
1400بهاردرکارموجودشرایطوکاربازار

مرکز آمار ایران: منبع 
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چکیده
با افزایش 1399، در این مدت جمعیت فعال کشور نسبت به بهار 1400براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار کشور در بهار 

درصد 4.41درصد به 41نرخ مشارکت اقتصادی کل نیز با کمی بهبود از . میلیون نفر رسیده است26هزار نفری همراه شده و به 499بیش از 
.رسیده است

واحد درصدی همراه بوده است که نشان می دهد افزایش جمعیت فعال کشور، 1در عین حال، نرخ بیکاری کل کشور طی مدت مذکور با کاهش 
(.کاهش همزمان افراد بیکار و افزایش افراد شاغل)هزار نفری تعداد شاغالن بوده است 713ازمحل افزایش 

ری مطلق باوجود برقراری تعادل نسبی بین جمعیت زنان و مردان در کشور، شکاف قابل توجهی بین شاخص های بازار کار این دو گروه با برت
ها ، صرفاً مربوط به افزایش اشتغال مردان بوده و کاهش جمعیت بیکار نیز تن1400افزایش جمعیت شاغل کل کشور در بهار . گروه مردانوجود دارد

یز افزوده این در حالی است که متاسفانه جمعیت شاغل زنان طی مدت مذکور، کاهش و بر جمعیت بیکار آنها ن. برای بیکاران مرد رخ داده است
(.افزایش شکاف جنسیتی در بازار کار)شده است 

واحد درصد بیشتر شده، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان با 2.1، معادل 1399نسبت به بهار 1400با اینکه نرخ مشارکت اقتصادی مردان در بهار 
ار این عدم تعادل بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، در مورد سایر شاخص های بازار ک. واحد درصدی و تضعیف همراه شده است4.0افت 

درصد در 9.63به 1399درصد در فصل اول 9.61نسبت اشتغال مردان طی این مدت از . شامل اشتغال و نرخ بیکاری نیز به همین صورت است
در عین حال، . درصد افت داشته و تضعیف شده است7.13درصد به 1.14، افزایش و بهبود یافته، اما در همین بازه زمانی برای زنان از 1400بهار 

درصد 6.15درصد به 7.13درصد کاهش و بهبود یافته، اما نرخ بیکاری زنان بیشتر و تضعیف شده و از 5.7درصد به 9نرخ بیکاری مردان نیز از 
رسیده است



مشارکت اقتصادی
میلیون نفر رسیده 63هزار نفر بیشتر شده و به حدود 615ساله و بیشتر در کشور حدود 15، جمعیت 1399، نسبت به بهار 1400در بهار •

.هزار نفر را زنان تشکیل می دهند279هزار نفر آن را مردان و حدود 336از این میزان افزایش، حدود . است
(.درصد زنان03.52درصد مردان در مقابل 97.49)تقریباً برابر بوده است 1400ساله و بیشتر در بهار 15توزیع جنسیتی جمعیت •
به عبارتی، نرخ . میلیون نفر آنها فعال اقتصادی هستند26، حدود 1400سال به باال در بهار 15میلیون نفر جمعیت در سن 63از حدود •

واحد درصد افزایش و با کمی بهبود همراه 4.0حدود 1399درصد بوده که نسبت به بهار 4.41معادل 1400مشارکت اقتصادی کشور در بهار 
.بوده است

ق گروه مردان باوجود برقراری تعادل نسبی بین جمعیت زنان و مردان، شکاف قابل توجهی بین شاخص های بازار کار این دو گروه با برتری مطل•
واحد درصدی 2.1هزار نفر رشد داشته که افزایش599نسبت به مدت مشابه سال گذشته، جمعیت فعال مرد بیش از 1400در بهار . وجود دارد

این در حالی است که جمعیت فعال زنان طی این مدت حدود . درصد را موجب شده است1.69نرخ مشارکت اقتصادی مردان و بهبود آن به رقم 
درصد 7.13واحد درصد کاهش یافته و تضعیف شده و به 4.0هزار نفر کمتر شده که باعث شده نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم به حدود 100
.واحد درصد شکاف بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان قابل تامل و نگران کننده است4.55. برسد



1399بهار  1400بهار  1399بهار  زن1400بهار  مرد

21،076،246

69/7%

21،076،246

69/7%

21،675،709

69/1%

4،291،789

13/7%

31،047،082

31،135،626

31،382،894

31،414،746

41    %25,467,983 41.4    %25,967,498



اشتغال

میلیون نفر بوده که 7.23، تعداد کل شاغالن کشور حدود 1400طی بهار •
، در 1400دربهار . درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد38حدود 

