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نرخ بیکاری در سال1400 نسبت به 

گزارش
ســال قبل از آن 0.4درصد کاهش 
پیدا کرده و به 9.2درصد رســیده 
است؛ این رکورد به مدد بی میلی تازه واردان بازار کار 

به فعالیت اقتصادی به دست آمده است.
به گزارش همشهری، اطالعات مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در پایان ســال1400، از مجموع 690هزار 
نفری که به جمعیت در سن کار )جمعیت 15ساله و 
بیشتر( اضافه شده اند، فقط 12درصد معادل 85هزار 
نفر عالقه مند به اشــتغال یا در جست وجوی شغل 
بوده و در جرگه شــاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند؛ 
اما 605هزار نفر دیگر به هر دلیلی اصال به مشارکت 
اقتصادی تمایل نداشــته و به جمعیــت غیرفعال 

پیوسته اند.

نمای بیکاری نهفته
در سال گذشته روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی 
در ایران ادامه پیدا کرده و بــا کاهش 0.4درصدی 
نسبت به سال1399، به رقم نامطلوب 40.9درصد 
رسیده اســت. معنای این شــاخص این است که 
در سال گذشــته از هر 100نفر ایرانی در سن کار 
)15ساله و بیشــتر( کمتر از 40.9نفر حاضر به کار 
بوده اند و مابقی افراد به هر دلیلی به اشتغال یا یافتن 
شغل تمایل نداشته اند. بخشــی از این افراد کسانی 
هستند که ورود خود به بازار کار را با ادامه تحصیل 

به تعویق می اندازند و بخشــی نیز به دالیلی نظیر 
پایین بودن دستمزدهای فعلی در مقایسه با هزینه 

معیشت، اشتغال را به صرفه نمی دانند. 
برای درک بهتر فاجعه ای که در بــازار کار ایران در 
حال رخ دادن است، بد نیست یادآوری کنیم که نرخ 
مشارکت اقتصادی کشور در ســال1398، معادل 
44.1درصد بود و ظرف 2سال، هم به دلیل کرونا و 
هم به واسطه تنش های اقتصادی، 3.2واحد درصد از 
آن کاسته شده است. به عبارت دیگر، از سال1398 
تا پایان ســال1400 حدود 2میلیون نفر از کسانی 
که شاغل یا جویای شــغل بودند، عطای بازار کار را 
به لقای شغل و درآمدش بخشــیده و قید فعالیت 

اقتصادی را زده اند.

ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران
ناخوشی های اقتصادی در ایران و فراهم نبودن شرایط 
برای استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی و نیروی 
انسانی، ازجمله عواملی است که به پایین ماندن نرخ 
مشارکت اقتصادی و تضعیف فرهنگ کارکردن در 
ایران منجر شــده؛ در حالی که مثــال در قطر، نرخ 
مشارکت اقتصادی باالی 85درصد، در چین نزدیک 
به 70درصد و در ترکیه بیش از 52درصد اســت. با 
فرض اینکه نرخ مشارکت اقتصادی ایران با شرایط 
موجود بازار کار به محدوده 44.1درصد سال1398 
برگردد، نرخ بیکاری کشــور به 15.7درصد خواهد 

رسید و اگر بنا باشد نرخ مشارکت اقتصادی در شرایط 
موجود اقتصاد ایران به سطح کشورهای قطر، چین 
و ترکیه برسد، ما به ترتیب با نرخ بیکاری 56، 47 و 
28درصدی مواجه خواهیم بود. این آمارها به راحتی 
اثبات می کند که اگر اقتصاد ایران، هم در تولید و هم 
در دادوستد با تجارت جهانی، شرایطی نظیر قطر، 
چین و ترکیه پیدا کند، قادر است تا بیش از دوبرابر 
وضع موجود با اســتفاده از نیروی کار فعلی کشور 

اشتغال زایی کند.

