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 1399 تابستان_  طرح آمارگيري نيروي كارنتایج  بررسیگزارش 

 ریيس گروه آمارهاي نيروي انسانی _معصومه محمدي

 

نده سو نشان دهاجتماعی در هر کشوری محسوب می شود که از یک_های اقتصادیترین شاخصاز مهم اشتغال و بیکاری
 عه استیک جام سالمت یا بیماری و ، پویاییمیزان تحرکوضعیت رکود یا رونق اقتصادی و از سوی دیگر نشان دهنده 

د و بالندگی یک کشور را در پی داشته باشیافتگی توسعه  اتتواند موجبها به نوعی میو افزایش و کاهش هر کدام از آن
  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک کشور محسوب شود. فرهنگی، تهدیدی برای مناسباتعنوان هبیا 

ابستان به بررسی بازار کار ایران در تنیروی کار  یبا توجه به نتایج طرح آمارگیر روی سعی براین است کهدر گزارش پیش
 شود. پرداخته های بازار کار و آمارهای جریانبه لحاظ جمعیتی، شاخص سال جاری و مقایسه آن با فصل مشابه سال قبل

هزار  60گیری است که در هر فصل با مراجعه به بیش از نمونهطرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران یک طرح 
کند و از طریق آن می توان تحرکات آوری میاستان اطالعات بازار کار کشور را جمع 31خانوار مناطق شهری و روستایی 

 مشاهده کرد.بازار کار را رصد کرد و اثرات اتفاقات و جریانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... را در آن 
سان بازار کار پیش    شنا سال  نداهکردبینی برخی از کار ساله  بازار کار ، در19شیوع بیماری کووید  ، با جاری در  ای جدی م

شدید   به شاهده   بیکاران بروز خواهد کرد. نرخ بیکاری و تعدادشکل افزایش  سی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار م  با برر

ست     ،شود می ست ا ست  این ات کهدر شاخص فاق رخ نداده ا  جمعیت غیرفعال و جمعیت فعال ،های جمعیتولی اگر به 

شخص می    شود، م ص    دقت  ضعیت خا ست گرفتهقرار  یشود بازار کار ایران در و ساله به دالیل گوناگون، در نرخ  ا . این م

شاخص    سایر  ضوح نمایان  بیکاری انعکاس نیافته؛ ولی در  ست شده ها به و سی تاثیرات بیماری  در بعبارت دیگر  .ا برر

شود که این بیماری )پاندومی( به نحو متفاوتی بر بازار کار کشورها تاثیر گذار   بر بازار کار کشورها مالحظه می  19کووید 

بوده است، بدین صورت که در برخی کشورها نرخ بیکاری، در برخی دیگر نرخ مشارکت و در برخی سهم خروج از بازار       

نگاهی به اهم نتایج این طرح در . ت،که این بس  تگی به س  اختار اش  تغال و اقتص  اد کش  ورها داردکار را متاثر کرده اس  

 :حاوی نکات ذیل است 1399تابستان 

 

 هاي بازار كار شاخص

 41.8 که دهدمی نشان 1399 تابستاندر  تربیش و ساله 15 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادي مشاركت نرخ بررسی_ 
 رارق بیکاران یا شاغالن گروه در یعنی اند؛بوده فعال اقتصادی نظر از( تربیش و ساله 15) کار سن در جمعیت درصد
درصد  69.5به ترتیب برابر  زنانمردان و  بین در اقتصادی مشارکت نرخ که دهدمی نشان نتایج این چنینهم. اندگرفته

بعد داخلی و از طریق رصد جریانات و سری توان مسئله را بررسی کرد، یکی در ُاز دو زاویه میدرصد می باشد.  14.1و 
خش به که در این ب المللهای بازار کار کشور در سطح بینزمانی بازار کار )در مقایسات فصلی( و دیگر ارزیابی شاخص

 اخص،ش این که دهدمی نشان کشور کل اقتصادی مشارکت نرخ تغییرات روند بررسی .شودپرداخته می عد داخلی آنبُ
 که خود نشان دهنده خروج نیروی کار است داشته کاهش درصد 3.1 ،(1398تابستان) قبل سال در مشابه فصل به نسبت

