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 های نشریه خالصه یافته

 

ميليون ريال  33433848، 1392ماه  ها در فروردين سپرده هاي بخش غير دولتي نزد بانك -

 درصد كاهش يافته است.  9/17ماه قبل، ه بوده كه نسبت ب

بلوچستان  و اي استان سيستان ه در بورس منطقهمعامله شد، رشد سهام 1392در فصل بهار  -

 شود. هزار سهم را شامل مي23183درصد بوده كه  5/77معادل 

 1391فصل زمستان درصد نسبت به3/12، با افزايش 1392درآمدهاي مالياتي در فصل بهار -

رشد  درصد 5/50فصل مشابه سال قبل،  ميليون ريال رسيده و نسبت به 471189ميزان  به

 داشته است.

 2درصد است كه  5/29ساله و بيشتر  10( جمعيت تي)نرخ فعالينرخ مشاركت اقتصاد -

 افزايش يافته است. 1391درصد نسبت به فصل بهار 

درصد  1/4درصد بوده است كه نسبت به فصل قبل  6/8، 1392نرخ بيكاري در فصل بهار  -

 كاهش داشته است.

گان ثبت شده در فصل  شد احوال استان، تعداد متولدين و فوتبه گزارش اداره كل ثبت  -

رويداد بوده كه نسبت به فصل قبل به ترتيب  3454رويداد و   21960به ترتيب  1392بهار 

 درصد كاهش داشته است. 6/64درصد و  3/7

ميليون كيلو وات ساعت بوده كه  2/1081، توليد ناخالص نيروي برق 1392در فصل بهار  -

 درصد افزايش داشته است. 8/12به فصل مشابه سال قبل نسبت 
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            (1390=100هي)سال پا: ها شاخص قیمت

 شاخص عدد نماگر يا شاخصنوان ع

د تغییر درص

 هنسبت ب

 بلماه ق

 غییررصد تد

 نسبت به

مشابه  اهم

 بلسال ق

 ماهدوازده  تغییردرصد 

منتهی به ماه موردنظر 

  بهنسبت   1392 سال در

منتهی به  ماهدوازده 

 1391 سالمشابه  ماه

     فروردين

شاخص كل بهاي كاالها و 

خدددددددمات مصددددددرفي 

 خانوارهاي شهري

163/7 4/9 43/4 34/2 

     ارديبهشت

شاخص كل بهاي كاالها و 

خدددددددمات مصددددددرفي 

 خانوارهاي شهري

172/6 5/4 49/8 36/3 

     خرداد

شاخص كل بهاي كاالها و 

خدددددددمات مصددددددرفي 

 خانوارهاي شهري

180/2 4/4 54/1 38/8 

 .ايران مركز آمار : مأخذ

 

 تعريف:
معيار سنجش تغييرات قيمدت تعدداد    شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفی خانوار:

معين و ثابتي از كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه، شاخص بهاي كاالها 

 شود. و خدمات مصرفي ناميده مي
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    (        1390=100ها: )سال پايه شاخص قیمت

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر

درصد تغییر 

 نسبت به

 ماه قبل

 درصد تغییر

 نسبت به

 مشابه ماه

 سال قبل

درصد تغییر دوازده 

ماه منتهی به ماه 

 موردنظر در سال

  نسبت به  1392

دوازده ماه منتهی به 

 1391ماه مشابه سال 

     فروردين

كاالهدا و    بهاي كل شاخص

  خانوارهاي مصرفي  خدمات

 روستايي

181/0 5/7 53/8 45/0 

     ارديبهشت

كاالهدا و   بهاي شاخص كل

خانوارهاي  مصرفي خدمات

 روستايي

188/6 4/2 55/0 46/7 

     خرداد

كاالهدا و  بهاي  كل شاخص

خانوارهاي  مصرفي خدمات

 روستايي

192/2 2/0 54/2 48/3 

 : مركز آمار ايران.مأخذ

 

 تعريف:
معيار سنجش تغييرات قيمدت تعدداد    شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفی خانوار:

معين و ثابتي از كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه، شاخص بهاي كاالها 

 شود. ناميده مي و خدمات مصرفي
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 :ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص 

 عنوان شاخص يا نماگر

 )مانده در پايان دوره(
 مقدار/تعداد واحد

درصد تغییر 

 نسبت به

 قبل ماه

درصد تغییر 

 نسبت به ماه

 قبل سال مشابه

     فروردين

 1/2 17/9- 33433848 ميليون ريال سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانكها
 4/7- 18/6- 6644557 ميليون ريال ديداري

 40/7- 52/7- 332865 ميليون ريال ساير سپرده ها
 3/8 16/9- 26456426 ميليون ريال غير ديداري

 12/4 19/3- 9597670 ميليون ريال قرض الحسنه پس انداز

 0/5- 15/6- 16858756 ميليون ريال سرمايه گذاري مدت دار
 8/1 10/2- 8916122 ميليون ريال وتاه مدتك

 8/7- 20/8- 7942634 ميليون ريال مدت بلند

     ارديبهشت

 0/3- 1/2 33838549 ميليون ريال سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانكها
 2/6 0/1- 6639419 ميليون ريال ديداري

 39/3- 4/1 346435 ميليون ريال ساير سپرده ها
 0/2- 1/5 26852695 ميليون ريال غير ديداري

 7/5 1/4- 9464597 ميليون ريال قرض الحسنه پس انداز

 3/9- 3/1 17388098 ميليون ريال سرمايه گذاري مدت دار
 0/2- 5/0 9359485 ميليون ريال وتاه مدتك
 7/8- 1/1 8028613 ميليون ريال ند مدتبل

     خرداد

 0/8- 0/6- 33631613 ميليون ريال سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانكها
 4/0 0/9- 6580167 ميليون ريال ديداري

 41/6- 0/1 346816 ميليون ريال ساير سپرده ها
 1/0- 0/6- 26704630 ميليون ريال غير ديداري

 9/0 0/6- 9412004 ميليون ريال قرض الحسنه پس انداز

 5/7- 0/5- 17292626 ميليون ريال سرمايه گذاري مدت دار
 3/0- 2/0- 9168061 ريالميليون  وتاه مدتك
 8/5- 1/2 8124565 ميليون ريال ند مدتبل

