
 

 

 َوال َتِهنوا َوال َتحَزنوا َوأَنُتُم األَعلَوَن إِن ُكنُتم ُمؤِمنينَ 

 !هستید، اگر مومن باشید« ترینعالی»سستی مکنید و اندوهگین مباشید، در حالی که شما 

 931قرآن کریم/ سوره مبارکه آل عمران/ آیه                                                                        

 گزارش مدیریتی
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 مقدمه

ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به های اساسی اقتصاد هر کشور است، به گونهاشتغال و بیکاری از جمله موضوع

هایی است که برای ارزیابی شرایط گردد. نرخ بیکاری یکی از شاخصیافتگی جوامع تلقی میهای توسعهعنوان یکی از شاخص

 گیرد. اقتصادی جوامع مورد استفاده قرار می

 شود. آغاز شد و به صورت فصلی اطالعات آن منتشر می 1831طرح آمارگیری از نیروی کار برای اولین بار در سال 

جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی کار مجموعه افرادی است که طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولی ساکن یا 

ای را خانوارهای معمولی غیرساکن و خانوارهای موسسهگروهی در نقاط شهری و روستایی کشور هستند. این طرح اعضای 

 دهد. پوشش نمی

گیری چرخشی استفاده بندی شده است و از روش نمونهای طبقهای دو مرحلهروش آمارگیری در این طرح به صورت خوشه

آید. به این ترتیب که مل میشود. در این روش، طی دوره نمونه پایه از هر خانوار نمونه، حداکثر چهار بار آمارگیری به عمی

شود و بعد مجدداً برای دو خانوار، دو فصل متوالی در نمونه است و سپس به طور موقت برای دو فصل متوالی از نمونه خارج می

 شود. های مربوط به دوره نمونه پایه از نمونه خارج میگردد و پس از آن تا انتهای سالفصل متوالی به نمونه باز می

خوشه قرار  151خانوار بوده که این خانوارها در  1313، 1879نمونه تعیین شده استان یزد در فصل بهار سال تعداد 

 باشد. مورد می 51مورد و تعداد خوشه روستایی،  118خانوار است. تعداد خوشه شهری،  12گرفته و هر خوشه شامل 



 

 تعاریف و مفاهیم

شود که به منظور کسب درامد )نقدی یا غیرنقدی( کری یا بدنی( اطالق میهای اقتصادی )فبه آن دسته از فعالیت :کار

کنند به طور عمده به دو گروه خوداشتغال )افرادی صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد. افرادی که کار می

 شوند.گیرند( تقسیم میحقوق میکنند( و مزد و حقوق بگیر )افرادی که در قبال کار خود مزد و که برای خود کار می

زمان آماری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفته تقویمی )شنبه تا جمعه( ماه : زمان آماری )هفته مرجع(

 میانی هر فصل است.

به  یتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلساله و بیش 11افراد : شاغل

طور موقت کارشان را ترک کرده باشند. افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی 

محل  ایکنند )کارکنان فامیلی بدون مزد(؛ کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسهدارند، کار می

هند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا ارائه خدمات سهیم هستند؛ محصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف دکارآموزی انجام می

کنند )نیروهای مسلح شامل پرسنل کادر، اند و تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت میکار کرده

 شوند. های افراد شاغل محسوب مینتظامی( از جمله گروهداران و سربازان وظیفه نیروهای نظامی و ادرجه

در هفته مرجع فاقد کار باشند )دارای اشتغال  -1تر که سه ضابطه را به طور توام دارا باشند: ساله و بیش 11افراد : بیکار

ات مشخصی را به منظور در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند )اقدام -2مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند(؛ 

در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن برای اشتغال  -8جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند( و 

مزدبگیری یا خوداشتغالی، آماده برای کار باشند. افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی 

  شوند.اند، نیز بیکار محسوب مینبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بودهجویای کار 

 مجموع جمعیت شاغل و بیکار است. :نیروی کار یا جمعیت فعال اقتصادی

تمامی شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا  شاملزمانی افراد دارای اشتغال ناقص : اشتغال ناقص زمانی

 تر، قرار داشتن در فصلغایب موقت از محل کار بوده و به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش

 اند. جع بودهساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مر 11تر از کم، غیرکاری و ...

