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شریعتمداری خبر داد:
افزایش ۵۲ درصدی حقوق 

بازنشستگان صندوق فوالد

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از افزایش 
۵۲درصدی حقوق بازنشســتگان صندوق فوالد 
با اجرای طرح همسان ســازی خبــر داد. محمد 
شریعتمداری در حســاب توییتری خود نوشت: 
تحقق یــک وعده دیگــر؛ پایان آبان ماه امســال 
با عملیاتی شــدن وعده همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان صندوق فوالد همراه شد. وی افزود: 
خوشحالم که با اعمال این همسان سازی و همچنین 
افزایش ۱۵درصد ساالنه، به طور متوسط ۵۲درصد 

به حقوق بازنشستگان فوالد افزوده شد.
    

 آغاز فعالیت معدن سنگ
»ده غیبی« با ۱۵ کارگر 

معدن سنگ »ده غیبی« که از سه سال پیش به 
دلیل برخی مشکالت فعالیت خود را متوقف کرده 
بود، مجددا شروع به کار کرد.  به گزارش خبرنگار ایلنا، 
معادن سنگ »ده غیبی« واقع در شمال غربی مشهد 
پس از سه سال وقفه در تولید، فعالیت استخراجی 
خود را با اشتغال ۱۵ کارگر از سر گرفت. برخی فعاالن 
کارگری در مشــهد با اعالم این خبر گفتند: واحد 
معدنی سنگ»ده غیبی« از شرکت های وابسته به 
آســتان قدس رضوی در حوالی شهر مشهد است 
که برای مصارفی همچون نمای ســاختمان، پله و 
مبلمان شهری و جدول یا سنگفرش کوبیک استفاده 
می شود. در عین حال ســیدمحمد شریف واقفی، 
مدیرعامل شرکت معادن قدس رضوی، درباره این 
واحد معدنی گفته است: باتوجه به فعالیت کارخانه 
»سنگ بســت« به عنوان یکی از واحدهای فعال 
زیر مجموعه این شرکت، برای تامین سفارش های 
عمده شــرکت و مجموعه های مرتبط با آســتان 
قدس رضوی، از این کارخانه برای برش سنگ های 
استخراج شده از معدن ده غیبی بهره گرفته می شود. 
به گفته وی؛ معادن دهمرغ و چاوک منظقه نهبندان 

نیز از جمله معادن فعال این شرکت هستند.
    

رئیس اداره کار اردستان:
دالیل حادثه کارخانه کاوه 

فوالد آریا در حال بررسی است
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
اردستان، اخطارهای پیشین به شرکت »کاوه فوالد 
آریا« را رد کرد و انتشار خبر درباره اخطارهای پیشین 
درباره ایمن نبودن محیط کار این کارخانه را کذب 
محض دانســت. به گزارش ایلنا، روز جمعه )سی ام 
آبان(، انفجاری در شرکت کاوه فوالد آریا اتفاق افتاد 
که در این حادثه یکی از کارگران کارخانه فوت شد. 
این حادثه یک مصدوم داشــت ولی این مصدوم از 
کارگران کارخانه نیست و مسئول حمل بار یکی از 
شرکت های اکسیژن سازی است. »مهدی خانی« 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان 
اردستان در این باره گفت: خبری در رسانه ها از زبان 
من درباره اخطارهای گذشــته برای رعایت نشدن 
ایمنی در کارخانه فوق الذکر منتشر شد که این اخبار 
کذب محض است. اداره کار اردســتان به کارخانه 
هیچ اخطاری داده نداده و چنین موضوعی صحت 
ندارد. وی افزود: اداره کار بازرسی های دوره ای دارد. 
اگر با مشکل فنی روبه رو شــویم، براساس قوانین و 
دستورالعمل های اداره کار، موارد را به صورت کتبی 
به کارفرما گزارش می دهیــم. خانی گفت: تمامی 
جوانب حادثه مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص 
شود مشکل از ســوی کارخانه بوده یا اشتباه فردی 
سبب بروز حادثه شده اســت. برنامه ریزی شده که 
دو بــازرس از ادارات کار اردســتان و اصفهان برای 
بررسی موضوع به کارخانه بروند. مراجع قضایی نیز 
پیگیری های خودشــان را انجام خواهند داد. هنوز 
هیچ چیزی مشخص معلوم نیست. به زودی مشخص 
می شود که تا چه میزان طرفین مقصر هستند. وی 
توضیح داد: متاسفانه، جواد معظمی یکی از کارگران 
کارخانه در هنگام انفجار فوت شــده است. مصدوم 
حادثه نیز حدود ۷۰درصد سوختگی دارد و به یکی 
از بیمارستان های اصفهان اعزام شده است. در حال 
حاضر اطالعی از وضعیت او ندارم. مصدوم حادثه از 
کارگران کارخانه نیســت. او کارگر مسئول حمل و 
تحویل بار در شرکتی است که کپسول های اکسیژن را 
برای کارخانه تامین می کرده است. متوفی مجرد بوده 
است و اگر کارفرما مقصر باشد باید دیه پرداخت کند. 
مصدوم حادثه نیز اگر نقص عضو داشته باشد شامل 
حال دیه می شود و کارهای ازکارافتادگی او نیز وارد 

