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٧١٥ 
 

 فصل
 شماره جداول مأخذ

 عنوان شماره

 سرزمین و 1
 آب وهوا 

 1-5الی  1-1 استانداري 
 1-8الی  1-6 اداره کل هواشناسی استان

 1-12، 1-11، 1-9 اداره کل حفاظت محیط زیست استان
 1-10، 1-5 سازمان جهاد کشاورزي استان

2 
 

مسکن سرشماري عمومی نفوس و. مرکز آمار ایران  جمعیت
 .استان 1335آبان  ماه 

1-2 ،2-2 ،3-2 ،10-2 
 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 .استان 1345آبان  ماه 

1-2 ،2-2 ،3-2 ،18-2 ،19-2 
10-2 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 استان1355آبان  ماه 

1-2 ،2-2 ،3-2 ،18-2 ،19-2 
10-2 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . ایران  مرکز آمار
 .استان 1365مهر ماه 

1-2 ،2-2  ،3-2 ،8-2 ،10-2 
18-2 ،19-2 

آمارگیري جاري جمعیت مهر ماه .مرکز آمار ایران 
 .نتایج عمومی استان  1370

1-2  ،2-2  ،3-2 ،8-2 ،10-2 
18-2 ،19-2 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 1376:تهران  : نتایج تفضیلی استان  1375آبان ماه

1-2  ،2-2  ،3-2،8-2،10-2 
،18-2،19-2  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 استان1385آبان ماه 

1-2 ،2-2 ،3-2 ،10-2،8-2 ، 
9-2  ،15-2 ،16-2  ،18-2 ،

19-2 
سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 

 .استان 1390آبان ماه 
 2-19الی  1-2

 2- 24الی 2-20 اداره کل ثبت احوال استان
3 
 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران  نیروي انسانی
 .استان 1335آبان  ماه 

1-3 
 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 .استان 1345آبان  ماه 

1-3 
 

ی نفوس ومسکن سرشماري عموم. مرکز آمار ایران 
 استان1355آبان  ماه 

1-3 
 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 استان1365آبان  ماه 

1-3 
 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 .استان 1375آبان ماه 

1-3  
 

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
 استان1385ماه  آبان

1-3  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . رکز آمار ایران م
 استان1390ماه  آبان

 3-15الی  1-3
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 ٧١٦

 فصل
 شماره جداول مأخذ

 عنوان شماره
هاي  آمار گیري از ویژگی.  مرکز آمار ایران نیروي انسانی 3

 اردیبهشت ماه– 1383اشتغال وبیکاري خانوارسال
 3-23الی  16-3

 
رح نیروي کارسال اطالعات ط.  مرکز آمار ایران

 1391، 1387،8138،1389،1390و5138
 3-23الی  16-3

 
 3-31، 3-24 هاي اجرایی استان کلیه دستگاه

 3-36، 3-32 اجتماعی استان رفاهو  تعاون، کاراداره کل 
کشاورزي ،  4

جنگلداري و 
 شیالت

نتایج تفضیلی سرشماري .  مرکز آمار ایران
 1382عمومی کشاورزي سال 

الی  4-20، 4-16الی  1-4
25-4   ،39-4 

هاي  نتایج سرشماري مرغداري.  مرکز آمار ایران
 1384پرورش دهنده مرغ تخمگذار

26-4 ،27-4 ،30-4 ،32-4 ،  

هاي  نتایج سرشماري مرغداري.  مرکز آمار ایران
 1382پرورش دهنده مرغ گوشتی 

26-4  ،28-4  ،30-4 ، 
 32-4 ،37-4 ،38-4 

نتایج آمار گیري از گاو .  ار ایرانمرکز آم
 1385داریهاي صنعتی کشورسال  

29-4  ،31-4  ،33-4  ، 
34-4  ،35-4 

نتایج آمارگیري از آمار کشتار دام .  مرکز آمار ایران
الی  1385و1380،  1375هاي کشور سالهاي  کشتارگاه