،  مليتوسعه صادرات، ،  ايران  الحسنه مهر قرضتوسعه تعاون، ،  ، صادرات ، ملت بانك پست هاي مأخذ: بانك

 .، سامان ، سپه تجارتدي، ،  پاسارگاد مسكن، ، ، سرمايه معدن و صنعت
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 تعاريف:

 ،"هداي ديدداري   سدپرده "شدامل   :هرا  نردد بانر    هاي بخش غیرر دولتری   سپرده 

خدود   "سپرده هاي غير ديدداري "الزم به ذكر است  .است "ساير سپرده ها"و  "ديداريغير"

چندين   مدي باشدد . هدم    "سدرمايه گدذاري مددت دار   "و  "الحسدنه پدس اندداز    قدرض "شامل 

 .است  "بلند مدت هاي  سپرده"و  "سپرده هاي كوتاه مدت"شامل  "مدت دار    گذاري سرمايه"

، وجدوه اداره   ضمانت نامهشامل سپرده هاي اعتباري اسنادي، سپرده هاي  ها: ساير سپرده

، وجوه صندوق بازنشستگي و پدس اندداز    ، پيش دريافت بابت تسهيالت شده كه مصرف نشده

 كاركنان است.

آن متعهدد    شود كه باندك در برابدر دارندده    هايي اطالق مي به سپرده هاي ديداري: سپرده

قيدد شدده اسدت    ميزاني كه در چك   است به محض رؤيت چك از طرف او، وجه سپرده را به

 شود. الحسنه جاري نيز گفته مي هاي قرض ها، سپرده بپردازد. به اين سپرده

 

 

 ها ندد بان هاي بخش غیردولتی  نمودار سپرده
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 :ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل  فصل

تغییر  درصد 

 فصلنسبت به 

 قبل سال مشابه

 44/4 77/5 23183 سهم هزار امله شدهتقدم مع و حق تعداد سهام

 172/0 87/0 112203 ريال ميليون معامله شده تقدم  و حق ارزش سهام

 ×× 99/9- 20 عدد تعداد اوراق مشاركت معامله شده

 ×× 99/9- 20 ميليون ريال ارزش  اوراق مشاركت معامله شده

 - - - معامله تعداد دفعات معامالت

 ... ... ... نفر تقدم سهام و حق تعداد خريداران

 .بورس اوراق بهادار استان تاالر :مأخذ

 
 

 
 ها و نماگرهاي مالی و پولی)بورس اوراق بهادار( شاخص نمودار
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 :ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر   میدان

نسبت به 

 قبل فصل

تغییر  میدان 

نسبت به  

ل مشابه فص

 سال قبل

(1) 471189 ميليون ريال درامدهاي مالياتي 12/3 (1) 50/5 

(1) 328788 ريال ميليون ماليات هاي مستقيم 26/7 (1) 12/4 

هدداي مسددتقيم در   سددهم ماليددات 

 درآمدهاي مالياتي
 23/0- 8/0 70/0 درصد

برثروت در ماليات هاي   سهم ماليات

 مستقيم
 0/0 2/0 3/0 درصد

بردرآمددد در ماليددات   سددهم ماليددات

 هاي مستقيم
 9/0 21/0 77/0 درصد

بر شركت ها در ماليات   سهم ماليات

 هاي مستقيم
 9/0- 23/0- 20/0 درصد

(1) 142401 ميليون ريال ماليات هاي غير مستقيم -11/0 (1) 591/3 

هداي غيدر مسدتقيم در     سهم ماليات

 درآمدهاي مالياتي
 23/0 8/0- 30/0 درصد

سهم ماليات بر كاالها و خددمات در  

 ماليات هاي غير مستقيم
 0/0 0/0 100/0 درصد

سهم ماليدات بدر واردات در ماليدات    

 هاي غير مستقيم
 0/0 0/0 0/0 درصد

 درصد تغيير محاسبه شده است. (1)

 .مأخذ: اداره كل امور مالياتي استان

 تعاريف:
شود و قابليت انتقال  كه بر درامد و دارايي اشخاص وضع ميمالياتي است  مالیات مستقیم:

 به واحدهاي ديگر را ندارد.

مالياتي است كه بر توليد، واردات، مصرف و فروش كاالها و خدمات  مالیات غیر مستقیم:

 باشد. نهايي مي  كننده مصرف  شود و اثر واقعي پرداخت متوجه وضع مي
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 :مالی و پولیها و نماگرهاي  شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر ن میدا

 نسبت به

 قبلفصل 

تغییر   میدان

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

(1) (1)16/8 367236 ميليون ريال هاي بيمه استان دريافتي شركت  حق بيمه 45/7 

(1) (1)65/4- 120533 ميليون ريال هاي بيمه استان خسارت پرداختي شركت 28/9 

 8/6 81/8- 29/5 درصد خسارت بيمه شخص ثالثنسبت 

 7/8 31/8- 58/9 درصد نسبت خسارت بيمه بدنه اتومبيل

 156/8- 102/9- 33/7 درصد نسبت خسارت بيمه درمان

 121/6 101/6 157/0 درصد سوزي نسبت خسارت بيمه آتش

 1/8 19/1- 4/6 درصد نسبت خسارت بيمه مسئوليت

 14/5 57/1- 91/4 درصد نسبت خسارت بيمه زندگي

 1/1- 1/7- 0/0 درصد نسبت خسارت بيمه مهندسي

 23/1 56/9 56/9 درصد نسبت خسارت بيمه باربري

 1/5 79/8- 11/6 درصد نسبت خسارت بيمه حوادث سرنشين

 58/2- 83/6- 50/3 درصد نسبت خسارت بيمه حوادث

 درصد تغيير محاسبه شده است. (1)

 .كارآفريننوين، دي، آسيا، توسعه، ايران،  بيمه هاي مأخذ: شركت
 

 :عاريفت

عبارت است از حق بيمه هايي كه شركت هاي بيمه درازاي صدور بيمه : حق بیمه دريافتی

 . دوره مورد بررسي دريافت مي كنند نامه در
 

هاي بيمه پرداخت  مبالغ خسارتي كه طي دوره مورد بررسي توسط شركت خسارت پرداختی:

 . ستشده ا
 

 )حق بيمه دريافتي/ خسارت پرداختي(× 100 نسبت خسارت بیمه:
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 :یها و نماگرهاي جمعیت شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر   درصد

