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تزاّرد تعذاد کارگزاى هطوْل قاًْى کار
کیاًا هلکپْس
ّصاست تعاّى ،کاس ّ سفاٍ اجتواعی
چکیددذٍ .هززضد ّ وقززْ بگیشاى بخززؼ عوززذٍای اص ًیززشّی کززاس ُززش کؾززْس سا تؾزز ی
هیدٌُذ .ایي گشٍّ چٌاى وایض اُویت اعت کَ اص دیشباص عزاصهاى بیيالوللزی کزاس عوزذٍ
ًواگشُای خْد اص جولَ ؽاخـُای کاس ؽایغتَ سا بَ ایي گشٍّ اختقاؿ دادٍاعت .اص
عْی دیگش ،هضد ّ وقْ بگیشاى دس ایشاى تابع قْاًیي هختلف اعزتخذاهی هیباؽزٌذ کزَ
اجتواعی هتْلی فیاًت اص وقْ کاسگشاى هؾوْل قزاًْى کزاس ؽذٍاعزت .اگشچزَ عوزذٍ
هززضد ّ وقززْ بگیشاى بخززؼ خقْفززی بززَ عٌززْاى کززاسگش هؾززوْل قززاًْى کززاس ؽززٌاختَ
هیؽًْذ ،بَ دلی عذم پْؽؼ کاه ههاس ثبتی هْجْد ّ اجشا ًؾزذى عزشا اختقافزی
جوززعهّسی اعالعززات کاسگاٍُززای هؾززوْل قزاًْى کززاس ،بززشاّسد فزززیزی اص تعززذاد ایززي
کاسگشاى ّجْد ًذاسد .ایي اهش هْجب عذم هزاعبَ ًواگشُزای اختقافزی بزاصاس کزاس یزا
هزاعبَ غیش دقیق (داسای بیؼ بزشهّسد یزا کزن بزشهّسدیا ًواگشُزای هززکْس ؽذٍاعزت.
بذیي تشتیزب ّعزعیت سّؽزٌی اص بزاصاس کزاس جاهعزَ ُزذ

ّصاست تعزاّى ،کزاس ّ سفزاٍ

اجتواعی دس اختیاس بشًاهَسیضاى ،عیاعتگزاساى ّ هزققاى قشاس ًزذاسد .بزش ایزي اعزاط،
ُذ

اص تذّیي هقالَ واعش اسایَ سّػ بشاّسد دقیقتشی اص کاسگشاى ًزاهبشدٍ بزا اعزتهادٍ

اص ًتایج عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس ّ عالٌاهَ ههاسی کؾْس هیباؽذ.
ّاژگاى کلیذی :کاسگش هؾوْل قاًْى کزاس ،بیوَؽزذٍ افزلی تزمهیي اجتوزاعی ،بیوَؽزذٍ
اجباسی تمهیي اجتواعی ،هضد ّ وقْ

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-07

ی ززی اص هًِززا قززاًْى کززاس اعززت .بززش اعززاط قززاًْى هزززکْسّ ،صاست تعززاّى ،کززاس ّ سفززاٍ

بگیش خقْفی.
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دسیافت ،۹۹۱۱٫۹۱٫۱۹ :پزیشػ.۹۰۱۱٫۷٫۹۰ :

۳۵1

کیانا ملکپور

 -۱هقذهَ
با تقْیب قاًْى کاس بشای اّلیي باس دس ایشاى هْعْع تعذاد هؾوْلیي ایي قاًْى هغشا
گشدیذ .اص عْی دیگش بذاى لزاػ کَ عوذٍ ایزي هؾزوْلیي دس بخزؼ خقْفزی فعالیزت
هیکٌٌذُ ،یچ عاصهاًی اص دیشباص بَ فْست ی پاسچزَ ههزاس ثبتزی دقیزق ایزي ؽزاغلیي سا
ًذاؽززتَ اعززت .بززذیي تشتیززب عززی دُززَ  ۰۱ؽوغززی اداسٍ ههززاس ّصاست کززاس بززا ُززذ

چززاسچْ عززاصی ّ دعززتیابی بززَ تعززذاد هؾززوْلیي قززاًْى کززاس ،بززشای اّلززیي بززاس عززشا
توامؽواسی اص کاسگاٍُای هؾوْلیي قاًْى کاس سا دس عشاعش کؾْس اجشا ًوْد .ایزي عزشا
کَ تا عال  ۹۹1۰دس دّسٍُای  ۹۱عالَ فْست پزیشفت ،تا وذی هؾ

تعزذاد هزضد ّ

وقْ بگیشاى هزکْس سا سفع هیًوْد اها بَ دلی  ۹۱عالَ بْدى اجزشای عزشا ّ اوتوزال
صیاد تغییش عی ایزي هزذت ،ههزاس بٌِگزام کزاسگشاى هؾزوْل قزاًْى کزاس ّجزْد ًذاؽزت.
هتاعهاًَ با هتْقف ؽذى اجشای عزشا چزاسچْ

توزامؽزواسی اص کاسگزاٍُزای هؾزوْل

خاسج ؽذ .عذم ه گاُی اص تعذاد دقیزق ّ قابز اعزتٌاد هؾزوْلیي قزاًْى کزاس عزالٍّ بزش

ایٌ َ یک چالؼ هِن دس اخز عیاعتُای کاسههذ هیباؽذ ،هٌجش بَ هزاعبَ ًؾزذى یزا
اًذاصٍگیشی ًادقیق ؽاخـُای کلیذی وْصٍ سّابظ کاس ّ صهیٌَُای هشتبظ ؽزذٍ اعزت.
ایي هغالَ چٌاى وایض اُویت اعت کَ عی  ۹۵عال اخیش بَ ًاچاس سّػُزای هختلهزی

(بززش پایززَ اعالعززات ثبتززی عززاصهاى تززمهیي اجتوززاعیا اًتخززا

گشدیززذٍ ّ بززَ هٌ ززْس

اًذاصٍگیشی ؽاخـُای تخققی هْسد اعتهادٍ قشاس گشفتَ اعت .اص هًجا کَ عوزذٍ ایزي
سّػُا بشای سفع ًیاص ،گضیٌؼ ؽذٍ بْدٍ ّ پژُّؾی دس خقْؿ هًِا فْست ًپزیشفتزَ

اعت ،ؽاخـُای هزاعبَ ؽذٍ بش پایَ ایي اعالعزات قابلیزت هقایغزَپززیشی خزْد سا
عی صهاى اص دعت دادٍ ّ اه اى بشسعی سًّذ ؽزاخـُزا سا هیغزش ًوزیعزاصد .چزشا کزَ

هؾخـ ًیغت ،تغییشات ؽاخـُا بَ دلی تغییش عْاه اثشگزاس بش ؽاخـُزا اعزت
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قاًْى کاس دس عال  ،۹۹1۰تٌِا هٌبع اعالعزاتی بزشای ؽٌاعزایی ایزي افزشاد اص دعزتشط

یا بَ علت هتهاّت بْدى ؽیٍْ هزاعبَ تعذاد هؾوْلیي قاًْى کاس هیباؽذ.

اص عززْی دیگززش عززذم ّجززْد یززک سّػ اعززتاًذاسد ّ قاب ز اعززتٌاد بززشای تعیززیي تعززذاد

هؾوْلیي قاًْى کاس ،گًْاگًْی سّػُا سا دسپی داؽتَ اعت .بَ عْسی کَ هؾاُذٍ ؽذٍ
تعذاد هتهاّتی اص هؾْلیي قاًْى کاس دس ً ش گشفتَ ؽذٍ اعت.
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دس اًذاصٍگیشی ؽاخـُای هختلف وْصٍ سّابزظ کزاس عزی یزک هقغزع صهزاًی ی غزاى،
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۳۵۱

بش ایي اعاط عشّسی اعت کَ سّػ اعتاًذاسد ّ قاب اعتٌاد بشای هزاعبَ ایي ًوزاگش
تخققی اتخار ؽْد .الصم اعت ایي سّػ بش ههاسُای پایزذاس ّ دقیزق کزَ اه زاى تْلیزذ
هغتوش هى فشاُن باؽذ ،اعتْاس گشدد .بٌابشایي ُذ

اص هقالَ واعش اسایَ سّؽزی هغزابق

با ّیژگیُای یاد ؽذٍ هیباؽذ.
۱

 -۲تعاریف ّ هفاُین
ضاغل

فشد دس عي کاس کَ دس عْل صهاى هشجع وذاق یک عاعت دس ؽغ خْد فعالیت داؽتَ
ّ یا بٌا بَ دالیلی تشک هْقت اص ؽغ داسد .بشای کاسکٌزاى فزاهیلی بزذّى هزضدی کزَ دس

