگین بود،
اعتبارات اشتغال را گرفتند .ما هم بر اساس همان رقم 11/8درصد که
پایینترازنرخکشوریبود،شاملاعتباراتنشدیم.

 در شرکت سنگ آهن گهرزمین ،عملیات بومیسازی در قالب راهبرد «تولید و توسعه بر محور بومیسازی» اجرایی شده است

آگهیفراخوانبرگزاریانتخاباتاتحادیه
صنففروشندگانلوازمآرایشیوبهداشتی

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــای محتــرم اتحادیــه صنــف فروشــندگان لــوازم آرایشــی و
بهداشــتی ســیرجان میرســاند انتخابــات هیئتمدیــره صنــف مذکــور بــرای انتخــاب  5نفــر
عضــو اصلــی ،دو نفــر عضــو علیالبــدل و یــک نفــر بــازرس اصلــی و یــک نفــر بــازرس علیالبدل
عصــر روز چهارشــنبه مــورخ  1398/05/23راس ســاعت  17در محــل ســیرجان -ابتــدای
بلــوار قاآنــی -ســالن اجتماعــات اتــاق اصنــاف برگــزار میگــردد .لــذا از کلیــه اعضــای اتحادیــه
صنــف مربوطه(صاحــب پروانــه) درخواســت میشــود الزامــا بــا بــه همــراه داشــتن اصــل پروانه
کســب معتبــر (دارای شناســه صنفــی معتبــر) در محــل برگــزاری انتخابــات حضور بهم رســانند.
ضمنا دادن وکالت برای رای ممنوع است.
اسامی کاندیداهای هیئتمدیره(به ترتیب حروف الفبا):
ســمیه اســماعیلی ،حمیدرضــا اشــکزری ،علیرضــا پســندی ،اســماعیل خورتــن ،موســی
دادخدایــی ،منوچهــر دهیــادگاری ،محمدجعفــر رفعتــی ،روحاهلل عــرب ،طیبــه عسکرینســب،
ســیدمهدی علــوی
اسامی کاندیداهای بازرس(به ترتیب حروف الفبا):
حسین احمدی مقدم ،محمد ارجمند ،مریم برفهای

هیئت اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی سیرجان

CMYK

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص المــاس شیمیگســتر لیــان در تاریــخ
 1398/04/13بــه شــماره ثبــت  16146بــه شناســه ملــی 14008441531
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت ) 1:تولیــد ،ســاخت ،مشــاوره ،طراحــی و نصــب ســنگ مصنوعــی،
مرمریــت ،گرانیــت ،کفپــوش ،اقــام مــورد نیــاز پارکهــا ،فضاهــای بــاز و
سرپوشــیده) نظــارت و اجــرای کلیــه پروژههــای ســاختمانی ،عمرانــی و مصالــح
مربوطــه و  )...تولیــد ســینک ،صفحــه ،روشــویی شــبه کوریــن) تولیــد ،خریــد،
فــروش ،صــادرات و واردات انــواع شــوینده) خریــد و فــروش ،صــادرات و واردات
کلیــه مــواد معدنــی ،ســاختمانی ،عمرانــی و  )...تولیــد و فــروش انــواع رنگهــای

مــورد مصــرف در صنایــع ســاختمانی ،عمرانــی ،صنعتــی و  )...کلیــه خدمــات بازرگانی
کاالهــای مجــاز و انجــام کلیــه امــوری کــه بــه نحــوی بــا موضــوع شــرکت در ارتبــاط
باشــد و در چهارچــوب قوانیــن موضوعــه کشــور جمهــوری اســامی ایــران بــوده
و مفیــد و نافــع باشــد .در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان کرمــان ،بخــش مرکــزی ،شــهر کرمــان،
بلــوار آزادگان ،کوچــه  24آذر  ،58بنبســت جنوبــی  ،1پــاک  ،0طبقــه اول،
کدپســتی 7619693465
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی

منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ
 350000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 45/98/2702
مــورخ  1398/01/28نــزد بانــک بانــک اقتصــاد نویــن شــعبه بلــوار جمهــوری بــا
کــد  2702پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــا هیئتمدیــره آقــای عبداالمیــر درافشــانی بــه شــماره ملــی 0064147691
و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای علیرضــا علیرضــازاده بــه
شــماره ملــی 2000489011و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
خانــم فاطمــه علیرضــازاده بــه شــماره ملــی  2000891810و بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل

چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و
اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد .اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم طاهــره دیبائــی
بــه شــماره ملــی  2001976364بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال
مالــی خانــم فرخنــده آخوندعلــی بــه شــماره ملــی  2002783500بــه ســمت بازرس
علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج
آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری کرمــان ()555253

