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اصفهـان – گـروه گـزارش  -زهـرا المـاس -موضـوع
اشـتغال و معضـل بيـکاري يکـي از مولفههـاي عـدم
توسـعه کافـي در کشـورهاي جهـان سـوم اسـت.
شـناخت وضعيت اشـتغال و بيـکاري ،درک نقاط قوت،
ضعـف و کاسـتيهاي آن در برنامهريزيهـاي اشـتغال
و توسـعه انسـاني تاثيـر بـه سـزايي دارد.
اقتصـاد ايـران نيز بـه دليل عرضـه فراوان نيـروي کار
ناشـي از نـرخ بـاالي جمعيـت و عـدم توانايـي جـذب
آنهـا در فعاليتهـاي اقتصـادي کشـور بـه شـدت بـا
مشـکل بيـکاري روبروسـت .بنابراین با وجـود موقعیت
اسـتراتژیک ایـران و وفـور نعمتهـای خـدادادی نظیر
نفـت ،گاز ،معـادن و ...شـاید وضعیـت ایجـاد شـغل در
کشـور ما رونـد چندان مناسـبی نداشـته باشـد.
ایجـاد اشـتغال در جامعـه از آن جهت اهمیـت دارد که
معیشـت و حیات خانوادهها بدان وابسـته اسـت و حتی
در شـعارهای انتخاباتـی ،اولیـن مسـاله و دغدغه اصلی
نیـز ایجاد شـغل بوده و هسـت.
بحـث اشـتغال نیروهـای جـوان در طـول سـالهای
متمـادی و بـا حضـور هـر کـدام از دولتهـا جـزو
مهمتریـن مسـایل مطـرح شـده بـه شـمار میآیـد و
تمامـی مسـووالن مربوطـه ایجـاد اشـتغال و کاهـش
نـرخ بیـکاری را از ضروریـات میداننـد.
متاسـفانه بـه دلیـل مرتبـط بـودن اشـتغال و بـازار کار
کشـور بـا همـه تصمیمـات کالن دولتها ،در سـالیان
گذشـته اشـتغالزایی متاثـر از سیاسـتهای هیجانی و
لحظـهای پیشـرفت چندانی نداشـته اسـت.
در ايـن ميـان  ۱۵درصـد از تولیـد ناخالـص کشـور
متعلـق بـه اسـتان اصفهان بـوده و باید گفـت اصفهان
صنعتیتریـن اسـتان کشـور اسـت کـه  ۷۰درصـد از
فـوالد ایـران ۵۰ ،درصـد از صنایـع سـاختمانی۶۰ ،
درصـد مصنوعـات طالیـی کشـور و  ۲۵درصـد از
فرآوردهایـی نفتـی کشـور متعلـق بـه این اسـتان بوده
و همچنیـن  ۱۰درصـد کارگران کشـورمان در اصفهان
فعالیـت میکننـد.
همچنیـن  ۴۰۰هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی کشـور
در اسـتان اصفهـان قـرار دارد کـه البتـه  ۱۰۰هـزار
هکتـار بـه دلیـل خشکسـالی از دایره کشـاورزی خارج
شـده است.
اسـتان اصفهـان به عنـوان  ۱۰شـهر برتر گردشـگری
دنیـا مطـرح اسـت و بایـد گفـت اصفهـان همـواره بـه
عنـوان یکـی از  ۱۰شـهر زیبـای جهـان سرشـار از
آثـار هنـری و تاریخـی اسـت و بـا داشـتن قابلیتهای
توریسـتی شـهر اصفهـان و برخـورداری از جاذبههـای
گردشـگری بسـیار در زمینههـای تاریخـی ،طبیعـی و
انسـان سـاخت بـا ارزش ملـی و فراملـی و وجـود اثـر
تاریخی غیرمنقول و اثر شـناخته شـده منقـول بازمانده
از ادوار مختلـف در جـای جای اسـتان بـه عنوان قطب
مهـم گردشـگری کشـور تبدیـل کرده اسـت.
البتـه ایـن اسـتان قابلیتهـای بسـیاری در تولید فرش
دسـتباف و ماشـینی ،صنایـع دسـتی بـا ثبت ملـی و ...
دارد کـه ایـن گـزارش گنجایـش تمـام پتانسـیلها را
نـدارد .امـا بـا تمـام ویژگیهـای چشـمگیر
صنعتـی و غیـر صنعتـی موجـود در اسـتان
اصفهـان ،ایـن اسـتان در بهـار امسـال بـا
 16.1درصـد بعـد از البـرز و چهارمحـال
بختیـاری سـومین اسـتان بـا بیشـترین
جمعیـت بیـکاری در کشـور شـناخته شـده
اسـت و چالشهـای پیـشروی مسـایل کار
و اشـتغال در اسـتان اصفهـان ،ایـن شـهر
را بـه یـک بمـب در آسـتانه انفجـار و وقوع
فاجعـه تبدیـل کـرده و نسـخههای کاغـذی
بـرای درد بیـکاری این اسـتان حتی همچون
مسـکنهای موقتـی هـم نیسـت کـه بتواند
چنیـن درد شـدیدی را اندکی تسـکین دهد.
بنابرايـن الزم اسـت موضوع اشـتغال و بيـکاري در این
اسـتان مـورد پژوهـش قرار گيـرد و عوامـل ،مولفهها و
شـاخصهاي موثـر در ايـن زمينـه تبييـن گـردد ،تـا از
ايـن طريق امـکان تدويـن مديريـت جامع اشـتغال در
اسـتان اصفهـان فراهـم شـود کـه در همیـن راسـتا با
داود صافـی کارشـناس اقتصادی و فعـال حوزه صنعت
در اصفهـان ،اکبـری اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه اصفهان،
مصطفـی روناسـی نایـب رییـس اتـاق بازرگانـی
اصفهـان ،سـید ناصـر موسـوی الرگانـی نایـب رییس
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس و حسـینعلی حاجـی
دلیگانـی عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس و
مسـعود گلشـیرازی رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق
بازرگانـی اصفهـان میزگـردی را تشـکیل دادهایـم.