1389 

36-4 

 4-19، 4-18 شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي استان
 4-47، 4-4،45-44الی4-42 اداره کل منابع طبیعی استان

 4-48الی 
 4-40 استان اجتماعیرفاه ، کار و اداره کل تعاون

 4-41 اداره کل تعاون روستایی استان
 4-17، 4-48الی  4-42 سازمان جهاد کشاورزي استان

 4-56 ،4-54الی  4-52 اداره کل شیالت استان

 4-55،  4-51الی  4-49 انشیالت سیست
نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران معدن 5

 1375حال بهره برداري کشور سال 
نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران

 1379حال بهره برداري کشور سال 

1-5 ،3-5  
 
2-5 
 

 5-7 استان ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون
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٧١٧ 
 

 
 فصل

 
 أخذم

 
 شماره جداول

  عنوان شماره
نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران معدن 5

 1380حال بهره برداري کشور سال 
 5-3الی  1-5
 

نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران
 1385حال بهره برداري کشور سال 

 5-6الی  1-5
 

ي از معادن در نتایج آمار گیر.  مرکز آمار ایران
 1390الی 1386حال بهره برداري کشور سال 

 5-6الی 1-5

 
 –شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی  نفت و گاز 6

 منطقه زاهدان
1-6  ،2-6 

 –شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی 
 منطقه چابهار

1-6  ،2-6 

 7-4الی  7-1 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صنعت 7
هاي  گاهنتایج آمارگیري ازکار.  ر ایرانمرکز آما
 1390صنعتی  

 7-13الی    5-7
 

هاي  گاهنتایج آمارگیري ازکار.  مرکز آمار ایران
 1380، 1375صنعتی در سال هاي 

 1389الی  1385 

7-7  ،10-7  ،12-7   
  

هاي  گاهنتایج آمار گیري ازکار.مرکز آمار ایران
 1389الی1380،1385هاي صنعتی در سال

14-7 

 7-15 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
 8-1 شرکت سهامی آب منطقه اي استان آب و برق 8

 8-4الی  8-2 شرکت مهندسی آب و فاضالب استان
 8-8،12-10الی 8-5 شرکت برق منطقه اي استان

 8-11، 8-13 شرکت توزیع نیروي برق استان
رشماري عمومی نفوس و س –مرکز آمار ایران 
 1390مسکن آبان ماه 

14-8 

9 
 

ساختمان و 
 مسکن

 

 اطالعات پروانه هاي. مرکز آمار ایران 
 هاي کشور  ساختمانی صادر شده توسط شهرداري

 9-8الی   1-9
 

 :نشریه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
 هاي بخش خصوصی  ساختمان

 9-12الی  9-9

 9-14، 9-13 زي استانراه و شهرسا اداره کل
سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 

 1390، 1385، 1375آبان ،1365ومسکن مهر
15-9   
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 ٧١٨

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
 1385،1390ومسکن آبان ماه 

16-9 

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
 1390ومسکن آبان ماه 

17-9 

 9-19،  9-18 مرکز آمار ایران

 9-20 استان اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی

، بازرگانی 10
رستوران و 

 هتلداري

نتایج سرشماري کار گاهی . مرکز آمار ایران
1373 

1-10  ،2-10  
 

 نتایج سرشماري کار گاهی . مرکز آمار ایران
1381 

 10-10،  10-4الی   1-10
 10-20الی  17-10

  10-5 اسناد و امالك استاناداره کل ثبت 
 10-6 استان ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون

 10-8،  10-7 اداره کل تعاون روستایی استان
 10-9 حوزه نظارت بر گمرکات استان

، صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی
 گردشگري

 10-16الی  11-10

  ،حمل و نقل 11
انبارداري و 

 ارتباطات

 11-3الی  11-1 ه کل راه آهن استانادار
 11-6الی  11-4 استان شهرسازياداره کل راه و 
 11-6الی  11-4 ایرانشهر شهرسازياداره کل راه و 

