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چکیدۀمدیریتی
با عنایت به شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها در تعامالت، بسیاری از افراد شغل خود را از دست دادند. باتوجه به اینکه 
تعدادی از این افراد در شمول قانون بیمۀ بیکاری قرار داشتند و متقاضی دریافت مقرری بیمۀ بیکاری بودند، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی سامانۀ آنالین ثبت درخواست بیمۀ بیکاری را برای جلوگیری از مراجعۀ حضوری متقاضیان به ادارات کل 
استانی و مراکز کاریابی و حفظ سالمت آن ها راهاندازی کرد. به این ترتیب، متقاضیان بیمۀ بیکاری می توانستند با مراجعه به 

سامانه bimebikari.mcls.gov.ir درخواست خود را ثبت و به صورت الکترونیکی آن را پیگیری کنند. 

بر اساس اطالعات این سامانه، تعداد 871 هزار و 487 نفر، که از اسفندماه 1398 تا 31 اردیبهشت ماه 1399 بیکار شده بودند، 
برای دریافت بیمۀ بیکاری در سامانه ثبت نام کردند. بدیهی است که بسیاری از این افراد در پاالیش های بعدی غیرمشمول 

شناخته شده اند. 

این گزارش با هدف توصیف برخی از مهمترین ویژگی های ثبت نام کنندگان در سامانۀ بیمۀ بیکاری )نه الزاماً مشمولین( تهیه 
شده است که مهم ترین یافته های آن به شرح زیر است:

  حدود 26 درصد ثبت نام کنندگان زن و 73/14 درصد مرد شناسایی شده اند. مابقی قابل تشخیص نیستند.

  به لحاظ گروه سنی، بیشترین فراوانی به ترتیب به گروه سنی 30 تا 40 سال با 44/5 درصد، 40 تا 50 سال با 24/5 درصد 
و گروه سنی 20 تا 30 سال با 19/8 درصد اختصاص دارد.

  22 درصد دارای قرارداد دائم و 78 درصد دارای قرارداد موقت هستند.

  61/3 درصد در بخش خدمات، 33/2 درصد در بخش صنعت و 1/9 درصد در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده اند.

  پنج استان تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، به ترتیب با 168404، 88934، 74975، 57634 و 
51834 نفر، بیشترین تعداد ثبت نام شدگان در سامانۀ بیمۀ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

  استان های اصفهان، فارس و زنجان به ترتیب با 12/8 درصد، 10/12 درصد و 9/65 درصد بیشترین نسبت ثبت نام شدگان 
به جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده اند.

  75/5 درصد از افراد ساکن مناطق شهری و 20/1 درصد ساکن مناطق روستایی هستند.

  از میان این افراد، معادل 1/3 درصد دارای معلولیت تحت پوشــش ســازمان بهزیستی هستند و 1187 نفر، معادل 0/14 
درصد، دارای بیماری خاصی هستند. 

  از بین ثبت نام کنندگان، 957 نفر مســتمری بگیر صندوق بازنشستگی کشــوری و 461 نفر مستمری بگیر صندوق بیمۀ 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، و 14966 نفر بیمه پرداز این صندوق هستند. 

  765117 نفر، معادل 87/7 درصد، بیمه پرداز ســازمان تأمین اجتماعی بوده اند. همچنین، 2118 نفر معادل 0/24 درصد 
مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شوند.

  15/3 درصد، معادل 132981 نفر، دارای عضویت در بیمۀ سالمت همگانی هستند.
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  93/4 درصد از این متقاضیان در فروردین ماه 1399 یارانه دریافت کرده اند و فقط 6/4 درصد آنان در این ماه یارانه دریافت 
نکرده اند. 

  72/7 درصد از افراد یارانۀ معیشتی دریافت می کنند، و 27/1 درصد دریافت کنندة یارانه معیشتی نیستند.

  بیش از 99 درصد از افرادی که در این سامانه به عنوان متقاضی بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده اند، تسهیالت کرونا را دریافت 
نکرده اند.

  بیش از 97 درصد از متقاضیان در سال 1398 هیچ سفر غیرزیارتی نداشته اند و صرفاً حدود 2 درصد از این افراد در این 
سال، یک یا دو سفر غیرزیارتی داشته اند.  

  حدود 63/6 درصد از این افراد دارای هیچ خودرویی نبوده اند.

  به لحاظ وضعیت دهک درآمدی متقاضیان، نکتۀ حائز اهمیت آن اســت که بیشترین فراوانی به دهک های هشتم، نهم و 
دهم درآمدی اختصاص دارد. 24/5 درصد در دهک هشتم، 21 درصد در دهک هفتم و 19/9 درصد در دهک نهم قرار دارند. 

کمترین فراوانی )حدود 1 درصد( به دهک های اول، دوم و سوم تعلق دارند.
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مقدمه
اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از ویروس کرونا در حالی بر ایران تحمیل شد که کشور متحمل تبعات سنگین خروج 
آمریکا از برجام، بازگشــت دوبارة تحریم ها، کاهش قیمت نفت، وجود شیب تند تورم و شکاف شدید درآمدی بود. تردیدی 
نیست در چنین شرایطی، اعمال محدودیت ها، قرنطینۀ اجتماعات، کنترل مرزها و فاصله گذاری اجتماعی نیروی کار کشور را 
با خسارات شدیدتری نسبت به سایر کشورها مواجه کرده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در فصل بهار 
از کاهش 3/7 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور و کاهش 2/9 درصدی نسبت اشتغال در مقایسه با فصل مشابه در 
سال قبل )بهار 1398( و در فصل تابستان از کاهش 3/1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور و کاهش 2/4 درصدی 

نسبت اشتغال در مقایسه با فصل مشابه در سال قبل )تابستان 1398( حکایت دارد. 

با توجه به اینکه پیش بینی می شــد تعداد زیادی از افراِد مشــمول قانون بیمۀ بیکاری در شــرایط کرونا بیکار شوند و لذا 
درخواســت مقرری بیمۀ بیکاری داشــته باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســامانۀ آنالین ثبت درخواست بیمۀ 
بیکاری را برای جلوگیری از مراجعۀ حضوری متقاضیان بیمۀ بیکاری به ادارات کل اســتانی و مراکز کاریابی جهت حفظ 
ســالمت و بهداشــت متقاضیان راه اندازی کرد. به این ترتیب، متقاضیان بیمۀ بیکاری می توانســتند با مراجعه به آدرس 
bimebikari.mcls.gov.ir درخواســت خود را ثبت و به صورت الکترونیکی درخواســت خود را پیگیری کنند. بر اساس 
اطالعات این سامانه، تعداد 871 هزار و 487 نفر از افرادی که از اسفندماه 1398 تا 31 اردیبهشت ماه 1399 بیکار شده 

بودند، برای دریافت بیمۀ بیکاری در سامانه ثبت نام کرده اند.

اطالعات مندرج در این سامانه بانک اطالعاتی ارزشمندی از سیمای اجتماعی-اقتصادی ثبت نام کنندگان است که می تواند 
به خوبی نشانگر مختصات گروهی از کارگران شاغل آسیب دیده از شرایط ناشی از کرونا در کشور باشد. گرچه نکتۀ حائز اهمیت 

آن است که این مختصات صرفاً مربوط به کارگرانی است که در بخش رسمی مشغول به فعالیت اند. 

با عنایت به نکات فوق، در این گزارش به دو بخش توصیف ویژگی های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی متقاضیان پرداخته 
شده است. به طور مشخص، بخش اول به بررسی ویژگی های جمعیتی متقاضیان از طریق سامانۀ بیمۀ بیکاری و بخش دوم 
به بررسی ویژگی های اجتماعی- اقتصادی متقاضیان به کمک داده های پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان اختصاص دارد. باید 
تأکید شود که جامعۀ موردبررسی در این گزارش ثبت نام کنندگان در سامانۀ بیمۀ بیکاری هستند که ممکن است بسیاری از 
آن ها مشمول قانون بیمۀ بیکاری نباشند و در مراحل پاالیش، به عنوان غیرمشمول شناسایی شده باشند. بنابراین، منظور از 

»متقاضیان« در این گزارش »ثبت نام کنندگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری« است.

 



WWW.SSOR.IR
SOCIAL SECURITY گـزارش هجدهــم

RESEARCH INSTITUTE
8

1-ویژگیهایجمعیتیمتقاضیانبیمۀبیکاری
در این بخش، ابتدا داده های موجود در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری که به صورت خوداظهاری توسط متقاضیان تکمیل 
شده است، پاالیش شده و اصالح داده برای آن ها صورت گرفته است. پس از آن، به تفکیک ویژگی های شمول، جنسیت، نوع 

قرارداد، نوع فعالیت، علت بیکاری و توزیع استانی و شهرستانی به توصیف داده های موجود پرداخته شده است. 

1-1.شمول)مشمول/غیرمشمول(
بر اســاس پاالیش اولیه، تعداد 748800 نفر، معادل 85.9 درصد، مشــمول قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمۀ 

بیکاری و تعداد 122688 نفر، معادل 14 درصد، غیرمشمول شناسایی شدند )جدول 1(. 

جدول 1. توزیع ثبت نام کنندگان سامانه بیمۀ بیکاری به تفکیک مشمولیت )مرحلۀ اول پایش(

غیرمشمولمشمولثبتنامکنندگان

871488748800122688تعداد

10085/914/1درصد

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت 
درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-2.جنسیت
بر اساس اطالعات مندرج در این سامانه، حدود 26 درصد زن و حدود 71 درصد مرد شناسایی شدهاند )جدول 2(.