سیکل اداری تامین اجتماعی می شود.
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اخبار کارگری

مرکز پژوهش هــای مجلس طی 
گزارشی به تحلیل شاخص های بازار کار 

در فصل بهار ۱۳۹۹ پرداخت.
به گزارش »توســعه ایرانی«، دفتر 
مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی 
با عنوان »تحلیل شاخص های بازار کار 
در فصل بهار ۱۳۹۹« آورده است: بررسی 
وضعیت بازار کار ایــران در بهار ۱۳۹۹ 
نشان دهنده کاهش ۱.۱درصدی نرخ 
بیکاری نسبت به بهار ۱۳۹۸ است اما 
با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت 
غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته، 
لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش 
نرخ مشارکت بوده و بهبود این شاخص 
نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان 
دهد. در واقع در چنین شــرایطی نرخ 
بیکاری شــاخصی کاماًل گمراه کننده 
برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر 

بازار کار است.
نتایج بررســی ها در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
از آنجایی که در ایران شــاغلین مزد و 
حقوق بگیر درصد کمی از کل شاغلین 
را تشــکیل می دهند و عمده شاغلین 
به صــورت کارکن مســتقل فعالیت 
می کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر 
بازار کار نیز به جای آنکه در افزایش نرخ 
بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش 
جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت 
نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان 
می دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار 
اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان 
در بازار کار باقی می  ماندند، نرخ بیکاری 
در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸درصد اعالم 

شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴درصد 
می رســید. براســاس این گزارش در 
حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت 
تسهیالت بانکی و بیمه بیکاری را جهت 
مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری 
کرونا مصــوب و اجرا کرده اســت. در 
گزارش مرکــز پژوهش های مجلس، 
براساس بررسی مستندات وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد 
دو سیاست مذکور نشان می دهد که از 
سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت 
پرداخت تسهیالت، استقبال بیشتری 
شده، چرا که دولت با عدم تعریف و لحاظ 
مکانیسم های تشویقی حفظ و صیانت 
از شــاغلین برای بنگاه های اقتصادی، 
سیاســت پرداخت بیمه بیکاری را در 
مقابل سیاست پرداخت تسهیالت قرار 
داده و به جای اینکه این دو سیاســت 
مکمل یکدیگر باشــند جانشین هم 
شــده اند. ضمن آنکه همچنین به رغم 
هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق 
و اســتان های محروم به نسبت سایر 
استان ها، بهره مندی کمتری داشته اند. 
یکی از مهم ترین دالیل این امر باال بودن 
سهم اشتغال غیررسمی در استان های 
محروم کشور است که در صورت ادامه 
این شرایط و عدم توجه در این خصوص، 
در آینده محرومیت این استان ها بیشتر 