شاخص های اصلی بازار کار
براســاس اطالعات مرکز آمار ایران در سال گذشته 
690هزار نفر به جمعیت 15ساله و بیشتر در کشور 
اضافه شده اما از این افراد فقط 85هزار نفر تمایل به 
مشارکت اقتصادی داشته و 605هزار نفر غیرفعال 
مانده اند. در این وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در 
ســال1400 با کاهش 0.4درصدی به 40.9درصد 
رســیده که با ظرفیت های نیروی انسانی جوان در 
اقتصاد ایران تناســبی ندارد. در این سال، جمعیت 
شــاغالن 15ســاله و بیشــتر برابر با 23میلیون و 
447هزار نفر بوده که نســبت به ســال99 بیش از 
180هزار نفر افزایش یافته است و همزمان 2میلیون 

و 374هزار نفر نیز در دسته بیکاران قرار گرفته اند.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله 
حاکی از آن است که 23.7درصد از فعاالن این گروه 
سنی در ســال1400 بیکار بوده اند که مشابه نرخ 
بیکاری این گروه در سال99 بوده است. این نرخ در 
گروه سنی 18 تا 35ساله 16.5درصد بوده که نسبت 
به سال1399، به میزان 0.2درصد کاهش یافته است. 
در سال1400، سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل 
آموزش عالی از کل بیکاران 40.3درصد بوده که این 
سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی باالتر است. همچنین سهم 
جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل 
شاغالن در سال گذشــته 25.8درصد بوده که این 
سهم در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط شهری 

نسبت به نقاط روستایی باالتر است. 
بررســی تغییرات این دو شاخص نشان می دهد که 
سهم فارغ التحصیالن از جمعیت بیکاران نسبت به 

سال قبل 1.4درصد و سهم آنها از جمعیت شاغالن 
0.8درصد افزایش داشته است.

جریان نیروی کار به زیان کشاورزی
یکــی از مهم تریــن تحــوالت بــازار کار در طول 
سال1400 که می تواند پیامدهای بزرگی در آینده 
داشته باشد، جریان نیروی کار در میان بخش های 
مختلــف اقتصادی اعــم از کشــاورزی، صنعت و 
خدمات است. براســاس اطالعات مرکز آمار ایران، 
در سال1400 اشــتغال بخش کشاورزی با کاهش 
215هزار و 587نفری جمعیت شاغالن مواجه شده 
که به واسطه ارتباط آن با امنیت غذایی کشور، تغییر 
بســیار مهمی اســت. در مقابل این اتفاق، اشتغال 
بخش صنعت 181هزار نفر و اشتغال بخش خدمات 
218هزار نفر افزوده شده اســت. شیفت اشتغال از 
بخش کشاورزی به سمت صنعت و خدمات از یک سو 
می تواند ناشی از تبعات خشکسالی و کاهش تولید 
این بخش باشد اما باالرفتن هزینه تولید در بخش 
کشــاورزی و دامپروری و همچنین قیمت گذاری 
دستوری در این حوزه نیز می تواند به واسطه کاهش 
صرفه اقتصادی فعالیت های کشاورزی، یکی از دالیل 

کاهش اشتغال باشد.

خروج ادامه دار زنان از اقتصاد ایران
از دیگر نکات بــازار کار ایران در ســال1400 این 
اســت که چهره بازار مردانه تر شــده و خروج زنان 
از این بازار ســرعت گرفته اســت. طبق اطالعاتی 
که مرکز آمار ایران منتشــر کرده، نرخ مشــارکت 
اقتصادی زنان در ســال گذشــته 0.6درصد دیگر 
افت کرده و به 13.3درصد رسیده که در مقابل نرخ 
مشارکت 68.7درصدی مردان بسیار پایین است. در 
حقیقت افت 0.4درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در 
سال1400 ناشی از خروج زنان از اقتصاد بوده است. 
نکته دیگر اینکه در سال گذشــته، تعداد شاغالن 
زن در اقتصاد ایــران 3.9درصد کاهش پیدا کرده و 
142هزار نفر از زنانی که در سال1399 شاغل بودند، 
عمال قید کارکردن را زده اند و همزمان، 1.3درصد از 
زنان جویای کار نیز غیرفعال شده و از جرگه بیکاران 

خارج شده اند.

