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 پيشگفتار
اشد. بها برای رسیدن به اهداف میهای تدوین شده شالوده اصلی پایش برنامههای مناسب برای کنترل برنامهابزاراستفاده از 

 .باشدمیباشند حائز اهمیت های مشخص ی تعاریف و ویژگیمناسب که دارا آماری هایتدوین شاخص ،لذا

یران گمی و قابل درک برای عموم و تصمیمابزاری هستند که اطالعات پیچیده و گسترده را به صورت ک ی آماریهاشاخص

ستای اهداف کت و تحوالت در رادهند که در کجا قرار داریم، مسیر حرکت چگونه است و آیا مسیر حرفراهم کرده و نشان می

های بازخورد عمل کرده و با اعالم وضعیت سیستم، هشدارهای الزم ها مانند حلقهشاخص .یا نه قرار داردبینی شده، پیش

یلی صهای خاص فراهم نموده و فراتر از اطالعات و آمارهای صرف به مانند پل اطالعات تفها را در حوزهبرای افزایش دخالت

 د.کننها عمل میو تفسیر آن

های مختلف، کانون توجه بسیاری از ها و ارزیابی عملکرد حوزهها برای بررسی و تحلیل روندامروزه استفاده از شاخص

ای های قرار گرفته و به همین دلیل در خالل سالریزی در سطوح ملی و منطقهگذاران توسعه و برنامهو سیاست ریزانبرنامه

 اینمختلف تعریف و بسط داده شده است.  هایدر حوزهوضعیت موجود کشور های متعددی برای تبیین گذشته شاخص

و تغییرات آینده یک پدیده  ها و متغیرهای آماری هستند که برای ارائه تصویری از وضع موجودها ترکیبی از نماگرشاخص

 ند و یکپارچه، شرایط ومنظامتوانند به صورت های توسعه کشور میهای برنامهشاخص با این تفکرشوند. به کار برده می

های زیستی و های نظامو قابلیت هاکاستی نقاط قوت،تحوالت موجود کشور را در یک بازه زمانی مشخص رصد نمایند و 

 .زنداجتماعی را به خوبی نمایان سا

سومین  6ند ج ماده ب هاستناد ب و انتشار آمارهای رسمی در کشور بامرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع تولید، اعالم 

های با همکاری دستگاه است، مکلف های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه 01موضوع بند ب ماده کشور برنامه آمار 

های کالن کشور را شناسایی، تهیه های توسعه و سیاستهای آماری مورد نیاز برای تهیه و رصد برنامهشاخصکشور اجرایی 

شناسنامه »ه نشریین راستا، با استفاده از تجربیات به دست آمده از فرآیند تدوین و انتشار ویراست نخست در امنتشر نماید.  و

 هایهای آمار بخشی دستگاهو همچنین مکاتبه با کلیه کمیته «های آماری مورد نیاز برنامه ششم توسعه کشورشاخص

 های اجراییاست که توسط کمیته آمارهای بخشی دستگاههایی شده دریافت سری زمانی اطالعات شاخص اجرایی، اقدام به

ها به مرکز آمار ایران های آنهای ششم توسعه کشور تایید و شناسنامههای مورد نیاز رصد اهداف برنامهبه عنوان شاخص

   است. مذکور منتشر شدهدر قالب نشریه ارسال و توسط مرکز 



لغایت  0936با رصد اهداف برنامه ششم توسعه کشور از سال های مرتبط مجموعه حاضر شامل سری زمانی شاخص

 09و در قالب  «علمی، فرهنگی و اجتماعی»و  «امور زیربنایی و تولیدی»،  «اقتصادی»باشد که در سه حوزه اصلی می0931

 و نفت برق، آب،) انرژی»، «درامدتوزیع »، «بودجه و بخش عمومی» ،«پولی و مالی» ،«اقتصادی توسعه و رشد»فصل شامل: 

، «نو تعاو توسعه انسانی، جمعیت»، «زیست محیط و کشاورزی» ،«بازرگانی و ، معدنصنعت»، «ارتباطات نقل، و حمل»، « (گاز

تهیه و تدوین شده  «امور عمومی»و  «سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی»، «و ورزش گردشگری ،فرهنگ، رسانه»، «آموزش»

 است.

های کالن ها و سیاستهای اجرایی و همکاران دفتر محاسبه شاخص برنامهها و دستگاهازماندر پایان، از همکاری کلیه س

 یمحمد تقی رجبو  ان محمدعلی خطیبیون، فریما عظیمی و آقایرستمی ها مامک ضیائیان، مرضیه دینداربخصوص خانم

ر آرایی نشریه را انجام دادند، تشکیپ و صفحهدار بودند و همچنین خانم افسانه زنگنه که تاکه تهیه و تدوین نشریه را عهده

 .شودمی
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 مقدمه
 ار داشتناختی مستلزم در ، اجتماعی، فرهنگی، علمی، زیربنایی و تولیدیاقتصادیهای مختلف حوزهریزی و تجزیه و تحلیل در هر کشوری برنامه

ها توسط امروزه در کشورهای مختلف، طیف وسیعی از شاخصگیری کند. های فوق را اندازهاست که روند تغییرات در حوزه ابزارهاییمعیار و 

 .شودهای مختلف تهیه میمراجع مختلف آماری و علمی در زمینه های اجرایی ودستگاه

حقق ها برای نیل به تاز آنجا که رصد شاخص فرهنگی کشور، عه اقتصادی، اجتماعی وهای برنامه پنجم و آغاز برنامه ششم توسپس از پایان سال

امه های کشوری رصد برنف قانونی و تکالیف برنامه، تهیه و تدوین سری زمانی شاخصیباشد، لذا با توجه به وظااهداف هر برنامه حائز اهمیت می

ها و در دستور کار دفتر محاسبه شاخص برنامه ،های اجراییها و دستگاهزمان( با تعامل با سا0936-0931) مذکور برای سه سال متوالی

 های کالن قرار گرفت.سیاست

جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی »های آماری استانی در قالب نشریه از آنجا که این دفتر در سال جاری اقدام به انتشار سری زمانی شاخص

ها های کشوری آورده شده است و کاربرانی که نیاز به اطالعات شاخصشاخص حاضردر نشریه  ،است لذا نموده «0931-0931های کشور استان

رگاه ملی ددر سایت رسمی مرکز آمار ایران )های کشور جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانتوانند به نشریه به تفکیک استان دارند می

 آمار( مراجعه نمایند.

های همان بخش آورده های مورد استفاده در شاخصن هر چه بیشتر این نشریه، در مقدمه هر بخش تعاریف و مفاهیم واژهبرای کاربردی بود

شتر توانند اطالعات بیهایی نظیر نحوه محاسبه شاخص دارند میشده است، ولی اگر کاربران محترم نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص ویژگی

مشاهده  htto://www.amar.org.irبه آدرس  «های رصد برنامه ششم توسعه کشورشاخص» وجود در نشریهها، مرا در شناسنامه شاخص

 نمایند. 
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 مقدمه

 به کهدرامد است های رشد و توسعه اقتصادی، پولی و مالی، بودجه و بخش عمومی و توزیع این بخش مربوط به شاخصدر شده ارائهجداول 

 شود.می اشاره مزبور هایاز زمینه آمارها در هر یک از تهیه مختصری تاریخچه

 رشد و توسعه اقتصادی

 وریبهره ،های ملیحساب

ات وارد های اقتصادی نظیر تولید، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات،ترین متغیرهای جریانهای ملی، محاسبه مهمهدف از تهیه و تدوین حساب

نظیر ثروت، دارایی و بدهی، در مقطعی از زمان  ،ترین متغیرهای اقتصااادی موجودی منابعگیری مهمیک دوره زمانی معین و اندازه و درآمد، در

ست که از طریق آن صویر کشید. تهیه و تدوین آمارها میا  ری دهای ملحساب توان وضعیت اقتصادی کشور را در آن دوره یا مقطع زمانی به ت

 شود. های ملی پیشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد انجام میکشورهای مختلف، براساس چارچوب سیستم حساب

منتشر  SNA»(0)»یا  «ملی هایحساب سیستم» فرموله شده تحت عنوان ایبه صورت مجموعه 0399ور برای اولین بار در سال ذکسیستم م

صورت گرفت که توسط پنج نهاد بین المللی متشکل از سازمان ملل، صندوق  8111در سال ،  SNAدرر اد نظاشده است. آخرین تجدی

بعد از  ،های ملیتصویب رسید. تهیه حساب به ،های اقتصادی و توسعه و کمیسیون جامعه اروپاییالمللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاریبین

تولید »به ترتیب  0991و  0991های جمله در سالاز اص در ایران شروع شد، اس نیازهای خاورت موردی و براساص انی دوم بهاجنگ جه

ورد شد. سپس سازمان برنامه و آتوسط کارشناسان خارجی بر، «0996تولید ملی ایران برای سال »و  «0991ناخالص داخلی ایران برای سال 

ورد و منتشر نمود. بانک مالی نیاز آهای مختلف اقتصادی بری بخشبه تفصیل برا 0911 تا 0991مد ملی کشور را برای دوره زمانی آبودجه، در

دلیال فقدان یک ساازمان به، 0993ران در سال ازی ایارکاک مایس بانابه انجام رساند. با تأس 0991ورد مقدماتی دیگری را برای سال آبر

، این وظیفه رسماً به مرکز آمار 0999اه ام انون بهمناساس قرااعهده این بانک گذاشته شد و پس از آن ب های ملی بهتهیه حسابرسمی آمار، 

 ایران محول شد.

های قبل از پیروزی انقالب اسالمی و محاسبه محصااول ناخالص داخلی از روش هزینه، از در سال ،های اقتصادیمحاسبه ارزش افزوده بخش

ترین اقدامات مرکز از جمله مهم 0931و  0911 ،0911 ،0969، 0998ای ها ستانده اقتصاد ایران برای سالو نیز تهیه جداول داده 0960سال 

 های ملی بوده است.آمار ایران در تهیه حساب

در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفت، بدین  0919از سال ، SNAهای ملی بر اساس آخرین تجدید نظر تهیه مستمر و منظم حساب

 SNAهای محاسباتی منطبق بر ها و روشبندیهای ملی را براساس تعاریف، مفاهیم، طبقهحساب 0931تا سال ایران  اراترتیب مرکز آم

  .کندمی نتشراه و مااری و ثابت تهیاای جاهبه قیمت، 8111سال  SNAبراساس  0931و از سال  0339سال

باشد که با نسبت خروجی به استای تحقق اهداف سازمان میدر ر وری استفاده بهینه از زمان، امکانات، سرمایه و سایر نهاده های موجودبهره

د رشسطح, روند و نرخ  گیریاندازهوری به مفهوم بهره گیریاندازهد باشوری یکی از معیار سنجش فعالیتها میبهره .ورودی نشان داده می شود

های هزمین ،یافتن نقاط قوت و ضعف ،وریل موثر بر رشد بهرهای تعیین عواموری راه را برهای بهرهمحاسبه شاخص. باشدمیوری های بهرهشاخص

بهبود, پیش بینی وضعیت آینده با مشاهده روندها و تصمیم گیری در زمینه میزان استفاده از منابع در بخشهای مختلف و سرانجام حصول به 

 سازد.میرشد اقتصادی مناسب را هموار یک 

                                                           
0) System of National Accounts: SNA 
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 پولی و مالی

 روش ثبتی هااب «تهران ادارابه اوراق ورساب شرکت» توسط 0916 سال بهادار درکشاور، از اوراق سهام معااماالت ط باهمارباو هایآماار :بورس

 ی این حوزه از شرکت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.هاشاخص. در حال حاضر نیز شودو منتشر می آوریجمع

ر، ذکوم در شرکت آمار و اطالعات اداره ، با تشکیلبیمه به مربوط هایآمار آوریجمع شد. تاسیس 0901 در سال رانای بیمه سهامی شرکت :بیمه

 آوریجمع به تریگسترده و با امکانات یافت تجدید سازمان 0919 چند، در سال و تحوالتی از تغییر پس اداره شد. این شروع 0993 از سال

 .در کشور پرداخت بیمه هایآمار

آمار  اداره ، با تاسیس0901 از سال شد و شروع 0911 سال در ایران ملی بانک کشور با تاسیس و بانکی پولی هایآمار آوریجمع :و بانک پول

 ور واگذار شد.ذکم بانک به وظیفه ، این0993 سال در ایران مرکزی بانک از تشکیل . پسیافت گسترش بانک این در اقتصادی هایو بررسی

 هایاراکند، آممی دریافت طور مرتب کشور به هایاز بانک که هاییاز گزارش با استفاده ایران اسالمی جمهوری مرکزی حاضر، بانک در حال

 اید.نمو منتشر می آوریکشور را جمع یاو بانک ولیاپ

 آمار این اداره به بیمه هایو انتشار آمار گردید و تهیه تاسیس بیمه هایفعالیت و نظارت هدایت با هدف ایران مرکزی ، بیمه0991 در سال

 هایشرکت از اسناد و مدارک ستفاده، با اایرانجمهوری اسالمی  مرکزی توسط بیمه بیمه به مربوط هایآمار حاضر، حال واگذار شد. در سازمان

 شود.و منتشر می آوری، جمعبیمه مختلف

ربط در نقاط شهری و روستایی کشور که در حال حاضر توسط بانک مرکزی های ذیها و محاسبه شاخصسابقه بررسی قیمت: شاخص قیمت

 است:  گیرد، به شرح زیرجمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران انجام می

 الف( شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهری 

فروشی کاالها را در نقاط شهری آغاز و شاخص بهای عمده (8)، محاسبه شاخص هزینه زندگی0909برای اولین بار، بانک ملی ایران در سال 

فروشی کاالها مورد تجدید نظر قرار گرفت و ، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده0991کرد. در سال 

ایران، با توجه به  به این بانک محول شد. بانک مرکزیهای مذکور، ، مسئولیت تهیه شاخص0993با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال 

جدید نظر دوم را در محاسبه را سال پایه قرار داد و ت 0911ها، سال تغییرات قابل مالحظه در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آن

تحوالتی در اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد و سال  0999فروشی کاالها به عمل آورد. در سال شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده

 .فتهای فوق، برای سومین بار مورد تجدید نظر قرار گرمذکور به عنوان سال پایه در نظر گرفته شد. بر همین اساس، محاسبه شاخص

، با توجه به تغییاارات ایجااد شاده در الگاوی مصرف خانوارها که ناشی از تحوالت اقتصادی و اجتماعی بعد از انقاالب 0960در سال 

 های مذکور به عمل آمد. اساالمی بود، ایان سال به عناوان سال پایه انتخااب شاد و تجدید نظر در زمینه محاسبه شاخص

یافتن جنگ تاحمیلی و تاغیایار شرایط اقتصاادی، ضارورت تجدیاد نظار در ساال پایه احساس شاد و این ، با پایان 0963در سال 

 ساال را باناک مرکازی به عنوان سال پایه انتخاب کرد. 

اال به س 0963از سال « شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطاق شهری ایران»، سال پایه را برای 0911بانک مرکزی در سال 

محاسبه و ارائه شده است. شایان ذکر است از سال  0919بر اساس سال پایه  0919تغییار داد. هماچنین ایان شااخص از سال  0916

 0930های مرکز آمار ایران آغاز شد. شایان ذکر است در سال در دفتر شاخص قیمت 0910محاسبه این شاخص بر اساس سال پایه  0910

                                                           
 است.« شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی»، «شاخص هزینه زندگی»( منظور از 8
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 0930های مرکز آمار ایران محاسبه شده است. همچنین از سال توسط دفتر شاخص قیمت 0939ساس سال پایه اطالعات این شاخص بر ا

های ، توسط دفتر شاخص قیمت0939نیز بر اساس سال پایه  0936و از سال  0931اطالعات این شاخص بر اساس سال پایه  0939الی 

 مرکز آمار ایران محاسبه شده است.

 ها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی ب ( شاخص قیمت کاال

فروشی تعدادی از کاالها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی ، مرکز آمار ایران برای اولین بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده0999در سال 

همه ساله به صورت متوسط قیمت کاالها های مذکور را ، نتایج حاصل از آمارگیری0991را به مرحله اجرا درآورد و از آن زمان تا مهرماه 

 کرد. و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و ساالنه، منتشر می

آمارگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت کاالها و  طرح 0993و نیمه اول سال  0991پس از آن، نتایج نیمه دوم سال 

 قمندان قرار گرفت.خدمات مصرفی روستایی در اختیار عال

فروشی کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی، بر اساس سال پایه ، شاخص بهای خرده0919لغایت سال  0960از سال 

 0919های به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای مورد نظر برای سال 0911، سال 0916شد. همچنین در سال تهیه و منتشر می 0960

به عنوان سال پایه مبنای  0910، سال 0930تا سال  0919ها و کل کشور تهیه و منتشر شده است. از سال ، به تفکیک استان0919لغایت 

 عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است.به 0939تجدید نظر، سال  محاسبه بوده است. در حال حاضر بر اساس آخرین

 بودجه و بخش عمومی

 درامد و هزینه برحسب 0918 و تا سال گرفت شکل دارایی وزارت توسط دولت  بودجه ، با تنظیمشمسی هجری 0813 از سال بودجه آمارهای

 نایدواو ت هابر تهی عالوه ازماناس اینمحول شده است.  و بودجه برنامه سازمان به ایبرنامه بودجه ، تهیه0918 از سال شد.می ها ارائهدستگاه

 از پس کهرا  دولت به وابسته ها و موسسات انتفاعی، بانکدولتی های(، بودجه شرکتقطعی و دوم ، مصوباول )مصوب تادول عمومی بودجه

ت ودجه ارائه شده اسدر نشریه حاضر اطالعات عملکرد ب کند.ی میابینشاپی نیاز اند،شده اداره یاوماعم شابخ توسط اسالمی انقالب پیروزی

 که این ارقام از وزارت امور اقتصاد و دارایی به روش ثبتی اخذ گردیده است

 درآمد توزیع

ده و ااام شااانج ایران یامل کاانااط بااوساات 0901 الااار در سااب ناااولی خانوار(، برای وار )بودجهااو درآمد خان هاازیناه یااررسااب

 بوده است.  زندگی هزینه شاخص محاسبه برای مصرف ضرایب آوردن دست هااا، بیاررساب نااای یاااصل دفااه

 بارایار در ضاظان دادیامنظور تج هااب راناای یامل بانک اقتصادی ایااهیاررسااب ، ادارهطوالنی هااوقف کااپس از ی 0991ال ااس در

 هاازمین ناااار در ایااه آمااه تهیااشهر کشور، ب 89ه دراونااوارهای نماانااه خااه باا، با مراجعدگیاازن هاازیناه صااخاش تاامیاااه

، باه ریااشه ایاوارهااناو درآمد خ هاازینااورد هااارا در م یااایااهیاررساا، برانااای زیاامرک کااناب 0911 الااود. از ساانم ادرتاامب

 ،رااتردهااگست یاااساو در مقی ریاوارها در نقاط شهااناخ اهزینااااز ه ریااارگیاا، آم0911 ت. از سالاااداده اس جامااان باارتاطاااور م

ل ااماری را نیز شاای شهاوارهاه، درآمد خانار هزیناالوه باع 0999 ری از سالاارگیاان آمااد. ایااش روعاش ایران آمار رکزااط مااوسات

 .استو منتشر شده  استخراج آن نتایج ام شده وااه انجاالاه ساا، هم0961و 0991 ،0999ای ااهالاه استثنای ساکنون ب اااو ت دواشیاام

 یااومااار عماآم لاک ط ادارهااوساااار تاان باااارای اولیاااب 0918 الااا، در سخانوارهای روستایی و درآمد هاازیناااز ه ریااارگیااآم

 .یافت تر، ادامهوسیع ، در مقیاسی0911 در سال ایران ز آمارارکاام ا تاااسیااسااب سااد و سپااش امااانج قاااباس
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 وریاجمه زیارکام بانک»و  «ز آمار ایرانارکام» عادو منب قاریا، از طریااشه انوارهایاخ و درآمد هاازیناار هاار، آماااضاح الادر ح

 شودمنتشر می مرکز آمار ایران ، توسطیاایاروست ایاوارهااانااو درآمد خ هازیناار هاو آم« ایران یااسالم

اذکور و م ایاوارهااناخ ،و روستایی انوار شهریاخ ساالنه یک خوراکی و غیر خوراکی هایمتوسط هزینه هایارااآمبرخی از  ل،اافص در این

ور، ااذکاامهااای رحاا. طاست شده ارائه ز آمار ایرانااارکاام اریااآم ایاااهرحاط جااایانت اسااس رابوستایی ضریب جینی مناطق شهری و ر

 قااریااز ط ای،هااوناانم ریاااآمارگی روش هاب SNAو  HSCP(9)هایهنشری اسااس راابد اامتح ملل انااازمااس هاییهااز توص فادهاا استااب

 گیرد.می انجام و روستایی در نقاط شهری نمونه ایااوارهاااناخ به هراجعاام

  

                                                           
3( National Household Survey Capability Programme.      
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  تعاریف و مفاهیم

 اقتصادی و توسعه رشد

 .ارزش افزوده خالص در کارگاه صنعتی، ارزش افزوده کارگاه منهای استهالک آن است :ارزش افزوده خالص در کارگاه صنعتی

 (.سرمایه ثابت )استهالک لص منهای مصرفارزش افزوده ناخا: ارزش افزوده خالص

 .ارزش افزوده در کارگاه صنعتی، ارزش ستانده کارگاه منهای ارزش داده آن است :ارزش افزوده در کارگاه صنعتی

 د.باشای مورد استفاده در تولید میارزش ستانده ناخالص منهای ارزش مصارف واسطه ارزش افزوده ناخالص:

ده، ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی ارزش افزو ارزش افزوده:

 آید.ص به دست میلگویند. پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خارا ارزش افزوده ناخالص می

 شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود بخش برسد.میتولید در بخش  هکهستند کاالها و خدماتی ارزش  ارزش ستانده:

سطه: صارف وا شکل داده یا فرایند تولید یکها در داده صورت به که خدماتی کاالها و ارزش ارزش م صرف، تغییر  ستثنایشوند به می م  ا

 شود.می ثابت ثبت سرمایه مصرف عنوان به که ثابت هایدارایی مصرف

ه در  بورس انرژی و بورس و فرابورس در قیمت جاری و حجم کاالی معامله شااادمجموع تعداد اوراق بهادار معامله شاااده در  ارزش معامالت:

 باشد.قیمت جاری می بورس کاال در

به جز کاالهایی که به عنوان مصارف واسطه  ای بخش در یک دوره زمانی مشخص،ارزش کل کاالهای سرمایه ارزش موجودی سرمایه ثابت:

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن است. وری نیروی کار:بهره

 هدور در یک شده کار انجام جبران خود برای کارکنان به بنگاه توسط پرداخت قابل غیرنقدی و نقدی اجرت لک جبران خدمات کارکنان:

، کار کارکنان خدمات باشد. جبران شده پرداخت یا بعد از آن با آن کار یا همزمان انجام از قبل اجرت این که از این اعم است معین حسابداری

 .گیردنمی بر باشد در نگرفته صورت پرداختی آن مقابل در را که داوطلبانه

از فعالیت تولیدی هستند که دارای موجودیت مستقل از تولید کننده آن نبوده و معموالً در زمان تولید محصوالت غیر ملموس حاصل خدمات: 

 .گیردها جدا نیست و این دو فرایند همزمان صورت میشوند. خرید و فروش خدمات از تولید آنمصرف می

های اولیه قابل دریافت توسااط درامدرت اساات از حاصاال جمع ناخالص ملی، عبا درامدبر طبق تعریف مرکز آمار ایران،  درامد ناخالص ملی:

جمع جبری محصول ناخالص داخلی با ناخالص ملی از حاصل درامدواحدهای نهادی مقیم یک کشور در یک دوره زمانی معین. به عبارت دیگر، 

 شود.( نیز نامیده میGNPآید که محصول ناخالص ملی )از خارج به دست می درامدخالص 

 گویند.سرانه می درامدملی را بر تعداد جمعیت یک کشور تقسیم گردد حاصل را  درامددر صورتی که  ملی سرانه: درامد

آید که در صورت اضافه کردن خالص ( بدست میGDPهای اقتصاد کشور تولید ناخالص داخلی )های بخشاز جمع ارزش افزوده ملی: درامد

های استهالک در آن گویند که هزینهآید تولید ناخالص ملی را از آن جهت ناخالص میی بدست میهای خارج از کشور تولید ناخالص ملدرامد

ه متعلق ی کدرامدملی یعنی  درامدآید. ملی بدست می درامدهای استهالک را از تولید ناخالص ملی کسر نماییم منتشر است. بنابراین اگر هزینه

 به مردم یک کشور است. 
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المللی پول رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص اس تعریف صندوق بینبراس رشد اقتصادی:

( در سال مورد بحث GDP( یا تولید ناخالص داخلی )GNPدر مقایسه با مقدار آن در سال پایه و در سطح کالن افزایش تولید ناخالص ملی )

 های سال پایه استفادهشود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی از قیمته رشد اقتصادی محسوب میبه نسبت مقدار آن در یک سال پای

تهالک ها )تورم( اسشود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمتمی

 ای حذف گردد.تجهیزات و کاالهای سرمایه

گیرند. کاالها و خدمات مصرفی، کاالها یا های افراد مورد استفاده قرار میکاالهایی هستند که برای ارضا احتیاجات و خواسته کاالهای مصرفی:

ست که بدون هیچگونه تغییر شکل )این تغییر شکل طبق تعریف سیستم حساب شود ماننخدماتی ا د های ملی نباید به عنوان تولید محسوب 

سات غیر پخت غذا س سط خانوارها، مو سط خانوار( تو سته تو ستقیم نیازها یا خوا ضای م انتفاعی در خدمت خانوارها یا واحدهای دولتی جهت ار

 رسد.های فردی، یا نیازهای جمعی به مصرف می

سرمایه شین ای:کاالی  شینمانند تراکتور، ما ستند که در تولید کهای چاپ، ما ساجی و ...، کاالهایی ه ستفاده قرار های ن االهای دیگر مورد ا

 گیرند. می

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک دوره زمانی فعالیت محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی محصول ناخالص داخلی:

 شود:محصول ناخالص داخلی به سه روش زیر محاسبه میمعین است. 

 .شودهای ناخالص کلیه واحدهای تولیدی مقیم محاسبه میاز جمع ارزش افزودهدر این روش محصول ناخالص داخلی  :روش تولید

 آید.های اولیه توزیع شده توسط واحدهای تولیدی مقیم به دست میدرامددر این روش محصول ناخالص داخلی از جمع  روش درامد:

ش :روش هزینه صارف نهایی، ت ست با جمع م صول ناخالص داخلی برابر ا صادرات، منهای واردات در این روش مح سرمایه ناخالص و  کیل 

 کاالها و خدمات.

همچنین از  میزان کل انرژی مصرف شده در فرآیند تولید کاال و خدمات برحسب مقادیر وزنی حامل های انرژی. مقدار انرژی مصرف شده:

یمت محصوالت و خدمات در کشورهای مختلف گردد، و معموالً سطح قسرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می درامدآنجا که شاخص 

گردد. در این روش، مقدار تولید کاالهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می

  گردد.سرانه آنان محاسبه می درامدآن کاالها ضرب شده و پس از انجام تعدیالت الزم، تولید ناخالص ملی و 

 پولی و مالی

المللی اسات. ارز، در در مفهوم محدود آن پول رایج کشاورهای خارجی و در مفهوم وسایع آن کلیه وساایل پولی پرداختی در مبادالت بین ارز:

   .شودمفهوم وسیع آن منحصر به اسکناس نبوده بلکه اسنادی از قبیل چک، سفته و برات را نیز شامل می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس مجموع حاصلضرب آخرین قیمت سهام شرکت :دار یا فرابورسارزش بازار بورس اوراق بها

 در تعداد سهام منتشر شده آنهاست.

ر ارزش اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار که به صورت مجموع حاصلضرب تعداد اوراق بهادا ر:ارزش معامالت بورس اوراق بهادا

  .شودمعامله شده در قیمت جاری آن محاسبه می

  .شودارزش کاالی مورد معامله در بورس کاال که به صورت مجموع حاصلضرب کاال در قیمت جاری آن محاسبه می :ارزش معامالت بورس کاال
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مله شده توسط اشخاص خارجی در مجموع حاصلضرب تعداد اوراق بهادار معا :ارزش معامالت سرمایه گذاران خارجی در بورس یا فرابورس

 باشد. قیمت جاری در بورس یا فرابورس می

ارزش اوراق بهادار مورد معامله در فرابورس که به صورت مجموع حاصلضرب تعداد اوراق بهادار معامله شده در قیمت  :ارزش معامالت فرابورس

  .شودجاری آن محاسبه می

  .ها استصلضرب اندازه قرارداد در قیمت قراردادهای آتی سهام در قیمت آنمجموع حا :ارزش معامالت قرارداد آتی سهام

   .شودهای عمرانی پیش بینی میهای طرحاعتباراتی که برای تامین هزینه :ایهای سرمایهاعتبار تملک دارایی

شور برای بازپرداخت تعهدات، وام :های مالیاعتبارات تملک دارایی صیل داراییاعتباری که در بودجه کل ک های مالی در نظر گرفته ها و تح

   .شودمی

های اقتصااادی و اجتماعی های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشاات سااطح فعالیتاعتباراتی که برای تامین هزینه :ایاعتبارات هزینه

   .شوددولت پیش بینی می

 .سید بیش از یک سال یا بدون سر رسید در آن مورد معامله قرار گیردبازاری که اوراق بهادار بلند مدت با سرر :بازار سرمایه اوراق بهادار

 گیرد. بازاری در قالب شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیک که معادالت اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکرات صورت می س:بازار فرابور

 گیرد.گران، مورد داد و ستد قرار میوسط کارگزاران و یا معاملهبازاری متشکل و سازمان یافته که اوراق بهادار در آن ت :بورس اوراق بهادار

 گیرد.میبازاری متشکل و سازمان یافته که در آن کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال توسط کارگزاران مورد داد و ستد قرار  :بورس کاال

، خسارت وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه کند در ازای پرداخت وجه یاعقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می بیمه:

 پردازدگر میگر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمهوارده بر وی را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه

 نامند. شود موضوع بیمه میحق بیمه و آنچه را که بیمه می

ست که به آن پول پایه :پایه پولی سیار مهم پولی ا  هگویند، زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر بپر قدرت هم می پولی یکی از متغیرهای ب

شود دارای دو اساس ترازنامه بانک مرکزی تهیه می شود. پایه پولی که بر( در نقدینگی میافزایش چند برابر آن )معادل ضریب فزاینده نقدینگی

 د.شایان ذکر است منابع و مصارف پایه پولی با یکدیگر برابر هستناست.  ند از منابع و مصارفاوجه که عبارت

ملیات بانکی عتسهیالت اعطایی بانکی، عبارت است از تأمین مالی یا تضمین تعهاااادات مالی متقاضیان طبق قانون  :تسهیالت اعطایی بانكی

گذاری مستقیم، مضاربه، های اعطای تسهیالت بانکی عبارتند از: قرض الحسنه، مشاااارکت مااادنی، مشاااارکت حقوقی، سرمایهبدون ربا. روش

 معامالت سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، و خرید دین. 

