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رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه  
 

 مقدمه :

شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی كار و تغییرات  هدفبا و  ریزانبرنامه نیاز اساس بر "كارطرح آمارگیری نیروی"

، "هاكل كشور و استان سطحی نیروی كار در ساالنهصلي و فهای شاخص برآورد"از طریق  هدفشود. این آن اجرا مي

 سطحهای نیروی كار در ی شاخصساالنهصلي و فتغییرات  برآورد"، "هاكل كشور و استان سطحدر  ساالنه تعداد برآورد"

 طرح ایند. شوتأمین مي "هااستان سطحنیروی كار در  هایشاخصی ساالنهتغییرات  برآورد"و  "هاكل كشور و استان

 را بهتری امکان كار، نیروی هایشاخص الملليبین مقایسه برای و بوده كار الملليبین سازمان هایتوصیه آخرین بر منطبق

 .كندمي فراهم

تعریف، عضو خانوارهای معمولي ساكن یا  طبقجامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی كار مجموعه افرادی است كه 

ساكن و اعضای خانوارهای . لذا، این طرح اعضای خانوارهای معمولي غیرهستندیا روستایي كشور  شهریگروهي در نقاط 

 .دهدنميای را پوشش سسهؤم
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 ها : خالصه یافته

 باشد. درصد مي 8/40درصد و در كل كشور  6/37استان گلستان  تر دربیش و ساله 10 جمعیت اقتصادی مشاركت نرخ

 ام كشور قرار دارد. 24در جایگاه  اقتصادی مشاركت استان گلستان از نظر شاخص نرخ

 باشد. استان مي درصد 4/10و در كل كشور  درصد 1/11در استان گلستان  تربیش و ساله 10 جمعیت بیکاری نرخ

 ام كشور قرار دارد. 22 در جایگاه تربیش و ساله 10 جمعیت بیکاری گلستان از نظر شاخص نرخ

 درصد  7/24دهد كه میزان بیکاری در این گروه سني در استان گلستان برابر ساله نشان مي 29-15 جمعیت بیکاری نرخ

 قرار دارد. 17باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه مي درصد 9/22و در كل كشور برابر 

 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زماني هستند و این  4/16كه  دهدمي استان نشانزماني اشتغال ناقص  سهم

باشد. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل درصد مي 7/8درحالي است میزان این شاخص در كل كشور 

زماني باالتری نسبت به اشتغال ناقص  سهماستان  2)تنها كشور قرار دارد.  ام 29دارای اشتغال ناقص زماني در جایگاه 

 استان گلستان دارا هستند(.

 درصد  0/29با  صنعتدرصد، بخش  2/42 با خدمات بخشاستان گلستان شامل :  اقتصادی عمده هایاشتغال بخش سهم

صنعت درصد، بخش  9/48 خدمات بخشدرصد كه این شاخص در كل كشور برابر است با :  7/28با  كشاورزیو بخش 

، بخش 21خدمات در جایگاه  درصد. استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش 1/19درصد و بخش كشاورزی با  9/31

 قرار دارد. 9كشاورزی جایگاه و در بخش  17صنعت در جایگاه 
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  (فعالیت نرخ) اقتصادی مشارکت نرخ -الف

 آمارگیری هفته از قبل تقویمى هفته در كه ،(شده تعیین سن حداقل) تربیش و ساله 10 افراد تمام جمعیت فعال اقتصادی،

 اندبوده برخوردار مشاركت قابلیت از یا و( شاغل) داشته مشاركت خدمات و كاال تولید در كار، تعریف طبق( مرجع هفته)

  .شونديم محسوب اقتصادی فعال جمعیت ،(بیکار)

 كار، سن در جمعیت تر بهبیش و ساله ١٠( بیکار و شاغل) فعال جمعیت نسبت از است عبارت نرخ مشاركت اقتصادی :

 ١٠٠ در ضرب تر، بیش و ساله ١٠

دهد كه مي نشان و استان گلستان كشوركل  1398در تابستان  تربیش و ساله 10 جمعیت اقتصادی مشاركت نرخ بررسي

 فعال اقتصادی نظر از (تربیش و ساله 10) كار سن در جمعیتدرصد  6/37و در استان گلستان  درصد 8/40كشور كل در 

 (١ نمودار) .اندگرفته قرار بیکاران یا شاغالن گروه در اند؛ یعنيبوده

كه نرخ مشاركت اقتصادی در  دهدمي نشان 1398در كل كشور و استان گلستان در تابستان  اقتصادیمشاركت  نرخ نتایج

 مشاركت اقتصادی نرخمقایسه  .است بوده كمتراستان گلستان نسبت به كل كشور به تفکیک جنسیت و سکونت همواره 

(، به 1398( و فصل گذشته )بهار 1397با فصل مشابه سال گذشته )تابستان  1398كل كشور و استان گلستان در تابستان 

 شده است. ارائه ١جدول تفکیک جنسیت و سکونت در 

 در مشابه فصل به نسبت گلستان استان در شاخص، این كه دهدمي نشان گلستان استان اقتصادی مشاركت نرخ تغییرات بررسي