نسبت به    

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

 فصلنسبت به 

 قبل مشابه سال 

 42/0- 11/5- 4184 رويداد تعداد ازدواج ثبت شده

 5/4- 18/1 281 رويداد شدهتعداد طالق ثبت 

 3/8 7/3- 21960 رويداد تعداد والدت ثبت شده

 (1)2/5- 64/6- 3454 رويداد تعداد وفات ثبت شده

از سوي دستگاه ذيربط مورد تجديد قرار گرفته است و به عدد  1391تعداد فوت ثبت شده در بهار ( 1)

      تقليل يافته است. 3543

 احوال استان.كل ثبت   مأخذ: اداره
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 :رتساله و بیش 10كار در جمعیت روي یها و نماگرهاي ن شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

میدان تغییر 

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر   میدان

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 2/0 1/2 29/5 درصد نرخ مشاركت اقتصادي )نرخ فعاليت(

 3/7 2/0 49/5 درصد نرخ مشاركت اقتصادي مردان

 0/3 0/7 9/9 درصد نرخ مشاركت اقتصادي زنان

 3/4 0/5 30/1 درصد نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

 0/4 2/1 29/0 درصد نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستايي

 3/5- 4/1- 8/6 درصد نرخ بيكاري

 4/1- 19/2- 4/7 درصد نرخ بيكاري زنان

 3/4- 1/2- 9/4 درصد نرخ بيكاري مردان

 8/1- 10/0- 8/0 درصد نرخ بيكاري مناطق شهري

 1/6 3/5 9/1 درصد نرخ بيكاري مناطق روستايي

 9/1- 14/1- 18/4 درصد ساله(15 -24نرخ بيكاري جوانان )

 1/5- 0/4- 9/5 درصد سهم اشتغال ناقص

 4/5- 0/9 24/0 درصد سهم شاغالن در بخش كشاورزي

 4/0- 3/9- 30/0 درصد سهم شاغالن در بخش صنعت

 8/6 3/0 46/0 درصد سهم شاغالن در بخش خدمات

 5/8 7/4 21/0 درصد سهم شاغالن بخش عمومي از كل شاغالن

 5/8- 7/4- 79/0 درصد سهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغالن

 ران.يمأخذ: مركز آمار ا
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 نماگرهاي نیروي كار )نرخ مشاركت اقتصادي(ها و  شاخص
 

 
 

 (بیکاري ها و نماگرهاي نیروي كار )نرخ شاخص
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 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول 
 تر )حداقل سن تعيين شده(، كه در ساله و بيش 10تمام افراد جمعیت فعال اقتصادي: 

ي مرجع( طبق تعريف كار، در توليد كاال و  ي آمارگيري )دوره ي تقويمي قبل از هفته هفته

اند )بيكار(، از نظر  خدمات مشاركت داشته )شاغل( و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده

 شوند. قتصادي جمعيت فعال محسوب ميا

 

تر  ساله و بيش 10ر( عبارت است از جمعيت فعال )شاغل و بيكا نرخ مشاركت اقتصادي:

 .100تر ضرب در  ساله و بيش 10جمعيت  به

 

ي مرجع، طبق تعريف كار، حداقل  تر كه در طول هفته ساله و بيش 10تمام افراد شاغل: 

شوند  ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي موقتاً كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي يك

 شوند. بگيران و خوداشتغاالن مي حقوق شامل دو گروه مزد و  طور عمده كه به

 

 افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگير يا خود اشتغالي استاشتغال ناقص: 

و به داليل اقتصادي )ركود  ي مرجع، حاضر در سركار يا غايب موقت از كار بوده، كه در هفته

 44غير كاري و ...( كمتر از  تر، قرار داشتن در فصل پيدا نكردن كار با ساعت بيشكاري، 

 ي مرجع هستند. براي انجام كار اضافي در هفته  ساعت كار كرده، خواهان و آماده

 

 براي كار و در  ي مرجع فاقد كار، آماده تر كه در دوره ساله و بيش 10تمام افراد  بیکار:

به كار در آينده و يا جستجوي كار باشند، يا فاقد كار و آماده براي كار بوده ولي به دليل آغاز 

 شوند. انتظار بازگشت به شغل قبلي در جستجوي كار نباشند، بيكار محسوب مي

 

 عبارت است از جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال )شاغل و بيكار( ضرب درنرخ بیکاري: 

100 . 
 

تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شاغالن  سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي:

 .100در  ضرب
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 :ها و نماگرهاي انرژي ر برق شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 توليد ناخالص نيروي برق
 وات كيلو ميليون

 عتسا
1081/2 39/8 12/8 

هاي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 نيروي برقبخاري به توليد ناخالص 
(1) 25/3 درصد -13/3 (1) 1/2 

هاي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 كل توليد ناخالص  تركيبي به   چرخه

 برق 

 × × × درصد

هاي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 گازي به كل توليد ناخالص برق
(1) 73/6 درصد 12/6 (1) -1/6 

هاي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 توليد ناخالص برقآبي به كل 
 × × × درصد

هاي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 ديزلي به كل توليد ناخالص برق
(1) 1/1 درصد 0/7 (1) 0/4 

 4/0 4/0 4418 كيلومتر مدار طول خطوط انتقال نيروي برق

 8/3 6/4 3320 مگا ولت آمپر هاي انتقال نيروي برق ظرفيت پست

 0/0 0/0 3155/7 كيلومتر مدار طول خطوط فوق توزيع نيروي برق

 0/9 0/4 31482/9 كيلومتر طول شبكه توزيع نيروي برق

توزيع نيروي    ظرفيت شبكه  موجودي

 برق 
 1/9 0/5 2035/1 مگا ولت آمپر
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 ها و نماگرهاي انرژي ر برق )دنباله( شاخص 

