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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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 1399 سال –رح آمارگیری نیروی کار طنتایج چکیده 

 ها : خالصه یافته

 جمعیت فعال اقتصادی

نفر(  1393613) 1398باشد كه نسبت به سال نفر مي 1409696 تعداد 1399در سال  تر استانو بیش ساله 15جمعیت  ➢

 نفر افزوده شده است. 16083تعداد 

 مشاركت قابلیت از یا و( شاغل) داشته مشاركت خدمات و كاال افرادی كه در تولیدمتشکل از جمعیت فعال استان ) ➢

بوده است و نفر(  586008) استان 1398نفر بوده است. جمعیت فعال سال  550735( تعداد (بیکار) اندبوده برخوردار

 است. كاهش داشتهنفر  35273 ،1398نسبت به  1399سال جمعیت فعال استان 

 3/41درصد و در كل كشور  0/39استان گلستان  تر دربیش و ساله 15 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادی مشاركت نرخ ➢

 كشور قرار دارد. 23در جایگاه  (فعالیت نرخ) اقتصادی مشاركت باشد. استان گلستان از نظر شاخص نرخدرصد مي

 شاغلین و بیکاران

 1398اند. مقایسه این اعداد با سال نفر بیکار بوده 49946نفر شاغل و  500789نفر فعال استان، تعداد  550735از جمیعت  ➢

 64056) 1398نفر كاسته و به تعداد بیکاران سال  21163نفر( تعداد  521952) 1398دهد از تعداد شاغلین سال نشان مي

 شده است. كاستهنفر  14111نفر( تعداد 

باشد. استان گلستان مي درصد 6/9و در كل كشور  درصد 1/9در استان گلستان  تربیش و ساله 15 جمعیت بیکاری نرخ ➢

 كشور قرار دارد. 13در جایگاه  تربیش و ساله 15 جمعیت بیکاری از نظر شاخص نرخ

درصد  7/22دهد كه میزان بیکاری در این گروه سني در استان گلستان برابر ساله نشان مي 24-15 جمعیت بیکاری نرخ ➢

 قرار دارد. 11باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه درصد مي 7/23و در كل كشور برابر 

درصد از جمعیت  1/16باشد یعني درصد مي 1/16سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زماني در استان گلستان برابر  ➢

 5/9اند. این درحالي است كه میزان این شاخص در كل كشور ساعت فعالیت داشته 44فعال در هفته كاری، كمتر از 

 كشور قرار دارد. 4درصد بوده و استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زماني در جایگاه 

 باشد.ميدرصد  3/36كار استان،  ساعت 50از  بیش دارای ینشاغل سهمالزم به ذكر است 
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 های عمده اقتصادیسهم شاغلین بخش

نفر در بخش  150630 نفر در بخش خدمات، تعداد 214432 تر استان، تعدادو بیش ساله 15شاغل  500789از تعداد  ➢

استان گلستان  اقتصادی عمده هایاشتغال بخش سهماند. به عبارتي داشته نفر در بخش كشاورزی اشتغال 135727صنعت و 

درصد  1/27بخش كشاورزی با درصد و  1/30درصد، بخش صنعت با  8/42 با خدمات بخشبه ترتیب برابر است با : 

و بخش كشاورزی  3/33درصد، بخش صنعت با  3/49 خدمات بخشكه این ترتیب در كل كشور برابر است با :  مي باشد

و در بخش  19، در بخش صنعت در جایگاه 20خدمات در جایگاه  درصد. استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش 4/17

 قرار دارد. 8كشاورزی 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 15 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 5١( بیکار و شاغل) فعال جمعیت نسبت از است عبارت نرخ مشاركت اقتصادی :

 .١٠٠ در ضرب تر، بیش و ساله 5١

نفر( تعداد  1393613) 1398باشد كه نسبت به سال نفر مي 1409696تعداد  1399در سال  تر استانو بیش ساله 15جمعیت 

 قابلیت از یا و( شاغل) داشته مشاركت خدمات و كاال جمعیت فعال استان )افرادی كه در تولید نفر افزوده شده است. 16083

استان  1398با سال  1399نفر بوده است. مقایسه جمعیت فعال سال  550735( تعداد (بیکار) اندبوده برخوردار مشاركت

 شده است. كاستهنفر  35273دهد كه به جمعیت فعال استان تعداد نفر( نشان مي 586008)

دهد كه در استان مي استان گلستان و كشور نشان تربیش و ساله 15 جمعیت( فعالیت نرخ) اقتصادی مشاركت نرخ بررسي

 در اند؛ یعنيبوده فعال اقتصادی نظر از (تربیش و ساله 15) كار سن در جمعیت 3/41درصد و در كل كشور  0/39گلستان 

