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 هاي نشريات مركز آمار ايران : نشانه

  - گردآوري نشده است 

     ... آمار در دسترس نيست

    × ذاتا يا عمال وجود ندارد 

 ××  معني استو بيجمع و محاسبه غيرممكن  

  // رقم كمتر از نصف واحد است. 

  رقم )نسبت( ناچيز و قابل صرف نظر كردن است. 

 *    رقم غيرقطعي است

 **  رقم جنبه تخميني دارد.

   به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.   
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 ــــدمــهقم

 
قتصادی، اجتماعي و ها و نماگرهای انامه گزیده شاخص فصل

فرهنگي استان خوزستان، به منظور آگاهي مسئولين و محققين 

ریزی از اطالعات آماری بهنگام و اندرکاران امور برنامهو دست

های مختلف ای استان در زمينهبررسي سير تحوالت و مقایسه

اقتصادی اجتماعي و همچنين بنا به ضرورت آگاهي از وضعيت و 

 ی اجرایي تهيه و منتشر مي شود. هاعملكرد دستگاه

اطالعات مندرج در این نشریه با ذکر مأخذ و کليه اطالعات با 

 های اجرایي مربوطه درج گردیده است. تأیيد دستگاه

های اجرایي که در تهيه و ضمن تشكر از همكاری کليه دستگاه

اند یادآوری مي نماید که تدوین این مجموعه مشارکت داشته

ار این نشریه در موعد مقرر مستلزم ارسال به موقع تهيه و انتش

 . های اجرایي استاطالعات آماری توسط دستگاه

 

 

 

 داوود آقایي

 اطالعات و آمار معاون
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 خالصه یافته ها

ميزان شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفي خانوارهای شهری  .1

( در 1395=100(1395ان خوزستان براساس قيمت پایه سالاست

 که نسبت به 2/297، 7/294، 287 ،به ترتيب ماه99زمستان  ماههای

 درصد1/50، 5/50، 8/48 هرماه  به ترتيبقبل  مشابه سال  ماه

 یافته است . افزایش

ميليون  35499091 ، 99زمستان  درفصلدرآمد های مالياتي استان  .2

نسبت به  و افزایشدرصد 81/28قبل ریال بوده که نسبت به فصل 

 داشته است. افزایشدرصد 04/68 قبل فصل مشابه سال

 

که  بودهتن  هزار39 ، 99زمستان  در فصلگاز مایع ميزان مصرف  .3

فصل مشابه سال نسبت به و افزایش درصد 41/5قبل نسبت به فصل 

 داشته است. کاهش درصد -50/2قبل 

 

که نسبت به فصل بوده درصد 9/12،  99زمستان نرخ بيكاری در فصل .4

درصد 5/0سبت به فصل مشابه سال قبلون  درصد کاهش -2قبل 

داشته است.افزایش 
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 (                                               1395=100ها )شهری( )شاخص قيمت

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر

درصدتغيير 

به ماه نسبت 

 قبل

درصد تغيير 

به ماه نسبت 

 قبلمشابه سال

ماه درصد تغيير دوازده 

اه موردنظر منتهي به م

نسبت به  1399در سال

دوازده ماه منتهي به ماه 

 1398مشابه سال

كاالهاااا و  بهاااايكااالشااااخص

     شهري خانوارهايمصرفيخدمات

 1/32 48/8 1/4 287                                      دی

 4/34 5/50 2/7 7/294 بهمن

9/0 2/297 اسفند  50/1 37 

 :مرکز آمار ایرانمأخذ

 

 

 (                                               1395=100ها )روستایي( )شاخص قيمت

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر

درصدتغيير 

به ماه نسبت 

 قبل

درصد تغيير 

به ماه نسبت 

 قبلمشابه سال

درصد تغيير دوازده ماه 

منتهي به ماه موردنظر 

نسبت به  1399در سال 

تهي به ماه دوازده ماه من

 1398مشابه سال

ــاخص ــلشـ ــایکـ ــا و  بهـ کاالهـ

     روستایي خانوارهایمصرفيخدمات

 27/9 3/47 1/7 8/293 دی

 7/30 51/8 3/5 1/304 بهمن

 6/33 51 8/0 7/306 اسفند

 :مرکز آمار ایرانمأخذ
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 وبيشتر ساله  15شاخص هاونماگرهای نيروی کاردرجمعيت  