اطق شهری من شایان گفت است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نرخ مشارکت اقتصادی در .باشداز بازار کار می
اما از منظر دیگری که به این شاخص نگاه  درصد کاهش یافته است. 3.5و درصد  3.0و ورستایی به ترتیب به میزان 

ور گردد که یکی از معضالت بازار کار کشمالحظه می المللیو مقایسات بین بازار کار کشورهای دیگر مقایسه با درشود، 
که نرخ فعالیت اقتصادی مردان با متوسط جهانی آن همخوانی نان است در حالیما پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ز
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ی عبارت دیگر براهب باشد.ای دارا میتفاوت قابل مالحظه ، اما با نرخ متوسط جهانی زناندارد و تفاوت محسوسی ندارد
 .بازار کار متمرکز شدبر روی رفع معضالت حضور زنان در  ستیداشتن اقتصادی پویا و بازار کار پر رونق بای

 

ی هایی است که پویایو یکی از شاخص دهد، چه سهمی از جمعیت در سن کار شاغل هستندنشان می نسبت اشتغال_ 

 37.8 که است آن بیانگر، 1399 تابستاندر  تربیش و ساله 15 جمعیت اشتغال نسبت بررسی. کندرا بیان میبازار کار 

 نقاط در و زنان از تربیش مردان بین در شاخص این. اندبوده شاغل( تربیش و ساله 15) کار سن در جمعیت از درصد

نسبت به  1399 تابستانست که در ا این شاخص گویای آن ارزیابی .است بوده شهری نقاط از تربیش روستایی

درصد  2.4به میزان در دوره مورد بررسی شاخص مذکور و  است بازار اشتغال از رونق کمتری برخوردار بوده ،1398تابستان

درصد و مناطق  2.1در مناطق  شهری و درصد 2.6درصد و  2.2این میزان به ترتیب در مردان و زنان  .کاهش یافته است

 .درصد کاهش یافته است 3.1روستایی 

 

بر اساس . اندبودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 9.5که  دهدتر نشان میساله و بیش 15جمعیت  نرخ بيکاريسی برر_ 
براساس . وده استتر بروستایی بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان این نتایج، 

درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، یک 1399نرخ بیکاری در تابستان سال ،کارآمارگیری نیرویطرح فصلی نتایج 
. ظاهرا کاهش نرخ بیکاری عالمت خوبی از بهبود شرایط بازار کار است؛ استدرصد رسیده  9.5 به10.5کاهش یافته و از 

 .کندبینی را تایید نمیها این خوشولی بررسی دیگر آمارها و مشاهده سایر شاخص
 

 از ايجموعهم باید بلکه باشدنمی كار بازار رصد براي خوبی نماینده تنهایی به شاخص یك بررسیاست،  ذکرشایان 

شود که در ادامه توضیح داده می. كشيد تصویر به را كار بازار از درستی سيماي بتوان تا دید هم كنار در را هاشاخص
 هببخش قابل توجهی از جمعیت از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است،  ،سال جاریتابستان در 

 شاغل معیتجتوانست مثبت باشد که زمانی این پدیده می ؛ چرا کهرسدبه نظر نمی مثبت بیکاری نرخ کاهش ،علت همین
 قبل سال مشابه فصل به نسبت 1399تابستان فصل در اما ،باشد یافته افزایش اقتصادی مشارکت نرخ و( اشتغال نسبت)

کسب و کارها  ه،که موجب شدباشد می 19 کووید بیماری جهانی بحرانکه یکی از دالیل آن  است نداده رخ پدیده این
 .باشد داشته محسوسی کاهشکشور  شاغل جمعیتاز رونق افتاده و 
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 دهد.را در یک نگاه نشان می 1399 تابستاننمودار زیر شمای کلی بازار کار 

 1399 تابستان-شاخص هاي عمده بازار كار 

  ) ارقام به هزار نفر(

 

 

 جمعيت در سن كار

دای س  ال ابتاز  بازار کار و تعطیلی برخی کس  ب و کارها بدلیل ش  یوع بیماری کروناوض  عیت نامطلوب : جعيت فعال_ 

قاضا های مختلف اقتصاد ایران، تبروز کسادی در بخش تحوالت جمعیت فعال داشته است. با ، بیشترین تاثیر را در  جاری

س  ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نش  ان برر. کاهش یافته اس  ت جمعیت فعالبه تبع آن و  کاهش برای نیروی کار

