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 1398 پايیز اركنیروی نتايج گزارش بررسی 

 ريیس گروه آمارهای نیروی انسانی _ معصومه محمدی

 كارشناس آمارهای نیروی انسانی _ ندا مصطفوی

 

سي روند       صادي بپردازن كرد بخشلكند تا به ارزيابي عمبازاركار به دولتمردان كمك ميآمارهاي برر  دهاي مختلف اقت

د انها موفق بودهگزاريها و سااساساامريزيكند كه آيا در برنامهو بعنوان يك چراغ راه، ايشااان را راهنمايي و هدايم مي

طرح  اي داشاااتق آمارهاي متهق و عامس اسااام.    الزمه بررساااي چنسق مهوله  ، به چه مسزان.   اند ياخسر و اگر موفق بوده 

ها طرح       كه تن كار مهمتريق و بل مارگسري نسروي  كه    آ مادي اسااام  ماري علمي و مورد اعت حاظ،    آ براساااا  بديق ل

سازمان بسق    ستانداردهاي عهاني  سم و     المللي كارا شده ا سال  طراحي  ستگذاران و      1384از  سسا سم  با توعه به درخوا

شده اسم    برنامه سسار ارزشمندي در حوزه باز   وريزان كالن كشور اعرا  زا پس از آگاهي . لذار كار اسم احاوي اطالعات ب

د توان بازاركار كشور را رص  هاي كالن و مهم اقتصادي كه در نگاه اول با آن مي شاخص  دستسابي به نتايج طرح مذكور و 

 .دولتمردان و انديشمندان حوزه اقتصاد به اطالعات بسشتري براي تحلسل و ارزيابي عملكردها نسازمند هستند ،كرد

فهم و درك اطالعات بازار كار كمك شاااايان توعهي كند همانا بررساااي          تواند به   بديق منظور، يكي از مواردي كه مي  

ند به بسساري  تواها ميشايان گفم اسم ايق نوع بررسي    تر اطالعات در فصول مختلف اسم.  تبسسني، موشكافانه و دقسق 

سخ دهد.    سواالت پسش آمده نسز پا سي نتايج   از  صورت   1398 پايسزنسروي كار مارگسري آطرح در ايق گزارش به برر به 

 پس تغسسراتها و س شاخص  در گزارش پسش روي ابتدا به بررسي تغسسرات ، اسم  ذكرالزم به  شود. تر پرداخته ميسليص تف

 .گسردموررد ارزيابي قرار ميدر سطح خرد  تغسسرات ،در انتهاي گزارششود و عمعستي در سطح كالن پرداخته مي

 

خانوار در مناطق  60672تر ساله و بسش 10اي با مراععه به افراد صورت نمونهطرح آمارگسري نسروي كار در هر فصل به 

 :حاوي نكات ذيل اسم 1398 پايسزشود. نگاهي به اهم نتايج ايق طرح در استان كشور اعرا مي 31شهري و روستايي 

  

  های بازار كارشاخص

شاخص   سي  سم كه  1398 پايسزهاي برر صد مي  10.6تر برابر با ساله و بسش  15نرخ بسكاري عمعسم  گوياي آن شد  در با

شايان ذكر اسم كه نرخ بسكاري عوانان    .درصد كاهش داشته اسم    1.2كه نسبم به فصل مشابه سال گذشته به مسزان      

سم    1.4ساله   18-35نرخ بسكاري عوانان  وساله به همسق مسزان   24-15 صد كاهش يافته ا سي . در نرخ  همچنسق، برر

ستان گوياي آنسم كه    ستان  شكاف بسق  بسكاري به تفكسك ا  1398ر در پايسز متوسط كل كشو  و باالتريق نرخ بسكاري ا

سبم به پايسز      5.7به مسزان  سم كه ن صد بوده ا سم. همچنسق دامنه نرخ      0.9به مسزان  1397در شته ا صد كاهش دا در

