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های فعال مختلف اقتصادی و میزان و میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش -2-4-3

ها و میزان و نسبت درصد بیکاری در شهر بر اساا  آماار نسبت درصد اشتغال در آن بخش

 رسمی و اطالعات موجود

 5731در ساال  رجایی د شارر راروهدر  .شاودجویاا  ااار کیاکیی ما مجموع دو گروه شاغالن و بیکاران جمعیت فعال از 

. نفار باوده اسات 2202یت فعاال برابار یا جمعن با شاغالن شرر کعداد نیرو  اار نفر گیارش شده اه از جمع آ 222کعداد بیکاران 

درصد و نسابت باه جمعیات ده سااله  3/22شود معادل نسبت ای  جمعیت به ای جمعیت اه به نام مییان عموم  فعالیت  نامیده م 

هاا  میاابه بارا  ها با مییاندرصد بوده است.  مقایسه ای  نسبت 5/71معادل  ،ت داردعنوان مییان فعالیت  ویژه شرر و بییتر اه به

 .سازدها را آشکار م جدول زیر ای  کفاوت .سازدآنرا را نمایان م بودن نسب   باال ،جامعه شرر  استان همدان و ای ایور

 5731تصاد    ارهاها و مییان:  شاخص 742-5جدول 

 اعداد و اررام 

جامعه  جامعه شرر  شرر شرح ارالم

 شرر 
  استان ایور رروه درجیی  

 243755 72252222 3221 ای جمعیت همدان

 224475 22124222 1024 ده ساله و بییتر

 257232 0211222 2202 جمعیت فعا ل  

 502720 2300222 5232 شاغی

 22020 212222 222 بیکار

هایانها و میشاخص   

جامعه  جامعه شرر  شرر هاها و مییانشرح شاخص

 شرر 
  استان ایور رروه درجیی  

3/22 مییان فعالیت عموم  همدان  2/22  2/21  

5/71 مییان فعالیت  ویژه  0/77  2/74  

1/20 مییان اشتغال  0/05  2/02  

1/52 مییان بیکار   0/2  2/0  

52/7 مییان خالص بار ککفی  52/7  45/7  
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  5731سرشمار   ،:  مرای آمار ایرانخذأم

 

هاا . ای  میایانها  میابه در الگوها  مذاور استبیش از مییاندرجیی   مییان بیکار  نیی درشرر رروه

هنوز ای  اررام گیارش نیده است ول  ، 5721و برا  سرشمار   بوده5731مربوط به سرشمار  عموم  سال 

کغییارات سااختار  زخورد اه ناشا  امییان بیکار  در الیه موارد فوق به چیم م  ، افیایشررای  از شواهد و

 .وااریاب  در بیرون از خانه است اشتغالامر هسن  جمعیت و گرایش بییتر زنان ب

سارم بییاتر اشاتغال دراماور خریاد و  ،هاا  ارتصااد  ها  کفصیل  فعالیتکوزیع شاغالن شرر در بخش

در ه خدمات به ساانان شرر رروه و سایر روستاها  وارع ئاه متصد  ارا،سازدان م فروش و بازرگان  را نمای

. در درصد درای  بخش اشتغال دارند 3/24 ،. بطور  اه از مجموع شاغالن شررباشندحوزه نفوذ ای  شرر م 

.بخاش عماده ا  از آن شاامی شااغلی   اختصاا  داردگاروه صانعت  باهمرکبه بعد  بییتری  سارم اشاتغال 

به ای  امر اختصاا   742-2. جدول باشدکبع  و دیگر واحدها  کولید  م  اارخانه سیمان همدان و صنایع

 .دارد
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 5731شرر رروه درجیی   :  ساختار اشتغال در 742-2جدول 

 جمع شاغالن تفعالی
 زن مرد

 درصد کعداد 

7/52 722 پرور  وماهیگیر ایاورز  و دام  727 7 

7/52 722 ورز جمع ایا  727 7 

5/2 5 استخراج معدن  5 2 

1/50 721 ساخت -صنعت   712 3 

2/2 51 کامی   آب و برق و گاز  54 5 

0/0 522 ساختمان  522 2 

7/72 123 جمع صنایع  110 2 

3/24 427 خرده فروش  وپذیرای  -عمده فروش    413 2 

2/2 12 حمی و نقی، انباردار  و ارکباطات  12 2 

0/2 53 تمستغال  52 5 

0/2 52 امور  مال  ، بانک و بیمه  52 2 

2/2 557 اداره امور عموم  واجتماع   03 52 

2/57 243 آموزش  224 47 

0/4 05 سایر فعالیت ها  37 52 

4/17 000 جمع خدمات  051 24 

2/522 5232 جمع شاغالن  5333 01 

  5731سرشمار  عموم   ،:  مرای آمار ایرانخذأم

 

 


