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«کووید»19بهچهبخشهاییازبازارکارایرانآسیبزد

بازخوانی هویت ملی در «ایران هم کیش»

گــروهاقتصــادی/درحالی که تقریبــاً چهار فصل
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا درکشــور ،آمارهــا
حاکی از کاهش تعداد بیکاران اســت ،اما نگاهی
به سایرشــاخصهای بــازار مانند نرخ مشــارکت
اقتصادی ،نسبت اشتغال و ...نشان دهنده تداوم
آسیبهای پاندمی بر بازارکار ایران است .درواقع
اینبیماریتأثیرمتفاوتیبربازارکارکشورهاداشته
اســت ،در برخی کشــورها نرخ بیکاری ،در برخی
دیگر نرخ مشارکت و در برخی سهم خروج از بازار
کار را متأثر کرده اســت که این بستگی به ساختار
اشــتغال و اقتصــاد کشــورها دارد .طبــق اعــام
مرکزآمارایراندرفصلپاییزامسالنرخمشارکت
 41.4درصد ،نســبت اشتغال  37.5درصد و نرخ
بیکاری 9.4درصد بوده است.
1.5ëëمیلیوننفرازبازارکارخارجشدند
براســاس تازهترین گزارش مرکــز آمار ایران،
وضعیــت نامطلوب بــازار کار و تعطیلی برخی
کســب و کارهــا بهدلیــل شــیوع بیمــاری کرونا از
ابتدای ســالجاری ،بیشترین تأثیر را در تحوالت
جمعیــت فعال داشــته اســت .با بروز کســادی
در بخشهــای مختلــف اقتصــاد ایــران ،تقاضا
بــرای نیــروی کار کاهــش و به تبــع آن جمعیت
فعــال کاهش یافته اســت .بررســی نتایج طرح
آمارگیــری نیــروی کار نشــان میدهــد کــه در
فصــل پاییز ســالجاری  25میلیــون و 800هزار
نفــر از جمعیــت  15ســاله و بیشــتر از قابلیــت
مشارکت برخوردار بودهاند یعنی شاغل یا بیکار
هســتند .نتایج گویای آن است که در فصل پاییز
ســالجاری نســبت به فصل مشــابه ســال قبل
حــدود یــک میلیــون و  500هــزار نفر از بــازار کار
خارج شــدهاند که بیش از یک میلیون و  12هزار
نفــر آنان را زنــان و  477هزار نفر آنــان را مردان
تشکیلمیدهند.اینتغییراتجمعیتیبهنوبه
خود موجــب کاهش نــرخ مشــارکت اقتصادی
نسبت به فصل مشابه سال قبل شده است.
ëëکشاورزیبیشترینشغلراازدستداد
نتایــج طــرح آمارگیری نیــروی کار گویای آن
است که جمعیت شــاغل در بخشهای عمده
اقتصــادی کشــوردر فاصلــه پاییــز  1398تا پاییز
 1399بــه نحو چشــمگیری کاهش یافته اســت.
کاهــش بیــش از یــک میلیــون و  30هــزار نفــر

جمعیــت شــاغل را تجربه کردهاند و بیشــترین
کاهــش مربوط بــه پنج گــروه ،تولیــد صنعتی-
ســاخت ،کشــاورزی ،جنگلــداری و ماهیگیــری،
عمده فروشــی و خرده فروشــی؛ تعمیر وســایل
نقلیــه موتــوری و موتورســیکلت وفعالیتهای
خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و حملونقل
و انبــارداری اســت .از جمعیــت یــک میلیــون
و  30هــزار نفــر شــاغل از دســت رفتــه حــدود
75درصد مربوط به زنان است .همچنین نتایج
این بررســی نشــان میدهد کــه 207هــزار نفر از
مجموع  777هزار زنی که از بازار اشتغال خارج
شــدهاند در بخش کشــاورزی کار میکردهاند که
 22.5درصد از آنها از کارکنان فامیلی بدون مزد
بودهاند .از ســوی دیگــر  463هــزار نفر خروجی
بخــش خدمات ،مردانی هســتند کــه در بخش
مذکورمشغول به فعالیت بودهاند .درست است
کــه بهطور کلی 255هــزار نفر از مــردان در دوره
مذکــور از بــازار اشــتغال خارج شــدهاند اما نکته
قابل توجــه مربوط به بخش صنعت اســت که
نه تنها در دوره مورد بررســی خروجی نداشــته،
بلکــه بیش از 280هزار نفر نیز به مردان شــاغل
در بخش صنعت افزوده شده است.
ëëکاهشساعاتکار
با نگاهی به جمعیت شاغل براساس حجم
کار و ســاعت اشــتغال مالحظــه میشــود کــه
جمعیت شــاغل در پاییز 1399نسبت به فصل
مشابه ســال  1398در طول هفته مرجع ،حجم
ســاعت کار کمتــری انجــام دادهانــد و متوســط
ساعات کار هفتگی در دوره مورد بررسی ،کاهش
داشــته و از  44.6ســاعت در هفته در پاییز1398
به  41.7ســاعت در هفته برای هر نفر شــاغل در
پاییز سالجاری رسیده است .درمقایسه با فصل
مشــابه ســال گذشــته بیش از یک میلیون نفر از
افرادی که  44ساعت و بیشتر در هفته مرجع کار
کردهانــد و 378هزار نفر از افرادی که کمتر از 44
ساعت کار کردهاند ،کاسته شده و  79هزار نفر به
جمعیت غایب موقت ،افزوده شده است.
ëëافت460هزارنفریبیکاران
براساس نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی
کار ،در فاصلــه پاییــز  1398تا پاییــز  1399تعداد
بیــکاران از  2میلیون و  890هزار نفر به  2میلیون