و عمیق تر خواهد شد.
 نرخ بیکاری گمراه کننده 

در بازار کار ایران
در بخش جمع بنــدی این گزارش 
آمده است: بررســی وضعیت بازار کار 
ایــران در بهار ۱۳۹۹ نشــان می دهد 

هرچند نرخ بیکاری کاهش ۱.۱درصدی 
نسبت به بهار ۱۳۹۸ داشته، اما با توجه به 
اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال 
افزایش قابل توجهی داشته لذا کاهش 
نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت 
بوده و این شــاخص نمی تواند بهبود 
وضعیت بازار کار را نشان دهد. درواقع 
در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی 
کامالً گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع 
ویروس کرونا بر بازار کار است. بررسی و 
تحلیل میزان اتالف ساعت کار سازمان 
جهانی کار نیز نشان می دهد که تمرکز 
صرف بر بیکاری اجازه نمی دهد تا تأثیر 
کامل بحران کرونا در بازار کار سنجیده 
شود و در اکثر کشورها، سهم بیکاری در 
اتالف ســاعات کاری بسیار اندک بوده 
اســت. به عنوان مثال در پرو ۹۰درصد 
کاهش ساعت کاری در افزایش جمعیت 

غیرفعال نمایان شده است.
 نرخ بیکاری ۲4درصدی 

با تثبیت جمعیت فعال
در ادامه این گزارش آمده اســت: از 
آنجایی که شاغلین مزد و حقوق بگیر در 
کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، 
استرالیا و کره جنوبی درصد باالیی دارند 
لذا در اثر شیوع بیماری کرونا این کشورها 
افزایش نرخ بیکاری داشته اند اما چون 
این نسبت در ایران پایین است، بعد از 
بحران کرونا، نرخ بیکاری کاهش داشته 
است. از آنجایی که سهم شاغلین کارکن 
مستقل در ایران باالست تأثیر این بحران 
در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش 
نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج 
محاسبات نشان می دهد در صورتی که 

افراد دلسرد شده )شاغل و بیکار ۱۳۹۸ 
که در بهار ۱۳۹۹ غیرفعال شــده اند( 
همچنان در بازار کار باقی می ماندند نرخ 
بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸درصد 
اعالم شده توســط مرکز آمار ایران به 
۲۴درصد می رســید. آمار و اطالعات 
نشان می دهد که در بهار ۱۳۹۹، تعداد 
شــاغلین کاهش قابل توجهی نسبت 
به سال های قبل داشــته است. در بهار 
۱۳۹۹ نســبت به بهــار ۱۳۹۸ حدود 
یک میلیون و ۴۹۹هزار نفر از جمعیت 
شاغالن کاسته شــده که در این میان 
۸۱۴هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و 
6۸۵هزار نفر از شاغلین زن کاهش یافته 
است. بخش زیادی از این تغییرات ناشی 

از بحران بیماری کرونا در کشور است.
 بررسی عملکرد دولت 

در مقابله با کرونا
در ایــن گــزارش می خوانیــم: 
عمده ترین اقدامات و سیاســت های 
دولت جهت مقابله بــا کرونا، پرداخت 
تســهیالت بانکی و بیمه بیکاری بوده 
است. همزمانی شــیوع بیماری کرونا 

با تحریم های اقتصادی و افت شــدید 
قیمت و صادرات نفت، گســتردگی و 
سطح حمایت های اتخاذ شده دولت را 
با مشکالت و چالش های جدی مواجه 
کرده و نباید حمایت های دولت را با سطح 
اقدامات کشورهای پیشرفته مقایسه 
کرد اما بررسی مستندات وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد این دو 

سیاست نشان می دهد که:
- میزان تســهیالت درخواســتی 
واحدهای کسب وکار حدود ۲6.۷درصد 
از مبلغ پیش بینی شده و رقم تسهیالت 
پرداختــی حدود ۴.۳درصــد از مبلغ 
پیش بینی و حدود ۱6درصد تسهیالت 