سازمان هاي اتوبوسرانی زاهدان ، ایرانشهر ، 
 زابل و چابهار

7-11 

 11-7 سازمان نظارت بر تاکسیرانی زاهدان و زابل
 11-8 معاونت راهنمایی و رانندگی –استان  ناحیه انتظامی

 11-14الی  11-9 حمل ونقل و پایانه هاي استان اداره کل
 11-17الی  11-15 ي استاندریانورداداره کل بنادر و 
 11-21الی  11-18 هاي استان اداره کل فرودگاه

 11-22 استان ، کارورفاه اجتماعیاداره کل تعاون
 11-24،  11-23 رانمرکز آمار ای

 11-26،  11-25 اداره کل غله استان
 11-31الی  11-27 اداره کل پست استان

 11-34الی  11-32 اداره کل مخابرات استان
 11-35 مرکز زاهدان –صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 
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٧١٩ 
 

  فصل
 مأخذ

 
 عنوان شماره شماره جداول

بازار هاي  12
 مالی

 12-7الی  12-1 هاي دولتی و خصوصی بانک
ارآفرین، سرپرستی بیمه آسیا، توسعه، ک

 ایران و ، نوینپارسیان 
 12-11الی  8-12

 12-12 استان ، کارورفاه اجتماعیاداره کل تعاون
 13-4الی  13-1 اداره کل دادگستري استان امور قضایی 13

 13-13الی  13-5 ناحیه انتظامی استان
 13-14 ن پزشکی قانونی استانسازما

بهزیستی و  14
تأمین 
 اجتماعی

سرشماري عمومی نفوس  – مرکز آمار ایران
 1390ومسکن آبان ماه 

1-14  ،2-14 

 14-9الی  14-3 سازمان بهزیستی استان
 14-12الی  14-10 استان) ره(کمیته امداد امام خمینی 

 14-17الی  14-13 ستاناداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ا
 14-22الی  14-18 جمعیت هالل احمر استان

 14-28الی  14-23 اداره کل تأمین اجتماعی استان
 14-29 اداره کل بیمه سالمت استان

 14-30 مدیریت بازنشستگی استان
سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران  آموزش 15

  1335ومسکن آبان 
1-15 
 

سرشماري عمومی نفوس . مار ایران مرکز آ
 1345ومسکن آبان 

1-15 ،2-15 

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
 1355ومسکن آبان 

1-15  ،2-15 
 

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران  .
 1365ومسکن مهر 

1-15 ،2-15 
 

آمارگیري جاري جمعیت مهر .مرکز آمار ایران 
 .مومی استان نتایج ع 1370ماه 

1-15   ،2-15 
 

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
: نتایج تفضیلی استان  1375ومسکن آبان ماه

 1376:تهران  

1-15 ،2-15 

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران  .
 1385ومسکن آبان 

1-15 ،2-15  
 

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران  .
 1390ومسکن آبان 

1-15 ،2-15 ،3-15 
 15-39و  38-15



                                            1391-سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان                                                           فهرست منابع و مأ خذ 
 
 

 ٧٢٠

  فصل
 مأخذ

 
 عنوان شماره شماره جداول

  15-30الی  15-4 سازمان آموزش و پرورش استان آموزش 15

، 15-40و15-37الی15-30 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی
41-15 

 15-42 سازمان آموزش فنی و حرفه اي
بهداشت و  16

 درمان
 16-18الی  16-1 علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان دانشگاه

 16-18الی  16-1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل
 16-20، 16-19 اداره کل دامپزشکی استان

  
 ،فرهنگ 17

رزش و و
 گردشگري

 17-5الی  17-1 مرکز زاهدان –صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران 
 17-12الی  17-6 ارشاد اسالمی استاناداره کل فرهنگ و 

 17-12 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
 17-21 سازمان حج و زیارت استان