عوامل کاهش نرخ بیکاری
همشهری از تحوالت بازار کار گزارش می دهد

بانک مرکزی گام دوم مقابله با پولشویی را محکم برداشت
 شناسایی پول های کثیف
 از حساب بانکی بیکاران

بانک مرکزی گام دوم را برای مقابله با پولشویی برداشت. به این 
ترتیب شناسایی پول های کثیف از مسیر حساب بانکی اجاره ای 
ازجمله حساب بانکی افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال آغاز شد. 
طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابالغ کرده، سقف فعالیت 
بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران 
یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی 
هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد 
انتظار، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به 
بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب 
آنها به چه دلیل بوده است. پیش از این و در آبان سال گذشته، 
بانک مرکزی دستور اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی 
به اشخاص محجور را به بانک ها ابالغ کرده بود. حاال نهاد ناظر 
بازار پول در تازه ترین دستور از بانک ها خواسته تا مقررات تعیین 
سطح فعالیت اشــخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی 
غیرفعال را اجرا کنند. به این ترتیب بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند 
شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعامالت کاری 

با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

شناسایی پول های ناسالم
به گزارش همشهری، این، پایان مسیر شناسایی پول های ناسالم 
در حساب های بانکی نیست و بانک مرکزی قرار است به زودی 
سطح فعالیت اشخاص شاغل و فعال را تعیین و ابالغ کند. انتظار 
می رود درصورت اجرای دقیق، افراد کارچاق کن، رشوه بگیر و 
پورسانت بگیر و فاسد دچار دردسر جدی شوند. بر اساس دستور 
جدید، بانک ها موظف می شوند نسبت به تعیین سطح فعالیت 
مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شــغل یا اشخاص حقوقی 
غیرفعال اقدام و مراتب را به بانک مرکــزی اعالم کنند. طبق 
ضوابط سطح فعالیت تعیین شــده نباید از حدود مجاز اعالمی 
بانک مرکزی برای اشــخاص بیکار و غیرفعال فراتر رود. البته 
در این ابالغیه شــرایطی درنظر گرفته شده است که به موجب 
آن، اشخاص حقیقی فاقد شــغل درصورت وجود درآمدهای 
غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از امالک و یا سود دریافتی 
از سپرد ه های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات 

بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

نظارت خودکار
طبق این گزارش از این به بعد بانک ها سطح فعالیت مورد انتظار 
هر یک از اشــخاص حقیقی فاقد شــغل یا حقوقی غیرفعال را 
به صورت ســامانه ای نگه داری می کنند و سطح فعالیت محقق 
شــده این افراد را حداکثر پس از 48ســاعت از زمان وقوع هر 
تراکنش محاســبه خواهند کرد؛ به نحوی که درصورت تخطی 
سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص 
حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد 

انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعالم می شود.
بانک ها باید افرادی را که از ســطح فعالیت مــورد انتظار عبور 
می کنند با ارسال دعوت نامه ، ارسال پیامک و یا سایر روش ها، 
برای ارائه توضیحات و تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه های 
حضوری یا غیرحضوری بانک فراخوانده و فرم ویژه ای در اختیار 

آنها قرار دهند تا آن را تکمیل کنند.
بانک ها ماموریت دارند عالوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یاد 
شده، از طریق اتصال اطالعات اقتصادی اشخاص به سامانه های 
عملیاتی خود، از ارائه نشدن خدمات بانکی شامل افتتاح حساب 
سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیالت 
و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشــخاص حقیقی 
فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار 
پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیالت 
و قبول انواع تعهدات و اعطای دســته چک جدید به اشخاص 
حقوقی غیرفعال مطمئن شوند. در دستور جدید بانک مرکزی 
همه افراد فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص »بازنشسته« و 
»مستمری بگیر« نباشند، بیکار شناخته می شوند و دانش آموزان، 
دانشــجویان، زنان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری 
دریافت می  کنند و نیز اشــخاص حقیقی خارجی دارای اجازه 

اقامت معتبر فاقد مجوز فعالیت هم بیکار تلقی می شوند.