صل  می ستان دهد که در ف سن کار( از  ساله و بیش  15میلیون نفر از جمعیت  26سال جاری بیش از   تاب تر ) جمعیت در 

شارکت برخوردار بوده  شاغل یا بیکار می قابلیت م شند اند یعنی  س     همچنین نتایج . با صل تاب ست در ف سال  گویای آن تان 

میلیون و  1اند که بیش از هزار نفر از بازار کار خارج شده  600میلیون و 1جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از     

ن  10 ن  616را زنان و   انهزار نفر آ این تغییرات جمعیتی به نوبه خود موجب     دهند. را مردان تش   کیل می ان هزار نفر آ

شا  ست            کاهش نرخ م شده ا سال قبل  شابه  صل م سبت به ف صادی ن  از دو بخش جمعیت فعالچنانچه آمد، . رکت اقت

ست      شده ا شاغل و جمعیت بیکار تشکیل  ست ک  تر جریانات بازار کارو برای بررسی موشکافانه   جمعیت  ه روند هر بهتر ا

  کدام در دوره مورد بررسی دیده شود.

 

ساله و بیشتر15جمعیت 
62،267

غیر فعال

36،248(58/2)%

(نرخ مشارکت اقتصادی)فعال 

26،019(41/8)%

(نرخ بیکاری)بیکار 

2،477(9/5)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

23،542(90/5)%

غایب موقت

1،245

(5/3)%

44کمتر از 
ساعت

7،999
(34/0)%

سایر

5،818
(72/7)%

ناقصاشتغال 

2،181
(27/3)%

44اشتغال با 
تر ساعت و بیش

در هفته مرجع

14،298
(60/7)%
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 کشور در فاصله تابستان یهای عمده اقتصاددر بخش جمعیت شاغل که ستا گویای آن نتایج طرح :جمعيت شاغل_
طی دوره  هزار نفر شاغل 200میلیون  و  1بیش از کاهش  گیری کاهش یافته است.به نحو چشم 1399تا تابستان  1398

شرایط بازارکار کشور بهبود  هابوده است. هرچند براساس گزارش 19بحران بیماری کووید دلیل تداوم مورد بررسی، به
اما همچنان اثرات این بحران  ،اندرج شده و شروع به فعالیت کردهایافته و بسیاری از کسب و کارها تا حدی از رکود خ

که  ستا گویای آناقتصادی  های عمده فعالیتبررسی جمعیت شاغل برحسب گروهجهانی بر بازار کار مشهود است. 
 و درصد 33.4 با صنعت هایبخش و است داده اختصاص خود به را اشتغال سهم ترینبیش درصد 48.1 با خدمات بخش

شود، جمعیت شاغل بخش با نگاهی به جمعیت شاغل مشاهده می .دارند قرار بعدی هایرتبه در درصد 18.5 با کشاورزی
درصد رشد منفی است.  7.4هزار نفر نسبت به تابستان سال گذشته کاهش یافته که معادل  346کشاورزی بیش از 

 1399های مذکور در تابستان دهد جمعیت بخشهای صنعت و خدمات نیز نشان میهمچنین بررسی جمعیت بخش
های عبارت دیگر جمعیت بخشهب ،اندهزار نفر کاهش یافته 817هزار نفر و  43به ترتیب به میزان  1398ان نسبت به تابست

درصد رشد منفی  6.7درصد و  0.5صنعت و خدمات در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 
از که شود مالحظه می گانه 22عالیت اقتصادی های عمده رشته فبا نگاهی به جمعیت شاغل به تفکیک گروهاند. داشته
 اداری هایفعالیتو  ساختمان، وبیمه مالی هایفعالیتگروه عمده ) 3فقط رشته فعالیت اقتصادی  گروه عمده 22بین 

عالیتی های فاند و سایر گروه( نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش جمعیت شاغل مواجه شدهپشتیبانی وخدمات
 امینت به مربوط خدماتی هایفعالیت "،گروه سه ترین کاهش مربوط بهبیش و اندرا تجربه کردهکاهش جمعیت شاغل 

