
 

 

 

 

       
   

 

 6               1392 تابستان –ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان  گزیده شاخص

 

    

 های نشریه خالصه یافته

 

که کاهشی برابر با  میلیون ريال بوده 383830، 1392 درآمد مالیاتی در فصل تابستان سال -

 درصد را نسبت به فصل قبل داشته است. 5/18

هزارسهم معامله گرديده که ارزش اين  37365زاهدان در تاالر بورس منطقه  در اين فصل -

درصد را نسبت به فصل قبل به  2/61میلیون ريال بوده و افزايشی برابر با 168352سهام 

درصد را نسبت به فصل  50خود اختصاص داده است. ارزش اين اوراق نیز، افزايشی برابر با 

 قبل داشته است.

میلیون کیلو وات ساعت بوده که ک برابر  7/1315ل تولید ناخالص نیروي برق در اين فص -

درصد را نسبت به فصل قبل دارا بوده است. در مقايسه با فصل مشابه سال قبل،  7/21

 درصد کاهش نشان می دهد.  5/2شاخص مزبور 

که در مقايسه با  درصد بوده9/28، 1392نرخ مشارکت اقتصادي)نرخ فعالیت( در تابستان -

درصد 2/14است. همچنین نرخ بیکاري در اين فصل  درصد داشته 6/0رابر کاهشی ب فصل قبل،

 2/4و  6/5ترتیب افزايشی برابر  ، به1391و تابستان 1392که نسبت به بهار  گرديده اعالم

 درصد داشته است. 

درصد  5/55رويداد بوده که نسبت به فصل قبل  6507تعداد ازدواج ثبت شده در اين فصل،  -

درصد کاهش داشته است.  8/0شته و در مقايسه با فصل مشابه سال قبل، روند صعودي دا

مورد اعالم گرديده است که در مقايسه با  480رويدادهاي ثبت شده طالق در فصل مذکور 

 درصدي داشته است. 6/26و  8/70فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب افزايش 
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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

     تیر

شاخص کل بهاي کاالها و 

خدددددددمات مصددددددرفی 

 خانوارهاي شهري

181/9 1/0 50/5 40/7 

     مرداد

شاخص کل بهاي کاالها و 

خدددددددمات مصددددددرفی 

 خانوارهاي شهري

187/7 3/2 52/0 42/8 

     شهريور

شاخص کل بهاي کاالها و 

خدددددددمات مصددددددرفی 

 خانوارهاي شهري

191/7 2/1 51/3 44/7 

 .ايران مرکز آمار : مأخذ

 

 تعريف:
معیار سنجش تغییرات قیمدت تعدداد    مصرفی خانوار:شاخص بهاي كاالها و خدمات 

معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه، شاخص بهاي کاالها 

 شود. و خدمات مصرفی نامیده می
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    (        1390=100ها: )سال پايه شاخص قیمت

 عدد شاخص شاخص يا نماگر عنوان

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 

     تیر

کاالهدا و    بهاي کل شاخص

  خانوارهاي مصرفی  خدمات

 روستايی

193/4 0/6 47/9 49/0 

     مرداد

کاالهدا و   بهاي شاخص کل

خانوارهاي  مصرفی خدمات

 روستايی

199/1 3/0 47/2 49/6 

     شهريور

بهاي کاالهدا و   کل شاخص

خانوارهاي  مصرفی خدمات

 روستايی

203/1 2/0 47/2 50/1 

 : مرکز آمار ايران.مأخذ

 

 تعريف:
معیار سنجش تغییرات قیمدت تعدداد    خانوار:شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفی 

معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه، شاخص بهاي کاالها 

 شود. و خدمات مصرفی نامیده می
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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

     تیر

 19/0 17/5 39510928 میلیون ريال سپرده هاي بخش غیردولتی نزد بانکها
 15/3 8/1 7114452 میلیون ريال ديداري

 0/3 115/8 748535 میلیون ريال ساير سپرده ها
 20/3 18/5 31647941 میلیون ريال غیر ديداري

 29/8 15/3 10852298 میلیون ريال الحسنه پس انداز قرض

 15/9 20/3 20795643 میلیون ريال سرمايه گذاري مدت دار

 14/4 15/2 10559127 میلیون ريال وتاه مدتک

 17/6 26/0 10236516 میلیون ريال مدت بلند

     مرداد

 19/5 3/0 40687818 میلیون ريال سپرده هاي بخش غیردولتی نزد بانکها

 22/0 6/9 7605414 میلیون ريال ديداري

 7/7- 5/1- 710109 میلیون ريال ساير سپرده ها

 19/7 2/3 32372295 میلیون ريال غیر ديداري

 26/4 2/8 11152583 میلیون ريال قرض الحسنه پس انداز

 16/4 2/0 21219712 میلیون ريال سرمايه گذاري مدت دار

 13/9 1/4 10710030 میلیون ريال وتاه مدتک

 19/0 2/7 10509682 میلیون ريال ند مدتبل

     شهريور

 19/8 0/1 40720423 میلیون ريال سپرده هاي بخش غیردولتی نزد بانکها

 15/1 1/2- 7517671 میلیون ريال ديداري

 159/3 22/1 867260 میلیون ريال ساير سپرده ها

 19/2 0/1- 32335492 میلیون ريال غیر ديداري

 21/8 1/8- 10952524 میلیون ريال قرض الحسنه پس انداز

 17/9 0/8 21382968 میلیون ريال سرمايه گذاري مدت دار

 16/1 0/0 10711682 میلیون ريال وتاه مدتک

 19/8 1/5 10671286 میلیون ريال ند مدتبل

،  ملیتوسعه صادرات، ،  صادراترفاه کارگران، سینا، ،  ، ملت بانك پستکشاورزي،  هاي مأخذ: بانك