 

 هاشاخص

 و شاغل) فعال جمعیت تعداد نسبت از است عبارت :اقتصادی مشارکت میزان یا فعالیت میزان یا مشارکت نرخ

 .111 در ضرب فعالیت سنین در جمعیت به( بیکار

 .111 در ضرب تر،بیش و ساله 11 جمعیت کل به تربیش و ساله 11 شاغل جمعیت نسبت از است عبارت :اشتغال نسبت

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، ضرب در : نرخ بیکاری

111. 

ساله(  15-27ساله ) 15-21عبارت است از نسبت جمعیت بیکار  :ساله( 01-47ساله ) 01-41نرخ بیکاری جوانان 

 .111رب در ساله( ض 15-27ساله ) 15-21به جمعیت فعال 



 

التحصیل دارای عبارت است از نسبت جمعیت بیکار فارغ :التحصیالن دارای تحصیالت عالینرخ بیکاری فارغ

 .111التحصیل دارای تحصیالت عالی، ضرب در تحصیالت عالی به جمعیت فعال فارغ

 تربیش و ساله 11 بیکارعبارت است از نسبت جمعیت : التحصیل عالیتر فارغساله و بیش 01سهم جمعیت بیکار 

 .111تر، ضرب در ساله و بیش 11عالی به کل جمعیت بیکار  التحصیلفارغ

 تربیش و ساله 11 عبارت است از نسبت جمعیت شاغل :التحصیل عالیتر فارغساله و بیش 01سهم جمعیت شاغل 

 .111تر، ضرب در ساله و بیش 11عالی به کل جمعیت شاغل  التحصیلفارغ

 .111عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت شاغل، ضرب در  :شتغال ناقصسهم ا

 

 0831-79تر استان یزد: ساله و بیش 01بررسی نرخ بیکاری جمعیت  .0

بر اساس نتایج به دست آمده  1831-71های استان یزد طی سال تربیش و ساله 11 بررسی نرخ بیکاری سالیانه جمعیت

به صورت نوسانی کاهش و افزایش داشته  1872دهد که این نرخ تا سال از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نشان می

 است.  رسیده 1871درصد در سال  3/12اما، یکباره از این سال به بعد روند افزایشی به خود گرفته و به 

های قبل از دوره مورد بررسی، این نرخ به بعد، نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه نموده و در سال 1871استان یزد از سال 

 ، به صورت تک رقمی بوده است. 1871به غیر از سال 

د افزایشی به به صورت نوسانی کاهش و افزایش داشته و از این سال به بعد، رون 1871نرخ بیکاری زنان استان تا سال 

درصد و باالترین  3/11با نرخ  1839ترین میزان نرخ بیکاری استان طی دوره مورد بررسی، در سال خود گرفته است. پایین

 باشد. درصد می 29با نرخ  1871و  1875های میزان آن در سال

نرخ بیکاری کل و مناطق شهری به دهد که روند مقایسه نرخ بیکاری استان یزد از حیث مناطق شهری و روستایی، نشان می

تقریباً روندی ثابت را طی نموده است. نرخ بیکاری مناطق روستایی  1837هم نزدیک است، اما این نرخ در مناطق روستایی، تا سال 

 درصدی داشته است. این نرخ تا سال 7/2افزایش  1871درصد رسیده و در سال  2/1با یک دوره کاهش به  1871استان، در سال 

 1/1نسبت به سال قبل،  1871دهد. نرخ بیکاری روستایی، در سال افزایش را نشان می 1875کاهش و از این سال تا سال  1878

 باشد. درصد می 1/18درصد رسیده است. در این سال نرخ بیکاری مناطق شهری استان  1/7درصد کاهش داشته و به 

د، در به بع 1872دهد، این نرخ از سال نشان می 1831-71ساله  18مقایسه نرخ بیکاری فصول مختلف استان در دوره 

 داشته است.  تمامی فصول روند افزایشی

درصد رسیده  1/12به نقطه اوج خود با نرخ  1837در سال ، 1831-79های ار استان یزد طی سالنرخ بیکاری فصل به

درصدی  9/5با رشد شدید  1875کرده و در فصل بهار سال به بعد با شیب مالیم شروع به افزایش  1872است. این نرخ از سال 

 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش یافته است. 