میلیون و 1 از درصد 62حدود شایان گفت است که  است. "وتفریح سرگرمی هنر،"و  "ارتباطات و اطالعات"، "وغذا جا
 هزار 226دهد که همچنین نتایج این بررسی نشان می. رفته مربوط به زنان استدست غل ازاشاز جمعیت  نفرهزار  200

بررسی جمعیت خروج و  اندکردهدر بخش کشاورزی کار می اندرج شدهااز بازار اشتغال خهزار زنی که  750نفر از مجموع 
از  اند.بودهمزد بدون فامیلیاز کارکنان  ایشان درصد از 22.5گویای آنست که  به تفکیک وضع شغلی زنان از بازار اشتغال

 درست است .اندبودهمشغول به کار در بخش خدمات مردانی هستند که هزار نفر خروجی از بازار اشتغال  539 سوی دیگر
اما نکته قابل توجه مربوط به بخش صنعت است که  اندرج شدهاخ بازار اشتغالاز  هزار مرد در این دوره 460بطور کلی که

هزار نفر نیز به مردان شاغل در بخش صنعت افزوده شده  200بلکه بیش از ،نه تنها در دوره مورد بررسی خروجی نداشته
 .تاس
نسبت به  1399 تابستانشاغالن بخش دیگری است که مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج  هاي عمده شغلیگروه_ 

اند، بیشترین میزان گروه با کاهش جمعیت شاغل روبرو شده 8گروه عمده شغلی،  9ست که از ا گویای آن 1398 تابستان
 مقابل فقط فروش بوده است و در کارکنان و خدمات ارائه کاهش جمعیت شاغل در دوره مورد بررسی در گروه کارکنان

 اند.با افزایش جمعیت شاغل مواجه شدهساده  مشاغل کنانکارگروه شغلی 
 1399شاغل در تابستان جمعیت  شود کهمالحظه می جمعيت شاغل براساس حجم كار و ساعت اشتغالبا نگاهی به _ 

اند و متوسط ساعات کار انجام دادهکمتری حجم ساعت کار  ،در طول هفته مرجع 1398فصل مشابه سال نسبت به 
ساعت در هفته برای  43.2به  1398ساعت در هفته در تابستان  44.6از کاهش داشته و  ،هفتگی در دوره مورد بررسی

ساعت  44درصد از جمعیت شاغل،  60.7دهد، هر نفر شاغل در تابستان امسال رسیده است. نتایج این بررسی نشان می
درصد نیز در هفته مرجع موقتاً در سرکار  5.3اند و ساعت در هفته مرجع کار کرده 44تر از د کمدرص 34.0تر و و بیش

ساعت و  44میلیون نفر از افرادی که 1اند. بعبارت دیگر، در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته بیش از خود حاضر نبوده
هزار  232و اند، کاسته شده ساعت کار کرده 44ه کمتر از هزار نفر از افرادی ک 418اند و تر در هفته مرجع کار کردهبیش
 ، افزوده شده است.جمعیت غایب موقتبه  نفر
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تواند متاثر از شیوع بیماری کرونا ای از موارد ذکر شده در مطالب فوق میبه گواه تحوالت جهانی بازار کار بخش عمده
 بر اقتصاد بازار کار در کشور باشد.

 

 تعداد 1399 تا تابس  تان 1398در فاص  له تابس  تان کار، آمارگیری نیرویطرح فص  لی براس  اس نتایج   جمعيت بيکار:_ 

 پیدا کرده است.  کاهشنفر هزار  500و میلیون 2به هزار نفر  900میلیون و  2بیکاران از 

سال تشکیل  35کمتر از  افراد اکثر بیکاران کشور را  دهدنشان می توزیع بیکاری بر حسب سن :هاي آنبيکاري و ویژگی
 یسنگروه درصد در  73.2 به میزان 1399 تابستاندهد که از کل بیکاران کشور در های آماری نشان میبررسی دهند.می
کل بیکاران  درصد از74.2جمعاً سال را نیز در نظر بگیریم  18اند. در صورتی که جمعیت زیر سال قرار داشته 35-18

 .اندسال بوده 35درصد آنان باالتر از  25و فقط   ه بودهسال 35کمتر از 
 
جمعیت 1398نس  بت به تابس  تان   1399براس  اس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابس  تان   جمعيت غيرفعال:_ 

ستان   937میلیون و  33هزار نفری را تجربه کرده است و از    311میلیون و  2غیرفعال افزایش  به  1398هزار نفر در تاب