 مقدار/تعداد دواح عنوان شاخص یا نماگر
درصدتغييرنسبت به 

 فصل قبل

درصد تغييرنسبت به 

 فصل مشابه سال قبل

مشارکت اقتصادی )نرخ  نرخ

 فعاليت(
 3/1- 1/4- 39/9 درصد

 1/8- 0/6- 68/2 درصد نرخ مشارکت اقتصادی مردان

 3/4- 1/7- 12/4 درصد زناننرخ مشارکت اقتصادی 
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق 

 شهری
 2/7- 1/9- 38/8 درصد

نرخ مشارکت اقتصادی مناطق 

 روستایي
 4- 0/6 43/9 درصد

 0/5 2- 12/9 درصد نرخ بيكاری

 2/1 8/4 24/4 درصد نرخ بيكاری زنان

 0/6 2/7 10/8 درصد نرخ بيكاری مردان

 0 1/9- 14 درصد نرخ بيكاری مناطق شهری

 1/6 1/6- 9/4 درصد نرخ بيكاری مناطق روستایي
-24ری جوانان)نرخ بيكا

 ساله(15
 3/3 1/9- 33/3 درصد

سهم شاغالن دربخش 

 کشاورزی
 0/1- 1/4 17 درصد

 4/2 0/8 33/7 درصد سهم شاغالن دربخش صنعت

 4/2- 2/3- 49/2 درصد سهم شاغالن دربخش خدمات
سهم شاغالن بخش عمومي از 

 کل شاغالن
 0/3- 1 15/2 درصد

سهم شاغالن بخش خصوصي 

 از کل شاغالن
 0/3 1- 84/8 رصدد

 :مرکز آمار ایرانمأ خذ
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 تعارف وفرمول های محاسبه:

 وبيش تر )حداقل سن تعيين شده(،كه درهفته ساله 15تمام افراد جمعيت فعال اقتصادی:

 و درتوليدكاال طبق تعريف كار، )دوره ي مرجع( تقويمي قبل از هفته ي آمارگيري ي

 ازنظر )بيكار(، بوده اند ت مشاركت برخورداراز قابلي ويا )شاغل( داشته مشاركت خدمات

 اقتصادي جمعيت فعال محسوب مي شوند.

 
به  بيش تر ساله و15)شاغل وبيكار( است ازجمعيت فعال عبارتنرخ مشارکت اقتصادی:

 .100ساله وبيش ترضرب در15جمعيت

اعت ساله وبيش تركه درطول هفته ي مرجع،طبق تعريف كار،حداقل يك س15تمام افراد شاغل:

كاركرده ويابنابه داليلي موقتا كار را ترك كرده باشند،شاغل محسوب مي شوندكه به طور عمده 

 شامل دوگروه مزد وحقوق بگيران وخوداشتغاالن مي شوند.

 

يگيرياخود اشتغالي است كه افراد داراي اشتغا ل ناقص شامل تمام شاغالن مزد اشتغال ناقص:

يب موقت از كاربوده،وبه داليل اقتصادي )ركود ي مرجع،حاضردرسر كار يا غادرهفته 

ساعت كار كرده 44كاري،پيدانكردن كاربا ساعت بيش تر،قرار داشتن درفصل غيركاري و.....(كمتر از

 براي انجام كار اضافي در هفته يمرجع هستند. ،خواهان وآماده

 

كارودرجستجوي كار  ساله وبيشتر كه در دوره يمرجع فاقد كار،آماده براي15تمام افراد بيكار:

باشند،يا فاقدكاروآماده براي كار بوده ملي به دليل آغازبه كار در آيندهويا انتظاربازگشت به شغل 

 قبلي در حستجوي كار نباشند،بيكار محسوب مي شوند.

