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 1 بیانیه شماره

 

 بیکاری در استان یزد: موضوع 
 (1.1نسخه )

 

 

 

 

 

 

 شناخت وضع موجود با تاکید بر پدیده چند سطحی نرخ بیکاری: بخش اول 
رسیده  8935درصد در سال  1/81به  8931درصد در سال  5/6دهد نرخ بیکاری استان یزد از  آمارهای رسمی کشور نشان می

 جدی نگرانی مایة هنگامی بیکاری، پدیده. برابر شده است 1سال حدود  9به عبارت دیگر نرخ بیکاری استان در فاصله . است

پدیده . است شده تر سخت و تر پیچیده زمان گذر در پدیده این یابیم  در می در سالیان اخیر، آن روند به نگاهی با که شود می

. شود اساسی برای استان محسوب می یچالشک وضعیت چند سطحی پیدا کرده که یزد در حال حاضر یمخرب بیکاری در استان 

ای، الیه های چندگانه از این پدیده  عدم توازن جنسیتی در نرخ بیکاری، عدم توازن بر حسب مدرک تحصیلی و عدم توازن منطقه

البته چند الیه بودن بیکاری . لش را بسیار دشوار ساخته استگذاری برای عبور از این چا در استان بوجود آورده است که سیاست

 .هرچند وضعیت استان یزد نسبت به متوسط کشور حادتر است. مختص استان یزد نبوده و این ویژگی در کل کشور وجود دارد

 9۰تا  8۰سنی درصد جمعیت استان یزد در فاصله  ۰۴دهد بیش از  نشان می 8935نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد در فاصله  95)این بدین معنا است که تراکم جمعیت استان یزد بسیار جوان و حتی از متوسط کل کشور . سال قرار دارند

چنانچه در کنار این نیروی انسانی جوان، . تواند فرصت باشد هم تهدید این وضعیت هم می. تر است هم جوان( سال 95تا  8۰سنی 

های استان و  ها مبتنی بر مزیت گیری اما اگر جهت. ذاری فراهم شود یک فرصت برای اقتصاد استان خواهد بودهای سرمایه گ زمینه

های اقتصادی استان درست  اگر مزیت .تخصیص بهینه منابع صورت نگیرد، به یک معضل بزرگ برای استان تبدیل خواهند شد

ها درست شناسایی و استفاده نشود به یک  اما اگر مزیت. وان فرصت استشناسایی و مورد استفاده قرار گیرد، این نیروی انسانی ج

ای بر اساس قواعد نه صالحدیدها باشد، این نیروی  چنانچه استان یزد دارای یک استراتژی منسجم توسعه .شود تهدید تبدیل می

گام اول  .ستان رو به افزایش خواهد بودانسانی جوان در متن آن حضور موثر خواهد داشت؛ اما در غیر این صورت تعداد بیکاران ا

اگر همین مرحله مورد پذیرش . های توسعه استان یزد در یک دهه گذشته است ها و سیاست شناسی اهداف کلی، استراتژی آسیب

 . بین بود توان به ادامه کار خوش قرار گیرد می
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 1931ر سال مقایسه وضعیت موجود بازار کار استان یزد با سایر استان های کشور د 

تا کنون و عبور نرخ بیکاری استان از نرخ بیکاری کشور در دو  8931همزمان با افزایش مداوم نرخ بیکاری استان یزد از سال 

 6/8استان یزد با  بیکارینرخ . اجتماعی بیکاری متمرکز شده است-ها به سمت پدیده مخرب اقتصادی سال گذشته، تمام نگاه

بر اساس آمارهای رسمی کشور نرخ بیکاری . رسیده است 8935درصد در پایان سال  1/81به  893۰ درصد افزایش نسبت به سال

 به طور خالصه؛. دورقمی شده است استان یزد پس از یک دهه برای دومین سال پیاپی

 کشور( 7)درصد و دارای رتبه هفتم  1/۰۴نرخ مشارکت استان  -

 کشور( 7)ه هفتم درصد و دارای رتب 1/87نرخ مشارکت زنان استان  -

 کشور( 1)درصد و دارای رتبه دوم  ۰1ساله استان  13تا  85نرخ مشارکت جوانان  -

 (۰/81)کشور و باالتر از نرخ بیکاری کشور ( 88)درصد و دارای رتبه یازدهم  1/81نرخ بیکاری استان  -