جدول 2. توزیع ثبت نام کنندگان سامانه بیمۀ بیکاری به تفکیک جنسیت

نامشخصمردزنثبتنامکنندگان

8714882330886373791021تعداد

10026/773/140/12درصد

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

همچنین، جدول 3 توزیع ثبت نام کنندگان را به تفکیک جنسیت و استان نشان می دهد. بر اساس اطالعات مندرج در این 
جدول، در همۀ اســتان ها مردان )با اختالف زیاد( بیشــتر از زنان متقاضی بیمۀ بیکاری بوده اند. گرچه ذکر این نکته حائز 
اهمیت اســت که تعداد بیمه شــدگان مرد نیز از بیمه شدگان زن در سطح کشور با اختالف قابل توجهی بیشتر است. در 
استان های اردبیل، لرستان، ایالم، و سیستان وبلوچستان به ترتیب 87/5، 85/9، 84/8 و 84/5 از متقاضیان بیمۀ بیکاری را 
مردان تشکیل می دهند و این استان ها به ترتیب ذکرشده، دارای بیشترین اختالف تعداد متقاضیان زن و مرد هستند. استان 

کرمان نیز با 61/2 متقاضی مرد دارای کمترین اختالف تعداد متقاضی مرد و زن در بین استان های کشور است.
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جدول 3. توزیع جنسیتی ثبت نام کنندگان سامانه بیمۀ بیکاری به تفکیک استان

استان
فراوانیکل

ثبتنامکنندگان
زنمرد

درصدفراوانیدرصدفراوانی
518344000977.191177122.71آذربایجانشرقی
251141940377.26569022.66آذربایجانغربی

172011505287.51214112.45اردبیل
749755621174.971869024.93اصفهان
299021950365.221036134.65البرز
7364625184.89110515.01ایالم
11318813371.86315327.86بوشهر
16840411391867.655418232.17تهران

144331181081.83261418.11چهارمحالوبختیاری
6232502480.62120319.30خراسانجنوبی
576344009069.561748530.34خراسانرضوی
6499492675.80156924.14خراسانشمالی
412783041173.671082126.21خوزستان
7903531067.19258832.75زنجان
6737493073.18180226.75سمنان

10597895984.54162815.36سیستانوبلوچستان
889346527373.392354326.47فارس
12077907975.18299324.78قزوین
140071171083.60228416.31قم

136011051577.31307522.61کردستان
261591603161.281008938.57کرمان
141411178083.30235016.62کرمانشاه

7948632679.59161420.31کهگیلویهوبویراحمد
175091218469.59531030.33گلستان
262431829869.73792343.30گیالن
143501233885.98199616.18لرستان
395892905573.391049436.12مازندران
10156788077.59227022.35مرکزی
156251137872.82423227.08هرمزگان

146901206982.16261417.79همدان
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استان
فراوانیکل

ثبتنامکنندگان
زنمرد

درصدفراوانیدرصدفراوانی
190341352371.05549828.89یزد
87148863737973.1423308826.75کل

ادامه جدول 3.
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-3.سن
بر اساس اطالعات مندرج  در سامانه، بیشترین فراوانی متقاضیان بیمۀ بیکاری به ترتیب به گروه سنی 30 تا 40 سال با 44/5 

درصد، 40 تا 50 سال با 24/5 درصد و گروه سنی 20 تا 30 سال با 19/8 درصد اختصاص دارد )جدول 4(. 

جدول 4. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک سن

درصدتعدادثبتنامکنندگان

2031620.36سالوکمتر

30-2017233419.77

40-3038742244.46

50-4021366624.52

60-50823919.45

70-60116271.33

80-707100.08

801760.02سالوبیشتر

871488100کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-4.نوعقرارداددائم/موقت
بر اســاس اطالعات خوداظهاری مندرج در سامانه، تعداد 192 هزار و 859 نفر معادل 22 درصد دارای قرارداد دائم، و تعداد 

678 هزار و 629 نفر، معادل 78 درصد، دارای قرارداد موقت هستند )جدول 5(.

جدول 5. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ بیمۀ بیکاری به تفکیک نوع قرارداد

موقتدائمتعدادثبتنامکنندگان

871488192859678629کل

10022.177.9درصد

منبع: مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ 
بیکاری، 99/4/30
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استان

نوعقراردادتعدادثبتنامشدگان

تعدادکلثبتنامکنندگان
هراستان

موقتدائم

درصدفراوانیدرصدفراوانی
518341352826.103830673.90آذربایجانشرقی
25114799631.841711868.16آذربایجانغربی

17201522730.391197469.61اردبیل
74975955412.746542187.26اصفهان
29902311010.402679289.60البرز
7364144619.64591880.36ایالم
11318155013.69976886.31بوشهر
1684043017617.9213822882.08تهران

چهارمحالو
بختیاری

14433242116.771201283.23

6232118018.93505281.07خراسانجنوبی
576341055318.314708181.69خراسانرضوی
6499178827.51471172.49خراسانشمالی
41278717917.393409982.61خوزستان
790393011.77697388.23زنجان
6737124118.42549681.58سمنان

10597422439.86637360.14سیستانوبلوچستان
889342790031.376103468.63فارس
12077187415.521020384.48قزوین
14007313422.371087377.63قم

13601417330.68942869.32کردستان
26159548220.962067779.04کرمان
14141367525.991046674.01کرمانشاه

همچنین، همان گونه که در جدول 6 قابل مشــاهده است، در همۀ استان ها بیشترین متقاضیان بیمۀ بیکاری دارای قرارداد 
کاری موقت بوده اند. اختالف بین متقاضیان دارای قرارداد کاری موقت و دائم در بین اســتان های مختلف متفاوت است، اما 
این اختالف در استان های گلستان و سمنان به ترتیب با 39 و 39/8 قرارداد دائمی در مقابل 60 و 60/1 قرارداد موقت کمتر 
است. اختالف بین تعداد متقاضیان بیمۀ بیکاری دارای قرارداد موقت و دائم در استان های البرز و یزد به ترتیب با 10/4 و 11/3 
قرارداد دائمی در مقابل 89/6 و 88/6 قرارداد موقت از استان های دیگر بیشتر است. در این میان نکته حائز اهمیت آن است 
که در اســتان های البرز)89/6(، یزد)88/6(، زنجان)88/23 درصد(، مرکزی)87/9( و اصفهان)87/3( دارای بیشترین میزان 

افراد بیکارشده با قرارداد موقت است.

جدول 6. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک نوع قرارداد در هر استان
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استان

نوعقراردادتعدادثبتنامشدگان

تعدادکلثبتنامکنندگان
هراستان

موقتدائم

درصدفراوانیدرصدفراوانی
کهگیلویهوبویر

7948118914.96675985.04احمد

17509684239.081066760.92گلستان
26243642124.471982275.53گیالن
14350418829.181016270.82لرستان
395891380334.872578665.13مازندران
10156122412.05893287.95مرکزی
15625361723.151200876.85هرمزگان
14690506934.51962165.49همدان
19034216511.371686988.63یزد
87148819285922.1367862977.87کل

 ادامه جدول 6.
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-5.بخشفعالیتاقتصادی
اطالعات مندرج در سامانۀ بیمۀ بیکاری از خسارت جدی کرونا بر بخش خدمات حکایت دارد. از بین 871.489 نفر بیکارشده 
طی دوران اسفندماه 1398 تا اردیبهشت ماه 1399 که در سامانه ثبت نام کرده اند، 61/3 درصد در بخش خدمات مشغول به 
فعالیت بوده اند، حال آنکه 33/2 درصد در بخش صنعت و 1/9 درصد در بخش کشــاورزی شاغل بوده اند )جدول 7(. گرچه 
تجربۀ چندماهۀ ســایر کشــورها نشان می دهد که بخش صنعت نیز در نتیجۀ کاهش تقاضا و افت فروش در بخش خدمات 

آسیب خواهد دید.

جدول 7. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک فعالیت اقتصادی

اظهارنشدهکشاورزیخدماتصنعتتعدادثبتنامکنندگان

8714882894855338671694231194کل

10033.261.31.93.6درصد

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 30

همچنین، جدول 8 نیز توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری را به تفکیک فعالیت اقتصادی و استان 
نشان می دهد. بر اساس این جدول، در اکثر استان ها بیشترین متقاضیان بیمۀ بیکاری در بخش خدمات فعال بوده اند. تنها در 
استان اراک متقاضیان بیمۀ بیکاری بیشتر در بخش صنعت فعالیت داشته اند؛ در این استان 52/7 متقاضیان بیمۀ بیکاری در 
بخش صنعت و 44/2 در بخش خدمات فعال بوده اند. در استان خراسان جنوبی فعالین بخش صنعت و خدمات که متقاضی 
بیمــۀ بیــکاری بوده اند، تقریباً به طور برابر در دو بخش صنعت و خدمات فعال بوده انــد )47/3 صنعت، 47/9 خدمات(. در 
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استان های اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، و سمنان نیز متقاضیان بیمۀ بیکاری فعال در بخش خدمات با تفاوت اندکی 
بیشتر از متقاضیان بیمۀ بیکاری فعال در بخش صنعت بوده اند.

جدول 8. توزیع فعالیت اقتصادی ثبت نام کنندگان سامانه بیمۀ بیکاری به تفکیک استان

تعداداستان
ثبتنامکنندگان

فعالیتاقتصادی

اظهارنشدهکشاورزیخدماتصنعت
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

518341875936.193216862.063640.705431.05آذربایجانشرقی
25114715128.471708568.033611.445172.06آذربایجانغربی

17201537031.221066762.019335.422311.34اردبیل
749753599548.013701349.378571.1411101.48اصفهان
299021376946.051516350.711660.568042.69البرز
7364238432.37450461.162793.791972.68ایالم
11318440338.90614354.28990.876735.95بوشهر
1684045786734.3610573462.795170.3142862.55تهران

چهارمحالو
بختیاری

14433675846.82709849.181741.214032.79

6232295047.34298847.95801.282143.43خراسانجنوبی
576341347823.394000269.416051.0535496.16خراسانرضوی
6499137921.22482474.23901.382063.17خراسانشمالی
412781141027.642547261.7132087.7711882.88خوزستان
7903308739.06453457.37851.081972.49زنجان
6737310946.15325948.372012.981682.49سمنان

سیستانو
بلوچستان

10597200818.95721868.114824.558898.39

889342574128.945551662.4221952.4754826.16فارس
12077398132.96671055.561000.83128610.65قزوین
14007492535.16827459.07490.357595.42قم

13601417430.69820160.302031.4910237.52کردستان
26159671225.661774267.827372.829683.70کرمان
14141313022.13995970.432811.997715.45کرمانشاه

کهگیلویهو
بویراحمد

7948288936.35455457.302973.742082.62

17509469726.831113463.599655.517134.07گلستان
26243738628.141632362.206252.3819097.27گیالن
14350404828.21941465.602601.816284.38لرستان
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تعداداستان
ثبتنامکنندگان

فعالیتاقتصادی

اظهارنشدهکشاورزیخدماتصنعت
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

395891120828.312564164.7718064.569342.36مازندران
10156535852.76448944.201341.321751.72مرکزی
15625254616.291239479.323952.532901.86هرمزگان
14690442930.15945064.332821.925293.60همدان
19034838444.051019453.561120.593441.81یزد
87148828948533.2253386761.26169421.94311943.58کل

 ادامه جدول 8.
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-6.علتبیکاری
با توجه به آنکه در سامانه پاسخ به سؤال علت بیکاری بر اساس اطالعات طبقه بندی شده )بسته( توسط افراد انتخاب شده 
است، بیشترین علت اعالم شده برای بیکاری عبارت اند از: 61 درصد حوادث غیرمترقبه1، 18/3 درصد تعطیلی کارگاه، 6/9 

درصد کاهش فعالیت کارگاه و 5/3 درصد عدم نیاز. سایر علل بیکاری در جدول 9 نمایش داده شده اند.               

