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بیکاری  کم شد
گزارش مرکز آمار نشان از کاهش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته دارد

گســترش کرونا در کشــور نه تنها به 
صاحبان بسیاری از مشــاغل لطمه زد و 
کسب وکارهای خدماتی را با وقفه روبه رو 
کرد، به بیکاری و از بین رفتن کسب وکار 
بیش  از ۹00هزار کارگر در کشور منجر شد. 
این آمار را حسن صادقی، معاون دبیرکل 
خانه کارگر اعالم کرده بود. سپس گفته بود 
که این تعداد کارگر در این مدت از مزایای 
بیمه بیکاری برخوردار شــده اند و خانه 
کارگر ایران در راســتای حقوق کارگران 
مطالبات آنها را پیگیری می کند. بر خالف 
این نگرانی، مرکز آمار در سال1۴00 نرخ 
بیکاری را زیــر ۹درصد اعالم می کند که 
پایین ترین رقم در دهه های اخیر محسوب 
می شود. متوسط نرخ بیکاری در 3فصل 
ســال1۴00 به زیر ۹درصد رسیده است 
که از دهه70 تاکنون، بی ســابقه است. 
از ســویی مرکز آمار ایران در گزارشی از 
وضعیت نیروی کار در زمستان سال1۴00، 
نرخ بیکاری این دوره زمانی را ۹.۴ درصد 
اعالم کرده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 0.3 درصد کاهش یافته است. از 
آنجا که نرخ بیکاری یکی از شاخص های 
سنجش وضعیت اقتصادی است، بعضی 
مدعی هســتند این روند به دلیل بهبود 
وضعیت اشتغال است. اما بررسی دقیق تر 
آمارها نشان می دهد در طول سال1۴00 
تنها حدود 3۹هزار نفر به تعداد شاغالن 
افزوده شــده و کاهش بیکاران بیشتر از 
آنکه ناشی از اشتغال بیشتر باشد، نتیجه 

کاهش میزان مشارکت اقتصادی است.

کاهش بیکاری پس از واکسیناسیون
شــیوع کرونا نه تنهــا موجــب از بین رفتن 
بسیاری از مشــاغل و توقف فعالیت صنوف 
خدماتــی و بیکاری کارگــران این بخش ها 
شد بلکه در این بین کارگرانی هم که به این 
بیماری مبتال شدند بعضا از سوی کارفرمایان 
اخــراج شــدند و این امــر به خانه نشــین 
شــدن آنها منجر شــد. نزدیک به 2میلیون 
شــغل در دوران کرونا دچار ریزش شــدند 
که با پرداخــت تســهیالت حمایتی حدود 
یک میلیون و۱۰۰هزار شغل مجددا به چرخه 
کار بازگشتند و بیش  از ۷۳۰هزار نفر به طور 
اختصاصی مشــمول دریافت مقرری بیمه 

بیکاری شدند.
با اعالم مرکز آمار؛ جمعیت فعال ۱5ســال 
و بیشــتر در ســال های ۱۳96 تــا ۱۳98 
رونــدی صعــودی داشــت و از 265۰4 به 
2۷۱6۷هزار نفر رســید. همین جمعیت در 
ســال۱۳99 نسبت به ســال۱۳98 کاهش  
یافت و به 25هزارو۷۳۷نفر رســیده است. 

در پاییــز۱4۰۰ جمعیت فعال کشــور برابر 
25هزارو8۳8نفر بوده که نســبت به فصل 
قبل 6۳هزار نفر و نســبت به فصل مشــابه 
ســال قبل۱۱هزار نفر کاهش داشــته. در 
پاییز۱4۰۰، ۱9هزارو6۰۰نفــر در مناطق 
شهری و 6هزارو2۳8نفر در مناطق روستایی 
در جمعیت فعال قرار داشته اند. نرخ بیکاری 
جوانان ۱5 تا 24ســاله نشــان می دهد که 
2۳.6درصــد از فعاالن این گروه ســنی در 
پاییز۱4۰۰ بی کار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان از آن دارد 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)پاییز۱۳99( ۰.۱درصــد کاهش یافته. نرخ 
بیکاری افراد ۱5ســاله و بیشتر می گوید که 
8.9درصد از جمعیت فعال )شاغل و بی کار(، 
بی کار بوده اند. روند تغییــرات نرخ بیکاری 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )پاییز۱۳99(، 
۰.5درصد کاهش یافته. بررســی اشتغال در 
بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که 
در پاییز۱4۰۰، بخش خدمات با 49.9درصد 
بیشترین سهم اشــتغال را به خود اختصاص 
داده. در مراتــب بعــدی بخش های صنعت 
با ۳4.۷درصد و کشــاورزی بــا ۱5.4درصد 