 .، سامان ، سپه تجارت، مسکن ، سرمايه
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 تعاريف:

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

خدود   "سپرده هاي غیر ديدداري "الزم به ذکر است  .است "ساير سپرده ها"و  "ديداريغیر"

چندین   مدی باشدد . هدم    "سدرمايه گدذاري مددت دار   "و  "الحسدنه پدس اندداز    قدرض "شامل 

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

، وجدوه اداره   نت نامهشامل سپرده هاي اعتباري اسنادي، سپرده هاي ضما ها: ساير سپرده

، وجوه صندوق بازنشستگی و پدس اندداز    ، پیش دريافت بابت تسهیالت شده که مصرف نشده

 کارکنان است.

آن متعهدد    شود که باندك در برابدر دارندده    هايی اطالق می به سپرده هاي ديداري: سپرده

شدده اسدت    میزانی که در چك قیدد   است به محض رؤيت چك از طرف او، وجه سپرده را به

 شود. الحسنه جاري نیز گفته می 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 سالمشابه 

 18/3 61/2 37365 سهم هزار امله شدهتقدم مع و حق تعداد سهام

 313/0 50/0 168352 ريال میلیون معامله شده تقدم  و حق ارزش سهام

 ... ... ... عدد تعداد اوراق مشارکت معامله شده

 ... ... ... میلیون ريال ارزش  اوراق مشارکت معامله شده

 - - - معامله تعداد دفعات معامالت

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

 .بورس اوراق بهادار استان تاالر :مأخذ
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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) 383830 میلیون ريال درامدهاي مالیاتی -18/5 (1) -3/9 

(1) 317934 ريال میلیون مالیات هاي مستقیم -3/3 (1) -14/7 

هدداي مسددتقیم در   سددهم مالیددات 

 درآمدهاي مالیاتی
 10/0- 13/0 83/0 درصد

برثروت در مالیات هاي   سهم مالیات

 مستقیم
 1/0 1/0- 2/0 درصد

بردرآمددد در مالیددات   سددهم مالیددات

 هاي مستقیم
 19/0 2/0- 75/0 درصد

بر شرکت ها در مالیات   سهم مالیات

 هاي مستقیم
 20/0- 3/0 23/0 درصد

(1) 65895 میلیون ريال مالیات هاي غیر مستقیم -53/7 (1) 146/4 

هداي غیدر مسدتقیم در     سهم مالیات

 مالیاتیدرآمدهاي 
 10/0 13/0- 17/0 درصد

سهم مالیات بر کاالها و خددمات در  

 مالیات هاي غیر مستقیم
 0/0 0/0 100/0 درصد

سهم مالیدات بدر واردات در مالیدات    

 هاي غیر مستقیم
 0/0 0/0 0/0 درصد

 درصد تغییر محاسبه شده است. (1)

 .مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان

 تعاريف:
شود و قابلیت انتقال  مالیاتی است که بر درامد و دارايی اشخاص وضع می مالیات مستقیم:

 به واحدهاي ديگر را ندارد.

مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کاالها و خدمات  مالیات غیر مستقیم:

 باشد. نهايی می  کننده مصرف  شود و اثر واقعی پرداخت متوجه وضع می
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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)26/7- 269098 میلیون ريال هاي بیمه استان دريافتی شرکت  حق بیمه 4/8 

(1) (1)7/6 129556 میلیون ريال هاي بیمه استان خسارت پرداختی شرکت -13/4 

 15/4- 13/0 42/5 درصد نسبت خسارت بیمه شخص ثالث

 22/8- 4/6- 54/3 درصد نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل

 21/9 56/9 90/6 درصد نسبت خسارت بیمه درمان

 5/8 113/3- 43/6 درصد سوزي نسبت خسارت بیمه آتش

 2/1 3/6 8/2 درصد نسبت خسارت بیمه مسئولیت

 8/3- 62/8- 28/6 درصد زندگینسبت خسارت بیمه 

 83/7- 0/0 0/0 درصد نسبت خسارت بیمه مهندسی

 8/6 29/0- 28/0 درصد نسبت خسارت بیمه باربري

 30/8 46/7 58/3 درصد نسبت خسارت بیمه حوادث سرنشین

 43/8- 7/3 57/6 درصد نسبت خسارت بیمه حوادث

 درصد تغییر محاسبه شده است. (1)

 .کارآفريننوين، آسیا، توسعه، ايران،  بیمه هاي مأخذ: شرکت
 

 :عاريفت

عبارت است از حق بیمه هايی که شرکت هاي بیمه درازاي صدور بیمه : حق بیمه دريافتی

 . دوره مورد بررسی دريافت می کنند نامه در
 

هاي بیمه پرداخت  مبالغ خسارتی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت خسارت پرداختی:

 . ستشده ا
 

 )حق بیمه دريافتی/ خسارت پرداختی(× 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 

 0/8- 55/5 6507 رويداد تعداد ازدواج ثبت شده

 26/6 70/8 480 رويداد تعداد طالق ثبت شده

 6/7 6/5 23391 رويداد تعداد والدت ثبت شده

 6/6- 12/1- 3036 رويداد تعداد وفات ثبت شده

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

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص يا 

میدان تغییر 

نسبت به 

 فصل قبل

تغییر   میدان

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 4/3 0/6- 28/9 درصد نرخ مشارکت اقتصادي )نرخ فعالیت(