درخواستی است.
- میزان تســهیالت درخواستی در 
کل استان های کشور حدود ۲۷.۹درصد 
از مبلغ پیش بینی شده برای این موضوع 
است و استان های محروم )کهگیلویه 
وبویراحمد، سیســتان و بلوچستان، 
خراســان شمالی، خراســان جنوبی، 
هرمزگان و کردستان( کمترین میزان 

تسهیالت درخواستی را داشته اند.
- از ۸۷۰هزار نفر ثبت نام شــده در 
سامانه، ۷۳۰هزار نفر )حدود ۸۴درصد 
از کل ثبت نام شدگان در سامانه( مشمول 
بیمه بیکاری شــده اند و در این میان 
اســتان های اردبیل )بــا ۵۷درصد( و 
کرمانشــاه )با 6۰.۹درصد( کمترین 
و اســتان تهران با ۹۲درصد بیشترین 

نسبت مشمول به متقاضی را داشته اند.
۱۳۹۸ نســبت  - در ســال 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در ایران به 
کل بیکاران کمتر از ۱۰درصد و نسبت 
به بیکاران قبالً شاغل کمتر از ۱۵درصد 
بــوده اســت. در اثر اجرای سیاســت 
حمایتی پرداخت بیمــه بیکاری برای 
مقابله با کرونا، نسبت تعداد مشمولین 
به تعداد بیکاران در بهار ۱۳۹۹ حدود 
۲۹درصد و نســبت به کل بیکاران )با 
احتساب بیکاران و شاغلین بهار ۱۳۹۸ 
و غیرفعال شده در بهار ۱۳۹۹( حدود 

۱۰.۱درصد شده است.
در بخش دیگری از این گزارش بازوی 
کارشناسی مجلس با عنوان »متغیرهای 
جریان« آمده اســت: آمارهای جریان 
نشــان می دهد طی یک دوره، حرکت 
و جابه جایی های بازار کار چگونه بوده 
که این امــر از طریــق ماتریس انتقال 
ممکن می شــود. بدیهی است که در 
تحلیل آمار و اطالعــات بازار کار صرف 
مقایسه شاخص ها در زمان های مختلف 
نمی تواند تصویر دقیقــی از بازار کار را 
به نمایش بگذارد و به منظور آگاهی از 

جابه جایی های داخــل مقاطع و درک 
چگونگی فرایند اتفاقات درون بازار کار، 
به کارگیری آمارهای جریان می تواند 
کمک مؤثر و شایان توجهی باشد که این 
امر با توجه به استفاده از الگوی چرخشی 
در نمونه گیری طرح آمارگیری نیروی 

کار مرکز آمار ایران مقدور شده است.
 37.۲درصد بیکاران بهار 98 
در بهار 99 غیرفعال شده اند

از دیــدگاه این مرکز پژوهشــی، 
مهمتریــن نــکات ماتریــس انتقال 
جریانات نیروی کار بهار ۱۳۹۸ به بهار 

۱۳۹۹عبارتست از:
- هرچنــد ۸۰.۸درصد از جمعیت 
شــاغل بهار ۱۳۹۸ در بهار ۱۳۹۹ نیز 
همچنان شــاغل مانده اند با این حال 
۴.۲درصد بیکار )۱۰۲۷هــزار نفر( و 
۱۴.۸درصد )۳6۲۰هزار نفر( غیرفعال 

شده اند.
- از جمعیــت ۲۹۹۸هــزار نفری 
بیکاران در بهار ۱۳۹۸تنها ۳۰.۹درصد 
موفق به یافتن شغل شده اند و مابقی یا 
همچنان بیکار مانده اند )۳۱.۸درصد( 
یا به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از 