قرار دارند.
در گروه ســنی ۱8 تا ۳5ســاله نیز نشــان 
می دهد که در پاییز سال گذشته، ۱6.۱درصد 
از جمعیت فعال این گروه سنی بی کار بوده اند. 
این در حالی اســت که تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشــان می دهــد این نرخ 
نســبت به پاییز۱۳99، به میزان ۰.4درصد 

کاهش یافته.

73 بی کار از هر 100زن فارغ التحصیل 
در این میان نــرخ بیــکاران فارغ التحصیل 
آمــوزش عالی پاییــز۱۳98 پیــش از آغاز 
پاندمــی۱۷.4 و در پاییــز۱۳99 به ۱4.۳ 
و حاال به ۱۳.8 درصد رســیده اســت. نرخ 
بیــکاران فارغ التحصیل آمــوزش عالی در 
۱4۰۰ نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۰.5درصــد بهبود پیــدا کرده، این شــاید 

منطقی به نظر برســد چون با واکسیناسیون 
و بهبود شــرایط قرنطینه می توان این رشد 
را انتظار داشــت، اما اینکه آمار نســبت به 
پاییز ســال۱۳98 بهبود یافته است، کمی 
عجیب به نظر می رسد. کمترین نرخ بیکاران 
فارغ التحصیــل آمــوزش عالی در 4ســال 
گذشــته مربوط به بهار۱4۰۰ با نرخ ۱۳.4 
درصد اســت. اغلب بیکاران فارغ التحصیل 
را زنان تشــکیل می دهند. این شــاید به آن 
دلیل اســت که زنان نیــز جامعه بزرگ تری 
از تحصیلکرده هــا را به خــود اختصــاص 
داده اند. در 4ســال گذشــته، پاییز۱4۰۰، 
فارغ التحصیــالن آموزش عالی بیشــترین 
سهم را از جمعیت کل شاغالن با نرخ 25.8 
درصد به خود اختصاص داده و زنان همچنان 
مانند 4سال گذشته ســهمی بیش از مردان 
در این آمــار را به خود اختصــاص داده اند. 
به عبارت دیگر ســهم زنــان فارغ التحصیل 
شــاغل در آمار کل شــاغالن 46.5درصد 
و ســهم مردان 22.2درصد اســت و هر دو 
بهترین آمار این سال ها را به خود اختصاص 
داده اند. از کل بیکاران 42.۳درصد بنا به آمار 
پاییز۱4۰۰، جمعیت بــی کار آموزش عالی 
هستند و در 4ســال اخیر بیشترین درصد را 
به خود اختصاص داده است. سهم زنان بی کار 
فارغ التحصیل از جمعیت بی کار ۷2.9 و سهم 
مردان ۳۰.2درصد است. حدود ۷۳درصد از 
زنان فارغ التحصیل در بازار کار پیدا نمی کنند 
یعنی از هــر ۱۰۰زن فارغ التحصیل ۷۳نفر 

بی کار می ماند.