عْل صهاى هشجع فعالیت ؽغلی اًجام ًذادٍاًذ ،تشک هْقت اص ؽغ هعٌا ًذاسد.
هشد ّ حقْقتگیز
هعیي (اعن اص ًقذی یا غیشًقذیا دسیافت هیکٌذ.
کارگز هطوْل قاًْى کار

کاسگشی اعت کَ کاس ّی دس داهٌَ ؽوْل قاًْى کاس باؽزذ (بزشای تْعزیزات بیؾزتش بزَ
بخؼ  ۹-۰هشاجعَ ؽْدا.
تیوَضذٍ اجثاری ساسهاى تأهیي اجتواعی
بیوَؽذٍ ای اعت کَ بَ دعتْس کاسفشها ّ یا ًوایٌذٍ اّ دس هزلی بَ ًام کاسگاٍ کاس هیکٌذ
ّ هضد یا وقْ دسیافت هیکٌذ.
تیوَضذٍ خاظ ساسهاى تأهیي اجتواعی

فشدی اعت کَ هؾوْل بیوَ اجباسی ًبْدٍ ّ با هی ّ اسادٍ خْد تزت پْؽؼ هقزشسات

تززمهیي اجتوززاعی قززشاس هیگیززشد .ؽززاه وززش
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فشد ؽاغلی کَ بَ فْست توام ّقت یا پاسٍ ّقت کاس هیکٌذ ّ دس اصای هى هضد ّ وقْ

ّ هؾززاغ هصاد ،بافٌززذگاى ،ساًٌززذگاى،

اختیاسی ،کاسگشاى عاختواًی ،باسبشاى ،خادهیي هغاجذ ،کاسفشهایاى فٌهی هیباؽذ.
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تیوَضذٍ تْافقی ساسهاى تأهیي اجتواعی
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۳۵۱

فشدی اعت کَ بذّى سابغَ هضدبگیشی تزت پْؽؼ هقزشسات عزاصهاى تزمهیي اجتوزاعی
قشاس هیگیشد .هاًٌذ اعضزای فزٌذّ ُای ً زام پضؽز ی ّ ً زام داهپضؽز ی ،هعلوزیي

وقالتذسیظ ،اعضای ًوایٌذٍ بیوَ ایشاى ،عال

ّ داًؾجْیاى.

تیوَضذٍ تیوَ تیکاری ساسهاى تأهیي اجتواعی
فشدی اعت کَ بذّى هی ّ اسادٍ بذّى ؽغ ؽذٍ ّ پیؼ اص فاقذ ؽغ ؽذى بیوزَؽزذٍ
اجباسی بْدٍ اعت.

 -۳رّشُای هحاسثاتی فعلی
دس عالُای اخیش دّ سّػ هؾابَ (بَ علزت هٌبزع اعالعزاتی هًِزاا هزْسد اعزتهادٍ قزشاس

گشفتَ اعت کَ دس اداهَ تْعیح دادٍ هیؽزْدُ .ونٌزیي دس ایزي بخزؼ ًققزاىُزای ُزش
سّػ اسایَ هیگشدد:
 -۱تعذاد بیوَ ؽذگاى افلی عاصهاى تمهیي اجتواعی

 -۱-۳رّش تعذاد تیوَضذگاى ساسهاى تأهیي اجتواعی
دس ایي سّػ ک تعذاد بیوَؽذگاى عاصهاى تزمهیي اجتوزاعی ] [۱ ّ ۹کزَ تْعزظ ایزي
عاصهاى اعالم هیؽْد ،بَ عٌْاى هؾوْلیي قزاًْى کزاس ؽزٌاختَ ؽزذٍ ّ بزشای هزاعزبَ
ؽاخـُای تخققی ّصاستخاًَ هزال ک عوز قزشاس هزیگیزشد .دس سّػ هززکْس اگشچزَ
اه اى هغتوش تْلیذ اعالعات ّجْد داسد ،اها بَ دالی صیش ًویتْاًذ هٌاعب باؽذ:


اص هًجا کَ هٌ ْس اص بیوَؽذگاى عاصهاى تمهیي اجتواعی هجوْع بیوزَؽزذگاى
افززلی ّ تبعززی اعززت ،تلقززی کززشدى تعززذاد کز بیوززَؽززذگاى هٌجززش بززَ خغززای
بیؼؽواسی هیگشدد .صیشا بیوَؽذگاى تبعی عبق تعشیف هلی ّ بیيالوللی ًزَ
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 -۹تعذاد بیوَ ؽذگاى عاصهاى تمهیي اجتواعی

تٌِا هضد ّ وقْ بگیش ًیغتٌذ بل َ ؽاغ ُن ًویباؽٌذ .ایي بذاى هعٌا اعت،
ب اسگیشی تعذاد بیوَؽذگاى تمهیي اجتواعی دس هزاعبَ ؽزاخـُزا هٌجزش بزَ



توام بیوَؽذگاى افلی ایي عاصهاى ًیض عبق تعشیف هلی ّ بیيالوللزی هزضد ّ

وقْ بگیش ًیغتٌذ.
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کن هزاعبَ کشدى ؽاخـُای هْسد ً ش هیؽْد.

براورد تعداد کارگران مشمول قانون کار



۳۵۵

توام هؾوْلیي قاًْى کاس ،تزت پْؽؼ عاصهاى تمهیي اجتواعی ًیغتٌذ.

 -۲-۳رّش تعذاد تیوَضذگاى اغلی ساسهاى تأهیي اجتواعی
دس سّػ تعذاد بیوَؽذگاى افزلی عزاصهاى تزمهیي اجتوزاعی ،توزام بیوزَؽزذگاى افزلی
اًْاع هختلف بیوَ عاصهاى ًاهبشدٍ ] ،[۱ ّ ۹هؾوْل قزاًْى کزاس بؾزواس هزیهیٌزذ ّ بزَ
هٌ ْس اًذاصٍگیشی ؽاخـُا هذ ً ش قشاس هیگیشًزذ .اگشچزَ سّػ هضبزْس بِتزش اص سّػ
قب هیباؽذ (چشا کَ خغای ههاسی بیاى ؽذٍ دس بٌذ اّل قغوت  ۹-۹هبٌی بش دس ً ش
گشفتي بیوَ ؽذگاى افلی ّ تبعی سا ًذاسدا ،دّ خغای عٌْاى ؽزذٍ دیگزش سا داسد کزَ دس

اداهَ بَ تهقی تْعیح دادٍ خْاُذ ؽذ:


توام بیوَؽذگاى افلی ایي عاصهاى ًیض عبق تعشیف هلی ّ بیيالوللزی هزضد ّ

ُواًغْس کَ دس بخزؼ تعزاسیف ّ ههزاُین اؽزاسٍ ؽزذ ،هزضد ّ وقزْ بگیزشاى گشُّزی اص
ؽاغالى هزغْ

هیؽًْذ .بزَ عبزاست بِتزش اگزش کغزی ؽزاغ ًباؽزذ ّعزعیت هزضد ّ

وقْ بگیش بْدى ّی هٌتهی اعت .بش ایي اعاط با بشسعی تعاسیف اًْاع هختلزف بیوزَ
تمهیي اجتواعی هؾخـ گشدیزذ ،بشخزی اص هًِزا عبزق تعشیزف هلزی ّ بزیيالوللزی افزالً
ؽاغ هزغْ

ًویؽًْذ ّ دسًتیجَ هضد ّ وقْ بگیش ّ بَ تبع هؾوْل قزاًْى کزاس ًیزض

بؾواس ًویهیٌذ.
دس وقیقت اص بیي تعذاد ًْ ۹3ع بیوَ هختلف عاصهاى تمهیي اجتواعی تٌِا بیوَؽذگاى

 ۹۹بیوَ هختلف هغابق با تعشیف هلی ّ بیيالوللی ؽاغ هزغْ

هیؽًْذ] .[۵ایزي

بیوَؽذگاى عباستٌذ اص:
 -۹بیوَؽذگاى اجباسی
 -۱بیوَؽذگاى وش

 -۹بیوَؽذگاى بافٌذٍ

ّ هؾاغ هصاد
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وقْ بگیش ًیغتٌذ.

 -۰بیوَؽذگاى ساًٌذٍ
 -3بیوَؽذگاى باسبشاى

 -۷بیوَؽذگاى خادهیي هغاجذ
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 -۵بیوَؽذگاى کاسگش عاختواًی

کیانا ملکپور

۳۵1

 -1بیوَؽذگاى کاسفشهایاى فٌهی
 -۱بیوَؽذگاى هشبیاى هِذُای کْدک تزت پْؽؼ عاصهاى بِضیغتی کؾْس
 -۹۱بیوَؽذگاى فٌذّ ً ام پضؽ ی

 -۹۹بیوَؽذگاى فٌذّ ً ام داهپضؽ ی
 -۹۱بیوَؽذگاى هعلویي وقالتذسیظ
 -۹۹بیوَؽذگاى اعضای ًوایٌذٍ بیوَ ایشاى



توام بیوَؽذگاًی کَ ؽاغ بؾواس هیهیٌذ ،هضد ّ وقْ بگیش ًیغتٌذ.