درصااد  0.8به مسزان  1397نساابم به پايسز  1398در پايسز  ها(نتريق نرخ بسكاري اسااتا)تفاوت باالتريق و پايسقبسكاري

 رسسده اسم.1398درصد در پايسز  10.9به  1397درصد در پايسز  11.7كاهش يافته و از 

 0.2به مسزان شاخص مذكور   1397در پايسز سال عاري نسبم به پايسز    اقتصادي گوياي آنسم كه   نرخ مشاركم ارزيابي 

با نگاهي به  از سوي ديگر، كاهش يافته اسم.  درصد براي زنان   0.4درصد براي مردان و   0.1براي كل عمعسم، درصد  

كه با  افزايش يافته اسم 1397درصد نسبم به پايسز  0.4به مسزان  1398پايسز نسبم اشتغال گردد كه نتايج مالحظه مي
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سهم اشتغال و درمهابل درصدي  0.1اورزي با كاهش شود كه سهم اشتغال بخش كشبررسي اشتغال بخشي مشاهده مي

سااهم در دوره مورد بحث ايق در حالي اساام كه  .اندشاادهمواعه  يدرصااد 0.1هاي صاانعم و خدمات با افزايش بخش

درصد در پايسز  10.6به  1397درصد در پايسز  11.7و از  را تجربه كرده درصدي 1.1 كاهش عمعسم داراي اشتغال ناقص

 رسسده اسم. 1398

نسبم به فصل    1398در فصل پايسز   ، كهشود مي مشاهده عمعسم شاغل در هفته مرعس  مسزان ساعات كار   با نگاهي به

سم. بديق نحو كه        شاغل افزايش يافته ا ساعات كار عمعسم  شته  سال گذ صل  پايسز  صل م   در ف سبم به ف شابه  عاري ن

ساااعم در هفته مرعس  44با ساااعم كار كمتر از شاااغلسق عمعسم هزار نفر از  684مسلسون و  1 به مسزان سااال گذشااته

سم از سوي ديگر      شده ا سته  شاغلي كه   466مسلسون و  2 به مسزان كا تر در هفته ساعم و بسش  44هزار نفر به عمعسم 

 .افزوده شده اسم ،اندمرعس كار كرده

 دهد.را در يك نگاه نشان مي 1398پايسزكار  رزير شماي كلي بازانمودار 

 1398پايیز -شاخص های عمده بازار كار 

 ) ارقام به هزار نفر(

 

 

 در سن كارجمعیت 

شان مي  پايسزبررسي نتايج طرح آمارگسري نسروي كار در فصل    جعیت فعال:_  هزار  300مسلسون و  27دهد كه بسش از ن

 باشنداند يعني شاغل يا بسكار ميبودهتر ) عمعسم در سق كار( از قابلسم مشاركم برخوردار ساله و بسش 15نفر از عمعسم 

سبم به   شته حدود   پايسزو ن سم    148گذ شده ا سم كه عمعسم فعال     .هزار نفر به عمعسم مذكور افزوده  شايان ذكر ا

ساله و بسشتر15عمعسم 
61،749

غسر فعال

34،410(55/7)%

(نرخ مشاركم اقتصادي)فعال 

27،339(44/3)%

(نرخ بسكاري)بسكار 

2،893(10/6)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

24،446(89/4)%

غايب موقم

987

(4/1)%

ز اشتغال كمتر ا
ساعم در 44

هفته مرعس

10،086
(41/3)%

ساير

7،139 (73/4)%

ناقصاشتغال 

2،582 (26/6)%

44اشتغال با 
ر ساعم و بسشت
در هفته مرعس

13،677
(55/9)%
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هزار نفر  56تجربه كرده اسااام اما از ساااوي ديگر عمعسم فعال زنان حدود         هزار نفري را 203مردان افزايش بسش از 

ايق تغسسرات عمعستي به نوبه خود موعب كاهش نرخ مشاااركم اقتصااادي ، همانگونه كه در باال آمد. كاهش يافته اساام

 نسبم به فصل مشابه سال قبل شده اسم. 