کاهش نرخ بیکاری را جدی نگیریم
نرخ بیکاری زنان در کشــور از ســال۱۳84 
تا پایان ســال۱4۰۰ در ظاهر خوشــایندی 
است؛ چراکه در ۳ســال اخیر و پس از شیوع 
کرونا به طور قابل توجهی کاهــش یافته و از 
باالی 2۰درصــد در ســال های 95 و 96 به 
۱6درصد در ســال های 99 و ۱4۰۰ رسیده 
اســت، اما وقتی کاهش نرخ بیکاری را کنار 
آمار جمعیت فعال )نرخ مشارکت نیروی کار( 
و تعداد شــاغالن قرار  دهیم متوجه می شویم 
یک میلیون و۱۷۰هزار نفــر از جمعیت فعال 
زنان به جمعیت غیرفعال پیوسته اند. اما چطور 
چنین امری ممکن اســت؟ بررسی ها نشان 
می دهد یکی از دالیــل این موضوع، وضعیت 
ترکیب شغلی شاغالن کشور است؛ به گونه ای 
که از کل شــاغالن ایــران 6.54درصد مزد و 
حقوق بگیر، ۷.۳درصد کارفرما، 8.۳6درصد 
کارکن مســتقل و 9.4درصد کارکن فامیلی 
بدون مزد هســتند. این درحالی اســت که 
در کشــوری همچون آمریکا از کل شاغالن 
کشور، نزدیک به 94درصد مزد و حقوق بگیر، 
6درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد 
نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان 
نیز 9۰.4درصد از شــاغالن جزو افراد مزد و 
حقوق بگیر، در فرانســه نزدیک به 88درصد، 

در کانــادا نزدیک به 85درصد، در اســترالیا 
4.8۳درصــد و در کره جنوبی نیــز بیش از 
۷5درصد شاغالن جزو افراد مزد و حقوق بگیر 
هســتند. مهربانو شکور، کارشــناس اقتصاد 
درباره بــروز چنین پدیــده ای می گوید: »در 
اقتصادهایی که بازار کار متشــکل تری دارند 
سهم کارکنان حقوق بگیر از کل شاغالن بسیار 
باالتر از اقتصادهایی اســت که سهم کارکنان 
مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه 
رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل تری 
دارد، افراد حتی با از دســت دادن کار خود از 
بازار کار خارج نمی شــوند و در حالت بی کار 
یا در جست وجوی کار باقی می مانند. این نیز 
به دلیل وجود سیســتم های تامین اجتماعی 
و بیمه های بیکاری اتفــاق می افتد. بنابراین 
عدد بیــکاران در این نــوع اقتصادها به دلیل 
تبدیل بخشــی از جمعیت شــاغل به بی کار 
افزایــش یافتــه و جمعیت غیرفعــال و نرخ 
مشارکت اقتصادی نیز به خاطر خارج نشدن 
از بازار کار بــدون تغییر می مانــد.« به گفته 
او در اقتصادهایی مانند کشــور مــا که بازار 
کار متشــکل تری ندارند و درصد شــاغالن 
حقوق بگیــر و دارای بیمه تامیــن اجتماعی 
کمتر است، افراد بی کارشده در حالت رکود، 
از جمعیت شاغل و بی کار به جمعیت غیرفعال 
تبدیل می شــوند؛ »دنبال کار بودن منافعی 
برای افراد نداشــته و شــاید زندگی آنها را با 
هزینه هایی هم مواجه کنــد. بنابراین در این 
شرایط حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش 
مواجه شــود. شــاخص های نرخ مشارکت و 
نسبت اشتغال، هر دو با کاهش مواجه می شوند 
و به تعداد جمعیت غیرفعال اضافه می شــود. 
این وضعیتی است که کاهش نرخ بیکاری در 

کشورمان در دوره کرونا را منطقی می کند.«
اما چرا آمار کاهش نرخ بیــکاری زنان امری 
خوشایند و مثبت نیست؟ براساس آمارهای 
مرکز آمــار ایــران، در پایان ســال۱4۰۰ از 
2۳میلیون و44۷هزار شاغل در کشور، حدود 
85درصد )۱9میلیون و9۳2هزار( شاغل مرد 
و ۳میلیون و5۱5هزار نفر شاغل زن بوده اند. 
در مقایســه آمار اشــتغال، تعداد شــاغالن 
سال۱4۰۰ با ســال۱۳9۷ که هنوز کرونا در 

کشور شیوع پیدا نکرده بود نشان می دهد پس 
از شیوع ویروس کرونا در کشور 8۳۰هزار نفر 
از جمعیت شاغالن زن کاسته شده   که امری 

بی سابقه از سال۱۳84 تاکنون است.
آمار وزارت رفــاه نیز نشــان می دهد امنیت 
شــغلی زنان وضعیت نامطلوب تری نسبت به 
مردان دارد؛ چراکــه درحالی به طور میانگین 
54درصد از شاغالن کشــور کمتر از ۱۰سال 
در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای 
مــردان ۷.52درصد و برای زنــان 6۱درصد 
است. در آخرین گزارش این مرکز که مربوط 
به وضعیت اشتغال و بیکاری زمستان۱4۰۰ 
اســت، نرخ بیکاری کشــور 9.4درصد شده 
درحالی که نرخ بیکاری مردان 4.8درصد بوده 

و این میزان برای زنان 9.۱4درصد است.

