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چکیده
در تابستان  ،1400جمعیت فعال کشور حدود  118هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است .ارقام
متناظر برای جمعیت 15ساله و بیشتر طی این مدت نشان میدهد مشارکت اقتصادی متناسب با رشد جمعیت افراد در سن
کار ،افزایش نیافته است .این رویداد بیش از هر چیز ناشی از کاهش  136هزار نفری تعداد شاغالن کشور طی یک سال
اخیر بوده است .علیرغم اینکه انتظار میرود این افراد یا بخش قابل توجهی از آنها ،با خروج از جمعیت شاغل به جمعیت
بیکار پیوسته باشند ،افزایش  19هزار نفری جمعیت بیکار طی مدت مذکور نشان میدهد در عمل چنین تغییراتی ایجاد
نشده است .بنابراین ،احتمال میرود بخش قابل توجهی از افرادی که از جمعیت شاغل خارج شدهاند ،دیگر جویای کار
نیستند و یا آمادگی برای کار ندارند که در این صورت بازار کار نیاز با آسیبشناسی دقیقتری خواهد داشت .پرداختن
عمیقتر به این موضوع مستلزم دسترسی به جزئیات آماری بیشتری در خصوص بازار کار است.
مشابه فصول قبل ،همچنان وضعیت متغیرهای بازار کار برای جوانان ،فارغالتحصیالن دانشگاهی و زنان ،مطلوب نیست در
حالی که پتانسیل این گروهها در افزایش تولید و تجارت کشور قابل توجه و نیازمند اعتنای بیشتری است.
نسبت اشتغال کشور در فصل تابستان جاری حدود  37درصد اعالم شده که در قیاس با بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در
حال توسعه ،رقم بسیار کم و قابل تاملی است.

نرخ مشارکت اقتصادی
•
•
•

•

•
•

جمعیت  15ساله و بیشتر کشور در تابستان  1400به حدود  63میلیون نفر رسیده که
نسبت به تابستان  1399بیش از  709هزار نفر افزایش یافته است.
با وجود افزایش  1.1درصدی جمعیت  15ساله و بیشتر در تابستان  1400نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،جمعیت فعال کشور در مدت مذکور نسبت به تابستان  1399با کاهش
حدود  0.5درصدی مواجه شده است.
کاهش  118هزار نفری جمعیت فعال کشور در تابستان  1400نسبت به تابستان 1399
ناشی از کاهش حدود  152میلیون نفری جمعیت فعال زنان و افزایش حدود  34هزار
نفری جمعیت فعال مردان است.
سهم جمعیت فعال زنان از کل جمعیت فعال کشور  16.4درصد بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدود  0.5واحددرصد کاهش یافته است .این در حالی است که سهم
جمعیت فعال مردان از کل جمعیت فعال کشور در تابستان  1400حدود  83.6درصد بوده
که نسبت به تابستان  1399افزایش  0.5واحددرصدی را تجربه کرده است.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  15ساله و بیشتر کشور در تابستان  1400حدود 41
درصد است که نسبت به تابستان  1399حدود  0.7واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در تابستان  1400نسبت به مدت مشابه سال قبل
به ترتیب  0.7واحد درصد و  0.6واحد درصد کاهش یافته و به ترتیب به  68.8درصد و
 13.5درصد رسیده است.

نمودار  .1جمعیت فعال به تفکیک زن و مرد
(میلیون نفر)
4.4
4.2

زن

21.6
21.7

مرد

26.0
25.9

کل
تابستان 1400

تابستان 1399

نمودار  .2نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک زن و
مرد (درصد)

41.8 41.1

69.5 68.8

کل

14.1 13.5
مرد

تابستان 1399

زن

تابستان 1400
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نرخ بیکاری

•
•

•

نرخ بیکاری در تابستان  1400به  9.6درصد رسیده که نسبت به
تابستان  1399حدود  0.1واحد درصد بیشتر است.
نرخ بیکاری زنان و مردان در تابستان  1400به ترتیب 17.7
درصد و  8.1درصد بوده که این ارقام در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته برای زنان با افزایش  1.2واحد درصدی و برای
مردان بدون تغییر بوده است.
همانطور که مالحظه میشود در تابستان  1400نرخ بیکاری
زنان به مراتب باالتر از مردان و دارای اختالف حدود  9.6واحد
درصدی است.