 دامقدار/تعد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

هدداي فددوق توزيددع  پسددت ظرفيددت

 نيروي برق
 2/0 0/9 2738/5 مگا ولت آمپر

 كل مصرف نيروي برق
  وات كيلو ميليون

 عتسا
768 37/9 6/5 

از مصرف نيروي  خانگي سهم بخش

 برق
(1) 53/8 درصد 9/8 (1) -1/2 

صددنعت از مصددرف   سددهم بخددش 

 نيروي برق
(1) 4/2 درصد -0/8 (1) 0/2 

از مصددرف  سددهم بخددش تجدداري 

 نيروي برق
(1) 6/7 درصد 0/7 (1) 0/7 

 7/7 1/6 633 هزار مشترك تعداد مشتركين برق

 7/6 1/5 535 هزار مشترك خانگي مشتركان برق تعداد

 0/0 4/8- 20 هزار مشترك مشتركان برق عمومي تعداد

 8/3 3/2 65 هزار مشترك مشتركان برق تجاري تعداد

 0/0 98/2- 2 هزار مشترك مشتركان برق صنعتي تعداد

 11/1 0/0 10 هزار مشترك كشاورزي مشتركان برق تعداد

متوسدددط مصدددرف بدددرق هدددر    

 انگيخ مشترك
 3/2- 66/0 257/3 كيلو وات ساعت

 تغيير محاسبه شده است. ميزان( 1)

 اي استان. شركت برق منطقهمأخذ: 
 اي استان. برق منطقه توزيع شركت:        
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 :تعاريف

 عبارت از مقدار نيروي برق توليد شده توسط يك مولد برق ياتولید ناخالص نیروي برق: 

 هاي خروجي مولدهاي اصلي يا يك نيروگاه در طي دوره زماني معين است كه بر روي سري

 شود. گيري و بر حسب كيلو وات ساعت بيان مي كمكي، اندازه

 از محل استقرار مولدهاي نيروي برق و تجهيزات وابسته به آن است.عبارت نیروگاه: 
 

هاي  نيروگاهي است كه در آن عالوه بر نيروي الكتريكي توربين نیروگاه چرخه تركیبی:

هاي گازي، براي توليد بخار از يك  گازي، از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين

توليدي در يك دستگاه توربوژنراتور بخار، به نيروي  شود و بخار ديگ بخار بازياب استفاده مي

 شود. الكتريكي تبديل مي
 

 400و  230خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي خط انتقال نیروي برق: 
 دهد. كيلو ولت از خود عبور مي

 
، 63خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي خط فوق توزيع نیروي برق: 

 دهد. كيلو ولت از خود عبور مي 132 و 66
 

اي متشكل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط و  مجموعه شبکه توزيع نیروي برق:

   باشد كه براي توزيع نيروي برق در يك محدوده هاي زميني و هوايي مي فشار ضعيف و پست

 شود. معين در نظر گرفته مي
 

نيروي برق فروخته شده به مشتركان  عبارت از مقدار فروش يا مصرف نیروي برق:

 مختلف براي مصارف گوناگون است.
 

مصرفي است كه در آن از نيروي برق براي به كار انداختن  مصرف خانگی نیروي برق:

 شود. وسايل و تجهيزات متعارف برق و همچنين روشنايي در واحد مسكوني استفاده مي
 

هاي مورد  نامه كه بر اساس آيين عبارت از شخص حقوقي يا حقيقي است مشترك برق:

هاي متعلقه،  عمل شركت برق پس از تحويل مدارك مورد نظر و پرداخت حقوق و هزينه

مشخصات او در دفتر پذيرش اشتراك، ثبت شده و شماره اشتراك به وي اختصاص يافته 

 باشد.
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 :ها و نماگرهاي انرژي ر نفت شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

 نسبت به

مشابه  فصل

 قبل سال 

 1/7- 1/9- 199155 هزار ليتر ميزان مصرف بنزين موتور

 18/9 14/4- 32262 تن ميزان مصرف گاز مايع

 67/6- 86/0- 17339 هزار ليتر ميزان مصرف نفت سفيد

 7/7 0/5 159703 هزار ليتر ميزان مصرف نفت كوره

 16/1 27/1 490838 هزار ليتر ميزان مصرف نفت گاز

 .و چابهار( منطقه زاهداناستان ) هاي نفتي مأخذ: شركت ملي پخش فراورده
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 :اي ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

شدده در   جا  به نفركيلومتر مسافر جا

 اي حمل و نقل جاده
 4/8- 18/5 161668 هزارنفركيلومتر

كيلومتر بار حمل شده در حمل  تن

 اي و نقل جاده
 22/1- 7/1 690978 كيلومتر هزارتن

 8/1 16/2 234160 تن مقداركاالي ترانزيت شده

ي موتدوري   تعدادانواع وسايل نقليه

 ... ... ... دستگاه (1)گذاري شده) نو شماره( شماره

ي موتدوري   تعدادانواع وسايل نقليه

 (1)(پالك شده)تعويض گذاري شماره
 ... ... ... دستگاه

 ( تا زمان چاپ نشريه آمار مربوطه از سوي نيروي انتظامي اعالم نشده است.1)

 نقل و پايانه هاي استان. اداره كل حمل ومأخذ: 

  : ناحيه انتظامي استان.       
 

 تعاريف:
 جايي يك مسافر در يك كيلومتر است. جابه شده: جا به جانفركیلومتر مسافر 

 

 جايي يك تن بار در يك كيلومتر است. جابه تن كیلومتر بار حمل شده:
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 :ها و نماگرهاي حمل و نقل ريلی شاخص 

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص يا 

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 4/8 37/3- 31387 نفر آهن جا شده به وسيله راه تعداد مسافر جابه

 57/4- 19/5 9742  تن آهن مقدار بار حمل شده به وسيله راه

 آهن استان. كل راه مأخذ: اداره

 

 

 

 ريلیها و نماگرهاي حمل و نقل  نمودار شاخص
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 ها و نماگرهاي حمل و نقل دريايی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

 نسبت به

مشابه  فصل

 قبل سال 

مقدددار تخليدده كاالهدداي غيددر نفتددي در  

 بندرها
 74/7- 80/3- 30496 تن

بارگيري كاالهداي غيدر نفتدي در    مقدار 

 بندرها
 60/1- 316/0 8814 تن

 11/8- 13/3 261696 تن نفتي در بندرها يكاال  مقدار تخليه

  شدده  ترانزيدت    كاالهداي بارگيري  مقدار

 غير نفتي در بندرها
 ... 92/4- 23 تن

غيدر    شدده    كاالهاي ترانزيت  مقدار تخليه

 نفتي در بندرها
 ... ... 194 تن

شددده    كاالهدداي ترانزيددت  مقدددار تخليدده

 نفتي در بندرها
 ... ... 5693 تن

شدده   مقدار بارگيري كاالهداي ترانزيدت   

 نفتي در بندرها
 ... ... ... تن

 . اداره كل بنادر و دريانوردي استانمأخذ: 

 تعاريف:
 ساعته توسط هر نوع وسيله به 24باربرداري از هر نوع شناور در يك پريود زماني  تخلیه:

 اسكله را تخليه گويند.

