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تعاریف و مفاهیم 

کار: کار آن دسته از فعالیت های اقتصادی )فکری یا بدنی( است که به منظور کسب درآمد )نقدی یا غیرنقدی( انجام شود 
و هدف آن تولید کاال یا ارایه ی خدمت باشد. 

 
شاغل: فردی که مطابق با تعریف کار و مصادیق آن در 7 روز پیش از مراجعه ی مأمور سرشماری، کارکرده هرچند در 

شغل معمولی خود کار نکرده باشد. 

بیکار: افرادی که در 7 روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده اند و دارای شغلی نیز نبوده اند. 
 

محصل: افرادی که شاغل یا بیکار نباشند و طبق برنامه های آموزش رسمی کشور، در داخل یا در خارج از کشور، مشغول 
به تحصیل هستند. 

دارای درآمد بدون کار: کسانی که شاغل، بیکار )جویای کار( و محصل محسوب نمی شوند و دارای درآمد حاصل از 
بازنشستگی، امالک و مستغالت، سود سهام، سپرده ها و .... هستند، دارای درآمد بدون کار محسوب می شوند. 

خانه دار: خانه دار به کسانی اطالق می شود که شاغل، بیکار )جویای کار(، محصل و دارای درآمد بدون کار به حساب نمی 
آیند و مشغول انجام وظایف خانه داری هستند. 

میزان اشتغال:  عبارت است از نسبت تعداد شاغالن 10 ساله و بیشتر به جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر )شاغل و بیکار( ضربدر 100. 

میزان بیکاری: عبارت است نسبت تعداد بیکاران )جویای کار( 10 ساله و بیشتر به جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر )شاغل و 
بیکار( ضربدر 100. 
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3 - 1 - توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت سال 90

منطقـه
جمعیت ده 
ساله وبیشتر 

)درصـد(

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

شاغل 
)درصد(

بیکار 
)درصد(

محصل 
)درصد(

دارای درآمد 
سـایرخانه داربدون کار

.........10029629منطقه 1

.........10031635منطقه 2

.........10028932منطقه 3

.........10027933منطقه 4

.........100201129منطقه 6

.........10026929منطقه 7

.........10026929منطقه 8
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 90

 3 - 1 - درصد جمعیت شاغل شهر اهواز در سال 1390
 

                                 مبنا: جدول 3 - 1
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3 - 2 -درصد جمعیت فعال شهر اهواز در سال 1390
 

                             مبنا: جدول 3 - 1

3 - 2 -توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر مرد  بر حسب وضع فعالیت سال 90

منطقه
جمعیت ده 

ساله و بیشتر 
)درصد(

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

شاغل 
)درصد(

بیکار 
)درصد(

محصل 
)درصد(

دارای درآمد 
سایـرخانه داربدون کار

.........100491030منطقه 1

.........10049835منطقه 2

.........100461333منطقه 3

.........100461334منطقه 4

.........100372031منطقه 6

.........100471430منطقه 7

.........100431229منطقه 8
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 90
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3 - 3 -توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر زن برحسب وضع فعالیت سال 90

منـطقه
جمعیت ده 

ساله و بیشتر 
)درصد(

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی
شاغـل

 )درصد(
بیـکار

 )درصد(
محصـل 
)درصد(

دارای درآمد 
سایرخانه داربدون کار

.........1009328منطقه 1
.........10013434منطقه 2
.........10010630منطقه 3
.........1008533منطقه 4
.........1003228منطقه 6
.........1005428منطقه 7
.........1007529منطقه 8

مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 90

3 - 4 - فرصت های شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی در 
شهر اهواز در سال 1393   

زنمـردجمعشـرح
1065477142940متقاضی کار

374826251123به کار گمارده شده
19. 0338. 1734. 35درصد بکارگمارده شده

  مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

 
3 - 5 - متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان به تفکیک وضع سواد در شهرستان اهواز در سال 1393

درصد به کار گمارده شدهبه کار گمارده شدهمتقاضیان کارشـرح
5/ 10654378435جمع
000بیسواد

38/ 115321218خواندن و نوشتن
54614226ابتدایی

5/ 92039142راهنمایی
9/ 3429174550دیپلم

3 /111348243فوق دیپلم
4/ 321375223لیسانس

4/ 2806021فوق لیسانس و باالتر
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان



فصل سوم58

3 - 3 - درصد به کار گمارده شدگان به تفکیک وضع سواد در شهرستان اهواز در سال 1393

                              مبنا: جدول 3 - 5

3 - 6 - تعداد افراد به کارگمارده برحسب بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در شهراهواز در سال 1393 

اظهار نشدهتعاونیخصـوصیدولتی
13633033090

 مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

3 - 7 - فرصت های شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی به 
تفکیک گروه های شغلی در شهر اهواز در سال های 93 - 1392

تعداد فرصت های شغلیسال
به کار گمارده شدگانفرصت های شغلی

خدماتکشاورزیصنعتخدماتکشاورزیصنعت
139253064782482626001998
13936873363365072633719

مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

3 - 4 - مقایسه تعداد به کار گمارده شدگان به تفکیک فرصت های شغلی اعالم شده در شهر اهواز  در سال های 92 - 1393                                            

                                 مبنا: جدول 3 - 7
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 3 - 8 -آمار و شاخص های کار شهرستان اهواز

سال 1393سال 1392سال 1391سال 1390سال 1389موضـوع

10801197418451167433تعداد به کارگمارده شدگان

1009713545269072503033079تعداد متقاضیان کار

10.698/8354.154.2022درصد به کار گارده شدگان
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان 

3 - 5 - مقایسه درصد به کار گمارده شدگان به تعداد کل متقاضیان کار در شهرستان اهواز طی پنج سال اخیر 

                              مبنا: جدول 3 - 8 

 3 - 9 - عملکرد روابط کار استان خوزستان در سال 1393

تعدادواحـدشـرحردیف

37089دادخواستتعداد مشاوره تلفنی1

6207رأیتعداد  رأی های سازشی2

64هیأتتعداد مراجع حل اختالف استان3

26365رأیتعداد رأی های صادره مراجع حل اختالف4
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان


