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مرکز آمار ایران گزارش نرخ بیکاری بهار  99را منتشر کرد

سقف ذخیره کارت سوخت  ۵۴۰لیتر تعیین شد

گروه اقتصادی | روز گذشته مرکز آمار ایران
گزارش نرخ بیکاری بهار امســال را منتشر
کرد .این گزارش به خاطر آنکه آثار کرونا بر
اشتغال را در بردارد بسیار با اهمیت تلقی
میشــود .همانطــور کــه در متــن گزارش
هم آمده اســت در این گــزارش به وضوح
میتوان آثار کووید 19بر اشتغال را دید.
بر اســاس این گــزارش نرخ مشــارکت
اقتصــادی کــه بــه عبارتــی نــرخ فعالیــت
اقتصــادی هم محســوب میشــود حدود
 3.7درصــد کاهــش داشــته اســت ،یعنی
نســبت جمعیت فعال به جمعیت ســن
کار کاهــش داشــته اســت .این موضــوع را
بــه وضــوح میتــوان در افزایش جمعیت
غیرفعــال هم مشــاهده کرد که بــه حدود
 37میلیون نفر رســیده و تقریباً  59درصد
جمعیــت بــازار کار را در بــر میگیــرد.
همچنین نرخ مشــارکت اقتصــادی به 41
درصد رســید کــه تقریباً  25میلیــون و 400
هــزار نفــر را شــامل میشــود .آن طــور که
حســینزاده ،رئیس مرکز آمــار ایران گفته
اســت در بهار امســال حدود  2میلیون نفر
از بازار کار بهدلیل کرونا بیرون رفتهاند و به
جمعیت غیر فعال کشور افزوده شدهاند.
وی گفته اســت که بررســی نتایــج حاکی از
مشــهود بودن اثر کووید ١٩بر بازار کار کشور
در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال
قبل اســت .مطابق ایــن نتایج ،جمعیت
غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل
و بیکار کشــور (جمعیت فعــال) با کاهش
ملموســی مواجــه شــده اســت .همچنین
بررســی نــرخ مشــارکت اقتصــادی (نــرخ
فعالیــت) جمعیت  ١٥ســاله و بیشتر در
بهــار  ١٣٩٩نشــان میدهــد کــه  41درصد
جمعیت در ســن کار ( ١٥ســاله و بیشــتر)
از نظــر اقتصادی فعــال بودهاند؛ یعنی در
گروه شــاغالن یــا بیــکاران قــرار گرفتهاند.
همچنیــن نتایــج نشــان میدهد کــه نرخ
مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به
مردان و در نقاط شــهری نســبت به نقاط
روســتایی کمتــر بوده اســت .بررســی روند
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور

نشــان میدهد که این شاخص ،نسبت به
فصل مشــابه در ســال قبل (بهــار،)١٣٩٨
 ٣.٧درصد کاهش داشته است .به عبارت
دیگر در فصل بهار ســالجاری نســبت به
فصل مشــابه ســال قبل حــدود  ٢میلیون
نفر از بازار کار خارج شدهاند که بیش از یک
میلیون و  ٢٠هزار نفر آن را زنان و  ٩٧٠هزار
نفر آن را مردان تشکیل میدهند.
اما در مورد وضعیت اشــتغال چطور؟
بنــا بر گــزارش مرکــز آمــار در بهــار ،١٣٩٩
بررسی نسبت اشتغال جمعیت  ١٥ساله
و بیشــتر بیانگر آن اســت کــه  ٣٦,٩درصد
از جمعیت در ســن کار ( ١٥ساله و بیشتر)
شاغل بودهاند .این شاخص در بین مردان
بیشــتر از زنان و در نقاط روســتایی بیشــتر
از نقــاط شــهری بــوده اســت .ارزیابــی این
شاخص گویای آن اســت که در بهار ١٣٩٩
نســبت به بهار  ،١٣٩٨نســبت اشتغال به
میــزان  ٢.٩درصد کاهش یافته اســت و در
واقــع در بهار ســالجاری نســبت به فصل
بهار سال گذشته حدود یک میلیون و ٥٠٠
هزار نفر از جمعیت شــاغل کاســته شــده
است.
همچنیــن رئیــس مرکــز آمار ایــران در
خصوص ســاعات کاری کارمندان در بهار
امسال گفت« :بررسی جمعیت شاغل به
تفکیــک ســاعت کار در بهــار  ١٣٩٩گویای
آن است که حجم ســاعت کار انجام شده
در طول یک هفته مرجع توسط جمعیت
شاغل نســبت به فصل مشابه سال ١٣٩٨
بیــش از  ١٩٥میلیــون نفر ســاعت کاهش
یافتــه اســت و از یــک میلیــارد و  ١٢٦هــزار
نفر-ســاعت به  ٩٢٦هزار نفر-ســاعت در
دوره مورد بررســی رسیده است .همچنین
متوســط ســاعات کار هفتگــی نیــز در ایــن
فصل نســبت به فصل مشابه سال قبل با
کاهش محسوســی مواجه شده اســت و از
 ٤٥,٨ســاعت در هفتــه در بهــار  ١٣٩٨به
 ٤٠.٤ســاعت در هفته برای هر نفر شــاغل
در بهار امســال رســیده اســت کــه حاکی از
کاهش محســوس ســاعت کار انجام شده
توســط جمعیــت شــاغل در فصــل بهــار