 ساعته توسط هر نوع وسيله را 24بارگذاري از اسكله به شناور در يك پريود زماني  بارگیري:

 بارگيري گويند.

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

 مبادي خروجي همان كشور خارج شود، آن كاال ترانزيت شده است.
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 :ها و نماگرهاي حمل و نقل هوايی شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 25/5- 2/2- 132570 نفر داخلي تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي

 پروازهايشده در  تعدادمسافرحمل

 (1)المللي بين
 56/3- 50/1 8088 نفر

 26/1- 35/0- 675 تن مقدار بار حمل شده در پروازهاي داخلي

مقددددار بدددار حمدددل شدددده در پروازهددداي 

 المللي بين
 53/2- 12/7 124 تن

 (2)5/7 (2)0/2- 60/7 درصد سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

سدددهم بخدددش غيردولتدددي در پروازهددداي 

 المللي بين
(2) 100/0 درصد 0/0 21/1(2) 

)عمره و  ( مسافر حمل شده در پروازهاي بين المللي شامل كليه مسافران پروازهاي خارجي، حجاج1) 

 عتبات مي باشد.تمتع( و 

 است. ميزان تغيير محاسبه شده( 2)

 كل فرودگاههاي استان. مأخذ: اداره

 

 تعاريف:
 سهم بخش غیردولتی در پروازهاي داخلی:

 غيردولتي( پروازهاي داخلي بخش  داخلي/تعداد مسافران تعداد مسافران پروازهاي×)100
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 :(1)ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص يا 

تغییر   درصد

نسبت به    

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 ضريب نفوذ تلفن ثابت
به ازاي هر 

 نفر 100
... ... ... 

 ضريب نفوذ تلفن همراه
هر  يبه ازا

 نفر 100
... ... ... 

 ... ... ... دستگاه تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه دولتي

تعداد تلفن هداي ثابدت مشدغول بده     

 كار)دايري( دولتي
 ... ... ... شماره

تعداد تلفن هاي همراه واگدذار شدده   

 دولتي
 ... ... ... شماره

 بده  شدغول م همگاني هاي تلفند تعدا

 ار)دايري(ك
 ... ... ... دستگاه

 ... ... ... روستا مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

 ... ... ... دفتر شده برداري روستايي بهره ICTدفاتر

 ... ... ... پورت پورت دسترسي داير شده

 طالعات تا زمان چاپ نشريه دريافت نشده است.( ا1)

 مأخذ: شركت مخابرات استان.

 تعاريف:
 )جمعيت استان/ تعداد خطوط مشغول به كار تلفن ثابت(× 100:ضريب نفوذ تلفن ثابت
 استان/تعداد خطوط مشغول به كار تلفن همراه()جمعيت × 100:ضريب نفوذ تلفن همراه
 يروستاهايي هستند كه از طريق دفترها :مخابراتی روستاهاي داراي ارتباط

 مخابراتي، امكان دسترسي به شبكه مخابراتي كل كشور را دارند.
دفتري كه در آن كليه خدمات مربوط به  :برداري شده روستايی بهره ICT دفتر

 ارتباطات مخابراتي و تلفني، پست، پست بانك و اينترنت براي مراجعين ارائه مي شود. 
سيستم انتقال داده هايي است كه از طريق آن اطالعات : پورت دسترسی داير شده

 دريافت و ارسال مي شود. 
هاي يك تلفن ديجيتال معمولي را  يتاي است كه تمام امكانات و قابل وسيله تلفن همراه:

 دهد. بدون وابستگي به مكاني ثابت، به شكل متحرك و يا سيار ارائه مي
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 :ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

وارد شدده از  تعداد كل مرسوالت پسدتي  

 مبادي خارج از كشور
 8/0- 292/9 3540 مرسوله

تعداد كل مرسوالت پستي صادر شده به 

 خارج  از كشور
 34/3- 95/0- 90 مرسوله

تعداد كل مرسوالت پستي صادر شدده از  

 مبادي داخل كشور+خدمات قراردادي
 29/8- 48/4- 2400328 مرسوله

 كل پست استان.مأخذ: اداره 

 
 

 

 ها و نماگرهاي ارتباطات)اداره كل پست( شاخصنمودار 
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 : ومعدن ها و نماگرهاي صنعت شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر   درصد

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 ... ... ... تن مقدار توليد سيمان

 ... ... ... تن مقدار توليد پودر شوينده

 ... ... ... تن مقدار توليد الياف مصنوعي

 44/6 29/3- 94 فقره تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده

 ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس
 ميليون

 47/4 84/2- 343050 ريال

 16/2- 50/4- 921 نفر تعداد اشتغال جوازهاي تاسيس

 50/0- 38/5- 8 فقره صنعتيبرداري  هاي بهره تعداد پروانه

ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره بدرداري  

 صنعتي
 ميليون

 71/5- 72/6- 38163 يالر

 58/7- 55/7- 86 نفر صنعتياشتغال پروانه هاي بهره برداري  تعداد

 200/0 0/0 3 فقره تعداد پروانه هاي بهره برداري معدن

 معدن برداري بهره هاي پروانه گذاري سرمايه ميزان
 ميليون

 الري
41891 270/8 666/0 

 190/9 52/4 32 نفر معدن برداري بهره پروانه هاي اشتغال تعداد

 استان. معدن و تجارت صنعت،سازمان : مأخذ
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 :ها و نماگرهاي كشاورزي شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

 به نسبت

 قبل فصل 

درصد تغییر 

نسبت به فصل 

 مشابه سال قبل

 1/1 46/4 14/2 هزار تن مقدار توليد گوشت قرمز

 3/2 14/7 33/4 هزار تن مقدار توليد شير

 23/6 13/3- 3/2 هزار تن مقدار توليد گوشت مرغ

 16/4- 17/1- 1/0 هزار تن مقدار توليد تخم مرغ

 ×× ×× 0/0 تن مقدار توليد عسل

 34/8- 17/4 1/4 هزار تن توليد آبزيان ) شيالت سيستان(

 12/4 55/9- 30/9 هزار تن تان()شيالت اسميزان صيد انواع آبزيان

 .استان جهاد كشاورزي سازمانمأخذ: 