بازار کار خارج شده اند )۳۷.۲درصد(.
- از کل جمعیت غیرفعال ۱۰ ساله 
و بیشــتر بهار ۱۳۹۸ در بهار ۱۳۹۹ به 
میزان 6.۲درصد وارد بازار کار شده اند 
کــه از این میــزان ۵درصد شــاغل و 
۱.۲درصد بیکار شده اند. ضمن اینکه 
۹۳.6درصــد از جمعیت غیرفعال هم 
طی فصول مورد بررســی تغییری در 

وضع فعالیتشان رخ نداده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس آمده است: گزارش بررسی نتایج 
نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که ۳۷.۲درصد از بیکاران بهار ۱۳۹۸، 
در بهار ۱۳۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه 
شده اند. بر این اساس محاسبات نشان 
می دهد که اگر این افراد در بازار کار باقی 
می ماندند تعداد جمعیت بیکار بیش از 
اکنون بود و نرخ بیکاری به ۱۳.6درصد 

می رسید.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از افزایش بی رویه جمعیت غیرفعال کشور

امیدبهیافتنشغلمناسب،هرروزکمرنگترمیشود

خبر

استاندار کرمانشاه گفت: بررسی و شناسایی مقصر یا مقصران 
احتمالی حادثه خودسوزی کارگر کرمانشاهی باید سریعاً انجام 
شود و با خاطیان در انجمن استادکاران و کارگران ساختمانی یا 

دستگاه های اجرایی برخورد قانونی شود.
به گزارش ایسنا، هوشــنگ بازوند در کمیته بررسی علل 
خودسوزی کارگر کرمانشاهی در مقابل دفتر انجمن استادکاران 
و کارگران ساختمانی که پس از جدال لفظی با منشی انجمن، 
اقدام به این کار کرده بــود، خطاب به معاونین اســتانداری و 
مدیران دســتگاه های اجرایی ذیربط اظهار داشت: این کمیته 

موظف است ظرف ۴۸ ساعت مقصر یا مقصران احتمالی بخش 
خصوصی یا دولتی را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند و 
حتماً براساس قانون با خاطیانی که در این موضوع دخیل بوده اند، 

برخورد می شود.
وی افزود: مدیران دســتگاه های اجرایی موظف به نظارت 
جدی بر چگونگی ارائه خدمات به مردم هستند و دستگاه های 
خدمات رسان نیز باید کارکنان خود را در خصوص شیوه برخورد 
با مردم حتی اگر تقاضای غیرقانونی داشــته باشند نیز توجیه 
کنند، زیرا مشکالت ناشی از کرونا و تحریم های ظالمانه سبب 

ایجاد مشکالتی در معیشت مردم شده و ممکن است تاب آوری 
در مقابل مشکالت کاهش یافته باشد.

این مقام ارشد استان اظهار داشــت: مدیران دستگاه های 
اجرایی موظف هستند بر شیوه ارائه خدمات و ارتباط با مراجعین 
نظارت مستقیم داشته باشند و در ارتباط با مردم مقوله احترام و 

حفظ کرامت را مدنظر داشته باشند.
بازوند با تاکید بر اینکه با خاطیان این حادثه برخورد می شود، 
گفت: کمک به مردم در این شرایط وظیفه همه مدیران است و 
باید در اولویت قرار گیرد. روز ۲۷ آبان کارگری حدودا ۴۰ ساله پس 

از جدال لفظی با منشی انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه در 
مقابل ساختمان این انجمن اقدام به خودسوزی کرد که پس از 

انتقال به بیمارستان امام خمینی)ره( جان خود را از دست داد.