 کشور بعد از کرمان و البرز( 9)درصد و دارای رتبه سوم  17نرخ بیکاری زنان استان  -

 کشور( 89)درصد و دارای رتبه سیزدهم  3/1۰ساله  13تا  85نرخ بیکاری جوانان  -

 کشور( 7)درصد و دارای رتبه هفتم  8/58ساله  13تا  85نرخ بیکاری زنان  -

 کشور( 89)درصد و دارای رتبه سیزدهم  7/51ساله تحصیلکرده دانشگاهی  13تا  85نرخ بیکاری زنان  -

 
 

 ی، جنسیت و تحصیالتزای اشتغال: ها عدم توازن 
 درصد کمترین نرخ بیکاری 1/3شهرستان میبد با  و8935در سال  استان درصد باالترین نرخ بیکاری 8/87بهاباد با  شهرستان

اختالف میان باالترین و پایین ترین نرخ )ای نرخ بیکاری در استان  اختالف منطقه. را به خود اختصاص داده اند8935در سال  استان

 .درصد است 7/8۰های کشور  این اختالف بین استان .درصد است 3/7( یان شهرستان هابیکاری م
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درصد  17درصد و برای زنان  3درصد بوده، برای مردان 1/81( مرد و زن) 8935همچنین نرخ بیکاری کل استان که در سال 

 .است 1، در حالی که در کشور این نسبت برابر نرخ بیکاری مردان است 9لذا نرخ بیکاری زنان استان . برآورد شده است
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این نرخ برای مردان استان در . درصد است 1۴حدود  8935همچنین نرخ بیکاری کل تحصیلکرده دانشگاهی استان در سال 

بنابراین نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده بیش از دو برابر نرخ . درصد بوده است 91درصد و برای زنان حدود  85حدود  8935سال 

 .بیکاری مردان تحصیلکرده است

درصد، سهم  9/11درصد، سهم بخش صنعت معادل  9/۰6معادل 8935سهم اشتغال بخش خدمات از کل اشتغال استان در سال 

بنابراین نیمی از کل اشتغال استان در بخش . درصد است 1/1درصد و سهم بخش کشاورزی معادل  1/87بخش ساختمان معادل

 .خدمات است

 

 دالیلی که پنهان مانده یکاری در استان یزد؛ب نرخجهش  
های اقتصادی استان  های اخیر و رکود سایر بخش توان نقش عواملی مانند مهاجرت اتباع بیگانه به استان، خشکسالی هرچند نمی

، بخش 8935های مرکز آمار ایران در سال  خرین دادهطبق آ. رکز مشکل نیستندرا در جهش نرخ بیکاری نادیده گرفت، اما در م

این بدین معنا است که در صورت رکود . درصد از کل اشتغال در استان یزد را به خود اختصاص داده است 9/11صنایع و معادن 

های فعال در بخش  بطور کلی گروه. بخش صنعت، اشتغال موجود استان در مقیاس وسیع در معرض تهدید قرار خواهد گرفت

های فعال متنوع نبوده و هرگونه رکود در  لذا گروه. رامیک، فوالد، معادن و نساجی استصنعت استان عمدتاً شامل کاشی و س

 .کند ها به سرعت به بخش صنعت و کل استان سرایت می فعالیت این گروه

وری ایران رتبه های اول تا سوم سهم هزینه نیروی کار از کل هزینه ها برای بنگاه های  بر اساس گزارش مرکز مدیریت بهره 

درصد و  1/95های کاشی و سرامیک با  درصد، رتبه دوم کارخانه 7/۰8رتبه اول معادن با : عبارتند از 893۰فعال در کشور در سال 

های فعال در بخش صنعت استان یزد  همانطور که اشاره شد عمده گروه. درصد 7/11آالت و تجهیزات با  سرانجام رتبه سوم ماشین

ها جهت عبور  ها، اخراج کارگران به منظور کاهش هزینه ست با هر گونه رکود در فعالیت این گروهبدیهی ا. ها هستند همین گروه

کنند تمام مشکالت بخش صنعت استان ناشی  ای تصور می بر خالف اینکه عده. از مشکالت مالی ناشی از رکود، اولین گزینه است

بطور کلی سهم هزینه تامین سرمایه از کل . ن درست نیستاز هزینه باالی دسترسی به تسهیالت بانکی است این ادعا چندا

 .فراتر نرفته است 893۰درصد در سال  1/6های فعال در بخش صنعت استان از  های گروه هزینه

های فعال در بخش صنعت استان بویژه کاشی و سرامیک از جنبه داخلی بطور مستقیم و  به طور کلی رونق فعالیت گروه

گذاری صورت گرفته در بخش مسکن  در همین راستا، بررسی روند کل سرمایه. خش مسکن مرتبط استغیرمستقیم به رونق ب
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توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور به قیمت جاری بر اساس اطالعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

