
جمعیت کشور
خانوارهای معمولی و  گروهی ساکن 

وضع فعالیت مردم ایران در سال 1397

افراد خارج از سن کار 
  کمتر از 10 سال

�وه آمار�ی ��روی ا�سا�ی

د��ر ����ت، ��روی کار و ��ماری

افراد در سن کار
   دارای10 سال و بیشتر

50.3 %49.7 %

40,208,793 40,762,479

51.3 %48.7 %

6,866,985 7,229,33714,096,322

50.1 %49.9 %

33,341,808 33,533,141 66,874,949

 66,874,949

 66,874,949

جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی

29.7 %70.3 %

27,986,008 11,815,099

 39,801,108

جمعیت فعال از نظر اقتصادی

نرخ بیکاری جمعیت بیکار
100

جمعیت فعال

80.2 %

40.5 %

12.0 %

12.0 %

64.8 %16.1 %

18.9 % 10.4 %

52.6 % 5.9 %28.8 % 4.8 % 7.9 %

88.0 %

59.5 %

19.8 %

5,355,799 21,718,041

 27,073,841

 27,073,841

 27,073,841

 27,073,841

جمعیت بیکاران

 69.0 % 31.0 %

1,010,527 2,250,2683,260,796

3,260,796

جمعیت شاغلین

بيكار به تمام  افراد 10 ساله و بيش تر اطالق مي شود كه

در هفته  مرجع فاقد كار باشند : داراي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي نباشند 

در هفته مرجع يا هفته  بعد از آن آماده براي كار باشند: براي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي آماده باشند     

 در هفتــه  مرجــع و ســه هفتــه قبــل از آن جويــاي كار باشــند : اقدامات مشــخصي را به منظور جســتجوي اشــتغال        

مزدبگيري و يا خوداشتغالي به  عمل آورده باشند

 افــرادي كــه به دليــل آغــاز بــه كار در آينــده يــا انتظــار بازگشــت بــه شــغل قبلــي جويــاي كار نبــوده، ولــي فاقــد كار 

81.8 %18.2 %

4,345,272 19,467,772

 ساعت و بیشتر44

90.2%

55.0%

9.8%

1,283,484 11,821,570

ساعت 17-43

74.0 %

32.3%

26.0%

1,996,083 5,690,657

 ساعت 1-16

57.3%42.7%

8.5%

868,969 1,165,667

 غایبین موقت از کار

80.1 %19.9%

4.1%

196,737 968,6162,034,6367,686,74013,105,053 789,879

بخش خصوصي

84.8%

85.7% 14.3%

1.9% 18.7%78.4%1.0%

15.2 %

246,626 1,377,965

كارفرما

95.6 %4.4 %

1,360 29,557

كاركن مستقل

92.7 %7.3%

22,225 281,643

مزدوحقوق بگير

82.6%17.4 %

221,741 1,273,513 303,869

كاركن فاميلي بدون مزد

92.0 %8.0%

1,298 14,99216,291

مزدو حقوق بگير بخش عمومي

92.9 %7.1%

19,155 252,196271,352

30,917

1,624,591

1,051,771

23,813,045

23,813,045

 افراد در حال تحصیل

52.4 %47.6 %

5,459,859 6,008,697 11,468,557

خانه داران
0.4 %

20,870,584 76,20220,946,787

افراد بازنشسته

91.5 %8.5 %99.6 %

266,526 2,858,4713,124,997

 دارای درآمد بدون کار

65.3 %34.7 %

659,588 1,238,6591,898,248

   سایر

69.1 %30.9 %

7,29,449 1,633,0682,362,517

 80,971,271

�� آمار ا�ان

 شــاغل تمــام افــراد 10 ســاله و بيش تر(حداقــل ســن تعييــن شــده) كه در طــول هفته  مرجــع، طبق

 تعريــف كار، حداقــل يــك ســاعت كار كــرده يــا بنــا بــه داليلــي به طــور موقــت كار را تــرك كــرده