هزینه های کار کم درآمد
این امر بسیار روشــن است که با وجود هزینه 
ســبد معیشــتی ۱۱میلیون تومانی و وضع 
تورمی موجود، گاهی بی کار بودن برای افراد 
به صرفه تر از کار با دستمزدهای حداقلی است. 
کارگــران معتقدند حداقل دســتمزد باید به 
هزینه سبد حداقل معیشت می رسید. تعیین 
حداقل دســتمزد در ایران تا حدی وابسته به 
مناسبات قدرت، زورآزمایی صنفی و همچنین 
توان چانه زنی است. ولی با وضعیت موجود در 
یک دهه اخیر شــاهد این هستیم که همواره 
در کشــمکش طرف کار با طرف سرمایه، این 
طرف نیروی کار است که در فرایند چانه زنی 
و تعیین مزد آســیب دیده اســت. به عبارتی 
تورم هر ساله افزایش مزد ساالنه را پیش خور 
می کند. افزایــش ریالی حداقل دســتمزد و 
مزایا، امسال حدود 2میلیون و۱۰۰هزار تومان 
است و تورم سبد معاش ۱4۰۱ به نسبت سبد 
معاش ســال قبل، حدود 2میلیون و8۰ هزار 
تومان. علی میری که 6ماه است بی کار شده و 
در جست وجوی کار است می گوید: »حاال در 
حالی دنبال کار جدیدی هســتم که هیچ یک 
از دســتمزدهای موجود با هزینه های جاری 
زندگی مطابقتی نــدارد. کرایه های خانه در 
فصل جدید افزایش داشــته. این به استثنای 
هزینه هایی اســت که هــر روز افزایش پیدا 
می کند. کرایه تاکسی نیز افزایش داشته است. 
تقریبا یک ســوم حقوق دریافتی باید صرف 
هزینه رفت وآمد به محل کار شود و باقی کرایه 
خانه. به همین خاطر اســت کــه اصال رقمی 
برای پرداخت قسط و خوراک باقی نمی ماند. 
همین باعث می شــود در خانه ماندن و خارج 
نشدن و اســتفاده از بیمه بیکاری هزینه های 
موجود را تا حدی پوشش دهد.« همین امر در 
میان انبوه افرادی که در سال گذشته بی کار 
شده اند باعث شده است تا با توجه به افزایش 
حداقلی دستمزد، اســتفاده از بیمه بیکاری 

و دفع بازار کار یــا رجوع به 
بازارهــای کاذب برایشــان 
در اولویــت قــرار بگیــرد.

می
ست

ر ر
 امی

ی/ 
هر

مش
س: ه

عک

1، 16 درصد از جمعیت فعال گروه سنی 
 ١٨ تا ٣٥ ســاله در پاییز ســال گذشته،
 بیــکار بوده انــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه تغییــرات فصلــی نــرخ بیــکاری این 
افــراد نشــان می دهــد ایــن نرخ نســبت 
 بــه پاییــز ١٣٩٩، بــه میــزان ٠.4 درصــد

کاهش یافته

 براســاس آمارهای مرکز آمار ایران، 
در مقایســه آمــار اشــتغال، تعــداد 
شــاغالن زن ســال 1400بــا ســال 
1397که هنوز کرونا در کشور شیوع 
پیدا نکــرده بــود نشــان می دهد پس 
از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور 
830هــزار نفــر از جمعیت شــاغالن 
زن کاسته شده که امری بی سابقه از 