نمودار  .3نرخ بیکاری به تفکیک زنان و مردان (درصد)

17.7

9.5 9.6

16.5

8.1 8.1

مرد

کل
تابستان 1399

زن

تابستان 1400
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تعداد بیکاران
نمودار .4تعداد بیکاران به تفکیک زن و مرد (میلیون نفر)

• مطابق نمودار  ،4جمعیت بیکار در تابستان  1400حدود 2.5
میلیون نفر بوده که این رقم نسبت به تابستان  ،1399افزایش 0.8
درصدی را داشته است.
• جمعیت زنان بیکار در تابستان  1400نسبت به مدت مشابه سال
 1399حدود  26هزار نفر ( 3.6درصد) افزایش یافته و به حدود
 751هزار نفر رسیده; در مقابل جمعیت مردان بیکار در تابستان
 1400با کاهش حدود  7هزار نفری (منفی  0.4درصد) نسبت به
مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  1.74میلیون نفر رسیده
است.
• سهم زنان از کل جمعیت بیکار  15ساله و بیشتر در تابستان
 1400حدود  30.1درصد بوده که نسبت به تابستان  1399افزایش
 0.8واحد درصدی را تجربه کرده و سهم مردان از  70.7درصد در
تابستان  1399به  69.9درصد (کاهش  0.8واحد درصد) در
تابستان  1400رسیده است.

0.73
0.75

زن

1.75
1.74

مرد

2.48
2.50

کل
تابستان 1400

تابستان 1399

نمودار .5سهم زنان و مردان از کل بیکاران
طی تابستان  1399و ( 1400درصد)
29.3
30.1
تابستان

تابستان
1400

69.9

70.7
زن

1399

مرد
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تعداد و نرخ بیکاری جوانان  18الی  35سال
•

•
•
•
•
•

در تابستان  ،1400جمعیت جوانان بیکار  18الی  35سال حدود  1.8میلیون نفر
بوده که نسبت به تابستان  1399حدود  3.6هزار نفر ( 0.2درصد) کاهش یافته
است .از این میزان به ترتیب حدود  67.2درصد و  32.8درصد را مردان و زنان
تشکیل دادهاند.
در تابستان  ،1400جمعیت زنان بیکار گروه سنی  18-35ساله نسبت به تابستان
 1399حدود  11.6هزار نفر افزایش و جمعیت مردان بیکار حدود  15.2هزار نفر
کاهش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان  18الی  35سال در تابستان  17.6 ،1400درصد بوده که
نسبت به تابستان  0.8 ،1399واحد درصد افزایش یافته است.
در تابستان  ،1400نرخ بیکاری زنان و مردان در این گروه سنی در مقایسه با نرخ
بیکاری کل جمعیت  15ساله و بیشتر باالتر بوده است.
نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه جوانان  18-35ساله در تابستان  1400به
ترتیب  14.6درصد و  31درصد است که نسبت به تابستان  1399به ترتیب 1.6
واحد درصد و  0.6واحد درصد افزایش یافته است.
در تابستان  1400حدود  72.5درصد بیکاران کشور متعلق به گروه سنی 18-35
ساله بوده و از این میزان  70درصد را مردان تشکیل میدهند.

نمودار .6تعداد بیکاران جوانان  18الی  35ساله به
تفکیک زن و مرد (میلیون نفر)
0.58
0.59

زن

1.23
1.22

مرد

1.814
1.810

کل
تابستان 1399

تابستان 1400

نمودار .7نرخ بیکاری جوانان  18الی  35ساله به تفکیک
زن و مرد (درصد)
29.4 31.0

16.9 17.6

14.0 14.6

مرد

کل
تابستان 1399

زن

تابستان 1400
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تعداد و نرخ بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی
•

•

•

•

حدود  1میلیون نفر از جمعیت  15ساله و بیشتر فارغ التحصیالن
آموزش عالی در تابستان  1400بیکار هستند که این رقم در
مقایسه با تابستان  1399با افزایش  0.4درصدی مواجه شده است.
نرخ بیکاری زنان در میان فارغ التحصیالن آموزش عالی  15ساله
و بیشتر در تابستان  1400به  25درصد رسیده که نسبت به نرخ
مدت مشابه سال قبل  1.1واحد درصد افزایش داشته است .نرخ
بیکاری مردان نیز با کاهش  0.5واحد درصدی مواجه شده است.
در تابستان  1400نسبت به تابستان  1399تعداد زنان بیکار
فارغالتحصیل آموزش عالی  15ساله و بیشتر حدود  39هزار نفر
بیشتر شده که این عدد برای مردان حدود منفی  35هزار نفر بوده
است.
حدود  41درصد از بیکاران کل کشور در گروه فارغالتحصیالن
آموزش عالی  15ساله و بیشتر طبقه بندی شدهاند که  47درصد از
آنها را مردان و  53درصد از آنها را نیز زنان تشکیل میدهند.