نسبت به  8935به طوری که در فصل پاییز سال  روند نزولی به خود گرفته 8939گذاری از بهار سال  دهد که سرمایه ایران نشان می

عالوه بر این . درصد کاهش یافته است 6/3و  83گذاری در بخش مسکن به ترتیب حدود  فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، سرمایه

 نسبت به فصل قبل و فصل 8935در فصل پاییز سال ( ساختمان های شروع شده)گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری  سرمایه

 .درصد کاهش داشته است 3/11و  1/51مشابه سال قبل، به ترتیب حدود 

بنابراین شواهد، مستندات، روندها، وضعیت موجود استان و وضعیت کالن اقتصادی کشور حاکی از آن است برای حفظ 

ه روی بخش خدمات استان ریزی شد گذاری برنامه اشتغال و مهار نرخ بیکاری استان یزد که طی چند سال اخیر اوج گرفته، سرمایه

لذا در ادامه جایگاه بخش خدمات از . ها خواهد بود گذاری روی فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از اولویت با محوریت سرمایه

از ی بررسی و سپس جایگاه این بخش منظر دو اولویت اصلی کشور و استان در حوزه اقتصاد، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال زای

 .صاد دانش بنیان ارزیابی شده استتدیدگاه اق

 

 استان یزد در کار بازار های  مهمترین چالش: بخش دوم 

 های برون استانی چالش 
« درون استانی»و « برون استانی»های  کردن وضعیت بغرنج نرخ بیکاریِ استان یزد در گرو شناخت دو مجموعه چالشبه سامان 

ها منوط به عزم و تالش  اقتصادی کشور مربوط بوده و لذا حل آن-سیاسیی برون استانی به مشکالت ساختار های چالش. است

استان کشور با همان مشکالت کالن  98در واقع، اقتصاد استان یزد به عنوان یکی از . گیران در سطح کالن کشور است تصمیم

ای برای حل مسئله بیکاری تحت تأثیر  ههای منطق ها درگیر بوده و لذا سطح ظرفیت استان و تهیه نسخه آن ات اقتصادیکشور و تبع

 :استانی به طور خالصه عبارتند از های برون این چالش. وضعیت کالن کشور قرار دارد

 وکار محیط نامناسب کسب  -

به رغم ( 1۴81)جهان قرار گرفته و در گزارش جدید  81۴امتیاز در رتبه  11/56، ایران با کسب 1۴87در گزارش سال  

ترین رتبه ایران در سه  ای که نازل جهان قرار گرفته است؛ رتبه 81۰پله سقوط در رتبه  ۰از ایران، با افزایش اندک امتی

، دشواری تأمین ...(ناشی از تغییرات نرخ ارز و )های مواد اولیه و محصوالت  ثباتی قیمت بی. رود سال اخیر به شمار می

اند که  کار تلقی شده و های نامساعدکننده فضای کسب ترین مؤلفهها و قوانین از جمله مهم ثباتی سیاست مالی بانکی و بی

شود که در  ای دیگر، اشاره می به عنوان نمونه. همگی از ساختار کالن کشور نشأت گرفته و نیازمند راه حل ملی است

« وکار محیط کسب مستمر بهبود قانون»ماده  59ماده از  83های مجلس آمده است که  گزارش دی ماه مرکز پژوهش

 احکام مؤثرترین و مهمترین نشده است؛ که اتفاقاً این مواد قانونی دربردارنده ماده اساساً اجرا 15ناقص اجرا شده و 

 .اند بوده کشور وکار کسب محیط بهبود و اقتصادی های فعالیت تسهیل اقتصادی، شفافیت برای برقراری

 توجهی به آمایش سرزمین بی  -

های زیرساختی و جغرافیایی استان هماهنگی  ظارات از جایگاه آینده استان در صنعت کشور با پتانسیلرسد میان انت به نظر می

و یزد ( 89)%، خوزستان (1۴)%، کرمان (18)%های مرکز آمار ایران، در صنایع فلزی، چهار استان اصفهان  طبق گزارش. وجود ندارد

در صنایع معدنی غیرفلزی نیز سه استان یزد . اند خود اختصاص داده از صنعت داخلی در این حوزه را به 65%مجموعاً ( 88)%

لذا به استان یزد جایگاه . اند سوم صنعت کشور در این حوزه را در اختیار داشته-مجموعاً یک( 3)%و اصفهان ( 88)%، تهران (88)%

به عالوه، سهم صنایع فلزات پایه و معدنی . داده شده است( از حیث صنایع فلزات اساسی)ای و استراتژیک  خاصی در رقابت منطقه