سال 1384تاکنون است

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

۱۱اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر است

کارگران؛ اسباب 
تعالی جامعه

در موســم نو شــدن جامه  مندرس روزگار و 
تجدید جلوه های حیات از مظاهر عطوفت و 
رافت خداوندگار و بزم آســمانی آفریده های 
هستی، ماه های آغازین سال نو، تقارن مبارکی 
با مناسبت ها ازجمله روز جهانی کار و کارگر 
دارد. این نامگذاری ها در زمینه های مختلف 
در راســتای پاســداری از کرامت و حرمت 
انسانی است. بدیهی است که ذهن حق شناس 
و بیــدار وجدان های آگاه، همــواره قدردان 
کارگرانی  اســت که با پاک نهادی و صداقت 
در قلمروی فعالیت خود در راســتای توسعه 
و تولید در جامعه کوشــش می کنند. بدون 
تردید کارگران محوری ترین اصل پیشــرفت 
و تولیــد در جامعه اند و همه مــردم مرهون 
تالش های آنان هستند، چون که آنان اسباب 

تعالی جامعه اند. 
در برابر این همــه تالش هــای کارگران آیا 
متولیان قدر زحماتشــان را دانسته اند. تاریخ 
تامین اجتماعی از دوران ایران باستان حکایت 
از این دارد که دســتمزد کارگــران با میزان 
مهارت آنان تعیین می شــده و در مشــاغل 

یکسان، حقوق برابر داشته اند. 
حداقل بگیران آن دوران، برای جبران کسری 
زندگی شان اضافه دریافت و پاداش داشتند. 
اینها مواردی از ترجمه الواح کشــف شده از 
تخت جمشید در سال۱۳۱4 شمسی است. 
متولی تعیین دســتمزد کارگران، ســازمان 
تامین اجتماعی اســت که از دیرباز به مفهوم 
سنتی اش در جوامع بشــری وجود داشته و 
شیوه سنتی تامین اجتماعی از نوع حمایتی 

بوده است.
 رفته رفته فضــای تضاد طبقاتــی، تعارض، 
عدم احســاس تعلــق کارگران بــه محیط 
تولید، باعث شــد که متولیــان امر، درصدد 
هنجارنمــودن و متعادل کــردن امــور بین 
گروه هــای مختلــف اجتماعــی براینــد و 
تالش هــای گســترده ای صــورت گرفت تا 
تعارض به تفاهم و ناهنجاری ها به هنجارهای 
پویا تبدیل شــود. در ادامه ایــن تالش ها در 
کشورهای مختلف، نخستین اشکال خدمات 
عمومی پدید آمد و تداوم آن در بستر تکاملی 
خود، ضرورت تامین اجتماعی را باعث شد و 
برای نخســتین بار در سال۱869 میالدی در 
کشور آلمان، برنامه های برقراری بیمه اجباری 
در برابر بیماری، پیری و سوانح ناشی از کار به 
پارلمان ارائه شد و باعث شد که کارخانه داران، 
برای ایمن ســازی محیــط و افزایش تولید و 
بهره وری بیشتر از آن حمایت کنند و به تدریج 

این رویه به کشورهای دیگر تسری پیداکرد.
 در ایران نیز در ســال۱۳۱۰ بــرای اولین بار 
صندوقی برای حمایــت از کارگران احداث 
راه آهــن ایجاد شــد و نخســتین قانون کار 
در 28اردیبهشت۱۳25 رســید. اکنون نیز 
قوانین حمایــت همه جانبه موجود اســت؛ 
آیا دســتمزدهای مصــوب بــرای کارگران 
با عنایــت به بــروز تــورم لجام گســیخته 
روزافزون همخوانی دارد؟ در یادداشــتی که 
2۷فروردین مــاه جاری در صفحــه جامعه 
روزنامه همشهری به قلم نگارنده منتشر شد، 
مفصال درباره عدم همخوانی دســتمزدها با 

تورم افسارگسیخته نوشتم. 
حال به روز جهانی کارگر رسیده ایم. نامگذاری 
روز کارگر به این مفهوم نیست که سالی یک 
روز از کارگران قدردانی شــود بلکه به مفهوم 
آن اســت که مجددا و مداوما به متولیان امر 
یادآوری و هشــدار داده شــود که کارگران 
را از فقــر نجات دهید و دستمزدهایشــان را 
با تورم بســنجید و رفــاه نســبی و آرامش 
آنان و خانواده شــان را برابر قانون اساسی و 
قوانین ســازمان تامین اجتماعی، قانون کار 
و شورای عالی کار فراهم ســازي قوانین را به 
نفع آنان تفســیر کنید. در کارگران آرامش 
ایجاد کنید تــا آنان بــدون دغدغه  خدمات 
طاقت فرسایشــان را تا پایان ادامه دهند و به 