بـه اعتقاد شـما ظرفیت صنعتـی و غیر فلزی
اشـتغال فعلـی اسـتان اصفهـان بـه عنـوان
صنعتیتریـن اسـتان کشـور در صنایـع
سـنگین مثـل فـوالد ،پتروشـیمی ،صنایـع
وابسـته و ماشینسـازی در چـه سـطحی
قـرار دارد و آیـا میتـوان امیـدوار بـه ایجاد
اشـتغالزایی در آنهـا بـود؟
داود صافی :سـرمایهگذاری الزمه اشـتغال اسـت ،در
برخـی صنایـع سـنگین بـرای ایجـاد یـک ربع سـاعت
کار بایـد یـک تـا  1.5میلیـون تومـان سـرمایهگذاری
شـود و اکنـون در توسـعه اشـتغال در صنایعـی مثـل
فوالدمبارکـه ،ذوبآهن و پتروشـیمی با بهرهوری خیلی
پاییـن و نبـود بـازار رقابـت نمیتوان حسـاب بـاز کرد.
اکنـون در ظرفیـت اشـتغال در صنایع سـنگین اسـتان
اصفهـان نداریـم ،ایـن صنایـع حتـی نمیتواننـد ایـن
سـطح از اشـتغال موجـود را حفـظ کننـد و چـه برسـد
اشـتغالزایی جدیـد ایجاد کـرده و تولید داخلـی را رونق
د هند .
اکبـری :بیشـترین اشـتغال اسـتان اصفهـان در سـه
بخـش صنعـت ،خدمـات و کشـاورزی مقـرر شـده که
 12درصـد اشـتغالزایی اسـتان در حـوزه کشـاورزی و
 88درصـد بـه ترتیـب در بخشهای صنعـت و خدمات
ا ست .
نـرخ مشـارکت اشـتغال در صنعتیترین اسـتان کشـور
بـا  41.4دهـم درصـد باالتر از اسـتانهای دیگر اسـت
و ظرفیـت صنایـع سـنگین موجـود در ایـن اسـتان از
جملـه فـوالد مبارکـه بـا صـادرات مطلـوب طی سـال
گذشـته و امسـال هـم بسـیار مناسـب بوده اسـت.
بـا وجـود چنین آمـاری سـوال پیـش میآید
کـه؛ اسـتان اصفهان بـا این میـزان ظرفیت
صنعتـی چـرا آمـار بیـکاری آن بـاال اسـت،
بایـد گفـت اصفهـان ،اسـتانی مهاجرپذیـر
اسـت و بسـیاری از جوانـان از اسـتانهای

دیگـر برای به دسـت آوردن حتـی کار موقت
هـم به ایـن اسـتان مهاجـرت میکننـد و از
سـوی دیگـر تحریمهـا طـی سـالهای
متوالـی بـه شـدت بـر وضعیـت صنعتـی
اصفهـان تاثیرگذار بوده و بخش کشـاورزی
از ایـن تحریمهـا تاثیـر نمیگیرنـد.
روناسـی :اصفهـان ،صنعتیترین اسـتان ایران اسـت
و در زمـان رکـود به تبعیت از کشـور بیشـترین آسـیب
را نسـبت بـه اسـتانهای دیگـر میبینـد .اکنـون بـا
رکـود حاکـم و کاهـش پروژههای عمرانـی و زیربنایی،
فعالیـت بسـیاری از کارخانههـا در طرحهـای عمرانـی
و توسـعهای متوقـف شـده و ظرفیـت اشـتغال اسـتان
اصفهـان هـم بـه تبع پایین آمده اسـت .از سـوی دیگر
بـه دلیـل رکود بسـیاری از صنایـع در تامیـن مواداولیه
بـا مشـکل روبـهرو هسـتند و کارفرمایـان دولتـی هـم
پولهـای آنهـا را پرداخـت نمیکننـد و ایـن صنایـع
نمیتواننـد بـه تولیـد و جـذب اشـتغال ادامـه دهند.
یکـی از مولفههـای قـرن بیسـت و یکـم
گسـترش خدمـات مبتنـی برگردشـگری،
مهماننـوازی و کیفیت آن اسـت ،در کشـور
ایـران چـه پیـش نیازهایـی بـرای توسـعه
صنایـع مرتبـط بـا گردشـگری مـورد نیـاز
اسـت؟
صافـی :صنعـت گردشـگری امـروزه به عنـوان یکی
از مهمتریـن منابـع درآمـد ارزی کشـورها شـناخته
مـی شـود و بـر این اسـاس بسـیاری از کشـورها برای
بهرهبـرداری بیشـتر از ایـن صنعت سـرمایهگذاریهای
قابـل توجهـی در این حـوزه انجـام دادهاند.
اسـتان اصفهـان به عنـوان  ۱۰شـهر برتر گردشـگری
دنیـا مطـرح اسـت و بایـد گفـت اصفهـان همـواره بـه
عنـوان یکـی از  ۱۰شـهر زیبای جهـان سرشـار از آثار
هنـری و تاریخـی اسـت و حرکـت بـه سـمت رونـق
صنعـت گردشـگری در این قـرن بیـش از صنایع فعلی
سـنگین اسـتان چـه در ارتقـا ظرفیـت و چـه توسـعه
اشـتغالزایی نقـش دارد.
طبیعـی اسـت کـه در کنـار جاذبههـای طبیعـی،
تاریخـی ،فرهنگـی و اجتماعـی هـر کشـور رشـد ایـن
صنعـت نیازمنـد سـرمایهگذاری فـراوان در سـاخت
و تجهیـز زیرسـاختهای مـورد نیـاز از جملـه اماکـن
اقامتـی ،رفاهـی و سیسـتم حمـل نقـل هوایـی ،زمینی
و دریایـی اسـت ،امـا اسـتان اصفهـان نسـبت بـه تمام
پتانسـیلهای کمتریـن رشـد را در ایـن مـوارد اساسـی
توسـعه گردشـگری داشـته اسـت.