 6/1 1/3- 48/2 درصد نرخ مشارکت اقتصادي مردان

 2/2 0/2- 9/7 درصد نرخ مشارکت اقتصادي زنان

 5/5 0/2 30/3 درصد شهري نرخ مشارکت اقتصادي مناطق

 3/1 1/5- 27/5 درصد نرخ مشارکت اقتصادي مناطق روستايی

 4/2 5/6 14/2 درصد نرخ بیکاري

 9/3 9/1 13/8 درصد نرخ بیکاري زنان

 3/3 4/9 14/3 درصد نرخ بیکاري مردان

 3/7 10/7 18/7 درصد نرخ بیکاري مناطق شهري

 5/4 0/0 9/1 درصد نرخ بیکاري مناطق روستايی

 3/4 10/3 28/7 درصد ساله(15 -24نرخ بیکاري جوانان )

 3/9 1/7 11/2 درصد سهم اشتغال ناقص

 3/9- 1/2- 22/8 درصد سهم شاغالن در بخش کشاورزي

 2/6 2/1 32/1 درصد سهم شاغالن در بخش صنعت

 1/3 0/9- 45/1 درصد سهم شاغالن در بخش خدمات

 4/6 2/7 23/7 درصد شاغالنسهم شاغالن بخش عمومی از کل 

 4/6- 2/7- 76/3 درصد سهم شاغالن بخش خصوصی از کل شاغالن

 ران.يمأخذ: مرکز آمار ا
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 ها و نماگرهاي نیروي كار )نرخ مشاركت اقتصادي( شاخص
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 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول 
 تر )حداقل سن تعیین شده(، که در ساله و بیش 10تمام افراد جمعیت فعال اقتصادي: 

ي مرجع( طبق تعريف کار، در تولید کاال و  ي آمارگیري )دوره ي تقويمی قبل از هفته هفته

اند )بیکار(، از نظر  خدمات مشارکت داشته )شاغل( و يا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده

 شوند. ال محسوب میقتصادي جمعیت فعا

 

تر  ساله و بیش 10عبارت است از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(  نرخ مشاركت اقتصادي:

 .100تر ضرب در  ساله و بیش 10جمعیت  به

 

ي مرجع، طبق تعريف کار، حداقل  تر که در طول هفته ساله و بیش 10تمام افراد شاغل: 

شوند  ار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میساعت کار کرده و يا بنا به داليلی موقتاً ک يك

 شوند. بگیران و خوداشتغاالن می شامل دو گروه مزد و حقوق  طور عمده که به

 

 افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگیر يا خود اشتغالی استاشتغال ناقص: 

داليل اقتصادي )رکود  و به ي مرجع، حاضر در سرکار يا غايب موقت از کار بوده، که در هفته

 44غیر کاري و ...( کمتر از  تر، قرار داشتن در فصل پیدا نکردن کار با ساعت بیشکاري، 

 ي مرجع هستند. براي انجام کار اضافی در هفته  ساعت کار کرده، خواهان و آماده

 

 و در براي کار  ي مرجع فاقد کار، آماده تر که در دوره ساله و بیش 10تمام افراد  بیکار:

جستجوي کار باشند، يا فاقد کار و آماده براي کار بوده ولی به دلیل آغاز به کار در آينده و يا 

 شوند. انتظار بازگشت به شغل قبلی در جستجوي کار نباشند، بیکار محسوب می

 

 عبارت است از جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال )شاغل و بیکار( ضرب درنرخ بیکاري: 

100 . 
 

تعداد شاغالن آن بخش تقسیم بر کل شاغالن  الن در هر بخش اقتصادي:سهم شاغ

 .100در  ضرب
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 :(1)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 

 تولید ناخالص نیروي برق
 وات کیلو میلیون

 عتسا
1315/7 21/7 -2/5 

هاي  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه

 بخاري به تولید ناخالص نیروي برق
 (2)2/1- (2)4/2 29/5 درصد

هاي  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه

 کل تولید ناخالص  ترکیبی به   چرخه

 برق 

 × × × درصد

هاي  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه

 برقگازي به کل تولید ناخالص 
(2) 69/4 درصد -4/2 1/8(2) 

هاي  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه

 آبی به کل تولید ناخالص برق
 × × × درصد

هاي  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه

 ديزلی به کل تولید ناخالص برق
 (2)0/3 (2)0/0 1/1 درصد

 4/8- 8/5- 4043/7 کیلومتر مدار (3)طول خطوط انتقال نیروي برق

 13/0 6/7 3541 مگا ولت آمپر هاي انتقال نیروي برق پستظرفیت 

 1/4 1/4 3200/7 کیلومتر مدار طول خطوط فوق توزيع نیروي برق

 ... ... ... کیلومتر طول شبکه توزيع نیروي برق

توزيع نیروي    ظرفیت شبکه  موجودي

 برق 
 ... ... ... مگا ولت آمپر
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 )دنباله( ها و نماگرهاي انرژي ر برق 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  ظرفیددت پسددت
 نیروي برق

 3/7 2/7 2813/5 مگا ولت آمپر

 کل مصرف نیروي برق
  وات کیلو میلیون
 عتسا

... ... ... 