هزار نفر 713مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تعداد شاغل ان کشور بیش از 
نسبت تعداد شاغالن)درصدی نسبت اشتغالواحد8.0بیشتر شده که افزایش 

.را موجب شده است(به کل جمعیت
درصد کل 83بیش از  1400که در بهار –طی این مدت، تعداد شاغالن مرد •

، بالغ بر 1399سال نسبت به مدت مشابه-شاغالن را به خود اختصاص داده
ی این هزار نفر بیشتر شده که باعث شده نسبت اشتغال برای آنها نیز ط880

.واحد درصد افزایش یابد1.2مدت 
167این در حالی است که تعداد شاغالن زن در مدت مورد بررسی، بیش از •

واحد درصدی را 7.0هزار نفر کمتر شده و نسبت اشتغال برای آنها نیز کاهش
.تجربه کرده است

0
ر  ا ه 1399ب ر  ا ه 1400ب

مرد زن

3،622،443

69/1%

20،053،451

63.9%

36.9   %22,962,647 37.7   %23,675,894
3،789،663

67/9%

19،172،983

14.1%



بیکاری

در . درصدی را رقم زده است8.8سال بیکار بوده اند که این تعداد نرخ بیکاری 15میلیون نفر باالی 3.2، حدود 1400در فصل نخست سال •
.هزار نفر کاهش یافته و نرخ بیکاری نیز یک واحد درصد کمترشده است214مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تعداد بیکاران در کشور حدود 

هزار 281رسیده و تعداد بیکاران مرد نیزکاهش 1400درصد در بهار 5.7به 1399درصد در بهار 9طی این مدت، نرخ بیکاری برای مردان از 
7.13هزار نفر به تعداد بیکاران زن افزوده شده و نرخ بیکاری برای آنها نیز از 67این در حالی است که طی این مدت، . نفری را تجربه کرده است

.درصد افزایش یافته است6.15درصد به 
درصد 22. 1سال، 24تا 15، نرخ بیکاری در میان جوانان 1400در سه ماهه نخست سال . نرخ بیکاری برای جوانان کشور به مراتب باالتر است•

با این وجود، این بهبود در نرخ بیکاری برای زنان و مردان یکسان. واحد درصد کمتر شده است4.2بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
درصد رسیده؛ این درحالی است که نرخ 9.18واحد درصد کاهش یافته و به 4نرخ بیکاری مردان جوان در این رده سنی حدود . نبوده است

.درصد رقم خورده است9.37واحد درصد بیشتر شده و معادل 4.6بیکاری زنان 
در . سال به باال بیشتراست15سال بوده، اما نسبت به کل افراد 24تا 15سال، نرخ بیکاری کمی بهتر از گروه سنی 35تا 18در میان جوانان •

نرخ بیکاری مردان در این گروه سنی نیز با . درصد کاهش یافته است6.15درصد به 7.16سال از 35تا 18، نرخ بیکاری افراد 1400بهار 
واحد درصد افزایش داشته و 5.3درصد رقم خورده، در حالی که نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی 9.12واحد درصدی معادل 1.2کاهش 

.درصد ثبت شده است8.27تضعیف شده و معادل 



1399بهار  1400بهار  1399بهار  1400بهار  1399بهار  مرد1400بهار  زن

602،074

13.7%

1903،262

9.0%

121،691

31.5%

438،330

23.0%

9.8    %2،505،336

669،346

15.6%

1622،257

7.5%

528،045

37.9%

373،649

18.9%

469،930

24.3%

1،270،755

15.0%

525،316

27.8%

1،083،316

12.9%

8.8    %2،291،604 24.5    %560،021 22.1    %528،045 16.7    %1،740،685 15.6    %1،608،632

سال35تا 18جوانان بیکاری
%تعداد بیکاران، نرخ بیکاری 

سال24تا 15جوانان بیکاری
%تعداد بیکاران، نرخ بیکاری 

ساله و بیشتر15بیکاری
%تعداد بیکاران، نرخ بیکاری 



اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی

.  یک واحد درصد کمتر شده است1399درصد بوده که نسبت به بهار 4.13، 1400نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیالن آموزش عالی در بهار •
درصد آن را زنان تشکیل 51درصد آن را مردان و 49هزار نفر بوده که حدود 924در بهار سالجاری، تعداد فارغ التحصیالن بیکار، بیش از 