 

 .100عبارت است از جمعيت بيكار به كل جمعيت فعا ل)شاغل وبيكار(ضرب در نرخ بيكاری:

 

تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شاغالن ضرب ش اقتصادی:سهم شاغالن در هر بخ

 .100در
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                                                   ها و نماگرهای مالي و پوليشاخص

 عنوان شاخص يا نماگر

 )مانده در پايان دوره (
 مقدار/تعداد واحد

تغيير نسبت به درصد 

 قبلماه 

    دی
 سپرده هاي بخش غيردولتي

   
 4/24 42493554 ميليون ریال ديداري

 5/51 325662282 ميليون ریال غير ديداري
 3/98 19993931 ميليون ریال قرض الحسنه پس انداز
    سرمايه گذاري مدت دار

 1/49 215522333 ميليون ریال كوتاه مدت
 17 90146018 ميليون ریال بلند مدت

    بهمن
 سپرده هاي بخش غيردولتي

   
 6/28- 39825577 ميليون ریال يداريد

 0/61 318839798 ميليون ریال غير ديداري
 42/2 20476813 ميليون ریال قرض الحسنه پس انداز
    سرمايه گذاري مدت دار

 0/55 216714806 ميليون ریال كوتاه مدت
 33/0 81648179 ميليون ریال بلند مدت

    اسفند

 سپرده هاي بخش غيردولتي
   

 34/65 53626291 ميليون ریال ديداري
 4/07 331831975 ميليون ریال غير ديداري

 96/14 23539245 ميليون ریال قرض الحسنه پس انداز
    سرمايه گذاري مدت دار

 3/36 224002092 ميليون ریال كوتاه مدت
 3/24 84290638 ميليون ریال بلند مدت

 (،توسعه تعاون ،  صنعت،معدن وتجارت، مسكن وپست بانک صادراتوسعه ، ت؛سپه؛کشاورزیمأخذ: بانكهای استان)
 تعریف:

ی آن متعهد اسـت بـه   شود که بانک در برابر دارندههایي اطالق ميبه سپرده های دیداری:سپرده

محض رؤیت چک از طرف او، وجه سپرده را به ميزاني که در چک قيد شده است بپردازد. به ایـن  

 شود.ی جاری نيز گفته ميالحسنهای قرضهها، سپردهسپرده
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 ها و نماگرهای مالي و پولي: شاخص

 دامقدار/تعد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 قبل فصل

تغيير نسبت درصد 

مشابه  فصلبه 

 قبلسال 

 6/23- 41/83- 480897 هزار سهم تعداد سهام و حق تقدم معا مله شده 

 30/45 26/42- 8048470 ميليون ریال تقدم  معامله شده ارزش سهام و حق 

 000 000 0 عدد تعداد اوراق مشارکت معامله شده 

 000 000 0 ميليون ریال ارزش  اوراق مشارکت معامله شده

 000 000 000 معامله تعداد دفعات معامالت 

 000 000 000 نفر تعداد خریداران سهام و حق تقدم

 .خوزستان اوراق بهادار استانبورس  تاالر -مأخذ
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 ها و نماگرهای مالي و پوليشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به  

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

 68/04 28/81 35499091 ميليون ریال مالياتي درآمدهای

 ماليات های مستقيم
 44/28 5/88 16607184 لميليون ریا

های مستقيم دردرآمدهای مالياتسهم 

 مالياتي
 7- 9- 47 درصد

 1- 1 3 درصد برثروت در ماليات های مستقيم سهم ماليات

 3 3 34 درصد بردرآمد در ماليات های مستقيم سهم ماليات

 2- 3- 63 درصد بر شرکت ها در ماليات های مستقيم سهم ماليات

 96/49 59/08 18891907 ميليون ریال غير مستقيمماليات های 

های غير مستقيم در درآمدهای سهم ماليات

 مالياتي
 7 9 53 درصد

سهم ماليات بر کاالها و خدمات در ماليات های 

 غير مستقيم
 9 3 87 درصد

 0 0 0 درصد سهم ماليات بر واردات در ماليات های مستقيم

 .ن خوزستاناداره کل امور مالياتي استاذ:مأخ

 تعاریف:

شود و قابليـت انتقـال بـه    مالياتي است که بر درامد و دارایي اشخاص وضع مي :ماليات مستقيم

 واحدهای دیگر را ندارد.