درصد کاهش و سپس در فصل  1/1، تنها 1875نسبت به فصل بهار سال  1871نرخ بیکاری فصل بهار استان در سال 

درصد رشد یافته که این  2/2درصد(،  2/18سال گذشته )درصد، نسبت به مدت مشابه  1/15با نرخ بیکاری  1879بهار سال 

های اخیر رسیده است. پیش از این، باالترین نرخ بیکاری نرخ در مقایسه با تمامی فصول در استان، به باالترین میزان خود در سال

 درصد رخ داده بوده است.  7/18با نرخ  1871استان، در فصل پاییز سال 



 

به بعد این نرخ دو رقمی شده و  1875دهد، از سال نشان می 1879تا  1831های بهار سالفصول  مقایسه نرخ بیکاری

 ، نرخ بیکاری فصل بهار استان تک رقمی بوده است. 1837ها به جز سال این در حالی است که در تمامی این سال

 درصد افزایش داشته است. 1/8(، 1871فصل گذشته )زمستان  نسبت به 1879نرخ بیکاری استان در فصل بهار سال 

 

 0831-79: نرخ بیکاری استان یزد به تفکیک فصل، جنسیت و مناطق: 0جدول 

 روستایی شهری زن مرد زمستان پاییز تابستان بهار کل سال سال

1384 8 8.9 8.6 7.0 7.5 6.9 18.7 9.2 4.2 

1385 7.4 6.6 6.0 8.6 8.2 5.9 12.7 8.1 4.9 

1386 8.7 7.6 9.3 10.0 7.7 7.1 14.7 9.6 5.3 

1387 6.6 5.0 5.8 7.2 8.1 5.9 10.8 6.9 5.3 

1388 9 8.9 10.0 9.0 8.1 7.3 18.2 9.9 5.3 

1389 9.4 12.1 9.2 9.4 6.6 8.1 17.6 10.1 6.0 

1390 6 7.4 6.9 4.3 5.4 4.5 14.4 6.4 4.2 

1391 10.2 9.4 9.6 10.6 11.0 9.2 15.6 10.9 7.1 

1392 6.5 7.2 6.7 6.5 5.6 4.4 20.7 6.6 5.9 

1393 7.8 7.3 9.6 6.7 7.6 5.6 22.3 8.3 5.1 

1394 11.2 7.9 11.8 12.4 12.3 8.3 23.6 12.1 6.4 

1395 12.8 13.6 11.8 12.2 13.5 9.0 27.0 13.3 9.7 

1396 12.8 13.2 12.4 13.9 11.8 8.6 27.0 13.4 9.1 

1397 - 15.4 - - - - - - - 

 منبع: طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 0831-79: نرخ بیکاری استان یزد به تفکیک جنسیت: 0نمودار 

 
 منبع: محاسبات محقق

 

 

 

 0831-79: نرخ بیکاری استان یزد به تفکیک مناطق: 4نمودار 

 
 منبع: محاسبات محقق

 

                                                                                                                         

 0879تا بهار  0879های بازار کار استان یزد: تابستان مقایسه فصلی برخی از شاخص .4

دهد، با افزایش سهم شاغالن با ساعات کار های بازار کار نشان میاز حیث شاخص 1879مقایسه پنج فصل منتهی به بهار 

ساعت در هفته کاری، نرخ بیکاری افزایش یافته و با افزایش سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی، نرخ بیکاری  51بیش از 

ساعت، افرادی دارای  51ست که با افزایش سهم شاغالن با ساعات کاری بیش از کاهش یافته است. این موضوع حاکی از آن ا

شود. این در حالی است که در فصولی که سهم شوند و به عبارتی، شغلی جدید برای بیکاران ایجاد نمیتر میدو شغل و بیش

 رخ بیکاری استان کاهش یافته است. جمعیت افراد دارای اشتغال ناقص زمانی افزایش یافته، اشتغال جدید ایجاد شده و ن
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شهری روستایی کل



 

تواند باشد که این امر خود میسهم باالی جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی بیانگر ناپایدار بودن اشتغال ایجاد شده می

 در فصول مختلف، نرخ بیکاری را دچار نوسان کند. 

