
 بنام خدا

 خالصه عملکرد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

 1400در سال  

 

 1400در سال (  1399سال مرجع ) :  گردآوری اطالعات مورد نیازحساب های منطقه ای 1 عنوان

 : شرح فعالیت

هاي اقتصادي است. محصول و ارزش افزوده فعاليت(GRDP) گيري محصول ناخالص داخلي استان اي اندازههاي منطقههدف از تهيه آمار حساب

ها يافتگي استانگيري ميزان توسعههاي اندازهاي قابل محاسبه است يکي از شاخصهاي منطقهها که از آمار حسابناخالص داخلي سرانه استان

 30اي براي هاي منطقهرود. اولين نتايج حسابها به شمار ميهاي اقتصادي در سطح استانگذاريريزي و سياستو ابزار مهمي براي برنامه بوده

 شود.هاي فوق هرساله تهيه و منتشر ميمنتشر شد و از آن به بعد حساب1382در سال  1379استان کشور براي سال 

اطالعات استان خوزستان  و در دستور کار معاونت آمار  1400همزمان با کل کشور از ابتداي سال  1399 محاسبه حسابهاي منطقه اي سال

 قرارگرفته وبه اتمام رسيده است 

 : نتایج حاصله

 ارائه تصويري از عملکرد استان در يک دوره زماني معين ▪

 تجزيه وتحليل سازوکارهاي استان  ▪

 استان براي بهره گيري مناسب ازامکاناتشناخت امکانات وپتانسيل هاي  ▪

 شناخت ساختار اقتصادي استان با توجه به سهم بخش هاي  مختلف اقتصادي ▪

 

 1400تا  1395:  گردآوری اطالعات مورد نیاز حساب شهرستان در بازه زمانی سال های 2 عنوان

 شرح فعالیت :

اطالعات استان خوزستان  و در دستور کار معاونت آمار  1400از ابتداي سال همزمان با کل کشور  1399محاسبه حسابهاي منطقه اي سال 

 قرارگرفته وبه اتمام رسيده است 

 نتایج حاصله :

 شناخت امکانات و پتانسيل شهرستان در جهت رشد و توسعه  –بررسي ارزش افزوده هر شهرستان در دوره مشخص  ▪

 

 استان 1400جغرافیايی سال رسانی فهرست نقاط بهنگام:   3عنوان 

 شرح فعالیت :

و فهرست نقاط جغرافيايي استان به صورت ساليانه  بر مبناي تغييرات رخ داده ناشي از مصوبات هيأت وزيران، شوراي عالي شهرسازي و معماري 

نيز مطابق روند ذکر شده  با  1400گردد. در سال  رساني )پس از طي مراحل قانوني الزم( بهنگام مييا تغييرات مشاهده شده در عمليات بهنگام

افزار کل راه و شهرسازي، مصوبات مربوطه دريافت و تغييرات الزم در نرماستعالم از دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات کشوري استانداري و اداره

 گرديد. شده جهت نظارت نهايي به مرکز آمار ايران ارسالفهرست مذکور اعمال و فهرست بهنگام

 نتایج حاصله :

 ترهاي آماري، جهت دستيابي به نتايج دقيقها و طرحجغرافيايي سرشماري پوششکنترل  ▪

 

 



 استان 1400ی فايل آدرس های آماری و تهیه: اتصال ژئوکدهای پستی به نقشه 4عنوان 

 شرح فعالیت :

هاي اجرا تا کنون در برنامه 1395ها، از سال آدرس پشتيبان در اجراي سرشماريي فايل هاي آماري در راستاي تهيهاتصال کد پستي به نقشه

ي ارجاع شده از سوي مرکز آمار اقدامات الزم ها در نظر گرفته شده است. طي سال گذشته نيز مطابق برنامهاستان GISي گروه نقشه و شده

پست صورت پذيرفت. در نهايت نتايج به  ي ژئوکدهاي ادارهشدهديتابيس بهنگامي آماري استان به هاي بهنگام شدهجهت اتصال آخرين نقشه

 ي ارتباط استاني جهت نظارت نهايي به مرکز آمار ارسال گرديد.دست آمده از طريق سامانه

 نتایج حاصله :

 يک فايل آدرس پشتيبان در راستاي ايجاد نظام آماري ثبتي مبنا يتهيه ▪

 

 های آماریرسانی نقشهبهنگام:  5عنوان 

 شرح فعالیت :

نظارت بهنگام رساني نقشه هاي روستايي در سطح ده شهرستان )ايذه، مسجدسليمان، انديکا، اللي، هفتکل، شادگان، گتوند، شوش، کارون  ▪

 و باوي(.