لذا کامالً . است 11%و  ۰8%ها در صنعت استان به ترتیب  است، در حالی که سهم آن 6%و  3%غیرفلزی در صنعت کشور به ترتیب 
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ویژه  بر و آالینده به عهده دارد که نگاه بر، انرژی مشخص است که از یک سو استان نقش حیاتی در تأمین این کاالهای آب

از سوی (. های جدید تأمین آب، انرژی و فناوری)طلبد  های زیرساختی در این استان را می گذاری گذاران کشور در سرمایه سیاست

این . های بالقوه استان ندارد پذیر حرکت کرده است که سنخیتی با مزیت تنوع و آسیب دیگر، پایه اقتصاد استان به سمت صنعت کم

 . انجامد سیاستی نهادهای استان در حل معضالت می-نی فکریتعارض خود به ناهمگو

 درون استانی های  چالش 
در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در . ای بارزتری دارد منطقه -که مسئله بیکاری یزد وجه استانی دهد شواهد آماری نشان می

 1/81به  891۰درصد در سال  1یکاری استان یزد از درصد در نوسان بوده است، اما نرخ ب 5/89تا  ۰/8۴بین  8936-891۰های  سال

 ان یزد در نرخ اشتغال از رتبه سومبه همین ترتیب جایگاه است. افزایش یافته است 8937درصد در تابستان  8۰/8و  8936در سال 

و سقوط جایگاه شود که دالیل افزایش نرخ بیکاری  لذا تأکید می. سقوط کرده است به رتبه بیست وپنجم 891۰کشور در سال 

 در واقع، . استان در بازار کار را جدای از تاثیرپذیری از مسائل کالن، باید درون استان و ساختارهای اقتصادی استان جستجو کرد

های خاص  چالش»لذا در ادامه به . تر از مسائل کالن نیست ای و استانی در مسئله بیکاری استان یزد کم اهمیت نقش عوامل منطقه

 .ها برای حل معضل بیکاری راهگشا خواهد بود شود که توجه به آن تمرکز می« زد در کاهش نرخ بیکاریاستان ی

 ده چند سطحی بیکاری در استان یزدپدی  -

، «جنسیت»دهد نرخ بیکاری از ابعاد  های اخیر نشان می کار در سال آمارهای مربوط به طرح آمارگیری نیروی 

به عبارت دیگر، استان با پدیده چند . استان یزد دارای عدم توازن شدید است در« تقسیمات استانی»و « تحصیالت»

شود که اساساً در این شرایط،  این پدیده از این جهت یک چالش محسوب می. سطحی بیکاری مواجه است

. اهد بودهای زیادی مواجه خو  گذاری برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان با پیچیدگی و دشواری سیاست

 .شوند در ادامه ابعاد پدیده چند سطحی بودن بیکاری در استان یزد اشاره می

 باه ترتیاب    8936دهد نرخ بیکاری مردان و زنان در ساال   آخرین داده های مرکز آمار ایران نشان می : جنسیت

شاکاف عمیاق،    ایان . برابار ماردان اسات    9در واقع، نرخ بیکاری زنان در اساتان یازد حادود    . است 17%و  %6/1

هاای موجاود اساتان باا چاالش جادی        ها و ظرفیت نرخ بیکاری را از جهت اولویت کاهشگذاری برای  سیاست

 .مواجه نموده است

 8936های دانشگاهی در استان یزد در سال  برآوردهای مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری تحصیلکرده: تحصیالت 

ایان در حاالی اسات کاه نارخ بیکااری       . درصد رسیده اسات  1۴حاکی از آن است که نرخ بیکاری این گروه به 

بنابراین شکاف عمیقای میاان نارخ بیکااری اساتان باا       . درصد اعالم شده است 1/81معادل   8936استان در سال 

چالش جدی استان در این قسمت هام مرباوط باه ظرفیات     . شود های دانشگاهی مالحظه می بیکاری تحصیلکرده

 .های دانشگاهی است گذاری اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تحصیلکرده استهای فعلی استان برای سی

 یکی از موارد چناد ساطحی باودن نارخ بیکااری در اساتان یازد مرباوط باه عادم تاوازن در            : تقسیمات استانی

آخرین برآوردهاای مرکاز آماار ایاران از نارخ بیکااری اساتان یازد باه تفکیاک           . تقسیمات استانی بیکاری است

باالترین نارخ  % 8/87کمترین و شهرستان بهاباد با % 1/3دهد شهرستان میبد با  نشان می 8935ر سال ها د شهرستان

بناابراین اخاتالف نارخ بیکااری میاان ایان دو شهرساتان        . اند های استان تجربه کرده بیکاری را در میان شهرستان