سددهم بخددش خددانگی از مصددرف  
 نیروي برق

 ... ... ... درصد

سددهم بخددش صددنعت از مصددرف  
 نیروي برق

 ... ... ... درصد

سددهم بخددش تجدداري از مصددرف  
 نیروي برق

 ... ... ... درصد

 ... ... ... هزار مشترک تعداد مشترکین برق

 ... ... ... هزار مشترک تعداد مشترکان برق خانگی

 ... ... ... هزار مشترک تعداد مشترکان برق عمومی

 ... ... ... هزار مشترک تعداد مشترکان برق تجاري

 ... ... ... هزار مشترک تعداد مشترکان برق صنعتی

 ... ... ... هزار مشترک تعداد مشترکان برق کشاورزي

متوسدددط مصدددرف بدددرق هدددر    
 انگیخ مشترک

 ... ... ... کیلو وات ساعت

 دريافت نشده است. ( اطالعات شرکت توزيع برق تا زمان چاپ نشريه1)

 تغییر محاسبه شده است.میزان ( 2)

لوچستان و ب  ق سیستانجاسك از بر – زرآباد 230تغییر مالکیت خط کاهش خطوط انتقال به دلیل  (3)

و بلوچستان به  کهنوج از برق سیستان –آباد  کیلوولت اسالم 230به برق هرمزگان و تغییر مالکیت خط 

 باشد. برق کرمان می

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

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

 هاي خروجی مولدهاي اصلی يا يك نیروگاه در طی دوره زمانی معین است که بر روي سري

 شود. کیلو وات ساعت بیان میگیري و بر حسب  کمکی، اندازه

 عبارت از محل استقرار مولدهاي نیروي برق و تجهیزات وابسته به آن است.نیروگاه: 
 

هاي  نیروگاهی است که در آن عالوه بر نیروي الکتريکی توربین نیروگاه چرخه تركیبی:

ز يك هاي گازي، براي تولید بخار ا گازي، از حرارت موجود در گازهاي خروجی از توربین

شود و بخار تولیدي در يك دستگاه توربوژنراتور بخار، به نیروي  ديگ بخار بازياب استفاده می

 شود. الکتريکی تبديل می
 

 400و  230خطی است که نیروي برق تولید شده را با ولتاژهاي خط انتقال نیروي برق: 
 دهد. کیلو ولت از خود عبور می

 
، 63نیروي برق تولید شده را با ولتاژهاي  خطی است کهخط فوق توزيع نیروي برق: 

 دهد. کیلو ولت از خود عبور می 132 و 66
 

اي متشکل از خطوط هوايی و زمینی فشار متوسط و  مجموعه شبکه توزيع نیروي برق:

   باشد که براي توزيع نیروي برق در يك محدوده هاي زمینی و هوايی می فشار ضعیف و پست

 د.شو معین در نظر گرفته می
 

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

 مختلف براي مصارف گوناگون است.
 

مصرفی است که در آن از نیروي برق براي به کار انداختن  مصرف خانگی نیروي برق:

 شود. وسايل و تجهیزات متعارف برق و همچنین روشنايی در واحد مسکونی استفاده می
 

هاي مورد  نامه عبارت از شخص حقوقی يا حقیقی است که بر اساس آيین مشترك برق:

هاي متعلقه،  عمل شرکت برق پس از تحويل مدارک مورد نظر و پرداخت حقوق و هزينه

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

 باشد.
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 :فتها و نماگرهاي انرژي ر ن شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

 نسبت به

مشابه  فصل

 قبل سال 

 7/0 0/3- 198486 هزار لیتر میزان مصرف بنزين موتور

 19/3 3/5- 31145 تن میزان مصرف گاز مايع

 42/0 243/8 59610 هزار لیتر میزان مصرف نفت سفید

 4/0- 23/4 197065 هزار لیتر مصرف نفت کورهمیزان 

 22/8 19/6 587251 هزار لیتر میزان مصرف نفت گاز

 .و چابهار( منطقه زاهداناستان ) هاي نفتی مأخذ: شرکت ملی 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 نفرکیلومتر مسافر جا

 اي حمل و نقل جاده
 256/5 259/5 581184 هزارنفرکیلومتر

کیلومتر بار حمل شده در حمل  تن

 اي و نقل جاده
 22/8- 20/9- 546746 کیلومتر هزارتن

 0/5- 17/5- 193079 تن مقدارکاالي ترانزيت شده

ي موتدوري   تعدادانواع وسايل نقلیه

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

ي موتدوري   تعدادانواع وسايل نقلیه

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

 انتظامی اعالم نشده است. ( تا زمان چاپ نشريه آمار مربوطه از سوي نیروي1)

 اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان.مأخذ: 

  : ناحیه انتظامی استان.       
 

 تعاريف:
 جايی يك مسافر در يك کیلومتر است. جابه شده: جا به جانفركیلومتر مسافر 

 

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

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغییر  درصد 

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 7/4 15/0 36093 نفر آهن جا شده به وسیله راه تعداد مسافر جابه

 31/2 50/2 14630  تن آهن مقدار بار حمل شده به وسیله راه

 آهن استان. کل راه مأخذ: اداره
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 :(1)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 تخلیدده کاالهدداي غیددر نفتددی در  

 بندرها
 ... ... ... تن

بارگیري کاالهداي غیدر نفتدی در     مقدار

 بندرها
 ... ... ... تن

 ... ... ... تن نفتی در بندرها يکاال  مقدار تخلیه

  شدده  ترانزيدت    کاالهداي بارگیري  مقدار

 غیر نفتی در بندرها
 ... ... ... تن

غیدر    شدده    کاالهاي ترانزيت  مقدار تخلیه

 نفتی در بندرها
 ... ... ... تن

شددده    کاالهدداي ترانزيددت  تخلیددهمقدددار 

 نفتی در بندرها
 ... ... ... تن

شدده   مقدار بارگیري کاالهداي ترانزيدت   

 نفتی در بندرها
 ... ... ... تن

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

 . اداره کل بنادر و دريانوردي استانمأخذ: 

 تعاريف:
 ساعته توسط هر نوع وسیله به 24باربرداري از هر نوع شناور در يك پريود زمانی  تخلیه:

 اسکله را تخلیه گويند.