 شهر استان به شرح زير: 14بهنگام رساني نقشه هاي شهري در سطح  ▪

o رامهرمز، شيبان، دزفول، شوش و ايذه شهرهاي جديد هايبلوک دقيق برداشت 

o زاووت، باوج و شهيون جديد شهرهاي براي نقشه تهيه 

 شهرداري اهواز، سياه منصور، منصوريه، الهايي، خنافره و ميانکوه 6هاي شهري منطقه رساني نقشهبهنگام ▪

 نتایج حاصله :

 هاي آماريها و طرحهاي بهنگام جهت اجراي سرشماريي نقشهتهيه ▪

 تأمين نقشه و اطالعات مکاني مورد نياز دستگاههاي اجرايي استان ▪

 

 

 سازی فهرست نقاط جغرافیايی مرکز آمار ايران با فهرست نقاط وزارت کشور: يکسان 6عنوان 

 شرح فعالیت :

 8608فهرست نقاط روستايي وزارت کشور مشتمل بر با  رکورد اطالعاتي 9537ي فهرست نقاط جغرافيايي مرکز آمار بالغ بر بررسي و مقايسه

 بر اساس نام و کد دهي فهرست وزارت کشور به شرح زير: اطالعاتي رکورد

 اند.: نقاطي که در در فهرست مرکز آمار به عنوان آبادي ثبت شده1کد 

 : نقاطي که در فهرست مرکز آمار ثبت نگرديده است.2کد 

 اند.آمار به عنوان نقطه فرعي ثبت شده : نقاطي که در در فهرست مرکز3کد 

 اند.ي شهر يا آبادي ديگر واقع شده: نقاطي که در محدوده4کد 

 همچنين تهيه فهرست مغايرت ها بر اساس فايل کددهي شده به شرح زير:

 ررسي(فهرست نقاط ثبت شده فايل جغرافيايي که وزارت کشور شناسايي ننموده است )ارسال به وزارت کشور جهت ب -1

 ها اقدام ننموده استوزارت کشور که مرکز آمار ايران تاکنون نسبت به ثبت آن نقاط تقسيماتيفهرست  -2

 نتایج حاصله :

هاي آماري( با ها و طرحهاي موجود ميان فهرست نقاط جغرافيايي مرکز آمار ايران )به عنوان چارچوب اجراي سرشماريرفع مغايرت ▪

 کشور )به عنوان متولي قانوني تقسيمات کشوري(فهرست نقاط وزرات 

 

 



 ی شهرهای استان: فراهم نمودن مقدمات انجام تصويربرداری هوايی از محدوده 7عنوان 

 شرح فعالیت :

همچنين تأمين هاي جامع و تفصيلي و ي مورد نياز طرحهاي پايهي نقشهي شهرهاي استان با هدف تهيهجهت تصويربرداري هوايي از محدوده

 اقداماتي به شرح زير صورت پذيرفت: 1400در سال   هاي اجرايي خدمات رسان شهرياطالعات مورد نياز دستگاه

ي شهرهاي هاي الزم به منظور اجرايي نمودن عمليات تصويربرداري هوايي از محدودهبرگزاري جلسه با دستور کار انجام هماهنگي ▪

 استان.

هاي مورد نياز، روش انجام کار و ي نخست و همچنين بررسي مقياس و دقت نقشهار بررسي مصوبات جلسهبرگزاري جلسه با دستور ک ▪

 ساير موارد مربوطه.

 نظرات کارشناسي.  ي تخصصي با موضوع دريافت نقطهبرگزاري جلسه ▪

 بندي نظرات ارائه شده در جلسات برگزار شده به رئيس محترم سازمان.ي جمعارائه ▪

 براورد اعتبار مورد نياز اجراي طرح. ▪

 نامه با جهاد دانشگاهي استان.ي موافقتمبادله ▪

 کل راه و شهرسازي.هاي از به ادارهاستعالم شهرهاي داراي اولويت ▪

 نتایج حاصله :

ي هاي پايهي نقشهيهي شهرهاي استان با هدف تهموافقت نامه با جهاد دانشگاهي استان جهت تصويربرداري هوايي از محدوده يمبادله ▪

