
      1                                                                                    6931 سال –تایج طرح آمارگیری ویريی کار و
 

 6931  سال–نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان رزیی  مدرییت و ربانهمسازمان 

 مقذمٍ :

 ًرخ جولِ از کار، ًیرٍي ساالًِ ٍ فظلی ّايشاخض هحاسثِ ّذف تا ٍ ریساىترًاهِ ًیاز اساس تر کار، ًیرٍي آهارگیري طرح

 کار الوللی تیي سازهاى ّاي تَطیِ آخریي تر هٌطثك طرح ایي. است شذُ طراحی آًْا تغییرات ٍ تیکاري ًرخ التظادي، هشارکت

 .کٌذ هی فراّن را تْتري اهکاى ًیرٍي کار، ّاي الوللی شاخض تیي همایسِ تراي ٍ تَدُ

  َا : خالصٍ یافتٍ

 فعال اقتصادیجمعیت 

  ًفر( تؼذاد  1472406) 1395تاشذ کِ ًسثت تِ سال  ًفر هی 1466897 تؼذاد 1396در سال  تر استاى سالِ ٍ تیش 10جوؼیت

 ًفر کاستِ شذُ است.  5509

 اًذ تَدُ ترخَردار هشارکت لاتلیت از یا ٍ( شاغل) داشتِ هشارکت خذهات ٍ کاال جوؼیت فؼال استاى )افرادي کِ در تَلیذ 

دّذ کِ  ًفر( ًشاى هی 562413استاى ) 1395تا سال  1396ًفر تَدُ است. همایسِ جوؼیت فؼال سال  560333( تؼذاد (تیکار)

 ًفر کاّش یافتِ است. 2080از جوؼیت فؼال استاى تؼذاد 

 3/40درطذ ٍ در کل کشَر  2/38استاى گلستاى  تر در تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت( فؼالیت ًرخ) التظادي هشارکت ًرخ 

 کشَر لرار دارد. 23در جایگاُ  (فؼالیت ًرخ) التظادي هشارکت تاشذ. استاى گلستاى از ًظر شاخض ًرخ درطذ هی

 شاغلیه ي بیکاران

  1395اًذ. همایسِ ایي اػذاد تا سال  ًفر تیکار تَدُ 69135ًفر شاغل ٍ  491198ًفر فؼال استاى، تؼذاد  560333از جویؼت 

ًفر( تؼذاد  70924) 1395ًفر ٍ از تؼذاد تیکاراى سال  273ًفر( تؼذاد  491471) 1395یي سال دّذ از تؼذاد شاغل ًشاى هی

 ًفر کاستِ شذُ است. 1807



      2                                                                                    6931 سال –تایج طرح آمارگیری ویريی کار و
 

 تاشذ. استاى گلستاى  هی درطذ 1/12ٍ در کل کشَر  درطذ 3/12در استاى گلستاى  تر تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري ًرخ

 کشَر لرار دارد. 21در جایگاُ  تر تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري از ًظر شاخض ًرخ

 درطذ ٍ  4/27دّذ کِ هیساى تیکاري در ایي گرٍُ سٌی در استاى گلستاى تراتر  سالِ ًشاى هی 29-15 جوؼیت تیکاري ًرخ

 لرار دارد. 20 تاشذ. استاى گلستاى از ایي حیث در جایگاُ درطذ هی 3/25در کل کشَر تراتر 

  اًذ. تِ ػثارت  ساػت در ّفتِ کار داشتِ 44ًفر کوتر از  84578تر استاى، تؼذاد  سالِ ٍ تیش 10شاغل  491198از تؼذاد

 درطذ جوؼیت شاغل داراي اشتغال ًالض زهاًی ّستٌذ ٍ ایي درحالی است هیساى ایي شاخض در کل کشَر 2/17دیگر، 

کشَر لرار  3ي اشتغال ًالض زهاًی در جایگاُ تاشذ. استاى گلستاى از ًظر شاخض سْن جوؼیت شاغل دارا درطذ هی 4/10

 تاشذ. درطذ( هی 5/39ًفر ) 193815کار استاى،  ساػت 50از  تیش داراي شاغل جوؼیتدارد. الزم تِ رکر است تؼذاد 

 َای عمذٌ اقتصادی سُم شاغلیه بخش

  ًفر در تخش طٌؼت  127469ًفر در تخش خذهات، تؼذاد  225286، تؼذاد تر استاى سالِ ٍ تیش 10شاغل  491198از تؼذاد