بازنشستگی برسند. 
بدون شــک کارگران به عنوان محوری ترین 
بخش نظــام بیمه های اجتماعی هســتند و 
وقتی به سن بازنشستگی می رسند جوانی شان 
را از دســت داده و دچار عارضه و بیماری ها 
می شوند و نیاز به حمایت و پشتیبانی مضاعف 
دارند تا بتوانند در سال های واپسین عمر، با 
آبرومندی، عزت نفــس و فارغ از دغدغه های 
عدیــده زندگی کننــد. کارگران شــاغل و 
بازنشسته بایستی ضمن ارتقای آگاهی های 
خود، پیوسته مطالبه گر باشند و در چارچوب 
قوانین موجود در ایجاد جامعه مبتنی بر دانایی 
و آگاهی کوشــش کنند و با ایجاد تشکل ها، 
کانون ها و مراکز هم اندیشــی، الگوی توسعه 

مبتنی بر آگاهی و دانایی شوند.
 فراموش نکنیم که جهان با شتابی فزاینده در 
حال تحول است و تحوالت به صورت نور رخ 
می دهد. اکنون دیگر لحظه ها تعیین کننده اند 
و ارزش حیاتــی یافته اند. همه مــا به عنوان 
شــهروندان کارآفرین و کارگر و بازنشســته 
وظیفه داریم که ضمن افتخار به پیشــینه و 
ریشه تنومند فرهنگی مان، مطالبه گر باشیم 
و بدانیم که قدرت اجتماعی هر تشــکلی در 
ســایه مطالبه گری عادالنه و بحق و آگاهی و 
دانایی  است و متولیان امر نمی توانند قدرت 
اجتماعی مطالبه گران  بحق و چندمیلیونی را 
نادیده بگیرند. حافظ هرآنکه عشــق نورزید 
 و وصل خواســت / احرام طــواف کعبه دل 

بی وضو ببست.

سیدکریم محمدییادداشت
فعال   اجتماعی و کارگری

جعل تاریخ با پول پاشی 
شدنی نیست

رویای  فیبر نوری 
محقق می شود؟

پاکسازی کلونی های اعتیاد 
در پایتخت

سازمان ملل و همه دولت های جهان 
خلیج فارس را »خلیج فارس« می خوانند

 سال هاست که موانع بسیاری پیش روی
 توسعه فیبرنوری بوده است

بسیاری از محدوده های جنوبی تهران با خالی شدن 
از مصرف کنندگان مواد مخدر، کامال امن شده اند

نرخ بیکاری در زمستان 
سال 1400 اعالم شده 
است که در مقایسه با 
 مدت مشابه سال قبل 

 ٠.3 درصد کاهش 
یافته است.

9.4
درصد

در سال 1400 به تعداد 
شاغالن افزوده شده است 

و کاهش بیکاران بیشتر 
از آنکه ناشی از اشتغال 

بیشتر باشد، نتیجه کاهش 
 میزان مشارکت
 اقتصادی است.

 39هزار
 نفر

از فعاالن گروه سنی 15 تا 
24 ساله  در پاییز 1400 

بیکار بوده اند که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )پاییز ١٣٩٩( ٠.١ 

 درصد کاهش 
داشته است.

 23 /6
درصد

 از جمعیت فعال 18 تا 35 
ساله بیکار بوده اند. این 

در حالی است که تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این 
افراد نشان می دهد این 

نرخ نسبت به پاییز ١٣٩٩، 
به میزان ٠.4 درصد کاهش 

داشته است.

16 /1 
 درصد

از زنان فارغ التحصیل در 
بازار کار پیدا نمی کنند 

یعنی از هر 100زن 
فارغ التحصیل 73نفر 

بیکار می ماند.

73 
 درصد

در زمستان 1400 نرخ 
بیکاری کشور شده 

درحالی که نرخ بیکاری 
مردان 4/8درصد بوده و 

 این میزان برای زنان
 14/ 9درصد است.

4/ 9درصد

شاغل در کشور در 
پایان سال 1400، حدود 
85درصد)19میلیون و 
932هزار( شاغل مرد و 
3میلیون و 515هزار نفر 

شاغل زن بوده اند.

23میلیون و 
447هزار


