اقتصاد کرمان در گفت و گو با
«مهرداد محمدی سلیمانی»
بررسی کرد
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* اشتغال ناقص استان کرمان در سال  15.6 ،93درصد را نشان میدهد ،در حالی که میانگین کشور  8.5درصد برآورد شده است
اقتصاد کرمان :انگشت اتهام به درست یا غلط در مورد شرایط
آبی استان متوجه بخش کشاورزی است .در این میان آنچه که
مورد اذعان همه منتقدان است حرکت بدون برنامه و بهرهوری
در این بخش است که در مقاطع مختلف و به اشکال گوناگون،
عوارض آن آشکار شده اس�ت .کرمان در این سالها تاوان و
هزینه بیتوجهی به مدیریت کش�ت ،توسعه مکانیزاسیون و
تداوم آبیاری سنتی را داده و همچنان میدهد .هر برنامهریزی
در بخش�ی که قابل حذف هم نیس�ت و با زندگی و معیش�ت
هزاران کرمانی گره خورده اما باید مبتنی بر اطالعات درست
و قابل اس�تناد باش�د .از این رهگذر ،تنها میتوان امیدی به
س�امان گرفتن و بهینه شدن کشاورزی اس�تان داشت و جز
این ،حاصل همان است که تاکنون بوده است.
استخراج نتایج سرشماری کشاورزی استان اما میتواند پایان
و آغازی باشد بر چالشهای بخش کشاورزی و سامان یافتن و
بهرهور شدن این بخش .نتایج سرشماری کشاورزی استان را
با مهرداد سلیمانی معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان کرمان بررسی کردهایم.
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معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت :یکی
از بخشهای بسیار مهمی که حائز اهمیت است نرخ مشارکت اقتصادی و سهم
اشتغال بخشهای اقتصادی است که عالوه بر نرخ مشارکت ،سهم اشتغال هم
مشخص میشود.
وی با اشاره به اینکه سهم اش��تغال در بخش کشاورزی اس��تان در فصلهای
مختلف نوسان دارد ،اظهار کرد :بر اس��اس نتایج سالیانه نیروی کار انجام شده
 34.6درصد از سهم اشتغال در اس��تان کرمان در سال  93به بخش کشاورزی
اختصاص دارد که این رقم در کشور  19.2درصد میباشد و به این معنی است
که نیروی شاغل در بخش کشاورزی استان کرمان نزدیک به دو برابر میانگین
کشوری است.
وی ادامه داد :از سوی دیگر اشتغال ناقص استان در سال  15.6 ، 93درصد را
نشان میدهد در حالی که میانگین کش��وری  8.5درصد برآورد شده است و با
توجه به باال بودن سهم استان در بخش کشاورزی و ماهیت این بخش ،قطعا این
اشتغال ناقص مربوط به بخش کشاورزی است.
وی بیان کرد :درصد سهم اشتغال کشاورزی از نتایج طرح نیروی کار که مبنای

بس��یاری از طرحها و مقایسه کش��وری است ،نش��ان میدهد که خانوادههای
بسیاری در استان کرمان از راه کشاورزی ارتزاق می کنند.
وی اضافه کرد :بر اس��اس تعریف نیروی کار ،هر فردی که بیش از یک س��اعت
در هفته مرجع کار کند ،فرد دارای کار محس��وب میشود که این تعریف جای
مناقشه دارد و آن را با اشتغال ناقص ،همراه میدانند.
وی یادآور ش��د :عالوه بر مواردی که در مورد نرخ بیکاری ذکر ش��د که نتایج
آن هم منتشر میش��ود اطالعات تفکیکی در مورد وضعیت درصدی هر یک از
فاکتورهای زیرمجموعه در بخش کشاورزی هم موجود است به عنوان مثال چند
درصد از اشتغال بخش کشاورزی استان مربوط به زنان یا مردان است و یا افراد
شاغل این بخش در چه گروه سنی قرار دارند.
محمدی سلیمانی تصریح کرد :قطعا یکی از مواردی که در استان کرمان از سوی
مسئوالن پیگیری میش��ود تغییر رویکرد از بخش کشاورزی به سایر بخشها
است و اگر بتوان بخش خدمات را پررنگتر کرد و اشتغال را به سمت این بخش
کشاند ،درادامه آن شغل پایدار ایجاد خواهد شد.
وی افزود :خدم��ات ،یکی از پایدارترین بخشها اس��ت که اش��تغال دائم را به
همراه دارد و با برنامهریزی بر روی این بخش در استان ،درصد اشتغال ناقص به
پایینترین حد خود خواهد رسید.
وی گفت 48 :درصد سهم اش��تغال کش��ور در بخش خدمات است که استان
کرمان  10درصد نس��بت به میانگین کش��وری ،کمتر اس��ت و این آمار نشان
میدهد که اس��تان کرمان ظرفیت ارتقای این بخ��ش را دارد در حالی که در
کشور ،ارتقاء بخش خدمات بسیار سختتر است .البته به این معنی نیست که
بگوییم سهم بخش کش��اورزی را نادیده بگیریم و چرا که نادیده گرفتن سهم
بخش کشاورزی در اش��تغال استان ،زمینههای حاشیه نش��ینی و مهاجرت را
فراهم میکند.
وی به میزان اشتغال در بخش صنعت بر اساس آمار سال  93اشاره کرد و افزود:
در بخش صنعت ،میانگین اشتغال کش��وری  32درصد است و کرمان رقم 27
درصد را به خود اختصاص داده است واین آمار نشان میدهد فاصله زیادی بین
ارقام وجود ندارد و میتوان این درصدرا ارتقاء داد.
وی تاکید کرد :در بخش صنعت و کشاورزی سهم زنان از اشتغال پایین است.
بر اساس آمار کشوری بیش از  68درصد سهم زنان از اشتغال در بخش خدمات
است که با ارتقاء دادن سهم بخش خدمات میتوان به نحوی نابرابری بیکاری
جنسیتی در استان را کاهش داد.
وی همچنین گفت :خوش��بختانه س��هم اش��تغال زنان ،عدد باالیی است که
میانگین کشوری  14درصد را نشان میدهد و در استان کرمان این رقم به 19