مالياتي است که بر توليد، واردات، مصرف و فروش کاالها و خـدمات وضـع    :ماليات غير مستقيم

 باشد.ایي مينه کنندهمصرف شود و اثر واقعي پرداخت متوجهمي
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 ها و نماگرهای جمعيتي                                                 شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير درصد

نسبت به    

 قبلفصل 

تغيير درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبلسال 

    رویداد تعداد ازدواج ثبت شده

 دادروی تعداد طالق ثبت شده
   

 رویداد تعداد والدت ثبت شده
   

 رویداد تعداد فوت ثبت شده
   

 

 .ی کل ثبت احوال استان خوزستانمأخذ: اداره
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 ها و نماگرهای انرژی ـ برقشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

 قبلمشابه سال 

 خالص نيروی برقناتوليد 
 ميليون کيلو وات

 ساعت 

9716 18/10 05/2 

های بخاری به خالص برق نيروگاهناسهم توليد 

 -8 -6 20 درصد توليد ناخالص نيروی برق

     

های گازی به کل الص برق نيروگاهخناسهم توليد 

 18 3 37 درصد توليد ناخالص برق

های آبي به کل خالص برق نيروگاهناوليد سهم ت

 -17 2 30 درصد توليد ناخالص برق

     

 0 0 4600 کيلومتر مدار طول خطوط انتقال نيروی برق

 07/1 07/1 18854 مگا ولت آمپر های انتقال نيروی برقظرفيت پست

 36/4 90/1 4622 کيلومتر مدار طول خطوط فوق توزیع نيروی برق

 75/1 08/1 43667 کيلومتر یع نيروی برقطول شبكه توز

 60/9 10/3 14403 مگا ولت آمپر برقتوزیع نيروی  ظرفيت شبكه موجودی

 96/1 10/1 13108 مگا ولت آمپر وی برقرهای فوق توزیع نيظرفيت پست

  

 

 

 

 

 

 



          

  1399 زمستان  فصل-ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان خوزستانشاخص گزیده    

 
 

 

 

16 

 

 ها و نماگرهای انرژی ـ برق )دنباله(شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبلسال 

 کل مصرف نيروی برق
ميليون کيلو وات 

 ساعت

6295 43/30- 95/18 

 19/4 -87/23 5/31 درصد سهم بخش خانگي از مصرف نيروی برق

 41/0 87/5 8/12 درصد سهم بخش صنعت از مصرف نيروی برق

 25/0 -55/0 5/4 درصد نيروی برقسهم بخش تجاری از مصرف 

 10/2 39/0 1708865 مشترك تعداد مشترکان برق

 90/1 34/0 1399973 مشترك تعداد مشترکان برق خانگي

 29/2 34/0 58498 مشترك تعداد مشترکان برق عمومي

 36/4 73/1 224648 مشترك تعداد مشترکان برق تجاری

 تعداد مشترکان برق صنعتي
 12/4 71/1 4874 مشترك      

 تعداد مشترکان برق کشاورزی
 17/4 30/1 10870 مشترك      

 56/58 -63/49 2870 کيلو وات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترك خانگي

 20/1 96/0 3885 عدد تعداد روستاهای دارای برق

  ای استاننطقهمشرکت برق    -مأخذ

 شرکت توزیع برق استان خوزستان  -

 شرکت توزیع برق اهواز   -
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 :تعاریف
عبارت از مقدار نيروی برق توليد شده توسط یک مولد برق یا : توليد ناخالص نيروی برق

های خروجي مولدهای اصلي یک نيروگاه در طي دوره زماني معين است که بر روی سری

 شود.گيری و بر حسب کيلو وات ساعت بيان ميیا کمكي، اندازه

 ارت از محل استقرار مولدهای نيروی برق و تجهيزات وابسته به آن است.عبه: نيروگا

هـای  نيروگاهي است که در آن عالوه بر نيروی الكتریكي توربيننيروگاه چرخه ترکيبي: 

های گازی، برای توليد بخار از یـک  گازی، از حرارت موجود در گازهای خروجي از توربين

خار توليدی در یک دستگاه توربوژنراتور بخار، بـه  شود و بدیگ بخار بازیاب استفاده مي

 شود.نيروی الكتریكي تبدیل مي

 400و  230خطي است که نيروی برق توليد شده را بـا ولتاژهـای   خط انتقال نيروی برق: 

 دهد.کيلو ولت از خود عبور مي

 66، 63خطي است که نيروی برق توليد شده را با ولتاژهـای  خط فوق توزیع نيروی برق: 

 دهد.کيلو ولت از خود عبور مي 132و 

ای متشكل از خطوط هوایي و زميني فشـار متوسـط و   مجموعهشبكه توزیع نيروی برق: 

باشد که برای توزیـع نيـروی بـرق در یـک     های زميني و هوایي ميفشار ضعيف و پست

 شود.معين در نظر گرفته مي محدوده

نيروی بـرق فروختـه شـده بـه مشـترکان      عبارت از مقدار فروش یا مصرف نيروی برق: 

 مختلف برای مصارف گوناگون است.