اسـتان اصفهـان بـا وجـود ظرفیتهـای مختلـف در
حـوزه گردشـگری نظیـر اماکـن تاریخـی ،جاذبههـای
طبیعـی ،اقـوام و سـنتهای مختلـف میتوانـد نقـش
تاثیرگـذار و بیبدیلـی داشـته باشـد ،امـا اکنـون بـرای
سـاخت و سـاز و راهانـدازی هتلهـای گردشـگری از
اسـتانهای مشـهد ،تبریـز و شـیراز بسـیار عقبتـر
اسـت و حتـی سـرمایهگذاران داخلـی اصفهـان هـم
هنـوز نتوانسـتهاند هتلهـای خـود را افتتـاح کننـد.
بـا توسـعه صنعـت جهانگـردي ،بخشهـاي صنعـت و
كشـاورزي بـا افزايـش تقاضـا بـراي صنايـع مصرفـي
و صنايـع دسـتي و بخـش سـاختمان بـا افزايـش
سـرمايهگذاري در گسـترش تاسيسـات اقامتـي ،راههـا
و جادههـاي مناسـب  ، ...و بخـش خدمـات بـا افزايش
تقاضـا بـراي بهرهبـرداري از امكانـات سـنتي و مدرن،
و خدمـات پذيرايـي ،خدمـات حمـل ونقـل و ارتباطات،
انـواع خدمـات مالـي و خدمـات آموزشـي و فرهنگي و
غيـره روبـهرو ميشـود.
در ایـن فضـا بـه نظـر میرسـد مـا
نتوانسـتهایم جاذبههـای گردشـگری ایـران
و اصفهـان را بـه یـک ارزش تبدیـل کنیـم.
دلیـل ایـن عـدم موفقیـت چیسـت؟
صافـی :ایـن اتفاق مهـم همـکاری ویژه بیـن وزارت
امـور خارجه و سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری،
اسـتانداریها ،فرمانـداری ،مسـکن و شهرسـازی و
شـهرداریها را میطلبـد کـه تاکنـون ارگانهـای
دولتـی اسـتان اصفهـان در ایـن راسـتا مطلـوب عمـل
نکرد هانـد.
ایـن ارگانهـا بـا سـختگیریهای بیمـورد ،عـدم
همـکاری ،مانـع تراشـی و پیچیدگی بروکراسـی اداری
سـبب سـرمایهگریزی سـرمایهداران از اسـتان اصفهان
میشـوند و چنیـن شـرایطی سـرمایهگذار خارجـی و
داخلـی از اقـدام خـود صرفنظـر میکنـد و بـا ایـن
اوصـاف اصفهـان بـا تمـام ظرفیتهـای تاملبرانگیـز
و چشـمگیر در صنعـت گردشـگری  15سـال از
اسـتانهای داخـل کشـور عقبتـر اسـت.
ايران كشـوري اسـت كـه جاذبـه هاي گردشـگري آن
بنـا بـر اظهارنظرهايي كه جهانگـردان و بازديدكنندگان
از آن داشـته انـد ،هـر گردشـگري را بـه وجـد آورده
اسـت .جـدا از جاذبـه هـاي تاريخـي كـه در نـوع خود
در سـطح جهانـي بـي نظيـر هسـتند ،وجـود برخـي
موهبـت هـاي طبيعـي چـون روسـتاهاي تاريخـي و
شـگرف ،ميـراث غنـي و تمدنـي ،جلوه هايي بـي نظير
از اكوتوريسـم و ...هـر كـدام در نوبـه خـود مـي توانـد
توريسـم اين كشـور را بـا تحولي بزرگ روبه رو سـازد.
وضعیـت توریسـم در ایـران در مقایسـه بـا بسـیاری
از کشـورها حاکـی از عـدم توسـعه یافتگـی و
وجـود تنگناهـای زیـادی در ایـن بخـش اسـت کـه
سیاسـتگذاریهای کالن در سـطح ملی و نیـز تدابیر و
سیاسـتهای اسـتانی و منطقـهای در آن نقـش داشـته
اسـت.
درک درسـت گردشـگری و برداشـتن موانـع از
پیـش روی آن مسـتلزم برنامهریزیهـای
اقتصـادی -اجتماعی اسـت ،چـرا که به لحاظ انباشـت
سـرمایه در جوامـع توسـعه ،مسـافرت آنـان بـه جوامع
توسـعه نیافتـه میتوانـد از جهـت ارزآوری و بهبـود
اوضـاع اجتماعی-اقتصـادی بسـیار موثـر باشـد اما این
امـر بـا چالشهـا و موانعـی روبروسـت.
توجـه بـه گردشـگری و قـرار گرفتـن آن در مسـیر
صحیـح و واقعـی خـود ظرفیـت بسـیار باالیـی بـرای
تحقـق شـعار سـال و نیـل بـه منویـات مقـام معظـم
رهبـری (مدظلـه العالـی) در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی
دارد و اقتصـاد گردشـگری بـه دلیـل ویژگیهایـی
ماننـد اتـکای بـه تولیـد داخلـی ،درونزایـی و ارتبـاط
بـا اقتصادهـای کوچـک و فراگیـر تـوان باالیـی برای
ارتقـای اقتصـاد مقاومتـی دارد.
مسـعود گلشـیرازی :براسـاس درصـد بـاالی بیـکاری
در اسـتان اصفهـان تنهـا مزیـت اسـتان بنا به بررسـی
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سـند آمایـش ،حـوزه گردشـگری اسـت و ایـن حـوزه
شاه کلید معضل اشتغال استان محسوب میشود.
طـی دو سـال گذشـته دو موضوع مهـم و تخصصی در
اتـاق بازرگانـی اصفهـان مورد بررسـی قـرار گرفت که
شـامل نـام و نشـان تجـاری ایـران بـه عنـوان مبنای
تعاملـی بـا دنیـای پیرامونـی توسـعه گردشـگری بـه
عنـوان شـاه کلیـد معضـل اشـتغال در اسـتان اسـت و
از ایـن فرصت تاکنون نتوانسـتیم بدرسـتی بهره ببریم.
