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نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت در سن کار ،شاغل هستند .بررسی نس��بت اشتغال جمعیت  10ساله و بیشتر بیانگر
آن است که  35.3درصد از جمعیت در سن کار (10ساله و بیشتر) شاغل بودهاند .این شاخص بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی
بیشتر از نقاط شهری بوده است.

نسبت اشتغال روستایی بهتر از
شهری

بررسی نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان 1395مرکز آمار ایران

سینا واحدی

info@khorasannews.com

برای تحلیل بازار کار و بیکاری ،اولین شاخص مهم بررسی
روند جمعیت  10ساله و بیشتر مدنظر است که بر اساس
برآورد ها و نمونه گیری ها ،این جمعیت از  54.2میلیون
نفر در سال  1382به  63.9میلیون نفر در سال 1391
افزایش یافته است .با توجه به این که آخرین آمار رسمی
در سال  91منتشر شده است اگر به همین ترتیب رشد
ساالنه را در نظر بگیریم ،با حدود رشد  1.8درصدی مواجه
هستیم .این رشد حاکی است که حدود جمعیتی  10سال
به باال در سال  94به  67.5میلیون نفر رسیده است.

بررسی ن��رخ مشارکت اقتصادی جمعیت  10ساله و
بیشتر در مرکز آم��ار ای��ران تا انتهای تابستان  94نشان
م��ی ده��د 40.4درص��د جمعیت در سن ک��ار ( 10ساله
و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند .همچنین نتایج نشان
می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی بین زنان نسبت به
مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده
است .بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل
کشور نشان میدهد که این شاخص ،نسبت به فصل مشابه
در سال قبل (تابستان  1.5 ،)1394درصد و نسبت به
فصل گذشته (بهار0.9 )1395درص��د افزایش داشته
است .در استان خراسان نیز با نرخ مشارکت  42.4درصد
نسبت به میانگین  2.3 ،94درصد رشد داشتهایم.
▪ ▪تشریح وضعیت

تمام افراد  1٠ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع ،طبق

▪ ▪مشارکت مردان در استان باالست اما زنان نه!

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان های کشور
نشان میدهد ،نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  15ساله
و بیشتر در استان زنجان با  48.3درصد نرخ مشارکت در
رتبه نخست در بین استان های کشور قرار دارد .در مقابل
استان سیستان و بلوچستان با  39.1درصد در رتبه آخر
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قرار دارد .خراسان رضوی با نرخ مشارکت  46.8درصد
در رتبه پنجم بین استان های کشور در نرخ مشارکت قرار
دارد .همچنین در بررسی نرخ مشارکت به تفکیک زن و
مرد ،استان خراسان رضوی در مشارکت مردان با 75.7
درص��د در رتبه س��وم کشور و بین زن��ان با  18.4درصد
مشارکت رتبه  11کشور است .خراسان رضوی نیز با نرخ
مشارکت شهری 45.6درصد در رتبه پنجم بین استانها و
در نرخ مشارکت روستایی نیز با 50.4درصد در رتبه هشت
کشور قرار دارد.

7

 /٩٥٢٨٢١٤٣م

از سال  90تا  94روند تعداد شاغالن کشور افزایشی است،
اما همچنان تفاوت تعداد شاغالن طی سال های  84تا
 94در حدود  1/4میلیون نفر است و جالب این که نیمی
از افزایش  1/4میلیون نفری تعداد شاغالن طی دوره
 1384تا  ، 1394صرف ًا در سال  1394رقم خورده است.
باید توجه داشت نرخ بیکاری نیز به تنهایی نمی تواند بیانگر
تمامی تحوالت بازار کار باشد .به خصوص آن که در شرایط
بازار کار ایران این نرخ نمی تواند به عنوان مبنای محکمی
برای سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد .زیرا نرخ بیکاری
تحوالتجمعیتفعالرانشانمیدهدواثرتحوالتجمعیت
غیرفعالچندانبرآننمایاننمیشود.
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نرخ میانگین مشارکت اقتصادی
جمعیت  15ساله و بیشتر در کشور
خراسان رضوی
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براساستعریف«نرخمشارکتاقتصادی»نسبتیاستکهاز
«تقسیمکردنجمعیتفعال 10سالوبیشتربرکلجمعیت
فعال 10سال و بیشتر» به دست میآید .آمار مرکز آمار ایران
در تابستان امسال از ترکیب این متغیر در استانهای کشور
نیزحاکیازارقامهشداردهندهایاست.براساساین آمار،
در هیچیک از استانهای کشور نرخ مشارکت اقتصادی
به  45درصد نرسیده است .اما در دنیا این رقم در حدود
میانگین بیش از  70درصد است .با این که نرخ مشارکت
در حدود  1.5درصد در کشور و  2درصد در استان افزایش
یافته است ،بنابراین تصمیم جمعیت غیرفعال برای ورود به
بازار کار یا خارج شدن از آن اثر بیشتری بر تحوالت بازار کار
و نرخ های آن دارد .به همین علت ممکن است در یک فصل
نرخبیکاریکاهشیابد،امانمیتواناینکاهشرابهعنوان
یکنشانهازبهبودشرایطبازارکاردرنظرگرفت.زیراممکن
است بخشی از جمعیت فعال بر اثر عوامل مختلف ازجمله
کیفیت پایین شغل یا مأیوس شدن بیکاران از یافتن شغل
مناسب تصمیم به خروج از بازار کار گرفته باشند .این گونه
نسبتآماراشتغالوبیکاریبهبودپیدامیکند.
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▪ ▪مشارکتاقتصادی بسیار پایین است!
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نرخ میانگین بیکاری جمعیت
 15ساله و بیشتر در کشور
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روستایی در بین  31استان کشور ،استان مرکزی با 7.5
درصد بیکاری شهری در رتبه اول و استان کرمانشاه با
 26.1درصد در رتبه آخر قرار دارد .استان خراسان رضوی
نیز با نرخ بیکاری شهری  13.9درصد در رتبه  14بین
استان ها و در نرخ بیکاری روستایی نیز با  8.7درصد در
همین رتبه قرار دارد.
▪ ▪نسبت اشتغال روستایی بهتر از شهری