     جدول 9. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک علت بیکاری
درصدتعدادثبتنامکنندگان                           

378864.35اتمامقرارداد
8080.09اخراجدراثنایپروژه

15560.18اخراجدراثنایفصلکار
35150.40اخراجدراثنایقرارداد

253632.91تعدیلنیرو
15989018.35تعطیلیکارگاه

1730.02تغییرساختاروجابهجاییکارگاه
53202961.05حوادثغیرمترقبه

8450.10عدمتواناییدرانجامکار
461865.30عدمنیاز

603096.92کاهشفعالیتکارگاه
29280.34کمبودنقدینگی

871488100کل

        

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ
 ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1. بـر اسـاس تبصـره 2 مـاده دوم قانـون بیمـه بیـکاری، بیمـه شـدگانی کـه بـه علت بروز حـوادث قهریـه و غیـر مترقبه از قبیـل سـیل، زلزله جنگ، 
آتش سوزی و… بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل، از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. 
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1-7.توزیعبهتفکیکاستان
همان گونه که جدول 10 نشــان می دهد، در طی این دوره، پنج اســتان تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان 
شــرقی، به ترتیب با 168404، 88934، 74975، 57634 و 51834 نفر، بیشــترین تعداد ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت 

درخواست بیمۀ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. 

جدول 10. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک استان 

تعداداستانها
تعدادثبتنامکنندگاناستانهاثبتنامکنندگان

88934فارس51834آذربایجانشرقی

12077قزوین25114آذربایجانغربی

14007قم17201اردبیل

13601کردستان74975اصفهان

26159کرمان29902البرز

14141کرمانشاه7364ایالم

7948کهگیلویهوبویراحمد11318بوشهر

17509گلستان168404تهران

26243گیالن14433چهارمحالوبختیاری

14350لرستان6232خراسانجنوبی

39589مازندران57634خراسانرضوی

10156مرکزی6499خراسانشمالی

15625هرمزگان41278خوزستان

14690همدان7903زنجان

19034یزد6737سمنان

871488کل10597سیستانوبلوچستان

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8.توزیعشهرستان
در ادامه، توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک شهرستان در هر استان به صورت مجزا 

مورد بررسی قرار می گیرد.  

1-8-1.استانآذربایجانشرقی
همان طور که جدول 11 نشان می دهد، در استان آذربایجان شرقی سه شهرستان تبریز، آذرشهر و مراغه به ترتیب با 32969، 
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2672 و 2394 نفر، بیشترین ثبت نام کننده در سامانۀ بیمۀ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. این تعداد به ترتیب 63/6، 
5/1 و 4/6 درصد از مجموع ثبت نام کنندگان بیمۀ بیکاری در این استان را پوشش می دهد. شهرستان های هوراند با 13 نفر، 
چاراویماق با 19 نفر و شهرستان خداآفرین با 96 نفر سه شهرستانی هستند که در استان آذربایجان شرقی دارای کمترین 

تعداد ثبت نام کننده در سامانۀ بیمۀ بیکاری در بازة زمانی موردبررسی هستند.

جدول 11. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان

درصدتعدادنامشهرستان

26725.15آذرشهر

10141.96اهر

10402.01اسکو

7921.53بستانآباد

11832.28بناب

3296963.60تبریز

13602.62جلفا

190.04چاراویماق

960.19خداآفرین

4660.90سراب

18783.62شبستر

3330.64عجبشیر

1980.38کلیبر

23944.62مراغه

16203.13مرند

4330.84ملکان

17043.29میانه

1140.22ورزقان

10532.03هریس

4440.86هشترود

130.03هوراند

390.08نامشخص

51834100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ 
ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-2.استانآذربایجانغربی
در استان آذربایجان غربی، سه شهرستان دارای بیشترین تعداد ثبت نام کنندة بیمۀ بیکاری بوده اند که به ترتیب عبارت اند از: 
ارومیه با 6269 نفر )24/9 درصد از کل ثبت نام کنندگان در استان(، خوی با 3814 نفر )15/1 درصد از کل ثبت نام کنندگان 
در استان( و مهاباد با 3155 نفر )12/5 درصد از کل متقاضیان در استان(. سه شهرستانی که کمترین تعداد متقاضی بیمۀ 
بیکاری در این اســتان را به خود اختصاص داده اند نیز به ترتیب عبارت است از: چالدران با 102 نفر )0/4(، پلدشت با 203 

نفر )0/81( و تکاب با 208 نفر )0/83(.

جدول 12. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در 
استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

626924.96ارومیه

2731.09اشنویه

24839.89بوکان

6762.69پیرانشهر

2080.83تکاب

381415.19خوی

1020.41چالدران

5722.28چایپاره

7082.82شوط

2030.81پلدشت

5592.23سردشت

11054.40سلماس

4121.64شاهیندژ

20298.08ماکو

315512.56مهاباد

16916.73میاندوآب

8163.25نقده

390.16نامشخص

25114100.00کل
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ 

ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-3.استاناردبیل
در اســتان اردبیل بیشترین ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواســت بیمۀ بیکاری به ترتیب مربوط به سه شهرستان 
اردبیل با 6864 نفر )50/3 درصد از کل ثبت نام شدگان استان(، خلخال با 2225 نفر )16/3 درصد از کل ثبت نام شدگان 
اســتان(، و گرمی با 944 نفر )6/9 درصد از کل ثبت نام شــدگان استان( اســت. دو شهرستان کوثر با 40 متقاضی بیمۀ 
بیکاری و نیر با 119 متقاضی کمترین تعداد ثبت نام شدگان در سامانۀ بیمۀ بیکاری را در استان اردبیل به خود اختصاص 

داده اند.
جدول 13. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان اردبیل به تفکیک شهرستان

درصدفراوانیشهرستان

875250/88اردبیل

9785/69بیلهسوار

121003/7پارسآباد

269768/15خلخال

38826/2سرعین

4325/0کوثر

111246/6گرمی

97869/5مشگینشهر

91029/5نمین

13377/0نیر

17201100کل
منبع: مرکز فناوری اطالعـات، ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، 

سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-4.استاناصفهان
در اســتان اصفهان، همان گونه که جدول 14 نشــان می دهد، بیشترین ثبت نام شــده در سامانۀ بیمۀ بیکاری مربوط به سه 
شهرستان اصفهان، نجف آباد و کاشان است. شهرستان اصفهان با 35336 نفر متقاضی بیمۀ بیکاری که 47/1 درصد از کل 
متقاضیان استان را تشکیل می دهد دارای بیشترین تعداد ثبت نام شده در سامانۀ بیمۀ بیکاری در استان است. بعد از اصفهان، 
شهرستان نجف آباد با 5728 نفر، معادل 7/6 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری استان، و در رتبۀ سوم شهرستان کاشان 
با 5341 نفر، یعنی 7/1 درصد از کل ثبت نام شــدگان اســتان، قرار دارند. شهرستان های خور و بیابانک، بویین و میاندشت، 
فریدون شــهر، و خوانسار به ترتیب با 48، 53، 169 و 202 نفر متقاضی بیمۀ بیکاری، دارای کمترین تعداد ثبت نام شده در 

سامانۀ بیمۀ بیکاری استان اصفهان هستند.

جدول 14. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان اصفهان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

27783.71آرانوبیدگل

4110.55اردستان
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ادامه جدول 14.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اداری،  تحول  و  اطالعات،ارتباطات  فناوری  مرکز  منبع: 

اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-5.استانالبرز
همان گونه که جدول 15 نشان می دهد، در استان البرز در میان 6 شهرستان، کرج با 18962 نفر متقاضی، که معادل 63/4 
درصد از کل ثبت نام شــدگان در این استان است، بیشترین متقاضی بیمۀ بیکاری در استان البرز را در بازة زمانی مد نظر به 
خود اختصاص می دهد. کمترین تعداد ثبت نام شده در سامانۀ بیمۀ بیکاری در استان البرز نیز مربوط به شهرستان طالقان با 

18 نفر )0/06 درصد( است.

درصدتعدادشهرستان

3533647.13اصفهان

22232.96برخوار

530.07بویینومیاندشت

7881.05تیرانوکرون

3850.51چادگان

32634.35خمینیشهر

2020.27خوانسار

480.06خوروبیابانک

5470.73سمیرم

42825.71شاهینشهرومیمه

22382.98شهرضا

2390.32دهاقان

2200.29فریدن

1690.23فریدونشهر

29523.94فالورجان

53417.12کاشان

6740.90گلپایگان

37605.02لنجان

23603.15مبارکه

2190.29نایین

57287.64نجفآباد

7581.01نطنز

10.00نامشخص

74975100.00کل
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جدول 15. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان البرز
 به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

1896263.41کرج

180.06طالقان

301110.07ساوجبالغ

403813.50فردیس

23217.76نظرآباد

15525.19اشتهارد

29902100.00کل

1-8-6.استانایالم
در استان ایالم بیشترین ثبت نام شدگان در سامانۀ درخواست بیمۀ بیکاری مربوط به شهرستان ایالم با 3497 متقاضی است 
که این تعداد 47/4 درصد از متقاضیان بیمۀ بیکاری در بازة زمانی مدنظر را در کل استان شامل می شود. شهرستانی که در 
رتبۀ دوم قرار می گیرد، دهلران با 958 نفر )13 درصد( اســت. شهرســتان سیروان و بدره به ترتیب با 51 و 82 نفر، که 0/6 
و 1/1 درصد از متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود، دارای کمترین تعداد ثبت نام شدگان استان در سامانۀ بیمۀ 

بیکاری هستند )جدول 16(.