 قیمت کاالها و خدمات در یک اقتصاد در طول یک دوره مشخص است.  افزایش مستمر و پایدار در سطح عمومی :تورم

 .رجوع شود به محصول ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی:

 .مجموع تعداد اوراق بهادار معامله شده در بورس اوراق بهادار است :حجم معامالت بورس اوراق بهادار

 در بورس کاال است.  مجموع تعداد کاالی معامله شده :حجم معامالت بورس کاال

مجموع تعداد اوراق بهادار معامله شده در بورس یا فرابورس توسط اشخاص  :حجم معامالت سرمایه گذاران خارجی در بورس یا فرابورس

 خارجی است.

 مجموع تعداد اوراق بهادارمعامله شده در فرابورس است.  :حجم معامالت فرابورس
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 اند. هایی که طی دوره مورد بررسی توسط موسسات بیمه صادر شدهنامه مجموع حق بیمه بیمه :حق بیمه تولیدی

 نسبت حق بیمه تولیدی موسسات بیمه طی یک سال بر جمعیت کشور است.  :حق بیمه سرانه

 شود.گذار پرداخت میگر بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، جهت جبران خسارت به بیمهوجهی است که بیمه پرداختی: خسارت

ال و المللی و طداراییهای خارجی سیستم بانکی، شامل طال و ارز پشتوانه، سهام ایران در مؤسسات بین :های خارجی سیستم بانكییدارای

 ارز آزاد است. 

شاخص قیمت شور انتخاب می :سال پایه  صادی و اجتماعی ک شرایط اقت ست که با توجه به  شاخصسال معین و ثابتی ا ها در همه شود و 

 است. 011شوند. عدد شاخص در آن سال برابر دیگر بر مبنای آن ساخته شده و با آن مقایسه می هایدوره

تواند شامل مقادیر واقعی کاالها یا خدات کسب شده می CPIمجموعه مشخصی از کاالها و خدمات است که در تهیه  :سبد کاالها و خدمات

 باشد.  ای معین و یا مقادیر فرضییا مصر ده خانواها در دوره

ه ها بگذارند و بانکها به سپرده میگذاری مدت دار، صاحبان سپرده، پول خود را نزد بانکدر سپرده سرمایه :دارگذاری مدتسپرده سرمایه

سپردهعنوان وکی سپردهگذار عمل میل  صل از این  ستفاده قرار میکنند و منافع حا سالمی مورد ا ساسگیرد. منافع ها، طبق عقد قرارداد ا  بر ا

 شود.گذار و بانک، تقسیم میعقد قراردادی بین سپرده

هایی است که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی طبق ها و وجوه بخش خصوصی، سپردهسپرده :ها و وجوه بخش خصوصیپردهس

سپرده میضوابطی به بانک شرح زیرشود با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها  سپرده می ها به   سپرده -کنند: الف مبادرت به قبول 

   .گذاریسپرده سرمایه -قرض الحسنه ب 

ه از توانند با استفادها میشود که صاحبان آنهایی گفته میانداز، به سپردههای قرض الحسنه پسسپرده ز:انداالحسنه پسهای قرضسپرده

ها گیرد؛ اما، طبق قانون، بانکهای قرض الحسنه پس انداز سودی تعلق نمیسپرده دفترچه حساب پس انداز، از حساب خود برداشت کنند. به

 ها، جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی به سپرده گذاران اعطا کنند. توانند به منظور جذب و تجهیز این گونه سپردهمی

سنههای قرضسپرده سپردهطبق قانون، بانک :الح سها  سنه را از طریق ح دو  کنند. در هرمیهای جاری و پس انداز قبول ابهای قرض الح

سپرده، بانک سرمایهنوع  سپردهها مکلفند عندالمطالبه، از موجودی  سترد نمایند. به این  ست کند م سگذار، به هر مقدار که درخوا علق ودی تها 

 .گیردنمی

ده از سرمایه با منشأ خارجی در قالب یک بنگاه اقتصادی جدید اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی یا ایرانی که با استفا :گذار خارجیسرمایه

  .گذاری کنندیا موجود در ایران، سرمایه

گذار خارجی و غیرنقدی شامل ماشین آالت و انواع سرمایه اعم از نقدی شامل وجوه نقد و سود سهام قابل انتقال سرمایه :سرمایه خارجی

صله و مواد اولیه افزودنی و کمکی، حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منف

 .شودگذار خارجی به کشور وارد میو سایر موارد مجازشده که با تصویب هیأت دولت توسط سرمایه

 .ورقه بهاداری که نشان دهنده میزان مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است :سهم

 .شودهای تجاری، تخصصی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سیستم بانکی گفته میبه مجموعة بانک :م بانكیسیست
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رات شود و میانگین تغییای که توسط یک سازمان آماری رسمی تهیه و منتشر میشاخص قیمت ماهانه یا فصلی :شاخص قیمت مصرف کننده

گیرد. تعریف دقیق آن در کشورهای مختلف فرق یا مصرف شده توسط خانوارها را اندازه مینسبی قیمت کاالها و خدمات مصرفی کسب شده 

 کند. می

های مجموعه مشخصی از کاالها و خدمات در بین دو دوره زمانی شاخصی که نشان دهنده میانگین تغییرات نسبی در قیمت :شاخص قیمت

 باشد می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیانگر روند سطح عمومی قیمت کل شرکتشاخصی که  :شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

 و ناشی از تغییر قیمت سهام و تقسیم سود نقدی است. 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و شاخصی که بیانگر روند سطح عمومی قیمت کل شرکت :شاخص کل بورس اوراق بهادار

 دهد. ها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان میمی قیمتتغییرات سطح عمو

تی های دیداری بخش غیر دولها که از درجة نقدینگی کمتری نسبت به سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکبه آن قسمت از سپرده :شبه پول

 هایهای قرض الحسنه پس انداز و سپردهگذاری مدت دار، سپردههای سرمایهشود در حال حاضر شبه پول شامل سپردهبرخوردار است گفته می

 متفرقه است. 

ی دیگر، دهد. به عبارتهای تجاری نشان میضریبی است که قدرت افزایش حجم نقدینگی را بر اساس فعالیت بانک :ضریب فزاینده نقدینگی

 د.کنلی حجم نقدینگی چقدر تغییر میدهد در ازای هر واحد پایه پوضریب فزاینده نقدینگی نشان می

 نسبت مجموع حق بیمه تولیدی موسسات بیمه در یک سال به تولید ناخالص داخلی کشور است. :ضریب نفوذ بیمه

ها در انواع معامالت اسااالمی، در پایان مدت، مبلغی سااود به صاااحبان سااپرده عنوان وکیل سااپرده گذار با به کارگیری و اسااتفاده از این پول

سودپرداخت می صد این  شرایط بازار و  نمایند. در شارکت نموده،  سود بانک را عملیاتی که در آن م شده و با توجه به مقدار  از پیش تعیین ن

ست شخص میسیا سپرده گذار پرداخت میهای دولت م ساب به  صورت علی الح سود، ماهانه و به  شی از این  سپردهشود. بخ ها به شود. این 

   شود.یم میگذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسسپرده سرمایه

 .گیردقیمتی که ورقه بهادار براساس آن مورد معامله قرار می :قیمت بازار اوراق بهادار

 ( در مبادله با پول رایج یک کشور است.SDRنارخ ارز، قیمت واحاد پاول خارجی یا یک واحاد حق بارداشت مخصاوص ) :نرخ ارز

ای هپول )سپردهها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص( و شبه لتی نزد بانکهای دیداری بخش غیردوبه مجموعة پول )سپرده: نقدینگی

   .شودهای متفرقه( نقدینگی گفته میالحسنه پس انداز و سپردههای قرضدار، سپردهگذاری مدتسرمایه

 بودجه و بخش عمومی

ها برای مدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینهبرنامه مالی دولت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درا :بودجه کل کشور

  .شودهای قانونی کشور میها و هدفانجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست

 هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور این عنوان منظور شود. درامد :اختصاصی دولت درامد

 دهد. دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می منظور آن :دولت درامد

های مذکور به موجب قوانین و هایی که شرکتیا فروش کاال و سایر فعالیت هایی که در قبال ارائه خدمت ودرامد :های دولتیشرکت درامد

 .شودها میعاید آن شرکت ،مقررات مجاز به انجام آنها هستند
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حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر  درامدهای دولتی و ها، موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتوزارتخانه درامد :ومی دولتعم درامد

 .شودهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت این عنوان منظور میدرامد

وانین وصول و با عناوین اصلی مستقیم و غیرمستقیم دولت است که تحت عنوان مالیات و طبق ق درامدیکی از منابع  :های مالیاتیدرامد

 شود بندی میطبقه

ها های دولتی، سایر منابع تامین اعتبار، سپردهشرکت درامداختصاصی،  درامدعمومی،  درامدتمامی وجوهی که تحت عنوان  :های دولتدریافتی

های خزانه داری د آنها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابشود و ماننو هدایا به استثنای هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می

 کل متمرکز شود. 

شود که مالیات را بر قیمت کاال افزوده مالیاتی که به تولید یا فروش برخی کاالهای ساخت داخل یا وارداتی وضع می :مالیات بر ارزش افزوده

  .شودو از مصرف کنندگان وصول می

نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بال عوض و یا از طریق معامالت  درامدمالیاتی که بر  :اتفاقی ددراممالیات بر 

  .شودمحاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل وصول می

انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در  هایناشی از فعالیت درامدها و مالیاتی که بر شرکت :اشخاص حقوقی درامدمالیات بر 

  .شودایران یا خارج از ایران حاصل شده وصول می

 .شودنوعی مالیات بر دارایی که طبق قانون پس از کسر بدهی از دارایی از مؤدی وصول می :مالیات بر ثروت

 .شودع میمالیاتی که طبق قانون بر دارایی اشخاص و مؤسسات وض :مالیات بر دارایی

  .شودشغلی اشخاص حقیقی وضع می درامدکه موجب قانون بر  درامدنوعی مالیات بر  :مشاغل درامدمالیات بر 

  .شوداشخاص حقیقی و حقوقی وضع می درامدمالیات مستقیمی که طبق قانون بر  :درامدمالیات بر 

 .شودروش و مصرف برخی از کاالها و خدمات وضع میمالیاتی است که طبق قانون بر تولید، ف :مالیات بر کاالها و خدمات

شامل حقوق ورودی )حقوق پایه و سود بازرگانی( و کلیه عوارضی است که براساس قوانین و مقررات از واردکنندگان کاال  :مالیات بر واردات

 گردد. دریافت می

 قابلیت انتقال به دیگری را ندارد.  شود وو دارایی اشخاص حقیقی وضع می درامدمالیاتی که بر : مالیات مستقیم

های اجباری و بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکمیت و تامین عبارتست از پرداخت :مالیات

 گیرد. مصارف عمومی صورت می

 شود و قابلیت انتقال به اشخاصها و خدمات وضع میهایی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کاالمالیات :های غیرمستقیممالیات

 دیگر را دارند. 

 ای مندرج در قانون بودجه ساالنه کل کشور است. های سرمایهروشی برای فروش منابع حاصل از دارایی :ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 درامد توزیع

و مرکز  یو هر سال توسط بانک مرکز دیآیلورنز به دست م یحنازمن است که درامد یشاخص نابرابر ینیج بیضر (:GINI) ضریب جینی

باشد  کاماًل برابر درامد عیکه توز یداراست. درصورت زیرا ن یمحاسبه در سطح استان تیو قابل شودیکل کشور محاسبه و اعالم م یبرا رانیآمار ا
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آن  انگریکوچکتر باشد ب بیضر نیاست هر چه ا کی یمساو بیضر نیکاماًل نابرابر باشد، ا درامد عیتوز که یصفر و درصورت یمساو بیضر نیا

 ت.شده اس عیتر توز عادالنه درامداست که 

 خالص مانده، هزینهشده، در دوره آماری کسر شود، باقیهرگاه ارزش کاالی دست دوم فروش رفته از ارزش کاالی مشابه خریداری  خالص: هزینه

 «ناخالص هزینه»به کار رفته است، ارقام « ناخالص» ها واژههای این نشریه که در عنوان آنآن دسته از جدولخانوار در کاالی مربوطه خواهد بود. 

 کنند.ه میئرا ارا« خالص هزینه»جداول، ارقام مربوط به  و بقیه

  ن کاال است.کاالی مورد نظر بدون کسر فروش دست دوم از هما ناخالص عبارت از ارزش تهیه هزینه ناخالص: هزینه

شود. کاال یا خدمت تهیه شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا یا هدیه به دیگران، هزینه نامیده می ارزش پولی کاال یا خدمت تهیه :هزینه

رد که به صورت پولی ها( در اختیار خانوار قرار گیتواند از طریق خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت، از محل کسب و مجانی )از سازمانشده می

 شود.منظور می براورد شده و جزو هزینه

( 1های آن )به جز کره( و تخم پرندگان ( شیر و فراورده9( گوشت 8های آن آرد، رشته و فراورده نان، ( غالت،0 شامل های خوراك:هزینه

ها ها، چاشنی( ادویه1ها شکر، مرباها و شیرینی ( قند،1ات های تازه و خشک شده و حبوب( سبزی6ها و خشکبار ( میوه9ها و کره روغن، چربی

 .باشدمی ( دخانیات01ها ( چای، قهوه، کاکائو و نوشابه3های خوراکی و سایر ترکیب

( مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول 9( مسکن، آب، فاضالب، سوخت و روشنایی 8( پوشاک و کفش 0 شامل های غیر خوراك:هزینه

 ( غذاهای آماده، هتل و رستوران3( آموزش و تحصیل 1( خدمات فرهنگی و تفریحات 1( ارتباطات 6و نقل ( حمل 9( بهداشت و درمان 1ا هآن

 .است ( کاالها و خدمات متفرقه01 
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 رشد و توسعه اقتصادی

   

       

 سال

سهم بخش کشاورزی و 

ماهیگیری از تولید 

 اخلیناخالص د

سهم بخش 

صنعت از تولید 

 ناخالص داخلی

سهم بخش 

معدن از تولید 

 ناخالص داخلی

سهم بخش استخراج نفت 

و گاز طبیعی از تولید 

 ناخالص داخلی

سهم بخش تامین آب، برق 

و گاز طبیعی از تولید 

 ناخالص داخلی

سهم بخش 

ساختمان از تولید 

 ناخالص داخلی

سهم بخش 

خدمات از تولید 

 لیناخالص داخ

0936 4/8 1/11 6/111 6/14 1/1 3/8 8/15 

0931 1/8 9/11 8/18 7/17 4/1 3/9 8/46 

0931 8/3 9/16 3/16 1/11 4/6 2/4 1/47 

 

 نرخ رشد اقتصادی )به قیمت بازار( )درصد( نرخ رشد اقتصادی )بدون نفت( )درصد(

 

 

 
 

 های جاری( )میلیارد ریال(محصول ناخالص داخلی )بدون نفت به قیمت (میلیارد ریالهای جاری( )محصول ناخالص داخلی )به قیمت
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0
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9
1
9
6

1111 1115 1113

1/0

-1/0

-6/3

-01
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1
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1111 1115 1113

01193991

89919811

99113109
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1

9111111

01111111

09111111

81111111

89111111

91111111
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09091311

81119101

81193619
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 (سهم واردات کاالهای مصرفی از کل واردات )درصد

 

 

 تراز بازرگانی )میلیون دالر(

 

 
 

 صادرات غیر نفتی )میلیون دالر(

 
 

 واردات )میلیون دالر(
 

 
 

%13

%11

%11

1111 1115 1113

-1111

0631

-8961

-1111

-6111

-1111

-8111

1

8111

1111

1111 1115 1113

16318

11901

10911

91111

11111

18111

11111

16111

11111

1111 1115 1113

31131

12112 11515

1

01111

81111

91111
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91111

61111

1111 1115 1113
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 و مالی پولی

     سال

 ضریب فزاینده نقدینگی )هزار میلیارد ریال( پایه پولی

 )درصد(

 هاتسهیالت پرداختی بانک

 )هزار میلیارد ریال(

 نرخ برابری دالر در بازار آزاد

 )ریال(

 ///

///

///

 

 بدهی بلندمدت و کوتاه مدت خارجی )میلیون دالر(

 
 

 

 

 نقدینگی پول و شبه پول )هزار میلیارد ریال(
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 بورس و بیمه

 سال
    

 شاخص بورس تهران
ارزش کل بازار بورس 

 میلیارد ریال()
 )درصد( ضریب نفوذ بیمه

  حق بیمه سرانه

 )میلیون ریال(

0936 96295 
 1411733 

 2.3 
 4.2 

 

0931 178619 
 9446499 

 2.4 
 1.1 

 

0931 112951 
 26147319 

 2.1 
 7.2 

 

 

 ارزش معامالت بورس، فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی

 

 
 

 حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه 

 

 

1

0111111

8111111

9111111

1111111

9111111

6111111

1111 1115 1113

ال
 ری

رد
لیا

می

ارزش معامالت بورس ارزش معامالت فرا بورس

ارزش معامالت بورس کاال ارزش معامالت بورس انرژی








/ /

1

011111

811111

911111

111111

911111

611111

111111

1396 1397 1398

ال
ری

د 
ار
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می

حق بیمه تولیدی خسارت پرداختی
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1
9

01
09
81
89
91
99
11
19
91

مسکن بهداشت و درمان آموزش حمل و نقل

صد
در

0936 0931 0931

/
/
/
/
/
/
/

نان و غالت  د گوشت قرمز و سفی

و فرآورده های آنها 

رغ شیر، پنیر و تخم م روغن ها و چربی ها  میوه و خشکبار  و سبزی ها)سبزیجات 

( حبوبات

شکر، مربا، عسل ، 

شکالت و 

ر و قند و شک)شیرینی

(  شیرینی ها

صد
در

0936 0931 0931

 نرخ تورم

 سال  

    
 نرخ تورم خانوار شهری

 ) درصد(

ورم خانوار روستایی نرخ ت

 )درصد(

شاخص قیمت خوراکی و 

 )درصد( هاآشامیدنی

شاخص قیمت کاالهای غیر 

 )درصد( خوراکی و خدمات

 /


/


/


/


/


/


/


/


/ 


/





/


 

 های منتخبنرخ تورم خوراکی و آشامیدنی

 

 

      
 

 نرخ تورم مسكن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل
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 بودجه و بخش عمومی

 سال
 

 
  

سهم درآمدهای نفتی از 

 )درصد( درآمدهای دولت

سهم تحقق درآمدهای مالیاتی 

 )درصد( از کل مالیات مصوب

های مستقیم سهم مالیات

 )درصد( از کل مالیات

ر مستقیم های غیسهم مالیات

 )درصد( از کل مالیات

 / ///

////

////

 

 های مستقیم از کل مالیات مستقیمسهم اجزا مالیات

 
 

 سهم درآمد عمومی و متفرقه وصولی از کل درآمد دولت

 

 

 

 
 

1/1

01/1

81/1

91/1

11/1

91/1

61/1

11/1

0936 0931 0931

صد
در

سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل مالیات 

های مستقیم

سهم مالیات بر درآمد از کل مالیات های 

مستقیم

سهم مالیات بر ثروت از کل مالیات های 

مستقیم


/


/


/


/


/


/

0 9 3 6 0 9 3 1 0 9 3 1

صد
در

سهم درآمد عمومی وصولی به کل درآمدها  سهم درآمد متفرقه وصولی به کل درآمدها
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%


%


%


%


%


%

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

خوراکی غیر خوراکی


%


% 
%


%


%


%

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

خوراکی غیر خوراکی

 توزیع درامد

 لسا
 

 ضریب جینی در مناطق شهری
 

 ضریب جینی در مناطق روستایی

 //
 //
//

 

 سهم هزینه های خوراکی و غیر خوراکی یک خانوار شهری 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 های خوراکی و غیر خوراکی یک خانوار روستاییسهم هزینه

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

 رشد و توسعه اقتصادی -9-9
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 های ملی و تراز بازرگانیحساب -1-1-1

 1113 1115 1111 واحد رحش

 99113109 89919811 01193991 میلیارد ریال  ...................... )به قیمت بازار( های جاریبه قیمت محصول ناخالص داخلی

 81193619 81119101 09091311 میلیارد ریال  ............................ )بدون نفت( های جاریبه قیمتحصول ناخالص داخلی م

 نرخ رشد اقتصادی
  ..................................................... محصول ناخالص داخلی)به قیمت بازار(

  .......................................................... محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(

 
 درصد
 درصد

 
0/1 
1/9 

 
0/1- 
9/0- 

 
3/6- 
9/1- 

  ........................................................................ ملی سرانه به قیمت جاری درامد
یارد هزار نفر/ میل

 ریال
1/801 0/913 0/119 

 9/1 0/1 1/1 درصد  ..........................سهم بخش کشاورزی و ماهیگیری از تولید ناخالص داخلی

 3/06 3/09 0/09 درصد  ...................................................... سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی

 9/06 1/01 6/09 درصد  ........................................................ سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی

 0/09 1/01 6/01 درصد  .................لص داخلیسهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از تولید ناخا

 1/6 1/9 0/9 درصد  .............. سهم بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی از تولید ناخالص داخلی

 8/1 3/9 1/9 درصد  ................................................. سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی

 0/11 1/16 1/91 درصد  .................................................... سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی

ای هقیمتناخالص داخلی )به  اخالص به تولیدنسبت میزان پس انداز ن

  ....................................................................................................................  جاری(
/// درصد

/ // درصد  ..................................... سهم صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی

 میلیون دالر  ......................................................................................... غیر نفتی سهم صادرات

  میلیون دالر  ..................................................................................................... وارداتسهم 

 -- میلیون دالر  .................................................................................................... تراز بازرگانی

  درصد  ............................................. سهم واردات کاالهای مصرفی از کل واردات

 مرکز آمار ایران. -ماخذ
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی. -
 .وزارت امور اقتصادی و دارایی -
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 1110سال پایه  -وری در سطح کل اقتصادبهره -2-1-1

 شرح

/ //  .................................................................. وده و تعداد شاغالنوری نیروی کار برحسب ارزش افزبهره

 -/ /  ............................................................................ وری نیروی کار برحسب ستانده و تعداد شاغالنبهره

/ //  ............................................. وری سرمایه برحسب ارزش افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابتبهره
 -/ /  ....................................................... وری سرمایه برحسب ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابتبهره

عوامل تولید برحسب ارزش افزوده و میانگین وزنی تعداد شاغالن و ارزش موجودی وری کل بهره

/ //  .................................................................................................................................................... سرمایه ثابت
موجودی یانگین وزنی تعداد شاغالن و ارزش وری کل عوامل تولید برحسب ستانده و مبهره

 -/ /  ......................................................................................................... سرمایه ثابت و ارزش مصارف واسطه

 - - /  ................................................................................................................................................ وری انرژیبهره

 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ
 

 

 1110سال پایه  - وری کل عوامل تولید برحسب ارزش افزوده و میانگین وزنی تعداد شاغالن و ارزش موجودی سرمایه ثابتبهره -1-1-1

  های اقتصادیفعالیت

   ...................................................................................................................گروه کشاورزی
   .................................................................................................................. گروه نفت و گاز

   ......................................................................................................... صنایع و معادنگروه 
/ //  ............................................................................................................................................. معدن

/ //  ........................................................................................................................................... صنعت

/ //  .............................................................................................................................. آب، برق و گاز

/ //  ...................................................................................................................................... ساختمان

   ...................................................................................................................... گروه خدمات
/ //  ............................................................................................................حمل و نقل و انبارداری 

/ //  ....................................................................................................................................... ارتباطات

/ //  ................................................................................................................................ سایر خدمات

   ............................................................................................................ مجموع بدون نفت 
 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ
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  -سرمایه ثابت و ارزش مصارف واسطه وری کل عوامل تولید برحسب ستانده و میانگین وزنی تعداد شاغالن و ارزش موجودیبهره -1-1-1

 1110سال پایه 

 های اقتصادیفعالیت

 -   .....................................................................................................................شاورزیگروه ک

 -   .................................................................................................................... گروه نفت و گاز

 -   ........................................................................................................... گروه صنایع و معادن

 -/ /  ................................................................................................................................................ معدن

 -/ /  .............................................................................................................................................. صنعت

 -/ /  ................................................................................................................................. آب، برق و گاز

 -/ /  ......................................................................................................................................... ساختمان

 -   ........................................................................................................ گروه خدمات

 -/ /  ................................................................................................................ حمل و نقل و انبارداری

 -/ /  .......................................................................................................................................... ارتباطات

 -/ /  ................................................................................................................................... سایر خدمات

 -   .............................................................................................................. مجموع بدون نفت 

 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ
 
 
 

 1110سال پایه  -وری سرمایه براساس ستانده و ارزش موجودی سرمایه ثابت بهره -3-1-1

 های اقتصادیفعالیت

 -  .................................................................................................................... گروه کشاورزی

 -  .................................................................................................................... گاز گروه نفت و

 -  ........................................................................................................... گروه صنایع و معادن

 -// ................................................................................................................................................ معدن

 -// .............................................................................................................................................. صنعت

 -// ................................................................................................................................ آب، برق و گاز

 -// ......................................................................................................................................... ساختمان

 -  ........................................................................................................................ گروه خدمات

 -// ................................................................................................................ حمل و نقل و انبارداری

 -// .......................................................................................................................................... ارتباطات

 -// ................................................................................................................................... سایر خدمات

 -  .............................................................................................................. مجموع بدون نفت 

 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ
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 1110سال پایه  -وری سرمایه براساس ارزش افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابت بهره -1-1-1

 های اقتصادیفعالیت

  ....................................................................................................................گروه کشاورزی
  ................................................................................................................... گروه نفت و گاز

  .......................................................................................................... گروه صنایع و معادن
///  ............................................................................................................................................... معدن

///  ............................................................................................................................................. صنعت
///  ................................................................................................................................ آب، برق و گاز

///  ........................................................................................................................................ ساختمان

  ....................................................................................................................... گروه خدمات
///  ............................................................................................................... حمل و نقل و انبارداری

///  ......................................................................................................................................... ارتباطات
///  .................................................................................................................................. دماتسایر خ

  ............................................................................................................. مجموع بدون نفت 

 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ

 

 

 

 

 

 1110سال پایه  -وری نیروی کار براساس ارزش ستانده و تعداد شاغالن بهره -5-1-1

 های اقتصادیفعالیت

 -  .................................................................................................................... گروه کشاورزی

 -  .................................................................................................................... گروه نفت و گاز

 -  ........................................................................................................... گروه صنایع و معادن

 -// ................................................................................................................................................ معدن

 -// .............................................................................................................................................. صنعت

 -// ................................................................................................................................ آب، برق و گاز

 -// ......................................................................................................................................... ساختمان

 -  ........................................................................................................................ گروه خدمات

 -// ................................................................................................................ حمل و نقل و انبارداری

 -// .......................................................................................................................................... ارتباطات

 -// ................................................................................................................................... سایر خدمات

 -  .............................................................................................................. مجموع بدون نفت 

 .وری ایرانسازمان ملی بهره -ماخذ
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 1110سال پایه  -وری نیروی کار براساس ارزش افزوده و تعداد شاغالن بهره -3-1-1

 های اقتصادیفعالیت

  .................................................................................................................... گروه کشاورزی
  .................................................................................................................... گروه نفت و گاز

  ........................................................................................................... گروه صنایع و معادن
///  ................................................................................................................................................ معدن

///  .............................................................................................................................................. صنعت
///  ................................................................................................................................ آب، برق و گاز

///  ......................................................................................................................................... ساختمان

  ........................................................................................................................ گروه خدمات
///  ................................................................................................................ حمل و نقل و انبارداری

///  .......................................................................................................................................... ارتباطات
///  ................................................................................................................................... سایر خدمات

  .............................................................................................................. مجموع بدون نفت 

 .وری ایرانسازمان ملی بهره -ماخذ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 پولی و مالی -2-9
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 درصد(-)هزار میلیارد ریال                                                                  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های پولی شاخص -1-2-1

  رشد متغیرهای پولیی پولیمتغیرهاشرح


  .......................................................................................... پایه پولی

/ /////  ...................................... های خارجی بانک مرکزیخالص دارایی
/ /-//-/  ............................. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

/ ////-/  ....................................................هابات بانک مرکزی از بانکمطال
/ -/-/-/-//-  ...................................................... خالص سایر اقالم بانک مرکزی

   ................................................................. ضریب فزاینده نقدینگی
  ........................................................................................... نقدینگی

  ............................................................................................... پول
/ /////  ......................................... اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

 /////  .....................................................سپرده دیداری بخش غیردولتی

  ...................................................................................... شبه پول
/ ///// ......................................................................... اسکناس و مسکوک در جریان

/ //// .................................. ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزیبانکسپرده 
/ ////  .................................................................................................. قانونی

/ ////  ............................................................................................ (8)دیداری

  ...................................... های خارجی سیستم بانكیخالص دارایی
  .............................. ز بخش دولتیخالص مطالبات سیستم بانكی ا

/ ////  ........................................................................... خالص مطالبات از دولت
/ //-/-//  ................................ های دولتیخالص مطالبات ازموسسات و شرکت

/ /////  ............... های آتی(سال درامدمطالبات از بخش غیر دولتی )بدون سود و 
   ......................................................... سپرده های بخش غیر دولتی

 ///// ............................................................................................................ دیداری
/ ///// .................................................................................................... غیر دیداری

/ /////  ..................................................................... اندازقرض الحسنه پس
/ ///  ................................................................... اردسرمایه گذاری مدت

/ //-///  ...................................................................... کوتاه مدت 
/ /////  .......................................................................... بلند مدت

/ /////  .............................................................. یک ساله 
/ //-///  ................................................................ دو ساله 
/ //-/-/-/  ............................................................... سه ساله 

/ //-//-/  ............................................................ چهار ساله 
/ //-/-/-/  .............................................................. پنج ساله 

/ /////  ................................................................................................... متفرقه

 باشد.مقدماتی می 0931ارقام مربوط به پایان سال  -0
 .باشدنزد بانک مرکزی نیز می هابانکهای ارزی دیداری شامل سپرده -8

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی. -ماخذ

  



 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوربرنامه ششم توسعه های شاخص                                                          های اقتصادی          شاخص -1

11 

 ()هزار میلیارد ریال                                             های اقتصادیو موسسات اعتباری به تفكیک بخش هابانکتسهیالت پرداختی  -2-2-1

شرح



 ......................................................................................................................... ///

 ///

 ///

 ///

 ///

 ///

 ///

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی. -ماخذ
 

 )میلیون دالر(                                                                                                                         کشور خارجی هایدهیب -1-2-1

 11111115 1113 شرح



 

 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی. -ماخذ
 

 )ریال(                                                                                         بانكی(عمده با ریال در بازار رسمی )بین ارزهاینرخ برابری  -1-2-1