 هاي اجرايي خدمات رسان شهريهاي جامع و تفصيلي و همچنين تأمين اطالعات مورد نياز دستگاهمورد نياز طرح

 

 سازی نظام آماری ثبتی مبنای بانک اطالعات مکانی اماکن آموزشی استان در راستای پیاده: تهیه 8عنوان 

 شرح فعالیت :

کل ثبت اسناد و امالک خوزستان کل آموزش و پرورش خوزستان، ادارهاطالعات مکاني اماکن آموزشي استان با همکاري ادارهي بانک جهت تهيه

 اقدامات زير صورت پذيرفت: 1400کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان در سال اداره و

ي زيرساخت داده مکاني استان خوزستان و اپليکيشن طراحي شده براي انهآوري اطالعات مکاني و توصيفي مدارس با استفاده از سام( جمع1گام 

 هاي آموزشي.نصب بر روي گوشي موبايل جهت ثبت اطالعات مکاني مدارس و اطالعات واحد

 ي نخست.هاي مکاني تهيه شده در مرحلههاي موجود در بانک کاداستر بر اساس موقعيت(  استخراج نقشه2گام 

ي سيدا تحت مديريت آموزش و پرورش آموز، مقطع تحصيلي، جنسيت و ...( از سامانهاطالعات واحدهاي آموزشي )تعداد دانش( استخراج 3گام 

 هاي تهيه شده. ي اول و لينک به نقشهبر اساس کد واحد آموزشي ثبت شده در مرحله

کل نوسازي، توسعه و فضاهاي آموزشي تحت مديريت ادارهي فني ي شناسنامه( استخراج اطالعات فيزيکي فضاهاي آموزشي از سامانه4گام 

 هاي تهيه شده.تجهيز مدارس و لينک به نقشه

 نتایج حاصله :

 محققين، مراکز پژوهشي  نياز مورد ي اطالاتريزي استان،  تهيهو برنامهسازي نظام آماري ثبتي مبنا، کمک به اهداف نظام  بودجهپياده ▪

 

 استان شهری ای حاشیه محالت مکانی اطالعات بانک : تهیه9عنوان 

 شرح فعالیت :

 )به استان در سطح اين مناطق تهيه بانک اطالعات مکاني اي استانريزي براي محالت حاشيهبا هدف ايجاد چارچوب آماري در راستاي برنامه

 اطالعات و نقشه گروه کارشناسان و هاشهرداري نماينده همکاري با نخست گام در. گرفت قرار کار دستور شهر( در 19 سطح در محله 95 تعداد

 مسکن و نفوس عمومي سرشماري نتايج اساس بر ايران آمار مرکز هماهنگي با نيز ادامه در. گرديد تعيين نظر مورد محالت محدوده سازمان مکاني

 .گرديد استخراج 1395

 نتایج حاصله :

 ريزيو برنامهو کمک به اهداف نظام  بودجه اي استانريزي براي محالت حاشيهبرنامهايجاد چارچوب آماري در راستاي  ▪

 



 شهری ناکارآمد مناطق مکانی اطالعات بانک : تهیه10عنوان 

 شرح فعالیت :

 درآمد محل از منابع شهري ناکارآمد بافت و اي حاشيه مناطق جمعيتي سهم مبناي بر شد مقرر جاري سال بودجه قانون 8 تبصره ز بند اساس بر

 منظور به ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 6) ماده( ب) بند( 1) جز عوارض از حاصل

 لذا. گيرد قرار استان ريزيبرنامه شوراي اختيار در مذکور مناطق بهسازي و ديده آسيب محالت براي زدايي محروميت و اجتماعي آسيب کاهش

 و نقشه گروه کارشناسان و ها شهرداري نماينده همکاري با نخست گام در. گرفت قرار کار دستور در مناطق اين وضعيت شناسايي و تبيين

 عمومي سرشماري نتايج اساس بر ايران آمار مرکز هماهنگي با نيز ادامه در. گرديد تعيين نظر مورد محالت محدوده سازمان مکاني اطالعات

 استخراج مذکور محالت براي  بلوک سطح در آماري اطالعات و نقشه استاندارد و جامع اطالعاتي منبع يک عنوان به 1395 مسکن و نفوس