استاى گلستاى تِ  التظادي ػوذُ ّاي اشتغال تخش سْناًذ . تِ ػثارتی  ًفر در تخش کشاٍرزي اشتغال داشتِ 138441ٍ 

درطذ ٍ کِ  0/26تا طٌؼت تخش ٍ  درطذ 2/28تخش کشاٍرزي تا  درطذ، 9/45 تا خذهات تخشترتیة تراتر است تا : 

درطذ.  6/17ٍ تخش کشاٍرزي  0/32درطذ، تخش طٌؼت تا  4/50 خذهات تخشایي ترتیة در کل کشَر تراتر است تا : 

تخش کشاٍرزي ٍ در  26در تخش طٌؼت در جایگاُ ، 19خذهات در جایگاُ   استاى گلستاى از ًظر سْن شاغالى تخش

 لرار دارد. 9جایگاُ 

  (فعالیت ورخ) اقتصادی مشارکت ورخ -الف

 آهارگیري ّفتِ از لثل تمَیوى  ّفتِ در کِ ،(شذُ تؼییي سي حذالل) تر تیش ٍ سالِ 10 افراد توام جمعیت فعال اقتصادی،

 اًذ تَدُ ترخَردار هشارکت لاتلیت از یا ٍ( شاغل) داشتِ هشارکت خذهات ٍ کاال تَلیذ در کار، تؼریف طثك( هرجغ ّفتِ)

  .شًَذ یه هحسَب التظادي فؼال جوؼیت ،(تیکار)

 ٠١ کار، سه در جمعيت به تر بيش و ساله ٠١( بيکار و شاغل) فعال جمعيت وسبت از است عبارت ورخ مشارکت اقتصادی :

 ٠١١ در ضرب تر، بيش و ساله
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( تؼذاد ًفر 1472406) 1395تاشذ کِ ًسثت تِ سال  ًفر هی 1466897 تؼذاد 1396در سال  تر استاى سالِ ٍ تیش 10جوؼیت 

 استاى دیگر ًیس هشاّذُ شذُ است.  11ًفر کاستِ شذُ است کِ ایي کاّش در  5509

 اًذ تَدُ ترخَردار هشارکت لاتلیت از یا ٍ( شاغل) داشتِ هشارکت خذهات ٍ کاال جوؼیت فؼال استاى )افرادي کِ در تَلیذ

دّذ کِ از  ًفر( ًشاى هی 562413استاى ) 1395سال  تا 1396ًفر تَدُ است. همایسِ جوؼیت فؼال سال  560333( تؼذاد (تیکار)

ّاي کشَر ًشاى  استاى 1395ٍ  1396ّاي  همایسِ جوؼیت فؼال سال ًفر کاّش یافتِ است. 2080جوؼیت فؼال استاى تؼذاد 

جوؼیت فؼال ، ایالم ٍ گلستاى ّرهسگاى، تَیراحوذ کْگیلَیِ ٍي، تختیار چْارهحال ٍ، تلَچستاى سیستاى ٍاستاى  6دّذ در  هی

  کاّش یافتِ است. 1395ًسثت تِ سال  1396سال 

استاى دّذ کِ در  هی استاى گلستاى ٍ کشَر ًشاى تر تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت( فؼالیت ًرخ) التظادي هشارکت ًرخ تررسی

 در اًذ؛ یؼٌی تَدُ فؼال التظادي ًظر از (تر تیش ٍ سالِ 10) کار سي در جوؼیت 3/40درطذ ٍ در کل کشَر  2/38گلستاى 

 ًسثت زًاى تیي در هشارکت التظادي ًرخ کِ دّذ هی استاى گلستاى ًشاى ًتایج ّوچٌیي .اًذ گرفتِ لرار تیکاراى یا شاغالى گرٍُ

 هرداى ٍ درطذ( 7/15) زًاى تیي در هشارکت التظادي ًرخ .است تَدُ کوتر شْري ًماط تِ ًسثترٍستایی  ًماط در ٍ هرداى تِ

 .است تَدُ درطذ( 5/38) شْري ًماطدرطذ( ٍ در  8/37) رٍستایی ًماط در ٍ درطذ( 6/61)

تغییري  لثل سال ًسثت در کل شاخض، ایي کِ دّذ هی استاى گلستاى ًشاى هشارکت التظادي ًرخ تغییرات رًٍذ تررسی

  .(1)جذٍل ٍ ًوَدار  درطذي داشتِ است. 1/1درطذي ٍ در زًاى افسایش  7/0ٍلی در هرداى کاّش ًذاشتِ 
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  استان ي کشًر (فعالیت ورخ)ورخ مشارکت اقتصادی  -1جذيل 