جدول 16. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان ایالم به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

5577.56آبدانان

349747.49ایالم

5227.09ایوان

821.11بدره

4095.55شیروانچرداول

6278.51درهشهر

95813.01دهلران

510.69سیروان

1682.28ملکشاهی

4936.69مهران

7364100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-7.استانبوشهر
همان گونه که جدول 17 نشــان می دهد، در استان بوشهر بیشــترین تعداد ثبت نام شدگان در سامانۀ بیمۀ بیکاری در دورة 
موردنظر مربوط به شهرستان بوشهر با 3903 نفر )معادل 34/4 درصد از کل ثبت نام شدگان بیمۀ بیکاری استان( و کنگان با 
2147 نفر )معادل 18/9 درصد از کل ثبت نام شدگان استان( است. کمترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری در این استان نیز به 

ترتیب به شهرستان دیر، دیلم و تنگستان با 191، 264 و 270 نفر متقاضی برمی گردد.

جدول 17. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان بوشهر به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

390334.48بوشهر

2702.39تنگستان

3182.81جم

159914.13دشتستان

3222.85دشتی

1911.69دیر

2642.33دیلم

145312.84عسلویه

214718.97کنگان

8517.52گناوه

11318100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-8.استانتهران
در اســتان تهران، شهرســتان تهران با 117200 نفر متقاضی، که 69/5 درصد کل ثبت نام شدگان استان را شامل می شود، 
دارای بیشترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری است. تعداد متقاضیان بیمۀ بیکاری در شهرستان های دیگر با فاصلۀ زیاد نسبت 
به شهرستان تهران توزیع شده است. در رتبۀ دوم و سوم به ترتیب شهرستان ری و پاکدشت با 6954 و 6216 نفر متقاضی 
قرار دارد. کمترین تعداد ثبت نام شده در سامانۀ بیمۀ بیکاری در تهران نیز به شهرستان فیروزکوه با 217 نفر و شمیرانات با 

449 نفر برمی گردد )جدول 18(. 

جدول 18. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان تهران به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

47792.84اسالمشهر

40512.41بهارستان

62163.69پاکدشت
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درصدتعدادشهرستان

34422.04پردیس

4750.28پیشوا

11720069.59تهران

12010.71دماوند

54583.24رباطکریم

69544.13ری

4490.27شمیرانات

54023.21شهریار

45042.67قدس

18051.07قرچک

2170.13فیروزکوه

36942.19مالرد

25571.52ورامین

168404100.00کل

ادامه جدول 18.

1-8-9.استانچهارمحالوبختیاری
جدول 19 نشــان می دهد که در میان شهرســتان های استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین تعداد ثبت نام شده در سامانۀ 
بیمۀ بیکاری، به ترتیب به شهرســتان های شهرکرد و لردگان برمی گردد. شهرکرد دارای 4422 نفر، یعنی 30/6 درصد کل 
ثبت نام شــدگان بیمۀ بیکاری اســتان چهارمحال و بختیاری است و لردگان 3667 نفر از این افراد را که معادل 25/4 درصد 

متقاضیان بیمۀ بیکاری استان در بازة زمانی ذکرشده است، پوشش می دهد.

جدول 19. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

442230.64شهرکرد

163311.31بروجن

366725.41لردگان

193613.41فارسان

11748.13اردل

3862.67کوهرنگ
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درصدتعدادشهرستان

3482.41کیار

1611.12بن

2841.97سامان

4222.92خانمیرزا

14433100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-10.استانخراسانجنوبی
با توجه به جدول 20، در استان خراسان جنوبی دو شهرستان طبس و بیرجند به ترتیب با 2615 و 2286 نفر، شامل بیشترین 
ثبت نام کننده در سامانۀ بیمۀ بیکاری هستند. این تعداد به ترتیب 41/9 و 36/6 درصد از مجموع ثبت نام کنندگان بیمۀ بیکاری 
در این استان را پوشش می دهند.  متقاضیان بیمۀ بیکاری در سایر شهرستان های این استان با نسبتی نزدیک به هم توزیع 
شده اندکه البته اختالف زیادی با توزیع این افراد در دو شهرستان طبس و بیرجند دارند. شهرستان فردوس با 14 نفر و سرایان 

با 65 نفر دو شهرستانی هستند که در استان خراسان جنوبی کمترین تعداد ثبت نام کننده در سامانۀ بیمۀ بیکاری را دارند.

جدول 20. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست  بیمۀ بیکاری
در استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

228636.68بیرجند

140.22فردوس

261541.96طبس

3555.70قائنات

2944.72نهبندان

1031.65سربیشه

891.43درمیان

651.04سرایان

1091.75بشرویه

871.40زیرکوه

2153.45خوسف

6232100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-11.استانخراسانرضوی
در بین 32 شهرســتان استان خراسان رضوی، بیشترین ثبت نام شــدگان در بازة زمانی موردنظر، در سامانۀ بیمۀ بیکاری به 
شهرستان مشهد با 42581 نفر برمی گردد که 73/8 درصد کل ثبت نام شدگان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود. مشهد 
از نظر تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری با سایر شهرستان ها اختالف زیادی دارد. بعد از مشهد، به ترتیب شهرستان های نیشابور، 
سبزوار، گناباد، بینالود و تربیت حیدریه با 2699، 1572، 1544، 1307 و 1155 نفر دارای بیشترین متقاضی بیمۀ بیکاری 
در استان خراسان رضوی هستند. شهرستان های خوشاب، ششتمد، داورزن و باخرز نیز به ترتیب با 5، 12، 17 و 26 متقاضی 

دارای کمترین تعداد ثبت نام شدة بیمۀ بیکاری در بازة زمانی مشخص شده در استان خراسان رضوی هستند )جدول 21(.

جدول 21. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ بیمۀ بیکاری در استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستاندرصدتعدادشهرستان

470.08زاوه260.05باخرز

1210.21زبرخان810.14بجستان

15722.73سبزوار3250.56بردسکن

3080.53سرخس13072.27بینالود

120.02ششتمد2420.42تایباد

1090.19صالحآباد8821.53تربتجام

5560.96فریمان11552.00تربتحیدریه

330.06فیروزه450.08جغتای

7351.28قوچان1470.26جوین

8431.46کاشمر11391.98چناران

810.14کالت1330.23خلیلآباد

320.06کوهسرخ4480.78خواف

15442.68گناباد50.01خوشاب

4258173.88مشهد170.03داورزن

960.17مهوالت1920.33درگز

26994.68نیشابور1210.21رشتخوار

کل:تعداد57634-درصد100.00

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-12.استانخراسانشمالی
همان طور که جدول 22 نشان می دهد، در استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد با 3906 نفر، که 60/1 درصد کل 
ثبت نام شــدگان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود، دارای بیشــترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری در خراسان شمالی 
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است. بعد از بجنورد، شهرستان شیروان با 1092 نفر )16/8درصد( در رتبۀ دوم قرار می گیرد. کمترین تعداد ثبت نام شده 
نیز به شهرستان فاروج با 97 نفر متقاضی برمی گردد.

جدول 22. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان
390660.10بجنورد

109216.80شیروان

5879.03اسفراین

3976.11مانهوسملقان

971.49فاروج

1422.18جاجرم

1011.55گرمه

1772.72رازوجرگالن

6499100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار  و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-13.استانخوزستان
همان گونه که جدول 23 نشان می دهد، در استان خوزستان، بیشترین تعداد ثبت نام شده در سامانۀ بیمۀ بیکاری به شهرستان 
اهواز با 11936 نفر مربوط می شود. این تعداد 28/9 درصد از کل ثبت نام شدگان بیمۀ بیکاری در این استان را شامل می گردد. 
دو شهرستان ایذه و دزفول به ترتیب با 5424 نفر )13/1 درصد( و 3137 نفر )7/6 درصد( در رتبۀ دوم و سوم قرار می گیرند. 
کمترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری در این استان نیز به سه شهرستان حمیدیه، آغاجاری و هفتکل با 93 نفر )0/2 درصد(، 

111 نفر )0/2 درصد( و 128 نفر )0/3 درصد( برمی گردد.

جدول 23. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان خوزستان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

1193628.92اهواز

25086.08آبادان

1110.27آغاجاری

5191.26امیدیه

3910.95اندیکا

12833.11اندیمشک
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درصدتعدادشهرستان

542413.14ایذه

5551.34باغملک

3080.75باوی

6051.47بندرامامخمینی

13973.38بندرماهشهر

17864.33بهبهان

930.23حمیدیه

13593.29خرمشهر

31377.60دزفول

4651.13دشتآزادگان

2250.55رامشیر

6991.69رامهرمز

25616.20شادگان

13363.24شوش

18854.57شوشتر

2100.51کارون

2060.50گتوند

2400.58اللی

16093.90مسجدسلیمان

1280.31هفتکل

1450.35هندیجان

1570.38هویزه

41278100.00کل
ادامه جدول 23.

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-14.استانزنجان
بر اساس اطالعات جدول 24، در میان 8 شهرستان استان زنجان، شهرستان زنجان با 4660 متقاضی بیمۀ بیکاری، که 58/9 
درصد کل متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را در بازة زمانی مشخص شده شامل می شود، دارای بیشترین تعداد ثبت نام شده در 
سامانۀ بیمۀ بیکاری است. شهرستان ابهر با 1511 نفر )19/1 درصد( در رتبۀ دوم قرار دارد. دو شهرستان ماهنشان و ایجرود 
به ترتیب با 52 و 64 نفر، که 0/6 و 0/8 درصد کل ثبت نام شــدگان بیمۀ بیکاری اســتان را شــامل می شود، دارای کمترین 

متقاضی بیمۀ بیکاری در استان زنجان هستند.
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جدول 24. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان زنجان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

151119.12ابهر

640.81ایجرود

82310.41خرمدره

5326.73خدابنده

466058.96زنجان

1461.85سلطانیه

520.66ماهنشان

1151.46طارم

7903100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-15.استانسمنان
در استان سمنان از 6737 نفر متقاضی که در سامانۀ بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده اند، شهرستان شاهرود و سمنان به ترتیب با 
2035 و 1845 نفر، که به ترتیب معادل 30/2 و 27/3 درصد از کل ثبت نام شدگان در استان می باشند، دارای بیشترین تعداد 
ثبت نام شدگان هستند. شهرستان ارادان نیز با 11 ثبت نام شده، معادل 0/1 درصد کل افراد ثبت نام شدة استان، دارای کمترین 

تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری در استان است )جدول 25(.