مصرفي است که در آن از نيروی برق برای بـه کـار انـداختن    مصرف خانگي نيروی برق: 

 شود.وسایل و تجهيزات متعارف برق و همچنين روشنایي در واحد مسكوني استفاده مي

هـای مـورد   نامهبر اساس آیين عبارت از شخص حقوقي یا حقيقي است کهمشترك برق: 

های متعلقـه،  عمل شرکت برق پس از تحویل مدارك مورد نظر و پرداخت حقوق و هزینه

مشخصات او در دفتر پذیرش اشتراك، ثبت شده و شماره اشتراك به وی اختصاص یافته 

 باشد.
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 ها و نماگرهای انرژی ـ نفت                        شاخص

نماگر عنوان شاخص يا  مقدار/تعداد واحد 

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

 71/13 49/19 423 هزار مترمكعب ميزان مصرف بنزین موتور

 -50/2 41/5 39 هزار تن ميزان مصرف گاز مایع

 0 33/83 11 هزار مترمكعب ميزان مصرف نفت سفيد

 -26/5 -70 18 ار مترمكعبهز ميزان مصرف نفت کوره

 -78/43 -06/13 366 هزار مترمكعب ميزان مصرف نفت گاز

 های نفتي منطقه اهوازشرکت پخش فراورده -مأخذ:

 های نفتي منطقه آبادانشرکت پخش فراورده  -      
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 ها و نماگرهاي انرژي ا گاز                         شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير درصد 

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

 مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي
ميليون 

 مترمكعب
5060 36/18 59/25 

های جدید نصب تعداد انشعاب

 مختلف هایی گاز در بخششده
 52/67 -64/25 6158 انشعاب

 جدیدمشترك خانگيانشعاب تعداد 

 تجاریو 

 66/54 -55/31 5653 انشعاب

 76/2304 88/631 505 انشعاب تعداداشعاب جدید مشترك صنعتي

 مأخذ: شرکت ملي گاز استان خوزستان

 تعاریف:

باشاد كاه باه    مخلوطي از گازهاي هيدروكربوري متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتان مي :گاز طبيعي

 عنوان يك سوخت با آلودگي كم شناخته شده است.

شامل مصارف خانگي/ تجاري، صنعتي، نيروگااه و مصاارف عمليااتي شاركت     : ف گاز طبيعيمصر

 باشد.ملي گاز ايران مي

كننادگان را از طرياق خطاون انتقاال ياا      شود كه گاز مصارف به خطوطي اطالق مي :انشعاب گاز

 نمايد.ي تحويل گاز تأمين ميي توزيع تا نقطهتغذيه و يا شبكه
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 گرهای حمل و نقل ریلي                    ها و نماشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

فصل 

 قبل

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

جا شده به وسيله تعداد مسافر جابه

 آهنراه
 -58/44 -86/20 220 هزار نفر

 92/19 08/7 4021 تنهزار  آهنمقدار بار حمل شده به وسيله راه

 مأخذ:

 ی کل راه آهن جنوب) استان خوزستان(اداره -

 شرکت راه آهن زاگرس -
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  ها و نماگرهای حمل و نقل دریایيشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير درصد 

ه نسبت ب

 قبل فصل

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

 قبلمشابه سال 

 27/280 90/317 17679674 تن ر تخليه کاالهای غير نفتي در بندرهامقدا

 99/217 07/316 11529483 تن مقدار بارگيری کاالهای غير نفتي در بندرها

غير نفتي  شدهترانزیت  کاالهای مقدار تخليه

 در بندرها
 58/735 48/64 7303 تن

غير  شده کاالهای ترانزیتمقدار بارگيری 

 بندرها نفتي در
 -100 0 0 تن

شده نفتي در  کاالهای ترانزیت مقدار تخليه

 بندرها
 ×× ×× 75777 تن     

شده نفتي مقدار بارگيری کاالهای ترانزیت 

 در بندرها
 ×× 68880 تن

 

26/32- 

 .خوزستان استان دریانوردیاداره کل بنادر و  -مأخذ

 تعاریف:

ساعته توسط هر نوع وسيله به اساكله را   24يك پريود زماني باربرداري از هر نوع شناور در  :تخليه

 تخليه گويند.