سقف انتظار چیست؟
بانک مرکزی اعالم کرده منظور از ســطح فعالیت مورد انتظار 
بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش 
بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی 
فاقد شغل یا شــخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع 
زمانی یکساله است. به  گزارش همشهری، درصورتی که سطح 
فعالیت مورد انتظار شــخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود 
درآمدهای غیرشغلی مســتمر مانند دریافت اجاره از امالک یا 
سود دریافتی از سپرد ه های بانکی و...، بیش از حد مجاز سطح 
فعالیت مورد انتظار برای اشخاص فاقد شغل باشد، بانک باید در 
هر مورد پس از دریافت اسناد مثبته مبتنی بر وجود درآمدهای 
غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به  نام شخص یادشده، 
مراتب را به بانک مرکزی اعالم کند. اشخاص حقیقی فاقد شغل 
می توانند درصورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین 
شده در بانک، حداکثر ظرف مدت 2ماه پس از اطالع از سطح 
فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به بانک مراجعه و با ارائه اسناد 
و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد 
انتظار تسلیم کنند. مراجعه نکردن شخص حقیقی فاقد شغل 
به بانک، ظرف مهلت زمانی تعیین شده، به منزله تأیید سطح 

فعالیت مورد انتظار تعیین شده خواهد بود.

آژیر قرمز برای پول های درشت
دســتور جدید بانک مرکزی می گوید: اگر سطح فعالیت بانکی 
افراد بیکار یا غیرفعال از سقف تعیین شده عبور کند که از تفاوت 
فاحش )10برابر سطح تعیین شده( در جابه جایی پول حکایت 
داشته باشد، شعب بانک ها عالوه بر فراخواندن فرد مورد نظر، باید 
مراتب را بالفاصله به صورت محرمانه و بدون اطالع شخص مورد 
نظر، به واحد مبارزه با پولشویی بانک مربوطه اطالع دهند که واحد 
یادشده باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معامالت 
و عملیات مشکوک به مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام کند. با این حساب 
افراد بیکار یا غیرفعــال نمی توانند دارای کارتخوان باشــند یا 
تسهیالت و حساب تجاری داشته باشند و شرکت های غیرفعال 
نمی توانند نزد بانک ها حساب باز کرده یا از بانک ها درخواست ابزار 

پذیرش یا پرداخت یا تسهیالت و دسته چک کنند.

وزارت مستأجران
رستم قاسمی، وزیر راه  و شهرسازی، دیروز 
در نشست بررســی روند پیشرفت تأمین 
اراضی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، 
اشاره ای هم به مستأجران داشته که این 
روزها با فرا رسیدن دوره نقل  و انتقال مسکن، با فشارهای تورمی 

روبه رو هستند. 
قاســمی با بیان اینکه وزارت راه  و شهرسازی و مجموعه دولت 
برای ساخت واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد مسئولیت دارد، 
اعالم کرد: هم اکنون، 8میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود 
دارد که باید برای این اقشار واحدهای مسکونی مناسب تولید و 
امکانی ایجاد شود تا طرح نهضت ملی مسکن در استان نیاز بخش 

عمده ای از متقاضیان را پاسخ بدهد. 
واقعیت این است که 8میلیون خانوار مستأجر در ایران جمعیتی 
در حدود 26.4میلیون نفر را شامل می شــوند که از جمعیت 
بسیاری از کشورهای جهان بیشتر اســت و در ایران می توان 
برای آنها وزارت مســتأجران دایر کرد؛ ازاین رو ورود وزیر راه  و 
شهرسازی به موضوع اجاره نشــینان آن  هم فقط در حد اعالم 
تعداد خانوارها و حواله کردن گره گشایی از مشکل روزمره آنها به 
موفقیت نهضت ملی مسکن بسیار پایین تر از انتظاری است که 

این افراد از مجموعه وزارت راه  و شهرسازی دارند. 
در شــرایط فعلی، معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه  و 
شهرسازی کامال موضوع بازار اجاره و اجاره نشینان را به حاشیه 
برده و همزمان مشــغول بودن مجموعــه وزارت راه به نهضت 
ملی مسکن، این بازار را از دایره تمرکز وزیر راه نیز خارج کرده 
است، اما رئیس دولت بارها نســبت به این بازار هشدار داده و 
از مسئوالن خواسته اســت برنامه های فوری و مؤثر برای رفع 
مشکالت مســتأجران اجرا کنند. به نظر می رسد اگر وزیر راه  و 
شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان ایشان، شخصا به چند 
دفتر مشاور امالک در یکی، دو محله پایین و متوسط شهر تهران 
مراجعه کرده و نســبت به تهیه یک آپارتمان استیجاری اقدام 
کنند، متوجه خواهند شد که نتیجه اقداماتشان در بازار اجاره 

»هیچ« بوده است.