بـدون شـک اسـتان اصفهان بـه عنوان قطـب صنعت
گردشـگری مشـهود اسـت ،امـا از درصـد بیـکاری
بیشـتری نسـبت بـه کل کشـور رنـج میبـرد .راه
حـل مناسـب بـرای فائـق آمـدن بـر ایـن معضـل در
کوتاه مدت توجه ویژه بر حوزه گردشـگری اسـت ،زیرا
آحـاد جامعـه در موفقیـت این حـوزه تاثیرگذار هسـتند.
امـروز شـاهد هسـتیم شـهرداری اصفهـان بـه عنـوان
یکـی از تاثیرگذارتریـن ارگانها در حوزه گردشـگری با
تصویـب شـورای شـهر اصفهان عـوارض هتل سـازی
در اصفهـان را بـه مـدت سـه سـال دارای معافیـت
مالیاتـی اعلام کـرد که ایـن موضـوع انگیزه مناسـب
بـرای سـرمایهگذاران عرصـه اقامتـی و گردشـگری
ا ست .
بـا هماهنگـی اسـتاندار اصفهـان ،مسـووالن مرتبـط
دولتـی و ملـی بـا بخـش خصوصـی امیدواریـم ایـن
خیـزش اسـتانی بـه نتیجـه برسـد و در نهایـت نیز این
آگاهـی در جامعـه ایجـاد شـود کـه زمـان اسـتفاده از
میـراث بـا ارزش گذشـتگان فـرا رسـیده اسـت.
آمـار اشـتغال و بیـکاری ارایـه شـده بانـک
مرکـزی در کشـور و اسـتان اصفهـان را
چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟

سال بیست و دوم شماره 6114

اسـت ،در سـال  94و  95بیشـترین تعدیـل نیـرو را در
کشـور داشـتهایم .در نیمه نخسـت سـال گذشـته تعداد
افـراد تعدیل شـده از کار در اسـتان اصفهـان که تحت
پوشـش بیمـه بیـکاری رفتهانـد در حدود  20هـزار نفر
بـوده اسـت .چنانچه این میزان را در  6ماهه دوم سـال
گذشـته حسـاب کنیم فقط در اسـتان اصفهان  40هزار
نفـر تحت پوشـش بیمـه بیـکاری رفتهاند.
ایـن تعـداد افـراد تعدیـل از کار میتوانسـتند از بیمـه
بیـکاری اسـتفاده کننـد ،افـرادی کـه در طـول فقـط
یکسـال در اسـتان اصفهـان بیـکار شـدهاند بیـش از
ایـن ارقام اسـت ،زیـرا بیمه بیکاری شـامل تمـام افراد
نمیشـود .فقـط در طـول یکسـال اخیـر بسـیاری از
واحدهـای تولیـد کوچـک صنعتی ،کاشـی نیلو ،کاشـی
اصفهـان ،پلیاکریـل و شـرکت ریسـندگی و بافندگـی
زاینـدهرود در اسـتان اصفهـان با تعدیـل نیروهای خود
تعطیـل شـدهاند .البتـه آمـار تعدیـل نیروهـا در اسـتان
بیـش از ارقامـی اسـت که بیـان کردیم و به تبـع ارقام
کارخانههـا و واحدهـای تولیـدی در اسـتان هـم بیـش
از اینها اسـت.
اکبـری :هـر سـازمان و اشـخاص غیرمتخصص بجز
سـازمان مرکـز آمـار ایـران کـه پیرامـون میـزان آمـار
بیـکاری کشـور و اسـتانها از جملـه اسـتان اصفهـان
اظهارنظـر میکننـد اقدامـی کارشناسـانه نیسـت و این
افـراد کاملا اشـتباه کردهانـد که آمـاری را ارایـه کنند
و بـر آمـار خود هـم اصرار داشـته باشـند.
آمارهـای بیـکاری و اشـتغال کشـور کـه توسـط مرکز
آمـار ایـران اطالعرسـانی میشـود مسـتند اسـت نباید
بـه آمارهـای بانـک مرکـزی و اشـخاص دیگـر تکیـه
کنیـم .بـا اجـازه مرکـز آمار ایـران هـر ماهه براسـاس

اشتغال نصف جهان
در بنبست!
سـید ناصـر موسـوی الرگانی :نـرخ بیـکاری در
اسـتان اصفهـان به  ۳۰درصد رسـیده ۴۰ ،هـزار کارگر
اصفهانـی در سـال  ۹۵تحت پوشـش بیـکاری رفتهاند.
ارایـه آمـار ایجـاد  900 ،700و یـک میلیـون و 200
هـزار شـغل توسـط مسـووالن دولتـی پایـه و اسـاس
دقیق نـدارد.
در جلسـات مختلف از مسـووالن دولتی خواسـته شـده
بیـان کننـد کـه ایـن آمارهـای اشـتغالزایی در کـدام
واحدهـا و شـرکتها ایجـاد شـده اسـت ،زیـرا آمـار

شـاخصهای موجـود در کشـور آمـار و اطالعـات
بیـکاری و اشـتغال را جمـعآوری کـرده و بـه این مرکز
ارسـال میکنیـم و حتـی خودمـان هـم اجـازه انتشـار
نداریـم و مرکـز آمار گزارشهـا را پس از آنالیز منتشـر
میکنـد.
بـر همین اسـاس در بهار امسـال آمـار بیکاری اسـتان
اصفهـان بـه  16.1دهـم درصـد رسـیده کـه در بهـار
سـال  95ایـن آمـار  15.7دهـم درصـد بوده اسـت .اما
معیـار بیـکاری در اسـتانها و کشـور سـال اسـت نـه

و ارقـام بـا رشـد بیـکاری در جامعـه بـه هیـچ عنـوان
همخوانـی نـدارد ،امـا تاکنـون پاسـخی دریافت نشـده
ا ست .