عمعسم غسرفعال 1397نسااابم به پايسز     1398ر پايسز  براساااا  نتايج طرح آمارگسري نسروي كار د   : جمعیت غیرفعال  _ 

هزار  410مسلسون و 34به   1397هزار نفر در پايسز   890مسلسون و 33هزار نفري را تجربه كرده اسااام و از   520افزايش 

 دهند.هزار نفر را مردان تشكسل مي 113هزار نفر را زنان و  407رسسده اسم كه از ايق تعداد 1398نفر در پايسز 

 

، 1397 زپايسها نسبم به فصل مشابه سال گذشته،      كار و تغسسرات آن هاي اصلي بازار ها و شاخص عمعسمدر عدول زير، 

 نشان داده شده اسم.

 1397نسبت به پايیز  1398ها در پايیز های نیروی كار و تغییرات آنشاخص -1جدول 

 تغییرات 1398پايیز  1397پايیز  شرح

 667726 61748982 61081256 تعداد ترساله و بسش 15عمعسم 

 -0.2 44.3 44.5 نرخ ساله و بسش تر 15مشاركم اقتصادي عمعسم 

 147826 27338820 27190994 تعداد

 0.4 39.6 39.2 نسبم ترساله  و بسش 15اشتغال عمعسم 

 472170 24446094 23973924 تعداد

 0.1- 17.1 17.2 سهم اشتغال در بخش كشاورزي

 70341 4190304 4119963 تعداد

 0.1 32.9 32.8 سهم اشتغال در بخش صنعم

 156443 8031075 7874632 تعداد

 0.1 50.0 49.9 سهم اشتغال در بخش خدمات

 248412 12222984 11974572 تعداد

 1.2- 10.6 11.8 نرخ ترساله و بسش 15بسكاري عمعسم 

 324349- 2892726 3217075 تعداد
 ي فعالسم اقتصادي اسم.هاي عمدهي بخشناشي از وعود اظهار نشده اختالف در عمس كل شاغالن با عمس شاغالن سه بخش            

هزار نفر  324عمعسم بسكار  هزار نفر افزايش و 472 عمعسم شاااغلدر ايق دو فصاال ارزيابي نتايج گوياي آنساام كه 

عسم شود كه سهم عم  ها مشاهده مي با نگاهي به چگونگي افزايش عمعسم شاغل به تفكسك بخش كاهش داشته اسم.   

صد   0.1 به مسزان خدمات و صنعم هاي شاغل در بخش  از  افزايش و نفر 248412نفر و 156443معادل به ترتسبو در

شاغل بخش   سوي ديگر  شاورزي  عمعسم  سم اما  70هرچند با افزايشك صد   0.1به مسزان  هزارنفري مواعه بوده ا در

 كاهش يافته اسم.
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 برحسب استان 1397پايیز  و 1398در پايیز  ترساله و بیش 15نرخ مشاركت اقتصادی جمعیت  -2جدول