 . است داشته كاهش درصد 3/1( 1398 بهار) گذشته سال جاری فصل به نسبت كاهش و درصد3/0 ،(1397 تابستان) قبل سال

 نرخ مشارکت اقتصادی استان گلستان و کل کشور -1جدول 

 

روستاییشهریزنمرد

40/965/316/340/143/2تابستان 1397

40/564/916/039/643/4بهار 1398

40/865/416/039/943/5تابستان 1398

37/962/314/238/037/8تابستان 1397

38/962/416/137/240/8بهار 1398

37/661/814/338/436/7تابستان 1398

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور

استان گلستان
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 مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی استان گلستان و کشور -1نمودار 
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درصد باالترین نرخ و استان  4/46با  زنجاندهد استان ، نشان مي1398 تابستانهای كشور در نرخ مشاركت استان بررسي

های كشور دارا هستند. استان گلستان از نظر ترین نرخ مشاركت را در بین استاندرصد پایین 3/31با  سیستان و بلوچستان

 (2 نمودارر دارد. )های كشور قرادر بین استان 24شاخص نرخ مشاركت اقتصادی در جایگاه 

 1398ان تابستهای کشور در مقایسه نرخ مشارکت استان -2نمودار  
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( 1397 تابستان) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1398 نتابستا در كشور هایاستان اقتصادی مشاركت نرخ تغییرات میزان

 در حیث این از گلستان استان كه داشته است كاهش استان 19 درافزایش و  استان 12 در تغییرات این كه دهدمي نشان

 (3 نمودار. )دارد قراركشور  ام15 جایگاه

 قبل سال مشابه فصل به نسبت 1398 های کشور در تابستانمیزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان -3نمودار 

 (1397 تابستان)
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( نشان 1398 بهار) نسبت به فصل قبل سال جاری 1398تابستان های كشور در میزان تغییرات نرخ مشاركت اقتصادی استان

های مركزی و بوشهر بدون تغییر بوده است استان كاهش و در استان 11، در استان افزایش 18كه این تغییرات در دهد مي

 (4نمودار ) ام قرار دارد. 27استان گلستان از این حیث در جایگاه  كه

 (1398 بهار) گذشته فصل به نسبت 1398 تابستان در کشور هایاستان اقتصادی مشارکت نرخ تغییرات میزان -4نمودار 
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 بیکاری : نرخ -ب

 :كه شوديم اطالق بیشتر و ساله 10 افراد تمام به بیکار

 .(نباشند خوداشتغالى یا مزدبگیری اشتغال دارای) باشند كار فاقد مرجع هفته در -1

 (.باشند آماده خوداشتغالى یا مزدبگیری اشتغال برای) باشند كار برای آماده آن از بعد هفته یا و مرجع هفته در -2

 و مزدبگیری اشتغال جستجوی منظور به را مشخصى قدامات)ا باشند كار جویای آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در -3

 (.باشند آورده عملبه خوداشتغالى یا

 برای آماده و كار فاقد ولى نبوده، كار جویای قبلى شغل به بازگشت انتظار یا و آینده در كار به آغاز دلیل به كه افرادی

 .شونديم محسوب بیکار نیز اندبوده كار

 .١٠٠ در ضرب ،(بیکار و شاغل) فعال جمعیت به بیکار جمعیت نسبت از است عبارت بیکاری : نرخ

و در  درصد 1/11كه در استان گلستان  دهدو كشور نشان مياستان گلستان  تربیش و ساله 10 جمعیت بیکاری نرخ بررسي

  .اندبوده بیکار فعال، جمعیت از درصد 4/10 كل كشور

 نرخباشد. همچنین مي مردان در درصد( 9/8و ) زناندر  درصد( 4/20) بیکاری نرخ دارای استان گلستان نتایج، این براساس

  .است بوده درصد( 1/12) شهری نقاطدرصد( و در  9/9) روستایي نقاط در استان گلستان بیکاری

(، 1397تابستان )قبل  سال در مشابه فصل به نسبت شاخص، این كه دهدمي استان گلستان نشان بیکاری نرخ تغییرات بررسي

 (5و نمودار  2جدول ) است. ( بدون تغییر بوده1398بهار ) قبل سال جاری فصل به نسبت و افزایش درصد 2/2
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 نرخ بیکاری استان گلستان و کشور -2جدول 

 
 

 گلستان و کشور  نرخ بیکاری استان -5نمودار 

 

روستاییشهریزنمرد

12/210/319/813/87/6تابستان 1397

10/99/317/312/17/4بهار 1398

10/48/618/211/86/5تابستان 1398

8/98/112/49/48/4تابستان 1397

11/19/716/312/19/9بهار 1398

11/18/920/412/19/9تابستان 1398

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

کل کشور

استان گلستان
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درصد باالترین و  2/15با  سیستان و بلوچستاناستان  دهدمي، نشان 1398 تابستانكشور در  هایاستاننرخ بیکاری  بررسي