 

 

 0879تا بهار  0879ان های بازار کار استان یزد: تابست: مقایسه فصلی برخی از شاخص8نمودار 

 
 منبع: محاسبات محقق

 

 0879و بهار  0879، زمستان 0879های عمده بازار کار استان یزد و مقایسه آن در بهار براورد شاخص .8

 اشتغال تعدادی 1879 سال در اگرچه استان، کار بازار عمده هایشاخص و جمعیت براورد از آمده دست به نتایج اساس بر

 19523 ،(1871 زمستان) آن ماقبل فصل به نسبت 1879 بهار فصل در استان بیکار جمعیت به اما، است شده ایجاد بیکاران برای

 در توجه قابل افزایش باعث که بوده نفر 18138 میزان به ناقص اشتغال دارای جمعیت کاهش از ناشی هم که است شده افزوده نفر

 . دارد نیز...  و تربیش و ساله 11 فعال جمعیت افزایش همچون دیگری دالیلی هم و شده، استان بیکار جمعیت

 و صنعت هایبخش در شاغالن تعداد کاهش دهنده نشان ،1871 زمستان فصل به نسبت 1879 بهار فصل مقایسه

 . است بوده خدمات بخش در آن افزایش و کشاورزی

 .است گردیده افزوده شاغالن جمعیت به عمومی بخش در و شده کاسته شاغالن جمعیت از نیز خصوصی بخش در
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 0879و بهار  0879، زمستان 0879های عمده بازار کار استان یزد در بهار براورد شاخص
 0879بهار  0879زمستان  0879بهار  شرح

 1199111 1191111 1151511 براورد جمعیت استان

 725117 721111 715197 ترساله و بیش 01جمعیت 

 837127 831591 871137 جمعیت فعال 

 585531 588385 511771 جمعیت غیرفعال

 11151 12528 52237 جمعیت بیکار

 81111 21111 23393 جمعیت بیکار مرد   

 23711 21119 28111 جمعیت بیکار زن   

 827893 811113 889311 جمعیت شاغل

 291811 295777 292317 جمعیت شاغل مرد   

 53192 13117 11751 جمعیت شاغل زن   

 815772 819597 817918 اشتغال کامل

 28831 81117 23189 اشتغال ناقص

 21117 82513 28989 اشتغال ناقص مرد   

 2919 8711 1811 اشتغال ناقص زن   

 29883 29313 27151 شاغل در بخش کشاورزی

 183887 153212 151111 شاغل در بخش صنعت

 118911 159713 152135 شاغل در بخش خدمات

 213118 238387 239113 شاغل در بخش خصوصی

 11785 11217 51882 شاغل در بخش عمومی

 منبع: طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران و محاسبات محقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0879و بهار  0879، زمستان 0879های عمده بازار کار استان یزد: بهار براورد شاخص

 
 

 
 

 
 منبع: طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران و محاسبات محقق



 

شدگان تأمین مقایسه آمار اشتغال ایجاد شده بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و اطالعات بیمه .1

 اجتماعی استان

شدگان اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد با تعداد بیکاران اعالم شده بر اساس نتایج به دست آمده از مقایسه تعداد بیمه

نفر( نسبت  819122) 1879توسط مرکز آمار ایران )طبق نتایج طرح نیروی کار(، تعداد کل بیمه شدگان استان در فصل بهار 

نفر کاهش داشته، این در حالی است که تعداد بیکاران استان در این  199ه میزان نفر(، ب 819977) 1871به فصل زمستان 

 نفر افزایش داشته است. 19523دوره زمانی، 

 8111شود، تعداد بیمه شدگان استان به میزان از این حیث مشاهده می 1879و  1871همچنین در مقایسه دو فصل بهار 