لذا باا توجاه   . مات استانی استاست که نمودی از عدم توازن جدی بیکاری در استان در سطح تقسی %3/7معادل

هاای مختلاو و فقار شادید از ایان منظار در        سازی تولید در شهرساتان  گذاری و ظرفیت به عدم توازن در سرمایه
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گذاری برای کاهش بیکاری به صورت یکپارچه و متاوازن در کال اساتان باا چاالش       ها، سیاست برخی شهرستان

 .جدی مواجه است

 های اصلی اقتصاد استان یزد د بخشکاهش آهنگ رش  -

که معادن، ساختمان، )دهد بخش صنعت  نشان می 893۰ای مرکز آمار ایران مربوط به سال  های منطقه آخرین حساب 

. درصد تولید ناخالص داخلی استان یزد را به خود اختصاص داده است 1۰حدود ( شود آب، برق و گاز شامل نمی

است که ( عمدتاً کاشی و سرامیک) 11%و صنایع معدنی غیرفلزی ( عمدتاً فوالد) ۰8% همچنین سهم صنایع فلزات پایه

دهد بخش زیادی از کارخانجات  ها نشان می بررسی. گیرند افزوده بخش صنعت استان را در بر می ارزش 7۴%مجموعاً 

ها نسبت به  اندازی گ رشد راهآهن 893۴اندازی شده و در نیمه اول دهه  راه 891۴کاشی و سرامیک فعلی استان در دهه 

رغم رشد چشمگیر واحدهای تولید فوالد در سالیان اخیر،  از سوی دیگر، علی. به مراتب کاهش یافته است 891۴دهه 

بنابراین استان . افزوده حداکثری برای استان را تکمیل نماید ها برای خلق ارزش این صنعت نتوانسته است چرخه فعالیت

یکی رو به فرسوده بودن . های اشتغال جدید با دو چالش اساسی مواجه است و ایجاد فرصتبرای افزایش تولید 

اند و دیگری  اندازی شده در استان راه 891۴های آن دسته از کارخانجات کاشی و سرامیکی که در دهه  تکنولوژی

 .کاشی و سرامیک است ای و ملی برای تامین منابع آب مورد نیاز صنایع فوالد و های استانی، منطقه حساسیت

 کار یدی استان یزد با عرضه نیرویهای تول عدم تناسب ظرفیت -

 893۴و اوج آن در نیمه اول دهه  891۴همزمان با تحوالت توسعه کمی آموزش عالی در کشور و استان یزد در دهه  

حالی است که  این در. کار با تحصیالت دانشگاهی در استان با رشد چشمگیری مواجه شده است عرضه نیروی

در نتیجه این عدم . های توسعه در استان یزد به طور همزمان، متناسب با این تحوالت تدوین نشده است استراتژی

هماهنگی موجب شده با تغییر هرم متقاضیان شغل از میان افراد بدون تحصیالت دانشگاهی به افراد دارای تحصیالت 

کار تحصیلکرده  کار ساده هستند گرایش به جذب نیروی متقاضی نیروی های تولیدی استان که عمدتاً دانشگاهی، بخش

های تولیدی بر دوش صنایع  چنانچه در قسمت قبل بیان شد بار اصلی اشتغال استان در بخش. دانشگاهی نداشته باشند

یکن اگرچه آمار دقیقی از شاغالن این دو صنعت بر حسب سواد وجود ندارد، ل. فوالد و کاشی و سرامیک است

دهد صنایع فوالد و کاشی و سرامیک در استان  های میدانی و آمارهای کلی کشور در بخش صنعت نشان می بررسی

از سوی دیگر، با توجه به تقاضای باالی زنان و بویژه . های دانشگاهی دارند سهم اندکی در ایجاد اشتغال تحصیلکرده

 .      صنعت بویژه صنایع فوالد قادر به ایجاد اشتغال برای زنان نیستندزنان تحصیلکرده دانشگاهی در استان برای شغل این دو 

 سعه نامتوازن صنایع در استان یزدتو  -

دهد  سال گذشته نشان می 85یابی ایجاد صنایع فوالد و کاشی و سرامیک طی  گذاری و مکان های سرمایه توزیع فرصت 

صنایع فوالد %  3۴دهد بیش از  یک بررسی ساده نشان می. تعمده این صنایع در نقاط خاصی از استان متمرکز شده اس

ها نشان می دهد  این در حالی است که بررسی. اند و کاشی و سرامیک استان در دو شهرستان میبد و اردکان مستقر شده

ر سال به همین دلیل است که نرخ بیکاری استان یزد د. های نسبی در استان نبوده است یابی بر اساس مزیت این مکان