 بیکاریكشور دارا هستند. استان گلستان از نظر شاخص نرخ  هایاستانرا در بین  بیکارینرخ  ترینپاییندرصد  1/5با  زنجان

تر از ترح استان كشور پایین 21های كشور قرار دارد و این بدان معني است كه نرخ بیکاری استاندر بین  22در جایگاه 

 (6نمودار )باشد. بیکاری استان گلستان مي

 1398 های کشور در تابستانمقایسه نرخ بیکاری استان -6نمودار 
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دهد ( نشان مي1397 تابستان) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1398تابستان های كشور در میزان تغییرات نرخ بیکاری استان

است كه استان داشته استان افزایش  7در و در استان چهارمحال و بختیاری بدون تغییر ، استان كاهش 23كه این تغییرات در 

 (7نمودار قرار دارد. )كشور  ام31گلستان از این حیث در جایگاه 

 تابستان) قبل سال مشابه فصل به نسبت 1398 تابستان در کشور هایاستان بیکاری نرخ تغییرات میزان -7نمودار 

1397) 
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دهد ( نشان مي1398 بهار) قبل سال جارینسبت به فصل  1397 تابستانهای كشور در میزان تغییرات نرخ بیکاری استان

است كه استان  داشته استان افزایش 7در و های گلستان و قم بدون تغییر در استاناستان كاهش،  22تغییرات در كه این 

 (8نمودار قرار دارد. ) ام كشور23گلستان از این حیث در جایگاه 

 (1398نسبت به فصل گذشته )بهار  1398در تابستان های کشور میزان تغییرات نرخ بیکاری استان -8نمودار 

 

درصد و  7/24دهد كه میزان بیکاری در این گروه سني در استان گلستان برابر نشان مي ساله 29-١5 جمعیت بیکاری نرخ

 قرار دارد. 17باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه درصد مي 9/22در كل كشور برابر 

درصد بوده است. این شاخص از  7/41درصد و برای زنان  4/20بیکاری در استان گلستان برای مردان این شاخص از نرخ 

  درصد است. 1/19درصد و برای نقاط روستایي  7/29نرخ بیکاری در استان گلستان برای نقاط شهری 
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 زمانى : ناقص سهم اشتغال -ج 

 از موقت غایب یا كار سر در حاضر مرجع، هفته در كه است شاغالنى تمام شامل ،زمانى ناقص اشتغال دارای افراد

 و غیركاری فصل در داشتن قرار تر،بیش كار ساعت با كار نکردن پیدا كاری، ركود نظیر اقتصادی دالیل به بوده، كار محل

 اضافى كار ساعت مجموع .اندبوده مرجع هفته در اضافى كار انجام برای آماده و خواهان كرده، كار ساعت 44 از كمتر... 

 (.ساعت 44 سقف تا) دارند آن انجام به تمایل ناقص اشتغال دارای افراد كه است

 .١٠٠ در ضرب شاغل، جمعیت به ناقص اشتغال دارای جمعیت نسبت از است عبارت اشتغال ناقص زماني : سهم

درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زماني هستند و این درحالي  4/16كه  دهدمي استان نشان زماني اشتغال ناقص سهم

باشد. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال درصد مي 7/8است میزان این شاخص در كل كشور 

 (9نمودار های كشور قرار دارد. )در بین استان ام 92های كشور در جایگاه ناقص زماني، در بین استان

  1398 تابستانهای کشور در زمانی استان ناقص اشتغال دارای شاغل جمعیت مقایسه سهم -9دار نمو
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 سهم شاغالن :  -د

 سهم بیشتریندرصد  2/42 با خدمات بخش كه دهدمي نشان استان گلستان اقتصادی عمده هایبخش در اشتغال بررسي

بعدی قرار  هایرتبهدرصد در  7/28درصد و بخش كشاورزی با  0/29. بخش صنعت با است داده اختصاص خود به را اشتغال

 دارند.

 9/31درصد، بخش صنعت با  9/48 خدمات بخشهای عمده اقتصادی عبارت است از : توزیع سهم شاغالن كشور در بخش

 ( 3جدول درصد. ) 1/19و بخش كشاورزی 

و در بخش صنعت در جایگاه  9، بخش كشاورزی جایگاه 21خدمات در جایگاه  استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش

 (١2و  ١١، ١٠نمودارهای قرار دارد. ) 17

 های عمده اقتصادی استان گلستان و کشورسهم شاغالن بخش -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

خدماتصنعتکشاورزی

18/931/649/5تابستان 1397

19/031/449/6بهار 1398

19/131/948/9تابستان 1398

27/326/446/3تابستان 1397

33/526/340/2بهار 1398

28/729/042/2تابستان 1398

شرح

کل کشور

استان گلستان
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 1398 های کشور در تابستاناستانکشاورزی  بخشسهم شاغالن  -10نمودار 
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 1398 های کشور در تابستاناستانصنعت  بخشسهم شاغالن  -11نمودار 
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 1398 های کشور در تابستاناستانخدمات  بخشسهم شاغالن  -12نمودار 

 
  

 

 

 