 سوئیسفرانک صد ین ژاپن پوند انگلیس یورو دالرآمریكا سال






 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

 درصد()                                                                  بانكی(عمده با ریال در بازار رسمی )بین ارزهاینرخ رشد ساالنه نرخ برابری  -3-2-1

 سوئیسفرانک صد ین ژاپن پوند انگلیس یورو دالرآمریكا سال

/////

/////


 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 )ریال(                                                                                            (0)بانكی(با ریال در بازار آزاد )بین عمده هایارزنرخ برابری  -1-2-1

 سوئیسفرانک صد ین ژاپن پوند انگلیس یورو دالرآمریكا سال






 دولت توسط شده تعیین هایچارچوب از خارج ارز آزاد بازار در ایمعامله هرگونه انجام وزیران هیات مصوبه بنابه ،0931 سال مرداد ام09 تا فروردین ام88 دوره طی -0

 مارآ از متقاطع صورت به و آزاد بازار در آمریکا دالر مقابل درهم و ریال مقابل درهم برابری نرخ اساس بر آزاد، بازار در ریال مقابل دالر برابری نرخ لذا و بود شده اعالم ممنوع
 آزاد بازار در یالر مقابل سوئیس فرانک و ژاپن صدینیک پوند، یورو، برابری نرخ دوره، همین طی همچنین. است شده محاسبه ارز و سکه طال، رسانیاطالع شبکه از مستخرج

 .است شده استخراج شبکه همین از نیز
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

 

 

 

 )درصد(                                                                     بانكی(عمده با ریال در بازار آزاد )بین ارزهاینرخ رشد ساالنه نرخ برابری  -5-2-1

 سوئیسفرانک صد ین ژاپن پوند انگلیس یورو آمریكادالر سال

/////

/////


 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 های بورس اوراق بهادارشاخص -3-2-1

 واحد شرح

 -  ......................................................................................... ورس تهرانشاخص کل ب

  تعداد  .............................................................................................. بورس –تعداد معامله 

  میلیارد ریال  .............................................................................................. بورس –رزش معامله ا

  میلیون سهم  ...............................................................................................بورس –حجم معامله 

 - - - هزار قرارداد  ................................... حجم معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 - - - میلیارد ریال  ................................... ارزش معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 -  ................................................................................................ شاخص کل فرابورس

  تعداد  .......................................................................................... فرابورس –تعداد معامله 

/  میلیارد ریال  ......................................................................................... فرابورس –ارزش معامله 

/  میلیون سهم  .......................................................................................... فرابورس –معامله  حجم

 میلیارد ریال  ................................................................................................... ارزش معامالت بورس کاال

  میلیارد ریال  ........................................................... بازار فیزیکی بورس کاال -ارزش معامالت 

  تن  ............................................................ بازار فیزیکی بورس کاال -حجم معامالت 

  میلیارد ریال  ................................................ بازار معامالت آتی بورس کاال  -ارزش معامالت 

  قرارداد  ................................................. بازار معامالت آتی بورس کاال  -حجم معامالت 

  میلیارد ریال  ................................................................................ قرارداد آتی  -ارزش معامالت 

  قرارداد  ................................................................................ قرارداد آتی  -حجم معامالت 

  میلیارد ریال  ............................................................................................... ارزش معامالت بورس انرژی

  میلیارد ریال  ........................................................ بازار فیزیکی بورس انرژی  -ارزش معامالت

  میلیارد ریال  ........................................................ بازار مشتقه بورس انرژی  -ارزش معامالت 

  قرارداد  ........................................................ بازار مشتقه بورس انرژی  -حجم معامالت 

  میلیارد ریال  .......................... ارزش کل بازار بورس )شامل بورس تهران، فرابورس، کاال و انرژی(

  میلیارد ریال  .........................................................................................................بورس تهرانارزش کل 
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 )دنباله(ق بهادار های بورس اوراشاخص -3-2-1

  واحد شرح

  میلیارد ریال  ........................................................................................................................ فرابورس ایران

  میلیارد ریال  ............................................................................................................................... بورس کاال

  میلیارد ریال  ............................................................................................................................بورس انرژی

  تعداد  .................................................. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتعداد شرکت

  تعداد  ................................................................... های پذیرفته شده در فرابورسکتشرتعداد 

  تعداد  ................................................. رفته شده در بازار پایه فرا بورسهای پذیتعداد شرکت

  میلیارد ریال  ............................................................ گذاران خارجی در بورسارزش معامالت سرمایه

 - - - میلیون سهم  ............................................................ گذاران خارجی در بورسحجم معامالت سرمایه

 - - - میلیارد ریال  ...................................................... گذاران خارجی در فرا بورسمعامالت سرمایهارزش 

 - - - میلیون سهم  ...................................................... گذاران خارجی در فرا بورسحجم معامالت سرمایه

 - - - درصد  ................................................... گذاری خارجی از بازار بورس و فرابورسسهم سرمایه

  میلیارد ریال  ...................................................................................... تامین منابع مالی در بازار سرمایه

سبت ارزش معامالت اوراق بهادار در بورس و فرابورس به ارزش بازار اوراق بهادار ن

/ // درصد  ............................................................................................................ در بورس و فرا بورس
/ // درصد  ................................................... نسبت ارزش کل بازار بورس به تولید ناخالص داخلی

/ // درصد  ............................................... نسبت ارزش بازار بورس تهران به تولید ناخالص داخلی

/ // درصد  ................................. سبت ارزش معامالت در بورس تهران به تولید ناخالص داخلین

 وزارت امور اقتصادی و دارایی. -ماخذ
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 های بیمه مرکزیشاخص -1-2-1

 واحدشرح

/// درصد  ..................................................................................................................... ضریب نفوذ بیمه

 //8/1 میلیون ریال  ...................................................................................................................... حق بیمه سرانه 

 1/618180 1/191908 9/911901 میلیارد ریال  .................................................................................................................. حق بیمه تولیدی 

 9/911016 8/813001 1/801891 میلیارد ریال  .................................................................................................................... خسارت پرداختی

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی -ماخذ
 
 
 

 گذاری خارجیسرمایه -10-2-1

  واحدشرح

  هزاردالر  ............................................................................................................... گذاری خارجی )عملکرد(سرمایه

  هزاردالر  ................................................................................................................ ذاری خارجی )مصوب(گسرمایه

 - - - -  ............................................................................گذاری خارجی از تولید ناخالص داخلیسهم سرمایه

 - - - -  .................................................................................................... تسهیالت مالی بین المللی جذب شده

 - - - -  ............................................................................................................ تسهیالت مالی بین المللی مصوب

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی -ماخذ
 

 مصرفی و نرخ تورمشاخص قیمت کاال و خدمات  -11-2-1

 1113 1115 1111 واحد شرح

/// -  ................................... ( 0939=011)شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور

/// -  .......................................... (0939=011)شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای شهری

/// -  .......................................(0939=011)شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی

/// درصد  ................................................................................................................. نرخ تورم خانوارهای کل کشور

/// درصد  ....................................................................................................................... نرخ تورم خانوارهای شهری

/// درصد  ................................................................................................................... نرخ تورم خانوارهای روستایی

 مرکز آمار ایران. -ماخذ
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 )درصد(                                                                               ( 1113=100) ی عمدههاگروههای کشور بر حسب نرخ تورم خانوار -12-2-1

 1113 1115 1111 شرح

  ............................................................................................................................................. شاخص کل
  ....................................................................................................... ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی
  ....................................................................................................................... هاها و آشامیدنیخوراکی

///  ........................................................................................................................................................................... هاخوراکی
///  ..................................................................................................................................................................... نان و غالت

///  .................................................................................................................... های آنهاگوشت قرمز و سفید و فرآورده
///  ..................................................................................................................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

///  .................................................................................................................................................ماهی ها و صدف داران
///  ................................................................................................................................................... شیر، پنیر و تخم مرغ

///  ......................................................................................................................................................... هاها و چربیروغن
///  .............................................................................................................................................................. میوه و خشکبار

///  .................................................................................................................................. ها و حبوبات(سبزیسبزیجات )
///  ........................................................................... ها(شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینی

///  .............................................................................................. محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر
///  ............................................................................. های غیر الکلی(چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه

  ..................................................................................................................................................دخانیات
  ............................................................................................................. کاالهای غیر خوراکی و خدمات

  ....................................................................................................................................... پوشاك و کفش
  ................................................................................................. هامسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

///  ............................................................................................................................................................................. مسکن
///  ................................................................................................................................................................................ اجاره

///  ................................................................................................. خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی )خدمت(
///  ........................................................................................................................................................ آب، برق و سوخت

  ...................................................................................... مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها
  .................................................................................................................................... بهداشت و درمان

  .............................................................................................................................................. حمل ونقل
  ................................................................................................................................................. ارتباطات

  ..................................................................................................................................... تفریح و فرهنگ
  ................................................................................................................................................... آموزش

  ...................................................................................................................................... هتل و رستوران
  ......................................................................................................................... کاالها و خدمات متفرقه

///  ................................................................................................................................................ شاخص کل )بدون اجاره(
///  ................................................................................................................................................................................... کاالها

///  ................................................................................................................................................................................ خدمات
///  ....................................................................................................................................................................کاالهای بادوام

///  ................................................................................................................................................................ کاالهای بی دوام
///  ............................................................................................................................................................... کاالهای کم دوام

///  ................................................................................................................................................................های تازهخوراکی
///  .................................................................................................................................................................. هاسایر خوراکی

 ///  .................................................................................................................................................................. عمومی خدمات

 مرکز آمار ایران. -ماخذ
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 )درصد(                                                                      ( 1113=100)ی عمده هاگروههای شهری کشور بر حسب نرخ تورم خانوار -11-2-1

 1113 1115 1111 شرح

  ............................................................................................................................................. شاخص کل
  ....................................................................................................... ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی
  ....................................................................................................................... هاها و آشامیدنیخوراکی

///  ........................................................................................................................................................................... هاخوراکی
// /  ..................................................................................................................................................................... نان و غالت

///  .................................................................................................................... ی آنهاهافرآوردهگوشت قرمز و سفید و 
///  ..................................................................................................................................... گوشت قرمز و گوشت ماکیان

///  .................................................................................................................................................ماهی ها و صدف داران
///  ................................................................................................................................................... شیر، پنیر و تخم مرغ

///  ......................................................................................................................................................... هاها و چربیروغن
///  .............................................................................................................................................................. میوه و خشکبار

///  .................................................................................................................................. ها و حبوبات(سبزیجات )سبزی
///  ........................................................................... ها(شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینی

///  .............................................................................................. یگرمحصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای د
///  ............................................................................. های غیر الکلی(چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه

  ..................................................................................................................................................دخانیات
  ............................................................................................................. کاالهای غیر خوراکی و خدمات

  ....................................................................................................................................... پوشاك و کفش
  ................................................................................................. هامسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

///  ............................................................................................................................................................................. مسکن
///  ................................................................................................................................................................................ اجاره

///  ................................................................................................. خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی )خدمت(
///  ........................................................................................................................................................ آب، برق و سوخت

  ...................................................................................... مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها
  .................................................................................................................................... بهداشت و درمان

  .............................................................................................................................................. حمل ونقل
  ................................................................................................................................................. ارتباطات

  ..................................................................................................................................... ریح و فرهنگتف
  ................................................................................................................................................... آموزش

  ...................................................................................................................................... هتل و رستوران
  ......................................................................................................................... کاالها و خدمات متفرقه

///  ................................................................................................................................................ شاخص کل )بدون اجاره(
///  ................................................................................................................................................................................... کاالها

///  ................................................................................................................................................................................ خدمات
///  ....................................................................................................................................................................کاالهای بادوام

///  ................................................................................................................................................................ کاالهای بی دوام
///  ............................................................................................................................................................... کاالهای کم دوام

///  ................................................................................................................................................................های تازهخوراکی
///  .................................................................................................................................................................. هاسایر خوراکی

///  .................................................................................................................................................................. خدمات عمومی
 مرکز آمار ایران. -ماخذ
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 )درصد(                                                                  ( 1113=100) ی عمدههاگروههای روستایی کشور بر حسب نرخ تورم خانوار -11-2-1

 1113 1115 1111 شرح

  .............................................................................................................................................. شاخص کل
  ....................................................................................................... ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی
  ....................................................................................................................... هاها و آشامیدنیخوراکی

///  ........................................................................................................................................................................... هاخوراکی
///  ..................................................................................................................................................................... نان و غالت

///  .................................................................................................................... ی آنهاهاآوردهفرگوشت قرمز و سفید و 
///  ......................................................................................................................................گوشت قرمز و گوشت ماکیان

///  ................................................................................................................................................. ماهی ها و صدف داران
///  ................................................................................................................................................... شیر، پنیر و تخم مرغ

///  ......................................................................................................................................................... هاها و چربیروغن
///  .............................................................................................................................................................. میوه و خشکبار

///  .................................................................................................................................. ها و حبوبات(سبزیجات )سبزی
///  ............................................................................ ها(، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینیشکر

///  .............................................................................................. محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر
///  .............................................................................. های غیر الکلی(چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه

  .................................................................................................................................................. دخانیات
  .............................................................................................................. کاالهای غیر خوراکی و خدمات

  ....................................................................................................................................... پوشاك و کفش
  ................................................................................................. هامسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

///  ............................................................................................................................................................................. مسکن
///  ................................................................................................................................................................................ اجاره

///  ................................................................................................. خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی )خدمت(
///  ......................................................................................................................................................... آب، برق و سوخت

  ....................................................................................... مول آنهامبلمان و لوازم خانگی و نگهداری مع
  .................................................................................................................................... بهداشت و درمان

  ............................................................................................................................................... حمل ونقل
  ................................................................................................................................................. ارتباطات

  ..................................................................................................................................... تفریح و فرهنگ
  .................................................................................................................................................... آموزش

  ...................................................................................................................................... هتل و رستوران
  .......................................................................................................................... کاالها و خدمات متفرقه

///  .................................................................................................................................................شاخص کل )بدون اجاره(
///  ................................................................................................................................................................................... کاالها

///  ................................................................................................................................................................................ خدمات
///  .................................................................................................................................................................... کاالهای بادوام

///  ................................................................................................................................................................ کاالهای بی دوام
///  ................................................................................................................................................................کاالهای کم دوام

///  ................................................................................................................................................................ های تازهخوراکی
///  .................................................................................................................................................................. هاسایر خوراکی

///  .................................................................................................................................................................. خدمات عمومی

 ان.ایرمرکز آمار  -ماخذ
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 )درصد(                                                                                                                                              عملكرد مالی دولت -1-1-1

 1113 1115 1111 شرح

///  .................................................................................................................... هادرامدعمومی وصولی به کل  امددرسهم 

///  ..................................................................................................................... هادرامدمتفرقه وصولی به کل  درامدسهم 

///  ..................................................................................................... ها(درامدسهم مالیات از بودجه عمومی دولت )کل 

///  ........................................................................................................................ سهم مالیات های مستقیم از کل مالیات

///  ........................................................................................... تقیمهای مسسهم مالیات اشخاص حقوقی از کل مالیات

///  ......................................................................................................... های مستقیماز کل مالیات درامدسهم مالیات بر 

///  .......................................................................................................... های مستقیمسهم مالیات بر ثروت از کل مالیات

///  ................................................................................................................. های غیر مستقیم از کل مالیاتسهم مالیاتی

///  ............................................................................................................... به کل مالیات کاال و خدماتنسبت مالیات بر 

///  .....................................................................................................................سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات

///  ............................................................................................................................... سهم مالیات بر واردات از کل مالیات

///  ................................................................................................... های مالیاتی از کل مالیات مصوبدرامدسهم تحقق 

///  ............................................................................................................................... سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی

///  ........................................................................................................................ های دولتدرامدهای نفت از درامدسهم 

///  .......................................................................................................... هاسهم واگذاری از طریق مزایده به کل واگذاری

///  ......................................................................................................... هاسهم واگذاری از طریق مذاکره به کل واگذاری

///  .............................................................................. هاسهم واگذاری از طریق بازار بورس و فرابورس به کل واگذاری

///  .......................................................................................................... هاسهم واگذاری از طریق بلوکی به کل واگذاری

///  ...................................................................................................... هاسهم واگذاری از طریق تدریجی به کل واگذاری

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی -ماخذ
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  درامدتوزیع  -1-1-1

 واحد شرح

3981/54593/53992/5 -  .......................................................................................................................... ضریب جینی )کل کشور(

/// -  ................................................................................................................ ریب جینی در مناطق شهریض

/// -  ............................................................................................................. ضریب جینی در مناطق روستایی

 درصد سهم جمعیت زیر خط فقر شدید )تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه( از کل افراد جامعه هدف

 درصد  .......................................................................................سهم هزینه مسکن از هزینه یک خانوارشهری

 درصد  ................................................................................... سهم هزینه مسکن از هزینه یک خانوارروستایی

 /// -  ................ به بیست درصد فقیرترین جمعیتجمعیت  یست درصد ثروتمندتریننسبت مخارج ب

های سبد د خانوار از کل هزینهها وخدمات فرهنگی در سبهای تفریحات ،سرگرمیسهم هزینه

99 8 درصد  ......................................................................................................................................... خانوار شهری یک
های سبد خانوار از کل هزینهها وخدمات فرهنگی در سبد های تفریحات ،سرگرمیهزینه سهم

 درصد  ..................................................................................................................................... خانوار روستایی یک

 درصد  .................................................... های یک خانوارشهریهای بهداشت و درمان از هزینهسهم هزینه

 درصد  ................................................ های یک خانوارروستاییهای بهداشت و درمان از هزینهسهم هزینه

 درصد  ............................................................. های یک خانوارشهریراکی از هزینههای غیر خوسهم هزینه

 درصد  ......................................................... های یک خانوارروستاییی از هزینههای غیر خوراکسهم هزینه

 درصد  .................................................. های یک خانوار شهریهای خوراکی و دخانی از هزینهسهم هزینه

 درصد  ............................................... خانوار روستایی های یکهای خوراکی و دخانی از هزینهسهم هزینه

/// درصد  ..................................................... های خانوار )شهری( های تحصیل و آموزش از هزینهسهم هزینه

/// درصد  .................................................. های خانوار )روستایی(های تحصیل و آموزش از هزینهسهم هزینه

71/5// درصد  ............................................. های خانوار )شهری(ها از هزینههای تفریحات و سرگرمیسهم هزینه

11/166/190/1 درصد  .......................................... های خانوار )روستایی(ها از هزینههای تفریحات و سرگرمیسهم هزینه
89/272/223/2 درصد  ................................................ های یک خانوار )شهری(هزینهاز های خدمات فرهنگی سهم هزینه

96/176/165/1 درصد  .............................................های یک خانوار )روستایی(های خدمات فرهنگی از هزینهسهم هزینه

 مرکز آمار ایران. -ماخذ
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 مقدمه 

 باشدمیزیست انرژی، حمل ونقل و ارتباطات، صنعت، معدن و بازرگانی، کشاورزی و محیط  هایاین بخش مربوط به شاخصدر شده ارائهجداول 

 شود.می اشاره مزبور هایاز زمینه آمارها در هر یک از تهیه مختصری تاریخچه به که

 انرژی

 آب، برق، نفت وگاز 

 شود که شامل موارد ذیل است:و ارائه می ، تولیدآنبه  وابسته نیرو و واحدهای توسط وزارت اطالعاتی است که آب و برق:

های های آن شامل نسبت جمعیت تحت پوشش آب شهری و فاضالب شهری، نسبت جمعیت روستاشاخص و فاضالب:و آب  الف( آب

 از ساال در این زمینه، باشد و اطاالعاتمخزنی می سدهای های مختلف و بیالنمند از آب آشامیدنی سالم، سهم آب مصرفی در بخشبهره

 مندهای بهرهآمار نسبت جمعیت تحت پوشش آب شهری، نسبت جمعیت روستا .اساترائاه شاده مرکز آمار ایران ا در نشریات آماری 0916

و اطالعات « ایران آب منابع مدیریت شرکت»های مختلف و اطالعات سدهای مخزنی از از آب آشامیدنی سالم،  سهم آب مصرف شده در بخش

 .استشده  ارائه فصل و در این دریافت« کشور و فاضالب آب مهندسی شرکت»مرتبط به بخش فاضالب از 

 آب ، وزارت0999 شد. در سال آوریجمع 0919 در سال وقت و برق آب بار توسط وزارت اولین ، برایبرق صنعت آماری اطاالعات :ب(برق

 بارق صناعت مرباوط به آمااری اطاالعات وزارتخااناه ، این0916 . از سالیاافت تغییر نام« نیارو وزارت» به مجلس مصوبه اساس بر و برق

 ها در نشریات آماریاز آن بارخی کند کاهو منتشر می تهیه آماری نشریات در قالب را هر ساله و مصرف ، توزیعآماار تولیاد، انتقاال شامال

 .است شده مرکز آمار ایران ارائه

 در ایران نفت صنعت (، فعالیتمیالدی 0311) شمسی 0811 ، در سالدر مسجد سلیمان نفت چاه و گاز از اولین نفت استخراجبا  نفت وگاز:

 ایران نفت ملی ، شرکت0983در اسفند  نفت شدن صنعت از ملی . پساست شده مذکور گردآوری مربوط به آن نیز از زمان آغاز شد و آمارهای

 .است شده ( درجمیالدی0399) شمسی 0991سال  به مربوط کشور، آمارهایآماری سالنامه . در اولیناست را منتشر کرده تریوسیع آمارهای

در  آمارهایی بترتینیز به دو شرکت ، این0966 در سال ایران گاز مایع ملی و شرکت 0911در اسفند  گاز ایران ملی شرکت از تاسیس پس

 اند.کرده و ارائه گردآوری (L.P.G) و گاز مایع (C.N.G) گاز طبیعی زمینه

 تقلمس سازمانی نقطاه آغااز تاسیس و این تولاد یافات پتروشیمای در کشور، صنایع کود شیمیاییکارخانه اولین  باا احداث 0918در سال

 فعالیت به «پتروشیمی صنایع ملی شرکت» عنوانسازمان نوپا تحت این  0919 . از ساالرودور به شمار ماینو در کش صنعتای معرفای برای

 در ایران ، تولیاد مواد پتروشیمیسایار عوامل بااال و همچنیان افازودهو گاز و ارزش نفات فاراوان اولیاه وجاود منابع دلیلبااه داد. خود ادامه

 .استقرار گرفته  خاصی و عنایت مورد توجه

 .باشدمیو ارتباطات  هوایی آبی،، زمینی و نقل حملهایفعالیت شامل حمل ونقل و ارتباطات:

 زمینی نقل و حمل

 آماری بتواند نیازهای ایجاد کرد تا آمار و مطالعات قسمت نام به خود واحدی تشکیالت در 0981 در سال ایران دولتی آهنراه :آهنراه (الف

 ایران، آمارهای اسالمی جمهوری آهنراه ماشینی حاضر، دفتر آمار و خدمات در حال کند. تامین قسمت ها را، توسط اینریزیخود در برنامه

 کند.و منتشر می تنظیم ساالنه رتصو ها دریافت و بهو بخش ، از نواحیو ماهانه روزانه هایگزارش را بر اساس الزم

، تاس قرار گرفته مرکز آمار ایران در دسترس تاکنون کشور که اصلی هایراه ولاط وط بهاار مرباآم ریناتیاقدیم :ایجاده و نقل ( حملب
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 هایراه مربوط به حاضر اطالعاتدرحال .است یدهگرد ، درج0919 کشورسال سالنامه آماری در نخستین باشد کهمی 0911 سال مربوط به

 روستایی هایراه و نگهداری ساخت ، مسئولیت0961شود. از سال می اخذ و ارائه راه و شهرسازیوزارت دفتر آمار و تلفیق برنامه کشور از 

ذکور م ایاهراه ربوط بهام د و اطالعاتاول شا( محی قبالیسازندگ جهاد )وزارت کشاورزیجهاد  وزارت به و ترابری راه کشور از وزارت

به وزارت راه و ترابری محول  «های روستاییراه»فعالیت مربوط به  امجدد 0910 شده است. از تیرماه و ارائه گردآوری وزارتخانه توسط این

 گردد.دریافت می که در حال حاضر از دفتر آمار و تلفیق برنامه وزارت راه و شهرسازی گردید

 ال مذکورانبود و در س در دسترس جامعی ، آمارهای0910 کشور تا سال هایدر جاده نقلیاه و تردد وسایاال نقل و حمل در مورد میزان

و  ماشکالت علاات هاب لافامخت ایاهالادر سا فعالیات این هاار نماود کاو ارائه آم تهیه به بار اقدام نخستین برای و ترابری راه وزارت

 سال ، ازهازمین نادر ای آماری اتااطالع به نیاز روزافزون به توجه با گردید. ، دچار وقفهوجود داشت آن اجرای در راه که متعددی موانع

 اطالعات وریاار فنادفت هب 0916 الاس دوم و از نیمه ریزیامهادفتر آمار و برن متمرکز به صورت به آمار و اطالعات آوریجمع وظیفه 0960

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری به ساازمان  0918این سازمان در اواخر اسفند ماه  شد. کشور محول هایو پایانه و نقل حمل سازمان

 با اجرای ، مرکز آمار ایرانزمینه کمبود آمار در اینمنظور جبران به، 0966 در سالای کشور تغییر نام یافت. راهاداری و حمال و ناقل جااده

 ایگزیدهنمودکهآوریجمع شدهو بارحمل ، رانندگانایجاده ناوگان مورد مشخصات در اطالعاتی «کشور ایجاده و نقل حمل آمارگیری» طرح

 .شد ارائهکشور آماری در سالنامه طرح این از نتایج

، در ها استآن توقف و مدت ، ظرفیتوارد شده هایدر زمینه تعداد کشتی طور عمده به بنادرکه به مربوط آماری اطالعات : یآب و نقل حمل

 حاضر توسط در حال اات،اطالع اجارا گردیاد. ایان بناادر و کشتیرانای سازمان توسط آماری طرح یک بار در قالب نخستین برای 0918 سال

 شود.می و ارائه تهیه ثبتی روش به ذکورم سازمان

از  پس که 0989 در سال ایران ملی هواپیمایی نام به هاواپیمایای شرکت اولین ، با تاسیسهوایی و نقل حمل آمار فعالیت :هوایی و نقل حمل

 ، شرکتذکورم بر شرکت . عالوهقرار گرفت شاد، ماورد توجه نامیاده «اسالمای ایران جمهوری پیماییهوا شرکت»، اسالمی انقالب پیروزی

 ایر از سال ماهان و شرکت 0910 از سال ایر، ساها و سفیران ، کیش، کاسپینایرتور، پیام ایران های، شرکت0993 از سال آسمان هواپیمایی

 .شودمی ارائه کشوری هواپیمایی سازمان از طریق ،آن به مربوط آمارهای اند کهنموده  هوایی و نقل در زمینه حمل یتفعال به ، شروع0918

 .شودمی گزارشسازمانهمین  ها بهآن هایتوسط نمایندگی در ایران خارجی هواپیمایی هایشرکت های آمار فعالیتشایان ذکر است 

های مهم توسعه کشور است. بیشترین توسعه کشورها در دو دهه گذشته در جوامعی رخ داده است که بیشترین ارتباطات از زیرساخت :ارتباطات 

د با انپردازان سعی کردههای اطالعاتی و ارتباطی چنان عمیق بوده است که نظریهاند. تأثیرات فناوریتوسعه را در بخش ارتباطات شاهد بوده

 ای این تحوالت را تبیین کنند. جامعه اطالعاتی و جامعه شبکههای نظریه

ی هااخصشبه اهمیت بخش ارتباطات، بررسی  انداز اقتصاد دانش بنیان دارد. با توجهنقش مهمی در تحول اقتصادی کشور به سمت چشم ارتباطات

 ارتباطات به منظور سنجش میزان توسعه یافتگی آن ارائه شده است.

 بازرگانی صنعت، معدن و

،  0990تا سال  0919 . از سالگرفت انجام وقت آمار عمومی کل وسیلاه اداره به 0918 کشور، در مارداد ماه صنعتی سرشامااری اولاین :صنعت

معدن وتجارت وزارت صنعت، به یفهوظ بعد، این به 0998 نمود و از سال کشور مبادرت صنعتی یهاآمار از کارگاه تهیه به اقتصاد وقت وزارت

آورد و  عملبه  تر( سرشماریو بیش نفر کارکن 01) صنعتی بزرگ یهابار از کارگاه اولین ، برای0990 در سال مرکز آمار ایران شد. محول وقت

کشور صنعتی افتدری حاصل براثرتغییرات رسانید. انجام به 0991و  0996 یهابجز سال ساله را همه سرشماری ، این0966 تا  سال سال از آن
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مرحله اجرا درآورد که  و به را تهیه صنعتی آمارگیری جامع ، طرح0961 الدر س ، مرکز آمار ایرانصنعتی یهاکارگاه کلآماریبررسی و ضرورت

 یهاکارگاه ، مربوط بهصنعت تولید بخاش اعظم قسمت امر که این به . با توجهیافت یز ادامهن 0911، تا  سالتغییراتی با انجاام طرح این اجرای

 را در سااال صنعتای بازرگ یهااز کارگاه طاارح آمااارگیاری مجدداً اجارای ، مارکز آمار ایرانتر( استو بیش نفر کارکن 01) صنعتی بزرگ

 صنعتعماومی  سارشماری مارکاز طارح ، ایان0919 در سااال . همچنیانیافت نیااز اداماه 0919و  0918 یهادر ساال آغاز کرد که 0910

 مرحله اجرا در آورد. را به و معدن

 اطالعات تهیه با هدف کورذم سرشماری دوم ، مرحلهو معدن صنعتعمومی سرشماری از مرحله اول آمده دستبه از چارچوب با استفاده

کمتر  صنعتی یهاکارگاه 0919 ، آماار ساالمارحلاه اجارا درآماد. در ایان به 0911 ، در سالو معدن صنعت یهابخاش ماربوط به تفاصیلی

 در سال .قرار گرفت مورد آمارگیری سرشماری ر با روشتو بیش نفر کارکن 6 دارای صنعتی یهاو کارگاه گیارینمونه باا روش نفر کارکان 6از 

 0919و  0911 یهاآماار سال گاردآوری بارای ، همزمان0919 بعد از سال شده شناسایی یهاو کارگاه فوق از چاارچااوب با استفاااده 0916

 آماری و اطالعات سرشماری روش تر باهو بیش نفارکارکان 01دارای  یهارگاه، آماار کامارحله شد. در این کشور، اقدام صنعتی یهاکارگاه

 شد.  آوریجمع گیرینمونه روش به 0919 سال فقط برای ،نفر کارکن 01دارای کمتر از  یهاکارگاه

 قبل ساال تافصیلی شود و اطالعاتمی انجام ر سالتر هو بیش نفر کارکن 01دارای  صنعتی یهااز کارگاه ، سرشماری0911 از سال

 با هدفکارگاهی ، طرح سرشماری عمومی0910در سال گردد. و منتشر می آوریجمع صنعتی مختلف یهافعالیت برحسب ذکور،م یهاکارگاه

، با استفاده از چارچوب به دست 0918در سال  ، انجام شد.و خانوارها هااز کارگاه کشاور اعم اقتصادی یهافعالیت چارچوبی اطالعات آوریجمع

گیری نفر کارکن، به صورت نمونه 01ی صنعتی دارای کمتر از هاهزار نمونه، کارگاه 91و انتخاب حدود  0910کارگاهی آمده از سرشماری عمومی

ی بعد نیز هاتر نیز با استفاده از همان چارچوب، با روش سرشماری مورد آمارگیری قرار گرفت. در سالکن و بیشنفر کار 01ی دارایهاو کارگاه

تر با روش سرشماری بیشنفر کارکن و  01ی دارای هاگاه، کار0910کارگاهی باا استفااده از چاارچاوب باه دسات آمده از سرشماری عمومی

 مورد تأکید هامربااوط بااه ایااان فعالیت اطالعااات آوریجمع خانوار، لزومصنعتییهافعالیت اهمیتبه ا توجهبمورد آمارگیری قرار گرفت. 