 
 

 

 1396در سال  استان ي کشًر (فعالیت ورخ)مقایسٍ ورخ مشارکت اقتصادی  -1ومًدار 

 

ريستاییشُری زنمرد

39/464/114/938/941/0سال ٠395

40/364/516/039/742/4سال ٠396

38/262/914/638/937/5سال ٠395

38/261/615/738/537/8سال 1396
استان گلستان

کلسال / فصل
سکًوتجىسیت

کل کشور
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درطذ تاالتریي ًرخ ٍ استاى  3/45دّذ استاى خراساى شوالی تا  ، ًشاى هی1396 سالّاي کشَر در  تررسی ًرخ هشارکت استاى

استاى گلستاى از ًظر ّاي کشَر دارا ّستٌذ.   تریي ًرخ هشارکت را در تیي استاى درطذ پاییي 7/30سیستاى ٍ تلَچستاى تا 

  .(2)ًوَدار  کشَر لرار دارد. 23در جایگاُ  (فؼالیت ًرخ) التظادي هشارکت شاخض ًرخ

  1396 سالَای کشًر در  استان مقایسٍ ورخ مشارکت -2ومًدار 
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 24دّذ کِ ایي تغییرات در  ًشاى هی لثل سال تِ ًسثت 1396 سالّاي کشَر در  هیساى تغییرات ًرخ هشارکت التظادي استاى

 (3لرار دارد. )ًوَدار  25داشتِ کِ استاى گلستاى از ایي حیث در جایگاُ  استاى کاّش 5ٍ در  افسایشی استاى

  1395 سال بٍ وسبت 1396 سالَای کشًر در  میسان تغییرات ورخ مشارکت اقتصادی استان -3ومًدار 
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 : بیکاری ورخ -ب

 :کِ شَد یه اطالق تیشتر ٍ سالِ 10 افراد توام تِ بیکار

 .(ًثاشٌذ خَداشتغالى یا هسدتگیري اشتغال داراي) تاشٌذ کار فالذ هرجغ ّفتِ در -1

 (.تاشٌذ آهادُ خَداشتغالى یا هسدتگیري اشتغال تراي) تاشٌذ کار تراي آهادُ آى از تؼذ ّفتِ یا ٍ هرجغ ّفتِ در -2

 یا ٍ هسدتگیري اشتغال جستجَي هٌظَر تِ را هشخظى لذاهات)ا تاشٌذ کار جَیاي آى از لثل ّفتِ سِ ٍ هرجغ ّفتِ در -3

 (.تاشٌذ آٍردُ ػول تِ خَداشتغالى

 کار تراي آهادُ ٍ کار فالذ ٍلى ًثَدُ، کار جَیاي لثلى شغل تِ تازگشت اًتظار یا ٍ آیٌذُ در کار تِ آغاز دلیل تِ کِ افرادي

 .شًَذ یه هحسَب تیکار ًیس اًذ تَدُ

 .٠١١ در ضرب ،(بيکار و شاغل) فعال جمعيت به بيکار جمعيت وسبت از است عبارت بيکاری : ورخ

اًذ.  ًفر تیکار تَدُ 69135ًفر شاغل ٍ  491198ًفر فؼال استاى، تؼذاد  560333از جویؼت ، 1396تراساس ًتایج هٌتشرُ سال 

ًفر ٍ از تؼذاد تیکاراى سال  273ًفر( تؼذاد  491471) 1395دّذ از تؼذاد شاغلیي سال  ًشاى هی 1395همایسِ ایي اػذاد تا سال 

 ًفر کاستِ شذُ است. 1807ًفر( تؼذاد  70924) 1395

 تؼذادگلستاى ٍ  ایالم، تلَچستاى ٍ سیستاى، تَیراحوذ ٍ کْگیلَیِتختیاري،  ٍ استاى چْارهحال 5ّاي کشَر،  استاىدر تیي 

استاى )کِ یکی از آًْا گلستاى  18ّوچٌیي تؼذاد تیکاراى کاّش داشتِ است.  1395ًسثت تِ سال  1396در سال آى  یيشاغل

 اًذ. داشتِکاّش  1395ًسثت تِ سال  1396تاشذ( در سال  هی

ٍ در  درطذ 3/12کِ در استاى گلستاى  دّذ استاى گلستاى ٍ کشَر ًشاى هی تر تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري ًرخ تررسی

 1/22) زًاى تیي در تیکاري ًرخ در استاى گلستاى، ًتایج، ایي تراساس. اًذ تَدُ تیکار فؼال، جوؼیت از درطذ 1/12کل کشَر 

  .است تَدُ درطذ( 6/13) شْري ًماطدرطذ( ٍ در  7/10) رٍستایی ًماط در ٍ درطذ( 8/9) هرداى ٍ درطذ(

داشتِ  کاّشدرطذ  3/0، لثل سال تِ ًسثت شاخض، ایي کِ دّذ هی استاى گلستاى ًشاى تیکاري ًرخ تغییرات رًٍذ تررسی

 (4ٍ ًوَدار  2)جذٍل  است.