 1 در حدودو هزار نفر مرد  942 بیش از افزایشاز این رس   یده اس   ت.  1399هزار نفر در تابس   تان  248یلیون و م 36

ونان جویژه در میان ، بهجمعیت غیرفعال موجب شده استبازار کار وضعیت نامطلوب  .زن هستندهزار نفر  370میلیون و 

و  وقتی جوامع با بحرانکه س  ت ا نآاجتماعی در س  طح جهان گویای  _رص  د حوادا اقتص  ادی. یابدزنان، افزایش و 

دالیل مختلف از جمله باورهای هش  وند، زنان زودتر از مردان از این ش  رایط متاثر ش  ده و بی بازار کار  روبرو میدکس  ا

 شوند.خارج میزودتر از بازار کار پس  بودهپذیرتر فرهنگی نسبت به اینگونه حوادا آسیب

شاخص جمعیتدر جدول زیر،  صلی بازار کار ها و  ستان  های ا سال       و تغییرات آن 1399در تاب شابه  صل م سبت به ف ها ن

 ، نشان داده شده است.1398 تابستانگذشته، 

 1398 تابستان نسبت به 1399 تابستانها در هاي نيروي كار و تغييرات آنشاخص -1جدول 

 تغییرات 1398 تابستان 1399 تابستان شرح

 685253 61582050 62267303 تعداد ترساله و بیش 15جمعیت 

 ترساله و بیش 15مشاركت اقتصادی جمعیت  
 -3.1 44.9 41,8 نرخ

 -1626268 27645182 26018914 تعداد

 ترساله و بیش 15اشتغال جمعیت 
 -2.4 40.2 37,8 نسبت

 -1209320 24750884 23541564 تعداد

 ترساله و بیش 15بیکاری جمعیت 
 -1.0 10.5 9,5 نرخ

 -416948 2894298 2477350 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزی
 -0.5 19.0 18,5 سهم

 -346547 4694874 4348327 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 1.4 32.0 33,4 سهم

 -43218 7910336 7867118 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 -1.0 49.1 48,1 سهم

 -817579 12143043 11325464 تعداد
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 هاي بازار كار برحسب استانشاخص

ی بهتر وضعیت بازار کار، در این قسمت تغییرات نرخ مشارکت،  نسبت اشتغال و نرخ بیکاری در سطح به منظور مشاهده

 شود:استان ارزیابی می

 نرخ مشاركت اقتصادي

ساله و   15ست که بیشترین میزان افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت     ا گویای آنبررسی نرخ مشارکت استانی    
ستان   در تربیش ستان    2.6با  هرمزگانا ست و در مقابل ا درصد بیشترین    6.1با   کهگیلویه و بویر احمد درصد رخ داده ا

ستان نسبت به   1399 تانتابس دهد، در . این بررسی نشان می  است تجربه کرده در نرخ مذکور میزان کاهش را  1398 تاب
صادی     شارکت اقت شترین و             29نرخ م ست که بی ست. همچنین این نتایج گویای آن شته ا شی دا شور روند کاه ستان ک ا

شارکت در   ستان کمترین نرخ م ستان هرمزگان به ترتیب  1399تاب صد  50.6با  مربوط به ا  باکهگیلویه و بویر احمد و  در
 باشد.درصد می 34.1

 

3.1-41.844.9کل کشور

2.8-43.946.7آذربایجان شرقی
1.9-46.748.6آذربایجان غربی

1.5-46.648.1اردبیل

3.4-42.345.7اصفهان

4.0-41.845.8البرز

3.0-36.139.1ایالم

4.0-37.641.6بوشهر

3.8-39.543.3تهران

3.9-42.646.5چهارمحال و بختیاری

3.9-40.644.5خراسان جنوبی

5.0-42.447.4خراسان رضوی

0.9-47.948.8خراسان شمالی

2.9-41.244.1خوزستان

3.6-46.650.2زنجان

2.8-38.441.2سمنان

1.2-35.336.5سیستان و بلوچستان

3.9-39.143فارس

3.9-43.347.2قزوین

2.1-38.240.3قم

4.0-44.148.1کردستان

2.0-40.842.8کرمان

4.2-44.348.5کرمانشاه

6.1-34.140.2کهگیلویه و بویراحمد

2.2-39.942.1گلستان

4.4-44.248.6گیالن

43.841.72.1لرستان

2.4-44.747.1مازندران

1.7-35.837.5مرکزی

50.6482.6هرمزگان

3.8-43.747.5همدان

2.1-44.846.9یزد

نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 15 ساله و بيش تر به تفکيك استان