با  0916و  0911 سال در ،و معدن صنعتعمومی  سرشماری طرح ، در قالبصنعتی فعالیت دارای یاز خانوارها آمارگیری و طرح قرار گرفت

ی جدید صنعتی، فعالیت آماری دیگری است که از شروع فعالیت هانامهمرحله اجرا در آمد.گردآوری آمارمشخصات اجاره  به گیرینمونه روش

 تاکنون به طور مستمر انجام می شود. معدن و تجارتهای آماری وزارت صنعت، 

آغاز  وقت معدن و تجارتصنعت،  توسط وزارت 0999 انتشارمستمرنتایج آن، ازسال وکشور  معادن مربوط به هایآمارگیری از فعالیت معدن:

 آمارهای، 0993 از سال رسید ولیمی چاپ ور بهذکم نشریه ، در ضمیمه«صنعتی هایآمار فعالیت»با انتشار  همزمان هر سال ،آمارها شد. این

 0918 سال کشور در آذرماه از معادن سرشماری اولین د.شمنتشر  «ایران معدنی هایآمار فعالیت» عنوان تحت مستقل ایمربوط در نشریه

 لفامخت اطقان عادنااتر مادف ایاارهاآم از اقتصاد با استفاده ر آمار وزارتا، دفت0999 تا سال 0918 از سال و اقتصاد اجرا شد توسط وزارت

مرکز آمار  کشور با همکاری از معادن سرشماری ، دومین0999 کرد. در سالو منتشر می آوریجمع معادن هایفعالیت از آماری شور، هر سالاک

 انعنوبه را کشور  از معادن بخشی طور ساالنه به ، مرکز آمار ایران0991 تا سال 0999 اجرا شد. از سال صنعت، معدن و تجارت و وزارت ایران

، جامع ثبتی آمارهای نبودن و نیز فراهم آماری هایطرح اجرای عدم دلیل ، به0969تا سال 0991 سال قرار داد. از مورد آمارگیری منتخب معادن

معادن تحت پوشش بخش ، مرکز آمار ایران به آمارگیری از 0969و0961در سال های شد.  ماریال آدچار خ اقتصادی هایاز فعالیت بخش این

 هایسال استثنای به 0931سال  تا 0961 اجرا درآورد. از سال مرحله به کشور را از معادن سرشماری ، سومین0966 و در سالعمومی اقدام کرد 

 .است شده اماانج طور ساالنه ور بهاکش ادنامع از ریاارگیاآم 0911و 0911
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 آمار عمومی کل ، توسط ادارهدر شهر اصفهان 0996 و در سال در شهر تهران 0998 ، درسالبازرگانی هایاز کارگاه آمارگیری نخستین :بازرگانی

 بازرگانی متحد، در زمینه ملل سازمان هایتوصیه با رعایت وقت دارایی وزارت آمار بازرگانی ، اداره کل0911 د. در سالشکشور اجرا  وزارت

 و حومه شهر تهران فروشیعمده های، از کارگاهاقتصاد وقت آمار وزارت ، اداره کل0919 منتشر شد. در سال آن نتایج کرد که تهیه طرحی لیداخ

 از طریق 0990 تا 0916 از سال ،ورذکاداره م . همچنینانتشار یافت 0916 در سال آن نتایج آورد که عمل به ، سرشماریآزمایشی صورت به

 اسالمی جمهوری مرکزی را منتشر کرد. بانک آن و نتایج وریآشهر کشور را گرد 891بازرگانی هایکارگاه مربوط به ، اطالعاتاینمونه آمارگیری

شتر ی بازرگانی بیهاشاخص .است کرده ، اقدامرگانیباز آمارهای آوریجمع به نسبت ها قبل، از سالملی هایحساب نیز در ارتباط با تنظیم یرانا

شامل وضعیت صادرات کاالهای غیرنفتی بخصوص صادرات صنعتی و معدنی، نرخ رشد تسهیالت اعطایی در بخش صادرات و نرخ رشدپروانه ها 

 که از وزارت صنعت ،معدن وبازرگانی اخذ وارائه شده است. باشدمیوجوازهای مختلف 

 حیط زیستکشاورزی و م

 شد. پاس انجاام گیرینمونه با روش ،آمار عمومی وقت اداره ، توسط0993بار در سال  اولین برای ملی در سطح کشاورزی آمارگیریکشاورزی: 

توسط  روستایی، کشاورزی سرشماری ، اولین0998 سال منتشر شد، در آن 0990 و 0991 هایسال نتایج که اینمونه چند آمارگیری از انجام

 آبادی مورد نظر در سطح کشور، اطالعات نقاط روستایی تمامی به مراجعه از طریق سرشماری در این آماد. اجارا در مرحلاه به مرکز آمار ایران

 مسکونی کشاااور محل از نقاط روستایی یک یچدر ه که عشایاری و خانوارهای نقاط شهری کشاورزی های، فعالیتطرح شد. در این آوریجمع

و  0991، 0999 هایدر سال روستایی کشاورزی آمارگیری ، طرحذکورم از سرشماری حاصل آماری چارچوب اساس نداشتند، منظور نشد. بر

 ضمن ، جهاد سازندگی0961در سال آن منتشر شد. اجرا و نتایج توسط مرکز آمار ایران 0966و  0960 هایو نیز در سال 0993 لغایت 0996

 کرد. گردآوری ،مرکز آمار ایران 0998 سال کشاورزی سرشماری از اجرای حاصل اطالعات مشابه ، اطالعاتیروستایی تهیه شناسنامه طرح اجرای

ه با هم در کنش هستند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده کمجموعهعبارت است از  :محیط زیست

ا نیز رمیان انسان و طبیعت  بوده و تعاملزیستی  مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیربنابراین محیط زیست چیزی فراتر از .گذارندتاثیر می

گرفته است که این تاثیرات به تفکیک سه عامل  های انسان قرارهای مختلف تحت تاثیر فعالیتطبیعی به صورت محیط زیستشود. شامل می

 باشد:دهنده محیط زیست طبیعی به صورت زیر میتشکیل

از بین رفتن منابع آب و آلودگی  ،شود: مصرف بیش از حد آبها در سه مورد خالصه میهای انسان بر روی آبترین تاثیرات فعالیتمهم :آب

ها و روند افزایش آن بحران دیگری است که برخی کشورها در پیش رو دارند. میزان آلودگی آب ها نیزکیفیت آب.های سطحی و زیرزمینیآب

ه بها منابع مهم تامین آب شیرین هستند که های زیرزمینی و رودها و دریاچههای آب. سفرهاستکننده در بسیاری نقاط کره زمین بسیار نگران

 .انسان قرار دارندهای در معرض آلودگی توسط فعالیت طور مستقیم

د. شونمی یاهای زراعنااهش توان زمیاریب و کاایش که موجب تخااز مسمومیت و فرس تندهای انسان بر خاک عبارترین آثار فعالیتمهم :خاك

ال، د. با این حیرگهای سطحی و تغییرات دما انجام میای طبیعی است که به وسیله عواملی چون باد، رواناببه طور کلی فرسایش خاک پدیده

زایی زدایی و بیابانها در مراتع، جنگلازحددام بیش رایکشتی، چتک های زراعی، محصوالتهای انسان از جمله زراعت مفرط، آبیاری زمینفعالیت

 د.شونباعث از بین رفتن تعادل موجود میان روند ایجاد و تخریب خاک و در نهایت آلودگی آن می

نامطلوب بر سالمتی انسان و محیط  آثارمستقیم هر عنصری توسط انسان که احتمال ایجاد  است از ورود مستقیم یا غیرآلودگی هوا عبارت  :هوا

 .شدزیست را داشته با
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 تعاریف و مفاهیم

 )آب، برق، نفت و گاز(انرژی

یت تولید و تجدید شدن را دارا هستند. شود که در طبیعت وجود دارند و در کوتاه مدت قابلهایی گفته میبه انرژی :های تجدیدپذیرانرژی

ها در میزان انرژی موجود و قابل دسترس در هر واحد از زمان است. شامل: انرژی سبز )زیست توده(، انرژی آبی، انرژی زمین محدودیت آن

 گردند. های امواج، جذر و مد و اقیانوس میگرمایی، انرژی خورشیدی، انرژی بادی و انرژی

ی ایجاد نکرده است. این مقدار معموال درامدهای آب و فاضالب حجم آبی که مصرف شده ولی بنابر دالیل مختلف برای شرکت :درامدآب بدون 

 شود.به صورت ساالنه گزارش می

 .دشومی تبدیل مینیزیرز آب یا و سطحی آب به که یجو یها شیزر از حجمی تجدیدپذیر: آب

هایی است که به صورت تنظیم شده )کنترل اری سد بوده و عبارتست از حداکثر ظرفیت ذخیره ورودیبرداطالعات بهره آب تنظیم یافته سدها:

 شود. شده( در طی سال از سد خارج می

 نكته:

 گردد و در ابتدای سال آبی حجم تنظیم یافته صفر استاین آیتم به صورت تجمعی محاسبه می. 

 ،فهوم استفاده از حجم ذخیره سد است.به م در صورتیکه حجم آب تنظیم یافته منفی گردد 

 سد خارج می شده و با برنامه از  صورت کنترل  صرف آبهایی که به  ست م صرف، در پایین د گردد ولی به جهت آماده نبودن مبادی م

 گردد.                گردد، جزء آب تنظیمی سد تلقی مینمی

 بارای کاه متفااوت هاایباا نسابت زومرهاایا و لقویاحا طاور عمادهباه رباورهااایاز هیادروک اساات ایموتاور آمیازه بنازین موتور: بنزین

 شود.می اضافه آن به آلی از ترکیبات برخی آن، سوزیآرام درجه افزایش

 یک وارد ژپمپا یا و ثقلی رتبصو مینی(زیرز و )سطحی مختلف بیآ منابع از مشخص عیزرا لسا یک لطو در که بیآ حجم :ورودی آب حجم

 د.شومی هکشیز و ریبیاآ شبکه

گیرد و شامل مجموع حجم حجمی از مخزن است که بین تراز کف مخزن )بستر رودخانه( و تراز نرمال مخزن قرار می :حجم کل مخزن سد

 باشد. مفید و حجم مرده سد می

رار برداری قو تراز کف پایین ترین تخلیه کننده بهرهحجمی از مخزن سد است که بین تراز کف مخزن )بستر رودخانه(  :حجم مرده مخزن سد

 شود.گیرد. این حجم از ظرفیت سد به تدریج در طول عمر سد از رسوبات حاصل از فرسایش حوضه آبریز باالدست سد پر میمی

 سال در اولیه انرژی عرضه رمقدا به نسبت معین سال یک اولیه انرژی عرضه مقدار تفاوت درصد شاخص این اولیه: انرژی عرضه ساالنه رشد

 قبل است.

برای ذخیره، تنظیم یا کنترل آب که به منظور تأمین نیازهای مختلف از جمله کشاورزی، شرب، صنعت، تولید نیرو و  است سدی :سد مخزنی

 گردد. کنترل سیالب ایجاد می

ه منظور تأمین نیازهای مختلف از جمله شرب، صنعت، کشاورزی، ای است که در مقابل جریان آب برای ذخیره، انحراف یا تنظیم آب بسازه سد:

 شود. تولید نیرو و کنترل سیالب ساخته می

 .کشور کل جمعیت بر تقسیم اولیه انرژی عرضه کل میزان از است عبارت ه:یاول یانرژ عرضه سرانه
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 .کشور کل جمعیت بر تقسیم نهایی مصرف کل از است عبارت :یینها مصرف کل سرانه

ها حامل انرژی غیر مصارف استثنای به نهایی کنندگانمصرف به شده توزیع انرژی حاملهای میزان از است عبارت :یانرژ یینها مصرف رانهس

 .کشور کل جمعیت بر تقسیم

 حجمی از آب مصرف شده کشور است که به مصرف شرب رسیده باشد. سهم آب مصرف شده در بخش شرب:

 بخشی از آب مصرف شده کشور است که در بخش صنعت به مصرف رسیده است. عت:سهم آب مصرف شده در بخش صن

 بخشی از آب مصرف شده کشور است که در بخش کشاورزی به مصرف رسیده است. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی:

انرژی  لکتریکی که به منظور اناتقالها و سایر تجهیزات اها، خطوط، کابلیک شبکه عبارت است از یک سری پست شبكه انتقال و فوق توزیع:

 اند.کننده نهایی متصل شدهها به مصرفاز نیروگاه

های تأمین آب مطمئن شود که از امکانات و قابلیتای از تأسیسات آبیاری و زهکشی گفته میبه مجموعه :شبكه آبیاری و زهكشی مدرن

 باشد.  8و  0ی یا ایستگاه پمپاژ و کانال درجه برخوردار و دارای تأسیسات آبگیر از سد مخزنی یا سد انحراف

اند به توشود که میبه مجموعه تأسیساتی که نقش انتقال و توزیع آب را تا قطعه زراعی به عهده دارند، گفته می :شبكه آبیاری و زهكشی

 صورت ثقلی، تحت فشار و یا ترکیبی از این دو باشد. 

های ولتی( و پست 911و 881کیلو ولتی( و فشار ضعیف ) 99و  00، 81و زمینی فشار متوسط ) مجموعه متشکل از خطوط هوایی شبكه توزیع:

 شود.باشد که برای توزیع انرژی برق در یک محدوده معین به کار گرفته میزمینی و هوایی می

 داخلی محاسبه ناخالص تولید بر اولیه انرژی عرضه تقسیم از و ملی اقتصاد سطح در انرژی کارایی تعیین برای است شاخصی :یانرژ عرضه شدت

 .است رفته کار به انرژی مقدار چه خدمات و کاال از معینی مقدار تولید برای دهد می نشان و گرددمی

های فنی سازنده گیرد و در لوحه ویژگیای که پیمان و سفارش و طراحی مولد برق براساس آن صورت میتوان پیوسته ظرفیت نصب شده:

 .شود(د. )قدرت نامی یک توربین یا ژنراتور که ازطرف سازنده بر روی مشخصات آن درج میشوذکر می

در ذخایر  تغییر الملللی، بین هواییماهای و هاکشتی سوخت صادرات، منهای واردات عالوه به انرژی هایحامل کلیه تولید: هیاول یانرژ کل عرضه

 آماری. اختالفات و شده ایجاد

 رایطش برای آن مشخصات پالک برروی سازنده ازطرف محرکه نیروی تولیدی دستگاه با توربین دستگاه یک توربین:اسمی )نامی( قدرت

 .گرددمی مشخص کیلووات برحسب اسمی قدرت کوچک هایدرماشین. است شده نوشته مگاوات یا اسب بخار برحسب معینی

ند گاز )مان «با نفت همراه»، «کالهک» صورت به گویند کهمی یا غنی طبیعی ا گازر گازی و نفتی منابع از گاز تولیدی (:طبیعی) غنیگاز 

 باشد.می دسترسی ( قابلو سرخون سارخاایر گاز سار ذخا)نظی «قلامست»( و آغاجاری منطقه

درولوژی(، حتساب شرایط محیطی و اقلیمی )هیعبارت است از بیشترین انرژی قابل تولید یک نیروگاه برق آبی با ا متوسط تولید انرژی سالیانه:

 .ساعت کارکرد و راندمان توربین طی یک دوره زمانی معین )ساالنه( بر روی پایانه خروجی مولدهای نیروگاه

 باشد. مشترک برق دارای انشعاب تجاری می مشترك تجاری:

 باشد.  مشترک برق دارای انشعاب خانگی می مشترك خانگی:

 ها.حامل انرژی غیر مصارف استثنای به نهایی کنندگان مصرف به شده توزیع انرژی های حامل میزان :یژانر یینها مصرف
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ازای  به نیروگاه سوخت احتراق از ناشی کربن اکسید دی گاز انتشار میانگین :یروگاهین بخش در کربن دیاکس ید انتشار شاخص نیانگیم

 کشور. در ارتیحر هاینیروگاه از برق تولید ساعت کیلووات هر

 شود که از طریق منابع تجدیدپذیر آب قابل دستیابی بوده و به مصرف رسیده است.به مقدار آبی گفته می میزان آب مصرف شده:

 ودموج برق پستهای به ساعت ساعت بار حداکثر یادداشت از ساعت مگاوات یا ساعت کیلووات برحسب برق: انرژی صادرات یا واردات میزان

 نآ آمار و امضا ایران و همسایه کشور دو توسط ماهیانه و ساالنه صدور( بصورت یا )ورود انرژی تبادل و برگه گرددمی محاسبه کشور مرزهای در

 .گرددمی ارسال توانیر شرکت و ایران برق شبکه شرکت مدیریت به ایمنطقه برق هایشرکت برق بازار واحد طریق از

های جوی )میلی متر( که در سطح حوضه آبریز در یک دوره زمانی معین، جمع میانگین ارتفاع ریزش :ریزمیزان ارتفاع بارندگی در حوضه آب

 .شودمی

 از نقاط دنیا استخراج ، در بعضیدر زیرزمین نفت طبیعی ای پیچیده از ترکیبات هیدروکربوری است که از مخازننفت خام آمیزه نفت خام:

 و وژنباشد. بجز هیدرمی و بعضاً آروماتیک آلیفاتیک ربورهایادروکاهی اشباع و غیر شباعا اتاز ترکیب متشکل ،هطور عمدبه خام شود. نفتمی

یکل، ن وناچهایی زاو فل ، گوگردژنا، اکسیمانند ازت ریااصر دیگاد، عنارونشمار می به خام نفت دهندهتشکیل اصلی رادو عنص که ناکرب

 .بسیار متغیر است و شیمیایی فیزیکیهای ژگیااز نظر وی اماخ ، نفتجهت همین وجود دارند. به در آن کم و آهن به مقدار ادیم، وانسدیم

 عنوانهاب دهورآفر باشد. اینمی و آروماتیکی نفتینی پارافینی، وراربادروکاهی وعان از سه و متشکل خام تااز نف رشیاد باسفی نفت سفیـد: نفت

 .است جت سوخت دهنده تشکیل از مواد اصلی رود و یکیکار می به مراکز حرارتی و سوخت ایشیارماگ وختاس

ز ا تعدادی و سوخت و صنعتی کشاورزی التآماشین سوخت عنوانآید و بهمی دستهسفید ب نفت برش بعد از که است ایوردهآفر گاز: نفت

 رود.کار می به حرارتی سیساتاو ت عمومی نقلیه وسایل

ر ها جهت مصرف دنیروگاهی است که در آن از انرژی پتانسیل آب انباشته شده در پشت سدها یا انرژی جریانی آب رودخانه :نیروگاه برق آبی

 .شودی برای تولید برق استفاده میتوربین آب

مایع و گاز به انرژی برق برگردانده  های جامد،شیمیایی موجود در سوخت در آن انرژی که است روگاهینی (:)گرمایشی حرارتی نیروگاه

 شوند. ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می هچرخ ای، بخاری، گازی،های هستهشود. نیروگاهمی

 است. ابستهبرق و تجهیزات ونیروی های عبارت از محل استقرار مولد ،نیروگاه :نیروگاه

 و ارتباطات حمل و نقل

راهی است با حداقل چهار خط عبور )دو خط در هر طرف( برای عبور وسایل نقلیه موتوری که مسیرهای رفت و برگشت آن کاماًل از  آزاد راه:

پیاده، دوچرخه، سایر وسایل نقلیه  سطح بوده و ورود به آن و خروج از آن در نقاط معینی، میسر باشد. عبور عابرهای همیکدیگر جدا، فاقد تقاطع

 غیر موتوری و در مواردی عبور تمام یا بخشی از وسایل نقلیه تجاری ممنوع است.

 ای و وسیله باری شخصی.اوگان باری حمل و نقل عمومی جادهجا شده توسط نهکاالی جاب :بار

ها شود و به منظور حمل و نقل بار، در اختیار شرکتدر آن نوشته می گ بهاداری است که مشخصات بار، وسیله نقلیه موتوری و رانندهرب بارنامه:

 .گیردو مؤسسات حمل و نقل بار قرار می

 شود. جا میراه مسافراست که توسط هواپیما جابههم بار جزای ببارنامه بارهوایی:
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یه موتوری که مسیرهای رفت و برگشت آن کاماًل از راهی است با حداقل چهار خط عبور )دو خط در هر طرف( برای عبور وسایل نقل :بزرگراه

 سطح دارد(.سطح و دسترسی در آن به صورت محدود وجود دارد )حداقل یک تقاطع همیکدیگر جدا و امکان ایجاد تقاطع هم

 باشد.نیاز  دریا که دارای امکانات الزم برای پهلودهی شناورها به منظور انجام عملیات مورد محل تالقی خشکی و بندر:

 . شودمیبندری است که در آن صرفا عملیات مربوط به تخلیه و بارگیری کاالی تجاری انجام  بندرتجاری )بازرگانی(:

 ت.حرکت یک هواپیما از یک فرودگاه به فرودگاه دیگرتحت یک شماره پرواز، دریک یا چند مرحله پروازی اس پرواز:

 د.کشور باشد حتی اگر درسیستم پرواز، مرزهای کشوررا قطع کنمقصد آن داخل  پروازی که مبدا و پرواز داخلی:

 د.مقصد آن خارج ازکشور باش پروازی که مبدا یا: پرواز بین المللی

شود که با استفاده از خدمات کنترل ترافیک هوایی کشور و با کسب اجازه قبلی، بدون توقف از فضای کشور به پروازی گفته می پروازعبوری:

 عبور کند.

ز خروج ا طبق مقررات به قصد عبور از کشور و ز یک نقطه مرزی کشورا نقلیهورود بار یا مسافر یا وسیله  :)عبور موقت بین المللی (نزیتترا

 نقطه دیگر مرزی کشور را گویند.

 خارجی( از )داخلی یا ایدهجا نقل و حمل ناوگان طریق از و باشد کشور از خارج آن مقصد و مبدأ که است کاالهایی میزان ی:اجاده ترانزیت

 د.شومی حمل مقصد کشور به کشور مسیر

 . باشدمیتعداد قبوض صادره  تعداد مسافر آفالین و ،شامل تعداد مسافر آنالین :شده ریلی جابهجاتعداد مسافر 

 .رسندمیهای اینترنتی به فروش ی که از طریق سیستمشامل آن دسته از بلیط های :تعداد مسافر آنالین

   .رسندمیهای مسافرتی به فروش طریق آژانسهایی که از شامل آن دسته از بلیط :تعداد مسافر آفالین

 .شودمیهایی است که توسط رئیس قطار صادر شامل آن دسته از بلیط تعداد قبوض:

ر ، تناژ بار وارده و تناژ باار صادرهه کل منهای مجموع تناژ بمجموع تناژ بارگیری شد تناژبارداخلی بارگیری شده توسط حمل ونقل ریلی:

 .ترانزیت

للی المجا شده  بینمحسوب کل بارگیری شده داخلی و جابهمجموع وزن حقیقی یا  نقل ریلی: کل بارگیری شده توسط حمل و بار تناژ

 .ترانزیت( بر حسب تن در شبکه ریلی کشور -صادره  -)وارده

 ت مسافربری استانداردتعداد نفر مسافر ساعت اوج که یک ترمینال داخلی ارائه خدما :داخلی جایی مسافر در پروازهایتوان پذیرش و جابه

 گویند. را می دهد

ت مسافربری تعداد نفر مسافر ساعت اوج که یک ترمینال بین المللی ارائه خدما :جایی مسافر در پروازهای بین المللیتوان پذیرش و جابه

 گویند. استاندارد را می دهد

 کانتینری تخلیه را ورشنا از کانتینر نمودن وخالی کانتینری بارگیری را شناور بر کانتینر بار بارگذاری :(کانتینری بارگیری و جایی)تخلیهجابه

 .   گویند

 شود.م میسیجایی بار و یا مسافر است که به دو نوع اصلی و فرعی تقمسیری برای تردد وسایل نقلیه ریلی به منظور جابه خط ریلی)راه آهن(:

 کنند.را به یکدیگر متصل می آهنهای راهخطوطی هستندکه ایستگاه خطوط اصلی ریلی)راه آهن(:

 .شوندتجاری و مانوری به عنوان خطوط فرعی شناخته می-خطوط غیر اصلی، شامل خطوط صنعتی خطوط فرعی ریلی)راه آهن(:
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ه بنا به تقاضای واحدهای صنعتی، زراعی و بازرگانی دولتی یا خصوصی از فرعی هستند ک خطوط )راه آهن(: تجاری ریلی-خطوط صنعتی

 شوند. آهن منشعب و به واحدهای متقاضی متصل میخطوط داخلی ایستگاه راه

یوها و تها و لوکوموو تفکیک واگن تنظیم آهن، برایراه تشکیاالتی هایدر ایستگاه فرعی هستند که خطوط )راه آهن(: خطوط مانوری ریلی

 ت.شده اس قطار )مانور( احداث تشکیل 

مجوز به منظور ارائه خدمات گردشگری برای داخل یا خارج از کشور  ای که با دریافتموسسه (:آژانس مسافرتی)دفتر خدمات مسافرتی 

 تاسیس شده باشد.

 .باشندمی راه ادارات نگهداری با که شهری درون راه و فرعی راه ، اصلی راه بزرگراه، ، شامل آزادراه های موجود:راه

ها و یا مراکز استان با شهرهای بزرگ داخل استان را برقرار راهی است با دو یا چند خط عبور که ارتباط میان مراکز استان :راه اصلی درجه یک

 تواند مسیرهای رفت و برگشت آن از هم جدا شده باشد.کند و میمی

تواند بیشتر باشد و ارتباط بین شهرهای داخل استان و خط عبور که تعداد خطوط آن در برخی موارد میراهی است با د راه اصلی درجه دو:

 کند.)بجز مرکز استان و شهرهای بزرگ( را برقرار می

عتی، های صنکها، مراکز و شهرراهی است با دو خط عبور که ارتباط بین مولدهای ترافیکی در یک استان )مانند پاالیشگاه راه فرعی درجه یک:

بندی باالتر یا به شهر برقرار مراکز کشاورزی و مراکز آموزشی( و همچنین ارتباط بین یک بخش، دهستان یا چندین روستا را به راه با طبقه

 بندی باالتر است.های با طبقهتر به راهبندی پایینهای با طبقهکننده ترافیک راهکند و جمعمی

االتر و بندی بهای با طبقههای بیست خانوار و بیشتر با یکدیگر یا با راهست با دو خط عبور که ارتباط بین روستاراهی ا راه فرعی درجه دو:

 کند.شهری و ...( را برقرار میارتباط مولدهای ترافیکی کوچک محلی )مانند مراکز صنعتی، مراکز تفریحی برون

بندی های با طبقهه ارتباط بین روستاهای کمتر از بیست خانوار با یکدیگر یا با راهراهی است با یک یا دو خط عبور ک :راه فرعی درجه سه

 کند.بندی باالتر را برقرار میهای با طبقههای مجاور به شبکه راهباالتر و همچنین دسترسی زمین

 طی شده است.نظر از مدت زمان و مسافت جایی افراد از یک مکان به مکان دیگر با هر هدف، صرفبهجا سفر:

شرکتی است که در ایران به ثبت رسیده ،بیش از نیمی از سهام آن متعلق به اتباع ایرانی بوده و مرکز فعالیت آن شرکت هواپیمایی داخلی: 

 ردر ایران باشد که پس از تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری وطبق مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ،به حمل ونقل هوایی بار ومساف

 پردازد.می

  د.شومی آن درج در مسافربری عمومی نقلیه وسایل مسافران سایر مشخصات و تعداد نام، که است سندیصورت وضعیت: 

    .داد انجام بارگیری و تخلیه عملیات مطلوب، شرایط در بتوان بندر در که ظرفیتیظرفیت اسمی بنادر: 

 .نمود جا جابه مسافر بتوان مطلوب شرایط در که ظرفیتی مقدارفیت جا به جایی مسافر در بنادر: ظر

 ظرفیتی که در بندر بتوان در شرایط مطلوب عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری انجام داد. :ظرفیت کانتینری بنادر

ن حسب مورد آ از جهیزات نصب شده که از کل یا بخشیت تاسیسات و ها،شامل ساختمان آب، یا و ای مشخص برروی زمینمنطقهفرودگاه: 

اه شود و شامل فرودگمیهای پستی استفاده محموله مسافر و ایی بار،ونقل ه حمل و حرکت زمینی انواع وسایل پرنده و برخاست و برای نشست،

 است. بالگردفرودگاه  فرودگاه مشترک و یژه،وفرودگاه  ،فرودگاه بین المللی هوایی، فرودگاه مرز ،داخلی

 .گیردیمو به شکل مکعب مستطیل برای تسهیل حمل کاال که در صورت لزوم در اختیار حمل کننده قرار  عموال فلزیای است ممحفظهکانتینر: 
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 دارد. مل کانتینر راحکشتی است که فقط قابلیت کشتی کانتینری:

 یرد و برحسب نوع انرژی مصرفیگها مورد استفاده قرار میوسیله نقلیه دارای نیروی کشش است که برای به حرکت درآوردن واگن لكوموتیو:

 .شودبندی می)برقی، دیزلی و بخاری( ونوع استفاده )اصلی و مانوری( طبقه

 شود.های هواپیمایی میحویل شرکتتمام مرسوالت پستی اعم از پست نامه و امانات که ت محموله پستی هوایی)پست هوایی حمل شده(:

    دهد. دایت کننده و خدمه در وسایل حمل و نقل عمومی( است که سفر انجام میانسان پیاده یا سواره )بجز راننده، ه :مسافر

کنند و تقریبا مدت سفر آنها در این نوع نقل ریلی استفاده می و مسافرانی که بطور روزانه برای رفت و آمد از سیستم حمل ای:مسافر حومه

 باشد.سفرها کمتر از یک ساعت می

 د.پرواز سفرکن از یک مرحله منفرد در )بجزخلبانان وخدمه پرواز(که با هواپیما تحت یک شماره پرواز فردی هوایی، مسافرهوایی:  مسافر