 موقعيت خصوص در مذکور محالت مجدد بررسي و هماهنگي همچنين. باشد مي استان شهر 9 سطح در محله 38 مذکور محالت تعداد. گرديد

 گرديد انجام استان شهرسازي و راه کل اداره هماهنگي با شهر حريم و قانوني محدوده به نسبت مناطق اين

 نتایج حاصله :

 تبصره ز جمعيتي اين مناطق براي اجراي بند شهري جهت تعيين سهم ناکارآمد بافت و اي مناطق حاشيه وضعيت شناسايي و تبيين ▪

 جاري سال بودجه قانون 8

 

 های بانک اطالعات مکانی آمايش سرزمین استان: تهیه نقشه11عنوان 

 شرح فعالیت :

 هاي بانک اطالعات مکاني آمايش سرزمين استان از جمله موارد زير:تهيه نقشه

 استان هاي بيمارستان مکاني مختصات تعيين ▪

 ها خانه تصفيه و تحقيقاتي مراکز علميه، هاي حوزه مکاني مختصات تعيين ▪

 استان تحقيقاتي و عالي آموزش مراکز مکانيزه، انبارهاي سيلوها، مکاني مختصات تعيين ▪

 استان بيشتر و کارکن 50 داراي صنعتي کارگاههاي مکاني مختصات تعيين ▪

 نتایج حاصله :

 تکميل بانک اطالعات مکاني امايش سرزمين استان ▪
 

 استان فاضالب و آب شرکت پوشش تحت روستاهای آبرسانی وضعیت به مربوط اطالعات نمودن : مکانمند12عنوان 

 شرح فعالیت :

 و آب شرکت از نقطه 4447 تعداد براي 1400 سال در فاضالب و آب شرکت پوشش تحت روستاهاي به آبرساني وضعيت به مربوط اطالعات

 انجام آبادي نام اساس بر ايران آمار مرکز جغرافيايي نقاط فهرست با مذکور فهرست ميان تناظريابي. گرديد دريافت خوزستان استان فاضالب

 :باشد مي زير موارد شامل فهرست دو ميان موجود هاي مغايرت. شد اضافه آبرساني اطالعات به ها آبادي جغرافيايي مختصات و پذيرفت

 (دهستان و بخش شهرستان،) سياسي تابعيت تفاوت -

 شهري هاي محدوده در ها آن جذب يا شهر به مذکور هاي آبادي از برخي تبديل -

 .است شده ثبت ديگر هاي آبادي فرعي نقطه عنوان به آمار مرکز فهرست در موجود روستاهاي برخي -

 سدها آبگيري مانند داليلي به فهرست در موجود هاي آبادي از برخي حذف -

 .... و 

 .گرديد رفع کل اداره آن شهرستاني کارشناسان و آبفا نماينده همکاري با شده ذکر هاي مغايرت

 انجام 1395 مسکن و نفوس عمومي سرشماري نتايج لينک و گرديدد اضافه مذکور اطالعات به ها آبادي آماري کد جغرافيايي، مختصات بر عالوه

 .  پذيرفت

 نتایج حاصله :

 ي آب روستاييريزي در زمينهبهبود فرآيند برنامه ▪
 



 استان محروم مناطق فايل  رسانی بروز: 13عنوان 

 شرح فعالیت :

 در. گرفت قرار کار دستور در مذکور مناطق فايل رساني بروز محروم، سازمان در خصوص مناطق جهت پاسخگويي به استعالمات انجام شده از

 کارشناسان اختيار در اکسل فرمت با  نتايج و بازسازي 1400 تا 1388 هاي سال طي استان سياسي تقسيمالت در شده واقع تغييرات نخست گام

 يشماره يمصوبه براساس مذکور مناطق مکاني اطالعات اليه مربوطه استعالمات به پاسخگويي جهت  نيز بعد گام در. گرفت قرار معاونت آن

 دهستان و بخش شهرستان، سطوح در استان کشوري تقسيمات و گرديده بازسازي وزيران محترم هيأت1388/04/10 مورخ ه 36095 ت/76294

 .گرديد ارسال و لحاظ ArcGIS پروژه در استانداري توسط ابالغي سياسي مصوبات تغييرات آخرين مبناي بر

 نتایج حاصله :

 پاسخگويي به استعالمات مربوط به مناطق محروم بر اساس آخرين تغييرات تقسيمات کشوري ▪
 

 استانی – ملی های پروژه مختصات : تعیین14عنوان 

 شرح فعالیت :