مقـام معظـم رهبـری پیـش از انتخابـات ریاسـت
جمهـوری سـال  92برای همـه کاندیداهـای انتخابات
فرمودنـد قولـی بـه مـردم بدهیـد کـه در پایـان دوره
ریاسـت جمهـوری بـه دلیـل عـدم تحقق آن شـرمنده
مـردم نشـوید .چنانچـه دولـت فعلـی پیـام ایشـان را
سـرلوحه کار خـود قـرار داده بود ،هیچ مشـکلی برایش
پیـش نمیآمـد.
مبحـث بیـکاری جوانـان تحصیلکـرده و از تحصیـل
مانـده از مهمتریـن مشـکالت کشـور اسـت .ایـن
مشـکل آنقـدر حـاد اسـت کـه رهبـر معظـم انقلاب
فرمودنـد "خجالت بنده از جوانی که دسـت خالی شـب
بـه منـزل مـیرود خیلـی بیشـتر اسـت" و متذکـر بـه
اشـتغال جوانـان شـدند .یکـی از مسـائلی کـه میتواند
خواسـتههای رهبـری و سیاسـتهای ابالغـی سـران
قـوا را تحقـق دهد ،ایجاد اشـتغال واقعی بـرای جوانان
کشـور است.
بـه دلیـل آمـار بـاال و عـدم رفـع معضـل بیـکاری در
دولـت فعلـی ،ارایـه گزارشهـا مشـاوران رهبـری بـه
ایشـان و اطلاع کامـل مقام معظـم انقلاب از اوضاع
اقتصـادی کشـور ،امسـال بـه عنـوان سـال اقتصـاد
مقاومتـی ،تولیـد و اشـتغال نامگـذاری شـده اسـت.
یکـی از وعدههـای پیـش از انتخابـات سـال  92دولت
روحانـی رفع مشـکل بیکاری بـود ،اما آمـار بیکاری در
اکثر اسـتانهای کشـور نسـبت بـه قبـل از انتخابات 4
سـال گذشـته افزایش چشمگیری داشـته است.
اسـتان اصفهـان اسـتانی صنعتـی اسـت کـه بعـد از
جـدا شـدن البـرز از تهـران میتـوان آن را نخسـتین
اسـتان صنعتـی کشـور دانسـت ،امـا چنانچـه آمـار
بیـکاری را بـا کشـاورزان کـه در اسـتان بیـکار شـدند،
محاسـبه کنیـم باید گفـت در حال حاضـر میانگین نرخ
بیکاری در اسـتان اصفهان به  30درصد رسـیده اسـت.
بـه دلیـل کمبـود آب و خشکسـالیهای متوالـی قشـر
عظیمـی از کشـاورزان در اسـتان اصفهـان بیـکار
شـدهاند ،آمـار بیـکاری کـه اسـتانداری و مسـووالن
اسـتان اصفهـان ارایـه میدهنـد کـه نـرخ بیـکاری
اسـتان از میانگین کشـوری  3درصد بیشـتر اسـت ،این
آمارهـا نمیتوانـد دقیـق باشـد.
در هیـچ دوره ریاسـت جمهـوری در ایـران بـه انـدازه
 4سـال اخیـر تعدیـل نیـرو و تعطیلـی کارخانـه نبـوده

فصـل ،بـه عنوان مثال در زمسـتان سـال گذشـته نرخ
بیـکاری کشـور  12.5درصـد بـرآورد شـده بود.
عمدهتریـن آمـار بیـکاری اسـتان اصفهـان ناشـی از
سـالهای  92و  93بوده که در سـال گذشـته بخشـی
از بیـکاری اسـتان را جبـران کردهایم و بـه طور طبیعی
ایـن اقدامـات اجرایـی در سـال  ، 95اواخـر سـالهای
 96و  97تاثیرگـذار خواهـد بـود.
موسـوی الرگانـی :متاسـفانه مـردم رقمـی کـه
دولـت بـرای احیـاء واحدهـای صنعتـی بیـان کـرده را
درک نکردهانـد و در واقـع میتـوان گفـت هیـچ کاری
نشـده ،اکنـون نـرخ بیـکاری در کشـور بیـش از 12.5
درصـد و در برخـی از اسـتانها باالی  20درصد اسـت.
آمارهـای بیـکاری که توسـط مرکـز آمار یـا وزارت کار
و تعـاون رفـاه اجتماعـی داده میشـود با آمـار بیکاری
واقعـی در جامعـه تفـاوت زیـادی دارد و آمارها صحیح
نیسـت .آمـار بیـکاری اصفهان در مقایسـه بـا میانگین
کشـوری بسـیار بـاال قـرار دارد و حتـی در برخـی از
شهرسـتانهای اسـتان چنـد برابـر میانگیـن کشـوری
است.
آیـا تعریـف بیـکاری مطابـق بـا واقعیـت
جامعـه اسـت؟
موسـوی الرگانـی :در اکثـر اسـتانهای کشـور
بنگاههـای تولیـدی و صنعتـی در حال تعطیلی هسـتند
و بسـیاری از ایـن بنگاههـا و صنایـع بـه دلیـل کمبـود
بودجـه نیروهـای خـود را اخـراج میکننـد و همین امر
سـبب افزایـش نـرخ بیکاری در کشـور شـده اسـت.
بسـیاری از واحدهـای صنعتـی کوچـک و بـزرگ زیـر
سـایه بیتوجهـی بـه فراموشـی سـپرده شـده و اغلـب
ایـن واحدهـای صنعتـی در حـال تعطیلـی هسـتند.
رییـس جمهـور در ابتـدای فعالیـت دولـت یازدهم و در
سـخنرانیهای انتخاباتـی خـود نوید اشـتغالزایی و رفع
معضـل بیـکاری را میدادنـد که متاسـفانه بـا توجه به
شـرایط حاضـر شـاهد عـدم اشـتغالزایی و رفـع معضل
بیـکاری توسـط دولت هسـتیم.