، سفر هوایی خود را از فرودگاه مورد گزارش آغاز رداخت وجه و یا به صورت رایگانبه مسافرانی که در قبال پ :مسافرهوایی اعزام یا خروجی

اند و پس از خواهند داد )از یک پرواز پیاده شده ادامه را هوایی خود سفر که درهمان فرودگاه فران ورودیبه آندسته ازمسا همچنین و کنندمی

 .گردد. این تعریف شامل مسافران ترانزیت مستقیم نمیشوددهند( اطالق میمدتی با پرواز دیگری به مسافرت ادامه می

 (شونداز محوطه فرودگاه خارج مییابد)رودگاه مورد گزارش خاتمه مییی آنها در فبه مسافرانی که سفر هوا :دیهوایی پذیرش یا ورو مسافر

اند و پس از مدتی با پرواز دیگری به مسافرت ادامه و همچنین به مسافرانی که به سفر هوایی خود ادامه خواهند داد )از یک پرواز پیاده شده

 .گرددمسافران ترانزیت مستقیم نمیدهند(. این تعریف شامل می

 را قطع کند.  او مرزهای کشور مسیر پرواز حتی اگر باشد داخل کشور او در مقصد پرواز مسافرهوایی است که مبدا ومسافرهوایی داخلی: 

 باشد. داخل کشور در مقصد پرواز او در خارج و پرواز او مسافر هوایی است که مبدامسافرهوایی بین المللی ورودی: 

 باشد. خارج ازکشور در او مقصد پرواز در داخل و پرواز او مسافر هوایی است که مبداخروجی: هوایی بین المللی  مسافر

     محموله پیاده شده از کشتی در واحد زمان است. :مقدار تخلیه بار کشتی

       محموله بارگیری شده بر روی کشتی در واحد زمان است. :مقدار بارگیری کشتی

 .ای از وسایل نقلیه موتوری که فعالیت آن حمل و نقل بار و یا مسافر باشدبه مجموعه (:ه اینقل عمومی )جاد ناوگان حمل و

شود که فعالیت آنها صرفا حمل و نقل بار از طریق جاده است به ناوگان حمل و نقل عمومی گفته می نقل عمومی جاده ای بار: ناوگان حمل و

 تن است. 8فیت بارپذیری آن بیش از و ظر

شود که فعالیت آنها صرفا حمل و نقل عمومی مسافر از به ناوگان حمل و نقل عمومی گفته می :ای مسافرمل و نقل عمومی جادهناوگان ح

 باشد.طریق جاده است و شامل انواع اتوبوس، مینی بوس ، ون و سواری کرایه می

 و به تنهایی قادر به حرکت نیستند. دنشومیه گرفت کاربهکه برای حمل و نقل کاال بر روی ریل  اینقلیهوسایل  واگن باری:

 و به دو دسته خودکشش یا همراه با لکوموتیو قادر دنشومیگرفته  کاربهیی مسافر بر روی ریل جاجابهکه برای  اینقلیهوسایل  واگن مسافری:

 .باشندمیبه سیر 

اینترنت  باشد. یک فرد متصل به شبکهرگ که حاوی اطالعات متنوع میای کوچک و بزهای ارتباطی رایانهشماری شبکهپیوند تعداد بی :اینترنت

 .تواند با آن تبادل اطالعات کندباشد بلکه جزیی از این شبکه بوده و میگر و مرورگر اینترنت نمیتنها مشاهده

 تر است. کیلوبایت بر ثانیه و بیش 896دسترسی به اینترنت با سرعت  :اینترنت باند پهن
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 ی است.کل شبکه پست درامدبه  یخدمات نوین پست درامددرصد  نوین پستی به کل خدمات پستی: خدمات یدرامدهم افزایش س

و یا به  مالی ،کییکی، الکترونیزیف یکی از ابعاده پستی جهانی در یهای اتحادهیا توصیاز جامعه یخدمتی است که حسب ن ن پستی:یخدمت نو

  .گرددمیان ارائه یا به صورت مجزا به مشتریجاد ارزش افزوده همراه با خدمات اصلی پستی و یبا او  دیتول صورت ترکیبی از آنها

 .است های ناشی از ارائه خدمات پستی در ابعاد فیزیکی، الکترونیکی و مالی و غیر عملیاتی در کل کشوردرامدکلیه  پستی: درامد

CDN)1(: اختصار به که ل محتوایشبکه تحوCDN ا مستقر هستند و ین نقطه دنیک شبکه بزرگ سرورها است که در چندی .ودشز گفته میین

ن سرور به کاربر ارائه داده یترکیق نزدیی کاربر از طریایت جغرافیمحتوا با توجه به موقع CDN اند. با استفاده ازع شدهیی توزیایصورت جغرافبه 

اهو، یهای جهانی مانند گوگل، تیک باال و وب سایهای با ترافتیدر وب سا ل محتوا و پهنای باندیش سرعت تحویس در افزاین سروی. اشودمی

 ت.رگذار اسیار تاثبسی …س بوک و یف

 راه اندازی شده است.ت در فضای مجازی ین امنیتامبه منظور ایجاد  سامانه صیانت اجتماعی:

و است یی )دولتی، عمومی و خصوصی عمده( ی اجراهاگاهدستاطالعات بین  کپارچهیک سامانه تبادل ی :(2)(NIXاطالعات ملی)رکز تبادل م

ل تبادل اطالعات یقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیدر حق NIX. باشدیک میرساخت دولت الکترونیکی از ارکان اصلی توسعه زی

 یهاان سازمانیبدل اطالعات م و رد ست تاا شدهیکپارچه طراحیبا ساختار  یافزارو سخت یافزارواسطه نرم یهاستمیها، سناهمگون دستگاه

 د.ریصورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گ دولتی به

ای فراوانی یل مزاین دلیهمشود و بهل دسترسی مردم به خدمات دولتی مربوط مییمنظور تسهبه فناوری ستفاده ازا خدمات دولت الكترونیک:

ت رسمی هر یو با مراجعه به وبسا نترنتیا قیطر بتوانند ازکشورن ید ساکنیباکه با راه اندازی آن  دنبال داردکارها بهوبرای شهروندان و کسب

 .تعامل بپردازند دان دولتی آن شهر ارتباط برقرار کنند و بهسادگی با کارمنشهر، به

 فناوری و بانکی پست پستی، مخابراتی، خدمات روستایی نقاط در که دفاتری تعداد :روستایی اطالعات فناوری و باطاتارت خدمات دفاتر

 .دهند می ارائه مردم عموم به اطالعات

TD ظرفیت ، Fiber دایری و xDSL منصوبهد از مجموع  عبارت ان دسترسی خانوارها به پهن باند ثابت: − LTE تقسیم بر تعداد خانوار. 

که تا محل مشترک اجرا و سرویس مشترک از طریق آن برقرار شده و یا آماده ارائه سرویس  شودمیبه پورتی اتالق  پورت فیبر نوری دایر:

 .باشدمیحسب تقاضای مشترک 

TD-LTE:  باشدمیبه تجهیزات رادیویی ارسال و دریافت نصب شده در نقطه انتهایی شبکه ظرفیت اسمی اتصال مشترک. 

 آنتن های نصب شده در هر سایت برای اتصال مشترکین به شبکه است. تجهیزات رادیویی:

 .شودمیظرفیت تعداد اتصال ممکن همزمان مشترکین به آنتن که توسط شرکت سازنده تجهیزات تعیین  ظرفیت اسمی:

SLD)1): شود، بکارباشد که برای انتقال اطالعات از همان جفت سیم مسی که در خطوط آنالوگ استفاده میخطوط دیجیتال استیجاری می 

 شود.نامگذاری می xDSLصورت معموال به DSLهای جهانی سازگار است و انحصاری سرویسی است که تقریبا با همه شبکه DSLگیرد. می

 .باشدمیبه متقاضیان  DSLب شده در مراکز مخابراتی و یا خارج از آن که آماده ارائه یکی از سرویس های تعداد پورت نص: xDSLظرفیت 

 و در یک و یا هر دو جهت باشند. Kbps896خدمات اینترنتی که سرعت آنها مساوی و یا بیشتر از  :دسترسی پرسرعت

                                                           
1 Conent delivery network 

2 National center Information exchange 

9 Digital Subsciriber Line 

https://www.zoomit.ir/category/tech/
https://www.zoomit.ir/category/tech/
https://www.zoomit.ir/category/internet-network/
https://www.zoomit.ir/category/internet-network/
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و  Kbps896مکان ارائه خدمات اینترنتی با سرعت مساوی و یا بیشتر از که ا شودمیبه روستایی اطالق  روستای دارای دسترسی پرسرعت:

 جهت )دانلود و آپلود اطالعات( را دارا باشد. و یا هر دو در یک

 عبورترافیک از کشور که مبدا و مقصد آن در خارج از مرزهای کشور است. :اینترنت ترانزیت

 و بازرگانی معدن صنعت،

 .«0بخش قسمت رشد اقتصادی در »و مفاهیم  ریفرجوع شود به تعا :ارزش افزوده

 .«0بخش قسمت رشد اقتصادی در » و مفاهیم رجوع شود به تعاریف :ارزش افزوده درکارگاه صنعتی

مجموع ارزش تولیدات قابل عرضه )فروش( معادن شامل مواد معدنی خام و فرآوری شده بر اساس قیمت فروش، در : معدن تولیدات ارزش

 .تمحل معدن اس

 .های آن استهای معدن منهای ارزش دادهارزش ستانده :ارزش افزوده در بخش معدن

مجموع ارزش تولیدات قابل عرضه )فروش( معادن شامل مواد معدنی خام و فرآوری شده بر اساس  :ها( در معدنها )ستاندهدریافتی ارزش

ها بابت خدمات تولیدی ای توسط شاغالن معدن و ارزش سایر دریافتیایهقیمت فروش در محل معدن، ارزش ساخت و تعمیرات اساسی اموال سرم

، سایل آزمایشگاه، فروش آب و برق و غیر تولیدی از قبیل کارهای کنتراتی، تعمیرات جزئی ساختمان و لوازم و تجهیزات اداری، تعمیرات جزئی و

 غذای طبخ شده و ... است.

دوام، لوازم یدکی، سوخت، مواد منفجره، آب، برق و سایر موع ارزش مواد، ابزار و وسایل کار کممج :ها( در معدنها )دادهپرداختی ارزش

شگاهی، ل آزمایاایامان، وسااختاآالت، سنااشیای مازئارات جامیاراتی، تعانتاها بابت خدمات تولیدی و غیر تولیدی از قبیل کارهای کپرداختی

 لوازم و تجهیزات اداری و ... است.

 تغییرات ارزش موجودی کاالهای در جریان ساخت. ارزش ضایعات قابل فروش و مجموع ارزش کاالی تولید شده، :تولیدات صنعتیارزش 

های کاالهای تعیین شده از طرف کمیسیون نرخ گذاری مرکز توسعه صادرات ایران که بر مبنای ارزش خوب ارزش :ارزش کاال در صادرات

 .شودمحاسبه می

های عمرانی و برداشت مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح :معدن اجازه برداشت

 شود.ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میواریزه

ای خریداری و تحصیل شده، ساخته از جمع ارزش اموال سرمایهاست عبارت  :اهدرکارگ(گذاریسرمایه)ایارزش تغییرات اموال سرمایه

 .ای در یک سال استشده توسط کارگاه، تعمیرات اساسی انجام شده در مورد اموال سرمایه ای، منهای ارزش فروش اموال سرمایه

سرمایه شده سرمایهعبارت از جمع ارزش اموال  :درمعدن(گذاریسرمایه)ایارزش تغییرات اموال  ساخته  شده،  صیل  ای خریداری و تح

سرمایه شده در مورد اموال  سی انجام  سا سط معدن، تعمیرات ا شاف، منهای ارزش فروش اموال  گذاریسرمایهای و تو سعه و اکت در زمینه تو

 .ای در یک سال استسرمایه

 .های اقتصادی استوضعیت مشارکت فرد در ارتباط با فعالیت :اشتغال

عبارت است از زمین، ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین آالت تولید و تجهیزات نیرو، ابزار و وسایل کار با دوام، لوازم و  :ای کارگاهرمایهاموال س

د شود و عمر مفیهای تولیدی یا ایجاد خدمت در کارگاه به کار گرفته میتجهیزات اداری و دانش فنی متعلق به کارگاه که برای انجام فعالیت

 .ها بیشتر از یک سال استتصادی آناق
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شامل زمین، ساختمان، راه، وسایل نقلیه، ماشین آالت تولید و تجهیزات نیرو، ابزار و وسایل کار با دوام، لوازم و تجهیزات  :ای معدناموال سرمایه

ن به کار گرفته شده و عمر مفید اقتصادی های تولیدی یا ایجاد خدمت در معداداری و دانش فنی متعلق به معدن است که برای انجام فعالیت

 .ها بیشتر از یک سال استآن

ای است که کارکنان کارگاه با مصرف مواد اولیه خریداری شده به منظور استفاده اموال سرمایه :ای ساخته شده توسط کارگاهاموال سرمایه

 .اندخود کارگاه ساخته

ای است که کارکنان معدن با مصرف مواد اولیه خریداری شده در دوره آماری به رمایهاموال س :ای ساخته شده توسط معدناموال سرمایه

 .اندمنظور استفاده خود معدن ساخته

حمل مواد  بارگیری و ساختمان و سرویس ماشین آالت و کارهای کنتراتی ،تعمیرات جزئی و پرداختی بابت :پرداختی بابت خدمات تولیدی

 در محوطه معدن است.

 جایی مواد معدنی با کامیون در محوطه معدن است.دن به دیگران بابت بارگیری وجابهپرداختی مع بابت بارگیری وحمل مواد: پرداختی

تعمیر لوازم و تجهیزات اداری، آزمایشگاه، تحقیقات، بارگیری و حمل مواد در  عبارت از پرداختی بابت پرداختی بابت خدمات غیرتولیدی:

های دریافتی، ارتباطات و جاره ساختمان و ماشین آالت، حق بیمه پرداختی )بجز بیمه کارکنان(، کارمزد بانک بابت وامخارج از محوطه معدن، ا

های بهداشت و درمان، تبلیغات، آگهی و نمایشگاه، حق اشتراک و آبونمان، خرید کتب و مخابرات، خدمات حسابرسی، حقوقی و آموزشی، هزینه

 انه و سایر پرداختیها بابت خدمات غیرتولیدی است. نشریات، پذیرایی و آبدارخ

صادر صنعت، معدن و تجارت از طرف وزارت  ،مواد معدنی در محدوده مشخص مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی :پروانه اکتشاف

 .شودمی

 .کندمییجاد وتکمیل وراه اندازی واحد صنعتی دریافت مجوزی است که دارنده جواز تاسیس پس از انجام مراحل مربوط به ا :برداریبهره پروانه

مجوز فعالیت اقتصادی است که پس از نصب ماشین آالت و تجهیزات خط تولید، تجهیزات جانبی، تامین نیروی  :برداری صنعتیپروانه بهره

 معدن و تجارت به منظور انجام فعالیت صنعتی انسانی و انجام تولید آزمایشی، بنا به درخواست متقاضی حقیقی یا حقوقی از سوی وزارت صنعت،

 شود.برای تولید انبوه در یک کارگاه صنعتی صادر می

 شود.صادر می ای مشخصبرداری از معادن در محدوده که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره مجوزی :برداری معدنپروانه بهره

نرم افزار و احراز شرایط الزم برای  8است که پس از بررسی مستندات فنی و قرارداد فروش حداقل  مجوزی :افزاربرداری تولید نرمپروانه بهره

 شود.کنند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میاشخاص حقوقی که در حوزه نرم افزار فعالیت می

 شرایط الزم و طی دوره احرازبررسی کارشناسی با  مدرکی است که جهت دارندگان گواهی تحقیق و توسعه و پس از پروانه تحقیق وتوسعه:

 .گرددوتجارت صادر میصنعت، معدن مقام محترم وزارتاز سوی  بنگاههای صنعتی و معدنیآموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه 

مودن امکانات الزم از طرف مجوزی است که پس از اخذ جواز تاسیس، ثبت شرکت، ایجاد دفتر مهندسی، فراهم ن پروانه فنی ومهندسی:

 .گرددمیها صادر استان تجارت و صنعت، معدنسازمان 

الزم  اقدامات انجام و معدنی و صنعتی پژوهش مرکز تأسیس جواز اخذ از پس که مجوزی است وهش های صنعتی ومعدنی:ژپروانه مراکز پ

 .شودمی صادر معدنی یا و صنعتی های زمینه از یکی در ها استان وتجارت صنعت، معدنسازمان  توسط مربوط هایدستورالعمل و ضوابط طبق
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ه از واکنش ک گیرندمیقرار  یمصنوع یافال یاسترها در طبقه بند ی. پلباشندیاستر م یهاگروه یکه دارا باشندیم یمرهااز پل ینوع پلی استرها:

 .شوندیم یدتول یسیربه روش ذوب کولیگل یلنو ات یکترفتال یداس یا( DMTترفتاالت ) متیلید ینب یمیاییش

 شود و آماده عرضه برای فروش و مصرفمقدار محصولی است که در دوره زمانی مشخص، طی فرایند تولید در واحد تولیدی حاصل می تولید:

سد جزو تولید محسوب ن جنسی باشد و یا به خود مصرفی واحد تولیدی بربه رایگان داشته یا دستمزد بابت آاست. آن مقدار تولید که جن

 شود.می

شود و براساس راهنمای فرایندی است که با استفاده از تجهیزات و ماشین آالت تولیدی منجر به تولید انبوه محصول می :تولید صنعتی

 .گیردی بخش صنعت قرار میهاگروه( در یکی از زیر ISIC) های اقتصادیالمللی فعالیتبندی استاندارد بینطبقه

  .مجوز اولیه برای احداث کارگاه صنعتی است (:اصولی )موافقت اسیست جواز

در انجام فعالیت صنعتی بنا به درخواست متقاضی حقیقی یا  گذاریسرمایهمجوز فعالیت اقتصادی است که به منظور  :جواز تاسیس صنعتی

اد واحد جدید، انتقال مکان واحد موجود یا توسعه واحد حقوقی پس از احراز شرایط الزم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایج

موجود شامل افزایش ظرفیت تولید محصوالت فعلی، تولید محصوالت جدید، تکمیل خط تولید یا بازسازی و نوسازی ماشین آالت، تجهیزات و 

 شود.ها صادر میتأسیسات آن

 شود.اث یک کارگاه صنعتی جدید صادر میجواز تأسیس صنعتی است که برای احد :جواز تأسیس صنعتی ایجادی

جواز تأسیس صنعتی است که برای توسعه یک کارگاه صنعتی برای افزایش ظرفیت یا تولید محصول جدید،  :ایجواز تأسیس صنعتی توسعه

 شود.در عرصه و اعیان موجود و یا در صورت نیاز با افزایش عرصه و اعیان صادر می

ای در های کاربردی و توسعهمجوز فعالیت پژوهشی است که به منظور انجام پژوهش معدنی: صنعتی و هایجواز تاسیس مرکز پژوهش

های صنعتی و یا معدنی بنا به درخواست متقاضی حقیقی یا حقوقی پس از احراز شرایط الزم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر زمینه

 .شودمی

های صنعتی و یا معدنی است که بنا به درخواست متقاضی حقیقی مهندسی در زمینه -خدمات فنی مجوز ارائه مهندسی: جواز خدمات فنی و

 .شودیا حقوقی پس از احراز شرایط الزم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می

سب و کار یا حرفه به صورت قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه ک 9مجوزی است که طبق مقررات ماده   جواز صنفی )پروانه کسب(:

 شود.موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می

 .برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی استسهم دولت از استخراج، بهره :حقوق دولتی معدن

که در یک منطقه جغرافیایی و در یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با  شودای از واحدهای کسب و کار اطالق میبه مجموعه خوشه صنعتی:

 .پردازندهای یکدیگر، به تولید و عرضه تعدادی کاال و خدمات میهمکاری و تکمیل فعالیت

نوع خودرو رایج  برود. این کاربهمسافر جهت کسب و کار یا بار و رو که ممکن است برای حمل نوعی خودروی موتوردار و جاده خودروی تجاری:

 باشد. مانند انواع کامیون،کامیونت، وانت، ون، اتوبوس و ...های تولیدی میترین نوع خودرو در میان گونه

نام  ینموارد از ا یشتر. در بکندیقدرت استفاده م یچند منبع مجزا یادو  یبحرکت کردن از ترک یاست که برا ییخودرو خودروی هیبریدی:

وتور چند م یا یک( در کنار ینیسوز )معموالً بنزموتور درون یکها آن یشرانهپ یستمکه در س شودیدوگانه استفاده م یبرقدر اشاره به خودرو 

 استفاده کند. یکدیگرها در کنار هر دو آن یا یمنابع انرژ یناز ا یکیرا دارد که فقط از  یتقابل ینقرار دارد و خودرو ا یکیالکتر
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درمحوطه  حمل بارگیری و ماشین آالت و تعمیرات جزئی ساختمان، بابت کارهای کنتراتی، هادریافتی :یدی درمعدنریافتی بابت خدمات تولد

 معدن است. 

 ارتباطات، ،قیقات، اجاره ساختمان و ماشین آالتتح ی معدن بابت آزمایشگاه،هادریافتیشامل  غیر تولیدی درمعدن: دریافتی بابت خدمات

نقل خارج از محوطه  حمل و خسارت دریافتی و درمان، خدمات بهداشت و نمایشگاه، آگهی، ،تبلیغات آموزشی، و حقوقی خدمات حسابرسی و

 .است

بخشی از منبع معدنی است که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی، تعیین شده و از لحاظ اقتصادی قابل  ذخیره قطعی:

  .برداری استبهره

 .شودای است که با تکمیل عملیات اکتشافی در مرحله تفصیلی، قطعیت آن ثابت شده و در گواهی کشف ذکر میذخیره :ذخیره قطعی معدن

 .صرفه استبرداری از آن سودآور و مقرون بهمنبع معدنی که بهره ذخیره معدنی:

ه قابل عرض یفهرست کاالها یهو ته یرانت قابل صدور ابازار کشور محل استقرار از لحاظ جذب کاالها و خدما یمطالعه و بررس رایزن بازرگانی:

اره درب یارائه خدمات مشورت یران،و واردکنندگان بالقوه کاال و خدمات از ا یرانیبه صادرکنندگان کاالها و خدمات ا یبه بازار مزبور، اطالع رسان

ازمان شعب س یا یندگیبازار محل استقرار نما یهایژگیرخصوص ومستقر در بازار هدف و ارائه اطالعات د یانبه متقاض یرانا بازرگانیاقتصاد و 

 بازرگانان است. یفاز جمله وظا یربطذ یاقتصاد یهاو سازمان یرانیبه تجار و صنعتگران ا

های مستقیم، نوعی از تسهیالت اعطایی بانکی است و عبارت از تأمین سرمایه الزم جهت اجرای طرح گذاریسرمایه :گذاری مستقیمسرمایه

 .بدون مشارکت اشخاص حقوقی یا حقیقی غیربانکی است هابانکهای عمرانی انتفاعی توسط تولیدی و طرح

 کنندهکه متضمن مناسبات درازمدت و منعکس اییهعبارت است از سرماسرمایه گذاری مستقیم خارجی،  مستقیم خارجی: گذاریسرمایه

 باشد. گذاریهخارج از موطن سرما یکشور در شرکت یک یممق یحقوق یا یقیحق یتکنترل و نفع مستمر شخص

ک طور موقت کار را ترفرد در سن کار که در طول زمان مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دالیلی به شاغل )کارکن(:

گیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغاالن، بکرده باشد. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق

اند، ترک موقت از شغل شود. برای کارکنان فامیلی بدون مزدی که در طول زمان مرجع، فعالیت شغلی انجام ندادهعنوان اشتغال محسوب میبه

 د.معنا ندار

از نظر  کنند. شاغالنکار می معدن برای وقتیا پاره وقتامتم صورت به معدن یا خارج در داخل هستند که افرادی تمامی :معادن شاغالن

 شوند.می تفکیک)اداری، مالی و خدماتی(  شاغالن ( و سایرساده خط تولید )ماهرو النااغاشبه دو گروه  دادارن دهاعه به که ایوظیفه

ای از واحدهای صنعتی و پژوهشی و فناوری و خدمات عهشهرکی است دارای محدوده و مساحت معین، برای استقرار مجمو :شهرك صنعتی

ای از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری با توجه پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی، آموزشی، اطالع رسانی، مشاوره ای، بازرگانی که تمام یا پاره

 شود.ها در آن ایجاد میبه نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیت

 .شهرک صنعتی که به تصویب هیات وزیران رسیده است :شهرك صنعتی مصوب

عبارت است از فروش، معامله تهاتری و یا اهدای کاال و خدمات یک کشور به کشورهای دیگر، پس از انجام تشریفات گمرکی و رعایت  :صادرات

 سایر مقررات.
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 :شوندنمیمنظور  زیر، جزو آمار صادرات نامبرده صادرات

توانند تحت شرایطی به طور موقت از کشور خارج و پس از حصول هدف رویه گمرکی که براساس آن کاالهای خاصی می-قتمو صادرات (الف

 مورد نظر دوباره به کشور بازگردانده شوند.

ک کشور دیگر طریق خاهای مرزی و احیانا از حمل کاال از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از طریق دریا و رودخانه -(cabotage)ب( کابوتاژ 

 است.

 هوایی. و زمینینقلیه  وسایل و روغن سوخت ج(

 .قانون 98 ماده مسافر موضوع همراه کاالهای( د

گردند و توسط شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران صادر و تابع مقررات خاص ضمنا صادرات موارد زیر در صادرات غیر نفتی منظور نمی

 باشد:خود می

 ام ( نفت خالف

 ب( گاز طبیعی 

 ج( نفت کوره 

 د( نفت سفید

  ( نفت گاز )گازوییل(ها

 و( میعانات گازی

های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، از صادرات فعالیتاست عبارت  :مهندسی صادرات خدمات فنی و

های تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب ازی در رشتهاند ای، نصب و راهبرداری، آموزش، خدمات مشاورهساخت، بهره

حمل و نقل، معدن و کشاورزی، خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که  هایو برق، ساختمان، زیرساخت

  .صرفاً صادرات کاال محسوب نشود

این  ها به محصوالت جدید شود اعم از اینکهه منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف و تبدیل آنهایی کمجموعه فعالیتصنعت: 

( در یکی از ISICهای اقتصادی )المللی فعالیتبندی استاندارد بینتغییرات به وسیله دست یا ماشین انجام شده باشد و براساس راهنمای طبقه

  گیرد.میی بخش صنعت قرار هاگروه زیر

سند مالی است که به منظور اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل در بازه زمانی معین، جهت تضمین بازپرداخت تسهیالت  ضمانت نامه:

 شود.اعطایی دریافت می

ی هاگروهر یکی از زیر( دISICهای اقتصادی )المللی فعالیتبندی استاندارد بینفعالیت اقتصادی که براساس راهنمای طبقه :فعالیت صنعتی

 گیرد.بخش صنعت قرار می

کارتی است که برای اشخاص حقیقی وحقوقی به منظورانجام فعالیت واردات وصادرات ،در یک دوره زمانی معین وطی ضوابط  کارت بازرگانی:

 د.شومیادر معادن ص بازرگانی وصنایع و ،توسط اتاق های تعاون وصنعت، معدن و تجارت مشخصی پس از تایید وزارت 

ای در یک کارگاه صنعتی یا معدنی، پس از احراز شرایط مجوزی است که به منظور انجام تحقیقات کاربردی و توسعه توسعه: گواهی تحقیق و

 .شودالزم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می
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عملیات اکتشاف و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف پس از اتمام صنعت، معدن و تجارت ست که توسط وزارت ا اییدیهأیت :گواهی کشف

 شود.صادر می

 .محصولی است که نتیجه فعالیت یا تولید صنعتی باشد :محصول صنعتی

 ای که شامل ذخیره معدنی است. محدوده معدن:

 د.شناسی به وجود آمده باشحوالت زمینصورت جامد، گاز، مایع و یا محلول در آب که در اثر تهر ماده یا ترکیب طبیعی به: ماده معدنی

دست آوردن مواد معدنی قابل فروش، آرایی و بهای از عملیات، به منظور استخراج، کانهمعدنی که در آن مجموعه: برداریمعدن در حال بهره

 .شودانجام می

 .فرآوری شده در محل معدن است مجموع تولیدات قابل عرضه )فروش( معادن شامل مواد معدنی خام و: مقدار تولیدات معادن

 باشد.هکتار می 011ای است با امکانات مشابه شهرک صنعتی و مساحت آن کمتر از ناحیه :ناحیه صنعتی

 .ناحیه صنعتی که به تصویب هیات وزیران یا هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی رسیده باشد :ناحیه صنعتی مصوب

صادر شده و به کسب و کارهای مجازی  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ای نمادین است که منحصراً توسطشانهن ی:نماد اعتماد الكترونیك

 .گرددها برای مدت یک سال اعطا میی و موبایل( مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آن)کسب و کار اینترنت

های آنان منجر به تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد گشته و منحصراٌ تولیدات ها و خالقیتآن دسته از صنوف که فعالیت :واحد صنفی تولیدی

 دهند.کننده قرار میخود را مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مصرف 

 و محیط زیست کشاورزی

. شودمیتأمین تمام یا قسمتی از آب مورد نیاز گیاه با دخالت انسان که با هدف بهبود وضع تولید محصول کشاورزی یا چراگاه انجام  آبیاری:

آوری در اختیار جمع ها پس از کنترل وآب شود ولی اگر اینسیالب یا آبی که در اثر طغیان رودخانه در مزرعه جاری شود، آبیاری محسوب نمی

 د.شومحصول قرار گیرد، آبیاری محصول محسوب می

ا های بومی بهای مخروبه و نیمه مخروبه و با استفاده از گونهفعالیتی است که به منظور بازسازی و احیای جنگل :احیا و غنی سازی جنگل

 .شودهای جنگلی انجام میهای مادری عرصهل پایهاجرای عملیات نهال کاری، بذرکاری و قرق در حد فاص

توسعه  یهابرنامهدادن است که برای ای که پتانسیل تولید بیولوژیک خود را یا از دست داده یا درحال از دستکوسیستم زوال یافتها بیابان:

د های فاقهای یخ زده، زمینیافته، شنزارها، سرزمینهای فرسایش وعمران مناسب نیستند و یا الاقل در اولویت پایین قرار دارند، مانند زمین

 ت.گذاری زیاد و تأمین آب اسها، مستلزم سرمایهو عمران این سرزمین پوشش گیاهی و یا دارای پوشش گیاهی که توسعه

ان است. این فعالیت شود که شامل کشت، نگهداری و برداشت انواع آبزیهایی گفته میبه مجموعه فعالیت پرورش آبزیان )آبزی پروری(:

های نگهداری و فراوری مقدماتی در دهی، اقدامات بهداشتی و حتی اعمال روشسازی، آب و هوادهی، غذاسازی، ذخیرهمادهآتواند شامل می

 .محدوده استخرها یا مزارع پرورش آبزیان باشد

 گیرد.های حذفی از جوجه کشی را نیز دربرمیکسته و تخم مرغهای لنبه، شگذار است.تخم مرغتخم حاصل از تولید مرغ تخمتخم مرغ خوراکی: 

 .«8در بخش معدن وبازرگانی ،صنعت قسمت»رجوع شود به تعاریف و مفاهیم  :تولید

 .باشدمیشامل تولیدات پرورش آبزیان و صید  تولید آبزیان:

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecommerce.gov.ir&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecommerce.gov.ir&action=edit&redlink=1
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های خشبی و علفی خودرو پوشیده شده باشد. ر رستنیمینی اعم از خشکی و آبی است که عمدتاً از درخت و درختچه همراه با سایز جنگل:

 .مشروط به آنکه مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن به طور طبیعی کمتر از پنج درصد نباشد

 نیهای ف ههای درختان جنگلی است که به منظور احیا، بازسازی و توسعه جنگل در اراضی ملی کشور با شیوکاشت انواع گونه :کاری جنگل

 .گیردمناسب و اصول علمی پذیرفته شده، صورت می

یا بهبود محیط زیست، ایجاد شده باشد.  و برداری اقتصادیجنگلی است که توسط اشخاص یا مؤسسات به منظور بهره جنگل دست کاشت:

 .گیردخزانه و نهالستان احداث شده برای ایجاد جنگل دست کاشت نیز تحت همین عنوان قرار می

جنگلی است که به وسیله اشخاص یا مؤسسات ایجاد نشده باشد. درختان موجود در این نوع جنگل عموماً خودرو هستند، ولی  جنگل طبیعی:

 .ممکن است در جهت نگهداری و اصالح جنگل، عملیاتی در آن انجام شود

قانون  0گیری از تخریب و تصرف عرصه و اعیان مشمول ماده حفاظت فیزیکی از اراضی جنگلی، مراتع و بیابان و جلو :از منابع طبیعی  حفاظت

ها و مراتع و همچنین جلوگیری از قطع، بوته کنی و چرای مفرط و ورود دام غیر مجاز و... به منظور تضمین پایداری اکوسیستم ملی شدن جنگل

ها، مراتع، اراضی ها و اعیانی جنگلده قانونی کلیه عرصهبه موجب این ما ها و مراتعجنگل قانون ملی شدن 0باشد. ماده و استمرار تولید می

 .های طبیعی جزو منابع ملی محسوب و متعلق به دولت است و لو این که افراد سند مالکیت گرفته باشندبیابانی و اراضی جنگلی و بیشه

 است. فرسایش به زیاد و یا حساس یشفرسا دارای هایو محدوده مناطق مساحت و اعالم از انتخاااب عبارت قرق: حفاظت و

 نیب ای یزراع نیزم یرو ک،یپالست پوشش موقت مثل ریز ایباز  یاست که در فضا یاقتصاد یبردارساالنه با هدف بهرهگیاهان کشت  زراعت:

 .شودیدرختان باغ انجام م

. است یافته اختصاص( دیم و آبی از اعم) ساالنه گیاهان تکش برای که کشاورزی است هایزمین از بخشی (:زراعی اراضیی )زراع یهانیزم

 .باشد نشده گیاهی کاشته دیگر، علل یا کشت تناوب دلیل به است ممکن زراعی زمین در

 د.شوهای صید و صیادی، تکثیر، پرورش و فراوری آبزیان انجام میشود که در بخشهایی گفته میفعالیت به :(1)شیالت

برداری اقتصادی هایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصوالت دریایی با هدف بهرهفعالیت :(3)ن(آبزیا برداشتشیالت )صید و 

ن است. آهای ساحلی یا داخلی و نیز پرورش ماهی، صدف، میگو و نظایر طور کلی شامل صید در اقیانوس، آبها بهشود این فعالیتانجام می

 .شودها نیز تحت این عنوان منظور میها و جلبکها، مرجانز قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنجوری محصوالت دریایی اآجمع

 ها است.کشتن یا گرفتن آبزیان و پرندگان قابل شکار به هر کیفیت و وسیله و روش و یا تیراندازی به آن صید:

ا شاخه برداری اقتصادی از تنه ییدار، پده، شالک و بید با هدف بهرهمینی است که در آن درختان غیرمثمر مانند صنوبر، تبریزی، سپز :قلمستان

 .شودها، به صورت مجتمع کاشته شده باشد. خزانه و نهالستان این نوع درختان نیز قلمستان محسوب میآن

ادی میله چاه، یک کانال، مادر کند و از تعدمجرا یا کانالی زیرزمینی است با شیب اندک که آب زیرزمینی را به سطح زمین هدایت می :قنات

 چاه و مظهر تشکیل شده است.