 ١٣٩٩میباشــد و این پدیده در ســالهای
اخیــر بیســابقه بــوده اســت.بهطور کلی،
 ٥٦,١درصد از جمعیت شاغل ٤٤ ،ساعت
و بیشــتر و  ٣٦.٧درصد کمتر از  ٤٤ساعت
در هفته مرجع کار کردهاند و  ٧.٢درصد نیز
در هفته مرجع موقتاً در سرکار خود حاضر
نبودهانــد .بررســی نــرخ بیــکاری افــراد ١٥
ساله و بیشتر نشان میدهد که 9.8درصد
از جمعیــت فعــال ،بیــکار بودهانــد .ایــن
شــاخص ،نسبت به فصل مشــابه در سال
 ،١٣٩٨بالــغ بــر  ١.١درصــد کاهــش یافتــه
است».
امــا گــزارش مرکــز آمــار ایــران دربــاره
شــاخصهای اشــتغال در بهــار امســال
چه میگوید؟ بر اســاس این گــزارش نرخ
بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ســاله حاکی از آن
اســت که  24.5درصد از فعــاالن این گروه
ســنی در بهار  ١٣٩٩بیکار بودهاند .بررســی
تغییــرات فصلــی نرخ بیــکاری ایــن افراد
نشــان میدهد ،این نرخ نســبت به فصل
مشــابه در سال قبل (بهار  2 )١٣٩٨درصد
کاهش یافته است.
جمعیت شــاغلین  ١٥ســاله و بیشــتر
در ایــن فصــل  ٢٢میلیــون و  ٩٦٣هــزار
نفر بوده که نســبت به فصل مشــابه سال
قبل تقریباً یک میلیــون و پانصد هزار نفر

کاهش داشــته اســت .بررسی اشــتغال در
بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد
کــه دربهار  ،١٣٩٩بخش خدمــات با 49.7
درصد بیشــترین سهم اشــتغال را به خود
اختصــاص داده اســت .در مراتــب بعدی
بخشهــای صنعــت بــا 31.8درصــد و
کشاورزی با  ١٨.٦درصد قرار دارند.
نــرخ بیــکاری جوانــان  ١٥تــا  ٢٤ســاله
حاکی از آن است که  24.5درصد از فعاالن
این گروه سنی در بهار  ١٣٩٩بیکار بودهاند.
بررســی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این
افراد نشــان میدهــد ،این نرخ نســبت به
فصل مشــابه در ســال قبل (بهار 2 )١٣٩٨
درصد کاهش یافته است.
بررســی نرخ بیــکاری گروه ســنی  ١٨تا
 ٣٥ســاله نیــز نشــان میدهــد کــه در بهار
 16.7 ،١٣٩٩درصــد از جمعیــت فعــال
این گروه ســنی بیکار بودهاند .این در حالی
است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این
افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار
 ،١٣٩٨به میــزان ١1.5درصد کاهش یافته
است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت
 ١٥ســاله و بیشتر نشان میدهد که در بهار
 7.9 ،١٣٩٩درصــد جمعیــت شــاغل ،بــه
دالیــل اقتصادی (فصــل غیــرکاری ،رکود