 97نسبت به پايیز  98تغییر پايیز  98پايیز  97پايیز  استان

 0.2- 44.3 44.5 كل كشور

 3.8 49.9 46.1 زنجان

 3.8 47.4 43.6 هرمزگان

 3.2 46.1 42.9 مازندران

 2.7 45.6 42.9 البرز

 2.5 47.0 44.5 همدان

 2.3 44.1 41.8 چهارمحال وبختساري

 1.8 39.5 37.7 قم

 1.2 48.5 47.3 اردبسل

 0.5 44.5 44.0 آذربايجان شرقي

 0.4 41.4 41.0 لرستان

 0.4 47.4 47.0 كرمانشاه

 0.3 40.5 40.2 كهگسلويه وبويراحمد

 0.3 46.1 45.8 يزد

 0.3 52.4 52.1 يخراسان رضو

 0.1- 41.5 41.6 بوشهر

 0.6- 41.7 42.3 تهران

 0.6- 37.5 38.1 سسستان وبلوچستان

 0.7- 42.2 42.9 گلستان

 0.7- 43.9 44.6 خوزستان

 1.0- 45.2 46.2 آذربايجان غربي

 1.0- 38.8 39.8 سمنان

 1.1- 37.0 38.1 يمركز

 1.3- 37.9 39.2 ايالم

 1.3- 44.8 46.1 قزويق

 1.5- 42.6 44.1 فار 

 1.5- 46.1 47.6 خراسان عنوبي

 1.7- 41.9 43.6 كرمان

 2.2- 48.0 50.2 خراسان شمالي

 2.2- 45.9 48.1 كردستان

 2.7- 46.1 48.8 اصفهان

 3.1- 43.1 46.2 گسالن
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 برحسب استان 1397پايیز  و 1398در پايیز  ترساله و بیش 15نرخ بیکاری جمعیت  -3جدول

 97نسبت به پايیز  98تغییر پايیز  98پايیز  97پايیز  استان

 1.2- 10.6 11.8 كل كشور

 3.2 13.5 10.3 هرمزگان

 2.0 9.1 7.1 مركزي

 1.8 10.6 8.8 اردبسل

 1.8 9.4 7.6 زنجان

 1.2 8.6 7.4 همدان

 1.0 9.8 8.8 مازندران

 0.9 11.4 10.5 كرمان

 0.9 13.8 12.9 لرستان

 0.9 7.6 6.7 سمنان

 0.7 9.4 8.7 فار 

 0.5 13.4 12.9 يزد

 0.4 11.8 11.4 گسالن

 0.1 11.2 11.1 آذربايجان شرقي

 0.4- 14.5 14.9 خوزستان

 1.0- 16.1 17.1 يچهارمحال وبختسار

 1.0- 10.2 11.2 قزويق

 1.3- 9.6 10.9 گلستان

 1.4- 10.0 11.4 قم

 1.4- 11.7 13.1 وبويراحمدكهگسلويه 

 1.7- 9.4 11.1 بوشهر

 1.7- 12.9 14.6 كردستان

 2.0- 8.8 10.8 خراسان شمالي

 2.1- 16.3 18.4 كرمانشاه

 2.7- 11.1 13.8 آذربايجان غربي

 2.7- 8.1 10.8 ايالم

 2.8- 6.3 9.1 يخراسان رضو

 3.0- 5.4 8.4 خراسان عنوبي

 3.1- 9.4 12.5 تهران

 3.1- 11.0 14.1 اصفهان

 3.1- 13.0 16.1 البرز

 3.6- 12.1 15.7 سسستان وبلوچستان
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 برحسب استان 1397پايیز  و 1398در پايیز  ترساله و بیش 15نسبت اشتغال جمعیت _4جدول

 97نسبت به پايیز  98تغییر پايیز  98پايیز  97پايیز  استان

 0.4 39.6 39.2 كل كشور

 3.6 39.6 36.0 البرز

 2.6 45.2 42.6 زنجان

 2.4 41.5 39.1 مازندران

 2.3 37.0 34.7 يچهارمحال وبختسار

 2.1 35.5 33.4 قم

 1.9 41.0 39.1 هرمزگان

 1.8 49.1 47.3 يخراسان رضو

 1.8 43.0 41.2 همدان

 1.3 39.7 38.4 كرمانشاه

 0.9 35.8 34.9 كهگسلويه وبويراحمد

 0.8 32.9 32.1 سسستان وبلوچستان

 0.8 37.8 37.0 تهران

 0.5 37.5 37.0 بوشهر

 0.4 39.5 39.1 آذربايجان شرقي

 0.4 40.2 39.8 آذربايجان غربي

 0.1 43.3 43.2 اردبسل

 0.0 39.9 39.9 يزد

 0.0 43.6 43.6 خراسان عنوبي

 0.0 35.7 35.7 لرستان

 0.0 38.2 38.2 گلستان

 0.2- 34.8 35.0 ايالم

 0.5- 37.5 38.0 خوزستان

 0.8- 40.2 41.0 قزويق

 0.8- 41.1 41.9 اصفهان

 0.9- 43.8 44.7 خراسان شمالي

 1.1- 40.0 41.1 كردستان

 1.3- 35.8 37.1 سمنان

 1.6- 38.6 40.2 فار 

 1.8- 33.6 35.4 يمركز

 1.9- 37.1 39.0 كرمان

 2.9- 38.0 40.9 گسالن
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 (ISICاقتصادی ) هایرشته فعالیتبر حسب  تغیرات شاغلینبررسی 