مسـووالن دولتـی اهمیتـی بـه صنایـع و بنگاههـای
کوچـک نمیدهنـد ،بسـیاری از واحدهـای صنعتـی
کوچـک و بـزرگ زیـر سـایه بیتوجهـی به فراموشـی
سـپرده شـده و اغلـب ایـن واحدهـای صنعتـی در حال
تعطیلـی هسـتند .دولت بهجـای افزایش میـزان بودجه
واحدهـای صنعتـی و بنگاههـای کوچـک ،بودجههـای
آنهـا را کاهـش داده و در اختیـار سـایر صنایعـی کـه
اشـتغال کمتـری ایجـاد میکننـد ،قـرار داده اسـت.

بـرای احیـا واحدهـای صنعتـی کوچـک مقرر شـده که
از بانکهـا وام گیرنـد ،امـا بـا پرس و جو از مسـووالن
و مدیـران صنایـع بـه عمـل آمـده ،متوجه شـدهایم که
واحدهـای صنعتـی کـه موفـق بـه اخـذ وام شـدهاند
تعدادشـان بسـیار انـدک بـوده و موفـق بـه اخـذ وام
نشـدهاند.
یکـی از عوامـل مهم در اقتصـادی نبـودن تولید ،وجود
کاالی قاچـاق اسـت کـه انبارهـا و بازارهـای ایـران از
انـواع ایـن کاالها انباشـت شـده ،آیـا نصف شـدن آمار
واردات کاالی قاچـاق مطابـق با واقعیت جامعه اسـت؟
اکبـری :میـزان قاچـاق کاال نسـبت بـه سـال  93از
 24بـه  12میلیـارد دالر نصف شـده و ایـن قابل تقدیر
اسـت کـه دولـت در مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز بسـیار
موفـق عمـل کـرده ،اما هنـوز تـا وضعیت مطلـوب راه
زیـادی داریم.
حاجـی دلیگانـی :گزارشهای آمـاری سـتاد مبارزه
بـا قاچاق کاال واقعی نیسـت و وضعیت اشـتغال جوانان
کاهـش قاچـاق را تاییـد نمیکند و عملا اتفاق خاصی
در بحـث مبارزه بـا قاچاق کاال نیفتاده اسـت.
آمـار کاهـش  50درصـدی قاچـاق از سـوی دولـت
یازدهـم و از سـوی یـک نهـاد امنیتـی هـم ایـن آمـار
اعلام شـد ،امـا برداشـت مـا از گـزارش یـک نهـاد
امنیتـی وابسـته بـه دولـت ایـن بـود کـه آمـار 12.5
میلیـارد دالری قاچـاق کاال بـا وضعیـت واقعـی قاچاق
در کشـور همخوانـی نداشـته اسـت .سـتاد مبـارزه بـا
قاچـاق کاال و ارز مدعـی اسـت کـه میـزان قاچاق کاال
نصـف شـده ،امـا گـزارش نماینـده یـک نهـاد امنیتـی
دولتـی حاکـی از آن بـود کـه نصف شـدن آمـار قاچاق
قابـل بررسـی بـوده و نمیشـود آن را دربسـت قبـول
کر د .
اگـر آمـار قاچـاق کاال نصـف شـده باشـد باید آثـار آن
در جامعـه آشـکار و مشـهود باشـد مـا امـروز در فضای
اقتصـادی بـه راحتـی وفـور کاالی قاچـاق را مشـاهده
میکنیـم و همـه میبیننـد کـه بـه لحـاظ ایجـاد
اشـتغال هـم تحولـی صورت نگرفته اسـت .مسـووالن
اعلام کردهانـد کـه در ازای  25میلیـارد دالر قاچـاق
سـالیانه  700هـزار شـغل از دسـت مـیرود؛ ایـن آمـار
نشـاندهنده ایـن اسـت که بایـد با نصف شـدن میزان
قاچـاق ،آمـار شـغلهای از دسـت رفتـه سـالیانه نیـز
نصف شـود.
سـوالی کـه در ایـن زمینه وجـود دارد این اسـت که آیا
ایـن اتفاق در جامعه افتاده مسـلم اسـت کـه در فضای
اقتصادی شـاهد چنین شـرایطی نیسـتیم؟ سـتاد مبارزه
بـا قاچـاق کاال و ارز بایـد در رابطـه بـا ایـن موضـوع
آمارهایـی را ارایـه کنـد کـه بـا واقعیتهـای موجود در
جامعـه تطابـق داشـته و قابلیت راسـتی آزمایی داشـته
باشد.
انتقادهـای دادسـتان نسـبت بـه عملکرد سـتاد صحیح
بـود و امیدواریـم ایـن انتقـاد یـک تلنگـری بـرای
سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق باشـد تـا یـک حرکـت جدید
و عملیاتـی را بـرای مهـار و جلوگیـری از قاچـاق آغـاز
کنـد .بـه نظـر مـن امسـال نیـز رییس سـتاد مبـارزه با
کاالی قاچـاق و ارز نمـره مـردودی و غیرقابـل قبـول
میگیـرد.
روناسـی :هنـوز  15میلیـارد دالر واردات قاچاق کاال
در کشـور داریـم کـه ایـن آمـار بسـیار باالیی اسـت و
قاچـاق بـه دلیـل عـدم پرداخـت مالیـات ،عـوارض و
ارزش افـزوده بـه دولـت ضـرر میرسـاند و از سـوی
دیگـر ایـن میـزان واردات در جـدود  1.5تـا  2میلیـارد
دالر مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه آن تعلـق میگیـرد
کـه بـا نبـود پرداختها ،اجنـاس بیکیفیت وارد کشـور
شـده و بـه دلیـل عرضـه ارزانتـر کاالهـا نسـبت بـه
تولیـد داخلـی ،تولیدکننـدگان را بـه ورشکسـتگی
میکشـاند.
معتقـدم بایـد قیمـت ارز واقعـی شـود طی چهار سـال
گذشـته تمـام اجنـاس بـا تـورم  70درصـد روبـهرو
شـدهاند ،امـا دالر هیچگونـه تغییـری نکرده ،متاسـفانه
دولـت دالرهـای نفتـی را بـه بـازار تزریـق میکنـد و
بـا کمـک واردکنندههـا سـعی دارد کـه شـرکتهای
خارجـی کاالهـای خـود را ارزانتـر در ایران بفروشـند.