 شيالت سيستان. كل  اداره:        

 شيالت استان. كل  اداره:        
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 :ها و نماگرهاي امور قضايی شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغییر  

به نسبت 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 8/8 21/9- 3896 فقره تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده

 11/2 3/6- 4324 فقره تعداد معامالت اموال غير منقول ثبت شده

 25/9 4/9- 8679 فقره تعداد اسناد مالكيت صادر شده

 42/7 16/9- 177 فقره هاي تجاري و تعاوني ثبت شده تعداد شركت

 33/3- 50/0- 8 فقره تجاري و تعاوني منحل شده هاي شركت تعداد

 كل ثبت اسناد و امالك استان. مأخذ: اداره
 

 تعاريف:
ها از محلي به محل  معامالت مربوط به اموالي كه نقل و انتقال آن معامالت اموال منقول:

 ديگر ممكن باشد را معامالت منقول گويند.
 

ها از محلي به  معامالت مربوط به اموالي كه نقل و انتقال آن معامالت اموال غیرمنقول:

 محلي ديگر غيرممكن باشد مانند خانه، زمين و باغ را معامالت غيرمنقول گويند.
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 :(1)ها و نماگرهاي امور قضايی شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر   میدان

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر   میدان

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 (2)3/2 (2)1/5 8212 نفر تعداد كل زندانيان استان

 0/2 0/1- 96/3 درصد درصد زندانيان مرد

 0/2- 0/1 3/7 درصد درصد زندانيان زن

 0/4- 1/1- 2/0 درصد نيانزندا كل ال بهس19كمتر از درصدزندانيان

 3/8- 3/9- 21/4 درصد سال 19-25زندانيان گروه سني درصد 

 0/7- 0/5- 31/2 درصد سواد درصد زندانيان بي

 0/2 0/2 1/8 درصد ديپلم از  باالتر تحصيالت  داراي  درصدزندانيان

 ( ارقام مربوط به پايان فصل است.1)

 درصد تغيير محاسبه شده است. (2)

 تأميني و تربيتي استان.ها و اقدامات  كل زندان مأخذ: اداره
 

 
 ها اداره كل زندانها و نماگرهاي  نمودار درصدي شاخص

9۶/3 

3/۷ 
2/0 

21/۴ 

31/2 

1/۸ 

 مرد 

 زن  

 سال به  كل زندانيان19كمتر از 

 سال   19-25گروه سني 

 بي سواد  

 داراي  تحصيالت  باالتر  از  ديپلم  
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 :(1)ها و نماگرهاي امور قضايی شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 ... ... ... نفر شهري در تصادفات برون   (2)تعداد تلفات انساني

 ... ... ... نفر در تصادفات برون شهري(2) مجروحان تعداد 

 ( اطالعات تا زمان چاپ نشريه دريافت نشده است.1)

 ي وقوع تصادف است. ( اطالع مربوط به لحظه2)

 انتظامي استان.  مأخذ: ناحيه
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 :ها و نماگرهاي بهديستی شاخص 

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص يا 

تغییر  درصد 

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

  پوشش  بگير تحت تعداد خانوارهاي مستمري

 فصل سازمان بهزيستي  در پايان 
 0/3- 0/3- 7372 خانوار

بگيدر خانوارهداي تحدت     تعداد افراد مستمري

 پوشش سازمان بهزيستي
 2/7- 2/7- 35580 نفر

گيرنددده از سددازمان  تعددداد معتددادان خدددمت

 بهزيستي
 359/4 137/9 8513 نفر

تعددداد معلددوالن تحددت پوشددش سددازمان     

 بهزيستي
 0/8- 0/8- 6696 نفر

شددده در مراكددز  تعددداد سددالمندان نگهددداري

 تحت پوشش سازمان بهزيستي
 8/6 7/0 76 نفر

شدده در   سرپرست نگهداري تعداد كودكان بي

 پوشش سازمان بهزيستيمراكز تحت 
 21/5- 2/0 102 نفر

 مأخذ: سازمان بهزيستي استان.

 تعاريف:
سرپرست و نيازمندي است كه در زمان  خانواده بي :بگیر تحت پوشش خانوار مستمري
 نمايد. هاي مستمر استفاده مي آمارگيري از كمك

وابستگي شيميايي و رفتاري شود كه به يكي از مواد افيوني اعتيادزا  به فردي گفته مي :معتاد
طوري كه در صورت قطع اين عمل، با مشكالت جسمي، رواني و رفتاري و يا با  پيدا كرده، به

 شود. هم رو به رو مي
هاي فيزيكي )جسمي(، اجتماعي،  شود كه بخشي از توانايي به فردي گفته مي معلول:

ست نياورده كه بايد سعي شود اي، ذهني و رواني خود را از دست داده، يا اصالً به د حرفه
 هاي او تا حد امكان افزايش يابد. توانايي
علت پيامدها و عوارض  سال سن دارد و به 60شود كه بيش از  به فردي گفته مي :سالمند

وجود  ناشي از كهولت سن و تغييرات فيزيولوژيكي كه در بدن وي در اثر افزايش سن به
 ارد.آيد نياز به مراقبت و توانبخشي د مي

طور دائم و يا موقت، از سرپرستي  كودكي است كه بنا به داليلي به سرپرست: كودك بی
 مؤثر و با صالحيت محروم شده است.
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 :(1)ها و نماگرهاي بهديستی شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

  كميته  پوشش بگيران تحت  مستمريتعداد 

 امداد امام خميني )ره(
 7/7 0/0 244539 نفر

  پوشش طرح بگيران تحت تعداد مستمري

 مددجويي
 11/9 0/6- 138235 نفر

  پوشش طرح  بگيران تحت مستمري  تعداد

 رجايي   شهيد
 2/7 0/8 106304 نفر

تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش 

 امداد امام خميني )ره(  كميته
 3/1 0/4 55134 خانوار

امداد             شدگان تحت پوشش كميته تعداد بيمه

 امام خميني )ره(
 2/6- 2/3 40091 نفر

 ارقام مربوط به پايان فصل است.( 1)