                                                           
 .یالت ایرانمتولی سازمان ش 1

 وزارت جهاد کشاورزی. 9
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مجموعه عملیاتی است که منجر به استقرار غده، نهال، بذر و... در زمین یا محیط دیگری شود. تسطیح زمین، کودپاشی، مرزکشی و  کاشت:

ردن بذر، نشا کاری و امثال آنها در این مجموعه آبیاری قبل از کشت، شخم، دیسک زدن، نهرکشی، بوجاری وضدعفونی بذر، بذرپاشی، زیرخاک ک

 .گیرندعملیات قرار می

کشت محصول است که برای مرحله کاشت یا داشت آن، عمل آبیاری پیش بینی شده باشد، ولو اینکه به علتی چون بارندگی  نوعی کشت آبی:

 .کافی یا کمبود آب به طور استثنا آبیاری انجام نشود

ی کاشت یا داشت آن عمل آبیاری پیش بینی نشده است و آب مورد استفاده گیاه مستقیماً صول است که برای مرحلهنوعی کشت مح کشت دیم:

طور استثنا ممکن است به هشود ولی بشود کشت دیم عموما در زمین کشاورزی دیم انجام میاز نزوالت آسمانی یا آب تحت االرضی تامین می

 .نیز انجام شود صورت تناوبی در زمین کشاورزی آبی

دوره  دیتول یسال است و برا کیها کمتر از آن شیدارند، دوره رو یکه معموال ساقه علف یکشاورزگیاهان  گیاهان ساالنه )محصوالت ساالنه(:

و معموال  اندمیم یباق نیها پس از برداشت در زمآن ینیزمریکه تا چند سال، قسمت ز شکریو ن ونجهی رینظگیاهانی . شوندیمبعد دوباره کاشته 

 .گیرندمیقرار گروه  نیدر ا زین کندیدر سال بعد رشد م

 تولیدشده بدون پوسته سخت آهکی است. مرغتخم :لنبه

 قهساب به هتوج خودرو باشد و با ایعلوفه از نباتات پوششی چرا، دارای در فصل کااه ،مسطح زمینیا  و دامنه از کوه اعم اسات زمینی :مرتع

 تراکم تاج پوشش در مراتع شودنمی مرتع تعریف باشد، مشمولمیخودرو  ایعلوفه پوشش دارای گرچه آیش اراضی شود. شناخته چرا، عرفا مرتع

 .درصد است 89تا  9تراکم درصد و در مراتع کم 91تا  89متراکم نیمه درصد، در مراتع 91متراکم بیش از 

 شود.مرغی است که از پرورش جوجه یک روزه گوشتی، در یک بازه زمانی مشخص به منظور تولید گوشت حاصل می :مرغ گوشتی

 شود.مرغ خوراکی نگهداری میگذار، حاصل و به منظور تولید تخممرغی است که از پرورش پولت تخم گذار:مرغ تخم

و  های آب، خروجی زهکشی و تاسیسات مرتبط نظیر انبار، نگهبانی، سرایداریای از استخرها و یا کانالبه مجموعه مزارع پرورش آبزیان:

 مده است.آشود که با هدف آبزی پروری به وجود مدیریت گفته می

 یمهن خشک و خشکنیمه خشک، مناطق در سرزمین جامع توسعه برای و پایدار توسعه راستای در که هایی فعالیت :زاییمقابله با بیابان

هایی احیاء زمین واند صورت جزئی تخریب شدهبه که هاییزمین احیاء ،سرزمین تخریب کاهش یا و جلوگیری :شودمی انجام زیر هدافا با مرطوب

 . اندصورت جزئی بیابانی شدهکه به

ورد های تکثیری مو اندامبع آب و خاک و شرایط آب و هوایی برای تولید و تکثیر نهال اشود که با توجه به منبه مکانی گفته می :نهالستان

  د.برداری قرار گیراستفاده و بهره

 برداری نرسیده است.درخت جوانی است که هنوز به سن باردهی یا بهره نهال:

گیاه سبز شده از بذر در خزانه را پس از آنکه چند برگ اصلی برروی آن ظاهر شد و آماده انتقال برای کاشت در زمین اصلی یا ظروف  نشاء:

 نامند.ده را نشاء میگردی

 .شودمیی یکروزه تبدیل های جوجه کشی به جوجهبه وسیله دستگاه ،های نطفه دارواحد تولیدی است که در آن تخم :واحد جوجه کشی

 به برداشت و اجاره زمین گیاه زراعی ،داشت ،کاشت ،سازی زمینهای آمادهجمع هزینه هزینه تولیدیک کیلوگرم از هرنوع محصول زراعی:

 .باشدمیمقدار تولید 
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 محیط از مردمی مشارکت جلب با و خود خدماتی و پژوهشی آموزشی، اهداف راستای در که است نهادی زیستی: محیط نهاد مردم تشكل

 د.کنمی زیست حفاظت

 طبیعی ویژه کیفیات و نظیر کم مناظر یا اشکال یا حیوانی یا گیاهی نادر و نمونه های پدیده از است عبارت ملی طبیعی اثر ملی: طبیعی اثر

 د.گیرنمی قرار حفاظت تحت متناسبی، محدوده داشتن منظور به که هستند تاریخی یادگار کهنسال زمین یا درختان

 و آب و دشت و جنگلی اراضی و طبیعی هایبیشه و مرتع و جنگل از اعم کشور طبیعی منابع از ای محدوده به ملی پارک ملی: پارك

 طبیعی و زندگی وضع همیشگی حفظ منظور به و باشد ایران طبیعی مظاهر از ایبرجسته های نمونه نمایانگر که شود می قکوهستان اطال

 گیرد.می قرار حفاظت تحت طبیعی کامالً  شرایط در هارستنی رشد و وحشی جانوران پرورش و تکثیر برای مناسب محیط همچنین ایجاد و آن

جنگلی  اراضی و طبیعی هایبیشه و مرتع و جنگل از اعم کشور طبیعی منابع از ای محدوده به وحش حیات پناهگاه وحش: حیات پناهگاه

 و بوده وحشی جانوران برای خاص اقلیمی شرایط و نمونه طبیعی زیستگاه دارای که شود می اطالق کوهستان و آبی محیطهای و و دشت

 گیرد. می رارق حفاظت تحت زیستگاهها، این احیای یا و بمنظور حفظ

عناصر  کلیه و زنده غیر و از زنده اعم آن عناصر کلیه که بوده بوم زیست از بخشی کلی صورت به شده حفاظت منطقه  شده: حفاظت منطقه

 می قرار حفاظت مورد مختلف حفاظتی سطوح در مناطق داخلی بندی پهنه های طرح قالب در خاص اهداف با و کامل طور به آن فیزیکی

 د.گیر

 شود می اطالق کوهستان و آب و دشت مرتع، جنگل، از اعم کشور طبیعی منابع از ای محدوده به زیست: محیط مدیریت تحت ناطقم

 تحت و بوده خاصی اهمیت دارای آن طبیعی وضع و هارستنی احیاء یا و حفظ یا وحشی نسل جانوران تکثیر و حفظ ضرورت لحاظ از که

 گیرد. می قرار مدیریت و حفاظت

 پژوهش و آموزش و گردی طبیعت حفاظت، بلندمدت اهداف به نیل راستای در ها فعالیت مجموعه بینی پیش ت:زیس محیط مدیریت طرح

 سو همه رویکردی با همراه منابع از پایدار و خردمندانه برداریبهره ضمن مناطق اکولوژیک منابع و نگهداری حفظ منظور به محیطی های

 ا.پوی و کاربردی نگر،

 طبیعی که در شرایط است مشابه جانداران یا خویشاوند های جمعیت از تعدادی یا یک بر مشتمل که جانداران بندی رده بنیادی واحد گونه:

 د.باشن می یکدیگر با مثل تولید به قادر

 حفاظت جهانی اتحادیه ه بندیاساس طبق بر زنده موجودات ژنتیکی فرسایش و ها گونه نابودی به رو روند دلیل به :تهدید معرض در گونه

 در های گونه شامل طبقات از این یکی که دهند می قرار بندی طبقه مورد حفاظت اهمیت ضریب لحاظ از را هاگونه (IUCN) طبیعت از

 د.باشمی تهدید معرض

 نده های معیار محاسبه می گردد.عددی بی بعد است که توسط دستورالعمل ارائه شده وزارت بهداشت برای هر یک از آالی شاخص کیفیت هوا:

 .باشدمیمیکرون  9/8یکی از آالینده های معیار هوا ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کوچک تر از  :PM2.3ذرات معلق

 .باشدمیمیکرون  01یکی از آالینده های معیار هوا ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کوچک تر از  :PM10معلقذرات 

 (PM10 ،PM2.3 ،O1 ،SO2 ،NO2میانگین غلظت سالیانه آالینده های معیار )ذرات معلق  الینده های معیار :آمیانگین ساالنه 
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 انرژی )آب، برق، نفت و گاز(

 )گیگاوات ساعت( میزان واردات برق

 

 
 

 میزان صادرات برق)گیگاوات ساعت(  

  
 

 میزان رشد مصرف برق )درصد( 

 
 

 

 
 

 گازرسانی شده به کل شهرهای کشور )درصد(نسبت شهرهای 
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 حمل و نقل

 سال

     
میزان بار جا به جا شده با بارنامه در 

ی اسطح کشور توسط ناوگان باری جاده

 تن()میلیون

تعداد مسافر جا به جا شده در 

 )میلیون نفر(بخش ریلی 

اعزام وپذیرش مسافر در 

های کشور فرودگاه

 )میلیون نفر(

ول خطوط اصلی ط

 )کیلومتر(ریلی 

طول خطوط 

فرعی ریلی 

 )کیلومتر(

0936 181 ↑ 24.1 ↑ 19.4 ↑ 00160 ↑ 9101 ↑ 
0931 118 ↑ 5/28 ↑ 49.6 ↓ 00160 ↑ 9161 ↑ 
0931 161 ↑ 28.6 ↑ 41.1 ↓ 00693 ↑ 9081 ↑ 

 

 نفر( ای کشور)میلیونتعداد کل مسافرین جاده

 

 
 

 

 کل کشور )دستگاه(واگن باری ریلی  تعداد

 

 

 

 ( زهای داخلی و بین المللی )هزارتنمیزان بار هوایی حمل شده در پروا
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 ارتباطات

 سال

    
میزان ظرفیت ترانزیت 

 ترافیک اینترنت

 )ترابیت بر ثانیه(

دسترسی خانوارها به اینترنت 

 )درصد( پهن باند

صورت ارائه خدمات دولت به

 د()درص الكترونیكی

سهم درآمدی خدمات نوین 

پستی از کل درآمد خدمات 

 )درصد( پستی

0936 1.1 72.8 45 11.9 

0931 4.1 79.6 62 16.4 

0931 4.7 84.1 61 5/24 

 

 (مگابیت بر ثانیه) میزان سرعت دسترسی مشترکین اینترنت

 
 

 خانوار 20ی باالی میزان برقراری امكان دسترسی پرسرعت به روستاها

 )درصد(

 های پستیمیزان ظرفیت

 )تن( 
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 صنعت، معدن و بازرگانی

 سال

     

نرخ رشد ارزش افزوده 

 )درصد( بخش صنعت

نرخ رشد تولید خودرو 

 )درصد( تجاری

نرخ رشد تولید محصوالت 

 )درصد( پتروشیمی

نرخ رشد وزنی صادرات 

 )درصد( کاالهای غیر نفتی

رخ رشد ارزش صادرات ن

 )درصد( کاالهای غیر نفتی

0936 8.1 ↑ 12.2 ↑ 1.6 ↑ 2.1 ↑ 6.8 ↑ 

0931 6.1- ↓ 34.3- ↓ 5.51- ↓ 11.2- ↓ 5/1- 
↓ 

0931 1.8- ↓ 15.3- ↓ 2.7 ↑ 13.6 ↑ 7.3- ↓ 
 

 

 

 برداری کل کشور )میلیون تن(مقدارتولید معادن در حال بهره

  
 

 
 

 لكترونیكی کل کشور )درصد(نرخ رشد گواهی امضای ا
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 برداری صادره )میلیارد ریال(های بهرهگذاری پروانهسرمایه

 

 

 

 گذاری جوازهای تاسیس صادره )میلیارد ریال(سرمایه

 
 

 

 گذاری خارجی مصوب کل کشور )درصد(گذاری مستقیم خارجی مصوب بخش صنعت، معدن و تجارت از سرمایهسهم سرمایه

 

 

 

 سهم ارزشی صادرات معدنی از کل صادرات )درصد(
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  کشاورزی و محیط زیست

 
     

 سال

 ءنسبت مساحت جنگل های احیا

شده به کل مساحت جنگل های 

 )درصد( کشور

سرانه تولید گوشت قرمز کل 

 )کیلوگرم به نفر( کشور

سرانه تولید گوشت مرغ کل 

 )کیلوگرم به نفر( کشور

م ید تخسرانه تول

  مرغ کل کشور

 )کیلوگرم به نفر(

سرانه تولید آبزیان کل 

 )کیلوگرم به نفر( کشور

0936 5.11 ↑ 15.3 ↑ 27.19 ↑ 15.91 ↓ 14.83 ↑ 

0931 5.21 ↑ 15.1 ↓ 39.61 ↑ 15.99 ↑ 11.38 ↑ 

0931 5.32 ↑ 15.34 ↑ 32.9 ↓ 12.24 ↑ 11.44 ↑ 

 

 

 (به نفر )کیلوگرم سرانه تولید گندم کل کشور

 
 

 

 

 )کیلوگرم به نفر( تولید برنج کل کشور سرانه
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 به نفر( )کیلوگرم زمینی کل کشورسرانه تولید سیب

 

 
 

 

 به نفر( )کیلوگرم کل کشور پیازسرانه تولید 
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 گاز( ،نفت وربق  ارنژی )آب، -9-2
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 آب، برق و انرژی -1-1-2

 1113 1115 1111 واحد شرح

  لیتر در شبانه روز  ........................................................................ متوسط مصرف مشترکین آب خانگی

/ // درصد  ............................................................................................................... درامدآب بدون 

/ // درصد  ....................................................... نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری

/ // درصد  ............................................... نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب شهری

/ // درصد  .................................. آب آشامیدنی سالم نسبت جمعیت روستاهای بهره مند از

/ -/ درصد  ......................................... میزان رشد مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال قبل

  ریال  ..........................................................................قیمت تمام شده یک متر مکعب آب

  ریال  ..................................................................... متوسط نرخ فروش یک متر مکعب آب

/ // میلیون مترمکعب  .......................................... حجم آب قابل تنظیم ساالنه سدهای ملی افتتاح شده

  هکتار  ............................. های آبیاری و زهکشی اصلیسطح اراضی تحت پوشش شبکه

/ // میلیون مترمکعب  .....................................................................................................ظرفیت مخازن سدها

  گیگاوات ساعت  ................................................... برق آبی هاینیروگاهمتوسط تولید انرژی سالیانه 

  مگاوات  ................................................................... های برق آبیظرفیت نصب شده نیروگاه

/ // درصد  ................................................................. (0)سهم آب مصرف شده در بخش صنعت

/ // درصد  ............................................................ (0)سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی

 // درصد  ................................................................ (0)سهم مصرف آب شرب در بخش شرب 

  میلیارد مترمکعب  .......................................................................................................... (0)آب تجدیدپذیر 

  مترمکعب  ..................................................................................... (0)سرانه آب تجدیدپذیر کشور

  میلیون مترمکعب ................................. (0)های آبیاری و زهکشی )مدرن (حجم آب ورودی به شبکه

/ -//- میلیون مترمکعب  ............................................................. (0)کسری مخزن ساالنه منابع آب زیرزمینی

/ // میلیارد مترمکعب  ................................................................ (0)مینیتخلیه و برداشت از منابع آب زیرز

/ // میلی متر  ............................................................................................................ (0)ارتفاع بارندگی

  -  ....................................................... برداریتعداد سدهای ملی کشور در دست بهره

  -  .................................................................. تعداد سدهای ملی کشور در دست اجرا 

  -  ............................................................. تعداد سدهای ملی کشور در دست  مطالعه

 /   بشکه معادل نفت خام  ............................................................................................ صرف نهایی انرژیسرانه م

 /   درصد  .................................................................................. رشد ساالنه مصرف نهایی انرژی

 /   درصد  ................................... های مصرفی در مصرف نهایی انرژیسهم هر یک از بخش

 /   درصد  ...................................................................................................................... خانگی

 /   درصد  .................................................................................................... تجاری و عمومی

 /   درصد  ...................................................................................................................... صنعت

 /   درصد  ............................................................................................................. قلحمل و ن
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 آب، برق و انرژی )دنباله( -1-1-2

 1113 1115 1111 واحد شرح

 /   درصد  ......................................................................................................... کشاورزی

 /   درصد  ......................................................................................... مصارف غیر انرژی

 /   درصد  ....................  های منتخب انرژی در کل مصرف نهاییسهم هر یک ازحامل

 /   درصد  .......................................................................................... ی نفتیهافرآورده

 /   درصد  ....................................................................................................... بیعیگازط

 /   درصد  ..................................................................................................... زغال سنگ

 /   درصد  .................................................................... منابع تجدیدپذیر قابل احتراق

 /   درصد  ................................................................................................................... برق

 /   درصد  ............................................................................. رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه

 /   بشکه معادل نفت خام  ...................................................................................... سرانه عرضه انرژی اولیه 

 /   عادل نفت خامبشکه م  ........................................................................................ سرانه کل مصرف نهایی

  ....................................................................................................... وری انرژیبهره

هزار ریال به ازای یک 

 /   بشکه معادل نفت خام

  ................................................................................................. شدت عرضه انرژی

بشکه معادل نفت خام به 

 /   میلیون ریال

  .................................................................................... شدت مصرف نهایی انرژی

بشکه معادل نفت خام به 

 /   میلیون ریال

 /   کیلوگرم به ازای هر نفر  ............................................................................. کربنسرانه انتشار دی اکسید 

 /   کیلوگرم به ازای هر نفر  ........................................................................... سرانه انتشار اکسیدهای گوگرد

 /   کیلوگرم به ازای هر نفر  ........................................................................ سرانه انتشار اکسیدهای نیتروژن

 /   کیلوگرم به ازای هر نفر  .............................................................................. سرانه انتشار مونوکسید کربن

 /   گرم بر کیلووات ساعت  .... حرارتی کشور هاینیروگاهانتشار دی اکسید کربن در  میانگین شاخص

 /   گرم بر کیلووات ساعت ور حرارتی کش هاینیروگاهمیانگین شاخص انتشار اکسیدهای نیتروژن در 

 /   کیلووات ساعتگرم بر  رحرارتی کشو هاینیروگاهمیانگین شاخص انتشار اکسیدهای گوگرد در 

 /   گرم بر کیلووات ساعت  ......................... حرارتی کشور هاینیروگاهمیانگین شاخص انتشار کربن در 

 / / درصد  .................................................................... سهم تلفات شبکه توزیع برق کشور

 // درصد  ............................................ سهم تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور

 / / درصد  ........................................................................................................سهم کل تلفات

 / / درصد  ....................................... حرارتی هاینیروگاهسهم گاز از کل سوخت مصرفی 

/ // درصد  ............................................... غیر دولتی از تولید برق کشور هاینیروگاهسهم 

  گیگاوات ساعت  ................................................................................................... میزان واردات برق

  گیگاوات ساعت  ................................................................................................. میزان صادرات برق

  وات بر نفر  ............................................................................... هانیروگاهسرانه قدرت اسمی 
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 )دنباله( آب، برق و انرژی -1-1-2

 1113 1115 1111 واحد شرح

  هزار کیلووات ساعت به مشترک  .......................................................... متوسط مصرف مشترکین صنعتی

  کیلووات ساعت  .......................................................................................... سرانه تولید برق

  کیلووات ساعت  ....................................................................................... سرانه مصرف برق

/ // درصد  ............................................................................. میزان رشد مصرف برق

/ // درصد  ..................................................... حرارتی هاینیروگاهمتوسط راندمان 

های تجدیدپذیر و پاک از تولید برق )ناویژه( کشور سهم انرژی

/ // درصد  ............................................................................................... )شامل اتمی(
 181 111 986 مگا وات  ............................... تجدید پذیرو پاک )تجمعی( هاینیروگاهظرفیت 

 1136 8381 0390 میلیون کیلو وات  ...... تجدید پذیر و پاک )تجمعی( هاینیروگاهانرژی از  میزان تولید

ای با استفاده از منابع تجدید پذیر اجتناب از انتشار گازهای گلخانه

 9118 8101 0999 هزار تن  ......................................................................................... و پاک )تجمعی(

اجتناب از مصرف سوخت فسیلی با استفاده از منابع تجدید پذیر 

 0811 191 913 میلیون متر مکعب گاز طبیعی  ......................................................................................... و پاک )تجمعی(
اجتناب از مصرف آب با استفاده از منابع تجدید پذیر و پاک 

 313 619 189 میلیون لیتر  ...................................................................................................... )تجمعی(

 لحاظ شده است. 0936-31معادل سال آبی  0931آوری شده است، بطور مثال سال های مشخص شده بر اساس سال آبی جمعالعات مرتبط با شاخص( اط0
 وزارت نیرو. -ماخذ
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 و گاز نفت -2-1-2

 1113 1115 1111 واحد شرح

111  لیتر  ................................................................................ موتور بنزین مصرف سرانه
91  لیتر  .................................................................................. نفت سفید مصرف سرانه
111  لیتر  ....................................................................................... نفت گاز مصرف سرانه

 11 11 31 درصد  ......................... هانسبت شهرهای گازرسانی شده به کل شهرهای استان

 8168 8108 -  ............................................... اندازی شده گاز طبیعیهای راهتعداد جایگاه
 1/81 3/81 میلیون متر مکعب  ............................................................................ مصرف گاز طبیعی در کشور

 .نفتوزارت  -ماخذ
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 حمل و نقل  -1-2-2

  واحد رحش

  میلیون تن  .............................................. بارگیری در بنادر کشور( )تخلیه وجایی کاال در بنادر کشور بهجا

Teu (0) / //میلیون  .......................................................................................... کانتینری کاال در بنادریی جابهجامیزان 

  میلیون تن  ................................................................................................................. ظرفیت اسمی بنادر تجاری

/ // میلیون نفر   ..................................................................................................... مسافر در بنادریی جابهجاظرفیت 

  هزارتن   ................................................................................................................... میزان کاالی ترانزیت شده

  کیلومتر   .............................................................................................................................. های موجودطول راه

/ // سال   ..................................................................................................................... متوسط عمر ناوگان باری

/ // سال   ............................................................................................ متوسط عمر ناوگان مسافری )اتوبوس(

  میلیون تن   ....................... ایشده )با بارنامه( در سطح کشور توسط ناوگان باری جاده جابهجامیزان بار 

  میلیون نفر   ..................................................................................................... ای کشورتعداد کل مسافرین جاده

  میلیون نفر   .................................................................................... مسافر )با صورت وضعیت(یی جابهجامیزان 

  میلیون نفر   .... ای )سفرهای عمومی(شده توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جاده جابهجاتعداد مسافر 

  هزار دستگاه   ............................. ی )برحسب محل شناسایی و اخذ کارت هوشمند ناوگان(تعداد ناوگان بار

  هزار دستگاه   ..... تعداد ناوگان مسافری )اتوبوس( )برحسب محل شناسایی و اخذ کارت هوشمند ناوگان(

  دستگاه   ...................................................................................... بخش ریلیدر تعداد لکوموتیوهای موجود 

/ // میلیون نفر   ......................................................................................... ر بخش ریلید شده جابهجاتعداد مسافر 

  دستگاه   ................................................................................................... ریلیحمل و نقل تعداد واگن باری 

  دستگاه   ............................................................................................. تعداد واگن مسافری حمل و نقل ریلی

  میلیون تن   ..................................................................تناژ بار داخلی بارگیری شده توسط حمل و نقل ریلی

/ // میلیون تن   ....................................................................... مل و نقل ریلیتناژ بار کل بارگیری شده توسط ح

  هزارتن   ................................................................................ تناژ بار ترانزیت شده توسط حمل و نقل ریلی

  کیلومتر   ...................................................................................................................... طول خطوط اصلی ریلی

  کیلومتر   ...................................................................................................................... طول خطوط فرعی ریلی

/ // میلیون نفر   ...................................................................................................... شده جابهجاای تعداد مسافرحومه

/ // میلیون نفر  .................................................................................. های کشوراعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه

  هزار تن  ..................................................... المللیمیزان بار هوایی حمل شده در پروازهای داخلی و بین

/ // هزار تن  ................................................ المللیمیزان پست هوایی حمل شده در پروازهای داخلی و بین

  هزار فروند  ............................................................................................. تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور

/ // درصد  .................................... حمل و نقل هوایی مسافر داخلییی جابهجاسهم بخش غیر دولتی در 

  درصد  ............................ حمل و نقل هوایی مسافر بین المللییی جابهجاسهم بخش غیر دولتی در 
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 (دنبالهحمل و نقل ) -1-2-2

  واحد شرح

  درصد  ......................................... مسافر بین المللییی جابهجاداخلی در  پیماییواهای هسهم شرکت

Teu (0) / //میلیون  ........................................................................................................................ ظرفیت کانتینری بنادر

  میلیون تن   ................................................................................................................ظرفیت ناوگان نفتی دریایی

 فوت. 81تعداد کانتینر با حجم  (0

 وزارت راه و شهرسازی. -ماخذ
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 ارتباطات -2-2-2

 1113 1115 1111 واحد  شرح

///ترابیت بر ثانیه  ............................................................................................... ظرفیت ترانزیت ترافیک اینترنت  میزان

مگابیت بر ثانیه  .......................................................................................... سرعت دسترسی مشترکین اینترنت میزان
ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت )سالمت، آموزش، کشاورزی، بانکی و مالی( 

درصد  ..................................................................................................... خانوار کشور 81در روستاهای باالی 

درصد  ............................................................................................. ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی

درصد  ............................... ارائه خدمات خرده بانکداری در دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایی

تن  ........................................................................................................................ پستی  یهاظرفیت میزان
ه وضع ه شبکه ملی اطالعات نسبت بها ب CDN درصدی هزینه پهنای باند اتصال 91کاهش

درصد  ........................................................................................................................................................... کنونی

///درصد  ................................................... سهم در آمدی خدمات نوین پستی از کل در آمد خدمات پستی

درصد  ....................................................................................................... NIXدرصد پیشرفت تکمیل مرکز 