کاری ،پیــدا نکــردن کار بــا ســاعت بیشتر
و…) کمتر از  ٤٤ســاعت در هفته کار کرده
و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند .این
در حالی است که  ٣٣.٥درصد از شاغلین
 ١٥ســاله و بیشتر ٤٩ ،ساعت و بیشتر در
هفته کار کردهاند.
ëëبیکاریفار غالتحصیالن
جزئیــات آمارهــا نشــان میدهــد در
فصــل بهــار  99بالــغ بــر  13.5درصــد از
فارغالتحصیالن دانشگاهی بیکار بودهاند
که سهم زنان بیشتر است.
گــزارش مرکــز آمــار نشــان میدهد در
بهار امسال  ۲۵میلیون و  ۴۶۷هزار و ۹۸۳
نفر مشــارکت اقتصادی داشتند که نسبت
به بهار ســال  ۹۸بالغ بر یک میلیون و ۹۹۲
هزار و  ۶۸۵نفر کاهش یافته است.
یکــی از دالیــل تکرقمــی شــدن نــرخ
بیکاری،افتمشارکتاقتصادیجمعیت
 ۱۵ســاله و بیشــتر اســت که تأثیر مستقیم
روی ایــن موضــوع دارد ۵۶۰ .هــزار نفــر
از جوانــان  ۱۵تــا  ۲۴ســاله بیــکار بودند که
نســبت به مدت مشــابه ســال  ۹۸کاهش
نشانمیدهد.
همچنیــن  ۱۳.۵درصد از جمعیت ۱۵
ســاله و بیــش تــر فارغالتحصیــل آموزش
عالــی در بهــار  ۹۹بیــکار بودنــد کــه ســهم

مــردان  ۱۰.۳درصــد و ســهم زنــان ۲۰.۲
درصد است.
اشــتغال در بخشهــای کشــاورزی،
صنعــت و خدمــات نیــز بــه ترتیــب ۱۸.۶
درصــد و  ۳۱.۸درصــد و  ۴۹.۷درصد بوده
است .آمار نشان میدهد در این سه بخش
نرخ بیــکاری افزایش یافته و ســهم آنها از
اشتغال در حال کاهش است.
ëëبیکاریدراستانها
براســاس گــزارش مرکــز آمــار در بهــار
امسال  ۱۵استان کشــور دارای نرخ بیکاری
دو رقمــی با کمینــه  ۴درصد و بیشــینه ۲۱
درصدهستند.
اســتانهای خراســان جنوبی بــا نرخ ۴
درصد ،اردبیل  ۶درصد ،ایالم  ۶.۵درصد،
فــارس  ۶.۶درصــد و خراســان رضــوی ۷
درصــد کمترین نــرخ بیــکاری را در فصل
بهار  ۹۹به خود اختصاص دادهاند.
باالترین نرخ بیکاری در فصل بهار که از
مرز  ۲۰درصد عبور کرده مربوط به اســتان
لرســتان با رقــم  ۲۱درصد اســت .بهار ۹۸
نــرخ بیکاری ایــن اســتان  ۱۶.۹درصد بوده
اســت .بهار سال گذشته نرخ بیکاری باالی
 ۲۰درصــد بــرای هیــچ کــدام از اســتانها
گزارش نشده بود.
پــساز آن چهــار محــال و بختیــاری با
نــرخ  ۱۹.۱درصد ،کرمانشــاه  ۱۳.۸درصد،
استان سیستان و بلوچســتان  ۱۳.۱درصد،
کهگیلویهوبویراحمد ۱۲.۶درصدبیشترین
بیکاری را داشتهاند.
یکــی از دالیــل کاهش نرخ بیــکاری در
اســتانها کاهش نرخ مشــارکت اقتصادی
اســت کــه بــرای محاســبه آن باالی کســر،
جمعیت (شاغالن و بیکاران) و در مخرج
جمعیت فعال قرار میگیرد.
بررســیها نشــان میدهــد کــه اســتان
گیــان بــا  ۴۵.۲درصــد در رتبــه نخســت
بیشــترین نــرخ مشــارکت اقتصــادی قرار
گرفته اســت .پــس از آن بــه ترتیب زنجان
 ۴۴.۸درصد ،چهارمحال و بختیاری ۴۴.۷
درصد ،کردســتان  ۴۴.۴درصد و خراســان
شمالی ۴۴.۳درصد هستند.