جدول 25. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ 
بیکاری در استان سمنان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان
110.16ارادان
184527.39سمنان
203530.21شاهرود
75111.15دامغان
177726.38گرمسار

320.47مهدیشهر
1111.65سرخه
1752.60میامی
6737100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-16.استانسیستانوبلوچستان
تعداد کل افرادی که در اســتان سیستان و بلوچستان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده اند 10597 نفر 
اســت. از این تعداد، زاهدان با 5394 نفر که بیش از 50 درصد کل ثبت نام شدگان استان را شامل می شود، دارای بیشترین 
متقاضی بیمۀ بیکاری استان است. دو شهرستان زابل و چابهار با 1564 نفر)14/7 درصد( و 1250 نفر)11/8 درصد( در رتبۀ 
دوم و ســوم قرار دارند. شهرســتان های تفتان با 7 نفر، دشتیاری با 14 نفر، و فنوج و دلگان هریک با 17 نفر دارای کمترین 

تعداد ثبت نام شده در سامانۀ بیمۀ بیکاری در استان هستند )جدول 26(.

جدول 26. توزیع ثبت نام شدگان در سامانه بیمۀ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستاندرصدتعدادشهرستان

2762.60زهک539450.90زاهدان

490.46مهرستان4674.41ایرانشهر

170.16فنوج125011.80چابهار

170.16دلگان3983.76سراوان

1071.01هیرمند1891.78نیکشهر

190.18قصرقند156414.76زابل

490.46بمپوز3923.70خاش

250.24نیمروز570.54کنارک

370.35میرجاوه870.82راسک

70.07تفتان290.27سرباز
1050.99هامون480.45سیبوسوران

10597100.00کل140.13دشتیاری

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-17.استانفارس
همان طور که جدول 27 نشان می دهد، تعداد کل ثبت نام شدگان سامانه بیمۀ بیکاری در استان فارس در بازة زمانی مورد 
نظر 88934 نفر است. در این میان شهرستان شیراز با 47021 نفر متقاضی و بیش از 50 درصد کل ثبت نام شدگان استان 
فارس، دارای بیشــترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری است. شیراز نسبت به شهرســتان های دیگر این استان از نظر تعداد 
ثبت نام شــده در سامانۀ بیمۀ بیکاری اختالف زیادی دارد. شهرستان های مرودشت، کازرون و الرستان به ترتیب با 4010، 
3527 و 3114 نفر که به ترتیب 4/5، 3/9، 3/5 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شوند، در رده های 
بعدی قرار می گیرند. شهرستان سرجهان نیز با 180 نفر دارای کمترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری استان است. بعد از آن 

شهرستان های اوز، رستم و خفر به ترتیب با 207، 237 و 262 نفر ثبت نام شده، قرار می گیرند.
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جدول 27. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان فارس به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستاندرصدتعدادشهرستان

11251.26سپیدان17061.92آباده

1800.20سرچهان4420.50ارسنجان

4220.47سروستان14161.59استهبان

4702152.87شیراز14021.58اقلید

4550.51فراشبند2070.23اوز

26472.98فسا3490.39بختگان

15481.74فیروزآباد5100.57بوانات

3350.38قیروکازربن4440.50بیضا

35273.97کازرون3030.34پاسارگاد

7010.79کوار24542.76جهرم

3570.40کوهچنار5030.57خرامه

5690.64گراش21922.46خرمبید

31143.50الرستان2620.29خفر

7990.90المرد3230.36خنج

40104.51مرودشت22322.51داراب

12431.40ممسنی2370.27رستم

8440.95مهر22632.54زرقان

23422.63نیریز4500.51زریندشت

کل:تعداد88934-درصد100.00

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-18.استانقزوین
با توجه به جدول 28، در اســتان قزوین، بیشــترین ثبت نام شده در ســامانۀ بیمۀ بیکاری مربوط به شهرستان قزوین با 
6977 ثبت نام شــده است. این تعداد 57/7 درصد از کل ثبت نام شــدگان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود. کمترین 
تعداد نیز به شهرســتان آوج با 47 نفر برمی گردد؛ این تعداد 0/3 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری اســتان را شامل 

می شود.
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جدول 28. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان قزوین به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

697757.77قزوین

133411.05تاکستان

5644.67بوئینزهرا

10138.39آبیک

214217.74البرز

470.39آوج

12077100.00کل
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-19.استانقم
تعداد کل افراد در استان قم که در بازة زمانی مذکور در سامانۀ بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده اند 14007 نفر است.

1-8-20.استانکردستان
با توجه به اطالعات جدول 29، در اســتان کردستان، شهرستان ســنندج با 5648 نفر دارای بیشترین تعداد ثبت نام شده 
در ســامانه بیمۀ بیکاری می باشد. این تعداد 41/5 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود. بعد از آن 
شهرستان سقز با 2389 نفر ثبت نام شده قرار می گیرد که معادل 17/5 درصد کل متقاضیان استان است. شهرستان سروآباد 

نیز با 33 نفر، دارای کمترین تعداد ثبت نام شده در سامانۀ بیمۀ بیکاری در استان است.

جدول 29.توزیع ثبت نام شدگان در سامانه ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان کردستان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان
564841.53سنندج
238917.56سقز
11448.41مریوان
10327.59بانه
12329.06قروه

3782.78کامیاران
3182.34بیجار

11468.43دیواندره
2812.07دهگالن
330.24سروآباد
13601100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-21.استانکرمان
در استان کرمان با 23 شهرستان، 26159 نفر در بازة زمانی مشخص شده، متقاضی بیمۀ بیکاری بوده اند. از این تعداد بیشترین 
افراد ثبت نام شــده به شهرستان کرمان، با 11780 نفر، بر می گردد )جدول 30(. این تعداد 45 درصد از کل ثبت نام شدگان 
را شــامل می شــود. بعد از کرمان، شهرستان های رفسنجان و ســیرجان به ترتیب با 3436 نفر )13/1 درصد( و 2667 نفر 
)10/2 درصد( قرار دارند. شهرســتان نرماشــیر با 13 نفر ثبت نام شده دارای کمترین متقاضی بیمۀ بیکاری در استان است. 

شهرستان های فهرج، فاریاب و رودبار جنوب به ترتیب با 23، 44 و 56 نفر در رده های بعدی قرار می گیرند.

جدول 30. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری در استان کرمان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستاندرصدتعدادشهرستان

266710.20سیرجان3021.15ارزوئیه

6862.62شهربابک2851.09انار

1710.65عنبرآباد4701.80بافت

440.17فاریاب5432.08بردسیر

230.09فهرج8773.35بم

1500.57قلعهگنج14475.53جیرفت

1178045.03کرمان1210.46رابر

4591.75کوهنوج3121.19راور

5682.17کوهبنان343613.14رفسنجان

رودبار
جنوب

1710.65منوجان560.21

130.05نرماشیر1600.61ریگان

26159100.00کل14185.42زرند

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-22.استانکرمانشاه
همان گونه که در جدول 31 نشان داده شده است، در استان کرمانشاه، 14141 نفر در بازة زمانی مشخص شده، متقاضی 
بیمۀ بیکاری بوده اند. از این تعداد بیشترین افراد ثبت نام شده به شهرستان کرمانشاه با 9259 نفر برمی گردد. این تعداد 
65/4 درصد از کل ثبت نام شدگان را شامل می شود. بعد از کرمانشاه، شهرستان اسالم آباد غرب با 1304 نفر )9/2 درصد( 
قرار دارد. شهرستان ثالث باباجانی با 58 نفر )0/4 درصد( ثبت نام شده دارای کمترین متقاضی بیمۀ بیکاری استان است. 

شهرستان  داالهو با 97 نفر )0/6 درصد( در ردة بعدی قرار می گیرد.
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جدول 31. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

13049.22اسالمآبادغرب

3292.33پاوه

580.41ثالثباباجانی

4192.96جوانرود

970.69داالهو

1981.40روانسر

8766.19سرپلذهاب

3062.16سنقر

2641.87صحنه

1741.23قصرشیرین

925965.48کرمانشاه

3032.14کنگاور

2111.49گیالنغرب

3432.43هرسین

14141100.00کل
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-23.استانکهگیلویهوبویراحمد
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد با 3428 نفر متقاضی بیمۀ بیکاری در ردة نخست قرار می گیرد. این 
تعداد معادل 43/1 درصد کل ثبت نام شــدگان اســتان در سامانۀ بیمۀ بیکاری اســت. بعد از آن، دو شهرستان کهگیلویه و 
گچســاران، به ترتیب با 1339 نفر )16/8 درصد( و 1259 نفر )15/8 درصد( قرار می گیرند. کمترین تعداد ثبت نام شــده در 

سامانۀ بیمۀ بیکاری در این استان نیز به شهرستان مارگون با 55 نفر )0/6 درصد( بر می گردد )جدول 32(.

جدول 32. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان
342843.13بویراحمد
1892.38باشت
3864.86بهمئی
103012.96دنا
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درصدتعدادشهرستان
133916.85کهگیلویه
125915.84گچساران
1071.35چرام
1551.95لنده

550.69مارگون

7948100.00کل
ادامه جدول 32.