 باشــند، شــاغل محســوب مي شــوند. شــاغالن به طــور عمــده شــامل دو گــروه مــزد و

 حقوق  بگيــران و خوداشــتغاالن مي شــوند. تــرك موقــت كار در هفتــه  مرجــع بــا داشــتن پيونــد

 رســمي شــغلي، بــراي مــزد و حقوق بگيــران و تــداوم كســب و كار بــراي خوداشــتغاالن، به عنــوان

 نــرخ مشــارکت اقتصــادی یکــی از مهــم تریــن شــاخص های بــازار کار اســت

 کــه نشــان می دهــد چه درصــدی از جمعیت در ســن کار ( جمعیت 10 ســاله

 و بیشــتر) از نظــر اقتصــادی فعــال هســتند . بــه عبــارت دیگــر ایــن نــرخ
 نشــان مــی دهــد چــه تعــداد از افــرادی کــه مــی تواننــد کار کننــد، واقعــاً

 کار مــی کننــد ( شــاغلین ) و یــا حداقــل در جســتجوی کار هســتند

 (بیــکاران). ایــن نــرخ بــه همــراه نــرخ بیــکاری بایــد توامــاً بررســی و تحلیــل

شود

 نســبت اشــتغال یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــای

 بــازار کار اســت کــه نشــان مــی دهــد چــه درصــدی

 از جمعیت در ســن کار ( جمعیت 10 ســاله و بیشــتر)

.شاغل هستند

شاغالن برحسب ساعت كار واقعی درهفته درشغل اصلي
  تعداد5921 نفر اظهار نشده هستند

شاغلینی که در طی هفته مرجع، 44 ساعتشاغلینی که در طی هفته مرجع کمتر از 44 ساعت  کار کرده اند
و بیشتر کار کرده اند 

  بيكاران

 افراد زیر طبق تعریف شاغل محسوب می شوند        

   افرادي كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت خويشاوندي دارند، كار مي كنند:كاركنان فاميلي بدون مزد 

ــا خدمــات ســهيم   ــد، يعنــي مســتقيماً در توليــد كاال ي ــا فعاليــت مؤسســه  محــل كارآمــوزي انجــام مي دهن ــاط ب  كارآموزانــي كــه در دوره كارآمــوزي فعاليتــي در ارتب

هستند و فعاليت آن ها "كار" محسوب مي شود

محصالني كه در هفته مرجع مطابق تعريف، كار كرده اند

تمــام افــرادي كــه در نيروهــاي مســلح به صــورت كادر دائــم يــا موقــت خدمــت مي كننــد : نيروهــاي مســلح پرســنل كادر و ســربازان، درجــه داران، افســران وظيفــه     

  نيروهاي نظامي و انتظامي

تمــام افــرادی كــه در طــول هفتــه
ــچ ــف، در هي ــق تعري ــع طب    مرج
و شــاغالن  گــروه  دو  از   يــك 

بيكاران قرار نمي گيرند

تمــام افــرادی كــه در هفتــه  تقويمــي قبــل از هفتــه
   آمارگيــري (هفتــه مرجــع) طبق تعريف كار، در توليـــد كـــاال
ــا از قابليــت ــه (شـاغـــل) ي  و خـدمـــات مشــاركت داشتـ

مشـاركت برخـوردار بـوده اند (بيكـار

نرخ اشتغال جمعیت شاغل
100

جمعیت فعال

100

82.6 %17.4 %

 بيكاران 10 ساله وبيشترقبالشاغل به تفكيك وضع شغلي

جمعیت فعال  نرخ مشارکت اقتصادی
100

جمعیت در سن کار
جمعیت بیکاران + جمعیت شاغلین

100
 جمعیت 10 ساله و بیشتر

100  نرخ مشارکت اقتصادی 40.5 %

جمعیت شاغل   نسبت اشتغال
100

 جمعیت  در سن کار
35.6 %

13.0 % 58.1 %

100