 كميته امداد امام خميني استان.اداره كل مأخذ:  
 

 تعاريف:
طرحي است كه به موجب آن سالمندان روستايي و عشاير نيازمند و  :طرح شهید رجايی

 گيرند. امداد قرار مي  ها تحت پوشش خدمات حمايتي كميته ي تحت تكفل آن عائله
 

طرحي است كه به موجب آن افراد بنا به عللي از قبيل فقدان سرپرست،  طرح مددجويی:

سرپرست يا استيصال و درماندگي از كارافتادگي سرپرست، معلوليت سرپرست و بيماري 

 گيرند. امداد قرار مي  برحسب نوع نيازمندي، تحت پوشش مستمر كميته
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 :ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی اخصش 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

اصلي و تبعي تحت پوشدش  شدگان  تعداد بيمه

 اداره كل تأمين اجتماعي
 6/9 (1)1/1 507099 نفر

بگيدران اصدلي و تبعدي تحدت      تعداد مستمري

 پوشش اداره كل تأمين اجتماعي
 9/6 0/6- 46831 نفر

ناشدي از كدار     ديدده  شدگان آسديب  تعداد بيمه

 منجر به فوت
 50/0- 0/0 1 نفر

 ناشددي از  ديددده شدددگان آسدديب يمددهب تعددداد 

 نقص عضو منجر به كار
 100/0- 100/0- 0 نفر

كددل  هدداي تحددت پوشددش اداره  تعدددادكارگاه

 اجتماعي أمينت
 14/3- (2)0/5- 29464 كارگاه

از  91شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در فصل زمستان  تعداد بيمه( 1)

 گردد. ياصالح م 501774به تعداد  481080تعداد 

به  32244از تعداد  91اجتماعي در فصل زمستان  هاي تحت پوشش اداره كل تأمين كارگاه تعداد( 2)

 گردد. ياصالح م 29604تعداد 

 .كل تأمين اجتماعي استان مأخذ: اداره

 

 تعاريف:
اي است كه رأساً مشمول تعهدات مندرج در قانون سازمان   شده بيمه شده اصلی:  بیمه

 تأمين اجتماعي است.

اصلي از مزاياي موضوع قانون تأمين   شده اي است كه به تبع بيمه شده بيمه تبعی:  شده بیمه

 كند. اجتماعي استفاده مي

كند و  فردي است كه به خاطر احراز شرايط خاص، مستمري دريافت مي بگیر: مستمري

 شامل حاالت زير است:

 بازنشسته  -

 از كار افتاده  -
 ت شدهفو  شده تحت تكفل بيمه  زماندهبا  -
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 :(1)ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی شاخص

 تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر   میدان

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر  میدان 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

بگيدددر صدددندوق  حقدددوق مشدددتركان تعدددداد

 بازنشستگي
 (2)6/2 (2)0/5 20301 نفر

بگيدر   حقوق  مشتركان  كلزسهم بازنشستگان ا

 بازنشستگيصندوق 
 0/1- 0/1- 77/7 درصد

افتادگدددددان از كدددددل   سدددددهم از كدددددار 

 بگير صندوق بازنشستگي حقوق مشتركان
 0/1 0/0 0/9 درصد

سددددددددهم شدددددددداغالن متددددددددوفي از  

 بگير صندوق بازنشستگي حقوق مشتركان كل
 0/1- 0/0 10/1 درصد

شده از  افتادگان فوت و از كار سهم بازنشستگان

 بازنشستگي بگير صندوق حقوق كل مشتركان
 0/1 0/1 11/3 درصد

 ( ارقام مربوط به پايان فصل است.1)

 ( درصد تغيير محاسبه شده است.2)

 مأخذ: مديريت بازنشستگي استان.

 

 تعاريف:
شود كه در دوران  به فردي اطالق مي بگیر صندوق بازنشستگی: مشترك حقوق

و بر طبق قوانين و مقررات پرداز صندوق بازنشستگي بوده است  اشتغال( بيمه  خدمت )دوره

اين صندوق رأساً و يا بازماندگان وي مشمول استفاده از حقوق بازنشستگي و وظيفه 

 باشند. مي

 

پرداز صندوق بازنشستگي كه با داشتن شرايط معين سني و دارا  مستخدم بيمه بازنشسته:

نشستگي شدن سنوات معيني از خدمت، طبق قوانين و مقررات اين صندوق، از حقوق باز

 نمايد. استفاده مي
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مستخدمي است كه قادر به كار كردن نبوده و با داشتن شرايط قانوني مندرج  از كار افتاده: 

 نمايد. در قوانين و مقررات اين صندوق از حقوق وظيفه استفاده مي

 

مستخدمي است كه در دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانوني وي با  شاغل متوفی:

 قانوني حق دريافت وظيفه فوت را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت.داشتن شرايط 

 

مستخدمي است كه پس از دوران اشتغال و پس از  متوفی:  و از كار افتاده  بازنشسته

برقراري حقوق بازنشستگي فوت شده است و وراث قانوني وي با داشتن شرايط قانوني حق 

 درج در قانون خواهند داشت.دريافت حقوق وي را برابر شرايط من

 

 
 مديريت بازنشستگیو نماگرهاي  ها نمودار درصدي شاخص

 
 

 
 

سهم  

بازنشستگان؛  

77/7 

افتادگان؛   از كار

0/9 

شاغالن متوفي؛ 

10/1 

و از    بازنشستگان

افتادگان   كار

11/3فوت شده؛   
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 :ها و نماگرهاي فرهنگی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

 نسبت به

 فصل قبل

درصد تغییر 

 نسبت به

فصل مشابه 

 سال قبل

 0/0 82/1- 7 عنوان شده هاي منتشر تعداد عناوين كتاب

 0/0 78/7- 21 هزارنسخه شده هاي منتشر تعداد شمارگان كتاب

 50/0 81/8- 6 عنوان تعداد عناوين كتاب هاي تاليف شده

 66/7- 83/3- 1 عنوان تعداد عناوين كتاب هاي ترجمه شده

 5/7 0/0 74 عنوان تعداد عناوين نشريات

 2/2 3/1- 141 هزارنسخه تعداد شمارگان نشريات

 4/2 2/0 50 عنوان تعداد  عناوين مطبوعات انتشار يافته

 2/2 3/1- 141 هزارنسخه تعداد شمارگان مطبوعات انتشار يافته

 3/8 14/6 55 عنوان تعداد عناوين مجله ها

 0/0 96/6 57 هزارنسخه تعداد شمارگان مجله ها

 .استان فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل مأخذ: 
 تعاريف:
طدور مسدتقل    غير ادواري است كه با تعداد اوراق معتنابه، نوشته يا چاپ و بده   نشريه كتاب:

 صحافي شود.