استان
تابستان 

1399
تغييراتتابستان1398
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 اشتغال نسبت

 43.9با  هرمزگاناستان  مربوط بهترین نسبت اشتغال بیش ،دهدشان مین 1399 تابستاننتایج طرح آمارگیری نیروی کار 

 همچنین، این بررسی گویای آن باشد.می درصد 30.6استان سیستان و بلوچستان با  مربوط بهدرصد و کمترین نسبت 

به ترتیب در  1398 تابستاننسبت به  1399 تابستانست که بیشترین و کمترین میزان کاهش نسبت اشتغال در ا

است،  قابل ذکر .استدرصد رخ داده 0.4با اردبیل و سیستان و بلوچستان درصد و  5.6با  کهگیلویه و بویر احمدهای استان

ا در این هو سایر استان اندمواجه شده ال در دوره مورد بررسیسه استان لرستان، یزد و هرمزگان با افزایش نسبت اشتغ

 .اندفصل نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نسبت اشتغال را تجربه کرده

 

2.4-37.840.2کل کشور

1.7-40.742.4آذربایجان شرقی

2.8-41.644.4آذربایجان غربی

0.4-43.443.8اردبیل

3.6-37.441اصفهان

3.2-36.639.8البرز

1.8-33.935.7ایالم

3.7-33.637.3بوشهر

1.6-37.038.6تهران

4.4-35.640چهارمحال و بختیاری

2.9-38.241.1خراسان جنوبی

3.2-40.043.2خراسان رضوی

1.9-42.644.5خراسان شمالی

2.8-34.937.7خوزستان

4.5-43.147.6زنجان

2.1-35.837.9سمنان

0.4-30.631سیستان و بلوچستان

3.9-35.839.7فارس

3.8-39.643.4قزوین

2.4-33.836.2قم

3.1-39.142.2کردستان

2.0-36.238.2کرمان

4.1-37.641.7کرمانشاه

5.6-30.736.3کهگیلویه و بویراحمد

0.7-36.737.4گلستان

4.4-39.543.9گیالن

37.435.61.8لرستان

1.7-41.242.9مازندران

1.5-32.934.4مرکزی

43.941.22.7هرمزگان

4.3-40.745همدان

40.639.80.8یزد

استان

نسبت اشتغال جمعيت 15 ساله بيش تر به تفکيك استان

تغييرات تابستان 1398تابستان  1399
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 نرخ بيکاري 

بیشترین نرخ  1399 تابستانشود، در می مالحظهتر به تفکیک استانی ساله و بیش 15نرخ بیکاری جمعیت با نگاهی به 

ا ب رضویدرصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان خراسان  16.3با  چهارمحال و بختیاریبیکاری مربوط به استان 

بیشترین کاهش نرخ بیکاری در استان یزد اتفاق افتاده  1398 تابستاننسبت به  1399 تابستانباشد. در درصد می 5.7

چهارمحال در مقابل استان  .مواجه شده است در این دورهدرصدی  5.7سیده و با کاهش درصد ر 9.4درصد به  15.1از که 

درصدی نرخ بیکاری بیشترین افزایش را در دوره مورد بررسی تجربه کرده است. دامنه نرخ  2.4با افزایش و بختیاری

 15نسبت به دوره مشابه سال گذشته در  1399 تابستانطور کلی در هدرصد است. ب 10.6برابر با  مذکوربیکاری در دوره 

 .است استان نرخ تغییر نکرده 2و در  استان نرخ مذکور کاهش یافته 14استان نرخ بیکاری افزایش و در 

 