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت در
سن کار ،شاغل هستند .بررسی نسبت اشتغال جمعیت
 10سالهوبیشتربیانگرآناستکه 35.3درصدازجمعیت
در سن کار (10ساله و بیشتر) شاغل بودهاند .این شاخص
بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط
شهری بوده است.
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺑﺮق
و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺳﺠﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  ۶١٢٣ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
 ١٠٣٨٠٢١٩۴٣۴ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ ﻓﻮق
دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ � ٩٥٫١١٫٥ﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺷﺮ�ﺖ
ﺑﻪ آدرس :اﻣﺎﻣﺖ  ٦٤ﭼﻬﺎرراه ﺷﺸﻢ ﺗﺸ�ﻴﻞ
ﻣ� ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺪ  ٢٥اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )�ﺎﻫﺶ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه از  ٥ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ٣ﻧﻔﺮ( و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ در
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٣٠٤٩٩٣ف

روستایی

می دهد که بخش خدمات 49.1درص��د بیشترین سهم
اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی
بخش های صنعت 31.5درص��د و در کشاورزی 19.4
درصد قرار دارند .در نسبت اشتغال جمعیت 15ساله و
بیشتر استان های کشور نیز استان زنجان با  44.3درصد
در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان با  33.6درصد
در رتبه  31قرار دارد .همچنین استان خراسان رضوی نیز
با  40.9درصد در رتبه هفتم بین استان های کشور قرار
گرفته است .در نسبت اشتغال به تفکیک م��ردان و زنان
خراسان رضوی با  67.8درصد در نسبت اشتغال مردان
در جایگاه ششم و با  14.5درصد در نسبت اشتغال زنان در
رتبه دهم جای گرفته است .وضعیت نسبت اشتغال استان
خراسان رضوی به تفکیک شهری و روستایی نیز با 39.3
درصد در بخش شهری و 46درصد در بخش روستایی ،به
ترتیب رتبه  5و  7در بین استانهای کشور است.

▪ ▪قانون و رویکرد هم مشکل دارد

برای حل مشکل اشتغال زایی و حتی حمایت از نیروی کار
شاغل فعلی ،تمرکز اصلی بر استفاده از منابع پولی بوده
است .در واقع تصور غالب میان سیاست گ��ذاران و قانون
گ��ذاران این بوده است که با پول و صرف منابع مالی می
تواناشتغالایجادکردامادرعملودرنظرچنینمسئله ای
امکانتحققندارد.ازسویدیگرسیاستگذاریهاوقانون
گذاری ها به صورت پراکنده و بدون برخورداری از انسجام و
سازگاری الزم با یکدیگر صورت گرفته است .شناسایی و
توسعه ظرفیت های کسب وکار خانگی،کاهشهزینههای
تولیدوخدماتوهمچنینافزایشبهرهوریسرمایهوصرفه
جوییدرهزینههایجانبیاشتغالضروریبهنظرمیرسد.
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»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه«

ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزى ﺛﺎﻣﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن

ﻗﺪس رﺿﻮى در ﻧﻈﺮ دارد ﺿﺎ�ﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﭘﻠ�
ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ واﺟﺪ�ﻦ
ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
 www.samenco.com/faﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
 /٩٥٣٠٧١٣٦آ

 /٩٥١٨٠٥٧٧ب

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
و آﻣﻮزش ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺳﺠﺎد
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۶١٢٣ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢١٩۴٣۴