 .اندهگرفت قرار بیکاران یا شاغالن گروه

 نرخ .است بوده كمتر مردان به نسبت زنان بین در مشاركت اقتصادی نرخ كه دهدمي استان گلستان نشان نتایج همچنین

 نقاطدرصد( و در  7/39) روستایي نقاط در و درصد( 4/65) مردان و درصد( 0/14) زنان بین در استان اقتصادی مشاركت

 .است بوده درصد( 2/44) شهری

 0/3 قبل سالبه  نسبت در كل شاخص این كه دهدمي گلستان نشاناستان  مشاركت اقتصادی نرخ تغییرات روند بررسي

 (١ جدول) .انددرصدی روبرو بوده 5/2درصدی و زنان با كاهش  0/3كاهش داشته كه مردان با كاهش درصد 
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 نرخ مشارکت اقتصادی استان گلستان و کل کشور -1جدول 

 
 

 

 گلستان و کشورمقایسه نرخ مشارکت اقتصادی استان  -1نمودار 

 

روستاییشهری زنمرد

44/171/117/043/047/3سال 1398

41/368/713/940/444/2سال 1399

42/068/416/541/243/1سال 1398

39/065/414/038/639/7سال 1399

سکونتجنسیت

كل كشور

استان گلستان

کلسال / فصل
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نرخ و استان  نیدرصد باالتر 0/49با  هرمزگاناستان  دهدي، نشان م1399كشور در سال  یهانرخ مشاركت استان يبررس

كشور دارا هستند. استان گلستان از نظر  یهااستان نینرخ مشاركت را در ب نیترنییدرصد پا 8/33و بلوچستان با  ستانیس

 (2 نمودار)كشور قرار دارد.  23 گاهی( در جاتیشاخص نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ فعال

 1399 سالهای کشور در مقایسه نرخ مشارکت استان -2نمودار  
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دهد كه این تغییرات در نشان مي قبل سال به نسبت 1399سال های كشور در میزان تغییرات نرخ مشاركت اقتصادی استان

 (3)نمودار قرار دارد.  81كه استان گلستان از این حیث در جایگاه  استي بوده استان كاهش 92در  و افزایشياستان  2

 1398 سال به نسبت 1399 سالهای کشور در میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان -3نمودار 
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 بیکاری : نرخ -ب

 :كه شوديم اطالق بیشتر و ساله 15 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

اند. نفر بیکار بوده 49946نفر شاغل و  500789نفر فعال استان، تعداد  550735، از جمعیت 1399براساس نتایج منتشره سال 

تعداد  ازنفر كاسته و  21163نفر( تعداد  521952) 1398دهد از تعداد شاغلین سال نشان مي 1398مقایسه این اعداد با سال 

 شده است. كاستهنفر  14111نفر( تعداد  64056) 1398بیکاران سال 

و در  درصد 1/9كه در استان گلستان  دهداستان گلستان و كشور نشان مي تربیش و ساله 15 جمعیت بیکاری نرخ بررسي

 7/15) زنان بین در بیکاری نرخ در استان گلستان، نتایج، این براساس. اندبوده بیکار فعال، جمعیت از درصد 6/9كل كشور 

  .است بوده درصد( 26/10) شهری نقاطدرصد( و در  7/7) روستایي نقاط در و درصد( 6/7) مردان و درصد(

 8/1 كاهش قبل، سال به نسبت 1399شاخص در سال  این دهدكهمي استان گلستان نشان بیکاری نرخ تغییرات روند بررسي

 (4و نمودار  2)جدول  داشته است. یدرصد
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 نرخ بیکاری استان گلستان و کشور -2جدول 

 
 

 گلستان و کشور  نرخ بیکاری استان -4نمودار 

 

 

روستاییشهری زنمرد

10/79/017/511/87/3سال 1398

9/68/415/610/47/2سال 1399

10/98/719/911/610/1سال 1398

9/17/615/710/27/7سال 1399
استان گلستان

کلسال / فصل
سکونتجنسیت

كل كشور
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ترین نرخ و درصد پایین 2/6با  رضویدهد استان خراسان ، نشان مي1399های كشور در سال بررسي نرخ بیکاری استان

 خص نرخاستان گلستان از نظر شاهای كشور دارا هستند. درصد باالترین نرخ بیکاری را در بین استان 2/15با  لرستاناستان 

 (5نمودار )  كشور قرار دارد. 13در جایگاه  بیکاری

 1399 سالهای کشور در مقایسه نرخ بیکاری استان -5نمودار 
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استان  26كه این تغییرات در دهد نشان مي قبل سال به نسبت 1399 سالهای كشور در میزان تغییرات نرخ بیکاری استان

قرار دارد. های كشور در بین استان 6داشته است كه استان گلستان از این حیث در جایگاه  افزایشاستان  5و در  كاهش