 17-13 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع 

 دستی استان
14-17 ،19-17 

 17-18الی 17-15 اداره کل تربیت بدنی استان
 17-20 نیروي انتظامی استان

عمران  18
 شهري

  18-1 هاي استان شهرداري

بودجه  19
عمومی 
 استان

استانداري استان  و اشتغال معاونت برنامه ریزي
 سیستان وبلوچستان

 19-8الی   1-19

هزینه و  20
 درآمد خانوار

نتایج آمار گیري از هزینه و .  مرکز آمار ایران
 1386سالهاي: اي شهري  تهران درآمد خانوار ه

  1390الی 

 20-7الی   1-20
 
 

هاي  شاخص 21
 قیمت

شاخص بهاي کاالها و خدمات .مرکز آمار ایران  
  1391مصرفی در نقاط شهري سال 

1-21 

 
 

 

 
 

 

شاخص بهاي کاالها وخدمات .   مرکز آمار ایران
 مصرفی خانوارهاي روستایی کشور 

 1391سال 

2-21 
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٧٢١ 
 

 
  فصل

 خذمأ
 

 عنوان شماره شماره جداول
هاي  شاخص 21

 قیمت
و کاالها  ايـشاخص به.مرکز آمار ایران  

خدمـات مصرفی خانوارهاي روستایی بر حسب 
گروه هاي اختصاصی،اصلی و برخی از گروه هاي 

         فرعی

3-21 
 

هاي  حساب 22
 استان

. هاي ملی ایران  حساب.   مرکز آمار ایران
هاي  قه اي حساب تولید استانهاي منط حساب
 تهران: کشور 
 1389الی1385، 1380

 22-3الی   1-22
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 ٧٢٢

 1391-هاي اجرایی  اسامی کارشناسان همکار دردستگاه
 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان                                                           خانم عبادي
 کیخاآقاي     اداره کل امور عشایر

 اوقاف و امور خیریه                                                                         آقاي معینی تباراداره کل 
 خانم شه بخش   اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان                                                      

  آقاي دامنی   استان                                                                  اداره کل بنادر و دریانوردي
 آقاي خدایاري   اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان                                                     

  آقاي کهرازهی     اداره کل بیمه سالمت استان
 خانم شیبانی               اداره کل پست 

 آقاي رضا هادي نیا               اداره کل پزشکی قانونی 
 خانم صفاري               اداره کل تأمین اجتماعی

 خانم سراوانی               اداره کل ثبت احوال
 هوشمندخانم                   اداره کل ثبت اسناد و امالك                                                        

 خانم افضلی  نه هاي استاناداره کل حمل و نقل و پایا
 اداره کل حفاظت محیط زیست                                                                       آقاي جان پرور

  آقاي دکتر طالب                                 اداره کل دامپزشکی استان                                            
  آقاي صاحبدل  اداره کل راه آهن استان                                                                               

 آقاي عرب         اداره کل راه و شهرسازي استان                                                               
 آقاي یوسف احمدي   اداره کل راه و شهرسازي ایرانشهر                                                                   

  خانم هاشمی       هاي استان اداره کل فرودگاه
 خانم بابایی                             اداره کل غله استان                                                          

 خانم خردمندي       اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 آقاي محمدرضا یوسف زهی               اداره کل نوسازي مدارس استان

 آقاي عدالتیان    اداره کل منابع طبیعی                                                                               
 آقاي عزیزي مقدم      اداره کل ورزش و جوانان

 آقاي بهجتی                اداره کل هواشناسی
 آقاي ریگی شهرکی           اتو بوسرانی زاهدان و حومه

 آقاي دانایی           اتو بوسرانی زابل و حومه 
 آقاي ناروئی زاد                                                اتو بوسرانی ایرانشهر و حومه                           

 خانم نظام دوست          اتو بوسرانی چابهار و حومه 
 آقاي شهریاري    آموزشکده فنی و حرفه اي باهنر                                                                  

                      آقاي عبداهللا شیرزایی        زابل                                           ستانی فرخی سیآموزشکده فنی و حرفه اي 
 آقاي سرگزي         بانک پاسارگاد                                                                                   

 آقاي علی رستمی                                                                    بانک ملت                             
 خانم کیخا   پست بانک                                                                                             