 (5)ًوَدار  کشَر لرار دارد. 21در جایگاُ  تر تیش ٍ سالِ 10 جوؼیت تیکاري استاى گلستاى از ًظر شاخض ًرخ
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 استان ي کشًر بیکاریورخ  -2جذيل 

 

 

 کشًر  گلستان ي  استان ورخ بیکاری -4ومًدار 

 

ريستاییشُری زنمرد

12/410/520/713/78/9سال ٠395

12/110/219/813/48/2سال ٠396

12/69/724/812/412/8سال ٠395

12/39/822/113/610/7سال 1396
استان گلستان

کلسال / فصل
سکًوتجىسیت

کل کشور
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  1396 سالَای کشًر در  استان مقایسٍ ورخ بیکاری -5ومًدار 
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استاى  22کِ ایي تغییرات در دّذ  ًشاى هی لثل سال تِ ًسثت 1396 سالّاي کشَر در  هیساى تغییرات ًرخ تیکاري استاى

 (6لرار دارد. )ًوَدار کشَر  19داشتِ است کِ استاى گلستاى از ایي حیث در جایگاُ  افسایشاستاى  7ٍ در  کاّش

  1395 سال بٍ وسبت 1396 سال در کشًر َای استان بیکاری ورخ تغییرات میسان -6ومًدار 
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درطذ ٍ در  4/27دّذ کِ هیساى تیکاري در ایي گرٍُ سٌی در استاى گلستاى تراتر  سالِ ًشاى هی 29-15 جوؼیت تیکاري ًرخ

 لرار دارد. 20تاشذ. استاى گلستاى از ایي حیث در جایگاُ  درطذ هی 3/25کل کشَر تراتر 

درطذ ٍ تراي  7/30ي رطذ ٍ تراي ًماط شْرد 9/43درطذ ٍ تراي زًاى  2/21ایي ًرخ تیکاري در استاى گلستاى تراي هرداى 

  درطذ است. 0/23ًماط رٍستایی 

 6139 سالَای کشًر در  استان سالٍ 29-15 جمعیت مقایسٍ ورخ بیکاری -7ومًدار 
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 : زماوى واقص اشتغالسُم  -ج 

 هحل از هَلت غایة یا کار سر در حاضر هرجغ، ّفتِ در کِ است شاغالًى توام شاهل زمانى، ناقص اشتغال دارای افراد

 کوتر...  ٍ غیرکاري فظل در داشتي لرار تر، تیش کار ساػت تا کار ًکردى پیذا کاري، رکَد ًظیر التظادي دالیل تِ تَدُ، کار

 .اًذ تَدُ هرجغ ّفتِ در اضافى کار اًجام تراي آهادُ ٍ خَاّاى کردُ، کار ساػت 44 از

 (.ساػت 44 سمف تا) دارًذ آى اًجام تِ توایل ًالض اشتغال داراي افراد کِ است اضافى کار ساػت هجوَع

 .٠١١ در ضرب شاغل، جمعيت به واقص اشتغال دارای جمعيت وسبت از است عبارت اشتغال واقص زماوی : سهم

اًذ. تِ ػثارت دیگر،  ساػت در ّفتِ کار داشتِ 44ًفر کوتر از  84578تر استاى، تؼذاد  سالِ ٍ تیش 10شاغل  491198از تؼذاد 

درطذ  2/17اشتغال ًالض استاى  سْنتِ ػثارت دیگر  .داراي اشتغال ًالض زهاًی ّستٌذاستاى درطذ جوؼیت شاغل  2/17

 تاشذ.  درطذ هی 4/10ٍ ایي درحالی است هیساى ایي شاخض در کل کشَر  تاشذ هی

در تیي  3ّاي کشَر در جایگاُ  استاى گلستاى از ًظر شاخض سْن جوؼیت شاغل داراي اشتغال ًالض زهاًی، در تیي استاى