و نرخ بیکاری شهرستان های بهاباد و خاتم به  %7/8۴و % 1/3، نرخ بیکاری میبد و اردکان به ترتیب % 1/81معادل 8935

های شغلی  ها در استان، ایجاد فرصت گذاری بنابراین توزیع نامتوازن سرمایه. گزارش شده است %1/85و  %8/87ترتیب 

دهند را با یک چالش  یی داشته و نرخ بیکاری کل استان را افزایش میهایی که نرخ بیکاری باال جدید در شهرستان

 . سازد اساسی مواجه می

از محل ( بهاباد، خاتم و ابرکوه)های با نرخ بیکاری بسیار باال در استان  از سوی دیگر با توجه به پراکندگی جغرافیایی شهرستان

های شغلی به بیکاران استان یزدی کاهش یافته و در عوض این  ن دادن فرصتامکا( اردکان و میبد)زای استان  استقرار صنایع اشتغال
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های استان برای  کار ساده بوده و محل اسکان در شهرستان فرصت را برای مهاجران خارج از استان و متقاضی شغل که عمدتاً نیروی

ص مهاجرت در کشور را لرتبه سوم خا 8936ل شاید به همین دلیل است که استان یزد در سا. کند آنها کم اهمیت است، فراهم می

 .به خود اختصاص داده است

 کار در سطح استان و نع فضای کسبموا -

تنزل %  8۴، 8937کار استان یزد در بهار  و کار ایران، شاخص پایش محیط کسب و طبق گزارش پایش ملی محیط کسب

 8936ها از رتبه چهارم در کشور در بهار  سایر استانای با  کار از نظر مقایسه و همچنین وضعیت محیط کسب. یافته است

تر آن که طبق همین گزارش، بخش صنعت اوالً دارای  نکته مهم. به رتبه هشتم در بهار سال جاری تنزل پیدا کرده است

ها  وکار در صنعت به مراتب بیشتر از سایر بخش وکار بوده و ثانیاً افت وضعیت محیط کسب نامساعدترین محیط کسب

پس با توجه به جایگاه بالفعل و بالقوه صنعت در استان (.  کشاورزی و خدمات %88صنعت در مقابل % 89)بوده است 

بنابراین بدتر شدن فضای . رو خواهد کرد گذاری اقتصادی استان را با چالش بیشتری روبه یزد، این مسئله سیاست

های استان  الیتپذیری فع کار و همچنین از آسیب و کسب های استانی در محیط تواند از ضعو کار در استان می و کسب

ها و  اندازی و توسعه فعالیت کالن کشور ناشی شده باشد که در هر حال چالش کاهش انگیزه راهدر برابر مشکالت 

 .های جدید و متعاقباً افزایش بیکاری را به همراه خواهد داشت گذاری سرمایه

 ها تریزی و اجرای سیاس در برنامهچالش   -

ریزی و اجرایی  گذاری در رابطه با مسئله بیکاری از حیث برنامه با فرض لحاظ موارد گفته شده در قبل، موفقیت سیاست 

توان به بینش اشتباه و رایج حل بیکاری با  از جمله می. کند تر می هایی مواجه است که این مسئله را پیچیده با چالش

بینانه و دقیق، عدم  گذاری مبتنی بر یک آمایش سرزمین واقع دی به سیاستاعطای تسهیالت، نقصان و یا عدم پایبن

 .توان اشاره کرد می... های شغلی در بازار کار و  کارکرد مطلوب مراکز کاریابی در تطبیق فرصت

 

رویکردهای پیشنهادی برای حفظ اشتغال موجود و کاهش احتماالی نارخ   : بخش سوم 

 بیکاری

 های تولیدی و دارای سهم اشتغال باال بندی حمایت از بخش اولویت 
های  ها از سوی آمریکا علیه ایران و همچنین مسدودسازی فعالیت با توجه به شرایط فعلی کشور و اعمال شدیدترین تحریم

رای خلق های با حجم باال و ورود تکنولوژی های پیشرفته ب گذاری هایی که نیاز به سرمایه شیوه رسد بانکی در سطح دنیا، به نظر می

مدت با جمیع شرایط،  لیکن در کوتاه. مدت عملیاتی نباشد های جدید شغلی است در کوتاه های تولیدی جدید و فرصت ظرفیت

های موجود استان  های ذاتی و ظرفیت مدیریت ارشد و تیم اقتصادی دولت در استان یزد با تکیه بر اسناد باالدستی نظام و موقعیت

 . هایی بردارد شتغال موجود و کاهش احتمالی نرخ بیکاری گامتواند در زمینه حفظ ا می

نشان  8937های صنعتی بزرگ در کشور در سه ماهه اول سال  جدیدترین گزارش بانک مرکزی پیرامون شاخص تولید کارگاه