 کریمیآقاي                                           بانک توسعه صادرات                                          
   محسن حاجی امیريآقاي     بانک توسعه تعاون                                                                                  
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    آقاي احمدعلی قهستانی                      بانک سامان                                                                    
 جواد زرین خمري لفبانک سرمایه                                                                                         آقاي 

 آقاي حسین شهرکی     بانک صنعت ومعدن
 آقاي مروت شعار                          بانک ملی

 شهناز شادمهريخانم       نک صادراتبا
 صائبیآقاي  بانک کشاورزي                                                                                     

 خانم صباغی           بانک تجارت 
 علیرضا صفاريآقاي            بانک سپه

 بختخانم فاطمه نیک            بانک رفاه کارگران
 آقاي کیخاي ساالر           بانک مسکن

 آقاي صفاري                                  بیمه ایران                                                          
 میرمحسن اي بیمه توسعه                                                                                          آق

 شهامی فردآقاي  بیمه آسیا
 سعید محمديبیمه پارسیان                                                                                         آقاي 

 حسین سمیعیآقاي                                                                                              نوینبیمه 
 خانم محبوبه شیبک بیمه کارآفرین

 دکتر سهیال خسرويخانم    پایگاه منطقه اي آموزشی انتقال خون 
 آقاي علی آبادي    حوزه نظارت بر گمرکات

 آقاي ذوالفقاري    جهاد کشاورزي 
 خانم پیوند    جمعیت هالل احمر استان
 آقاي موحدي                                                                     سازمان آموزش و پرورش

 فرزانه بندئیسازمان امور اقتصادي و دارایی                                                                   خانم 
 خانم خزائی       سازمان بهزیستی

 خانم سپهی                                      سازمان صنعت ، معدن و تجارت                            
 آقاي خزائی   سازمان تعاون روستایی

 آقاي سرحدي سازمان حج و زیارت 
 آقاي پودینه           سازمان نظارت بر تاکسیرانی زابل

 آقاي مالشاهی                                                              سازمان نظارت بر تاکسیرانی زاهدان
 آقاي سندگلخانم گلی و سازمان میراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی                                          

 آقاي کرمزهی   شرکت آب منطقه اي استان 
 خانم میري  شرکت آب و فاضالب 

 آقاي هاشمزهی          شرکت سهامی برق منطقه اي
 خانم عاقبتی       شرکت توزیع برق 

 خانم رفیعیان      شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك سیستان
 الهام جلیلیشرکت عمران شهر جدید رامشار                                                               خانم 

 آقاي سید رضا حسینی   شرکت خدمات حمایتی کشاورزي
 خانم ظهوریان دانشرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی زاه

 آقاي اعتمادي فر   شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی چابهار
    شهرداري ادیمی
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                                                                       شهرداري ایرانشهر
  شهرداري بمپور

                         شهرداري پیشین
 شهرداري بنجار   

 بلزاشهرداري 
 زابلیشهرداري 
                                                                        زرآبادشهرداري 

 شهرداري زهک
                              راوانشهرداري س

      شهرداري سیرکان
                شهرداري قصرقند                                                               

      شهرداري کنارك
      شهرداري گلمورتی

 شهرداري نصرت آباد                                                                          
  شهرداري نیکشهر
                                                                              آبادشهرداري محمد

 میرجاوهشهرداري 
 شهرداري نگور

    هیدوچشهرداري 
 خانم سرگلزایی     شیالت استان

 آقاي عامیان  شیالت سیستان
 آقاي اصغري   کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان

 آقاي اسدالهی)                                                               ره(کمیته امداد امام خمینی 
 آقاي قاسمی   وم پزشکی زابلعل

   علوم پزشکی زاهدان                                                                           آقایان رجایی و ساالري                     
 خانم ها سلحشور و حسینی                                                                                                             

 آقاي صحنه  مدیریت بازنشستگی استان                                                                           
 آقایان علی احمدي و جورسرا                        نیروي انتظامی         

 
 نها سهوأ ذکر نشده استوبا تشکر از کلیه همکارانی که نام آ