استاندار کرمانشاه:

مقصران خودسوزی کارگر ساختمانی مجازات شوند

یک مقام سازمان تامین اجتماعی با اشاره به 
محدودیت های اعمالی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
از اعمال محدودیت های جدید کرونایی در دو 

بخش بیمه ای و درمان خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان 
تامین اجتماعــی، ابراهیم کشــاورز از اعمال 
محدودیت های جدید کرونایــی در دو بخش 
بیمه ای و درمان خبر داد و گفت: با توجه به شیوع 
گسترده بیماری کرونا در سطوح ملی و استانی 
و به منظور صیانت از ســالمت بیمه شــدگان 
وشــاغالن در واحدهای اجرایی این سازمان از 

یکم لغایت ســی ام آذر ماه جاری با اتخاذ تدابیر 
الزم ارایه خدمت در دو حوزه بیمه ای و درمان با 

محدودیت هایی همراه خواهد بود. 
وی با بیان این مطلب که اعالم محدودیت های 
کرونایی در فعالیت های سازمانی برابر بخشنامه 

جدید ســازمان الزم االجراست، گفت: 
بــه منظــور صیانت از ســالمت 
بیمه شدگان و همکاران شاغل در 
واحدهای اجرایــی اقدامات الزم 
با هدف مهــار ومقابله با ویروس 

کرونا به مرحله اجرا درخواهد 

آمد.  به گفته کشــاورز در ایــن رابطه برگزاری 
جلسات هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص 
مطالبات، کمیسیون ها و شوراهای پزشکی در 
دوره مذکور موقتاً تعلیق می شــود.  وی افزود: 
همچنین برای انعقاد قرارداد متقاضیان ادامه بیمه 
با ماهیت غیراجباری، رانندگان، کارگران 
ساختمانی و... ضرورتی به معرفی آنان 
جهت انجــام معاینات پزشــکی بدو 
بیمه پردازی تا پایــان زمان فوقالذکر 
نبوده و در صورت احراز شرایط مقرر 
با اخذ تعهد کتبی از بیمه شــده 

نســبت به انعقاد و یا تمدید قرارداد آنان اقدام 
خواهیم کرد. 

کشاورز در ادامه گفت: معرفی بیمه شدگان به 
مراجع پزشکی )پزشک معتمد، شورا و کمیسیون 
پزشکی( جهت بررسی استراحت پزشکی در دوره 
فوق موقتاً تعلیق می گردد، لیکن چنانچه تأیید 
استحقاق درمان آنان مستلزم پرداخت غرامت 
دستمزد باشد، در این حالت سند علی الحسابی 
صادر و تا ۸۰٪ غرامت ایــام بیماری را بر مبنای 
حداقل دســتمزد با رعایت سایر شرایط قانونی 
پرداخت می کنیــم.  به گفتــه وی انجام کلیه 
بازرسی ها اعم از کارگاهی و موارد مرتبط با بیمه 
شدگان )بیمه بیکاری، احراز اشتغال قالیبافان، 

کارگران ســاختمانی و...( در دوره تعیین شده 
موضوعیت نخواهد داشت و جلسات کمیته های 
احتساب سوابق نیز صرفاً در رابطه با بیمه شدگانی 
تشکیل خواهد شد که تبعات بررسی پرونده آنان 
حائز اهمیت بوده و منجر به صدور احکام تعهدات 
قانونی بلندمدت شود.  این مقام سازمان تامین 
اجتماعی در پایان از کارفرمایان، بیمه شدگان 
و بازنشستگان خواست در شرایط بحرانی فعلی 
برای حفظ سالمتی خود و سایر افراد جامعه تنها 
برای انجام کارهای ضروری به شعب این سازمان 
مراجعه نمایند و با استفاده از سامانه غیرحضوری 
eservices.tamin.ir خدمات مورد نیاز را 

دریافت دارند. 

تشریح محدودیت های جدید بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی 

در بهار ۱399 نسبت به بهار 
۱398 حدود یک میلیون 
و 499هزار نفر از جمعیت 

شاغالن کاسته شده که 
در این میان 8۱4هزار نفر 
از جمعیت مردان شاغل و 

68۵هزار نفر از شاغلین زن 
کاهش یافته است

در صورتی که افراد شاغل 
و بیکار اضافه شده به 

جمعیت غیرفعال همچنان 
در بازار کار باقی می  ماندند، 

نرخ بیکاری در بهار ۱399 
به جای 9.8درصد اعالم 

شده توسط مرکز آمار ایران 
به ۲4درصد می رسید
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