به تفكسك رشته  تعداد شاغالن تغسسرات، 1398تا پايسز  1397ي زماني پايسز به منظور درك بهتر تغسسرات بازار كار در بازه

دهدكه عمعسم شاغل كشور در پايسز امسال نسبم . ايق بررسي نشان ميمورد بررسي قرار گرفمهاي اقتصادي فعالسم

هاي روهبه ترتسب درگ نسبي افزايشتريق مسزان داشته اسم و بسش نسبي افزايشدرصد  2ن به پايسز سال گذشته به مسزا

يافم آوري، تصفسه و دفس پسماند؛ بازهاي عمسفعالسمو  اياي، الكترونسكي و نوري، استخراج زغال سنگ و  زغال قهوهساخم محصوالت رايانهفعالسم 

الحظه مها حسب استانبر ي اقتصاديهافعالسم تهشاغلسق به تفكسك رشرخ داده اسم. با نگاهي به مسزان رشد  مواد

لذا در ايق  سم.ا گسالنتريق مربوط به استان شاغالن مربوط به استان البرز وكمنسبي  مسزان افزايشتريق بسشگردد مي

 فعالسم دههاي عمگروهبراسا  اند برخوردار بودهشاغلسق نسبي  افزايشتريق وكمتريق هايي كه از بسشاستان قسمم

 . گسردقرار ميبررسي  مورد

 

 استان البرز

ستان البرز باالتريق   سبي  افزايشمسزان ا سم.       ن شته ا شاغالن را دا مسزان تريق كه بسشهاي عمده فعالستي گروهتعداد 

آوري، تصفسه مسهاي عفعالسم، تولسد فلزات پايه، تعمسر رايانه و كاالهاي شخصي و خانگياند عبارتند از: را داشته نسبي افزايش

سماند؛ بازيافم مواد  شاوره و فعالسم  برنامه، و دفس پ سي، م تولسد ، ياي، علمي و فنهاي حرفهساير فعالسم ، هاي مربوط به رايانهنوي

عوه بسمه وهاي خدمات مالي، بجز تامسق فعالسم، تولسد مبلمان، هاي خدماتي وابسته محصوالت كشاورزي و دامي، شكار و فعالسم   

 . تولسد پوشاك، و بازنشستگي

 

 استان قم

ستان   سم.           قما شور ا ستان ك شاغالن، دومسق ا شد تعداد   شمسزان افزايباالتريق هاي عمده فعالستي كه گروهاز نظر ر

اشسق آالت  مها و فضاي سبز، تعمسر ونصب    هاي خدمم رساني به ساختمان  فعالسماند عبارتند از: را در ايق استان داشته   نسبي 

صي و خانگي، عنگل    شخ سرگرمي،    داري و بريدن درختان، فعالسمو تجهسزات، تعمسر رايانه و كاالهاي  شي، تفريحي و  هاي ورز

 هاي بسمه.هاي عنبي خدمات مالي و فعالسمتولسد وسايل نهلسه موتوري، تريلر ونسم تريلر، فعالسم

 

 استان گیالن

ستان گسالن پايسق  شد تعداد  ا سم.      شاغالن را در دوره تريق ر شته ا سي دا تريق هايي كه بسشفعالسمي زماني مورد برر

ه هاي كاغذي، تولسد وسااايل نهلسهاي انتشاااراتي، تولسد كاغذ و فراوردهفعالسم اند عبارتند از:كاهش را در ايق اسااتان داشااته 