 بودجه معاونت همکاري با خطي پروزه 33 و اي نقطه پروژه 29 استاني ملي هاي پروژه مختصات کشور بودجه و برنامه سازمان مکاتبه به توجه با

  گرديد ارسال و تهيه استان اجرايي هايدستگاه کارشناسان و

 نتایج حاصله :

 هاي ملي استانيفرآيند نظارت بر اجراي پروژهبهبود  ▪
 

 استان آمايش سند هاینقشه : تهیه15عنوان 

 شرح فعالیت :

 جمله از مختلف هاي فعاليت نامناسب و مناسب قلمروهاي تعيين خصوص در نقشه 59 تعداد کشور بودجه و برنامه سازمان مکاتبه به توجه با

 گرديد ارسال و تهيه  استان سرزمين آمايش نتايج اساس بر...  و گردشگري پتروشيمي، صنايع گاز، و نفت

 نتایج حاصله :

 ي نتايج طرح آمايش سرزمين استان در قالب نقشهارائه ▪

 

 های مکانی استانی: توسعه زيرساخت داده16عنوان 

 شرح فعالیت :

 استان در طي سال گذشته اقداماتي به شرح زير انجام پذيرفت:سازي و توسعه زيرساخت داده مکاني در راستاي پياده

 مديريت توسط سازمان SDI مکاني  داده هاي اطالعات پايگاه گزارش  1400ريزي و توسعه استان سال در پنجمين جلسه شوراي برنامه ▪

 باشد:ريزي ارائه شد که مصوبات آن به شرح زير مي برنامه و

o انساني نيروي استخدام مجوز دريافت به مکاني اطالعات حوزه در متخصص کارشناس فاقد اجرايي دستگاه هاي الزام  

o سازي  پياده براي نياز مورد سخت افزار تأمين SDI مکاني اطالعات داراي اجرايي دستگاه هاي توسط  

o استان برنامه ريزي و مديريت سازمان به ارسال و اجرايي دستگاه هاي شده ي توليد مکاني اطالعات اليه هاي فهرست تهيه ي. 

o حراست اداره کل هماهنگي با اجرايي دستگاه هاي توسط شده ارائه مکاني اطالعات دسترسي سطوح و محرمانگي وضعيت تعيين 

 .استان

o شده ابالغ يبرنامه نمودن اجرايي و پياده سازي در اجرايي دستگاه هاي الزام SDI يارائه و کشور بردارينقشه  سازمان سوي از 

 برنامه ريزي. و مديريت سازمان به دوره اي عملکرد گزارش

 تأمين پشتيباني فضاي الزم ژئوپرتال استاني در محل سازمان. ▪

-ها و زيرساختکل سامانههاي اجرايي )با دعوت از کارشناسان محترم ادارهتوجيهي براي نمايندگان دستگاه –ي آموزشي برگزاري جلسه ▪

 برداري کشور(.اطالعات مکاني سازمان نقشههاي 



سازي مقدمات کار جهت اتصال به ژئوپرتال استاني )تأمين سرور، نصب نرم افزارهاي مورد نياز، ساخت سرويس داده پيگيري آماده ▪

 . ها به سامانهو اتصال آن دستگاه اجرايي 15مکاني و فراداده( براي 

 ژئوپرتال استاني و ملياليه در  1051بارگذاري  ▪

 بنيان سافا(استان با بخش خصوصي )شرکت دانش SDIي ي سامانهاجرايي نمودن قرارداد توسعه ▪

 نتایج حاصله :

 مکاني استان خوزستان سازي زيرساخت دادهپيادهي ارائه ▪

 

 استانی SDIهای الگوی استقرار نامه : اصالح فرم ها و پرسش 17عنوان 

 فعالیت :شرح 

ها( سنجي و نيازسنجي وضع موجود،  شناخت عوارض و فهرست داده)امکان ملي SDIهاي الگوي سند پيگيري جهت تکميل، اصالح و ارسال فرم

 دستگاه اجرايي  20براي 

 نتایج حاصله :

 استان در قالب سه فرم الف، ب و ج SDIتکميل مستندات الگوي  ▪

 استان  بر اساس فرم ج دستگاههاي اجرايي SDIتهيه مدل داده  ▪

 

 های مکانی توسط استان و ايجاد فرايند در بستر زيرساخت: کاربردی سازی زيرساخت داده 18عنوان 