 ساعته توسط هر نوع وسیله را 24بارگذاري از اسکله به شناور در يك پريود زمانی  بارگیري:

 بارگیري گويند.

 يا( وارد کشور شود و ازهر گاه کااليی از مبادي ورودي )اعم از جاده، هوا و در ترانديت:

 مبادي خروجی همان کشور خارج شود، آن کاال 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 

 16/7- 1/5 134573 نفر داخلی پروازهايتعداد مسافر حمل شده در 

 پروازهايشده در  تعدادمسافرحمل

 (1)المللی بین
 16/1- 15/4 9337 نفر

 4/9- 31/7 889 تن مقدار بار حمل شده در پروازهاي داخلی

مقددددار بدددار حمدددل شدددده در پروازهددداي 

 المللی بین
 12/3- 15/3 143 تن

 (2)9/1 (2)2/4 63/1 درصد سهم بخش غیردولتی در پروازهاي داخلی

سدددهم بخدددش غیردولتدددی در پروازهددداي 

 المللی بین
 (2)1/9- (2)13/4- 86/6 درصد

)عمره و  ( مسافر حمل شده در پروازهاي بین المللی شامل کلیه مسافران پروازهاي خارجی، حجاج1) 

 تمتع( و عتبات می باشد.

 است. میزان تغییر محاسبه شده( 2)

 فرودگاههاي استان.کل  مأخذ: اداره

 

 تعاريف:
 سهم بخش غیردولتی در پروازهاي داخلی:

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

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

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 دولتی

تعداد تلفن هداي ثابدت مشدغول بده     

 کار)دايري( دولتی
 ... ... ... شماره

تعداد تلفن هاي همراه واگدذار شدده   

 دولتی
 ... ... ... شماره

 بده  شدغول م همگانی هاي تلفند تعدا

 ار)دايري(ک
 ... ... ... دستگاه

 ... ... ... روستا مخابراتی روستاهاي داراي ارتباط

 ... ... ... دفتر شده برداري روستايی بهره ICTدفاتر

 ... ... ... پورت پورت دسترسی داير شده

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

 مأخذ: شرکت مخابرات استان.

 تعاريف:
 )جمعیت استان/ تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت(× 100:ضريب نفوذ تلفن ثابت
 )جمعیت استان/تعداد خطوط مشغول به کار تلفن همراه(× 100:ضريب نفوذ تلفن همراه

 يروستاهايی هستند که از طريق دفترها :مخابراتی داراي ارتباطروستاهاي 
 مخابراتی، امکان دسترسی به شبکه مخابراتی کل کشور را دارند.

دفتري که در آن کلیه خدمات مربوط به  :برداري شده روستايی بهره ICT دفتر
 ارتباطات مخابراتی و تلفنی، پست، پست بانك و اينترنت براي مراجعین ارائه می شود. 

سیستم انتقال داده هايی است که از طريق آن اطالعات : پورت دسترسی داير شده
 دريافت و ارسال می شود. 

هاي يك تلفن ديجیتال معمولی را  یتاي است که تمام امکانات و قابل وسیله تلفن همراه:
 دهد. بدون وابستگی به مکانی ثابت، به شکل متحرک و يا سیار ارائه می
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 :(1)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 کل مرسوالت پسدتی 

 مبادي خارج از کشور
 ... ... ... مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی صادر شده به 

 خارج  از کشور
 ... ... ... مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی صادر شدده از  

 مبادي داخل کشور+خدمات قراردادي
 ... ... ... مرسوله

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

 کل پست استان.مأخذ: اداره 
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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 تولید سیمان

 ... ... ... تن مقدار تولید پودر شوينده

 ... ... ... تن مقدار تولید الیاف مصنوعی

 1/1- 5/3- 89 فقره تعداد جوازهاي تأسیس صادر شده

 میزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسیس
 میلیون

 974/5 1175/7 4376205 ريال

 83/6 98/4 1827 نفر تعداد اشتغال جوازهاي تاسیس

 33/3- 0/0 8 فقره صنعتیبرداري  هاي بهره تعداد پروانه

میزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره بدرداري  

 صنعتی
 میلیون

 116/4 364/1 177113 يالر

 458/6 465/1 486 نفر صنعتیاشتغال پروانه هاي بهره برداري  تعداد

 66/7- 33/3- 2 فقره تعداد پروانه هاي بهره برداري معدن

 معدن برداري بهره هاي پروانه گذاري سرمايه میزان
 میلیون

 الري
8822 -78/9 -72/7 

 68/3- 40/6- 19 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 

 سال قبلمشابه 

 47/4- 15/8- 11/9 هزار تن مقدار تولید گوشت قرمز

 3/2 3/7- 32/1 هزار تن مقدار تولید شیر

 6/8- 16/1- 2/7 هزار تن مقدار تولید گوشت مرغ

 28/7- 11/0- 0/9 هزار تن مقدار تولید تخم مرغ

 ×× ×× 0/0 تن مقدار تولید عسل

 63/8- 2/9 1/4 هزار تن تولید آبزيان ) شیالت سیستان(

 8/7 17/6- 25/4 هزار تن تان()شیالت اسمیزان صید انواع آبزيان

 .استان جهاد کشاورزي سازمانمأخذ: 