رویداد ملی «ایــران هم کیش» با رویکرد
چیســتی و چگونگــی اعمــال حاکمیــت
ملــی و توجــه بــه عناصــر شــکل دهنــده
هویت و وطــن در عصر جدیــد در جزیره
کیــش برگزار شــد .غالمحســین مظفری
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در
همایــش «ایران هم کیش» گفت :وطن،
تنها به عنصر جغرافیایی و قلمرو فیزیکی
محــدود نیســت ،بلکــه در ســاحتهای
مختلف زبانی ،تاریخی ،فرهنگی و هنری
هم حضور جدی دارد و تالش این رویداد
برای بســط عناصر مقــوم حاکمیت ملی
از منظرهــای گوناگون با حضور نخبگان،
قابــل تقدیــر اســت .وی افــزود :برگــزاری
چنین همایشــی در جزیــره زیبای کیش و
در میانه آب های خلیج همیشــه فارس ،انتخابی شایسته برای توسعه کشور و اقدامی در
جهت تقویت وفاق ملی است؛ جا دارد تمامی زوایا و گوشههای این رویداد متفاوت ضبط
و ثبت شده و در معرض دید و استفاده عالقهمندان قرار گیرد .همچنین سعید رضادوست
دبیرعلمی و اجرایی همایش گفت :هدف از این رویداد ،معرفی ایران با تمام ابعاد ملی،
دینی ،قومی و زبانی بود؛ در این رویداد برجسته برای تعمیم مفاهیم مورد نظر از بزرگان
حوزه حقوق ،ادبیات ،ســینما ،موســیقی و رســانه مدد جســتیم تا هویت و حاکمیت ملی
در ایــران عزیــز را در تمام دقایق باز بجوییم .وی افزود :عناصر ســهگانه جمعیت دائمی،
ســرزمین و حکومــت مهمتریــن مؤلفههای برســازنده دولــت ملتهای مدرن به شــمار
میآینــد .ایــن رویــداد ســعی دارد ،توجهها را به این موضــوع جلب کند که امــروزه ،موارد
دیگری هست که باید به عنوان عناصر تشکیل دهنده هویت و حاکمیت ملی اضافه شود تا
تنها به سه محور پیشین محدود نمانیم.