ُوززاًغْس کززَ ُوززَ ؽززاغالى ،هززضد ّ وقززْ بگیززش ًیغززتٌذ ّ گززشٍُّززای دیگززشی هاًٌززذ
کاسفشهایاى ًیض دس صهشٍ ؽزاغالى هزیباؽزٌذ .ایزي هِزن دس خقزْؿ بیوزَؽزذگاى ؽزاغ
تمهیي اجتواعی ًیض فاد اعت .بَ عباست بِتش دس بیي بیوَؽذگاى ؽاغ هعشفی ؽذٍ

دس بٌززذ  ۱-۹بززش اعززاط تعشیززف هلززی ّ بززیيالوللززی ] ،[۷ ّ 3بیوززَؽززذگاى صیززش هززضد ّ
وقْ بگیش هیباؽٌذ ] .[۵لزا هیتْاًٌذ هؾوْل قاًْى کاس باؽٌذ:
 -۱بیوَؽذگاى کاسگش عاختواًی
 -۹بیوَؽذگاى خادهیي هغاجذ

 -۰بیوَؽذگاى هشبیاى هِذُای کْدک تزت پْؽؼ عاصهاى بِضیغتی کؾْس
 -۵بیوَؽذگاى هعلویي وق التذسیظ

 -3بیوَؽذگاى اعضای ًوایٌذٍ بیوَ ایشاى


توام بیوَؽذگاى افلی اجباسی هؾوْل قاًْى کاس ًیغتٌذ.

با تغبیق تعشیف هلی ّ بیيالوللی هضد ّ وقْ بگیش با تعشیف اسایَ ؽذٍ عاصهاى تمهیي
اجتواعی دس خقْؿ بیوَؽذٍ اجباسی هؾخـ گشدیذ ،بیوزَؽزذگاى ایزي ًزْع بیوزَ دس

صهشٍ هضد ّ وقْ بگیزشاى ُغزتٌذ .اهزا بیوزَؽزذگاى اجبزاسی بزَ دعزتَُزای صیزش تقغزین
هیؽْد:


دّلتی



غیشدّلتی



عایش

با اعتٌاد بَ بشسعی فْست پزیشفتَ دس صهیٌَ گشٍُّای ًاهبشدٍ ًؾاى هیدُذ:
 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۷۱-۳۵۳
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پیواىُا
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 -۹بیوَؽذگاى اجباسی
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-

۳۵۷

بیوَؽذگاى اجباسی دّلتی افشادی ُغتٌذ کَ دس قالب قاًْى اعتخذام کؾْسی
یا قاًْى اعتخذام خاؿ هاًٌذ باًکُای دّلتی ّ ؽبَ دّلتی ،باًک هشکزضی،

بیوززَ هشکززضی ،ؽزززِشداسیُززا (بزززَ جززض ؽززِشداسی تِزززشاىا ،فززذا ّ عزززیوا،
ّصاستخاًَُای ًهت ... ّ IT ،دس ّصاستخاًزَُزا ّ عزاصهاىُزای صیزش هجوْعزَ
دّلت یا ًِادُای تزت ً است سُبشی فعالیت هیکٌٌزذ ّلزی بیوزَ دسهزاًی ّ
اجتواعی ایي افشاد تمهیي اجتواعی اعت.

-

بیوَؽذگاى اجباسی غیشدّلتزی ؽزاه هزضد ّ وقزْ بگیزشاى بخزؼ خقْفزی
هیؽْد.
بیوَؽزذگاى اجبزاسی پیوزاىُزا ،دس بشگیشًزذٍ هزضد ّ وقزْ بگیشاًزی اعزت کزَ
عوذتاً دس ؽشکتُای پیواً اس عشاُزای عوشاًزی ّ ساٍعزاصی هؾزغْل بزَکزاس
ُغتٌذ .اص هًجا کَ ایي عشاُا عوذتاً تْعظ کاسفشهای دّلتی هغشا هزیؽزْد
لزا ته یک ایي هِن کَ چٌزذ دسفزذ اص ایزي بیوزَؽزذگاى ،هؾزوْل قزاًْى کزاس

-

بیوَؽذگاى اجباسی عزایش ،ایزي بیوزَؽزذگاى چزْى دس قالزب هزْاسد بزاال جزای
ًگشفتززَ دس ایززي گززشٍّ عبقززَ بٌززذی ؽززذٍاًززذ .لزززا چززْى تعشیززف سّؽززٌی ًززذاسد

هؾخـ ًیغت وتی هضد ّ وقْ بگیش باؽٌذ یا ًَ.


توام هؾوْلیي قاًْى کاس  ،تزت پْؽؼ عاصهاى تمهیي اجتواعی ًیغتٌذ.

هتاعهاًَ بشخی اص کاسفشهایاى اص بیوَ ًوزْدى کاسکٌزاى خزْد اهتٌزاع هزیکٌٌزذ .ایزي اهزش
هْجب هیگزشدد ،اعالعزات بخؾزی اص کزاسگشاى هؾزوْل قزاًْى کزاس دس ههاسُزای ثبتزی
عاصهاى تمهیي اجتواعی ّجْد ًذاؽتَ باؽذ.

-۴رّش هحاسثاتی پیطٌِادی
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اعت ،دؽْاس هیباؽذ.

دس ایي بخؼ ابتذا بَ بشسعی تعشیف کاسگش هؾوْل قاًْى کاس پشداختَ هیؽْد تا اص ایزي
سُگزس ّ با ؽٌاخت ایي گشٍّ اتخار سّػ هٌاعب تغزِی گزشدد .عزپظ دس اداهزَ سّػ
پیؾٌِادی بشای بشاّسد کاسگشاى هزکْس با اعتٌاد بَ بشسعی فزْست گشفتزَ ،اسایزَ خْاُزذ
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۳۵1

 -۱-۴کارگز هطوْل قاًْى کار
عبق هادٍ  ۱قاًْى کاس ،کاسگش کغی اعت کَ بَ ُش عٌْاى دس هقاب دسیافت وقالغعی
اعن اص هضد ،وقْ  ،عِن عْد ّ عایش هضایا بَ دسخْاعت کاسفشها کاس هیکٌذ.

تعشیف هزکْس دس وقیقت ّ ۹یژگی افلی کاسگش هؾوْل قاًْى کاس سا بیاى هیًوایذ:
-

تبعیت اقتقادی (سابغَ هضدی با کاسفشهاا :بذاى هعٌا اعزت کزَ دس قبزال کزاس
خْد هضد ،وقْ یا عِن عْد دسیافت هیکٌذ.
تبعیت دعزتْسی (سابغزَ دعزتْسی بزا کاسفشهزاا :کزاسگش بزَ دسخْاعزت ،تززت
ً است ّ دعتْسات کاسفشها دس هزلی کَ کاسفشهزا هؾزخـ هزیکٌزذ ،کزاسی سا

اًجام هیدُذ.
-

ؽخقی بْدى کاس :کاسی اعت کزَ کزاسگش بایزذ ؽخقزا هْعزْع تعِزذ خزْد سا
اًجام دُذ ّ اه اى اًجام هى اص عشیق دیگشی بشای ّی ّجْد ًذاؽتَ باؽذ.

-

عَ ّیژگی باال بایذ بَ فْست ُوضهاى بشقشاس باؽٌذ تا کاسکٌی بَ عٌْاى کاسگش
هؾوْل قاًْى کاس ؽٌاختَ ؽْد.
بش اعاط هادٍ  ۹11قاًْى کزاس ،اؽزخاؿ هؾزوْل قزاًْى اعزتخذام کؾزْسی،
لؾززگشی ّ قززْاًیي اعززتخذاهی خززاؿ دس صهززشٍ کززاسگشاى هؾززوْل قززاًْى کززاس

ًیغتٌذ.
با تْجَ بَ هًنَ بیاى ؽذ ّ هقایغَ تعشیف «کاسگش هؾوْل قاًْى کاس» با تعشیف هلی ّ

بیيالوللی «هضد ّ وقْ بگیش» هؾخـ هیگشدد ،کاسگشاى هؾوْل قزاًْى کزاس ًزْعی اص
هضد ّ وقْ بگیشاى ُغتٌذ.
اها عبق تعشیف هلی ّ بیيالوللی هضد ّ وقْ بگیشاى بش اعاط هال یت هز کاس خْد
بززَ دّ گززشٍّ افززلی عوززْهی ّ خقْفززی (تعززاًّی ّ غیشتعززاًّیا ] [۷ ّ 3 ،۰تقغززین

هیؽًْذ .دس جوِْسی اعزالهی ایزشاىّ ،صاستخاًزَُزا ،عزاصهاىُزا ّ اسگزاىُزای دّلتزی،
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دس خقْؿ ایي تعشیف چٌذ ً تَ وایض اُویت اعت:

ًیشُّای هغلح ،اسگاىُای ّابغزتَ بزَ ًِزاد سُبزشی ،عزاصهاىُزای تززت پْؽزؼ قزٍْ
قضاییَ ّ هجلظ ،ؽِشداسیُا ،باًکُای دّلتزی ّ ؽزبَ دّلتزی ،باًزک هشکزضی ،بیوزَ
عاصهاىُای هزکْس بَ دلی تبعیت اص قْاًیي اعتخذاهی کؾْسی ،لؾزگشی ّ خزاؿ ،اص
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هشکضی ّ بیوَُای دّلتی ّ  ...بَ عٌْاى ًِادُایی با هال یت عوْهی ؽٌاختَ هیؽًْذ.
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۳۵۱

ؽوْل قاًْى کاس خاسج هیباؽزٌذ .ایزي اهزش بزذاى هعٌزا اعزت ،ؽزاغلیي عزاصهاىُزای

ًززاهبشدٍ (کززَ قززشاسداد ۱خززْد سا هغززتقیوا بززا عززاصهاى هشبْعززَ هٌعقززذ کززشدٍاًززذا ،هززضد ّ

وقْ بگیش بخؼ عوْهی هزغْ

ؽذٍ ّ کاسگش هؾوْل قاًْى کاس بؾواس ًویهیٌذ.

لزا هغابق هغالب عٌْاى ؽذٍ ،کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس دس وقیقت دّ گشٍّ اص هضد ّ
وقْ بگیشاى سا ؽاه هیؽًْذ:
-

هضد ّ وقْ بگیشاى بخؼ خقْفی

هضد ّ وقْ بگیشاى بخزؼ عوزْهی کزَ بزا عزاصهاى هزز کزاس خزْد هغزتقیواً
قشاسداد ًذاسًذ.

 -۲-۴هعزفی هٌاتع اطالعاتی رّش هحاسثَ پیطٌِادی
باتْجَ بَ تعشیف کاسگش هؾوْل قاًْى کاس ّ ًقاط ععف سّػُزای هزاعزباتی فعلزی،
ًذاؽتَ باؽذ ،عشّسی اعت .دس ایزي سّػ پیؾزٌِادی اص دّ هٌبزع اعالعزاتی صیزش بِزشٍ

گشفتَ هیؽْد:
 -۹عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس ][۰
 -۱عالٌاهَ ههاسی کؾْس ][۹
 -۱-۲-۴آهارگیزی ًیزّی کار
ایي عشا هٌبع اعالعاتی هِوی اعت کَ عوذٍ ؽاخـُای باصاس کاس سا تْلیذ ًوْدٍ
ّ بَ دالی صیش یک هٌبع اعالعاتی اعتاًذاسد ؽٌاختَ هیؽْد:


پشعؾٌاهَ ایي عشا ،تْعظ کاسؽٌاعاى دفتش ههاس عاصهاى بیيالوللی کزاس
هْسد بشسعی قشاس گشفتَ ّ پظ اص عال  ۹۱1۱دس کؾزْسُای هختلزف بزَ
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اسایَ یک سّػ جذیذ کَ عوي سعایت تعشیف یادؽذًٍ ،قاط ععف سّػُای فعلزی سا

اجشا دسههذٍ اعتُ .ونٌیي دس ایشاى ًیض اص عزال  ۹۹1۰ایزي پشعؾزٌاهَ
بشای تْلیذ ؽاخـُای باصاس کاس هْسد پشعؼ قشاس هیگیزشد .بزَکزاسگیشی
ًؾزاى هزیدُزذ پشعؾزٌاهَ هززکْس یززک ابزضاس دقیزق بزا کزاسایی ّ پایززایی
هٌاعب هیباؽذ.
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سّػ ًوًَْگیشی چشخؾی ،تعزذاد خزاًْاس ًوًْزَ ّ ّصىُزای تعیزیي ؽزذٍ
بشای ُش فشد دس خاًْاس با اعتٌاد بَ پزژُّؼُزای بزیيالوللزی ّ هؾزاّسٍ

اعاتیذ هلی ّ بیيالوللی فْست گشفتَ اعت .بَ گًَْای کَ هیضاى خغزای
بشاّسد سا چٌاى کزن ًگزَ هزیداسد کزَ اه زاى تعوزین ًتزایج ّ اعزتٌتاج بزش
اعاط هًِا هیغش باؽذ.


ً است هغتوش ٌُگام اجشای عشا ّ بشسعی دادٍُای ثبزت ؽزذٍ پزظ اص
هى تْعظ کاسؽٌاعاى صبذٍ با ُذ

ؽٌاعایی خغاُا ّ سفزع هًِزا وزیي ّ

پایاى اجشای عشا ،بَ کاُؼ ُزش چزَ بیؾزتش خغاُزای غیزش ًوًْزَگیزشی
هیاًجاهذ.


اص هًجززا کززَ ایززي عززشا بززَ فززْست فقززلی اجززشا هززیؽززْد لزززا ُززش فقز

ههاسگیشاى ّ دعت اًذسکاساى اجشای هى ،پزیؼ اص اجزشا ،دّسٍ ههْصؽزی سا
هی گزساًٌذ ّ ایي هِن هْجب گشدیذٍ عی عزالُزای هتوزادی بزَ افزشادی


تزززذّیي دعزززتْسالعو ُزززای اعزززتاًذاسد ّ جزززاهع بزززشای ههزززاسگیشاى ّ



ُْؽوٌذ بْدى عیغتن ثبت اعالعات عشا ًیشّی کاس ،اص ثبت اعالعزات

دعتاًذسکاساى اجشا کَ اه اى ثبت اعالعات اؽتباٍ سا کوتش هیکٌذ.
اؽتباٍ جلْگیشی هیکٌذ.

توام هًنَ دس باال عٌْاى ؽذ ،باعث هیگشدد تا جوِْسی اعالهی ایشاى ی ی اص  ۹۵کؾْس
عضْ عاصهاى بیيالوللی کاس باؽذ کَ هیتْاًذ ًواگشُای باثبات ،کن خغا ّ بزا قابلیزت
هقایغَپزیشی دس صهیٌَ باصاس کاس هزاعبَ ًوایذ.
 -۲-۲-۴سالٌاهَ آهاری کطْر
ایي عالٌاهَ کؾْس کزَ تْعزظ هشکزض ههزاس ایزشاى ُزش عزالَ تزذّیي هزیؽزْد ،دسبشگیشًزذٍ
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هتبزش تبذی ؽًْذ.

اعالعات هختلهی اص جولَ تعذاد کاسکٌاى بخؼ عوْهی هیباؽذ .ایي اعالعزات هبٌزای
ثبتی داسد ّ بَ ته یک ًْع تبعیت اص قْاًیي اعتخذاهی قاب اوقا هیباؽذ.
] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.8.2
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 -۳-۴رّش هحاسثاتی پیطٌِادی
بشای بشاّسد تعذاد کاسگشاى ؽوْل قاًْى کزاس اص یزک سّػ تشکیبزی وافز اص دّ هٌبزع
اعالعاتی یاد ؽذٍ اعتهادٍ هیگشدد .دس قب عٌْاى ؽذ کزَ کزاسگشاى هؾزوْل قزاًْى کزاس
ؽاه دّ گشٍّ؛

 -۹هضد ّ وقْ بگیشاى بخؼ خقْفی
 -۱هضد ّ وقْ بگیشاى بخؼ عوْهی کَ با عاصهاى هز کاس خزْد هغزتقیواً قزشاسداد
ًذاسًذ.

هی ؽًْذ .لزا با اعتٌاد بَ ُش یک اص هٌابع جوعیت ی ی اص دّ گشٍّ بذعت هیهیزذ ّ دس
ًِایت واف جوع دّ گشٍّ کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس سا بشاّسد هیکٌذ.
هشد ّ حقْقتگیزاى تخص خػْغی
دس عشا ههاسگیشی ًیشّی ] ،[۰ی ی اص پشعؼُزای افزلی دس خقزْؿ ؽزاغالى ّعزع
داسای  ۱ؽغ ّ بیؾتش ُغتٌذّ ،عع ؽغلی خْد سا دس ؽغ دّم عٌْاى هیکٌٌذ.
بَ هٌ ْس بشاّسد هضد ّ وقزْ بگیزشاى بخزؼ خقْفزی ،هجوزْع هزضد ّ وقزْ بگیزشاى
بخززؼ خقْفززی ّ تع زاًّی دس ؽززغ افززلی بززا هجوززْع هززضد ّ وقززْ بگیززشاى بخززؼ
خقْفی ّ تعاًّی دس ؽغ دّم (کَ دس ؽغ افلی خْد هضد ّ وقزْ بگیزش خقْفزی

یا تعاًّی ًبْدٍاًذا جوع هیؽْد.