خبرخوان

 2میلیون نفر از بازار کار خارج شدند

ســخنگوی شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی گفت :پس از بررســیهای
انجام شــده ،ســقف ذخیره کارتهای ســوخت  ۹ماه تعیین شــد و در تیر ماه
به پایان میرســد .فاطمه کاهی با تأکید بر اینکه اگر شــخصی از ابتدای زمان
ســهمیهبندی  ۲۴آبان  ۱۳۹۸تاکنون از ســهمیه کارت ســوخت خود استفاده
نکرده باشــد ،ســهمیهای به کارت ســوخت آن اضافه نمیشود ،تصریح کرد:
ســقف ذخیره  ۵۴۰لیتر تعیین شــده و اگر فردی فقط  ۳۰لیتر از این میزان را
اســتفاده کرده باشد تنها  ۳۰لیتر مرداد ماه به سهمیه آن شخص اختصاص
داده میشــود .ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی افزود :افراد
به هیچ عنوان نگران سهمیه سوخت خود نباشند و عدد باقیمانده در کارت
سوخت آنان محفوظ باقی میماند/.ایسنا

ETFها همچنان برقرار است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه تصمیمی مبنی بر توقف
( ETFصندوق ســرمایهگذاری قابل معامله)ها گرفته نشده است ،اظهار کرد:
ETFها همچنان برقرار هســتند .حسن قالیباف اصل درمورد مباحثی مبنی بر
اینکه ممکن است ETFها متوقف شوند ،اظهار کرد :وزیر امور اقتصاد و دارایی
و رئیس سازمان خصوصیسازی صحبتی از کنسل شدن ETFها نکردند .حتی
رئیس ســازمان خصوصیســازی اعالم کرد ETFها همچنان برقرار اســت .وی
بــا بیان اینکه باید درخواســت  ETFاز ســوی وزارت اقتصاد به ســازمان بورس
اعــام شــود ،اظهــار کرد :زمانی که درخواســت به ســازمان ارائه شــود ،کارها را
انجام میدهیم اما تاکنون چنین چیزی اعالم نشده است/.ایسنا

توافق جدید برای بازگشت  ۳میلیارد دالر از عراق

رئیــس اتــاق بازرگانی ایران و عــراق از توافقهای انجام شــده بــا عراق برای
بازگشــایی مرزهــای جنوبــی ایران بــا این کشــور ،هفتــهای دو روز و بازگشــت
ارز صادراتــی دولتــی خبــر داد .یحیی آل اســحاق ادامه داد :بهدلیل مســائل
بهداشــتی ناشــی از شیوع ویروس کرونا مشــکل در مرزهای جنوبی بود که به
تازگی بر اســاس توافقهایی که انجام شــده قرار است هفتهای دو الی سه روز
ایــن مرزهــا باز شــود .رئیس اتاق بازرگانی ایــران و عراق افــزود :ارز صادراتی
عراق در سال گذشته  12میلیارد دالر بوده که  9میلیارد دالر آن کامل برگشته
و 3میلیــارد دالر باقــی مانــده مربوط به دولت اســت که بــا توافقهای انجام
شده در حال برگشت است/.تسنیم

پایان طرح فاضالب تهران تا سال ۱۴۰۳

وزیــر نیرو با بیان اینکه شــبکه فاضالب تهران تا ســال  ۱۴۰۳کامالً تمام میشــود،
گفــت :ایــن دولــت در  ٩٦ماه عمر خــود بهطور متوســط هرماه یــک تصفیهخانه
احداث و وارد مدار کردهاســت .رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در مراســم آغاز عملیات
اجرایی فاز هفت و هشــت تصفیــه خانه جنوب تهران اظهار داشــت :احداث این
میــزان تصفیه خانه در کشــور بیانگر توجه دولت به موضوع بهداشــت عمومی و
تأمین آب کشــاورزی اســت .وزیر نیــرو در ادامه با بیان اینکه هماکنون شــهرداری
تهــران ســاالنه  200میلیــون مترمکعــب آب زیرزمینی را از طرق چاههای ســطح
تهــران برای فضایسبزاســتفاده میکند ،گفت :طبق توافقهای انجام شــده بین
وزارت نیــرو و شــهرداری تهــران بــزودی آب فضــای ســبز تهران از محــل تصفیه
خانهها تأمین میشود .اردکانیان خاطرنشان کرد :هماکنون برای تصفیه فاضالب
تهــران  12تصفیهخانه در نظر گرفته شــده که از این میــزان  6تصفیهخانه در مدار
است ،کلنگ  2تصفیهخانه دیگر نیز در جنوب تهران بر زمین زده شد/.تسنیم