سازمان مهندسي، تحلسل و آزمايش فني، فعالسم هاي معماري و موتوري، تريلر ونسم تريلر، تولسد تجهسزات برقي، فعالسم هاي هاي 

 .داراي عضو
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 استان مركزی

سم. فعالسم          شاغالن را دارا شد پايسق تعداد  ستان گسالن ر ستان مركزي پس از ا ستان و در دوره ا ي هايي كه در ايق ا

هاي ماالهاي شخصي و خانگي، فعالس  تعمسر رايانه و كاند به شرح زير هستند:   تريق كاهش را داشته زماني مورد بررسي بسش 

شده در عاي ديگر، مهندسي عمران،      داري و بريدن درختان، هاي داراي عضو، عنگل سازمان  صنوعات طبهه بندي ن ساير م تولسد 

 ها و فضاي سبز، تولسد تجهسزات برقي.هاي خدمم رساني به ساختماناستخراج ساير معادن، فعالسم

 

 

 

ستان  سان ا ضوي و  هاي خرا سان ر شته  1398تريق مسزان نرخ بسكاري را در پايسز عنوبي پايسقخرا سا  ايق  دا اند. برايق ا

 ند. وشميبررسي اقتصادي  هايفعالسم رشتهدو استان نسز از نظر

 رضویاستان خراسان

سان   ستان خرا شاغالن در پايسز   در ا سال      1398رضوي تعداد  شابه  سبم به فصل م شد   1397ن شته  دااي قابل مالحظهر

 ق آالت وتعمسر ونصب ماشس   اند عبارتند از:ي زماني داشته هايي كه باالتريق رشد تعداد شاغالن را در ايق بازه  اسم. فعالسم 

سد داروها وفراورده هاي دارويي شاااسمسايي وگساهي، اساااتخراج سااااير معادن، بسمه، بسمه اتكايي و تامسق وعوه               تجهسزات، تول

ستگي بجز تامسق اعتماعي     ش شامسدني بازن ن تامسق هاي مددكاري اعتماعي بدوها، فعالسماعباري، تولسد فلزات پايه، تولسد انواع آ

 محل اقامم، مخابرات.

 

 جنوبیاستان خراسان

شاغالن را  هايي كه بسشفعالسم سان عنوبي    تريق افزايش تعداد  ستان خرا سي  در بازهدر ا ش ي زماني مورد برر اند تهدا

ستخراج كانه  شامل موارد زير اسم:   هاي  اوردهفر آوري، تصفسه و دفس پسماند ؛ بازيافم مواد، تولسد  هاي عمسهاي فلزي، فعالسما

هاي  مهاي امالك و مسااتغالت، فعالسهاي خانوارها به عنوان كارفرمايان كاركنان خانگي، فعالسمالسااتسكي وپالسااتسكي، فعالسم

 ها، مهندسي عمران. هاي خدماتي مربوط به غذا و آشامسدنيورزشي، تفريحي و سرگرمي، فعالسم
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 آمارهای جريان

دهد، اما به منظور آكاهي اي مختلف، تغسسرات بازار كار را در طي زمان نشان ميههاي بازار كار در زمانمهايسه شاخص 

ق تواند در اي كار، بكارگسري آمارهاي عريان مي      بازار درون چگونگي فرايند اتفاقات    هاي داخل مهاطس و درك    از عابجايي  

ارگسري  مآگسري طرح وي چرخشي در نمونهبا توعه به استفاده از الگ باشد. امروزه ايق امر و شايان توعهي كمك موثر راه

 نسروي كار امكانپذير اسم. 