 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۷۱ -۳۵۳
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ضکل  -۱هزاعبَی هضد ّ وقْ بگیش بخؼ خقْفی
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ؽغلی هًِا اعت کَ ایي عْال بشای ُوَ ؽاغالى پشعیذٍ هیؽْدُ .ونٌیي ؽاغالًی کزَ

کیانا ملکپور

۳11

جذّل  -۱هضد ّ وقْ بگیشاى بخؼ خقْفی عی عالُای  ۹۹1۰تا ۹۹۱1

۱۳۸۴

خػْغی
 

خػْغی در ضغل اغلی
 

خػْغی در ضغل دّم


۱۳۸۵

 

 



۱۳۸۶

 

 



۱۳۸۷

 

 

 

۱۳۸۸

 

 

 

۱۳۸۹

 

 

 

ۺ۱۳۹

 

 

 

۱۳۹۱

 

 

 

۱۳۹۲

 

 

 

۱۳۹۳

 

 

 

۱۳۹۴

 

 

 

۱۳۹۵

 ۸۳۷،۸۳۷،۸

 

 

۱۳۹۶

 

 

 

۱۳۹۷

 

 

 

۱۳۹۸

 7۷۷۹1۷,۸

 



هاخذ :عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس -هشکض ههاس ایشاى



هضد ّ وقْ بگیشاى بخزؼ عوزْهی کزَ بزا عزاصهاى هزز کزاس خزْد هغزتقیوا
قشاسداد ًذاسًذ

اگشچَ عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس ،تعذاد هضد ّ وقْ بگیشاى بخؼ عوزْهی سا دس ؽزغ

افلی ّ ؽغ دّم اسایَ هیکٌذً ،ویتْاى بش اعاط عشا هضبْس هؾزخـ ًوزْد کزَ ایزي

هضد ّ وقْ بگیشاى اص چَ قاًْى اعتخذاهی تبعیت هیکٌٌذ .بذیي لززاػ بزا اعزتهادٍ اص
ههاس هٌتؾش ؽذٍ دس عالٌاهَ ههاسی کؾزْس ] [۹دس خقزْؿ کاسکٌزاى بخزؼ عوزْهی بزَ
ته یک ًْع قاًْى اعتخذاهی هىُا هیتْاى بَ تعذاد هضد ّ وقْ بگیشاى بخؼ عوْهی

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-07

سال

هشد ّ حقْقتگیزاى تخص

هشد ّ حقْقتگیزاى تخص

هشد ّ حقْقتگیزاى تخص

تابع قاًْى کاس دعت یافت.

دس ًِایت بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس بَ فْست صیش هزاعبَ هیؽْد:
] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.8.2

 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۷۱-۳۵۳

۳1۱

براورد تعداد کارگران مشمول قانون کار

ضکل  -۲هزاعبَ کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس
جذّل  -۲بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس عی عالُای  ۹۹1۰تا ۹۹۱1
سال

کارگزاى هطوْل

۱۳۸۴

قاًْى کار
 

کارکٌاى تخص عوْهی تاتع

هشد ّ حقْقتگیزاى تخص

قاًْى کار
 

خػْغی
 

۱۳۸۶

 

 

۱۳۸۷

 

 

 

۱۳۸۸





 

۱۳۸۹





 

ۺ۱۳۹





 

۱۳۹۱





 

۱۳۹۲





 

۱۳۹۳





 

۱۳۹۴





 

۱۳۹۵





 

۱۳۹۶





 

۱۳۹۷





 

۱۳۹۸

۱41۰۱4۰1۱

۹۹۱4۱۱۵

 

هاخذ- :عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس -هشکض ههاس ایشاى
 عالٌاهَ ههاسی کؾْس -هشکض ههاس ایشاى
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۱۳۸۵

 

 

 
 

 -۵هشایای رّش پیطٌِادی
 -۹با تْجَ بَ اعتاًذاسد بْدى عشا ههاسگیشی ًیزشّی کزاس (قزبالً تْعزیح دادٍ ؽزذا ّ
ههاسی کؾْس ،بشاّسد واف ًیض داسای کوتشیي خغزا بزْدٍ ّ قابلیزت اعزتٌاد داسد.
لزا بشای هزاعبَ ؽاخـُا ّ دس تقوینعاصیُا هیتْاًذ ب اس سّد.
 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۷۱ -۳۵۳
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ههاسُای ثبتی هبٌا هزشتبظ بزا تعزذاد کاسکٌزاى بخزؼ عوزْهی هٌزذسج دس عزالٌاهَ

کیانا ملکپور

۳1۱

 -۱اص هًجا کَ دس ُش دّ هٌبع اعالعاتی ًاهبشدٍ ،افشاد یک بزاس ؽزواسػ ؽزذٍاًزذ لززا
خغای بیؼؽواسی ّجْد ًذاسد.

 -۹با تْجَ بَ اعتاًذاسد بْدى عشا ههزاسگیشی ًیزشّی کزاس ،هزضد ّ وقزْ بگیزش بزْدى
افشاد با سّػ اعتاًذاسد بیيالوللی ؽٌاختَ هیؽزْد ،لززا اص تؾزخیـ عزلیقَای ّ
هْسدی پشُیض هیگشدد.
 -4دس عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس عبقَبٌذی ؽاغالى بزش وغزب ّعزع ؽزغلی (هزضد ّ
وقْ بگیش ی ی اص عبقات ّعع ؽغلی اعتا بَ سّؽٌی ّ بذّى هخزذّػ بزْدى
اعالعات فْست هیپزیشد ایي دسوالی اعت کَ دس بَکاسگیشی اعالعزات عزاصهاى
تمهیي اجتواعی بَ ساوتی ؽزاغ بزْدى یزا هزضد ّ وقزْ بگیزش بزْدى بیوزَؽزذگاى
هؾخـ ًویؽْد.

 -5دّ هٌبع اعالعاتی هزکْس توام افشاد داسای ّیژگیُای کاسگش هؾوْل قاًْى کزاس سا
پْؽؼ هیدٌُذ دس والی کَ اعالعات عاصهاى تمهیي اجتواعی فقزظ بیوزَؽزذگاى
 -6دعتشعی هعاى بَ اعالعات هْسد ًیاص ی ی اص هضایزای سّػ پیؾزٌِادی هزیباؽزذ.
ًتایج عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس ّ عالٌاهَ ههاسی بَ فْست هغزتوش تْعزظ هشکزض

ههاس ایشاى تذّیي ّ دس اختیاس توام کاسبشاى قشاس هیگیشد.
ً -۷تایج واف اص سّػ پیؾزٌِادی بزا تغییزشات بزاصاس کزاس اعزن اص تعزذاد ؽزاغالى،
کاُؼ یا افضایؼ ًشخ بی اسی ّ عایش ًواگشُا قاب اًغبا اعت.

 -1بزا اعززتهادٍ اص سّػ هبتٌزی بززش عزشا ًیززشّی کزاس ،اه ززاى بزشاّسد تعززذاد کززاسگشاى
هؾوْل قزاًْى کزاس بزش وغزب هٌغقزَ جغشافیزایی (ؽزِشی /سّعزتاییا ،جزٌظ ّ
عاعت کاس هعوْل ُهتگی فشاُن هیگشدد.

 -۱هِوتشیي ّیژگی سّػ پیؾٌِادی پایذاسی ّ عذم تغییشپزیشیُای ًاگِزاًی اعزت.
ایي ًْعاىُا عوذتاً ًاؽی اص اتخار عیاعتُای دسّى عزاصهاًی یزا عزایش عْاهز

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-07

تزت پْؽؼ هى عاصهاى سا دس بش هیگیشد.

اعت کَ دس عغح کالى بزش بزاصاس کزاس تمثیشگززاس ًیغزتٌذ .ایزي اهزش دس اداهزَ هزْسد
بشسعی قشاس هیگیشد.

هعشفی گشدیذُ ،ش دّ سّػ هعشفی ؽذٍ داسای هعایبی ُغتٌذ کَ اص ً ش ههاسی ًویتْاى
ًواگشُای تعذاد بیوَؽذگاى افلی ّ ک بیوزَؽزذگاى سا بشابزش تعزذاد کزاسگشاى هؾزوْل
 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ....................... ۳۷۱-۳۵۳
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ُواًغْس کزَ دس بخزؼ  ۹سّػُزای فعلزی بزشاّسد تعزذاد کزاسگشاى هؾزوْل قزاًْى کزاس

براورد تعداد کارگران مشمول قانون کار

۳1۵

قاًْى کاس داًغت .اها بَکاسگیشی سّػ هزاعباتی پیؾٌِادی هقالَ واعزش بزا ت یزَ بزش
ههززاسگیشی عززشا ًیززشّی کززاس هززیتْاًززذ وتززی اص جززایگضیٌی تع زذاد بیوززَؽززذگاى هززضد ّ

وقْ بگیش عاصهاى تمهیي اجتواعی هٌاعبتش باؽذ.