بـه اعتقـاد شـما قوانیـن حـوزه کار نیازمنـد
اصالحـات اسـت؟ موانع گسـترش اشـتغال
در اسـتان اصفهـان چیسـت؟
روناسـی :بلـه ایـن قوانیـن دسـت و پاگیـر بایـد
حتمـا اصلاح شـود .بـا وجـود اینکـه اسـتان اصفهان،
اسـتانی مهاجرپذیـر در کار محسـوب میشـود ،امـا
فضـای کسـب و کار در ایـن اسـتان بسـیار سـختتر
از شـهرهای دیگـر اسـت و فشـار مالیاتـی حاکـم بـر
بنگاههـای کوچـک و متوسـط کـه بـر اصفهـان وجود
دارد بیـش از اسـتانهای دیگـر اسـت .در چنـد سـال
گذشـته بـه دلیـل رکـود در کشـور صنایـع بـزرگ
بدون سـودآوریهای چشـمگیر دچـار رکـود اقتصادی
شـدهاند ،امـا مالیـات پرداختـی آنها همچنان باالسـت.
امسـال علیرغـم اینکـه اصنـاف و پنـج بنـگاه بـزرگ
اسـتان اصفهـان مالیات کمتـری پرداخـت کردهاند ،اما
براسـاس تحقیقـات مسـتند موجـود در اتـاق بازرگانـی
اصفهـان ،مالیـات دریافتـی اسـتان بازهـم بیـش از
اسـتانهای دیگر بوده و حتی بسـیاری از شـرکتهای
اصفهانـی بـه دلیـل درصد بـاالی مالیاتهـا دفاتر خود
را بـه تهـران منتقـل میکننـد .اتخـاذ مالیاتهـای باال
در اصفهـان بیـداد میکنـد و کمـر صنعـت را خـورد
کرده اسـت.
فضـای کسـب و کار حاکـم بـر اسـتان اصفهـان کـه
سـنگینتر از اسـتانهای دیگـر اسـت بـه دلیـل
فرهنـگ خـود مـا اصفهانیهاسـت ،چـرا که مـا خیلی
محافظـهکار هسـتیم و عوامـل دولتـی هـم بـرای مـا
بسـیار سـخت میگیرنـد تـا بـرای آنهـا در اجـرای
قانـون مشـکل ایجـاد نشـود و شـاخص کسـب و کار
در اصفهـان نامناسـبتر از اسـتانهای دیگـر بـوده
بنابرایـن بیـکاری اسـتان از متوسـط کشـوری بسـیار
باالتـر اسـت.
از سـوی دیگـر تسـهیالت بانکـی در ظاهـر  18درصد
تعییـن شـده ،بلکـه در عمـل  40درصـد اسـت بـه
عنـوان مثـال؛ اکنـون برخـی بانکهـا بـا  27درصـد
بـه واحدهـای تولیـدی و صنعتی وام پرداخـت میکنند
کـه بـا  12درصـد جریمه تاخیـر در مجمـوع  39درصد
میشـود در ایـن شـرایط رکـود اقتصـادی کـدام واحد
میتوانـد بـدون سـودآوری چنیـن بهـرهای را پرداخت
کند .
متاسـفانه خـود بانـک مرکـزی  34درصد از
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بانکهـا جریمـه میگیـرد؛ یعنی بـه بانکها
خـط میدهـد کـه میتوانیـد تـا  34درصـد
به مـردم بهـره دهیـد .بانکهـای خصوصی
و دولتـی نیـز هوشـمند و بـه دنبـال جـذب
مشـتری هسـتند .بنابرایـن خـط بهـره را
بانـک مرکـزی میدهـد .از سـوی دیگـر مـا
در بخـش تولیـد شـاهد بوروکراسـی اداری
باالیی هسـتیم.
از سـوی دیگر در خصـوص بانکها بایـد بگویم زمانی
کـه بانکهـا حـدود  24درصـد بـدون مالیـات بهـره
پرداخـت میکنند هیـچ کس تمایل به سـرمایه گذاری
در بخـش تولیـد نخواهـد داشـت .مثلا اگـر
دولـت بـه دنبـال جـذب سـرمایه گـذاری اسـت،
سـرمایهگذار بایـد  25درصـد از مالیـات معـاف شـود؛
همچنیـن بیمـه را نصـف و پرداخـت تسـهیالت بانکی
آن بـه  10درصـد کاهـش یابـد .در ایـن فضـا و با این
سیاسـت تمام سـرمایهگذاران تمایل به حضـور در بازار
تولیـد پیـدا میکننـد ،اما افـرادی کـه به راحتـی با 24
درصـد بهـره پـول خـود را از بانکها دریافـت میکنند
بنابرایـن هیچگونـه رغبتـی بـرای سـرمایهگذاری
سـرمایههای خودشـان در بخـش تولیـد ندارنـد.
بـا ایـن شـرایط بـرای جـذب سـرمایههای مـردم و
سـرمایهگذاران در بخـش تولیـد و اشـتغال بایـد فضای
کسـب و کار ،بوروکراسـی اداری ،برخـورد بانکهـا
و سـازمان تامیـن اجتماعـی و مراحـل سـخت ثبـت
شـرکتها را بهبـود دهیم تا سـرمایه گریزی از اسـتان
اصفهـان هـم رفع شـود.
به اعتقاد شما مهمترین چالش پیش روی
اشتغال چیست؟
ارز از مهمتریـن شـاخصههای بـازار خارجـی اسـت.
تقریبـا در دولـت یازدهـم نـرخ ارز ثابـت بـود ،امـا در
همیـن مـدت قیمـت تمـام شـده محصـوالت داخلـی
نسـبت بـه سـال  ،92حـدود  70درصـد گـران شـد؛
بـه ایـن معنـا کـه در دولـت یازدهـم  70درصـد تـورم
را تجربـه کردهایـم .در ایـن فضـا قیمـت کاالهـای
خارجـی شـاید در حـدود  10درصـد افزایـش داشـت،
امـا هزینههـای تولیـد داخـل  60درصد گرانتـر از تولید
خارجـی اسـت.