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-24.استانگلستان
با توجه به اطالعات جدول 33، در اســتان گلســتان 17509 نفر در بازة زمانی اســفندماه 1398 تا اردیبهشــت ماه 1399 
متقاضی دریافت بیمۀ بیکاری بوده اند. از این تعداد 6270 نفر آن به شهرســتان گرگان مربوط می شــود که 35/8 درصد از 
کل ثبت نام شدگان استان را شامل می شود. در ردة دوم شهرستان گنبدکاووس قرار می گیرد که با 3162 نفر، 18 درصد از 
متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود. دو شهرستان مراوه تپه و بندرگز نیز به ترتیب با 178 )1 درصد( و 211 نفر 

)1/2 درصد( دارای کمترین متقاضی بیمۀ بیکاری استان در بازه زمانی ذکر شده هستند.

جدول 33. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان گلستان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان
10796.16آزادشهر
11056.31آققال
627035.81گرگان

316218.06گنبدکاووس
8144.65بندرترکمن
2801.60گمیشان
8915.09رامیان
4942.82کردکوی
2111.21بندرگز

15889.07علیآبادکتول
2851.63گالیکش
5273.01کالله

1781.02مراوهتپه
6253.57مینودشت

17509100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-25.استانگیالن
همان طور که جدول 34 نشان می دهد، در استان گیالن، شهرستان رشت با 11878 نفر دارای بیشترین تعداد ثبت نام شده 
در ســامانه بیمۀ بیکاری اســت. این تعداد 45/2 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری اســتان را شامل می شود. بعد از آن 
شهرســتان های بندر انزلی و الهیجان به ترتیب با 2950 )11/2 درصد( و 1860 )7 درصد(  قرار می گیرند. شهرستان های 
املش و ســیاهکل نیز با 205 نفر )7/ 0درصد( و 260 نفر )0/9 درصد( دارای کمترین تعداد ثبت نام شــده در ســامانۀ بیمۀ 

بیکاری در استان هستند.

جدول 34. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری 
در استان گیالن به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

2050.78املش

4931.88آستانهاشرفیه

13795.25آستارا

295011.24بندرانزلی

1187845.26رشت

12354.71رودسر

8693.31رودبار

4821.84رضوانشهر

2600.99سیاهکل

7582.89صومعهسرا

7052.69فومن

3191.22ماسال

4241.62شفت

12274.68لنگرود

18607.09الهیجان

11994.57طوالش)تالش(

26243100.00کل
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-26.استانلرستان
در استان لرستان، شهرستان بروجرد با 4544 نفر دارای بیشترین تعداد ثبت نام شده در سامانۀ بیمۀ بیکاری است. این تعداد 
31/6 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود. بعد از آن شهرستان خرم آباد با 4249 نفر )29/6 درصد(  
قرار می گیرد. شهرســتان های رومشــکان و چگنی نیز با 63 نفر )0/4 درصد( و 102 نفر )0/7 درصد( دارای کمترین تعداد 

ثبت نام شده در سامانه بیمۀ بیکاری در استان هستند )جدول 35(.
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جدول 35. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ بیمۀ بیکاری 
در استان لرستان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

3792.64ازنا

10307.18الیگودرز

454431.67بروجرد

3572.49پلدختر

1020.71چگنی

424929.61خرمآباد

186312.98دلفان

8906.20دورود

630.44رومشکان

4002.79سلسله

4733.30کوهدشت

14350100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-27.استانمازندران
تعداد کل ثبت نام شــدگان سامانۀ بیمۀ بیکاری در اســتان مازندران در بازة زمانی مورد نظر 39589 نفر است. در این میان 
شهرســتان ساری با 9121 نفر و بیش از 23 درصد کل ثبت نام شدگان استان، دارای بیشترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری 
است. شهرستان های بابل و آمل به ترتیب با 5077 و 4384 نفر که به ترتیب 12/8 و 11 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری 
استان را شامل می شوند، در رده های بعدی قرار می گیرند. شهرستان سیمرغ نیز با 47 نفر )0/1 درصد( دارای کمترین تعداد 
متقاضی بیمۀ بیکاری استان است. بعد از آن شهرستان های کالردشت و گلوگاه به ترتیب با 174 نفر )0/4 درصد(  و 303 

نفر )0/7 درصد( ثبت نام شده، قرار می گیرند )جدول 36(.

جدول 36. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری 
در استان مازندران به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

438411.07امل

507712.82بابل

29317.40بابلسر

15473.91بهشهر

7741.96جویبار
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درصدتعدادشهرستان

18694.72چالوس

1740.44کالردشت

8132.05رامسر

912123.04ساری

13043.29سوادکوه

4881.23سوادکوهشمالی

470.12سیمرغ

12403.13تنکابن

10512.65عباسآباد

5301.34فریدونکنار

25676.48قائمشهر

3030.77گلوگاه

9202.32محمودآباد

6521.65میاندرود

9392.37نکا

12853.25نوشهر

15733.97نور

39589100.00کل

ادامه جدول 36.
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-28.استانمرکزی
بر اســاس جدول 37، تعداد کل ثبت نام شدگان ســامانۀ بیمۀ بیکاری در استان مرکزی 10156 نفر است. شهرستان اراک 
با 4167 نفر و 41 درصد کل ثبت نام شــدگان، دارای بیشترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری استان است. شهرستان  ساوه با 
2076 نفر که 20/4 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود، در ردة بعدی قرار می گیرد. شهرستان های 
خنداب و فراهان نیز به ترتیب با 29 و 70 نفر دارای کمترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری استان هستند. این تعداد به ترتیب 

0/2 و 0/6 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود.
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جدول 37. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان مرکزی به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

416741.03اراک

1501.48آشتیان

2772.73تفرش

9569.41خمین

290.29خنداب

6015.92دلیجان

7427.31زرندیه

207620.44ساوه

3753.69شازند

1131.11کمیجان

6005.91محالت

700.69فراهان

10156100.00کل

1-8-29.استانهرمزگان
مطابق با جدول 38، در استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس با 7526 نفر که 48/1 درصد کل ثبت نام شدگان بیمۀ بیکاری 
در اســتان را شــامل می شود، دارای بیشترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری اســت. بعد از بندرعباس، بندرلنگه با 3855 نفر 
)24/6درصد( در رتبۀ دوم قرار می گیرد. کمترین تعداد ثبت نام شده نیز به شهرستان های ابوموسی و بشاگرد با 8 و 94 نفر 

متقاضی برمی گردد.

جدول 38. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان هرمزگان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

752648.17بندرعباس

12217.81میناب

385524.67بندرلنگه

12788.18قشم

4012.57رودان

3081.97بستک



WWW.SSOR.IR
SOCIAL SECURITY گـزارش هجدهــم

RESEARCH INSTITUTE
38

درصدتعدادشهرستان

1651.06حاجیآباد

1440.92جاسک

1731.11خمیر

2981.91پارسیان

1540.99سیریک

940.60بشاگرد

80.05ابوموسی

15625100.00کل

ادامه جدول 38. 
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

1-8-30.استانهمدان
در اســتان همدان، شهرســتان همدان با 7792 نفر که 53 درصد کل ثبت نام شدگان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود، 
دارای بیشــترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری است. بعد از همدان، شهرستان مالیر با 1885 نفر )12/8 درصد( در رتبۀ دوم 

قرار می گیرد. کمترین تعداد ثبت نام شده نیز به شهرستان  فامنین با 136 نفر متقاضی برمی گردد )جدول 39(.     

جدول 39. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان همدان به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

7985.43اسدآباد

9096.19بهار

6864.67تویسرکان

4222.87رزن

1941.32درگزین

4473.04کبودرآهنگ

188512.83مالیر

1360.93فامنین

14219.67نهاوند

779253.04همدان

14690100.00کل
منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30
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1-8-31.استانیزد
در استان یزد، شهرستان یزد با 13215 نفر که بیش از 69 درصد کل ثبت نام شدگان بیمۀ بیکاری استان را شامل می شود، 
دارای بیشترین تعداد متقاضی بیمۀ بیکاری است. بعد از یزد، شهرستان اردکان با 1377 نفر )7/2 درصد( در رتبۀ دوم قرار 
می گیرد. کمترین تعداد ثبت نام شــده نیز به شهرســتان  بهاباد با 34 نفر متقاضی برمی گردد. این تعداد تنها 0/1 درصد کل 

متقاضیان بیمۀ بیکاری استان یزد را تشکیل می دهد )جدول 40(.

جدول 40. توزیع ثبت نام شدگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 در استان یزد به تفکیک شهرستان

درصدتعدادشهرستان

6663.50ابرکوه

13777.23اردکان

7493.94اشکذر

4682.46بافق

340.18بهاباد

4352.29تفت

5452.86خاتم

6453.39مهریز

9004.73میبد

1321569.43یزد

19034100.00کل

منبع: مرکز فناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداری، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 99/4/30

2-مختصاتاجتماعی-اقتصادیثبتنامکنندگان
در این بخش، سیمای متقاضیان و ثبت نام کنندگان بیمۀ بیکاری در بازة زمانی مورد نظر، تحت تأثیر شیوع کرونا، به کمک 
اطالعات موجود در پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان بررســی شــده اســت. بدین ترتیب وضعیت اجتماعی و اقتصادی این 
متقاضیان اعم از نحوة دریافت انتقال های نقدی یارانه ای، وضعیت عضویت آن ها در صندوق های بیمه ای کشور، وضعیت قرار 
گرفتن در دهک های درآمدی و ... به کمک داده های موجود در این پایگاه اطالعات، به طور کلی رصد می شــود. نکتۀ حائز 
اهمیت آن است که این رصد اطالعات با هدف شناسایی دقیق وضعیت خانوار جامعۀ کارگرانی که تحت تأثیر شرایط کرونا 
بیکار شده اند)و در سامانه ثبت نام کرده اند(، به منظور ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی آنها در این دوران، میزان تاب آوری و  

میزان آسیب پذیری آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است.



WWW.SSOR.IR
SOCIAL SECURITY گـزارش هجدهــم

RESEARCH INSTITUTE
40

2-1.محلسکونت)شهریوروستایی(

بر اساس اطالعات موجود در پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان، از 871488 نفر متقاضی بیمۀ بیکاری در بازة زمانی اسفندماه 
1398 تا اردیبهشتماه 1399، 658396 نفر، یعنی 75/5 درصد از افراد ساکن مناطق شهری بوده اند، و 175413 نفر، یعنی 

20/1 درصد نیز ساکن مناطق روستایی بوده اند. وضعیت سکونت 37679 نفر در سامانه مشخص نشده است )جدول 41(.