»حجت« اتمام حجت کرد
  خبر: حجت اهلل عبدالملکی، وزیــر کار با بیان 
اینکه افزایش 57درصدی دستمزدها باید در مورد 
کسانی که مشمول قانون کار می شوند، اجرا شود، 
گفت: اگــر کارفرمایی قانون را اجرا نکرده باشــد، 
تخلف اســت. ما به این تخلف ها در بازرســی های 
گسترده ای که انجام خواهیم داد، رسیدگی خواهیم 
کــرد. او می گوید: کارگران مشــمول قانون کار در 
صورت افزایش نیافتن دستمزد شان، مطابق مصوبه 

شورای عالی کار، باید از کارفرمایان شکایت کنند.

 نقد: با این اظهارنظــر صریح، درواقع حجت اهلل 
عبدالملکی، حجت را تمام کرده و راه برای افزایش 
دســتمزد مشــموالن قانون کار در همه بخش ها 
بازکرد. همین مســئله نشــان می دهد گذشته از 
چالش بر ســر اجرای میزان افزایش دســتمزدها، 
آنچه اهمیت دارد احترام گذاشتن به قانون و التزام 
به اجرای قانون کار است. به این ترتیب تبعیض در 
میزان افزایش دســتمزد کارگران مشمول قانون 
کار، بین دســتگاه های مختلف جایز نیســت؛ زیرا 
درغیر این صورت نص صریح قانون کار زیر ســؤال 
می رود. البته می شــود نســبت به میزان افزایش 
دســتمزدها معترض بود، اما حاال که این افزایش 
براســاس قانون کار مصوب و ابالغ شــده، تبصره 
تراشــیدن برای اجرای قانون پذیرفته نخواهد بود. 
انتظار می رود نهادهای مســئول نسبت به اجرای 
قانون اهتمام ورزند تا اعمــال افزایش حقوق ها به 
تأخیر نیفتد. قانون برای همه است و فرقی نمی کند 
کارگر دارای قرارداد یا تحت پوشش قانون کار برای 
دولت کار کند یا برای بخش غیردولتی و خصوصی، 
در هر حال کارگر تحت پوشش قانون کار است و باید 

قانون را پاس بداریم.
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 جمعیت در سن کار ایران
)15ساله و بیشتر(

812، 065، 63 نفر
جمعیت فعال اقتصادی

405، 822، 25 نفر
جمعیت غیرفعال

407، 243، 37 نفر

تعداد بیکاران کشور

953، 374، 2 نفر
تعداد شاغالن اقتصاد ایران

452، 447، 23 نفر

رشد تسهیالت در فروردین کمتر از تورم
تسهیالت پرداختی بانک ها در فروردین ماه ســال 1401مبلغ یک هزار و 426هزار میلیارد ریال 
برآورد شده که نسبت به فروردین سال گذشته فقط 22.8درصد رشد داشته که به این ترتیب حجم 
تسهیالت پرداختی بانک ها به میزان نرخ تورم رشد نکرده است. براساس اعالم بانک مرکزی سهم 

مصرف کننده نهایی یعنی خانوار از کل تسهیالت فروردین امسال تنها 3دهم درصد بوده است.

کل تسهیالت پرداخت شده
927، 426، 1 میلیارد ریال

22.8
درصد درصد رشد

کشاورزی
256، 51 میلیون ریال

3.6
درصد درصد رشد

صنعت و معدن
503، 482 میلیون ریال

33.8
درصد درصد رشد

ساختمان و مسکن
739، 86 میلیون ریال

6.1
درصد درصد رشد

بازرگانی
536، 124 میلیون ریال

8.7
درصد درصد رشد

خدمات
200، 565 میلیون ریال

39.6
درصد درصد رشد

خانوار
273، 114 میلیون ریال

0.3
درصد درصد رشد


