
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه

نیروی انسانی
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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، امالك 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. 

 

فصل سوم
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3 - 1 - توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت سال 85

منطقه
جمعیت
 ده ساله
 و بیشتر

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

دارای درآمد محصلبیکارشاغل
سایرخانه داربدون کار

4  %27  %6  %24  %6 %33 %100  %منطقه 1

4  %24  %4  %27  %3  %38 % 100  %منطقه 2

6  %25  %5  %27  %5  %32 %100  %منطقه 3

5  %26  %5  %30  %6  %28 %100  %منطقه 4

6  %32  %3  %25  %7  %27 %100  %منطقه 5

8  %29  %4  %26  %7  %26 %100  %منطقه 6

5  %28  %6  %24  %8  %29 %100  %منطقه 7

8  %26  %5  %26  %6  %29 %100  %منطقه 8

  مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85

3 - 1 -  درصد جمعیت شاغل شهر اهواز در سال 1385

                 مبنا: جدول 3 - 1

نیـــروی   انسـانــی
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3 - 2 -  درصد جمعیت فعال شهر اهواز در سال 1385

                   مبنا: جدول 3 - 1

3 - 2 - توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر مرد  بر حسب وضع فعالیت سال 85

منطقه
جمعیت 
ده ساله 
و بیشتر

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

دارای درآمد محصلبیکارشاغل
سایرخانه داربدون کار

4 %0 %8 %24 %8 %56 %100 %منطقه 1

5 %0 %6 %25 %4 %60 %100 %منطقه 2

6 %0 %7 %26 %7 %52 %100 %منطقه 3

7 %0 %7 %27 %9 %48 %100 %منطقه 4

6 %0 %5 %25 %12 %50 %100 %منطقه 5

9 %1 %5 %26 %12 %47 %100 %منطقه 6

6 %0 %7 %24 %11 %52 %100 %منطقه 7

10 %0 %7 %25 %9 %48 %100 %منطقه 8
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85

فصل سوم
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3 - 3 - توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر زن برحسب وضع فعالیت سال 85 )درصد(

جمعیت منطقه
ده ساله و بیشتر

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

دارای درآمد محصلبیکارشاغل
سایرخانه داربدون کار

3 54 254 4 10 100 منطقه 1

4 48 3 29 2 14 100 منطقه 2

4 50 4 26 3 11 100 منطقه 3

3 51 2 32 2 8 100 منطقه 4

5 64 2 24 1 3 100 منطقه 5

6 59 2 25 2 4 100 منطقه 6

3 58 4 25 4 6 100 منطقه 7

4 54 2 28 3 8 100 منطقه 8
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85

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 1389

زنمــردجمـعشـرح

10.0976.4773.620متقاضی کار

1.080618462به کار گمارده شده

13 10 11  درصد بکارگمارده شده
مأخذ: اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان 

نیـــروی   انسـانــی
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3 - 5 - متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان به تفکیک وضع سواد در شهرستان اهواز در 
سال 1389

 درصد بکارگمارده شدهبه کار گمارده شدهمتقاضیان کارشــرحردیف

11 %829بیـســواد1

13 %8912خواندن و نوشتن2

18 %38169ابتـدایــی3

15 %988153راهنمـایـی4

14 %3.007406دیپـلـــم5

9 %2.399221فوق دیپلم6

7 %3.063208لیسانـس7

2 %882فوق لیسانس و باالتر8

11 %10.0971.080جمــــع - 
مأخذ: اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان 

3 - 3 - مقایسه متقاضیان کار و به کار گمارده شدگان به تفکیک وضع سواد در شهرستان اهواز در سال 1389
                

                 مبنا: جدول 3 - 5

فصل سوم
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3 - 6 - تعداد افراد به کار گمارده شده بر حسب بخش های دولتی- خصوصی و تعاونی در شهر اهواز 
اظهار نشدهتعاونیخصوصیدولتیجمعسال

13883.068152.8631900

13891.08061.049250

مأخذ: اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان 

3 - 4 -   درصد افراد به کار گمارده شده بر حسب بخش های دولتی- خصوصی و تعاونی در شهر اهواز در 
سال 1389

                مبنا: جدول 3 - 6

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 1389

سال
تعداد 

فرصت های 
شغلی

درصد به کار گمارده شدگانبه کار گمارده شدگانمتقاضیان کار

خدماتکشاورزیصنعتخدماتکشاورزیصنعتخدماتکشاورزیصنعت

13884.7704.4627907.087943702.055% 21% 9% 29

13893.3303.3592746.4642383839% 7% 1% 13

مأخذ: اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان 

نیـــروی   انسـانــی
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3 - 5 - مقایسه درصد به کار گمارده شدگان به تفکیک فرصت های شغلی اعالم شده در شهر اهواز 

                مبنا: جدول 3 - 7

3 - 8 - تعداد شکایات واصله به اداره کار و امور اجتماعی به تفکیک موضوع در شهر اهواز 
بروزحادثه به علت عدم رعایت ایمنی کارعدم ارائه حق و حقوققطع همکاریسال

13877.002981250

138811.3731.733187

13898.9681.325212

مأخذ: اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان 

3 - 9 - آمار وشاخص های کار استان خوزستان 
سال 1389سال 1388  سال 1387موضوع

3.5867.3742.814تعداد به کارگمارده شدگان

33.05634.86426.912تعداد متقاضیان کار

10 %21 %11 % درصد به کار گمارده شدگان

مأخذ: اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

فصل سوم
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3 - 6 - مقایسه  درصد به کار گمارده شدگان در استان خوزستان 

       مبنا: جدول 3 - 9

نیـــروی   انسـانــی