سااعته توساط هار ناوع وسايله را       24بارگذاري از اسكله به شناور در يك پريود زمااني   بارگيری:

 بارگيري گويند.

 هر گاه كااليي از مبادي ورودي )اعم از جاده، هوا و دريا( وارد كشور شود و از   ترانزیت:

 خروجي همان كشور خارج شود، آن كاال ترانزيت شده است.مبادي 
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  ها و نماگرهای حمل و نقل هوایيشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

نفر کيلومتر مسافر جا به 

جا شده در پروازهای 

 داخلي

 -49/45 -89/47 191648 مترهزارنفرکيلو

نفر کيلومتر مسافر جا به 

شده در پروازهای  جا

 الملليبين

 -92/99 ×× 2 هزارنفرکيلومتر

تن کيلومتر بار حمل شده 

 در پروازهای داخلي
 13/56 68/59 1897 هزارتن کيلومتر

تن کيلومتر بار حمل شده 

 الملليدر پروازهای بين
 -100 0 0 هزارتن کيلومتر

م بخش غيردولتي در سه

 پروازهای داخلي
 -3 -2 85 درصد

سهم بخش غيردولتي در 

 الملليپروازهای بين
 -66 0 0 درصد

 

 فرودگاه اهواز؛  -مأخذ

  :سهم بخش غيردولتي در پروازهای داخلي تعاریف: 

 غيردولتي(پروازهای داخلي بخش داخلي/تعداد مسافرانتعداد مسافران پروازهای×)100

 جایي یک مسافر در یک کيلومتر است.: جابهومتر مسافر جا به جا شدهنفر کيل

 جایي یک تن بار در یک کيلومتر است.جابه تن کيلومتر بار حمل شده:
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  ها و نماگرهای حمل و نقل هوایيشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

به سال مشا

 قبل

نفر کيلومتر مسافر جا به 

جا شده در پروازهای 

 داخلي

 90/36 26/1 74379 هزارنفرکيلومتر

نفر کيلومتر مسافر جا به 

شده در پروازهای  جا

 الملليبين

 0 0 0 هزارنفرکيلومتر

تن کيلومتر بار حمل شده 

 در پروازهای داخلي
 91/7126 -67/56 32232 هزارتن کيلومتر

ومتر بار حمل شده تن کيل

 الملليدر پروازهای بين
 0 0 0 هزارتن کيلومتر

سهم بخش غيردولتي در 

 پروازهای داخلي
 -37 0 50 درصد

سهم بخش غيردولتي در 

 الملليپروازهای بين
 0 0 0 درصد

 

 ؛آبادانفرودگاه   -مأخذ

  :سهم بخش غيردولتي در پروازهای داخلي تعاریف: 

 غيردولتي(پروازهای داخلي بخش داخلي/تعداد مسافرانازهایتعداد مسافران پرو×)100

 جایي یک مسافر در یک کيلومتر است.: جابهنفر کيلومتر مسافر جا به جا شده

 جایي یک تن بار در یک کيلومتر است.جابه تن کيلومتر بار حمل شده:
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 ها و نماگرهای ارتباطات شاخص

 دمقدار/تعدا واحد عنوان شاخص يا نماگر

 درصد

تغيير 

نسبت به    

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

 -83/8 -52/1 18/18 نفر 100ازای هر به ضریب نفوذ تلفن ثابت

 -44/4 0 17/94 نفر 100ازای هر به ضریب نفوذ تلفن همراه

 72/4 0 1568385 شماره تعداد تلفن های ثابت منصوبه 

مشغول  عداد تلفن های ثابتت

  به کار
 -80/8 -50/1 863216 شماره

تعداد تلفن های همراه واگذار 

 شده 
 -51/1 0 4607788 شماره

تعداد تلفن های همگاني 

 مشغول به کار )دایری(
 17/0 17/0 2305 دستگاه

 روستاهای دارای ارتباط

 مخابراتي
 0 0 2904 روستا

روستایي بهره  ICTدفاتر 

 برداری شده
 0 0 339 دفتر

 84/11 48/2 146828 پورت پورت دسترسي دایر شده

 

 مأخذ: شرکت مخابرات استان خوزستان
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 تعاریف:

 )جمعيت استان/ تعداد خطون مشغول به كار تلفن ثابت(× 100ضریب نفوذ تلفن ثابت:

 )جمعيت استان/تعداد خطون مشغول به كار تلفن همراه(× 100ضریب نفوذ تلفن همراه:

   يروستاهايي هستند كه از طريق دفترها :مخابراتي ارتباطروستاهای دارای 

 

 مخابراتي، امكان دسترسي به شبكه مخابراتي كل كشور را دارند.