 شیالت سیستان. کل  اداره:        

 شیالت استان. کل  اداره:        
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 ها و نماگرهاي كشاورزي نمودار شاخص
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 :قضايیها و نماگرهاي امور  شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغییر  

نسبت به 

 قبل فصل 

تغییر  درصد 

نسبت به 

مشابه  فصل

 قبل سال 

 11/6 4/0 4052 فقره تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده

 11/6- 22/6- 3347 فقره تعداد معامالت اموال غیر منقول ثبت شده

 17/4 15/9- 7300 فقره تعداد اسناد مالکیت صادر شده

 36/2- 8/5- 162 فقره هاي تجاري و تعاونی ثبت شده تعداد شرکت

 13/0 225/0 26 فقره تجاري و تعاونی منحل شده هاي شرکت تعداد

 کل ثبت اسناد و امالک استان. مأخذ: اداره
 

 تعاريف:
از محلی به محل ها  معامالت مربوط به اموالی که نقل و انتقال آن معامالت اموال منقول:

 ديگر ممکن باشد را معامالت منقول گويند.

 
 

ها از محلی به  معامالت مربوط به اموالی که نقل و انتقال آن معامالت اموال غیرمنقول:

 محلی ديگر غیرممکن باشد مانند خانه، زمین و باغ را معامالت غیرمنقول گويند.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

    

 

 1392تابستان  –ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان  گزیده شاخص                 33

 

 
 قضايی )اداره كل ثبت اسناد و امالك(ها و نماگرهاي امور  نمودار شاخص
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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 

 ... ... ... نفر تعداد کل زندانیان استان

 ... ... ... درصد درصد زندانیان مرد

 ... ... ... درصد درصد زندانیان زن

 ... ... ... درصد نیانزندا کل ال بهس19کمتر از درصدزندانیان

 ... ... ... درصد سال 19-25درصد زندانیان گروه سنی 

 ... ... ... درصد سواد درصد زندانیان بی

 ... ... ... درصد ديپلم از  باالتر تحصیالت  داراي  درصدزندانیان

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

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان. کل زندان مأخذ: اداره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

    

 

 1392تابستان  –ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان  گزیده شاخص                 35

 :(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 انسانی

 ... ... ... 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)

 انتظامی استان.  مأخذ: ناحیه
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 :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 

  پوشدش   بگیر تحت مستمري تعداد خانوارهاي

 فصل در پايان   سازمان بهزيستی
 0/1- 0/2 7390 خانوار

خانوارهداي تحدت    بگیدر  مسدتمري  تعداد افراد

 پوشش سازمان بهزيستی
 9/8 12/9 40164 نفر

سددازمان  گیرنددده از خدددمت معتددادان تعددداد

 بهزيستی
 837/5 92/2 16359 نفر

سددازمان  تعددداد معلددوالن تحددت پوشددش   

 بهزيستی
 0/8- 0/0 6696 نفر

شده در مراکز تحت  نگهداري تعداد سالمندان

 سازمان بهزيستی پوشش
 1/3 0/0 76 نفر

شدده در   سرپرست نگهداري تعداد کودکان بی

 مراکز تحت پوشش سازمان بهزيستی
 2/0- 2/0- 100 نفر

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان.

 تعاريف:
سرپرست و نیازمندي است که در زمان  خانواده بی :بگیر تحت پوشش خانوار مستمري
 نمايد. هاي مستمر استفاده می آمارگیري از کمك

شود که به يکی از مواد افیونی اعتیادزا وابستگی شیمیايی و رفتاري  گفته میبه فردي  :معتاد
طوري که در صورت قطع اين عمل، با مشکالت جسمی، روانی و رفتاري و يا با  پیدا کرده، به

 شود. هم رو به رو می
هاي فیزيکی )جسمی(، اجتماعی،  شود که بخشی از توانايی به فردي گفته می معلول:

ذهنی و روانی خود را از دست داده، يا اصالً به دست نیاورده که بايد سعی شود اي،  حرفه
 هاي او تا حد امکان افزايش يابد. توانايی
علت پیامدها و عوارض  سال سن دارد و به 60شود که بیش از  به فردي گفته می :سالمند

وجود  سن به ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزيولوژيکی که در بدن وي در اثر افزايش
 آيد نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد. می

طور دائم و يا موقت، از سرپرستی  کودکی است که بنا به داليلی به سرپرست: كودك بی
 مؤثر و با صالحیت 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 

  کمیته  پوشش بگیران تحت  مستمريتعداد 

 امداد امام خمینی )ره(
 3/6- 12/8- 213188 نفر

  پوشش طرح بگیران تحت تعداد مستمري

 مددجويی
 1/4 12/1- 121544 نفر

  پوشش طرح  بگیران تحت مستمري  تعداد

 رجايی   شهید
 9/5- 13/8- 91644 نفر

تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش 

 امداد امام خمینی )ره(  کمیته
 8/6 0/9 55619 خانوار

امداد             شدگان تحت پوشش کمیته تعداد بیمه

 امام خمینی )ره(
 0/9- 3/6 41532 نفر

 ارقام مربوط به پايان فصل است.( 1)