درصد اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک 4.9نرخ بیکاری مردان فارغ التحصیالن آموزش عالی طی این مدت . می دهند
واحد درصدی نسبت 2.2درصد بوده که با افزایش4.22در مقابل نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیالن آموزش عالی . واحد درصد کاهش یافته است

.به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است
این سهم . درصد آنها را فارغ التحصیالن آموزش عالی تشکیل می دهد40ساله و بیشتر کشور در فصل بهار، بیش از 15از جمعیت بیکار •

یکاران شکاف جنسیتی در این بخش بسیار باال بوده؛ بطوریکه سهم ب. واحد درصد بیشتر شده است4، حدود 1399نسبت به مدت مشابه سال 
البته درمقایسه با مدت . درصد بوده است7.27درصد و از کل بیکاران مرد 71ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران زن 15

.واحد درصد بیشتر شده است3واحد درصد کمتر و برای مردان 9.0مشابه سال گذشته، این سهم برای زنان 
درصد بوده که نسبت به 3.25ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغالن 15، سهم جمعیت شاغل 1400در فصل نخست سال •

.درصد بوده است3.45درصد و 7.21این سهم برای مردان و زنان به ترتیب برابر با . واحد درصد بیشتر شده است1.0تنها 1399بهار 



ساله و بیشتر 15جمعیت بیکارسهم 
)%(انالتحصیل آموزش عالی از کل بیکارفارغ

ساله و بیشتر 15جمعیت بیکارسهم 
)%(شاغالنالتحصیل آموزش عالی از کل فارغ

التحصیلفارغساله و بیشتر 15بیکاری 
ن، تعداد بیکارا%نرخ بیکاریآموزش عالی 

0
ر  ا ه 1399ب ر  ا ه زن1400ب مرد

449،412

9.4%

474،982

22.4%

13.5   %902،410 13.4   %924،394

469،292

10.3%

433،118

20.2%



اشتغال در بخشهای اقتصاد
واحددرصد 7.0، حدود «کشاورزی»حدود یک واحد درصد و در بخش « خدمات»، سهم اشتغال در بخش 1399نسبت به بهار 1400در بهار •

.واحد درصد افزایش یافته است4.1حدود « صنعت»کاهش و در بخش 
درصد را مردان و 83و از کل شاغالن بخش خدمات حدود « خدمات»، مربوط به بخش 1400درصد از اشتغال کل در بهار 49حدود •

.  2درصد از کل شاغالن مرد و 6.47سهم زنان از کل اشتغال این گروه نسبت به مردان بیشتر است یعنی . درصد را زنان تشکیل داده اند17
.درصد از کل شاغالن زن در فصل مزبور، در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند55
1400،9.34در فصل نخست سال . رسیده است1400درصد در بهار 2.33به 1399درصد در بهار 8.31از « صنعت»سهم اشتغال در بخش •

درصد آنها را 89از کل افراد شاغل در این بخش،  . درصد از زنان شاغل در بخش صنعت مشغول به کار بوده اند2.24درصد از مردان شاغل و 
.درصد آنها را زنان تشکیل می دهند11مردان و 

درصد کل اشتغال مربوط به بخش 18حدود 1400در بهار . ، در میان دو بخش دیگر، کمترین میزان اشتغال را داراست«کشاورزی»بخش •
درصد از کل زنان شاغل، در این بخش مشغول به 21درصد از کل مردان شاغل و حدود 5.17طی این فصل از سال، حدود . است« کشاورزی»

.درصد آنها را زنان تشکیل می دهند18درصد آنها را مردان و 82از کل اشتغال در بخش کشاورزی، . فعالیت بوده اند



1399بهار  1400بهار  1399بهار  1400بهار  1399بهار  زن1400بهار  مرد

9,245,194

48.2%

2،159،748

57.0%

6،411،043

33.4%

879،933

23.2%

49.7    %11,404,942

9,552,129

47.6%

2،000،268

55.2%

6،996،450

34،9%

875،573

24.2%

3،514،857

18.3%

749،770

19.8%

3،503،153

17.5%

746،601

20.6%

48.8    %11,552,397 31.8    %7,290,976 33.2    %7,872,023 18.6    %4,264,627 17.9    %4,249,754

سال24تا 15جوانان بیکاری
%تعداد بیکاران، نرخ بیکاری 

خدماتصنعتکشاورزی