بنگاه

زنان قربانی اصلی کرونا
جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی ،بهدلیل
تــداوم بحــران بیمــاری کوویــد  19بــوده اســت.
هرچند براساس گزارشها شرایط بازار کار کشور
بهبود یافته و بسیاری از کسب و کارها تا حدی از
رکود خارج شده و شروع به فعالیت کردهاند ،اما
همچنــان اثرات ایــن بحران جهانی بر بــازار کار
مشهود است .بررسی جمعیت شاغل برحسب
گروههــای عمــده فعالیت اقتصــادی گویای آن
اســت که بخش خدمات با  49درصد بیشــترین
ســهم اشــتغال را بــه خــود اختصــاص داده
اســت و بخشهــای صنعــت بــا  34.3درصد و
کشاورزی با  16.7درصد در رتبههای بعدی قرار
دارنــد .با نگاهی به جمعیت شــاغل به تفکیک
زیربخشهــای فعالیت مشــاهده میشــود ،در
فصل پاییز ســالجاری نســبت به فصل مشابه
ســال گذشته جمعیت شــاغل بخش کشاورزی
بیــش از  285هــزار نفرکاهش یافتــه که معادل
 6.8درصد رشــد منفی است .همچنین بررسی
جمعیــت بخشهــای صنعــت و خدمــات نیز
نشــان میدهد جمعیت بخشهــای مذکور در
پاییــز  1399نســبت به پاییــز  1398به ترتیب به
میزان  8هزار نفر و  741هزار نفر کاهش یافتهاند،
به عبارت دیگر جمعیت بخشهای صنعت و
خدمــات در این فصل نســبت به فصل مشــابه
ســال گذشته به ترتیب معادل یک دهم درصد
و  6.1درصد رشد منفی داشتهاند.
14ëëگروهاقتصادیافتاشتغالداشتهاند
با نگاهی به جمعیت شاغل پاییز به تفکیک
گروههای عمده رشته فعالیت اقتصادی22گانه
مالحظــه میشــود کــه از بیــن  22گــروه عمــده
رشته فعالیت اقتصادی  8گروه عمده فعالیت
شامل ساختمان؛ فعالیتهای اداری وخدمات
پشــتیبانی؛ آب رســانی ،مدیریــت پســماند،
فاضــاب و فعالیتهــای تصفیــه؛ اطالعــات و
ارتباطــات؛ «فعالیتهــای تفکیکناپذیر تولید
کاالهــا و خدمــات توســط خانوارهــای معمولی
بــرای خــود مصرفــی؛ فعالیتهــای خانوارهــا
بهعنوان کارفرما؛ مالــی وبیمه؛ تأمین برق ،گاز،
بخار و تهویه هوا و اســتخراج معدن؛ نســبت به
دوره مشابه سال قبل با افزایش جمعیت شاغل
مواجه شدهاند و سایر گروههای فعالیتی کاهش

اقتصادی

شنبه  11بهمن 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7554

و  430هزار نفر کاهش پیدا کرده است .بیشترین
خــروج جمعیت بیکار مربوط به زنان اســت ،به
نحوی که در ســالجاری نســبت به فصل مشابه
سال گذشته جمعیت بیکار زنان از  936هزار نفر
به  700هزار نفررســیده و بیــش از  235هزار نفر
کاهش یافته است این در حالی است که در دوره
موردبررسیجمعیتمردانبیکارازیکمیلیون
و  957هزارنفر به یک میلیون و  736هزار رسیده
و معادل 221هزار نفر کاهش یافته است.
ëëافزایش2.1میلیونیجمعیتغیرفعال
براســاس این گزارش ،در پاییز  1399نسبت
بــه پاییــز 1398جمعیــت غیرفعــال افزایش 2
میلیــون و  181هزار نفری را تجربه کرده اســت و
از  34میلیــون و  410هــزار نفــر در پاییز  1398به
 36میلیون و  591هزار نفردر پاییز  1399رسیده
اســت .از این افزایش حــدود  807هزار نفر مرد
و بیش یک میلیون و  370هزار نفر زن هســتند.
وضعیت نامطلوب بازار کار موجب شــده است
جمعیــت غیرفعــال ،بویــژه در میــان جوانان و
زنــان ،افزایش یابــد .رصد حــوادث اقتصادی-
اجتماعــی در ســطح جهان گویای آن اســت که
وقتی جوامع با بحران و کســادی بازار کار روبهرو
میشــوند ،زنــان زودتر از مــردان از این شــرایط
متأثر شده و به دالیل مختلف از جمله باورهای
فرهنگی نسبت به اینگونه حوادث آسیب پذیرتر
بوده پس زودتر از بازار کار خارج میشوند.
ëëاستانهایرکوردداردربیکاری
بــا نگاهی به نرخ بیکاری جمعیت  15ســاله
و بیشــتر به تفکیک اســتانی مالحظه میشــود،
درپاییــز 1399بیشــترین نرخ بیــکاری مربوط به
استان آذربایجان غربی با  15.5درصد و کمترین
نرخ بیکاری مربوط به اســتان خراسان رضوی و
ایالم با  5.1درصد اســت .در پاییز  1399نســبت
به پاییز  1398بیشــترین کاهش نرخ بیکاری در
اســتان چهارمحــال و بختیاری اتفــاق افتاده که
از 16.1.درصــد به  11.9درصد رســیده و با کاهش