هاي بازار كار چگونه بوده اسم. كه ايق امر از طريق دهد در طي يك دوره حركم و عابجاييآمارهاي عريان نشان مي"

را كند زي ميهاي نسروي كار فراهم   ماتريس انتهال ممكق اسااام. ماتريس انتهال، اطالعات غني براي تحلسل عريان         

  (.1393)فالح، عوادي "نمايدهاي خروعي و ورودي غسرفعال، شاغل و بسكار را تولسد ميعريان

سي ماتريس انتهال عريانات بازار كار در    سمم به برر سبم به   1398 پايسزدر ايق ق ساله و   10براي عمعسم  1397پايسزن

از عمعسم به لحاظ بازار كاري شرايطشان ثابم نمانده و    چه بخشي  دهدشود. ايق ماتريس نشان مي  تر پرداخته ميبسش

 چه بخشي تغسسر كرده اسم: 

 در آمارهاي مذكور در عمعسم بسكار رخ داده هايتريق عابجايبسشدر ايق دو فصاال دهد نتايج ايق بررسااي نشااان مي _

 .اسم

نسز  1398 پايسزدر  1397 پايسزتر ساااله و بسش 10درصااد از عمعسم شاااغل   83.1شااود كه مالحظه مي  نگونهاهم _

 اند.درصد غسرفعال شده 13.0درصد بسكار و  3.7، اندمانده همچنان شاغل

همچنان  عمعسم مذكوردرصد  38.5 گوياي آنسم كه  1398پايسزدر  1397 پايسز ترساله و بسش  10 عمعسم بسكار رصد _ 

 اند.غسرفعال شده از بازار كار خارج و درصد 25.7درصد شاغل و  35.7اند، بسكار مانده

سم از كل عمعسم غسرفعال   _  درصد وارد بازار   9.6به مسزان  1398 پايسزدر  1397 پايسزتر ساله و بسش  10شايان گفم ا

از عمعسم غسرفعال هم در طي درصد   90.3اند و درصد بسكار شده   2.0درصد شاغل و    7.6اند كه از ايق مسزان  كار شده 

  شان رخ نداده اسم.وضس فعالسمتغسسري در مورد بررسي فصول 

 ماتريس انتقال جريانات نیروی كار

  1398به پايیز  1397پايیز 

 ساله و بسشتر( 10)عمعسم 

 1397پايسز 

 1398پايسز 

 عمس غسرفعال بسكار شاغل  

 100.0 13.0 3.7 83.1 شاغل

 100.0 25.7 35.7 38.5 بسكار

 100.0 90.3 2.0 7.6 غسرفعال
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 بندیجمع

شان مي ساله و بسش  15ارزيابي نتايج عمعسم   شاغل    تر ن صل مورد بررسي عمعسم  هزار  472 افزايش  دهد كه در دو ف

سم  نفر سم    324عمعسم بسكار و در مهابل ي را تجربه كرده ا شته ا سوي ديگر هزار نفر كاهش دا عمعسم غسرفعال  ، از 

سم زاه 520نسز در حدود  شاغل به ترتسب در   ر نفر افزايش يافته ا شتريق مسزان افزايش عمعسم  ستان . بس البرز، قم  هايا

  گسالن، مركزي، رخ داده اسم. هايتريق مسزان كاهش عمعسم شاغل به ترتسب در استانمهابل بسش و در

شاخص  شور با كاهش   گردد كهر مالحظه ميتساله و بسش  15هاي عمعسم با نگاهي به  صد   1.2نرخ بسكاري كل ك در

هاي هرمزگان، مركزي، اردبسل و زنجان و در تريق مسزان افزايش نرخ بسكاري به ترتسب در استان بسش مواعه شده اسم.  

 ه اسم.دادرخ ، البرز، اصفهان و تهران هاي سسستان و بلوچستانتريق مسزان كاهش به ترتسب در استانمهابل بسش

سي   سم كه بطور كلي  نسروي كار انتهال ماتريسبرر سبم به پايسز   1398در پايسز  گوياي آن صد  40حدود  1397ن  از در

و  اندزار كار خارج شاادهاز با درصااد از عمعسم بسكار( 25.7درصااد از عمعسم شاااغل و  13)ترساااله و بسش 10عمعسم 

  اند.به بازار كار وارد شده د عمعسم بسكار(درص 2.0درصد عمعسم شاغل و  7.6)درصد 10درمهابل حدود 

 

 

 

 