دفتري كه در آن كليه خادمات مرباون باه ارتباطاات     روستایي بهره برداری شده :  ICTدفتر 

 شود .  مخابراتي و تلفني ، پست ، پست بانك و اينترنت براي مراجعين ارائه مي

سيستم انتقال داده هايي است كه از طريق آن اطالعاات دريافات و   پورت دسترسي دایر شده : 

 ارسال مي شود . 

هاي يك تلفان ديجيتاال معماولي را بادون     اي است كه تمام امكانات و قابليتوسيله تلفن همراه:

 دهد.وابستگي به مكاني ثابت، به شكل متحرك و يا سيار ارائه مي
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 ها و نماگرهای ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 فصل قبل

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

تعداد کل مرسوالت پستي 

وارد شده از مبادی خارج از 

 کشور

 2/6 0 7/1 هزارمرسوله

تعداد کل مرسوالت پستي 

 رج  از کشورصادر شده به خا
 2/46 0 9/1 هزارمرسوله

تعداد کل مرسوالت پستي 

مبادی استان به صادر شده از 

 داخل کشور

 -3/16 4/3 1998 هزارمرسوله

 ی کل پست استان خوزستانمأخذ: اداره
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 ها و نماگرهای امور قضایي   شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 قبلصل ف

درصد 

تغيير 

نسبت به 

 فصل

مشابه سال 

 قبل

تعداد معامالت اموال منقول ثبت 

 شده
 فقره

20199 62/10- 20/51- 

تعداد معامالت اموال غير منقول 

 ثبت شده
 فقره

21221 0 12/14- 

 فقره شده ثبتتعداد اسناد مالكيت 
42007 33/10- 49/15 

های تجاری و تعاوني تعداد شرکت

 ثبت شده
 فقره

1144 72/13 88/22 

های تجاری و تعاوني تعداد شرکت

 منحل شده
 فقره

43 22/16 44/19 

 ی کل ثبت اسناد و امالك استان  خوزستانمأخذ: اداره 

 

 تعاریف:

ها از محلي باه محال ديگار    معامالت مربون به اموالي كه نقل و انتقال آن معامالت اموال منقول:

 ل گويند.ممكن باشد را معامالت منقو

ها از محلاي باه محلاي    معامالت مربون به اموالي كه نقل و انتقال آن معامالت اموال غيرمنقول:

 ديگر غيرممكن باشد مانند خانه، زمين و باغ را معامالت غيرمنقول گويند.
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 ها و نماگرهای حج وزیارت                         شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير رصد د

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

 فصلنسبت به 

مشابه سال 

 قبل

 000 000 000 نفر تعداد زائران عمره مفرده

تعداد زائران عتبات 

 عاليات)جمع(
 000 000 000 نفر

 000 000 000 نفر عراق

 000 000 000 نفر سوریه

 مأخذ: مدیریت حج استان خوزستان
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و نماگرهای امور قضایي)گواهي فوت صادر شده توسط اداره کل  هاشاخص

 پزشكي قانوني(   

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير درصد 

نسبت به 

 قبلفصل 

تغيير درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبلسال 

 -80/6 97/6 905 نفر جمع

 -57/28 86/14 255 نفر فوت طبيعي

 15/4 13/9 251 نفر تصادفات رانندگي

 76/56 10/38 58 نفر سوختگي

 0 0 21 نفر مسموميت

 0 0 0 نفر حوادث غير مترقبه

 67/41 -09/26 17 نفر سقوط از بلندی

 40 5 21 نفر برق گرفتگي

 05/21 -86/17 46 نفر خفگي

 -54/11 -17/4 23 نفر غرق شدگي

 -93/54 -91/31 32 نفر اعتياد

 30/18 42/12 181 نفر (1)سایر موارد

سایر مواردشامل صدمات ناشي از حوادث کار؛ قتل وخودکشي ؛خفگي غير قابل (1)

 تشخيص ومجازات مي باشد.

 ماخذ: اداره کل پزشكي قانوني استان خوزستان

 

  

 

 

 