ّاي  درطذ تاالتریي درطذ را در تیي استاى 2/18درطذ کوتریي ٍ استاى ایالم تا  7/3استاى الثرز تا لرار دارد. ّاي کشَر  استاى

 (8وَدار کشَر دارد. )ً
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  1396 سالَای کشًر در  استانزماوی  واقص اشتغال دارای شاغل جمعیت سُممقایسٍ  -8ومًدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      14                                                                                    6931 سال –تایج طرح آمارگیری ویريی کار و
 

 سْناستاى گلستاى از ًظر  تاشذ. درطذ( هی 5/39ًفر ) 193815کار استاى،  ساػت 50از  تیش داراي شاغل تؼذاد جوؼیت

 6/18تا  کرهاىلرار دارد. استاى  11ّاي کشَر در جایگاُ  کار در تیي استاى ساػت 50 از تیش هؼوَل کار ساػات تا شاغلیي

 (9. )ًوَدار تاشٌذ دارا هیّاي کشَر  درطذ تاالتریي درطذ را در تیي استاى 3/53تا  الثرزدرطذ کوتریي ٍ استاى 

  1396 سالَای کشًر در  استانساعت کار  55 از بیش کار معمًل با ساعات شاغلیه سُممقایسٍ  -9ومًدار 

 

 

 

 

 

 



      15                                                                                    6931 سال –تایج طرح آمارگیری ویريی کار و
 

 سُم شاغالن :  -د

ًفر  225286، تؼذاد تر استاى سالِ ٍ تیش 10شاغل  491198از تؼذاد ، 1396ًتایج تذست آهذُ از طري ًیرٍي کار سال تراساس 

 در اشتغال تررسی. اًذ ًفر در تخش کشاٍرزي اشتغال داشتِ 138441ًفر در تخش طٌؼت ٍ  127469در تخش خذهات، تؼذاد 

 اختظاص خَد تِ را اشتغال سْن تیشتریي درطذ 5/48 تا خذهات تخش کِ دّذ هی ًشاى استاى گلستاى التظادي ػوذُ ّاي تخش

استاى گلستاى از ًظر سْن  درطذ در هراتة تؼذي لرار دارًذ. 2/25تا کشاٍرزي درطذ ٍ تخش  3/26تا طٌؼت . تخش است دادُ

 -10)ًوَدارّاي  لرار دارد. 23ٍ در تخش طٌؼت در جایگاُ  9، تخش کشاٍرزي جایگاُ 19خذهات در جایگاُ   شاغالى تخش

11  ٍ12) 

استاى  کشاٍرزيتخش ى از شاغالدّذ کِ  ًشاى هی 1395ٍ  1396ّاي  سالدي التظاػوذُ ّاي  تؼذاد شاغالى تخشهمایسِ 

 ًفر اضافِ شذُ است. 182ًفر ٍ  2679طٌؼت ٍ خذهات تِ ترتیة ّاي  خشًفر کاستِ ٍ تِ شاغلیي ت 3134گلستاى 

استاى کاّش  6تخش طٌؼت ٍ  شاغلیياستاى کاّش  8تخش کشاٍرزي،  استاى کاّش شاغلیي 11ّاي کشَر  تیي استاىدر 

    اًذ. داشتِ 1395ًسثت تِ سال  1396را در سال تخش خذهات  شاغلیي

ٍ  6/32درطذ، تخش طٌؼت تا  1/52 خذهات تخشّاي ػوذُ التظادي ػثارت است از :  تَزیغ سْن شاغالى کشَر در تخش

  (3)جذٍل  درطذ. 3/15تخش کشاٍرزي 

 َای عمذٌ اقتصادی استان گلستان ي کشًر سُم شاغالن بخش -3جذيل 

 

 

 

خذماتصىعتکشايرزی

18/031/950/1سال ٠395

17/632/050/4سال ٠396

28/825/445/8سال ٠395

28/226/045/9سال 1396

شرح

کل کشور

استان گلستان



      16                                                                                    6931 سال –تایج طرح آمارگیری ویريی کار و
 

 1396 سالَای کشًر در  کشايرزی استان  سُم شاغالن بخش -15 ومًدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      17                                                                                    6931 سال –تایج طرح آمارگیری ویريی کار و
 

 1396 سالَای کشًر در  صىعت استان  سُم شاغالن بخش -11 ومًدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      18                                                                                    6931 سال –تایج طرح آمارگیری ویريی کار و
 

 1396 سالَای کشًر در  خذمات استان  سُم شاغالن بخش -12 ومًدار

 