 شرح فعالیت :

 فرم شناسنامه فرايند توسط چهار دستگاه اجرايي  به شرح زير: 5تکميل 

 سازمان آب و برق خوزستان ▪

o  مکاني تاسيسات شهريگزارش گيري آماري 

 شرکت آب و فاضالب خوزستان ▪

o  فروش انشعاب 

 ريزي خوزستان )دو فرم(:سازمان مديريت و برنامه ▪

o هاي استان خوزستاني اطالعات مکاني و توصيفي آباديارائه 

o  بانک اطاعات مکاني اماکن آموزشي استان خوزستان 

 شهرداري اهواز ▪

o گانه شهرداري  8ي اطالعات مکاني و توصيفي کاربري شهر اهواز به معاونت شهرسازي و مناطق ارائه 

 نتایج حاصله :

 ي زيرساخت داده مکاني استانکاربردي سازي سامانه ▪

 

 : تشکیل جلسات گروه کاری کاربران نقشه و اطالعات مکانی و پايش مصوبات جلسات تا اجرای کامل 19عنوان 

 فعالیت :شرح 

 :در خصوص گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني اقدامات زير در طي يکسال گذشته در استان خوزستان انجام پذيرفته است

 ي گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان با دستورکار:برگزاري نخستين جلسه ▪

o کاري موازي استان )کاهش شهرهاي يمحدوده از هوايي تصويربرداري عمليات نمودن اجرايي منظور به الزم هايهماهنگي انجام 

  )کارشناسي نظرات نقطه دريافت و

 ي گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان با دستور کار: برگزاري دومين جلسه ▪

o (09/04/1400 مورخ 159847 يشماره ينامه طي شده )ارسال صورتجلسه نخستين مصوبات بررسي 



o مربوطه موارد ساير و کار انجام روش نياز، مورد هاينقشه دقت و مقياس بررسي 

 ي گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان با دستور کار:برگزاري سومين جلسه ▪

o ي هاي مکاني در سامانهبررسي و رفع مشکالت امنيتي به اشتراک گذاري دادهSDI استان 

 ي گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان با دستور کار: جلسه چهارمينبرگزاري  ▪

o آموزشي و توجيهي زيرساخت داده مکاني  برگزاري جلسه(SDI)  

 ي گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان با دستور کار: برگزاري پنجمين جلسه ▪

o مکاني داده زيرساخت ژئوپورتال در افتا مجوز داراي اجرايي دستگاههاي مشارکت توجيهي جلسه(SDI) با حضور کارشناسان ،

 هاي اطالعات مکاني سازمان نقشه برداري کشورمحترم اداره کل سامانه ها و زيرساخت

 نتایج حاصله :

 ايجاد هماهنگي ▪

 توجيهي –برگزاري جلسات آموزشي  ▪

 بندي مسائل و مشکالت موجودپيگيري جهت انجام موارد مربوطه، همچنين جمعتشريح اقدامات الزم و  ▪

 

 1400اجرای به موقع طرح های آماری  :20عنوان 

 شرح فعالیت :

 شود مي انجام اطّالعات و آمار معاونت توسط که آمارگيري هاي طرح ترين مهم از برخي معرّفي

 کار نيروي از (آمارگيري 1

 نقاط زن، و مرد تفکيک به بيکاري نرخ اشتغال، نرخ اقتصادي، مشارکت نرخ: قبيل از کار بازار کليدي شاخصهاي محاسبه منظور به طرح اين

 مصاحبه طريق از دادهها کار، نيروي از آمارگيري طرح در. شود مي اجرا کشور، هاي استان ساير بين استان جايگاه تعيين نيز و) روستايي و شهري

 استان در. است ساالنه و فصلي صورت به آن نتايج انتشار و فصلي صورت به طرح اين اجراي. ميشود جمع آوري پرسشنامه تکميل و خانوار با

 مي اجرا آما داده و گروه مسئول بازبين، آمارگير، نفر30 نيروي از استفاده با و فصل 4 طي نمونه خانوار 9024 به مراجعه با طرح اين خوزستان

 .شود

 حاصل نتايج. است اجتماعي و اقتصادي مسائل تحليلگران توجه مورد همواره خانوار هزينه و مصرف الگوي خانوارها درامد و هزينه از (آمارگيري 2