همگی ( یی و منسوجاتفوالد، کاشی و سرامیک، صنایع غذا)های فعال و  با سهم باالی اشتغال در استان یزد  دهد از زیر گروه می

شاخص تولید کاشی و . اند درصد رشد تولید داشته 5بیش از  8936نسبت به بهار  8937به غیر از کاشی و سرامیک در فصل بهار 

 37از سوی دیگر، رشد کل بخش صنایع و معادن کشور در فصل بهار . مواجه بوده است 6/8سرامیک در این دوره با رشد منفی 

درصد  8/۴بر اساس آخرین گزارش تحوالت بخش واقعی اقتصاد که از سوی بانک مرکزی منتشر شده معادل  36نسبت به بهار 

شود سه زیر گروه عمده در بخش صنعت استان رشدی به مراتب باالتر از رشد بخش صنایع  چنانچه مالحظه می. گزارش شده است
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های مهم بخش  شی و سرامیک از منحنی رشد سایر زیر گروهند و فقط بخش کاه او معادن کل کشور در دوره مشابه تجربه کرد

 . صنعت استان و بخش صنایع و معادن کل کشور جا مانده است

های بانکی در نظر گرفته شده، به نظر  های اعمال شده و از سوی دیگر محدویت تحریماز یک سو با توجه به شرایط پیش رو و 

. ها قرار دارند پذیری از ناحیه تحریم باز سهم باالیی دارند بیشتر در معرض آسیب رسد واحدهای تولیدی که در کانون اقتصاد می

بخش اقتصادی که به لحاظ نیاز به واردات  85دهد در میان  های مجلس شورای اسالمی نشان می های مرکز پژوهش بررسی

ها  در رتبه پنجم حضور دارد و سایر زیر گروهای وابستگی باالی دارند، منسوجات تنها زیر گروه فعال صنعت در استان یزد  واسطه

 .  مورد اول نیستند 85نظیر فوالد، کاشی و سرامیک و صنایع غذایی در 

های اقتصادی دارای ضریب فزاینده تولید به مراتب  به عالوه، محاسبات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد برخی بخش

 85های فعال بخش صنعت استان یزد در میان  دهد تمام زیر گروه ها نشان می یارزیاب. ها می باشند االتری نسبت به سایر بخشب

های فعال در بخش صنعت استان، دو مولفه  به عبارت دیگر، اکثریت زیر گروه. بخش اول با ضریب فزاینده تولید باال هستند

براین اساس برای حفظ اشتغال .  را دارا استوابستگی کمتر به واردات واسطه ای مبتنی بر نیاز ارزی و ضریب فزاینده تولیدی باال

 .شود مدت پیشنهاد می موجود در شرایط پیش رو و در کوتاه

 هایی حماایتی دولات در اولویات     زیرگروه هایی نظیر صنایع غذایی و منسوجات از بخش صنعت استان، درطرح و برنامه

 .قرار گیرند

 نسبت به  8937ا تمرکز بر علل کاهش تولید در بهار سال آسیب شناسی فوری مشکالت کارخانجات کاشی و سرامیک ب

و مساعدت ترجیحا نرم افزاری و حاکمیتی برای رفع مشکالت این زیر گروه مهم بخش صنعت در استان یزد  8936بهار 

 .در دستور کار قرار گیرد

 

 های بخش خدمات در کنار بخش صنایع و معادن استان استفاده از ظرفیت 
تولید ناخالص داخلی کشور طی ده ساله  درصدی خدمات از 55سهم ( 8: تصاد ایران جایگاه خاصی داردبخش خدمات در اق

درصد از دارندگان  75اشتغال ( 9های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی؛  رشد مثبت بخش خدمات در اوج بحران( 1؛ 8919-8939

ها نشان  بررسیبه عالوه، . کل اشتغالاز  درصدی بخش خدمات 5۴سهم ( ۰مدرک آموزش عالی کشور در بخش خدمات؛ 

های اقتصاد ایران کمتر است تا آن جا که این  المللی از سایر بخش های بین پذیری بخش خدمات در مقابل تحریم دهد آسیب می

 . های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، دارای رشد مثبت نیز بوده است بخش از اقتصاد ایران در اوج بحران

درصد از کل اشتغال در استان یزد متعلق  ۰5حدود  8936دهد در سال  نی نیز، برآوردهای مرکز آمار ایران نشان میاز بعد استا

های منطقه ای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که بخش  همچنین آخرین برآوردهای حساب. به بخش خدمات بوده است