درصد  ............................................................................................................. استقرار سامانه صیانت اجتماعی

///درصد  ................................................................................................. پهن بانداینترنت دسترسی خانوارها به 
 های مرزی کشورالمللی و پایانههای بینهای راه آهن، بنادر، فرودگاهعداد ایستگاهت»نسبت 

ها، های راه آهن مراکز استانکل ایستگاه» به « دهنده خدمات پستی توسط اپرتورها ارائه

درصد  .............................................................. «بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور

///درصد  .... خدمات ارتباطات و فناوری اطالعاتدرامدده همگرا ازکل ی خدمات ارزش افزودرامدسهم 

///درصد  ................................................... خانوار 81برقراری امکان دسترسی پرسرعت به روستاهای باالی 
میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای 

-درصد  .............................................................................................................................................................بزرگ
 آوری اطالعات.ارتباطات و فن وزارت -ماخذ

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 و بازرگانی، معدن صنعت -9-2
  



 

 

 
 

  



 تولیدی و زیربنایی امور هایشاخص -2                                                 کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعهبرنامه ششم  هایشاخص

103 

 و بازرگانی  ، معدنصنعت -1-1-2

  واحدشرح

  نفر ...................................... برداری صادرههای بهرهتعداد اشتغال پروانه

  نفر .............................................. تعداد اشتغال جوازهای تاسیس صادره

  فقره .................................................... برداری صادرههای بهرهتعداد پروانه

  فقره ........................................ برداری صادره معدنهای بهرهتعداد پروانه

  نفر .......................... برداری صادره معدنهای بهرهتعداد اشتغال پروانه

  فقره ............................................................. های تاسیس صادرهتعداد جواز

    ریالمیلیارد ..................................... برداری صادرههای بهرهروانهپگذاری سرمایه

 ریالمیلیارد .............................................. گذاری جوازهای تاسیس صادرهسرمایه

  میلیون تن............................................. برداریمقدار تولید معادن در حال بهره

  ارد تن میلی....... برداری مقدار ذخیره قطعی ماده معدنی معادن در حال بهره

  میلیارد ریال............ برداریمیزان حقوق دولتی وصولی از معادن در حال بهره

های ها و نواحی صنعتی مصوب دارای زیر ساختسهم شهرک

/ // درصد......................... ها و نواحی صنعتی مصوبمخابراتی از کل شهرک
آب از کل ها و نواحی صنعتی مصوب دارای شبکه سهم شهرک

/ // درصد....................................................... ها و نواحی صنعتی مصوبشهرک
ها ها و نواحی صنعتی مصوب دارای برق ازکل شهرکسهم شهرک

/ // درصد.........................................................................و نواحی صنعتی مصوب
ها ها و نواحی صنعتی مصوب دارای گاز از کل شهرکسهم شهرک

/ // درصد.........................................................................و نواحی صنعتی مصوب
/-/- - درصد........................................................ رایزنان بازرگانی اعزامی نرخ رشد

گذاری مستقیم خارجی مصوب بخش صنعت، معدن سهم سرمایه

/ // درصد...................... گذاری خارجی مصوب کل کشورو تجارت از سرمایه
/ /- درصد.................................... سهم ارزشی صادرات صنعتی از کل صادرات

/ // ددرص..................................... سهم ارزشی صادرات معدنی از کل صادرات

/ /- درصد....................................... سهم وزنی صادرات صنعتی از کل صادرات

/ // درصد........................................ سهم وزنی صادرات معدنی از کل صادرات

گذاری مستقیم خارجی مصوب بخش صنعت، نرخ رشد سرمایه

/ -/-/ درصد........................................................................................ معدن و تجارت
/ -/-/ درصد.................................................. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت

/ /-/ درصد.................................................... نرخ رشد ارزش افزوده بخش معدن

/ // درصد................................................................ های صنعتینرخ رشد خوشه
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 صنعت، معدن و بازرگانی )دنباله( -1-1-2

  واحدرحش

/ -/- -6/08 درصد ..........................................برداری معدننرخ رشد اشتغال پروانه بهره

/ /-/ درصد ........................................ رداری صنعتبنرخ رشد اشتغال پروانه بهره

/ /-/ درصد ..........................................................................نرخ رشد پروانه اکتشاف

/ // درصد ..................................................... برداری صنعتینرخ رشد پروانه بهره

/ // درصد ............................................ برداری نرم افزارهای بهرهنرخ رشد پروانه

/ -/-/ درصد ........................................................... نرخ رشد پروانه تحقیق و توسعه

/ /-/ درصد .......................................... ای صنفی )پروانه کسب(نرخ رشد مجوزه

/ /-/- درصد ............................................... نرخ رشد پروانه فنی و مهندسی صادره

/ /-/- درصد ....................... های صنعتی و معدنینرخ رشد پروانه مراکز پژوهش

/ -/- -3/90 درصد ......................... نرخ رشد تسهیالت اعطایی ارزی در بخش صادرات

/ // درصد ........................ ی ریالی در بخش صادراتنرخ رشد تسهیالت اعطای

/ -// درصد ............................................................ نرخ رشد تولید الیاف پلی استر 

/ -//- درصد ............................................................... نرخ رشد تولید انواع تلویزیون
بوس، ون، کامیون، تولید خودرو تجاری )اتوبوس، مینینرخ رشد 

/ -/-/ درصد .................................................................................. کامیونت و کشنده(
/ -/-/ درصد ....................................... د انواع خودرو سواری و وانت نرخ رشد تولی

-/- - درصد ..................................... نرخ رشد تولید خودروهای برقی و هیبریدی

/ //- درصد ................................................................................ نرخ رشد تولید دارو 

/ -// درصد ........................................................... نرخ رشد تولید الستیک خودرو 

/ -// درصد ................................................ نرخ رشد تولید محصوالت پتروشیمی 

/-/ - درصد .................................................... تولید موتور سیکلت برقی  نرخ رشد

/ // درصد ................... ای و ترکیبی مصنوعینرخ رشد تولید نخ سیستم پنبه

/ -// درصد ............................................................ نرخ رشد تولید یخچال و فریزر 

/ // درصد .............................................................................. نرخ رشد تولید کاغذ 

/ -// صددر ......... های صنعتی و معدنی نرخ رشد جواز تاسیس مراکز پژوهش

/ // درصد ...........................................................................نرخ رشد جواز تاسیس 

/ -//- درصد .............................................. نرخ رشد جواز خدمات فنی و مهندسی

/ // درصد ........................................ نرخ رشد حقوق دولتی وصول شده معادن 

/ // درصد .................................................. گذاری جواز تاسیسنرخ رشد سرمایه

/ / -1/09 درصد ............................ برداری صنعترهگذاری پروانه بهنرخ رشد سرمایه

/ -// درصد ......................................... شد وزنی صادرات کاالهای غیر نفتینرخ ر

/ -/-/ درصد ...................................... د ارزشی صادرات کاالهای غیر نفتینرخ رش
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 صنعت، معدن و بازرگانی )دنباله( -1-1-2

  واحدشرح

گذاری صنایع رمایههای صادره صندوق سنرخ رشد ضمانت نامه

/ -/-/- درصد ........................................................................................................ کوچک

/ -/-/ درصد ......................................................................... نرخ رشد کارت بازرگانی

/ // درصد ..................................................... نرخ رشد گواهی امضای الکترونیکی

/ -/-/- درصد ......................................................... نرخ رشد گواهی تحقیق و توسعه

/ -/ -9/3 درصد ............................................................................ نرخ رشد گواهی کشف

/ /9/3- درصد ......................................................... کترونیکینرخ رشد نماد اعتماد ال
گذاری های صادره صندوق سرمایهنرخ رشد مبلغ ضمانت نامه

/ -/-/ درصد  ........................................................................................... صنایع کوچک
 .تجارتوزارت صنعت، معدن و  -ماخذ

  



 

 

  



 

 

 

 

 کشاورزی و محیط زیست -4-2
  



 

 

 
 



 تولیدی و زیربنایی امور هایشاخص -2                                              کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعهبرنامه ششم  هایشاخص

111 

  کشاورزی -1-1-2

  واحد  شرح

   ریال   ............................................................... م گندم کشت آبی در کل کشورمتوسط هزینه تولید یک کیلوگر

   ریال   ............................................................... متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم گندم کشت دیم در کل کشور

   ریال   ................................................................... متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم جو کشت آبی در کل کشور

    ریال  ..................................................................متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم جو کشت دیم در کل کشور 

   ریال   .......................................................... متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم شلتوک کشت آبی در کل کشور 

   ریال   .................................................. متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم ذرت دانه ای کشت آبی در کل کشور

   ریال   ...................................................... متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم آفتابگردان کشت آبی در کل کشور

   ریال   ......................................................متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم آفتابگردان کشت دیم در کل کشور

   ریال   ................................................................. متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم پنبه کشت آبی در کل کشور

   ریال   .................................................................. متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم کلزا کشت آبی در کل کشور

   ریال   ..................................................................ولید یک کیلوگرم کلزا کشت دیم در کل کشورمتوسط هزینه ت

   ریال   ................................... متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( دانه بلند مرغوب در کل کشور

   ریال   .............................. متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( دانه بلند پرمحصول در کل کشور

   ریال   ............................. ط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( دانه متوسط مرغوب در کل کشورمتوس

   ریال   ....................... متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( دانه متوسط پرمحصول در کل کشور

   ریال   ................................. متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( دانه کوتاه مرغوب در کل کشور

/ 19/068 13/069 کیلوگرم به نفر  ................................................................................................................................. سرانه تولید گندم کل کشور

 / // کیلوگرم به نفر  ................................................................................................................ سرانه تولید برنج )شلتوک( کل کشور

 / // کیلوگرم به نفر  .................................................................................................................... زمینی کل کشور سرانه تولید سیب

/ // فره نکیلوگرم ب  .................................................................................................................................... سرانه تولید پیاز کل کشور

/ / درصد  ................................................................ نسبت طول قنوات احیاء و مرمت شده به کل طول قنوات کشور

نسبت مساحت اراضی بیابانی تحت پوشش حفاظت گیاهان بیابانی، احیاء و قرق به کل مساحت 

 01/1 11/1 88/1 درصد  ................................................................................................................................................ اراضی بیابانی کشور

/// درصد   ..................................................... ه کل مساحت مراتع کشور نسبت مساحت مراتع اصالح و احیاء شده ب

/// درصد   ....................................................................................... های کشور )بوسیله دام و انسان(نرخ تخریب جنگل

/// درصد   ................................................... های کشورهای احیاء شده به کل مساحت جنگلنسبت مساحت جنگل

/// کیلوگرم به نفر  .................................................................................................................... سرانه تولید گوشت قرمز کل کشور

/// کیلوگرم به نفر  ......................................................................................................................سرانه تولید گوشت مرغ کل کشور

 /// کیلوگرم به نفر  .......................................................................................................................... سرانه تولید تخم مرغ کل کشور

/// کیلوگرم به نفر  ............................................................................................................................... سرانه تولید آبزیان کل کشور

 .وزارت جهاد کشاورزی -اخذم
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   محیط زیست -2-1-2

 1113 1115 1111 واحد شرح

 تعداد  ................................................... های مردم نهاد حامی محیط زیست و منابع طبیعیتشکل
ساحلی دریایی( تحت مدیریت و حفاظت  شکی،  ساحت مناطق چهارگانه )خ سبت م ن

  .................................................................... سازمان حفاظت محیط زیست به مساحت کشور

 

 /  / درصد

فصاایلی به مساااحت نساابت مساااحت مناطق چهار گانه دارای طرح مدیریت جامع و ت

  ........................................................................................... مناطق تحت مدیریت محیط زیست

 

 / /  درصد

 81 81 81 درصد  ......های موجودهای در معرض تهدید )گیاهی و جانوری( به تعداد کل گونهنسبت گونه

نسبت تعداد واحدهای خوداظهاری کننده به تعداد واحدهای مشمول خوداظهاری )فاز 

111  درصد  .................................................................................................................................................. اول( 
، 01PM،9/8 PM، 9O، 8SO های معیار )ذرات معلقسااااالنه غلظت آالینده میانگین

2NOهای هوا( در شهرهای دارای ایستگاه سنجش آالینده .................................................  

 

 درصد
 .محیط زیست حفاظت سازمان -ماخذ
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 مقدمه 

آموزش، فرهنگ، رسانه، گردشگری و ورزش، سالمت، رفاه  جمعیت، نیروی انسانی و تعاون، هایشاخصاین بخش مربوط به در شده ارائه جداول

 شود.می اشاره مزبور هایاز زمینه آمارها در هر یک از تهیه مختصری تاریخچه به کهو تأمین اجتماعی است 

  تعاونو  ، نیروی انسانیجمعیت

در  ،0939تا 0999ترین منبع ارائه اطالعات جمعیتی در تمام سطوح جغرافیایی از سال عمومی نفوس و مسکن به عنوان مهم ایهسرشماری

 ی ادارهبه وسیله 0999قانون هر ده یا پنج سال یکبار اجرا شده است. نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ایران و به موجب 

 اطالعات .توسط مرکز آمار ایران انجام شد 0939و 0931، 0919، 0919 ،0969 ،0999، 0919 بعدی در سالهای هایآمار عمومی و سرشماری

های برآوردی جمعیتی و نیز سازمان و داده 0939های سرشماری باشد که بر اساس دادههای جمعیتی میشامل گزیده شاخص ،فصل این اریاآم

 باشد.ثبت احوال می

کشور  مهم از شهرهای در برخی ،احوال آمار و ثبت کل توسط اداره 0901 بار در سال نخستین ، برایانسانی نیروی مربوط به آمار و اطالعات

 مینهز چند در این اجرا شد، اطالعاتی آمار عمومی کل توسط اداره که نفوس عمومی سرشماری اولین اجرای ، ضمن0999 شد. در سالی گردآور

 به مربوطاطالعات ، شده آوریجمعآمار  ، در زمرهو جمعیت ، صنعتکشاورزی هایدر زمینه آماری طرح چند با اجرای آمد. سپس دست به

 مطالعات کل اداره با همکاری برنامه ، سازمان0910و  0991 های. در سالقرار گرفت ، مورد توجهطرح با موضوع نیز متناسب انسانی نیروی

د، بع هایسال را منتشر کرد. در آن داد و نتایج انجام انسانی نیروی را در زمینه هایی، آمارگیریکار و امور اجتماعی و آمار وزارت انسانی نیروی

 جمعیت جاری و آمارگیری 0919، 0919 ،0969، 0999، 0919 هایسال و مسکن نفوس عمومی هایسرشماری اجرای ضمن ایران مرکز آمار

 اشتغال هایویژگی گیرینمونه ، طرح0916 از سال بر آن و عالوه نموده آوریمعارا ج سانیاان رویانی مربوط به اساسی ، آمار و اطالعات0911

نماینده  عنوان بههای مذکور اطالعات آبان ماه در سال .تاس ردیدهاین طرح اجرا گ هرسال 0919و تا سال به اجرا درآورده نیز را خانوار  و بیکاری

های این طرح، اطالعات ارائه با توجه به ویژگی وطرح آمارگیری از نیروی کار جایگزین طرح مذکور گردیده  0911سال ارائه شده است. از سال 

 زا گیریآمار طرح ، از نتایججمعیت و نیروی انسانی اطالعات آمار و نظیمو ت تهیه برای باشد.ا متوسط اطالعات ساالنه میهشده، در این سال

 عالاف تاواع جمعیاان لااماش ، این اطالعاتاست شده استفاده آمار ایرانمرکز خانوار، طرح آمارگیری از نیروی کار  و بیکاری اشتغال هایویژگی

 باشد.می ادیااقتص لفامخت هایدر بخش شاغل جمعیت هایادی، ویژگیاااقتص الافع غیر و

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  که باشدها میهای تعاونیها و اتحادیهها، مشخصات شرکتهای تعاون شامل نیروی انسانی تعاونیشاخص

 اخذ و ارائه شده است.

 آموزش

، الیاو ع عمومی در سطوح رسمی ، آموزشعمومی نفوس و مسکن هایسرشماریساس بر اسواد  وضعیت شامل، فصل این در شدهارائه آمارهای

 .باشدمی رسمی غیر ایهاو حرف یافن وزشاآمهمچنین 

 شود:می تقسیم و عالی عمومی دو بخش در کشور، به رسمی آموزش

 با وزارت آن اجرای باشد و مسئولیتمی و کار دانش ایحرفه و فنی متوسطه، متوسطه، دومابتدایی، اول  هایدوره شامل عمومی آموزش

 .تااس رورشاو پ وزشااآم
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 شامل کنند کهرا آغاز می عالی ها، تحصیالتدانشگاه ورودی آزمون در و موفقیت دیپلم از اخذ مدرک پس ها،دبیرستان التحصیالنفارغ

 .است و تخصصی ایحرفه ارشد و دکترای رشناسی، کاکارشناسی کاردانی، سطوح

 ر مستقلطو نیز به آزاد اسالمی دانشگاه ؛و فناوری ، تحقیقاتعلوم وزارت به وابسته عالی ها و مراکز آموزشبر دانشگاه عالوه است، ذکر شایان

 کند.یم اقدام عالی در سطوح آموزشی خدمات دانشجو و ارائه پذیرش به

ها، انهوزارتخ به و یا وابسته وزارتخانه ایان پوشش تحت عالی مراکز آموزش علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی توسط وزارت شدهتهیه اطالعات

را در بر  ... و بدنی تربیت مان، سازنفت ، وزارتو آموزش پزشکی درمان ،بهداشت ، وزارتو پرورش آموزش مانند وزارت ها یا نهادهاییسازمان

  .است تحقیقات و فناوری ،علوم یید وزارتا، مورد تتوسط آنان اعطایی مادرک گیرد کهمی

 فرهنگ، رسانه، گردشگری و ورزش

، آثار ثبت تاریخی ها و بناهایه، موزهاسینماحج و زیارت، صدا و سیما،  هایبرنامهی حوزه هاشاخص به مربوط فصل در این شدهارائه آمارهای

باشد که از سازمان صدا و می های عمومی، حوزه صنایع دستی و اقامتگاهکشور و  به واردشده رانشده گردشگ مستندسازیهای حوزه، شده

همچنین در این  است.سیمای جمهوری اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ شده 

مراکز  های مردم نهاد محیط زیستی)سمن(،های صادر شده جهت تاسیس سازمانوجود در ورزش که شامل تعداد مجوزهای فعلی مفصل شاخص

های ازیشایان ذکر است شاخص رتبه در ب ارائه شده است. ن کسب وجوانا رزش ووزارت و از باشدهای آسیایی میازدواج و رتبه در بازیمشاوره 

ات مهمترین میدان مسابقهای آسیایی زش در یک کشور دارد در واقع بازیای و مدیریت ورحرفه توسعه یافتگی ورزش قهرمانی وآسیایی نشان از 

رین گذارند و مهمتحیطه ورزش در این مسابقات به نمایش می در توان خود را تمام قدرت و ،ای ایرانقارهباشد که کشورهای همآسیایی می

 .باشددر این نوع مسابقات می بندی آسیایی ورزش کشورها،رتبه

 سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی

 یها و مراکز متعدد دولتساازمان تاوسط یا( و بیامهایبیامه )غیر حمایتای خادمات در قاالب اجتماعی و تامین بهزیستی به مربوط هایفعالیت

 که است خدماتی به مربوط فقط بخشاین آماری ، اطالعاتدولتی غیر بخش آمارهای به دسترسی عدم علات اما به ،گیردمی انجام دولتی و غیر

دولتی که تحت نظاارت سازماان بهازیستی  رااستثنای خدمات صورت گرفته توساط مراکز غیشود، بهمی ارائه عمده دولتی هایسازمان توسط

 رار دارند. اور قاکش

 (ایبیمه )غیر حمایتی ( خدماتالف

رامد د اساسی نیازهای منظور تامین به که است و توانبخشی اجتماعی ای و سایر خدمات، مشاورهمددکاری هایو فعالیت از تدابیر ایمجموعه 

 عبارتند از: زمینه این در فعاال هایگیرد. ساازمانمی صورت نبازاند و جااهش هایر، خاناواجاامعاه دیادگانآسیاب زندگی سطح و ارتقای

  کشور  بهزیستی سازمان -1

با ادغام آن واحدها،  0993دار انجام خدمات بهزیستی در سطح کشور بودند که در سال ، واحدهای مختلفی عهده0993تا قبل از سال 

مک های اجتماعی و کها و آسیبتوانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت با اهداف گسترش خدمات« سازمان بهزیستی کشور»

ده، شربط تهیه و ارائه های بهزیستی که توسط واحدهای ذیهای کم درامد، تشکیل شد. آمار فعالیتبه تامین حداقل نیازهای اساسی گروه

 تاکنون ارائه گردیده است. 0919از سال 
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 )ره( خمینی مامامداد ا کمیته -2

 نتایج ، آمارکنون تا 0960 شاد، از سال تاسیس آنان باه و کمک جامعه امور محرومان به منظور رسیدگیبه  0991 سال که در کمیته این

 .است کرده و ارائه خاود را گردآوری هایفعالیت

 امور ایثارگرانبنیاد شهید و  -1

 از ادغام بنیاد شهید و بنیاااد مستضعفااان و جااانبازان انقالب اسالمی به وجود آمد.  0919ارگران در سال بنیاد شهید و امور ایث

به منظااور رسیاادگاای بااه امااور خااانااوارهااای شاهااد و جانبازان  0991و  0991هااای ایاان دو بنیاااد، بااه ترتیااب در سااال

 در دسترس است. 0919و  0911های این دو نهاد، به ترتیب از سال های مربوط به فعالیتانقالب اسالمی تاسیس شد و آمار

 ایبیمه ( خدماتب

 ای شاملبیمه آید. خدماتمی به اجرا در مختلفهای صورتبه گیرد، می شکل ، کارفرما و دولتشدهبیمه مشارکت که بر اساس خدمات این

 .است مندیائلهاع هازیناه و کمک بارداری ، ایامار، فوتااز ک یااشان وادثا، حاریا، بیکافتادگی ، ازکارستگیی، بازنشاانادرم اهبیم

 عبارتند از: زمینه، این در فعال هایسازمان

  اجتماعی تامین سازمان -1

 در سالتامین اجتماعی  سازمان با تاسیس .شد از کار شروع اشین حوادث قبالدر  کارگران مورد بیمه در اقدام ، اولین0913 در سال

 و ارائه آوریجمع زمینه در ایاان کاااه .  آمارهایاییافت تریبیش رشا، گستشدهانجام هایحمایت نوع و شدهبیمه ، قشرهای0991

 .منتشر شده است 0919 شود، از سالمی

 انسالمت ایربیمه  سازمان -2

 ارائه و تهیه زمینه در این که د و آمارهاییااش ، تاسیس0919 وبااکشور مص درمانای خدمات همگانی بیمه قانون اساس ، برسازمان این

 کاارکناان یدرماان بیامه خدمات ، قاناونسازمان این از تاسیس ، قبالذکار است باشاد. شایانمی در دسترس 0911 شود، از سالمی

 شد. اجرا گذاشته رحلهام به وقات بهداری وزارت توسط 0999 الاد و از سارسی باتصوی هاب 0990 الا، در سدولات

 صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر -1

سترسی آسان به تمامی آحاد جامعه های اجتماعی مطلوب و امکان دفعالیت خود را در جهت ارائه خدمات بیمه 0911این صندوق از سال 

 انتشار یافت. 0916صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر برای نخستین بار در سال است. اطالعات مربوط بههدف آغاز کرده 

 کشوری بازنشستگی صندوق -1

ها صورت گرفته است، اما ها و سازمانرتخانهوزا، توسط 0999الی  0910های اداره امور بازنشستگان و ارائه خدمات بازنشستگی طی سال

 .انتشار یافت 0991 بار در سال نخستین ، برایکشوری بازنشستگی صندوق مشترک بگیرانو وظیفه بازنشستگان مربوط به العاتااط

 غاز نموده است.تاسیس و فعالیت خود را آ 0991ای مستقل از ابتدای سال صورت موسسه صندوق بازنشستگی کشوری به

های مرتبط با تاسیسات و تجهیزات بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و دولتی زیرمجموعه وزارت بهداشت، جداول بهداشت شامل شاخص

اه گشنا یآب استخرهابا  ی مرتبطهاشاخصباشد. همچنین اطالعات مربوط به درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کل کشور می

نظر بهداشت محیط،  ، باروری، مرگ و میر، وضعیت واحدهای بهداشتی درمانی ازایدر برابر بال یبهداشت یواحدهاها و انوارخ یآمادگها، 

 شده است. شده بین مراکز درمانی نیز در این فصل گنجاندههای خونی تولیدشده و توزیعفراورده
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 بهداشتی موسسات و شامل اندبوده فعال ،از سال ماه 6 حداقل که ساتی استموس به مربوط و درمانی بهداشتی و تجهیزات آمار تاسیسات

 .شودنمی مسلح نیروهای درمانی و

 

 تعاریف و مفاهیم

                                                                                 و تعاون توسعه انسانی، جمیعت

ها یکسان باشد و براساس قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی، که موضوع فعالیت آن 1ای است با عضویت حداقل عهمجمو :اتحادیه تعاونی

 و ثبت شود. 

 هایی است که شخص در هنگام تولد انتظار دارد زندگی کند.متوسط سال امید به زندگی در بدو تولد:

 خارج شود کاهمی و غیرکشاورزی( گفته از کشاورزی )اعم پیوسته هم به و اراضی ند مکانیا چ مجموعه یک بهآبادی  (:روستایی )نقطه آبادی

 خانوار یا خانوارهایی سکونت ، محلسرشماری در زمان باشد. اگر آبادی مستقل یا عرفی ثبتی دودهامح و دارای شده واقع شهرها از محدوده

 .شودمی تلقی« از سکنه خالی»، صورت ر اینو در غی «سکنه دارای»باشد 

ای را بخوانند و بنویسند، خواه مدرک رسمی داشته یا نداشته باشند، توانند به زبان فارسی یا هر زبان دیگری متن سادهکسانی که می :باسواد

 شوند.باسواد تلقی می

امین اجتماعی براساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به های تامین اجتماعی است که سازمان تیکی از حمایت :بیمه بیكاری

اند، شده و از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده 8که طبق این قانون فاقد شغل  0کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری 

 .مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید

 شوند.سواد تلقی میتوانند بخوانند، بیند و بنویسند و کسانی که فقط میتوانند بخوانکسانی که نمی :سوادبی

 :شود کهتر اطالق میو بیش ساله 09به تمام افراد  :بیكار

 مرجع فاقد کار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند(.    در هفته (0

 اشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند(.                                           بعد از آن آماده برای کار ب در هفته مرجع یا هفته( 8

منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند )اقدامات مشخصی را به ( در هفته9

 عمل آورده باشند(.به

یکار محسوب اند نیز بآغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده دلیلافرادی که به

 شوند.می

 بیکار قبالً شاغلی است که در زمان اشتغال خود مشمول قانون کار و بیمه شده تأمین اجتماعی بوده باشد  :بیمه شده بیكار

 گر را دارد. دی است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمهفر :بیمه شده

به تعداد افرادی که در یک کشور، استان، شهرستان، بخش، دهستان، شهر و روستا و به طور خالصه در یک سکونتگاه و مکان دارای  جمعیت:

 شود.می کنند جمعیت گفتهمرز زندگی می

ای و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان ، موسسهنااکاس ولیامعم وارهایااناخ همه اعضای :)جامعه مورد سرشماری( تـجمعی

دهند. اعضای سرشماری در ایران قرار دارد و نیز اعضای تمامی خانوارهای معمولی غیر ساکن کشور، جامعه مورد سرشماری را تشکیل می



 های علمی، فرهنگی و اجتماعیشاخص -3                                                   کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعهبرنامه ششم  هایشاخص

111 

شوند، اما ایرانیان عضو های خارجی در ایران و افراد خانوار آنان جزو جامعه مورد سرشماری محسوب نمیهای سیاسی و سفارتخانههیئت

 آیند. های ایران در خارج از کشور و افراد خانوار آنان، جزو جامعه مورد سرشماری به حساب میهای سیاسی و سفارتخانههیئت

های دهستان، بخش، شهرستان، استان یا منظور از جمعیت ساکن در نقاط روستایی در هر یک از محدوده ی:یجمعیت ساکن در نقاط روستا

هایی است که در همان محدوده قرار دارد و جمعیت هر آبادی، عبارت است از مجموع تعداد اعضای همه خانوارهای کشور، جمعیت تمامی آبادی

 گاه معمولی آنان در زمان سرشمااری در آن آبادی واقع است. ای و گروهی که اقامتمعمولی ساکن، موسسه

شهرستان، استان یا کشور، جمعیت  های بخش،منظور از جمعیت ساکن در نقاط شهری در هر یک از محدوده ی:جمعیت ساکن در نقاط شهر

داد اعضاای همه خاناوارهاای معماولی تع تمامی شهرهایی است که در همان محدوده قرار دارد و جمعیت هر شهر، عبارت است از مجموع

 ای و گروهی که اقامتگااه معماولی آناان در زمان سرشماری در آن شهر واقع است.ساکان، موسسه

منظور از جمعیت غیر ساکن در هر یک از محدوده های شهرستان، استان یا کشور، جمعیت تمامی خانوارهای معمولی غیر  جمعیت غیر ساکن:

 اند. ر همان محدوده سرشماری شدهساکنی است که د

مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو  تر )حداقل سن تعیین شده( که در طول هفتهساله و بیش 09تمام افراد  :جمعیت غیرفعال اقتصادی

 شوند. گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب میگروه شاغالن و بیکاران قرار نمی

آمارگیری )هفته مرجع(  تقویمی قبل از هفته تر )حداقل سن تعیین شده(، که در هفتهساله و بیش 09اد تمام افر :جمعیت فعال اقتصادی

اند )بیکاار(، جمعیت فعاال طبق تعریف کار، در تولیاد کااال و خادماات مشارکت داشتاه )شااغال( یا از قابلیت مشاارکت برخاوردار باوده

 شوند.اقتصادی محسوب می

 شود.سه درصد از مزد کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری است که تمام آن توسط کارفرما پرداخت می :اریحق بیمه بیك

قانونی است که به منظور حمایت از کارگران مشمول قانون کار و تابع تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود، فاقد  قانون بیمه بیكاری:

 توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است.  0963ده و در سال شغل شده و آماده به کار هستند، تدوین ش

در ها ها( و نقاطی که تعداد جمعیت آن)بدون در نظر گرفتن تعداد جمعیت آنها ، تمامی مراکز شهرستان0969های قبل از سال در سرشماری

 شهر به حساب آمده است. تر بودهموقع سرشماری، پنج هزار نفر و بیش

مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به  تر)حداقل سن تعیین شده( که در طول هفتهساله و بیش 09تمام افراد  :شاغل

بگیران و خوداشتغاالن طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغالن بهطور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میدالیلی به

عنوان بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغاالن، بهمرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق ترک موقت کار در هفتهشوند. می

 :شوندلحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می آیند نیز بهیی که در ادامه میهاگروهشود. اشتغال محسوب می

 (. مزد بدون فامیلی کارکنان) کنندمی کار دارند، خویشاوندی نسبت وی با که خود خانوار اعضای از یکی برای مزد دریافت بدون هک افرادی •

 داران، افسرانمسلح پرسنل کادر و سربازان، درجه نیروهای) کنندمی خدمت موقت یا دائم کادر صورتبه مسلح نیروهای در که افرادی تمام •

 های نظامی و انتظامی(.  نیرو وظیفه

دهند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا خدمات محل کارآموزی انجام می وزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسهکارآم دوره در که کارآموزانی •

 شود.محسوب می «کار»ها سهیم هستند و فعالیت آن

 .اندکرده کار تعریف، مطابق مرجع هفته در که محصالنی •
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ادی های مشترک و بهبود وضع اقتصشرکتی که با حداقل هفت نفر عضو حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به منظور رفع نیازمندی :شرکت تعاونی

و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل آنان براساس قانون بخش تعاون برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی تشکیل و ثبت 

 شود می

 باشد. جغرافیایی است که دارای شهرداری  از نقاط منظور از شهر، هر یک (:شهری ه)نقط شهر

شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاونی بوده و ملتزم به اهداف بخش  :عضو شرکت تعاونی

 تعاونی و اساسنامه قانونی تعاونی باشد. 