 4.2درصــدی در ایــن دوره مواجه شــده اســت.
در مقابــل اســتان آذربایجــان غربی بــا افزایش
4.3درصدی نرخ بیکاری بیشترین افزایش را در
دوره مورد بررسی تجربه کرده است .دامنه نرخ
بیکاری در دوره مذکور برابر با  10.4درصد است.
بهطور کلی در پاییز 1399نســبت به دوره مشابه
سال گذشته در  7استان نرخ بیکاری افزایش و در
 24استان نرخ مذکور کاهش یافته است.
10.1ëëدرصدازفعاالنغیرفعالشدند
بررســی ماتریس انتقال جریانات بازار کار در
پاییز  1399نسبت به پاییز  1398برای جمعیت
 10ســاله وبیشترنشــان میدهــد 10.1 ،درصــد از
جمعیت فعال پاییز 1398از بازار کار خارج شده
و غیرفعال شدهاند ،بدین ترتیب که  7.8درصد
از جمعیــت شــاغل و  2.3درصــد از جمعیــت
بیــکار پاییــز  1398در پاییــز  1399غیرفعــال
شــدهاند .بررسی جمعیت شــاغل  1399گویای
آن اســت کــه  86.1درصــد از جمعیــت شــاغل
 10ســاله و بیشتر پاییــز  1398در پاییز 1399نیز
همچنان شاغل ماندهاند 3.8 ،درصد از بیکاران
و  9درصــد از جمعیت غیرفعال در دوره مذکور
شاغل شــدهاند .رصد تغییرات جمعیت بیکار
گویــای آن اســت کــه  36.4درصــد جمعیــت
شــاغل و  21.7درصد جمعیــت غیرفعال پاییز
 1398درپاییز  1399بیکار شدهاند و  40.8درصد
جمعیت بیکار پاییز سال گذشته در پاییز امسال
همچنان بیــکار ماندهانــد .با نگاهــی به ترکیب
جمعیــت غیرفعــال در پاییز 1399در مقایســه
با فصل مشــابه ســال گذشته مشــاهده میشود
 88.3درصــد ازجمعیت غیرفعال پاییز 1398
در پاییــز  1399همچنــان غیرفعــال مانــده و
نتوانســتهاند وارد بازار کار شــوند و  7.8درصد از
جمعیت شاغل و  2.3درصد از جمعیت بیکار
پاییز  1398در پاییز  1399غیرفعال شــدهاند .به
عبارت دیگر  10.1درصد از جمعیت فعال دوره
از بازار کار خارج شده و غیرفعال شدهاند.

تصویب تسهیالت ودیعه مسکن هیأت علمی جوان

دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیأت علمی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت:
دولت اعطای تســهیالت ودیعه مســکن به میزان  ۲میلیارد ریــال ( ۲۰۰میلیون تومان) را
برای اعضای هیأت علمی جوان تصویب کرد .جهانگیر حسنزاده درباره تسهیالت رفاهی
ودیعه و خرید مسکن برای اعضای هیأت علمی ،اظهار داشت :ستاد امور رفاهی اعضای
هیأت علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در برنامه دوم توســعه تشــکیل شد؛ هدف
ایــن ســتاد ارتقای منزلــت و بهبود معیشــت اعضای هیــأت علمی اســت و در حوزههای
مسکن ،خودرو و تسهیالت رفاهی فعالیت میکند .وی افزود :در چارچوب مأموریت ستاد
امور رفاهی ،ســال  ۹۷افزایش تســهیالت خرید مسکن از یک میلیارد ریال به  ۲.۵میلیارد
ریال را از بانک مرکزی درخواست کردیم که با مساعدت رئیس کل بانک مرکزی و شورای
پول و اعتبار این تسهیالت به مبلغ ۲.۵میلیارد ریال افزایش یافت و تاکنون حدود پنج هزار
نفر از این تسهیالت استفاده کردهاند.
حســنزاده اظهار داشــت :با توجه به افزایش قیمت مســکن در یکی دو ســال گذشته،
ســهم این تسهیالت در خرید مســکن کاهش یافت و تقریباً پاسخگو نبود .پس از در میان
گذاشــتن موضوع با وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،درخواســت دوبــارهای به دولت برای
افزایش مجدد ســقف تســهیالت مسکن با سه بند پیشنهادی تقدیم شــد .دبیر ستاد امور
رفاهی اعضای هیأت علمی ،گفت :بند نخست ،افزایش تسهیالت مسکن به پنج میلیارد
ریال ،بند دوم کاهش سود تسهیالت و بند سوم که برای نخستین بار مطرح شد ،تسهیالت
ودیعه مسکن به میزان  ۲میلیارد ریال برای اعضای هیأت علمی جوان بود.