 کمیته امداد امام خمینی استان.اداره کل مأخذ:  
 

 تعاريف:
طرحی است که به موجب آن سالمندان روستايی و عشاير نیازمند و  :طرح شهید رجايی

 گیرند. امداد قرار می  ها تحت پوشش خدمات حمايتی کمیته ي تحت تکفل آن عائله
 

طرحی است که به موجب آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان سرپرست،  طرح مددجويی:

معلولیت سرپرست و بیماري سرپرست يا استیصال و درماندگی از کارافتادگی سرپرست، 

 گیرند. امداد قرار می  برحسب نوع نیازمندي، تحت پوشش مستمر کمیته
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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 

شدگان اصلی و تبعی تحت پوشدش   تعداد بیمه

 اداره کل تأمین اجتماعی
 8/3 4/8 531548 نفر

بگیدران اصدلی و تبعدی تحدت      تعداد مستمري

 پوشش اداره کل تأمین اجتماعی
 4/7 3/7- 45101 نفر

ناشدی از کدار     ديدده  شدگان آسدیب  تعداد بیمه

 منجر به فوت
 100/0- 100/0- 0 نفر

ناشددی از   ديددده شدددگان آسددیب یمددهب تعددداد 

 نقص عضو منجر به کار
 100/0 ×× 2 نفر

کددل  هدداي تحددت پوشددش اداره  تعدددادکارگاه

 اجتماعی أمینت
 18/3- 1/2- 29117 کارگاه

 .کل تأمین اجتماعی استان مأخذ: اداره

 

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

 تأمین اجتماعی است.

اصلی از مزاياي موضوع قانون تأمین   شده اي است که به تبع بیمه شده بیمه تبعی:  شده بیمه

 کند. اجتماعی استفاده می

کند و  فردي است که به خاطر احراز شرايط خاص، مستمري دريافت می بگیر: مستمري

 شامل حاالت زير است:

 بازنشسته  -

 از کار افتاده  -
 فوت شده  شده تحت تکفل بیمه  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 

بگیدددر صدددندوق  حقدددوق مشدددترکان تعدددداد

 بازنشستگی
 (2)5/6 (2)0/4 20375 نفر

بگیدر   حقوق  مشترکان  کلزبازنشستگان اسهم 

 صندوق بازنشستگی
 1/4- 1/4- 76/3 درصد

افتادگدددددان از کدددددل   سدددددهم از کدددددار 

 بگیر صندوق بازنشستگی حقوق مشترکان
 0/0 0/0 0/9 درصد

سددددددددهم شدددددددداغالن متددددددددوفی از  

 بگیر صندوق بازنشستگی حقوق مشترکان کل
 0/0 0/1 10/2 درصد

شده از  افتادگان فوت و از کار سهم بازنشستگان

 بگیر صندوق بازنشستگی حقوق کل مشترکان
 1/3 1/4 12/7 درصد

 ( ارقام مربوط به پايان فصل است.1)

 ( درصد تغییر محاسبه شده است.2)

 مأخذ: مديريت بازنشستگی استان.

 

 تعاريف:
دوران خدمت  در که شود می اطالق به فردي بگیر صندوق بازنشستگی: مشترك حقوق

پرداز صندوق بازنشستگی بوده است و بر طبق قوانین و مقررات اين  اشتغال( بیمه  )دوره

 باشند. وي مشمول استفاده از حقوق بازنشستگی و وظیفه می صندوق رأساً و يا بازماندگان

 

پرداز صندوق بازنشستگی که با داشتن شرايط معین سنی و دارا  مستخدم بیمه بازنشسته:

شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قوانین و مقررات اين صندوق، از حقوق بازنشستگی 

 نمايد. استفاده می

 

 

مستخدمی است که قادر به کار کردن نبوده و با داشتن شرايط قانونی مندرج  از كار افتاده:
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 نمايد. و مقررات اين صندوق از حقوق وظیفه استفاده میدر قوانین  

 

دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانونی وي با داشتن  در مستخدمی است که شاغل متوفی:

 شرايط قانونی حق دريافت وظیفه فوت را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت.

 

اشتغال و پس از  پس از دورانکه  است مستخدمی متوفی:  و از كار افتاده  بازنشسته

برقراري حقوق بازنشستگی فوت شده است و وراث قانونی وي با داشتن شرايط قانونی حق 

 دريافت حقوق وي را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت.

 

 

 
 مديريت بازنشستگیو نماگرهاي  ها نمودار درصدي شاخص

 
 

 
 

سهم بازنشستگان؛  

76/3 

افتادگان؛   از کار

0/9 
شاغالن متوفی؛ 

10/2 

و از    بازنشستگان

افتادگان   کار

12/7فوت شده؛   
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 :ها و نماگرهاي فرهنگی شاخص

 تعداد/مقدار واحد يا نماگر عنوان شاخص

تغییر  درصد 

 نسبت به

 فصل قبل

درصد تغییر 

 نسبت به

فصل مشابه 

 سال قبل

 33/3 42/9- 4 عنوان شده هاي منتشر تعداد عناوين کتاب

 33/3- 81/0- 4 هزارنسخه شده هاي منتشر تعداد شمارگان کتاب

 33/3 33/3- 4 عنوان تعداد عناوين کتاب هاي تالیف شده

 ×× 100/0- 0 عنوان تعداد عناوين کتاب هاي ترجمه شده

 5/7 0/0 74 عنوان تعداد عناوين نشريات

 1/4- 3/5- 136 هزارنسخه تعداد شمارگان نشريات

 0/0 4/0- 48 عنوان تعداد  عناوين مطبوعات انتشار يافته

 2/2 0/0 141 هزارنسخه تعداد شمارگان مطبوعات انتشار يافته

 17/0- 20/0- 44 عنوان عناوين مجله هاتعداد 

 14/2- 14/2- 48/9 هزارنسخه تعداد شمارگان مجله ها

 .استان فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل مأخذ: 
 تعاريف:
طدور مسدتقل    غیر ادواري است که با تعداد اوراق معتنابه، نوشته يا چاپ و بده   نشريه كتاب:

 صحافی شود.