 /٩٥٢٨٢١٤٣م

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺑﺮق
و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺳﺠﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  ۶١٢٣ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
 ١٠٣٨٠٢١٩۴٣۴ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ ﻓﻮق
دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ � ٩٥٫١١٫٥ﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺷﺮ�ﺖ
ﺑﻪ آدرس :اﻣﺎﻣﺖ  ٦٤ﭼﻬﺎرراه ﺷﺸﻢ ﺗﺸ�ﻴﻞ
ﻣ� ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺪ  ٢٥اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )�ﺎﻫﺶ اﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺖم
/٩٥٢٩٧٩١٩
ﻣﺪ�ﺮه از  ٥ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ٣ﻧﻔﺮ( و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ در
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٣٠٤٩٩٣ف

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت
ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرﺧﻪ � ٩٥٫١١٫٥ﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ
آدرس اﻣﺎﻣﺖ  ٦٤ﭼﻬﺎرراه ﺷﺸﻢ ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد
ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻠﺴﻪ :ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه
 /٩٥٣٠٦٧٦٣م

خراسان رضوی
رتبه
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▪ ▪همچنان بیکاریم!

بررسی نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر کشور نشان
می دهد که 12.7درصد از جمعیت فعال ،بیکار بوده اند.
براساس این نتایج ،نرخ بیکاری بین زنان نسبت به مردان و
در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان نشان می دهد
که این شاخص ،نسبت به سال  94با  0.8درصد بهبود به
 12.5درصد رسیدهایم.
بیکار به تمام افراد  1٠ساله و بیشتر اطالق میشود که:
 )1در هفته مرجع فاقد ک��ار باشند (دارای اشتغال
مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند).
 )2در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند
(برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند).
 )3در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند
(اقدامات مشخصی را به منظور جست وجوی اشتغال
مزدبگیری یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند).
افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به
شغل قبلی جویای کار نبوده ،ولی فاقد کار و آماده برای کار
بوده اند نیز بیکار محسوب می شوند .در نرخ بیکاری بین
استان های کشور در جمعیت 15ساله و بیشتر ،استان
مرکزی با  6.7درصد در رتبه اول و استان کرمانشاه با
 20.6درصد در رتبه آخر بین استان ها قرار دارند .استان
خ��راس��ان رض��وی با ن��رخ بیکاری  12.5درص��د در رتبه
شانزدهم کشور جای گرفته است .همچنین در بررسی
نرخ بیکاری به تفکیک زن و مرد ،استان خراسان رضوی در
بیکاری مردان با 10.4درصد در رتبه بیستم کشور و در بین
زنان با  21.1درصد بیکاری رتبه شانزدهم کشور است.
همچنین در بررسی ن��رخ بیکاری به تفکیک شهری و
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آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
و آﻣﻮزش ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺳﺠﺎد
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۶١٢٣ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢١٩۴٣۴
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بهبودآماریناچیز،کافینیست!

نسبت اشتغال جمعیت  15ساله و بیشتر کشور

30

ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزى ﺛﺎﻣﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه

63.9

50

ﻗﺪس رﺿﻮى در ﻧﻈﺮ دارد ﺿﺎ�ﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﭘﻠ�
ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ واﺟﺪ�ﻦ
ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
 www.samenco.com/faﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
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67.8

60

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه«

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت
ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرﺧﻪ � ٩٥٫١١٫٥ﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ
آدرس اﻣﺎﻣﺖ  ٦٤ﭼﻬﺎرراه ﺷﺸﻢ ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد
ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻠﺴﻪ :ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه
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خراسان رضوی؛
شانزدهمدرنرخبیکاری
تعریف کار ،حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دالیلی
به طور موقت کار را ترک ک��رده باشند ،شاغل محسوب
میشوند اما به طور معمول و واقعبینانه افراد فعال15سال
به باال در زمینه مشارکت و کار در جامعه مورد بررسی قرار
می گیرند« .نرخ مشارکت اقتصادی» یا همان نرخ فعالیت
به نسبت جمعیت فعال  15ساله و بیشتر به جمعیت در
سن کار گفته می شود .مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی
در گروه های سنی نشان می دهد ،بیشترین نرخ مشارکت
اقتصادی (58.8درص��د) در گروه سنی  35-39ساله
بوده است .این شاخص بین مردان گروه سنی 35-39
ساله با  94.6درصد و بین جمعیت زنان برای گروه سنی
 25-29ساله با  26درصد بیشترین مقادیر را به خود
اختصاص دادهاند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد
که در تابستان  13٩5نسبت به تابستان  ،13٩4این
شاخص در جمعیت  1٠ساله و بیشتر  1.5درصد افزایش
داش��ت��ه اس���ت .همچنین ن��رخ مشارکت اق��ت��ص��ادی در
جمعیت  1٠ساله و بیشتر در تابستان  13٩5نسبت به
بهار  0.8 ،13٩5درصد افزایش داشته است .مقایسه
نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد ،بیشترین
نرخ بیکاری در گروه سنی  20-24ساله با  31.9درصد
بوده است.
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