مـا بـرای کنتـرل ایـن موضـوع بایـد نـرخ ارز را هـر
سـاله تسـعیر کنیـم ،طـی ایـن سـالها باید نـرخ دالر
بـه  6هـزار تومـان میرسـید .متاسـفانه اکنـون محـور
دولـت تولیـد نیسـت .ارزش پـول ملـی ایـران حـدود
 70درصـد در دولـت یازدهـم کاهـش یافتـه و در
ایـن شـرایط بـا تثبیـت نـرخ ارز مـا از واردات حمایـت
میکنیم.
وقتـی شـعار سـال اقتصـاد مقاومتـی ،تولید
و اشـتغال اسـت ،از رؤسـای سـه قـوه،
وزرا و مدیـران انتظـار مـیرود کـه هـر روز
گـزارش کار خـود را در این بـاره ارایه دهند.
متاسـفانه ایـن کار تاکنـون محقـق نشـده
اسـت .اشـتغال اولویـت اول نظـام اسـت،
امـا هیـچ اقدامی تاکنـون صـورت نگرفته؛ از
سـوی دیگـر مباحثـی چون یکسـان سـازی
نـرخ ارز ،از بیـن رفتـن فسـاد اداری بایـد
محقـق گـردد و همچنیـن باید شـاخصهای
کسـب و کار تعریـف شـود؛ متاسـفانه مـا
پایـش درسـتی در بحـث اشـتغال نداریـم.
ما براسـاس شـعار سـال جلسـات بسـیاری
را تاکنـون بـا محوریـت اقتصـاد مقاومتـی
برگـزار کردهایـم ،امـا در عمـل طـی ایـن
 4مـاه سـپری شـده خروجـی جلسـهها
کـم رونق بـوده و فقـط پیشـنهادات بر روی
کاغـذ باقیمانده اسـت.
کالمآخر
نامگـذاری سـال جـاری بـا عنـوان اقتصـاد مقاومتـی؛
تولیـد و اشـتغال ،از سـوی مقـام معظـم رهبـری ،موید
ایـن نکتـه اسـت کـه بحـث رونـق تولیـد و افزایـش
اشـتغال ،یکـی از اولویتهـای اصلـی نظـام اسـت
و تمـام سیاسـتمداران ،بایـد بـرای پیشـبرد آن گام
بردارنـد .امـا بـا وجودیکـه سالهاسـت در ایـن مـورد
صحبـت و برنامهریـزی میشـود ،چـرا در تحقـق آن
موفـق نبودهایـم؟
مقـام معظـم رهبـری در ابتدای سـال جاری بـه نکات
مهـم و قابـل توجهـی در زمینـه اشـتغال پرداختنـد.
موضوعـی کـه تـا پیـش از ایـن نیـز بارهـا و بارهـا از
سـوی ایشـان مـورد تاکیـد و اشـاره قرارگرفتـه ،امـا
متاسـفانه بـا وجـود اشـارات و راهنماییهـای ایشـان
ایـن مهـم هنـوز یـک معضـل جـدی و قابـل توجـه
ا ست .
مقـام معظـم رهبـری در کنـار رهنمودهـای خـود بـه
ایـن مسـاله تاکیـد کردنـد کـه "بیـن اشـتغال و تولیـد
ملّـی ارتبـاط وجـود دارد .اگـر مـا بخواهیم اشـتغال در
کشـور بـه وجـود بیایـد ،بایـد بـه تولیـد ملّـی -تولیـ ِد
بهمعنـای عـام کلمـه؛ تولید صنعتـی ،تولید کشـاورزی،
تولیـد خدمـات -اهمیـت بدهیم؛ همـه اینهـا باید مورد
توجـه قـرار بگیـرد و بـرای اینهـا برنامهریـزی بشـود.
اینهـا چیزهایی نیسـت که جایز باشـد ما اینهـا را تاخیر
بیندازیـم ،بایـد در اولیـن فرصتها مسـووالن ذیربط
هرکه مسـوول اسـت و مسـوول خواهد بـود -به اینمسـاله بپـردازد .بنابرایـن ،ایـن مسـایل ،جـزو مسـایل
اولو ّیـتدار و درجـهی اول نظـام اسـت".
ایشـان اشـتغال را بـه عنوان یکـی از معضلات اصلی
و قابـل توجـه کشـور نامیدنـد ،امـا متاسـفانه دولتهـا
برخلاف شـعارها و وعدههایـی کـه تـا پیـش از
روی کار آمـدن ارایـه میکننـد در مرحلـه عمـل
هیچـگاه ایـن رونـد بـه نتیجـه نرسـیده و هـر روز
بـر تبعـات منفـی ناشـی از ایـن مسـاله افـزوده شـده
است.
سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه بـا رشـد کـدام بخـش
از اقتصـاد ،میتـوان بـرای بیـکاران موجـود در بـازار
کار شـغل فراهـم کـرد؟ مطالعـات نشـان میدهـد
کـه بخـش صنعـت در اقتصـاد جذبکننـده نیروهـای
متخصص تربیت شـده در دانشـگاهها نیسـت .براسـتی
بـا وجـود موانـع متعـدد در مسـیر تولیـد ،میتـوان در
راسـتای رونـق آن گام برداشـت؟ آیـا بسـتر و ظرفیـت
قانونـی بـرای کمـک بـه افزایـش اشـتغال و کاهـش
نـرخ بیکاری در کشـور وجـود دارد؟ آیا زیرسـاختهای
اجتماعـی و فرهنگـی ،اقتصـادی و سیاسـی آمادگـی
حرکتـی عظیـم بـرای تحقـق شـعار سـال اقتصـاد
مقاومتـی؛ تولیـد و اشـتغال را دارنـد؟