بنابراین شواهد تاریخی در سطح کالن و ظرفیت . دهد ود اختصاص میخدمات حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی استان را به خ

ها قرار دارد، حمایت از بخش خدمات این امکان را  دهد در شرایط فعلی که کشور تحت شدیدترین تحریم های استان نشان می

وجود و در صورت امکان برای های اقتصادی استان نظیر صنایع و معادن، در حفظ اشتغال م آورد تا در کنار سایر بخش فراهم می

بدیهی است بخش خدمات مشاغل . های دانشگاهی موثر واقع شود کاهش نرخ بیکاری در استان بویژه نرخ بیکاری تحصیلکرده

در این راستا، برخی از محورهای مهم از توسعه بخش خدمات استان با هدف ایجاد اشتغال جدید . گیرد بسیار متنوعی را در بر می

 : عباتند از
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 ن پروژه دولت الکترونیک در استانپیگیری جدی تکمیل و نهایی کرد 
به . های کشور جایگاه مناسبی دارد های فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به سایر استان استان یزد در زمینه زیر ساخت 

. قه و بستر نسبتاً مناسبی داردهای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، استان ساب عالوه، در زمینه تاسیس شرکت

بنابراین با توجه به وجود اسناد باال . وجود منابع انسانی فراوان مرتبط با فاوا از دیگر مزایای استان در این حوزه است

های مطرح  دستی نظام و دولت تدبیر و امید در گسترش دولت الکترونیک چنانچه تیم اقتصادی دولت با تکیه بر ظرفیت

های توسعه دولت الکترونیک در کشور تمرکز کند، این انتظار وجود خواهد  یلوت کردن استان برای طرحشده بر پا

 .های شغلی با قابلیت جذب بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی مردان و زنان فراهم شود داشت که برخی فرصت

تر فناوری  ایط ذاتی قابلیت گسترش سریعدهد بخش خدمات به علت شر تجربه اقتصادهای پیشرفته و نوظهور دنیا نیز نشان می

دانش بنیان فعالیت  اقتصادهمچنین استان یزد در زمینه توسعه . های اقتصادی داراست اطالعات و ارتباطات را نسبت به سایر بخش

های کشور  نبنیان در بین استا های منتخب اقتصاد دانش های اخیر انجام داده و در حال حاضر بر مبنای شاخص های خوبی در سال

گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش خدمات  بنابراین چنانچه متولیان اقتصادی استان از سرمایه. رتبه پنجم را داراست

آموخته آموزش عالی  خشی از بیکاران دانشه صرفنظر از پروژه دولت الکترونیک، بحمایت واقعی کنند، این انتظار وجود دارد ک

 .آپ، بازاریابی و از این قبیل خدمات شاغل خواهند شد خدمات الکترونیکی، کار آفرینی استارتاستان در انواع 

در نهایت همزمان با پیگیری هوشمندسازی شهر یزد، فناوری اطالعات و ارتباطات در سطوح مختلو بخش خدمات استان 

شود که خود  شگران خارجی در استان تقویت مینهادینه شده و با گسترش خدمات الکترونیکی، محور نرم افزارها در جذب گرد

العاده تحوالت فناوری اطالعات و  های مستمر به واسطه سرعت فوق آموزشی این موارد،  در کنار همه. تزایی موثر اس در اشتغال

 . زایی الزم در این زمینه نیز انجام خواهد شد ارتباطات به طور خودکار در بخش خدمات استان انجام و اشتغال

 توسعه خدمات عمومی در استان یزد 
های  موقعیت جغرافیایی استان یزد به عنوان یک استان واقع شده در مرکز کشور از یکسو و پل ارتباطی میان استان 

از طرف . مختلو از سوی دیگر موقعیت ممتازی را برای توسعه خدمات عمومی و بویژه ترانزیت فراهم آورده است

های مناسبی برای میزبانی و ارائه  مناسب پزشکی و وجود پزشکان شهیر و حاذق ظرفیتهای  دیگر وجود زیرساخت

 . های همسایه و حتی برخی کشورهای همسایه فراهم آورده است خدمات پزشکی به هموطنان استان

اردی است مدت مبتنی بر نیازهای روز یکی دیگر از مو های تخصصی و کاربردی کوتاه توسعه خدمات آموزشی بویژه آموزش

ها در کسب مستمر رتبه اول کنکور دانش  های نیروی انسانی متخصص در استان و سابقه درخشان یزدی که با تکیه بر ظرفیت

 .های شغلی جدید بویژه برای زنان فراهم آورد تواند بستر مناسبی برای ایجاد فرصت آموزی در کل کشور می

 