 نفر افزوده شده است.  9912بیکاران استان نفر افزایش داشته، در حالی که به تعداد 
 

 تعداد شاغالن و بیکاران استان یزد بر اساس نتایج طرح نیروی کار

 شرح
 0879بهار  0879زمستان  0879بهار 

 بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل

 31141 271306 21116 275999 28878 277534 مرد

 28910 58072 21407 68049 23410 66066 زن

 60051 329378 42523 344048 52289 343600 کل

 منبع: طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران
 

 بیمه نوع استان یزد برحسب اجتماعی تأمین کل اداره پوشش تحت اصلی شدگان تعداد بیمه
 0879بهار  0879زمستان  0879بهار  شرح

 272551 272728 269540 جمع

 193378 193259 189648 اجباری

 2348 2349 3105 توافقی

 3647 3685 3131 بیکاری

 73178 73435 73656 خاص

 منبع: اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد
 

 0879نسبت به زمستان  0879مقایسه تعداد اشتغال و بیکاری ایجاد شده در فصل بهار 
 نیروی کاربیکاران طرح  شاغالن طرح نیروی کار *کل بیمه شدگان استان شرح

 52289 343600 314611 0879بهار 

 42523 344048 317799 0879زمستان 

 60051 329378 317622 0879بهار 

 17528 14670- 177- 0879و زمستان  0879اختالف بهار 

 7762 14222- 3011 0879و بهار  0879اختالف بهار 

 است. کارمندان دولتو  تأمین اجتماعی* شامل بیمه شدگان 

 منبع: طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران، اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد و محاسبات محقق

 

 



 

 بررسی میزان اشتغال ایجاد شده بر اساس اطالعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی .1

فرصت  8811نفر(، از  9531) 1871بر اساس اطالعات افراد ثبت نام کننده در جستجوی کار در اداره کار استان در سال 

 اند. نفر از یافتن شغل بازمانده 5899اند. در این سال نفر به کار گمارده شده 2219، 1871شغلی موجود در سال 

 

 کاریابی مراکز طریق از شدگان گمارده کار به و شده نام ثبت کار متقاضیان شده، اعالم شغلی هایفرصت

سال و 

 شهرستان

تعداد 

 هایفرصت

 *شغلی

اختالف به کار  به کار گمارده شدگان متقاضیان کار

گمارده از 

 متقاضی کار
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

0871 43522 22239 14596 7643 4024 2756 1268 18215 

0871 42308 22233 14412 7821 5118 3686 1432 17115 

0874 24392 13719 9070 4649 4959 3648 1311 8760 

0878 10086 12496 8378 4118 4656 3440 1216 7840 

0871 11784 9806 6888 2918 3072 2323 749 6734 

0871 7609 9816 7016 2800 5120 3915 1205 4696 

0879 3341 7584 5489 2095 2207 1552 655 5377 

 .باشدمی غیردولتی و دولتی هایکاریابی آمار سرجمع، در شده ارائه آمار

 .گرددمی اعالم استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره به که است نیرو جذب برای کارفرمایان تقاضای میزان اساس بر شغلی، هایفرصت تعداد* 

 و محاسبات محقق یزد استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل منبع: اداره

 

 0879چشم انداز بازار کار استان یزد در سال  .9

 جدید عرضه نفر هزار 383 تعداد سال در این شودمی بینی، پیش1879های اشتغال دولت در سال ریزیاساس برنامهبر 

 2/11 به بیکاری نرخ شود، گذاری هدف شغلی فرصت هزار 731 اشتغال ایجاد خالص اگر حال باشیم، در کشور داشته کار نیروی

  .باشدمی الزام مولد و گسترده اشتغال ایجاد دیگر، عبارت به. یافت خواهد تنزل درصد

نفر عرضه جدید نیروی کار، با توجه به سهم  12119بینی، تعداد این در حالی است که در استان یزد و بر اساس این پیش

شود بینی میدرصد پیش 5/15وجود خواهد داشت و بنا بر این، نرخ بیکاری  1871درصدی جمعیت براوردی سال  11/1جمعیتی 

 درصد(، تفاوت چشمگیری نداشته و دور از واقعیت نبوده است.  1/15) 1879تا کنون، با نرخ بیکاری اعالم شده فصل بهار که 

 های اشتغالریزیبینی شده استان یزد طبق آمار برنامهنرخ بیکاری پیش ،نیز 1875همچنین، بر اساس نتایج سرشماری 