بش اعاط بخؼ  ۹-۹بیوَؽذگاى هضد ّ وقْ بگیش عزاصهاى تزمهیي اجتوزاعی
ؽاه بیوَُای صیش هیباؽٌذ:


بیوَؽذگاى اجباسی ( ؽاه دّلتی ،غیشدّلتی ،پیواىُا ّ عایشا



بیوَؽذگاى کاسگش عاختواًی



بیوَؽذگاى خادهیي هغاجذ



بیوَؽذگاى هشبیاى هِذُای کْدک تزت پْؽؼ عاصهاى بِضیغتی کؾْس



بیوَؽذگاى هعلویي وق التذسیظ



بیوَؽذگاى اعضای ًوایٌذٍ بیوَ ایشاى

اص هًجا کَ عوذٍ هضد ّ وقْ بگیشاى دّلتی ًویتْاًٌذ کاسگش هؾزوْل قزاًْى کزاس باؽزٌذ
قاًْى کاس ؽٌاختَ ؽًْذ ،وز
دلی ّاعح ًبْدى گشٍّ ُذ

هیگشدًذُ .ونٌیي بیوَؽذگاى اجباسی – عزایش ًیزض بزَ

ّ اوتوزال ایزي اهزش کزَ جزض هزضد ّ وقزْ بگیزشاى بخزؼ

عوْهی باؽٌذ ،دس هزاعبات ّاسد ًؾذٍاًذ .بٌزابشایي دّ سّػ بزا اعزتهادٍ اص اعالعزات
بیوَؽذگاى عاصهاى تمهیي اجتواعی هیتْاًذ هْسد اعتهادٍ قشاس گیشد:

سّػ الفا هجوْع بیوَؽذگاى اجبزاسی (ؽزاه غیشدّلتزی ّ پیوزاىُزاا ،بیوزَؽزذگاى

کززاسگش عززاختواًی ،بیوززَؽززذگاى خززادهیي هغززاجذ ،بیوززَؽززذگاى هشبیززاى هِززذکْدک،
بیوَؽذگاى هعلویي وق التذسیظ ،بیوَؽذگاى اعضای ًوایٌذٍ بیوَ ایشاى ].[۱ ّ ۹
سّػ

ا هجوْع بیوزَؽزذگاى اجبزاسی (ؽزاه فقزظ غیشدّلتزیا ،بیوزَؽزذگاى کزاسگش

عاختواًی ،بیوَؽذگاى خادهیي هغاجذ ،بیوزَؽزذگاى هشبیزاى هِزذکْدک ،بیوزَؽزذگاى
هعلویي وقالتذسیظ ،بیوَؽذگاى اعضای ًوایٌذٍ بیوَ ایشاى ].[۱ ّ ۹
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لزا بیوَؽذگاى اجباسی دّلتی ،اص بیوَؽذگاًی کزَ هزیتْاًٌزذ بزَ عٌزْاى کزاسگش هؾزوْل

کیانا ملکپور

۳11

جذّل  -۳بیوَؽذگاى هضد ّ وقْ بگیش -خقْفی عاصهاى تمهیي اجتوزاعی عزی عزالُزای  ۹۹1۰تزا
۹۹۱1
سال

رّش الف (تا احتساب تیوَُای

رّش ب (تا احتساب فقط

اجثاری غیزدّلتی ّ پیواىُا)

تیوَُای اجثاری غیزدّلتی)

(**ا

۹۹1۰



۹۹1۵



۹۹13



(**ا
(**ا

(*ا

---



(*ا

---



(*ا

---



۹۹11

 

 

۹۹1۱

 

 

۹۹۱۱

 

 

۹۹۱۹

 

 

۹۹۱۱

 

 

۹۹۱۹

 

 

۹۹۱۰

 

 

۹۹۱۵

 

 

۹۹۱3

 

 

۹۹۱۷

 

 

۹۹۱1





هاخذ- :عالٌاهَ ههاسی عاصهاى تمهیي اجتواعی

*بَ علت عذم ّجْد اعالعاتی ته یزک بیوَؽزذگاى افزلی اجبزاسی ّ ُونٌزیي ًاهؾزخـ بزْدى تعزذاد

بیوَؽذگاى افلی وقالتذسیظ قاب هزاعبَ ًویباؽٌذ.

** اعالعات بیوَؽذگاى افلی هعلویي وقالتذسیظ دس دعتشط ًیغت.

علت افلی بشسعی دّ سّػ دس ایي قغوت ،بیوزَؽزذگاى اجبزاسی -پیوزاىُزا ُغزتٌذ.
صیشا ُوزاًغْس کزَ دس بخزؼ  ۹-۱صیزش بخزؼ  ۹-۱-۹تْعزیح دادٍ ؽزذ ،بیوزَؽزذگاى
اجباسی -پیواىُا کاهال هؾخـ ًیغت هضد ّ وقْ بگیش بخؼ عوْهی ُغتٌذ یا ًزَ،
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۹۹1۷

 

 

دس ًتیجَ دّ سّػ پیؾٌِاد هیؽْد.

اکٌْى بَ هقایغَ عَ سّػ هعشفی ؽذٍ (سّػ هبتٌزی بزش عزشا ههزاسگیشی ًیزشّی کزاس،
هیؽْد.
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سّػ الززف عززاصهاى تززمهیي اجتوززاعی ّ سّػ

عززاصهاى تززمهیي اجتوززاعیا پشداختززَ

براورد تعداد کارگران مشمول قانون کار

ؽ

۳1۷

ً ۹ؾاى هیدُذ ،بشاّسد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس (هبتٌی بش عشا ًیزشّی کزاسا

دس هقایغَ با بیوَؽذگاى هضد ّ وقْ بگیش (سّػ

عاصهاى تمهیي اجتواعیا جوعیت

بیؾتشی سا بشاّسد کشدٍ اعت .لزا سّػ هبتٌزی بزش عزشا ههزاسگیشی ًیزشّی کزاس پْؽزؼ

بیؾتشی داسد.
اص عْی دیگش اگشچَ سّػ الف جوعیت بیؾتشی سا ًؾاى هیدُذ ،بَ دالی صیزش ًغزبت
بَ سّػ هبتٌی بش عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس دقت کوتشی داسد:


بَ دلی ًْعاىُایی کَ عی دّسٍ بَ فْست ًاگِزاًی سخ دادٍ دس عزال ۹۹۱3

تعذاد بیوَؽذگاى کاُؼ یافتَ دس وزالی کزَ تعزذاد کز ؽزاغالى دس بزاصاس کزاس
افضایؼ یافتَ اعت .ایي ًؾاًَ عذم ُوخْاًی با باصاس کاس اعت.


کوتش بْدى قاب هالو َ تعذاد بیوَؽذگاى (سّػ الفا دس عالُای ّ ۹۹1۷

 ،۹۹11بیاًگش کنؽواسی دس دّسٍُای صهاًی اعت.

قاًْى کاس هبتٌی بش عشا ًیشّی کاس -عالُای  ۹۹1۷تا ۹۹۱1
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ضکل  -۳بیوَؽذگاى هضد ّ وقْ بگیش خقْفزی عزاصهاى تزمهیي اجتوزاعی ّ کزاسگشاى هؾزوْل بزشاّسد

 -۶کارتزدُای ایي ًواگز
قاًْى کاس هشتهع هیؽْد .صیشا ُواىگًَْ کَ پزیؼ اص ایزي بیزاى ؽزذ ،عیاعزتگزاساى ّ
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با بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس ی ی اص هغملَُای چالؼ بشاًگیزض دس وزْصٍ

کیانا ملکپور

۳11

تزلیلگشاى بَ هٌ ْس تزلی ّععیت هْجزْد ّ تٌ زین عیاعزتُزای هٌاعزب ًیاصهٌزذ
اعالع اص تعذاد کاسگشاى هزکْس هیباؽٌذ.

عالٍّ بش ایي هِن ،با هزاعبَ ًواگش هضبْس تْلیذ بشخی اص ؽاخـُای اعاعی باصاس کاس

ًیض هیغش هیؽْد .چشاکَ عوذتا بشای اًذاصٍگیزشی ایزي ؽزاخـُزا ،هخزشج کغزش بایزذ
تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس باؽذ.
دفتش ههاس عاصهاى بیيالوللی کاس ؽاخـُای هختلهی سا بزشای ؽزٌاخت ُشچزَ بیؾزتش
باصاس کزاس (ًزَ فقزظ اؽزتغال ّ بی زاسیا هاًٌزذ ایوٌزی ّ بِذاؽزت کزاس ،ووایزتُزای

اجتواعی ،عاصهاىُای کاسگشی سا دس قالب هجوْعزَ ًواگشُزای کیهیزت اؽزتغال ،کزاس
ؽایغتَ (Decent Workا ] [۹۰ ّ ۹۹یا ؽاخـُای تْععَ ُضاسٍ (MDGا اسایزَ
هیکٌذ .ؽاخـُزای هضبزْس دس کٌزاس ی زذیگش تقزْیش سّؽزي ّ هؽز اسی اص تغییزشات،
دّسٍُای سکْد ّ سًّق ،گغتشػ ًابشابشی یا فقش ،اؽتغال ّ بی اسی ًؾاى هیدُذ.