 ارزيابي خدمات، و کاالها مصرف روند مطالعه خانوارها، مصرفي الگوي بررسي طريق از استان اجتماعي و اقتصادي برنامه ريزيهاي به طرح اين از

 ويژگيهاي متقابل روابط مطالعه خانوارها، تسهيالت و امکانات و درآمد توزيع بررسي و اجتماعي عدالت تأمين زمينه در اقتصادي سياستهاي آثار

 کمک منطقهاي، و ملي حسابهاي نياز مورد اطالعات تأمين و فقر خط زير خانوارهاي بررسي امکان آوردن فراهم خانوارها، اقتصادي – اجتماعي

 .ميکند

 سال از و است شده آغاز کشور شهري مناطق در 1347 سال از و کشور روستايي مناطق در 1342 سال از طرح اين به مربوط هزينه اقالم ثبت

 .است شده افزوده طرح ي پرسشنامه به نيز درامد به مربوط سؤاالت 1353

 .شود مي اجرا آما داده و بازبين آمارگير نفر 15 نيروي از استفاده با و سال طي نمونه خانوار 1410 به مراجعه با طرح اين خوزستان استان در

 محاسبات در بيشتر و کارکن نفر 10 صنعتي کارگاههاي از آمارگيري طرح بيشترنتايج و کارکن نفر 10 داراي صنعتي کارگاههاي از (آمارگيري 3

 تعداد افزوده، ارزش صنعتي، فعاليتهاي در آن اجزاي و ها ستانده و ها داده ارزش شامل صنعت بخش در استان اقتصادي پارامترهاي برآوردهاي و

. ميگيرد قرار استفاده مورد صنعتي نماگرهاي و شاخصها صنعتي،محاسبه کارگاههاي)خصوصي عمومي،( مديريت نحوة و مالکيت وضع کارکنان،

 .ميشود آوري جمع پرسشنامه تکميل و صنعتي کارگاه هر با مصاحبه طريق از طرح اين هاي داده

 برداري بهره حال در معادن از (آمارگيري 4

 به حال در معادن از آمارگيري طرح اجراي از هدف. باشد مي ساختمان و صنايع اوليه مواد کنندة تأمين هاي بخش ترين عمده از معدن بخش

 و اقتصادي سياستهاي اتخاذ و توسعه برنامهريزي براي برداري بهره حال در معادن هاي ويژگي از بهنگام و جامع اطالعات تهيه استان، رهبرداري

 واحد با حضوري مصاحبه طريق از طرح اين به مربوط هاي پرسشنامه. است استان معدن بخش توسعه برنامههاي اجراي از حاصل نتايج ارزيابي

 .است ساالنه نتايج، انتشار دوره و ميشوند تکميل آماري

 توسط صادرشده ساختماني پروانه هاي اطالعات (جمع آوري 5



 مشخصات از آگاهي منظور به ساختماني در پروانههاي شده ثبت اطالعات از برخي آوري جمع طرح، اين اجراي از استان هدف شهرداريهاي

 مسکوني، واحد تعداد شده، صادر هاي پروانه تعداد. دريافت نموده اند استان هاي شهرداري از بنا افزايش يا احداث پروانه که هايي است ساختمان

 اين طرح. است حصول قابل طرح اين نتايج از که است اطّالعاتي از جمله شده، صادر هاي پروانه براي شده بيني پيش زيربناي و مساحت زمين

 .ميشود جمع آوري کشور کل هاي شهرداري از طريق آن دادههاي و است شده اجرا ساله هر تاکنون 1358 سال از

ضروري  اطالعات ارائه و جمعآوري آن، از هدف و شده است منتشر آن نتايج و اجرا تاکنون 1347 سال از طرح دام اين کشتار آمار (جمع آوري 6

 به آمده دست به اطالعات آماري. است دام کشتار فعاليت زمينه در اجرايي هدايت عمليات و کنترل تحقيق، سياستگذاري، برنامهريزي، براي

 سرانه مصرف محاسبه منظور

 قرار استفاده مورد کشور استان و مراتع وضعيت و اقتصادي حسابهاي آماري تأمين نيازهاي کشور، و استان در موجود دام تعداد تخمين گوشت،

جمعآوري  آنها توسط تکميل و کشور دامپزشکي کشتارگاههاي رسمي تمامي به پرسشنامه ارسال طريق از هر ماهه طرح، اين دادههاي. ميگيرد