جدول 41. توزیع ثبت نام کنندگان در سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک محل سکونت

درصدتعداد

17541320/13روستایی

65839675/55شهری

376794/32نامشخص

871488100/00کل

پایگاه اطالعات رفاه  تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت 
ایرانیان، 99/6/30

2-2.وضعیتیارانهبگیریافراددرفروردینماه1399

بر اساس اطالعات موجود در پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان از 871488 نفر متقاضی بیمۀ بیکاری در بازة زمانی مذکور، 
814062 نفر، یعنی 93/4 درصد در فروردینماه 1399 یارانه دریافت کردهاند، و 56410 نفر، یعنی 6/4 درصد در این زمان 

یارانه دریافت نکرده اند. وضعیت یارانهبگیری 1016 نفر نیز )0/12 درصد( در سامانه مشخص نشده است )جدول 42(.

جدول 42. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 به تفکیک وضعیت یارانه بگیری در فروردین ماه 1399

درصدتعداد

 564106/74عدمدریافت

 81406239/14دریافت

10160/12نامشخص

871488100کل

رفاه  اطالعات  پایگاه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی،  رفاه  معاونت  منبع: 
ایرانیان، 99/6/30

2-3.وضعیتبالکهدفمندی
بر اساس اطالعات موجود در پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان، 835746 نفر که معادل 95/9 درصد کل افراد ثبت نام شده 
در این ســامانه است، در بالک هدفمندی نبوده اند. مطابق با جدول 43، 34726 نفر نیز که معادل 3/9 درصد افراد است، 

در بالک هدفمندی قرار داشته اند. 
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جدول 43. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک بالک هدفمندی

آیافرددربالکهدفمندیبودهاست؟

درصدتعداد

83574695/90خیر

347263/98بله

10160/12نامشخص

871488100/00کل
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-4.وضعیتیارانۀمعیشتیدرخرداد1399

بر اساس اطالعات موجود در پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان، 236537 نفر که معادل 27/14 درصد کل افراد ثبت نام شده 
در این سامانه است، دریافت کنندة یارانۀ معیشتی نیستند. همچنین، همان گونه که جدول 44 نشان می دهد، 633935 نفر 

نیز که معادل 72/7 درصد افراد است، یارانۀ معیشتی دریافت می کنند.

جدول 44. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک وضعیت یارانۀ معیشتی

آیادرخرداد1399یارانۀمعیشتیدریافتکردهاست؟

درصدتعداد

23653727/14خیر

63393572/74بله

10160/12نامشخص

871488100/00کل

منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-5.وضعیتدریافتتسهیالتکرونا

بیش از 99 درصد از افرادی که در این سامانه به عنوان متقاضی بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده اند، تسهیالت کرونا را دریافت 
نکرده انــد. این درصد بیانگر 868606 نفر از افراد اســت. این در حالی اســت که 1866 نفر معــادل 0/2 درصد از افراد 

متقاضی بیمۀ بیکاری، معیشت کرونا را دریافت کرده اند )جدول 45(. 
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جدول 45.توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 به تفکیک وضعیت دریافت یارانۀ معیشت کرونا

آیایارانۀمعیشتکرونا)1میلیونخانوار(دریافتکرده
است؟

درصدتعداد
86860699/67خیر

18660/21بله

10160/12نامشخص

871488100کل

پایگاه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی،  رفاه  معاونت  منبع: 
اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-6.استخدامدولتی/غیردولتی

بر اساس جدول 46، از بین متقاضیان بیمۀ بیکاری، تنها 685 نفر یعنی حدود 0/08 درصد از متقاضیان کارمند دولت بوده اند 
و بیش از 99 درصد از افرادی که در این سامانه به عنوان متقاضی بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده اند، کارمند دولت نبوده اند. 

جدول 46. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک وضعیت کارمند بودن

آیاکارمنددولتاست؟

درصدتعداد

86978799/80خیر

6850/08بله

10160/12نامشخص

871488100/00کل

پایگاه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی،  رفاه  معاونت  منبع: 
اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-7.تعدادسفرهایغیرزیارتیدرسال1398

همان گونه که جدول 47 نشــان می دهد، نزدیک به 98 درصد از متقاضیان معادل 85305 نفر در ســال 1398 هیچ سفر 
غیرزیارتی نداشته اند. 14226 و 2174 نفر نیز که به ترتیب معادل 1/6 و 0/2 درصد افراد است، در این سال به ترتیب یک 
و دو ســفر غیرزیارتی داشته اند. 918 نفر نیز )0/1 درصد( بین 3 تا 5 بار به سفر غیرزیارتی در سال 1398 رفته اند و 176 

نفر 5 یا بیشتر از 5 بار در سال 1398 سفر غیرزیارتی داشته اند. 



WWW.SSOR.IR
SOCIAL SECURITY گـزارش هجدهــم

RESEARCH INSTITUTE
43

جدول 47. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 به تفکیک تعداد سفرهای غیر زیارتی در سال 1398

تعدادسفرغیر
زیارتی

درصدتعداد

85305097/8صفر

1142261/63

221740/24

3-59180/1

51760/02وبیشتر

871488100/00کل

پایگاه  اجتماعی،  رفـاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتمـاعی،  رفاه  معاونت  منبع: 
اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-8.وضعیتمالکیتخودرویغیرعمومی

بر اســاس اطالعات پایــگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان، 554505 نفر معادل 63.6 درصــد دارای هیچ خودرویی نبوده اند، و 
276093 نفــر )31/7 درصد( یک خودرو، 34703 نفر )3/9 درصــد( 2 خودرو، 4164 نفر 3 خودرو و 984 نفر 4 خودرو و 

بیشتر داشته اند )جدول 48(.

جدول 48. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 به تفکیک وضعیت مالکیت خودروی عمومی

درصدتعدادتعدادخودرویغیرعمومی

55450563.6صفر

127611431.7

2347043.9

341650.48

49840.11وبیشتر

10160.11نامشخص

871488100/00کل

منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-9.وضعیتمعلولیتتحتپوششبهزیستی

در میان متقاضیان بیمۀ بیکاری در سامانه، 11989 نفر، معادل 1/3 درصد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند و 98/5 درصد از این افراد، معادل 858483 نفر معلول تحت پوشش بهزیستی نیستند )جدول 49(. 
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جدول 49. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک 
وضعیت معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

آیافردمعلولتحتپوششبهزیستیاست؟

درصدتعداد
85848398/51خیر

119891/38بله

10160/12نامشخص

871488100/00کل
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-10.پوششتوسطصندوقبازنشســتگیکشوری،صندوقبیمۀاجتماعیکشاورزان،روستاییانوعشایر
ایالتوصندوقفوالد

از بین متقاضیان بیمۀ بیکاری در بازة زمانی مذکور، 957 نفر مســتمری بگیر صندوق بازنشســتگی کشــوری و 461 نفر 
مستمری بگیر صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، و 14966 نفر بیمه پرداز این صندوق محسوب می شوند. 

همچنین در بین این متقاضیان 25 نفر مستمری بگیر صندوق فوالد هستند )جدول 50(.

جدول 50. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک پوشش 
توسط صندوق های بیمه ای کشور

وضعیتپوششتوسطصندوقهایبیمهایکشور
درصدتعداد

9570/11مستمریبگیربازنشستگیکشوری

4610/05مستمریبگیرصندوقکشاورزان،روستاییانوعشایر

149661/72بیمهپردازصندوقکشاورزان،روستاییانوعشایر

250/000مستمریبگیرصندوقفوالد
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-11.وضعیتپوششتوسطسازمانتأمیناجتماعی

از بین متقاضیان ســامانۀ آنالین ثبت درخواست بیمۀ بیکاری، 765117 نفر معادل 87/7 درصد، بیمه پرداز سازمان تأمین 
اجتماعی بوده اند. همچنین از بین این 871488 نفر، 36407 نفر معادل 4/2 درصد، کارفرمای تأمین اجتماعی محســوب 
می شوند. که از این میان 35761 نفر آنها با جمعیت بیمه پرداز سازمان، مشترک هستند، حال آنکه 646 نفر آنها بیمه پرداز 
سازمان محســوب نمی شوند. همچنین 2118 نفر، معادل 0/24 درصد مســتمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی محسوب 

می شوند. ) ناگفته نماند وضعیت 1016 نفر در اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان نامشخص است(. )جدول 51(. 
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جدول 51. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری 
به تفکیک وضعیت پوشش توسط سازمان تأمین اجتماعی

درصدتعداد

76511787/8بیمهپردازسازمانتأمیناجتماعی

کارفرمایسازمان
تامیناجتماعی

بیمه پرداز
غیر بیمه پرداز

357614/1
6460/07

364074/18کل

21180/24مستمریبگیرسازمانتأمیناجتماعی

منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-12.وضعیتافراددرخصوصبیماریهایخاص

با توجه به جدول 52، 869285 نفر از افراد متقاضی بیمۀ بیکاری، معادل 99/7 درصد، دچار بیماری های خاص نیســتند. 
در این میان 1187 نفر، معادل 0/14 درصد، دچار بیماری خاص هستند. 

جدول 52. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک وضعیت بیماری خاص

آیافرددچاربیماریخاصاست؟

درصدتعداد

86928599/75خیر

11870/14بله
10160/12نامشخص

871488100/00کل
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-13.وضعیتعضویتدربیمهسالمت

همان گونه که جدول 53 نشان می دهد، حدود 15/3 درصد، معادل 132981 نفر، دارای عضویت در بیمۀ سالمت هستند و 
84/6 درصد، معادل 737491 نفر، در بیمۀ سالمت عضو نیستند. 

جدول 53. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 به تفکیک وضعیت عضویت در بیمۀ سالمت

آیافرددارایعضویتبیمۀسالمتاست؟
درصدتعداد

73749184/62خیر

13298115/26بله
10160/12نامشخص

871488100/00کل
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30
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نکته حائز اهمیت آن است که98630 نفر از افرادی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، دفترچۀ بیمه سالمت 
نیز دارند. به نظر می رســد از آنجا که دفترچۀ بیمۀ ســالمت، به طور رایگان دراختیار افراد قرار می گیرد، این افراد اقدام به 

عضویت در بیمۀ سالمت نیز نموده اند. 