 (6نمودار )

  1398نسبت به سال  1399کشور در سال  یهااستان یکارینرخ ب راتییتغ زانیم -6نمودار 
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درصد و  7/22دهد كه میزان بیکاری در این گروه سني در استان گلستان برابر ساله نشان مي 24-15 جمعیت بیکاری نرخ

 های كشور قرار دارد.در بین استان 11باشد. استان گلستان از این حیث در جایگاه درصد مي 7/23كل كشور برابر در 

درصد و  5/26درصد و برای نقاط شهری  4/32درصد و برای زنان  7/20این نرخ بیکاری در استان گلستان برای مردان 

 (7)نمودار  درصد است. 1/19برای نقاط روستایي 

 1399 های کشور در سالساله استان 24-15 مقایسه نرخ بیکاری جمعیت -7نمودار 
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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

است كه از این حیث، استان بوده درصد  5/9 ،كل كشور ودرصد  1/16استان برای  1399زماني در سال  اشتغال ناقص سهم

، استان 1399بر اساس نتایج بدست آمده از این شاخص در سال . باشدهای كشور دارا ميرا در بین استان 4گلستان جایگاه 

 (8)نمودار  .درصد كمترین بوده است 2/3با سهم  خراسان جنوبي استاندرصد بیشترین و  6/18لرستان با سهم 

  1399 سالهای کشور در زمانی استان ناقص اشتغال دارای شاغل یتجمع مقایسه سهم -8نمودار 
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 ساعات با شاغلین سهماستان گلستان از نظر  باشد.درصد مي 3/36كار استان،  ساعت 50از  بیش دارای شاغل جمعیت سهم

درصد، كمترین  4/18با  كرمانقرار دارد. استان  11های كشور در جایگاه كار در بین استان ساعت 50 از بیش معمول كار

 (9)نمودار باشند. های كشور دارا ميدرصد، باالترین درصد را در بین استان 6/48و استان اردبیل با 

  1399 های کشور در سالساعت کار استان 50 از بیش کار معمول با ساعات شاغلین مقایسه سهم -9نمودار 
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 سهم شاغالن :  -د

 214432تر استان، تعداد و بیش ساله 15شاغل  500789، از تعداد 1399آمده از طرح نیروی كار سال براساس نتایج بدست 

 اند. نفر در بخش كشاورزی اشتغال داشته 135727نفر در بخش صنعت و  150630نفر در بخش خدمات، تعداد 

 سهم بیشترین درصد 8/42 با خدمات بخش كه دهدمي نشان استان گلستان اقتصادی عمده هایبخش در اشتغال بررسي

در مراتب بعدی قرار  درصد 16/27بخش كشاورزی با  ودرصد  1/30بخش صنعت با و  است داده اختصاص خود به را اشتغال

درصد، بخش صنعت با  3/49 خدمات بخشهای عمده اقتصادی عبارت است از : توزیع سهم شاغالن كشور در بخش دارند.

 (١٠و نمودار  3جدول ) درصد.4/17و بخش كشاورزی  3/33

و در بخش صنعت در جایگاه  8، بخش كشاورزی جایگاه 20خدمات در جایگاه  استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش

 (١3و  ١2، ١١نمودارهای ) قرار دارد. 91

دهد كه از شاغلین بخش خدمات استان نشان مي 1398و  1399های های عمده اقتصادی سالمقایسه تعداد شاغالن بخش

 است.نفر افزوده شده  3543نفر كاسته و در بخش صنعت  13356نفر و در بخش كشاورزی  11350گلستان 

استان  29استان كاهش شاغلین بخش صنعت و  10استان كاهش شاغلین بخش كشاورزی،  24های كشور در بین استان

 اند.داشته 1398نسبت به سال  1399كاهش شاغلین بخش خدمات را در سال 

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

 

 

 

خدماتصنعتکشاورزی

17/732/050/3سال 1398

17/433/349/3سال 1399

28/628/243/3سال 1398

27/130/142/8سال 1399
استان گلستان

شرح

كل كشور
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 1399 سال –رح آمارگیری نیروی کار طنتایج چکیده 

 1399 سالدر  گلستان استان های عمده اقتصادیبخشسهم شاغالن  -10نمودار 
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 1399 سال –رح آمارگیری نیروی کار طنتایج چکیده 

 1399 سالهای کشور در استانکشاورزی  بخشسهم شاغالن  -11نمودار 
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 1399 سال –رح آمارگیری نیروی کار طنتایج چکیده 

 1399سال های کشور در استانصنعت  بخشسهم شاغالن  -12نمودار 
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 1399 سال –رح آمارگیری نیروی کار طنتایج چکیده 

 1399سال های کشور در استانخدمات  بخشسهم شاغالن  -13نمودار 

 
  

 

 

 