 .ميشود

 وعالوه. ميدهند نشان معين زمان يک به نسبت خدمات را و کاالها قيمت متوسط که هايي کميت قيمت، قيمت شاخصهاي شاخصهاي (تهيه 7

 استفاده در منظور به پژوهشگران و سياستگذاران اقتصادي، نياز برنامه ريزان مورد مرکزي، بانک و دولت اقتصادي سياستهاي ابزار ارزيابي بر

 .نيزهستند...  و پول خريد قدرت واقعي، هزينه واقعي، درامد ثابت، به قيمت کشور ملي حسابهاي محاسبه کشور، تورم نرخ محاسبه

 :از عبارتند خصوص دراين مرتبط هاي طرح

 شهري مصرف خانوارهاي مورد وخدمات کاال فروشي خرده قيمت از آمارگيري طرح -

 روستايي مصرف خانوارهاي مورد وخدمات کاال فروشي خرده قيمت از آمارگيري طرح -

 صنعتي محصوالت کننده توليد قيمت -

 معدن بخش کننده توليد قيمت -

 صنعتي مرغداري ازقيمت آمارگيري طرح -

 صنعتي گاوداري کننده توليد طرح -

 کشاورزي وخدمات محصوالت فروش ازقيمت آمارگيري طرح -

 روستايي درمناطق

 خدمات بخش کننده توليد ازقيمت آمارگيري -

 نتایج حاصله :

 المللي بين و ملي آماري استانداردهاي رعايت با کيفيت با رسمي آمارهاي ارائه و توليد ▪

 )استارز ايران( ايران آماري هاي ثبت جامع نظام استقرار ▪

 انساني، منابع مديريت نوين هاي نظام استقرار ▪

 نشاط با و بالنده کاري محيط در همکاران توانمندسازي و سازماني توسعه ▪

 راهبردي نظارت و عملکرد بهبود ريزي، برنامه نوين هاي نظام استقرار ▪

 المللي بين و ملي سطح در آماري حرفهاي و علمي سازنده همکاريهاي و تعامالت ارتقاء و بهبود ▪

 ارتباطات و اطالعات نوين هاي فناوري از گيري بهره با اطالعات و ها داده امنيت حفظ و محرمانگي رعايت با آمار ملي شبکه توسعه ▪

 توسط آمار صحيح تفسير و کاربرد اشاعه و ترويج و عمومي اعتماد و آگاهي ارتقاي ، رسمي آمارهاي به دسترسي تسهيل و گسترش ▪

 سياستگذاران،

 

 

 

 

 

 



 

 1399سالنامه آماری استان خوزستان  :21عنوان 

 شرح فعالیت :

 : زير تهيه گرديد فصل با عناوين  23شامل  1399استان سال سالنامه آماري 

 ـ معدن ـ نفت و گاز  ـ صنعت ـ آب و برقمحيط زيست ـ جمعيت  ـ نيروي انساني ـ کشاورزي جنگلداري و شيالت ـ  -سرزمين آب و هوا  

ـ بهزيستي و تأمين اجتماعيـ  امور قضائي ـ ساختمان و مسکن  ـ بازرگاني و هتلداري  ـ حمل و نقل و انبارداري  ـ ارتباطات بازارهاي مالي

 -ـ شاخصهاي قيمت ـ حسابهاي استان ـ فرهنگ، ورزش و گردشگريـ بودجه عمومي استانـ هزينه و درآمد خانوار  ـ بهداشت و درمان آموزش

 عمران شهري 

 

 نتایج حاصله :

 ارائه آمارهاي صحيح و بهنگام در راستاي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي ▪

 

 فرهنگی استان خوزستان گزيده شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و: 22عنوان 

 شرح فعالیت :

اندرکاران  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان خوزستان، به منظور آگاهي مسئولين و محققين و دستفصل نامه گزيده شاخصها و نماگرهاي 

هاي مختلف اقتصادي اجتماعي و همچنين بنا به  اي استان در زمينه و مقايسه تحوالتآماري بهنگام و بررسي سير  اطالعاتريزي از  امور برنامه

 .دستگاههاي اجرايي تهيه و منتشر مي شودضرورت آگاهي از وضعيت و عملکرد 

 نتایج حاصله : 

 تحليل و برنامه ريزي از اطالعات آماري استان در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي  ▪

 