دس ایٌجا ً تَ قاب هالو َای ًِهتَ اعزت .ی زی اص اُزذا

عزاصهاى بزیيالوللزی کزاس

هیتْاًٌذ هییٌَ توامًوای هى باؽزٌذ .بزذیي لززاػ ؽزاخـُزای هعشفزی ؽزذٍ عزاصهاى
یادؽذٍ بشای توام ؽاغالى تعشیف ؽذٍ اعت .اها اص هًجا کَ ّصاست تعاّى ،کاس ّ سفاٍ
اجتواعی هتْلی اجزشای قزاًْى کزاس اعزت ّ عزاهي اجزشای عزایش قزْاًیي اعزتخذاهی
ًیغت لززا اعالعزات ثبزت ؽزذٍ دس وزْصٍ سّابزظ کزاس (کزَ هٌبزع دیگزشی بزشای تْلیزذ

ؽاخـُای هعشفی ؽذٍ عاصهاى بیيالوللی کاس اعتا فشفاً جاهعَ ههزاسی هؾزوْلیي
قاًْى کاس سا دس بشهیگیشد .ایي هِن هْجب هیؽزْد کزَ ؽزاخـُزای هضبزْس ًیزض تٌِزا
بشای کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس هزاعبَ ؽْد .ؽاخـُای هزکْس بَ چِزاس گزشٍّ صیزش
تقغین هیؽًْذ:

 -۹گشُّی اص ؽاخـُا کَ تاکٌْى بَ ًْعی تْلیذ ؽذٍاًذ ّ با اسایَ بشهّسد هؾزوْلیي
قاًْى کاس ،هقذاس دقیقتشی بشای ایي هًِا هزاعبَ هیؽْد کزَ دس اداهزَ بزَ هعشفزی
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ووایت اص ًیشّی کاس(اعن اص کاسفشها یا هضد ّ وقْ بگیشا هیباؽذ ّ ایزي ؽزاخـُزا

ایي ؽاخـُا ّ هقادیش هًِا عی باصٍ صهاًی عالُزای  ۹۹۱۱تزا  ۹۹۱1پشداختزَ
هیؽْد ].[1
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۳1۱
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جذّل  -۴ؽاخـُای افلی وْصٍ کاس کَ با بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس هقذاس دقیقتزشی
بشای هىُا بذعت هیهیذ
عال

سّػ

ًشخ بشّص هعیب

ًشخ بشّص هعیب ؽغلی

ًشخ بشّص هعیب ؽغلی هٌجش

هزاعبَ

ؽغلی هؾوْلیي

هٌجش بَ فْت هؾوْلیي

بَ غیش فْت هؾوْلیي قاًْى

قاًْى کاس

قاًْى کاس

کاس

دس ُش ُ ۹۱۱ضاس ًهش

دس ُش ُ ۹۱۱ضاس ًهش

دس ُش ُ ۹۱۱ضاس ًهش

سّػ قذین

۹۱۰

--

--

سّػ جذیذ

۹۰۷/۷

--

--

سّػ قذین

۹۱۹

--

--

سّػ جذیذ

۹۵۱/۱

--

--

سّػ قذین

۱۱

--

--

سّػ جذیذ

ّاوذ عٌجؼ
۹۹۱۱
۹۹۱۹
۹۹۱۱
۹۹۱۹
۹۹۱۰

۹۹۱3
۹۹۱۷
۹۹۱1

سّػ قذین

1۹

1/۹

سّػ جذیذ

۹۰۵/۵

۹۱/۷

۹۹۱/1

سّػ قذین

۷۱

3/3

۷۱/۹

سّػ جذیذ

۹۹۱/۰

۹۱/۱

۹۱۱/۱

سّػ قذین

۷۱

۵/۱

31/۱

سّػ جذیذ

۹۹۰/۷

۱/۹

۹۱۵/۵

سّػ قذین

۷3

3/۱

۷۱/۵

سّػ جذیذ

۹۹۵/۰

۱/۹

۹۱3/۹

سّػ قذین

۷۹

۰/1

33/۰

سّػ جذیذ

۹۱۷/۰

۷/۹

۹۱۱/۹

سّػ قذین

31

۵/۹

3۱/1

سّػ جذیذ

۱۱/۱

۷/۰

۱۹/3

تْضیحات :هٌ ْس اص سّػ قذین ب اسگیشی تعذاد بیوَؽذگاى افلی تمهیي اجتواعی دس هخشج کغش اعت.
ُونٌیي هٌ ْس اص سّػ جذیذ ب اسگیشی بشاّسد هؾوْلیي قاًْى کاس با سّػ پیؾٌِادی ایي هقالَ هیباؽذ.
 :--بشای هزاعبَ اعالعات دس دعتشط ًبْدٍاعت.

 -۱گشُّی اص ؽاخـُای تخققزی هزشتبظ بزا وزْصٍ سّابزظ کزاس اعزت کزَ تزاکٌْى
قابلیت تْلیزذ ًذاؽزتَاًذ ّ بزا اسایزَ بزشاّسد هؾزوْلیي قزاًْى کزاس ،اه زاى تْلیزذ
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۹۹۱۵

۹۰۵/۷

--

-1۰/1

هییابٌذ ].[۹۹ ّ ۹۱ ، ۹۹
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۳۷1

جذّل  -۵ؽاخـُای تخققی وْصٍ سّابظ کاس کَ با بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس اه اى
تْلیذ هییابٌذ
سال

ًزخ تاسرسی كار

ضزیة پْضص

سِن کارگزاى ّرسضکار

سِن کارگزاى هطوْل قاًْى کار

ّاحذ سٌجص

در ُز ۺُ ۱شار ًفز

درغذ

درغذ

درغذ

۹۹۱۱

--

۵۱/۷

۱ /۷

۴ۺ/ۺ

۹۹۱۹

--

3۹/3

۱ /۹

/۲۷ۺ

۹۹۱۱

۹ /۱

3۰/۹

۱ /۱

ۺ/۱ۺ

۹۹۱۹

۱ /۱

3۰/۵

۱ /۱

۵ۺ/ۺ

۹۹۱۰

۱ /۱

3۱/۱

۹ /۹

/۱۲ۺ

۹۹۱۵

۱ /۱

3۹/۹

۱ /3

۲ۺ/ۺ

۹۹۱3

۹ /۱

۵۱/۷

۹ /۱

۱ۺ/ۺ

۹۹۱۷

۹ /۱

۵1/۷

۹ /3

۱ۺ/ۺ

۹۹۱1

۱ /۱

۵1/۱

۱ /1

ۺۺ/ۺ

تیوَ تیکاری

هطوْل قاًْى کار

دریافتکٌٌذٍ سِام تزجیحی

 -۹گشُّی اص ؽاخـُای تخققی ّصاستخاًَ هیباؽذ کَ تاکٌْى بَ علت عذم تْلیذ
هقادیش فْست ّ هخشج ؽاخـ هْسد ً ش ،هزاعبَ ًؾذٍاعت .اها اکٌْى هخشج
کغش کَ بشاّسد هؾوْلیي قاًْى کاس هیباؽذ ،هزاعبَ ؽذٍ ّ تٌِا با تْلیذ فْست

کغش ،ایي ؽاخـُا قابلیت تْلیذ هییابٌذ ].[۹۹ ّ ۹۱ ،۱
جذّل  -۶ؽاخـُای تخققی ّصاستخاًَ کَ بَ ؽشط تْلیذ فْست کغش قابلیت تْلیذ هییابٌذ
ردیف
۹
۱

عٌْاى ضاخع
ًززشخ بززذتشیي اؽ ز ال کززاسکْدک دس کاسگززاٍُززای هؾززوْل
قاًْى کاس (هْعْع هقاّلًَاهَ ؽواسٍ ۹1۱ا
ًشخ کاسکْدک دس کاسگاٍُای هؾوْل قاًْى کزاس (هْعزْع
هقاّلًَاهَ ؽواسٍ ۹۹1ا

ّاحذ سٌجص
دسفذ
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 :--بشای هزاعبَ اعالعات دس دعتشط ًبْدٍاعت.