 بومیسازی ،به عنوان یکی
از مولفههای موثر درونزایی اقتصاد
مقاومتی ،میتواند نقش مهم و اساسی
را در توسعه خودکفایی و رونق تولید
داخل ایفا نماید .این مکانیزم به دلیل
مترتب بودن فرایند ساخت بر استفاده
از روشهای شناخته شده دستیابی
به فناوری ،از قبیل «تحقیق و توسعه»،
«انتقال تکنولوژی»« ،مهندسی معکوس»
و  ...فعالیتی کامال دانشبنیان بوده و
میتواند با استفاده از روشهای مختلف
دستیابی به فناوری و به ویژه روش
مهندسی معکوس که راهکاری میانبُر در
تحقق ساخت داخل میباشد ،ایفای نقش
و نتیجهبخشی نماید.
در شرکت سنگ آهن گهرزمین ،عملیات
بومیسازی در قالب راهبرد «تولید و توسعه
بر محور بومیسازی» اجرایی گردیده است.
بر همین اساس در سیاستگذاری برنامههای
اجرایی ،بومیسازی نیازهای صنعتی در چهار
سطح شامل :قطعات ،مجموعهها ،تجهیزات و
در ادامه ،خطوط تولید را مد نظر قرار داده
است.
مشخصات برخی از مهمترین پروژههای
صنعتی بومیسازی که تاکنون عملیاتی
گردیده و محصول آنها در خطوط تولید مورد
استفاده قرار میگیرد ،عبارتند از:
( )1پروژه ساخت مجموعه کامل تایر با
پینهای کاربید سمانته آسیابهای غلتکی
فشار باال ()HPGR STUDDED TYRE
 سطح اهمیت پروژه :قطع وابستگی بهخارج ،خودکفایی و صرفهجویی ارزی
 مطالعات و اقدامات مهندسی وتکنولوژی :حدود  6.200نفرساعت توسط
کارشناسان فنی بومیسازی
 فرایند ساخت و تولید :شبکه همکارانشرکت سنگ آهن گهر زمین
 پتانسیل صرفهجویی ارزی سالیانه درسطح شرکت1.500.000 € :
 پتانسیل صرفهجویی ارزی سالیانه درسطح ملی :حدود 16.500.000 €
( )2پروژه ساخت سگمنتهای پرمصرف و
تکنولوژیک کاربید سمانته STUD، EDGE-
 BLOCKو  CHEEK-PLATEویژه سیستم
HPGR
 -سطح اهمیت پروژه :قطع وابستگی به

خارج ،خودکفایی و صرفهجویی ارزی
 مطالعات و اقدامات مهندسی وتکنولوژی :حدود  7.800نفرساعت توسط
کارشناسان فنی بومیسازی
 فرایند ساخت و تولید :شبکه همکارانشرکت سنگ آهن گهرزمین
 صرفهجویی ارزی سالیانه در سطحشرکت465.000 € :
 پتانسیل صرفهجویی ارزی سالیانه درسطح ملی :حدود 5.000.000 €
( )3پروژه ساخت داخل لولههای ضد
سایش کامپوزیتی چند الیه پایه رابر ویژه
انتقال اسالری با عمر عملکردی بسیار باال
 سطح اهمیت پروژه :کنترل تخریبهایشدید سایشی در لولههای انتقال اسالری و
مالحظات اقتصادی با اهمیت ارزی
 مطالعات و اقدامات مهندسی وتکنولوژی :حدود  4.000نفرساعت توسط
کارشناسان فنی بومیسازی
 فرایند ساخت و تولید :شبکه همکارانشرکت سنگ آهن گهرزمین
 صرفهجویی ارزی سالیانه در سطحشرکت80.000 € :
 پتانسیل صرفهجویی ارزی سالیانه درسطح ملّی :حدود 440.000 €
( )4پروژه بازطراحی ایمپلر پمپهای
انتقال اسالری
 سطح اهمیت پروژه :مقابله باتخریبهای شدید سایشی ایمپلر در پمپ های
انتقال اسالری و مالحظات اقتصادی ریالی
 مطالعات و اقدامات مهندسی وتکنولوژی :حدود  3.100نفرساعت توسط
کارشناسان فنی بومیسازی
 فرایند ساخت و تولید :شبکه همکارانشرکت سنگ آهن گهرزمین
 صرفهجویی سالیانه در هزینه ها :حدود 2میلیارد ریال
( )5پروژه ساخت شفت آسیاب HPGR
 سطح اهمیت پروژه :قطع وابستگی بهخارج ،خودکفایی و صرفهجویی ارزی
 مطالعات و اقدامات مهندسی وتکنولوژی :حدود  1.400نفرساعت توسط
کارشناسان فنی بومیسازی
 فرایند ساخت و تولید :شبکه همکارانشرکت سنگ آهن گهرزمین
 -پتانسیل صرفهجویی ارزی130.000 € :

به ازای هر شفت
( )6پروژه بازسازی سطوح تخریب تایرهای
سیستم HPGR
 -سطح اهمیت پروژه :افزایش عمر

عملکردی تایرها تا حدود  2.000ساعت و
مالحظات اقتصادی قابل توجه ارزی
 مطالعات و اقدامات مهندسی وتکنولوژی :حدود  1.100نفرساعت توسط

کارشناسان فنی بومیسازی
 فرایند ساخت و تولید :شبکه همکارانشرکت سنگ آهن گهرزمین
 -مجموع صرفهجویی ارزی سالیانه و

بهرهوری سالیانه ناشی از کاهش توقف خط در
سطح شرکت :حدود 350.000 €
شرکت سنگ آهن گهر زمین  -مدیریت
پروژه بومی سازی (مهندسی معکوس)