 باشد. درصد می 3/11، 1879در سال  دولت

 

 گیریبندی و نتیجهعجم

های عمده بازار کار استان یزد به ویژه نرخ بیکاری استان به عنوان شاخص مهم بازار کار، در این گزارش به بررسی شاخص

 پرداخته شده است. 1879و فصل بهار سال  1831-71طی دوره زمانی 



 

 به صورت  1872، نرخ بیکاری استان تا سال بر اساس نتایج به دست آمده از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران

 1871درصد در سال  3/12نوسانی کاهش و افزایش داشته اما، یکباره از این سال به بعد روند افزایشی به خود گرفته و به 

 رسیده است.

  درصد رسیده  1/12به نقطه اوج خود با نرخ  1837در سال ، 1831-79های استان یزد طی سال فصل بهارنرخ بیکاری

 9/5با رشد شدید  1875به بعد با شیب مالیم شروع به افزایش کرده و در فصل بهار سال  1872است. این نرخ از سال 

 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش یافته است. 

  درصد  2/2درصد(،  2/18درصد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) 1/15با  1879استان در سال  فصل بهارنرخ بیکاری

ز های اخیر رسیده است. پیش ارشد یافته که این نرخ در مقایسه با تمامی فصول در استان، به باالترین میزان خود در سال

 ت. درصد رخ داده بوده اس 7/18با نرخ  1871این، باالترین نرخ بیکاری استان، در فصل پاییز سال 

  درصد افزایش داشته است. 1/8(، 1871فصل گذشته )زمستان  نسبت به 1879نرخ بیکاری استان در فصل بهار سال 

 در استان یزد تعداد 1879های اشتغال دولت در سال ریزیهای صورت گرفته با استفاده از برنامهبینیبر اساس پیش ،

وجود خواهد  1871درصدی جمعیت براوردی سال  11/1عیتی نفر عرضه جدید نیروی کار، با توجه به سهم جم 12119

 1879شود که تا کنون، با نرخ بیکاری اعالم شده فصل بهار بینی میدرصد پیش 5/15داشت و بنا بر این، نرخ بیکاری 

 درصد(، تفاوت چشمگیری نداشته و دور از واقعیت نبوده است.  1/15)

 شوند و به عبارتی، شغلی تر میساعت، افرادی دارای دو شغل و بیش 51از  با افزایش سهم شاغالن با ساعات کاری بیش

شود. این در حالی است که در فصولی که سهم جمعیت افراد دارای اشتغال ناقص زمانی جدید برای بیکاران ایجاد نمی

ورد ر و بر اساس نتایج برابا این تفاسی افزایش یافته، اشتغال جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری استان کاهش یافته است.

تعدادی اشتغال برای بیکاران ایجاد شده است اما، به  1879های عمده بازار کار در استان یزد، اگرچه در سال شاخص

نفر افزوده شده است هم  19523(، 1871نسبت به فصل ماقبل آن )زمستان  1879جمعیت بیکار استان در فصل بهار 

 استان بیکار جمعیت باعث افزایش قابل توجه در که بوده نفر 18138 میزان به ناقص اشتغال دارای جمعیت کاهش از ناشی

 تر و ... نیز دارد. ساله و بیش 11و هم دالیلی دیگری همچون افزایش جمعیت فعال  ،شده

 شده  د بیکاران اعالمشدگان اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد با تعدابر اساس نتایج به دست آمده از مقایسه تعداد بیمه

 1879فصل بهار  دوره متوالیدو طی ستان توسط مرکز آمار ایران )طبق نتایج طرح نیروی کار(، تعداد کل بیمه شدگان ا

نفر کاهش داشته، این در حالی است که  199نفر(، به میزان  819977) 1871فصل زمستان نفر( نسبت به  819122)

 نفر افزایش داشته است. 19523زمانی،  تعداد بیکاران استان در این دوره

  فرصت  8811نفر(، از  9531) 1871بر اساس اطالعات افراد ثبت نام شده در جستجوی کار در اداره کار استان در سال

 اند. نفر از یافتن شغل بازمانده 5899اند. در این سال به میزان نفر به کار گمارده شده 2219، 1871شغلی موجود در سال 

 

 

 

 