دسفذ

۰

ًشخ پشداختی کن

دسفذ
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۹

ًشخ عضْیت دس عاصهاىُای کاسگشی

دسفذ

براورد تعداد کارگران مشمول قانون کار

۳۷۳

 -4البتَ عالٍّ بش ؽاخـُای هٌذسج دس جذاّل ( ۰تا 3ا ،ؽزاخـُزای وزْصٍ سفزاٍ
ًیض اه اى تْلیذ بشای جاهعَ ُزذ

ّصاست تعزاّى ،کزاس ّ سفزاٍ اجتوزاعی داسًزذ.

اگشچَ ؽاخـُای وْصٍ سفاٍ عوذتا بشای کز جوعیزت دس ً زش گشفتزَ هزیؽزْد،
بذلی ایٌ َ بشای ّصاستخاًزَ هضبزْس بشسعزی ّعزعیت سفزاُی ّ بیوزَای کزاسگشاى
هؾوْل قاًْى کاس اُویت داسد ،هیتْاى ؽاخـُزای سفزاُی ّ بیوزَای سا بزشای
ایي گشٍّ اص ؽاغالى ًیض اًذاصٍگیشی کشد.
جذّل  -۷بشخی اص ؽاخـُای افلی وْصٍ سفاٍ ّ بیوَ کَ بشای کاسگشاى هؾزوْل قزاًْى کزاس قابلیزت
تْلیذ داسد

ردیف

عٌْاى ضاخع

۹

عشیب ًهْر بیوَ اجتواعی

۱

عِن افشاد فاقذ بیوَ دسهاًی

ّاحذ سٌجص
دسفذ
دسفذ

هیباؽذ ّ بذاى هعٌا ًیغت کَ ًویتْاى ؽاخـُای دیگش سا بش اعاط تعذاد کاسگشاى
هؾوْل قاًْى کاس هزاعبَ کشد.

ً -۷تیجَگیزی
با تْجَ بَ اُویت هزاعبَ ؽاخـُای تخققی ّصاست تعاّى ،کاس ّ سفاٍ اجتواعی،
بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس عشّسی بَ ً ش هیسعذ .تزاکٌْى دّ سّػ بزش
اعاط اعالعات بیوَؽذگاى عاصهاى تمهیي اجتوزاعی هزال ک عوز بزْدٍ اعزت .سّػ
اّل توام بیوَؽذگاى ّ سّػ دّم ک بیوَؽزذگاى افزلی سا بزَ عٌزْاى کزاسگش هؾزوْل
قاًْى کاس بَ وغا

هیهّسدُ .ش دّ سّػ هزکْس بَ دالیلی کزَ دس بخزؼ  ۹بیزاى ؽزذ
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هًنَ دس جزذاّل  ۰تزا  ۷بیزاى گشدیزذ ،تٌِزا ؽزاخـُزای افزلی دّ وزْصٍ کزاس ّ سفزاٍ

(ً یش توام کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس بیوَؽزذٍ عزاصهاى تزمهیي اجتوزاعی ًیغزتٌذ یزا
توام بیوَؽذگاى افلی هى عاصهاى عبق تعشیف هلی ّ بزیيالوللزی هزضد ّ وقزْ بگیزش
اص عْی دیگش با اًغبا تعشیف کاسگش هؾوْل قاًْى کاس با تعشیف هلزی ّ بزیيالوللزی

هضد ّ وقْ بگیش هؾزخـ گشدیزذ ،عوزذٍ ایزي کزاسگشاى دس صهزشٍ هزضد ّ وقزْ بگیزشاى
 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۷۱ -۳۵۳

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.8.2

تلقی ًویؽًْذا ،هٌاعب ًویباؽٌذ.

کیانا ملکپور

۳۷1

خقْفی هیباؽٌذ .لزا سّػ هبتٌی بش اعالعات عشا ههاسگیشی ًیشّی کاس ّ تشکیزب
با اعالعات ثبتی هٌذسج دس عالٌاهَ ههاسی کؾْس پیؾٌِاد ؽزذ .دس ایزي سّػ هجوزْع

 ۹پاساهتش صیش بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس سا اسایَ هیًوایذ:


تعذاد هضد ّ وقْ بگیشاى خقْفزی (اعزن اص تعزاًّی ّ غیشتعزاًّیا دس
ؽغ افلی



هضد ّ وقْ بگیشاى خقْفی (اعزن اص تعزاًّی ّ غیشتعزاًّیا دس ؽزغ



ههاس ثبتی اسایَ ؽذٍ اص عاصهاىُزای عوزْهی تززت عٌزْاى کاسکٌزاى تزابع

دّم کَ دس ؽغ افلی خْد هضد ّ وقْ بگیش بخؼ خقْفی ًبْدٍاًذ.
قاًْى کاس دس عالٌاهَ ههاسی کؾْس

دس اداهززَ بشسعززی ایززي سّػ پیؾززٌِادی بززا اعالعززات بیوززَؽززذگاى هززضد ّ وقززْ بگیززش

عاصهاى تمهیي اجتواعی هقایغَ گشدیذ کَ دس ًِایت با تْجَ بَ توام هضایای بیزاى ؽزذٍ
دس بخؼ  ۵هقالَ واعش (هاًٌذ دقت دس بشاّسد ،کنخغا بْدى ،پایذاسی ،اه زاى تْلیزذ
گهت ،سّػ هبتٌی بزش عزشا ههزاسگیشی ًیزشّی کزاس هٌاعزبتزشیي سّػ بزشاّسد تعزذاد

کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس هیباؽذ.

 -۸پژُّصُای آیٌذٍ


بشاّسد تعذاد کاسگشاى هؾوْل قاًْى کاس بزش وغزب گزشٍّ عوزذٍ ؽزغلی ،فعالیزت
اقتقادی هز کاس ،اعتاى ّ گشٍّ عٌی




بشاّسد تعذاد هعیب ؽغلی توام هضد ّ وقْ بگیشاى

بشاّسد تعذاد هعیب ؽغلی توام ؽاغالى
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هغتوش ّ بَ ته یک ّیژگیُای جٌظ ،عاعت کزاسی ّ هٌغقزَ جغشافیزاییا هزیتزْاى

تقذیز ّ تطکز
ًْیغٌذٍ هقالَ اص ً شات جٌا

هقزای دکتزش علیشعزا صاُزذیاى کزَ باعزث بِبزْد کیهیزت

ّ هزوْد ویذسی عشکاس خاًنُا بٌهؾَ سئیغیُ ،وا عزاُشیپْس ،ؽزِال فزباغی ّ توزام

کغاًی کَ ً شات ایؾاى بِشٍهٌذ گشدیذٍاًذ ،تؾ ش ّ عپاعگضاسی هیًوایٌذ.
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هقالَ ؽذًذ ،تؾ ش ّ قذسداًی هیًوایٌذُ .ونٌیي ًْیغٌذٍ هقالَ اص هقایاى فوذ افغشی

۳۷۱

براورد تعداد کارگران مشمول قانون کار

تْضیحات
.۹

تعاسیف بیاى ؽذٍ دس ایي بخؼ ،هغابق با تعاسیف اعتاًذاسد هلی کَ تْعظ هشکض ههاس ایشاى

.۱

هٌ ْس اص قشاسدادُ ،شگًَْ قشاسداد داین یا هْقت هیباؽذ .کاسکٌاى اعتخذام سعوی ًیض قشاسداد

اعتاًذاسدعاصی هیؽْد یا تعاسیف هٌتؾش ؽذٍ عاصهاى تمهیي اجتواعی ،هیباؽٌذ.

داین با عاصهاى اعتخذامکٌٌذٍ داسًذ.

هزجعُا
[ ]۹عاصهاى تمهیي اجتواعی ،عاصهاى تمهیي اجتواعی اص ًگزاٍ ههزاس  ،۹۹۰۱-۹۹۱۱عزاصهاى
تمهیي اجتواعی ،تِشاى.
[ ]۱عاصهاى تمهیي اجتواعی ،عالٌاهَُزای ههزاسی عزالُای  ،۹۹1۱-۹۹۱۷عزاصهاى تزمهیي
[ ]۹هشکض ههاس ایشاى ،عالٌاهَ ههاسی کؾْس عالُای  ،۹۹1۰-۹۹۱1هشکض ههاس ایشاى ،تِشاى.
[ ]4هشکض ههاس ایشاىً ،تایج ههاسگیشی ًیشّی کاس عزالُای  ،۹۹1۰-۹۹۱1هشکزض ههزاس ایزشاى،
تِشاى.
[ ]5بشسعی تغابق ههاس ؽاغالى ،هضد ّ وقْ بگیزش وافز اص عزشا ههزاسگیشی ًیزشّی کزاس بزا
هٌابع ثبتی؛ کیاًا هلک پْس ّ صُشٍ فالا.
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کیاًا هلکپْر
فْ لیغاًظ ههاس
. کاس ّ سفاٍ اجتواعی، هشکض ههاس ّ اعالعات ساُبشدی ّصاست تعاّى، خیاباى فاعوی،تِشاى
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