هر نوع ماده مكتوب )بجز كتاب( است كه به صورت چاپي يا غير چداپي در سدطحي    :نشريه

 شود. محدود يا گسترده در اشكال مختلف منتشر مي

به صدورت اوراق چداپي يدا      طور منظم با نام ثابت، تاريخ و شماره نشرياتي كه به مطبوعات:

هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، علمي، ورزشدي، هندري و سداير مدوارد      الكترونيكي در زمينه

شوند. مطبوعات از نظر ترتيب انتشار بده روزانده و غيدر روزانده، از نظدر محتدوا بده         منتشر مي

دو گروه تخصصي و علمي و نشريات غير تخصصي   ر زمينه انتشار بهعمومي و تخصصي، از نظ

عموم،   اي و محلي و از نظر مخاطبان به المللي، سراسري، منطقه توزيع به بين  و از نظر گستره

آمدوزان،   )متخصصان، زنان، دانشدجويان، داندش    خاص  خاص و اقشار اجتماعي سني    هاي گروه

 شوند. سيم ميخاص( تق صاحبان حرف و مشاغل 

شده از يك اثر كه در يدك نوبدت چداپ و انتشدار      هاي چاپ يا تكثير تعداد نسخه شمارگان:

 ها توزيع شده يا نشده باشد. اند، اعم از آن كه تمامي آن براي توزيع آماده شده
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 :(1)ها و نماگرهاي تربیت بدنی شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

 نسبت به

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

 فصلنسبت به 

 قبل مشابه سال 

 3/9- 52/8 12779 نفر يافته سازمان تعداد ورزشكاران

 5/6- 31/0 9357 نفر يافته تعداد مردان ورزشكار سازمان

 0/9 180/5 3422 نفر يافته تعداد زندان ورزشكارسازمدان

 ارقام مربوط به پايان فصل است.( 1)

 استان. ورزش و جوانان اداره كلمأخذ: 
 

 تعريف:
تحت پوشش تشكيالتي با ضوابط  شود كه گروهي اطالق مي به ورزشکاران سازمان يافته:

 ورزند. خاص، به ورزش مبادرت مي

 

 
 ها و نماگرهاي تربیت بدنی)اداره كل ورزش و جوانان( نمودار شاخص
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 خذ و كارشناسان تامین كننده اطالعاتأم
 

 ادفتر شاخص قيمت ه -مركز آمار ايران

 فاطمه كيخاسركار خانم  -پست بانك

 مسعود سراوانيجناب آقاي  -بانك ملت

 سركار خانم شهناز شادمهري -بانك صادرات

 رضا مالئيجناب آقاي  -توسعه تعاونبانك 

 ناصر عماديجناب آقاي  -الحسنه مهر ايران بانك قرض

 جناب آقاي كريمي -بانك توسعه صادرات

 گل محمد شيرزاييجناب آقاي  -بانك ملي

 فهيمه دادنامسركار خانم  -بانك صنعت و معدن

 جناب آقاي عبدالواحد ريگي -بانك سرمايه

 جناب آقاي جواد فتاحي دهنوي -بانك مسكن

 سركار خانم زهرا گنجعلي بنجار -بانك پاسارگاد

 برگ جمشيدنيا جناب آقاي بي -بانك دي

 مريم صباغي سركار خانم -بانك تجارت

 آقاي عليرضا صفاريجناب  -بانك سپه

 جناب آقاي احمدعلي قهستاني -بانك سامان

 آقاي علي صفاريجناب  -ايرانشركت سهامي بيمه 

 جناب آقاي تقي سهرابي -نوينشركت سهامي بيمه 

 فاطمه خمرسركار خانم  -ديشركت سهامي بيمه 

 فردجناب آقاي ايمان شهامي  -آسياشركت سهامي بيمه 

 سركار خانم فرناز جعفري -شركت سهامي بيمه توسعه

 سركار خانم محبوبه شيبك -كارآفرين شركت سهامي بيمه

 سركار خانم مرجان محمديان -تاالر بورس اوراق بهادار

 آقاي ميرشكاريجناب  - اداره كل امور مالياتي
 سركار خانم نازنين سراواني -اداره كل ثبت احوال

 جواد هاشم زهي جناب آقاي - اي)واحد توليد( منطقهشركت سهامي برق 

 قباد كول جناب آقاي - اي)واحد توزيع( شركت سهامي برق منطقه
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 مهدي تيموريجناب آقاي  -شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان 

 سركار خانم فاطمه صادقي  -چابهارشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

 سركار خانم مرضيه افضلي -و پايانه ها اداره كل حمل و نقل

 جناب آقاي عليرضا بخارايي -اداره كل راه آهن

 جناب آقاي عبدالعزيز دامني -اداره كل بنادر و دريانوردي

 سركار خانم سميه هاشمي -اداره كل فرودگاهها

 سركار خانم منيژه شيباني -اداره كل پست 

 فاطمه  سپهيسركار خانم  -صنعت، معدن و تجارتسازمان 

 آقاي سعيد ذوالفقاريجناب  -سازمان جهاد كشاورزي

 مريم هوشمندسركار خانم  -اداره كل ثبت اسناد و امالك

 جناب آقاي احسان خسروي -ها و اقدامات تاميني و تربيتي اداره كل زندان

 سركار خانم مريم خزاعي - سازمان بهزيستي

 جناب آقاي موسي اسدالهي -اداره كل كميته امداد امام خميني)ره(

 سركارخانم ثريا صفاري -اداره كل تامين اجتماعي

 جناب آقاي سعيد صحنه -مديريت بازنشستگي

 سركارخانم مهناز خردمندي -اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

 جناب آقاي امين عزيزي مقدم -اداره كل ورزش و جوانان

 