جدول 54، طبقه بندی ســرویس بیمۀ ســالمت افرادی که متقاضی بیمۀ بیکاری بوده اند را نشان می دهد. از 132981 نفر، 
86831 نفر معادل 65/3 درصد دارای بیمۀ روســتاییان بوده اند. بیمۀ ســالمت همگانی با 30171 نفر، معادل 22/7 درصد 
دارندگان بیمۀ سالمت، در ردة دوم قرار می گیرد. 10516 نفر از افراد ذکرشده نیز از سرویس بیمۀ کارکنان دولتی بهره مند 
بوده اند )7/9 درصد از دارندگان سرویس بیمۀ سالمت(. بیمۀ ایرانیان با 2296 نفر، معادل 1/7 درصد دارندگان بیمۀ سالمت 
در ردة بعدی قرار می گیرد. بقیۀ دارندگان بیمۀ سالمت نیز طبق جدول 58 از سایر انواع بیمه های سالمت، نظیر بیمه های 

ام اس، پیوند کلیه، تاالسمی، سایر اقشار ایثارگران، سایر اقشار بهزیستی، و ... بهره برده اند.

جدول 54. توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک نوع سرویس بیمه سالمت

درصدتعدادنامسرویسدربیمهسالمت

1910/14اماس)103(

22961/73ایرانیان

3017122/69بیمۀسالمتهمگانی

600/05پیوندکلیه)105(

820/06تاالسمی)101(

8683165/30روستاییان

11130/84سایراقشارایثارگران

6040/45سایراقشاربهزیستی

320/02سایراقشار-طالبوروحانیون

10390/78سایراقشار-نظامارجاع

60/00صفاقی)1246(

105167/91کارکناندولت

140/01همودیالیزی)104(

260/02هموفیلی)102(

132981100کل

منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-14.دهکسرانۀبانکیخانواردرسال1398

جدول 55 دهک ســرانۀ بانکی خانوار متقاضیان بیمۀ بیکاری را نشــان می دهد. بر اســاس این جدول، بیشترین متقاضیان در 
دهک های 4، 5 و 6 با اختالف اندک نسبت به هم قرار دارند. 120198 خانوار معادل 13/8 درصد از کل متقاضیان بیمۀ بیکاری 
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در دهک چهارم، 119636 خانوار، معادل 13/73 درصد کل متقاضیان در دهک پنجم و 114320 خانوار، معادل 12/46 درصد 
در دهک ششــم قرار دارند. نکتۀ حائز اهمیت آن اســت که حدود 14 درصد از این افراد به دهک های 1، 2 و 3 اختصاص دارند.

جدول 55.  توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 به تفکیک دهک سرانۀ بانکی خانوار در سال 1398

درصدتعداددهکسرانۀبانکیخانواردرسال1398

114330/16

2312053/58

38919910/24

412019813/79

511963613/73

611432013/12

710861812/46

810277711/79

99670711/10

10863799/91

10160/12نامشخص

871488100/00کل
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-15.دهکسرانۀبانکیفرددرسال1398

جدول 56 دهک سرانۀ بانکی متقاضیان بیمۀ بیکاری را نشان می دهد. نکتۀ حائز اهمیت آن است که بر اساس این جدول، 
بیشــترین متقاضیان به ترتیب در دهک های 8، 7 و 9 قرار دارند. 214309 نفر، معادل 24/5 درصد از کل متقاضیان بیمۀ 
بیکاری در دهک هشتم، 183670 نفر، معادل 21 درصد کل متقاضیان در دهک هفتم و 174228 نفر، معادل 19/9 درصد 
افراد در دهک نهم قرار دارند. کمترین افراد نیز به ترتیب در دهک های 2، 1 و 3 با 2343، 2350 و 2385 نفر قرار می گیرند. 

جدول 56.  توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری به تفکیک دهک سرانه بانکی فرد در سال 1398

درصدتعداددهکسرانهبانکیفرددرسال1398

1235027/0

2234327/0

3238527/0

41082224/1

53933451/4
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درصدتعداددهکسرانهبانکیفرددرسال1398

69676610/11

718367008/21

821430959/24

917422899/19

1014426555/16

101612/0نامشخص

87148800/100کل

ادامه جدول 56. 
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-16.وضعیتمالکیتسهامعدالت

حدود 60 درصد، معادل 518064 نفر دارای ســهام عدالت هســتند و 352408 نفر، معادل 40/4 درصد کل افراد متقاضی 
بیمۀ بیکاری، دارای سهام عدالت نیستند. 

جدول 57.  توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری
 به تفکیک مالکیت سهام عدالت

آیافرددارندۀسهامعدالتاست؟
درصدتعداد

35240840/44خیر
51806459/45بله

10160/12نامشخص
871488100/00کل

منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

2-17.وضعیتمالکیتمجوزصنفی
از بین متقاضیان تنها 31078 نفر، معادل 3/5 درصد کل افراد متقاضی بیمۀ بیکاری، دارای مجوز صنفی هســتند و بیشتر 

متقاضیان معادل 96/3 درصد دارای مجوز صنفی نیستند. 



WWW.SSOR.IR
SOCIAL SECURITY گـزارش هجدهــم

RESEARCH INSTITUTE
49

آیافردمجوزصنفیدارد؟

درصدتعداد

83939496/32خیر

310783/57بله

10160/12نامشخص

871488100/00کل
منبع: معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 99/6/30

3-جمعبندی
همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، این گزارش درصدد است تا به ترسیم مختصات اجتماعی اقتصادی جمعیت 871 هزار و 
487 نفری که در بازة زمانی اسفندماه 1398 تا 31 اردیبهشت ماه 1399 تحت تاثیر شیوع کرونا بیکار شده اند و برای دریافت 
بیمۀ بیکاری در سامانۀ آنالین ثبت نام کردند، بپردازد. این توصیف وضعیت اجتماعی اقتصادی زمینه ای را فراهم می کند تا 
اوالً توزیع نیروی کار آسیب دیده تحت تاثیر شیوع کرونا در کشور به تفکیک نوع فعالیت، جنسیت، گروه سنی، نوع فعالیت 
و پراکندگی استانی و شهرستانی در کشور مورد شناسایی قرار گیرد و ثانیاً میزان تاب آوری این گروه جمعیتی در برابر این 

بحران، به واسطه تحت پوشش بودن نظام های حمایتی و بیمه ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

یافته های این گزارش به خوبی مؤید آن اســت که جمعیت نیروی کاری که تحت تاثیر شــیوع کروناویروس در این سه ماه 
بیکار شــده بودند، اکثراً مردان در گروه سنی 30 تا 40 ســال)44.5 درصد( ساکن در مناطق شهری شهری)75/5 درصد( 
می باشند که با قرارداد موقت )78 درصد( و در بخش خدمات)61/3 درصد( مشغول به فعالیت بودند. این جمعیت به لحاظ 
توزیع منطقه ای در کشور بیشتر در پنج استان تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و در ده کالنشهر 

تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، یزد، اهواز، رشت و کرمان پراکنده شده اند.

از طرف دیگر نتایج انطباق جمعیت متقاضی بیمه بیکاری در ســامانۀ آنالین با داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان نشان 
داد که 93/4 درصد از این افراد یارانه 45 هزار تومانی و 72/7 درصد از آنها یارانه معیشتی دریافت می کنند. این مهم بدین 
معناست که این درصد از نیروی کاری که تحت تاثیر شیوع کرونا بیکار شده اند و در سامانه ثبت نام کرده اند، از نظر آزمون 
وســع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستحق دریافت بسته های حمایتی از سمت دولت شناسایی شده اند. گرچه فقط 

1866 نفر از آنها )کمتر از 0/5 درصد یعنی 0/26 درصد( تسهیالت کرونا را دریافت کرده اند.

همچنین نکته قابل توجه آن است که از میان این افراد متقاضی، 87/8 درصد بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی شناسایی 
شده اند و حدود 2 درصد از آنها تحت پوشش سایر صندوق های بیمه ای مانند صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق کشاورزان، 
روستاییان و عشایر و صندوق فوالد شناسایی شده اند. از آنجایی که در پاالیش اولیه تنها به کسانی که کد بیمه شده متناسب با 
بانک اطالعاتی پشتوانه، داشته اند اجازه ورود و ثبت نام می داده اند، این ابهام وجود دارد که چگونه این افراد ثبت نام کرده اند. 
اما به نظر می رسد این افراد جز 4/1 درصدی از جمعیت غیرمشمول بیمه بیکاری در پاالیش اولیه سازمان شناسایی شده اند.  

همچنین حدود 98 درصد هیچ سفر غیرزیارتی در یک سال اخیر نداشته اند و 64 درصد آنها دارای هیچ خودرویی نیستند. 

جدول 58.  توزیع ثبت نام کنندگان سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری 
به تفکیک وضعیت مالکیت مجوز صنفی
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شایان توجه است که 1187 نفر حدود 0/14 درصد، دارای بیمه های خاص هستند، که از میان این نفرات، نوع سرویس بیمه 
سالمت آنها 191 نفر بیماری ام اس 14 نفر همودیالیزی، 26 نفر هموفیلی، 60 نفر پیوند کلیه و 82 نفر تاالسمی شناسایی 

شده است. 

آنچه این آمار و ارقام بدان گواهی می دهد، میزان و عمق آسیب پذیری این جمعیت در برابر بحران بیکاری و فقدان دریافت 
درآمد در چنین شرایط اقتصادی است. بدون تردید پرداخت ناکافی، عدم پرداخت و یا پرداخت دیرهنگام بیمۀ بیکاری به این 

افراد، آنها را به دام فقر فروخواهد برد و لطمات جبران ناپذیری به ساختار اقتصادی خانوار آنها وارد خواهد کرد.



آدرس:تهرانمیدانآرژانتینخیابانشهیداحمدقصیر)بخارست(خیاباندهمپالک20

تلفن:88753245)021()98+(

دورنگار:88507421)021()98+(

 از خواننـدگان درخواست می شود که نقطه نظرات و پیشـنهادات خود دربارة 
این گزارش را به آدرس ایمیـل info@ssor.ir ارسال کنند.