1.0-9.510.5کل کشور

1.7-7.49.1آذربایجان شرقی

10.98.72.2آذربایجان غربی

2.1-6.99اردبیل

11.610.41.2اصفهان

0.6-12.413البرز

2.5-6.28.7ایالم

10.610.40.2بوشهر

4.4-6.410.8تهران

16.313.92.4چهارمحال و بختیاری

1.8-5.87.6خراسان جنوبی

3.3-5.79خراسان رضوی

11.18.82.3خراسان شمالی

15.314.60.7خوزستان

7.55.22.3زنجان

1.2-6.88سمنان

2.0-13.215.2سیستان و بلوچستان

8.57.60.9فارس

8.58.20.3قزوین

11.510.41.1قم

0.8-11.412.2کردستان

11.310.80.5کرمان

15.214.21.0کرمانشاه

9.99.90.0کهگیلویه و بویراحمد

3.1-8.011.1گلستان

10.69.61.0گیالن

14.714.70.0لرستان

1.2-7.78.9مازندران

0.2-8.18.3مرکزی

0.9-13.314.2هرمزگان

6.85.31.5همدان

5.7-9.415.1یزد

نرخ بيکاري جمعيت 15 ساله و بيش تر به تفکيك استان

تغييرات تابستان1398تابستان 1399استان
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 آمارهاي جریان

های کالن و مهم اقتصادی که در نگاه اول با آن پس از آگاهی از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و دستیابی به شاخص

شتری برای تحلیل و ارزیابی        می صاد به اطالعات بی شمندان حوزه اقت صد کرد، دولتمردان و اندی شور را ر توان بازارکار ک

تواند به فهم و درک اطالعات بازار کار کمک ش  ایان ین منظور، یکی از مواردی که میه اعملکردها نیازمند هس  تند. ب

شکافانه و د   سی تبیینی، مو سی    قیقتوجهی کند همانا برر ست. این نوع برر صول مختلف ا تواند به ا میهتر اطالعات در ف

رات های مختلف، تغییهای بازار کار در زمانبسیاری از سواالت پیش آمده نیز پاسخ دهد. بعبارت دیگر، مقایسه شاخص      

چگونگی فرایند اتفاقات  های داخل مقاطع و درکاهی از جابجاییگدهد، اما به منظور آبازار کار را در طی زمان نشان می

تواند در این راه کمک موثر و ش   ایان توجهی باش   د. این امر با توجه به        درون بازار کار، بکارگیری آمارهای جریان می      

 گیری طرح آمارگیری نیروی کار امکانپذیر است. استفاده از الگوی چرخشی در نمونه

های بازار کار چگونه بوده اس  ت. این امر از طریق ابجاییحرکت و ج ،دهد در طی یک دورهآمارهای جریان نش  ان می"

را کند زی های نیروی کار فراهم می  ماتریس انتقال ممکن اس   ت. ماتریس انتقال، اطالعات غنی برای تحلیل جریان         

 (.1393)فالح، جوادی "نمایدهای خروجی و ورودی غیرفعال، شاغل و بیکار را تولید میجریان

ستان ی ماتریس انتقال جریانات بازار کار در در این قسمت به بررس   ستان  نسبت به  1399 تاب  10برای جمعیت  1398 تاب
چه بخشی از جمعیت به لحاظ بازار کاری شرایطشان ثابت    ، دهدشود. این ماتریس نشان می  تر پرداخته میساله و بیش 

 مانده و چه بخشی تغییر کرده است: 
شان می ماتریس انتقال نتایج  _ صل بیش ن رخ  الغیرفعها در آمارهای مذکور در جمعیت ترین جابجاییدهد در این دو ف

 .استداده

نیز  1399 تابستان در  1398 تابستان تر ساله و بیش  10درصد از جمعیت شاغل    86.1شود  همانگونه که مالحظه می _
 اند.درصد غیرفعال شده 8.9درصد بیکار و  3.9اند، همچنان شاغل مانده

صد جمعیت بیکار  _  ستان تر ساله و بیش  10ر ستان در  1398 تاب صد جمعیت   35.9ست که  ا گویای آن 1399 تاب در
 اند.درصد از بازار کار خارج و غیرفعال شده 22.3درصد شاغل و  40.6اند، مذکور همچنان بیکار مانده

اند که از وارد بازار کار شده 1399تابستاندر درصد  10.6 فقط 1398 تابستانتر ساله و بیش10از کل جمعیت غیرفعال _ 
درصد از جمعیت غیرفعال هم در طی فصول مورد بررسی  87.8اند و درصد بیکار شده 2.5درصد شاغل و  8.1این میزان 