نمودار .8تعداد بیکاران فارغالتحصیل دانشگاهی به
تفکیک زن و مرد (هزار نفر)
499
538

زن

509
474

مرد

1008
1012

کل
تابستان 1399

تابستان 1400

نمودار .9نرخ بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی به تفکیک
زن و مرد (درصد)
25.0
23.9
14.9 14.4

10.9 9.7

مرد

کل
تابستان 1399

زن

تابستان 1400
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ترکیب اشتغال بر حسب بخشهای اقتصادی

• مطابق نمودار 10مشاهده میشود ،در تابستان  1400بخش خدمات با
سهم  48.8درصدی بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و
بخش صنعت و بخش کشاورزی به ترتیب  33.8درصد و  17.4درصد از
شاغالن  15ساله و بیشتر را از آن خود کردهاند .همچنین در تابستان
 1400در مقایسه با تابستان  ،1399به سهم شاغالن بخش خدمات و
صنعت افزوده شده (به ترتیب افزایش  0.7واحد درصدی و افزایش 0.4
واحد درصدی) و در مقابل سهم شاغالن بخش کشاورزی ( 1.1واحد
درصد) کاهش یافته است.
• در تابستان  1400خالص اشتغال ایجاد شده نسبت به تابستان ،1399
منفی  140هزار نفر بوده است .خالص اشتغال ایجاد شده طی مدت
مذکور برای بخش خدمات و صنعت مثبت و به ترتیب  104هزار نفر و
 40هزار نفر و برای بخش کشاورزی منفی  284هزار نفر بوده است.

نمودار .10اشتغال کل کشور به تفکیک بخشهای اقتصادی
طی تابستان  1399و ( 1400درصد)
17.4
18.5
تابستان 1400

تابستان 1399

48.1

48.8
33.4

33.8
خدمات

کشاورزی
صنعتخدمات

صنعت

کشاورزی

نمودار .11خالص اشتغال ایجاد شده در بخشهای اقتصادی
در تابستان 1400نسبت به تابستان ( 1399هزار نفر)
104

خدمات

40

صنعت

-284

کشاورزی
منبع :مرکز آمار ایران

استان تهران
جدول  1نرخ مشارکت ،بیکاری و نسبت اشتغال (شاغالن به جمعیت فعال) را در استان تهران در تابستان  1400نسبت به تابستان  1399نشان میدهد:
• نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  15ساله و بیشتر استان تهران در تابستان  1400به  41.5درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
افزایش  2واحد درصدی داشته و این نشاندهنده افزایش جمعیت فعال  15ساله و بیشتر در استان تهران در تابستان  1400است .شایان ذکر است
نرخ مشارکت استان تهران از نرخ مشارکت کل کشور در تابستان  1400حدود  0.4واحد درصد بیشتر است.
• در تابستان  1400نرخ بیکاری جمعیت  15ساله و بیشتر استان تهران به  8.9درصد رسیده که این نرخ نسبت به تابستان  1399افزایش  2.5واحد
درصدی داشته است .مقایسه این نرخ با نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد نرخ بیکاری استان تهران نسبت به کل کشور حدود  0.7واحد درصد
کمتر است.
• در تابستان  1400به ترتیب حدود  38درصد و  37.2درصد از جمعیت فعال  15ساله و بیشتر استان تهران و کل کشور مشغول بکار بودهاند (نسبت
اشتغال) .این نسبت در مقایسه با تابستان  1399با افزایش  0.9واحد درصدی و کاهش  0.6واحد درصدی مواجه شده است.
جدول  .1مقایسه مشارکت اقتصادی ،بیکاری و اشتغال جمعیت  15ساله و بیشتر کل کشور و استان تهران (درصد)
شرح

نرخ مشارکت اقتصادی

نسبت اشتغال

نرخ بیکاری

تهران

کل کشور

تهران

کل کشور

تهران

کل کشور

تابستان 1400

41.5

41.1

8.9

9.6

37.9

37.2

تابستان 1399

39.5

41.8

6.4

9.5

37

37.8
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