هر نوع ماده مکتوب )بجز کتاب( است که به صورت چاپی يا غیر چداپی در سدطحی    :نشريه

 شود. محدود يا گسترده در اشکال مختلف منتشر می

به صدورت اوراق چداپی يدا      طور منظم با نام ثابت، تاريخ و شماره نشرياتی که به مطبوعات:

، هندري و سداير مدوارد    هاي گوناگون سیاسی، اجتماعی، علمی، ورزشدی  الکترونیکی در زمینه

شوند. مطبوعات از نظر ترتیب انتشار بده روزانده و غیدر روزانده، از نظدر محتدوا بده         منتشر می

دو گروه تخصصی و علمی و نشريات غیر تخصصی   عمومی و تخصصی، از نظر زمینه انتشار به

عموم،   بان بهاي و محلی و از نظر مخاط المللی، سراسري، منطقه توزيع به بین  و از نظر گستره

آمدوزان،   )متخصصان، زنان، دانشدجويان، داندش    خاص  خاص و اقشار اجتماعی سنی    هاي گروه

 شوند. خاص( تقسیم می صاحبان حرف و مشاغل 

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

 ها توزيع شده يا نشده باشد. می آناند، اعم از آن که تما 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 

 37/6 26/1- 9439 نفر يافته سازمان تعداد ورزشکاران

 55/1 16/7- 7791 نفر يافته تعداد مردان ورزشکار سازمان

 10/3- 51/8- 1648 نفر يافته تعداد زندان ورزشکارسازمدان

 ارقام مربوط به پايان فصل است.( 1)

 استان. ورزش و جوانان اداره کلمأخذ: 
 

 تعريف:
شود که تحت پوشش تشکیالتی با ضوابط  اطالق می گروهی به ورزشکاران سازمان يافته:

 ورزند. میخاص، به ورزش مبادرت 

 

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

 ادفتر شاخص قیمت ه -مرکز آمار ايران

 کشاورزي بانك

 فاطمه کیخاسرکار خانم  -پست بانك

 ادريس سپاهیجناب آقاي  -بانك ملت

 فاطمه نیکبختسرکار خانم  -رفاه کارگرانبانك 

 جناب آقاي قاسمی -سینابانك 

 سرکار خانم شهناز شادمهري -بانك صادرات

 جناب آقاي حمیدرضا مفیدي -بانك توسعه صادرات

 عباس خداداديجناب آقاي  -بانك ملی

 جناب آقاي عبدالواحد ريگی -بانك سرمايه

 جناب آقاي جواد فتاحی دهنوي -بانك مسکن

 مريم صباغیسرکار خانم  -بانك تجارت

 جناب آقاي علیرضا صفاري -بانك سپه

 جناب آقاي احمدعلی قهستانی -بانك سامان

 آقاي علی صفاريجناب  -ايرانشرکت سهامی بیمه 

 جناب آقاي حسین سمیعی تبار -نوينشرکت سهامی بیمه 

 جناب آقاي ايمان شهامی فرد -آسیاشرکت سهامی بیمه 

 فرناز جعفري سرکار خانم -شرکت سهامی بیمه توسعه

 سرکار خانم محبوبه شیبك -کارآفرين شرکت سهامی بیمه

 سرکار خانم مرجان محمديان -تاالر بورس اوراق بهادار

 آقاي میرشکاريجناب  - اداره کل امور مالیاتی
 سرکار خانم نازنین سراوانی -اداره کل ثبت احوال

 جواد هاشم زهی جناب آقاي - اي)واحد تولید( شرکت سهامی برق منطقه

 حمید ولیجناب آقاي  -شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه زاهدان

 سرکار خانم فاطمه صادقی  -چابهارشرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه 

 سرکار خانم مرضیه افضلی -اداره کل حمل و نقل و پايانه ها

 سرکار خانم فهیمه سارانی -اداره کل راه آهن
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 سرکار خانم سمیه هاشمی  -اداره کل فرودگاهها  

 سرکار خانم فاطمه  سپهی -صنعت، معدن و تجارتسازمان 

 آقاي سعید ذوالفقاريجناب  -سازمان جهاد کشاورزي

 مريم هوشمندسرکار خانم  - اداره کل ثبت اسناد و امالک

 سرکار خانم مريم خزاعی - سازمان بهزيستی

 جناب آقاي موسی اسدالهی -امام خمینی)ره(اداره کل کمیته امداد 

 سرکارخانم ثريا صفاري -اداره کل تامین اجتماعی

 جناب آقاي سعید صحنه -مديريت بازنشستگی

 سرکارخانم مهناز خردمندي -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 جناب آقاي امین عزيزي مقدم -اداره کل ورزش و جوانان

 