 .اندو همچنان غیرفعال باقی مانده رخ ندادهتغییری  شاندر وضع فعالیت

 ريانات نیروي كار ماتريس انتقال ج
 (1399 تابستانبه  1398 تابستان)از 

 1398تابستان فصل

 1399تابستان 

 غیرفعال بیکار شاغل شرح

 %8.1 %40.6 %86.1 شاغل

 %2.5 %35.9 %3.9 بیکار

 %87.8 %22.3 %8.9 غیرفعال

 %1.6 %1.1 %1.0 سایر

 %100.0 %100.0 %100.0 جمع
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 بنديجمع

ست که در فصل مذکور نسبت به فصل مشابه سال ا گویای آن 1399کار تابستان طرح آمارگیری نیرویارزیابی نتایج 
نحو که جمعیت شاغل کاهش حدود این به  ،قرار گرفته است 19گذشته بازار کار کشور تحت تاثیر شیوع بیماری کووید 

میلیون و  2بل جمعیت غیرفعال افزایش هزار نفری و در مقا 417هزار نفری و جمعیت بیکار کاهش  209میلیون و  1
ود که شها مشاهده میاند. با نگاهی به چگونگی کاهش جمعیت شاغل به تفکیک بخشهزار نفری را تجربه کرده 311

های کشاورزی و صنعت به ترتیب هزار نفر و جمعیت شاغل بخش 819خدمات به میزان  سهم جمعیت شاغل در بخش
نسبت به  1399در تابستان  شود کهتر مشاهده میبا بررسی دقیق .است نفر کاهش یافتههزار  432و  347به میزان 
اند و سایر با افزایش جمعیت شاغل مواجه شده گروه فعالیتی 3گانه اقتصادی  22های از بین رشته فعالیت 1398تابستان 

ت در این فصل نسب دهدنشان میاند. نتایج های فعالیتی با کاهش جمعیت شاغل در دوره مورد بررسی مواجه شدهگروه
های صنعت و درصد رشد منفی و جمعیت بخش 7.4به فصل مشابه سال گذشته جمعیت شاغل بخش کشاورزی معادل 

تر ساله و بیش 15های جمعیت با نگاهی به شاخصاند. درصد رشد منفی داشته 6.7درصد و  0.5ادل خدمات به ترتیب مع
درصدی مواجه شده است. بررسی استانی  3.1گردد که نرخ مشارکت کل کشور با کاهش به تفکیک استانی مالحظه می

ترین میزان کاهش نرخ مشارکت بیش .اندنرخ مشارکت اقتصادی مواجه شده کشور با کاهشاستان  29دهد که نشان می
بیشترین میزان افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی را  ر مقابلدرصد رخ داده و د 6.6کهگیلویه و بویر احمد با   استاندر 

 تجربه کرده است.درصد  2.6استان هرمزگان با 
درصد کاهش یافته است، سه استان  2.4نسبت اشتغال به میزان  1398نسبت به فصل تابستان  1399در فصل تابستان 

سبت ها در این فصل ناند و سایر استانلرستان، یزد و هرمزگان با افزایش نسبت اشتغال در دوره مورد بررسی مواجه شده

ا ترین نسبت اشتغال مربوط به استان هرمزگان باند. بیشبه دوره مشابه سال قبل کاهش نسبت اشتغال را تجربه کرده

 باشد.درصد می 30.6کمترین نسبت مربوط به استان سیستان و بلوچستان با درصد و  43.9

درصد کاهش یافته است و  1نسبت به فصل مشابه نرخ بیکاری به میزان  1399دهد درفصل تابستاننتایج نشان می

به استان  درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط 16.3با  چهارمحال و بختیاریبیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان 

طور کلی در هدرصد است. ب 10.6دامنه نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی برابر با  باشد.درصد می 5.7با  رضویخراسان 

در  است، استان کاهش یافته 14در  و استان افزایش 15در نرخ بیکاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته  1399 تابستان

 .است نرخ تغییر نکرده نیز استان 2

در 1398 تابستاندرصد از جمعیت بیکار 22.3و  درصد از جمعیت شاغل 8.9 ،ستا بررسی ماتریس انتقال گویای آن
 .انداز بازار کار خارج و غیرفعال شده 1399 تابستان

 