 شتغال مزد و حقوق بگیری یا خوداشتغالی نباشد. فرد، دارای ا فاقد شغل:

قانونی است که به منظور حمایت از کارگران مشمول قانون کار و تابع تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود، فاقد  :بیكاریقانون بیمه 

 رسیده است. توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب 0963شغل شده و آماده به کار هستند، تدوین شده و در سال 

 .است کشور کل جمعیت به شهری نقاط در ساکن جمعیت تعداد نسبت از عبارت شهرنشینی: میزان

عبارت است از نسبت جمعیت بیکار در یک گروه سنی معین به جمعیت فعال )شاغل و بیکار( همان گروه سنی،  ی سنی:نرخ بیكاری ویژه

 .011ضرب در 

 .011کار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار( ضرب در عبارت است از جمعیت بینرخ بیكاری: 

عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( در یک گروه سنی میعن : ی سنی(نرخ مشارکت اقتصادی ویژه سنی )نرخ فعالیت ویژه

 .011به جمعیت همان گروه سنی، ضرب در 

 موزشآ

وزش عالی که در یک دوره زمانی معین به ارائه خدمات آموزشی نظری و یا آموزشگر موسسه آم وقت موسسه آموزش عالی: آموزشگر پاره

 پردازد.عملی می

آموزشگر موسسه آموزش عالی که برابر ضوابط معین استخدام و تمام ساعات موظف اداری خود  آموزشگر تمام وقت موسسه آموزش عالی:

 کند.را در موسسه محل خدمت، انجام وظیفه می

 تحصیلی به جمعیت دوره در یک به تحصیل مشغول آموزاندانش عبارت است از نسبت تعداد تحصیلی: هایدوره یظاهر تحصیلی پوشش

 تحصیلی. دوره با سنی مرتبط گروه در التعلیم الزم

 یتتحصیلی به جمع دوره سنی مرتبط با گروه یک در تحصیل به مشغول انآموزدانشعبارت است از نسبت تعداد  واقعی: تحصیلی پوشش

 تحصیلی. دوره با سنی مرتبط گروه در التعلیم الزم

 هایهردو در آموزش ،این بر . بنااست خارجی یا کشورهای ایرانرسمی  آموزشی هایبرنامه طبق تحصیل به ، اشتغالمنظور از تحصیل :تحصیل

 .است نیامده حساب به ( تحصیلخصوصی زد معلمن یا خصوصی هایآموزشگاه در زبان )مانند آموزش رسمی غیر آموزشی

 شده و در یکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام کرده است.فردی که برابر ضوابط معین پذیرفته :نام شده آموزش عالیثبت

 است. تمام سال 6 آنها سن سال مشخص دریک که افرادی تعداد ساله: 1 سنی گروه جمعیت

 هایدردوره بایستی ترتیب به که شودگفته می ساله 01-06ساله و  00-09ساله،  6-01سنی  گروه به التعلیم الزم عیتجم التعلیم: الزم جمعیت

 .باشند مشغول تحصیل به متوسطه و راهنمایی ابتدایی،
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 .باشد به تحصیل مشغول و شده نام ثبت تحصیلی، پایه در همان که است مردودی آموزدانش پایه: تكرار آموزدانش

های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رسانده است و برابر ضوابط معین مدرک فردی که یکی از دوره آموخته آموزش عالی:دانش

 کند.تحصیلی دریافت می

 های تحصیلی آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارد.فردی است که برابر مقررات در یکی از دوره آموز:دانش

 های رسمی آموزش عالی ثبت نام کند و به تحصیل اشتغالای است که برابر ضوابط معین برای تحصیل در یکی از دورهشدهپذیرفتهفرد  دانشجو:

 ورزد.

 ترین موسسه آموزش عالی که با مجوز رسمی شورای گسترش آموزش عالی ایجاد و حداقل از سه دانشکده تشکیل شده باشد.عالی :دانشگاه

های تحصیلی معین گواهینامه پایان دوره سالگی به آن وارد شده و پس از طی پایه 6از سن آموز دانش که است تحصیلیوره د :دوره ابتدایی

 کند.ابتدایی دریافت می

امه نکردن سه پایه تحصیلی گواهیشده و پس از سپریآموز پس از اتمام  دوره ابتدایی در آن پذیرشدوره تحصیلی که دانش :اول متوسطه دوره

 کند.پایان دوره دریافت می

 های نظری،کردن دوره اول متوسطه، در آن پذیرش شده و به یکی از شاخهآموز پس از سپریدوره تحصیلی است که دانش :دوم متوسطه دوره

دیپلم متوسطه دریافت  شده در سه پایه تحصیلی، گواهینامهشود و با گذراندن واحدهای درسی تعریفای و کار دانش هدایت میفنی و حرفه

 نماید.می

 عبارت است از نسبت تعداد کالس دایر به تعداد کل کالس فیزیکی. :برداری از کالسضریب بهره

کنند. مشاغل گروه معلم شامل بخشی آموزشی فعالیت میافراد شاغل در مدرسه که در سه گروه معلم، مدیریت و کیفیت :آموزشی کارکنان

آموز و استادکار است. مشاغل گروه مدیریت شامل مدیر، معاون پرورشی، معاون فناوری، معاون اجرایی، معاون امور عمومی و آموزگار، دبیر، هنر

بخشی شامل مشاور، مربی امور تربیتی پرورشی، مراقب سالمت، سرپرست بخش، سرپرست آموزش، معاون آموزشی است. مشاغل گروه کیفیت

 باشد.بخشی و متصدی سایت رایانه میآموزی مجتمع، مسئول توانروزی، مسئول سوادسرپرست شبانه

 .ندباشمیی مدون و با حضور معلم مشغول تحصیل هابرنامهان ثبت نام شده بر اساس آموزدانشکالسی است که در آن گروهی از  کالس دایر:

 د.مکان فیزیکی که قابلیت تشکیل کالس درس را در یک یا چند نوبت دار کالس فیزیكی:

 دانشگاهی یاای است که برای ارائه خدمات آموزش عالی و پژوهشی از بین دارندگان مدرک دیپلم متوسطه، پیشموسسه :عالی مرکز آموزش

 دهد.التحصیالن خود مدرک کاردانی یا باالتر میپذیرد و به فارغباالتر دانشجو می

 شود.یا گواهینامه تحصیلی می دوره آموزشی است که منجر به اخذ دانشنامه مقطع تحصیلی:

 قبل پایه تحصیلی در شده نام ثبت آموزاندانش به t+0تحصیلی  سال در پایه دریک بار اولین نامی ثبت آموزاندانش نسبت درصد ارتقاء: نرخ

 .tتحصیلی  سال در

 تکرار از عدد یک. عبارت است از حاصل تفاضل نرخ ارتقاء و نرخ تحصیل: ترك نرخ

ر در تآموزان ثبت نام شده در یک پایه پایینآموزان تکرار پایه در یک سال تحصیلی به دانشدانش عبارت است از نسبت تعداد پایه: تكرار نرخ

 سال تحصیلی قبل.

 ساله. 6 سنی گروه ابتدائی به جمعیت اول پایه ساله 6 شده نام ثبت آموزانعبارت است از نسبت تعداد دانش اول: پایه جذب نرخ
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  ، رسانه،گردشگری و ورزشگفرهن

ای از عوامل تولید زیرنظر مدیریت و حسابداری واحد به مکان یا قسمتی از مکان یا تعدادی مکان مشخص است که در آن مجموعه اقامتگاه:

 ند،ها استفاده کنردم از آنهایی که عموم میا ارائه خدمات و تسهیالت اشتغال دارند. اقامتگاه فعالیت پذیرش مسافر یا مهمان برای اقامت موقت و

تگاه شود. اقامنامیده می «اقامتگاه اختصاصی»هایی که استفاده از آنها محدود به اعضای سازمان بخصوصی باشد، و اقامتگاه «اقامتگاه همگانی»

ای هاینکه جزو ظرفیت گیرد، باوجودمی قرار هااستفاده خانوار و اعضای فامیل و دوستان آن دوم خانوارها اعم از آپارتمان و ویالی شخصی که مورد

  .آیندها بحساب نمیشود، ولی جزو اقامتگاهگردشگری محسوب می

های خاص و برجسته طبیعی و ها نقش اساسی داشته و دارای ویژگیای از میراث ملی که عوامل طبیعی در ایجاد آنزیرمجموعهآثار طبیعی: 

 منحصر به فرد یا نادر باشند.

ای به نقطه دیگر وجود دارد. ها از نقطهجایی آنمیراث فرهنگی منقول به مواردی اشاره دارد که امکان حمل و جابهل و غیرمنقول: آثار منقو

 پذیر نیست.ها امکانجایی آنها معنا نداشته و جابهمنقول، تعبیر حمل و نقل برای آنبا توجه به ماهیت و ساختار میراث فرهنگی غیر

دستی و فضاهای فرهنگی وابسته به آنهاست که جوامع، ها، هنرها و نیز صنایعها، مهارتها، دانشنمادها، بیان به معنی رفتارها، :آثار ناملموس

 شناسند.عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود میو در برخی موارد افراد، آنان را به هاگروه

ها و ول و غیرمنقول که مشتمل بر کارهای فاخر معماری، آثار انسان ساخت )ابنیه، تپهای از میراث فرهنگی ملموس اعم از منقزیرمجموعهآثار: 

های یشناسی، نقاشاشیا با ارزش از لحاظ باستان باستانی،های باستانی، اشیا ها، وسایل و ابزار موردنیاز زندگی و...(کتیبهها، گورستانمحوطه

فارغ از زمان، مکتوبات فاخر و دیگر مواردی از این دست که از لحاظ تاریخی، هنری یا علمی  های یادمانی ویادمانی و فارغ از زمان، مجسمه

 دارای اهمیت و ارزش ویژه هستند.

که به صورت دایم با هدف عرضه تولیدات حداقل یک گروه اصلی، رشته یا زیر  مکانی با موقعیت معین بوده دستی:های دائمی صنایعبازارچه

 دستی ایجاد شده باشد.صنایعهای مجموعه رشته

و اقتصادی همگون بوده و با قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل با ظرفیت  روستا از نظر وضعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی بافت روستایی:

 شود.خانوار یا صدنفر ساکن متمرکز بطور مستقل شناخته می 81حداقل 

توان حاالت مختلف ها و بطور خالصه بافت شهری را میها، بلوکاز خیابان سازمانی اهمسنتزی است از تمام اجزای کالبدی و  بافت شهری:

 نماید.بندی اراضی را مشخص میی قطعههمجواری فضاهای پر و خالی که ترکیبات مختلف و نحوه

ابع اگیری از منبا بهرهپیام و ختاری فرایندی است که با تلفیق تخصصی عناصر محتوایی و سامحصول  :و تلویزیونی رادیویی برنامه تولیدی

  آید.و اینترنت به دست می تلاویزیون، رادیاوو به منظور پخش از طریق امه ارنبساخت برای الزم 

-باشد که به یک رشته/ شهر/مکان/ محصول/کاالی صنایعهایی میو حس ها، مفاهیمای از همه معیارها، ویژگیمجموعه )نشان تجاری(: برند

 گردد.دستی میه خورده و باعث تمایز آن در حوزه صنایعدستی گر

 .دستیمکان/ محصول صنایع شهر/ رشته/ اعطا، ارائه، ثبت یک نشان تجاری برای برندسازی:

 –های فرهنگی، تاریخی، هنری یا مکان رویداد است. بنای تاریخی بنایی که واجد یک یا چند ارزش از ارزش :فرهنگی - تاریخی بناهای

 رهنگی ممکن است متعلق به دوره معاصر باشد.ف
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شوند که  به منظور تحقق اهداف وزارت میراث فرهنگی به تشکیالت مدیریتی یکپارچه اتالق میهای میراث جهانی و میراث فرهنگی: پایگاه

شده در فهرست میراث ملی، آثار موجود در اند. این آثار متشکل از آثار ثبت های منحصر به فرد ملی و جهانی مستقر گردیدهدر آثار واجد ارزش

باشند. ساختار مدیریتی مربوطه به منظور تضمین شناخت بهینه، فهرست موقت میراث جهانی یا آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی می

های های باستانی ، محدودهمحوطهاند که بناها، های طبیعی در ایران تأمین شدهحفاظت، احیا و معرفی آثار فرهنگیِ مادی، معنوی و یا محیط

از  ایهای طبیعی یا مجموعهها، مناظر فرهنگی، موضوعات میراث معنوی و یا محیطنگارهشهری یا روستایی، آثار منفرد باستانی همچون سنگ

 گیرد.آنها را در بر می

 شود.یم و ویرایش از رادیو یا تلویزیون پخش میعبارت از خبرهایی است که پس از تهیه، انتخاب، تنظ پخش خبر )رادیویی/تلویزیونی(:

 تولید فرآیند به آشنایی کامل تجربه، تخصص، دارای حقیقی متقاضی به مربوطه  دستورالعمل اساس بر که است مجوزی پروانه تولید انفرادی:

 برای شده ایجاد گذاریسرمایه و تولید یتظرف نوع و بیانگر و شودمی اعطا دستیصنایع مصوب هایرشته از یکی در محصول ساخت توانایی و

 .است معین مکانی در محصوالت از گروهی یا یک

 تخصص، دارای  )یاکارفرما مدیرعامل( حقوقی یا حقیقی متقاضی به مربوطه دستورالعمل اساس بر که است مجوزی پروانه تولید کارگاهی:

 اشتغال میزان تولید، ظرفیت و نوع بیانگر و شودستی اعطا میدصنایع مصوب هایهرشت از یکی در محصول ساخت و تولید فرآیند به آشنا و تجربه

 . است مکانی معین در محصوالت، برای شده ایجاد گذاریسرمایه و

  بردارگر، فیلمینویس، کارگردان، بازنامهکننده، فیلمنامه، انتخاب عوامل سازنده )تهیهفرایند تهیه یک فیلم از مرحله نگارش فیلم تولید فیلم:

 شود.شامل می را های نهایی از فیلم برای نمایشکپی برداری، تدوین، صداگذاری، ظهور و چاپ( تا تهیه...( مراحل فنی فیلم )فیلم و

 که بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور قرار دارند. مخاطبانی برای  برنامهیا پخش تولید  :برنامه مرزیبرون یا پخش تولید

 که درون مرزهای جغرافیایی کشور قرار دارند. مخاطبانی برنامه برای  یا پخش تولید :برنامه مرزیدرون یا پخش لیدتو

ازن، ها و مختاریخی منقول موجود در موزه –سازی بر روی اشیاء فرهنگی به کلیه عملیات نگهداری، بازپیرایی، بازسازی، پاکحفاظت و مرمت: 

 شود.حفاظت و مرمت گفته می

 .دستی در قالب حقوق مالکیت معنوی و فکریحمایت حقوقی از صنایع دستی:حقوق مالكیت معنوی صنایع

ای و جغرافیایی هر آبادی )بنا به تقسیمات کشوری( که از طریق مطالعات کتابخانه محدوده :های مستندسازی شده زبان و گویشحوزه

های گویشی مطابق استانداردهای عملی و همچنین درج در اطلس ملی زبان و کلیه نمونهعملیات میدانی منجر به شناسایی و مستندسازی 

 گویش گردد.

محدوده جغرافیایی هر آبادی )بنا به تقسیمات کشوری( که از طریق مطالعات  :نگاری(شناسی )مردمهای مستندسازی شده مردمحوزه

سکتابخانه ستند سایی و م شنا ضامین مردمای و عملیات میدانی منجر به  ضوعات و م ستانداردهای علمی و ازی هر یک از مو سی مطابق ا شنا

 همچنین درج در اطلس ملی زبان و گویش گردد.

سنتیحوزه شده هنرهای  سازی  ستند شوری( که از طریق مطالعات کتابخانه محدوده :های م سیمات ک و  ایجغرافیایی هر آبادی )بنا به تق

 و مستندسازی کلیه هنرهای سنتی موجود و درج در اطلس هنرهای سنتی گردد.عملیات میدانی منجر به شناسایی 

رسانی برای مخاطبان باشد. خبر به چهار نوع تولیدی، دریافتی، پوششی و انعکاس وقایع و رویدادهایی که دارای یک یا چند ارزش اطالع خبر:

 شود.تلفیقی تقسیم می
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 مجدد بوسیله هنرمندان احیا شده است. وخ شده وای که منسرشته سازی شده:رشته های باززنده

مکانی دارای مجوز، با امکانات نمایش فیلم، متشکل از یک یا چند سالن نمایش فیلم، سالن انتظار، نمازخانه، قسمت اداری، گیشه فروش  :سینما

 های بهداشتی است.بلیت و سرویس

 : باشدمیر زی هایکسی است که دارای یکی از مشخصه دستی:شاغل صنایع

( برداری )تولید انفرادی و گروهیدستی استان از قبیل پروانه بهرهصاحب کارگاه تولیدی فعال دارای مجوزمعتبر از طرف معاونت صنایع .0

 و جواز تأسیس کارگاه 

د و مشمول گردنحسوب نمیتبصره: افرادی که دارای کارت شناسایی صرف بدون هیچ گونه فعالیت تولیدی و توزیعی می باشند ، بعنوان شاغل م

 باشند. این نوع آموزش نمی

 دستی استان.دستی؛ با تأیید معاونت صنایعاستادکاران تجربی و پیشکسوتان صنایع .8

 کند.هایی را برای مخاطبان سراسر کشور تولید و پخش میهای رادیویی یا تلویزیونی که برنامهشبکه :شبكه رادیویی و تلویزیونی سراسری

 صورت زیر ارائه شده است: باشد که بهدهنده ارتباط بین محل اقامت دیدارگر و محدوده مورد دیدار وی میی اصلی گردشگری نشانهاصورت

 شود.برداری میهایی است که در مدت معین برای استفاده مسافران )مهمانان( آماده بهرهمجموع تخت ظرفیت اقامتگاه عمومی:

 .های مرتبط در صورت داشتن فعالیت تولیدی )و همچنین داشتن مجوزهای الزم(رشته التحصیالن دانشگاهی درفارغ

الن التحصیدستی اعم از فعاالن، فارغشاغلین حرف و مشاغل مرتبط با صنایع در راستای ساماندهی و شناسایی فعالین و کارت شناسایی:

شاغلین  دستی )فاقد مجوز فعالیت( وستی و هنرهای سنتی، پیشکسوتان صنایعدهای مرتبط با حوزه صنایعها در رشتهدانشگاهی، شاغلین دستگاه

ستی دی صدور مجوزهای صنایعهای تولیدی دارای مجوز تولیدی با رعایت قوانین مرتبط با کارت شناسایی در دستورالعمل نحوهفعال در کارگاه

مجوز شناسایی برای متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی مستقل و  گردد. شایان ذکر است صدورو هنرهای سنتی برای این اقشار صادر می

 باشد.دستی استانی الزامی میهای صنایعپشتیبان، از سوی معاونت

گیرد تا با نظارت دولت برای ی عامل در اختیار آنها قرار میهابانکشده با  اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد کمک فنی اعتباری:

های توسعه به صورت تسهیالت در اختیار اشخاص دستی طبق قانون برنامههای معاونت صنایعری در جهت تحقق اهداف و ماموریتگذاسرمایه

 حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار دهند.

 که تیمد ود برایخ عادی از محیط زیست غیر کشور یا شهری به که است شخصی گردشگری، گردشگر جهانی سازمان تعریف طبق گر:گردش

در  ت، شرکموریتا، مو دوستان ، دیدار اقوام، ورزش، استراحتتفریح ؛سفرکند و قصد او از سفر ،نباشد الاس و بیشتر از یک ساعت 81کمتر از 

 باشد. مذهبی هاییا فعالیت و تحقیق ، مطالعه، معالجهاجالس  یا سمینار، کنفرانس

 شود.های گردشگری دیدارگران مقیم یک کشور در قلمرو اقتصادی همان کشور اطالق میمجموعه فعالیتبه  گردشگری بومی:

 شود.های گردشگری دیدار گران مقیم یک کشور خارج از قلمرو اقتصادی همان کشور اطالق میبه مجموعه فعالیت گردشگری خروجی:

 .شودان غیر مقیم یک کشور در قلمرو اقتصادی کشور مورد دیدار اطالق میدیدارگر های گردشگریبه مجموعه فعالیت گردشگری ورودی:

کنند های افرادی است که به نقاطی خارج از محیط معمول زندگی خویش به مدت حداکثر یک سال متوالی سفر میمجموعه فعالیت گردشگری:

 ه یا فردی در محل دیدارها است.ها از سفر، اقدام به هر فعالیتی غیر از استخدام کاری توسط موسسو هدف آن
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ا های از زوایای مختلف، تدوین شناسنامه استاندارد، ثبت کلیه دادهگردآوری اطالعات پایه، برداشت، تصویربرداری، تدوین تاریخچه مستندنگاری:

وآوری های خالقیت و نثبت آثار با شاخصالمللی، آثار فاخر، و ایجاد پایگاه داده در حوزه صنایع دستی که موضوعات نشان جغرافیایی ملی و بین

 شود. را شامل می

 مصادیق میراث طبیعی عبارتند از:

ها در خدمت جامعه و پیشرفت قرار دارد. هدف موزههای آن به روی عموم گشوده است و ای است دائمی و بدون هدف مادی که درموسسه :موزه

ررسی ها برای بویژه به نمایش گذاشتن آنزیست، گردآوری، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار بهطتحقیق در آثار و شواهد برجا مانده از انسان و محی

 وری معنوی است.و بهره

هاست که به منظور فعالیت و بر مبنای قانون موظف های تحت پوشش سایر سازمان ها، نهادها و ارگانشامل کلیه موزه های غیروابسته:موزه

ها تابع قوانین و مقررات سازمانی خود بوده و بطور مستقیم زیر نظر تشکیالت سازمانی هنگی کشور هستند.این موزهبه اخذ مجوز از میراث فر

 .شوندتدوین شده توسط خود اداره می

ماهیت و ای به نقطه دیگر وجود دارد. با توجه به ها از نقطهجایی آنبه مواردی اشاره دارد که امکان حمل و جابه میراث فرهنگی منقول:

 پذیر نیست.ها امکانجایی آنها معنا نداشته و جابهمنقول، تعبیر حمل و نقل برای آنساختار میراث فرهنگی غیر

 :(میراث فرهنگی و طبیعی)میراث جهانی

ای هگاهها، ساکونتکتایبه شاناسی،ها و سااختارهایی با طابیعت باساتانهای باساتانی، المانها و نقاشایهای معماری، پیکارهساخته :آثار .0

 .داخل غارها و ترکیابی از موارد فوق که از دیدگاه تاریخای، هناری یا علمای دارای ارزش جاهانی باشاند

اندازشان، از دیدگاه تاریخی، شان، همگنی یا موقعیات چشمای از بناهای متصل یا جدا از هم، که به علت معماریمجموعه :مجموعه بناها .8

 .ا علمی دارای ارزش جهانی باشندهنری ی

شناسی که از دیدگاه تاریخی، های باستانمان انسان و طبیعت و مناطق دربرگیرنده سایتأهای توهای دست بشر یا سازهساخته :هامحوطه .9

 شناسی و مردمشناسی دارای ارزش جهانی باشند.قوم ،هنری

ستی، ترویج ددستی براساس ایجاد استانداردهای دقیق مرغوبیت در صنایعصنایع المللیمرغوبیت بین نشاناعطای  المللی مرغوبیت:نشان بین

نوآوری، ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی، کمک به بازاریابی این محصوالت، همچنین به طور مشترک توسط سازمان یونسکو و انجمن توسعه و 

 یله این نشان تصدیق شود، گواهی دریافت خواهد نمود.گذاری شده است.هرمحصولی که بوسدستی ، پایهترویج صنایع

مک دستی ، ترویج نوآوری ، کدستی براساس ایجاد استانداردهای دقیق مرغوبیت در صنایعاعطای نشان مرغوبیت صنایع نشان ملی مرغوبیت:

 گذاری شده است.ایهالمللی ، پتر در برنامه داوری بینبه بازاریابی این محصوالت، همچنین به منظور حضور موفق

اصلی از برگزاری آن عرضه تولیدات حداقل یک گروه اصلی ، رشته یا  مکانی به صورت دایم یا موقت که هدف دستی:نمایشگاه صنایع

 دستی است.های صنایعزیرمجموعه رشته

دیدگاه هنری یا علمی دارای ارزش جهانی یی از این ساختارها که از هاگروههای طبیعی متشکل از ساختارهای فیزیکای و زیستی یا ویژگی

های جانوری و گیاهی هستند که از شناسی و جغرافیای طبیعی یا مناطاق محصوری که زیستگاه گونهساختارهای زماین. درخور توجه باشند

دیدگاه علامی، حفاظتی و های طبیعی یا مناطق محصور طبیعی که از سایت. اشندبلحاظ علمی و حفاظتی دارای ارزش جهانی در خور توجه 

 زیبایی طبیعی دارای ارزش جاهانی در خور توجه باشند.
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های عمومی است که باتوجه به مشخصات ساختمانی، معماری و تاسیساتی به پنج درجه یک تا پنج ستاره تقسیم یکی از انواع اقامتگاه هتل:

 شوند.می

 سالمت، رفاه، و تامین اجتماعی

وق موجب قانون حق شترک صندوق بازنشستگی کشوری که در اثر بیماری و یا حادثه قادر به ادامه خدمت نباشد و بهمستخدم م از کارافتاده:

 کند.از کارافتادگی دریافت می و وظیفه

 یند دریافت خون کامل از داوطلبان اهدای خون با رعایت تمام ضوابط مصوب سازمان انتقال خون ایران است.فرا اهدای خون کامل:

شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی ایران، استقالل و به فردی گفته مییثارگر: ا

و  تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدها و تجاوزهای دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقوداالثر، جانباز، اسیر، آزاده

 منده شناخته شود.رز

 .واحد بهداشتی در برابر بالیا ایسازهمیزان امتیاز ایمنی  ای:ایمنی غیر سازه

های مختلف حاصل از بدن مکانی است دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن نمونه پزشكی: تشخیص آزمایشگاه

گیرد و پیشگیری یا پیگیری درمان و یا ارزیابی و سنجش سالمت، مورد آزمایش قرار می انسان با هدف به دست آمدن اطالعات برای تشخیص،

ناسی، ششناسی، ایمنیناسی، زیستششناسی، سرمشناسی، میکروبهای خونشامل دو بخش بالینی و تشریحی است. در این مکان، آزمایش

 شود.ها انجام میشناسی و سایر آزمایشبافتشناسی، ژنتیک سلولی و ملکولی، شناسی، آسیبفیزیک حیاتی، سلول

های تربیتی و اجتماعی و وضع ها و ناهنجاریشود که در نتیجه نارساییآسیب دیدة اجتماعی، به فردی گفته می :آسیب دیدة اجتماعی

 نان ویژه های رفتاری و اخالقی شده باشد، مانند: کودکان بزهکار، معتادان و زنامساعد خانوادگی دچار ناهنجاری

 موجب قانون با احراز شرایط سنی وعبارت است از پایان دوران اشتغال مستخدم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که به  بازنشستگی:

 گیرد.مدت خدمت معین صورت می

شده وتفه باشد بازنشسته ریافت حقوق وظیفهرگاه بازنشسته یا از کارافتاده فوت کند و حداقل دارای یک ورثه مشمول د شده:بازنشسته فوت

 شود.صندوق بازنشستگی کشوری نامیده می

مستخدم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که پس از احراز سابقه خدمت، یا سن معین و به موجب قانون مدت اشتغال وی  بازنشسته:

 کند.یابد و حقوق بازنشستگی دریافت میخاتمه می

فرآیندی انتخابی، مشارکتی و فعال برای ارتقای سالمت جامعه که توسط ائتالفی از شهروندان  (ظریتعریف ن): مراقبتی اجتماعی برنامه خود

 .شودآن جامعه، طراحی، اجرا، پایش و ارزشیابی می

 کند. روزی، پذیرش میشبانه صورت بهبیمارستانی است که بیماران سرپایی و بستری را  :بیمارستان فعال

ی نی، بهداشتی، آموزشرای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمامکانی است دا بیمارستان:

 شود. می تاسیسروزی شبانه صورت بهدرمان و بهبود بیماران سرپایی و بستری،  منظور و پژوهشی به

 شود. گر میقانون سازمان بیمه ای است که، شخصا مشمول مقررات مندرج درشدهبیمه شده اصلی:بیمه

گر توانند از مزایای مقرر در قانون سازمان بیمهشده اصلی میشخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده(:شده تبعی )خانواده بیمهبیمه

 استفاده کنند. 
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پزشکی اورژانسی در مواقع اضطراری مانند های فوری پایگاهی است که در آن، مجموعه خدمات و مهارت ی:مارستانیبشیپپایگاه اورژانس 

های پزشکی کشور قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم های طبیعی یا ساخته دست بشر در قالب نظام شبکه فوریتتصادف، بیماری حاد، پدیده

 . شودای انجام میهای اورژانس شهری و جادهشود. این خدمات توسط پایگاهدیده به بیمارستان ارائه میحادثه

ی و مراقبت از رتختی که بر اساس استاندارد دارای امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی است و باید برای بست تخت فعال:

 ههای اشغال شده یا اشغال نشده بیمارستانی است که برای بیماران بستری در هر روز قابل استفادشامل تخت به عبارت دیگر بیمار آماده باشد.

 تر از تعداد تخت مصوب بیمارستان باشد. باشد. تعداد تخت فعال نباید بیش

تختی که بیمارستان بر اساس اجازه رسمی دولت و طی آخرین مجوز کسب شده، مجاز به نگهداری و استفاده از آن است و بر  تخت مصوب:

ا تعداد ب شده باشد. تعداد تخت مصوب الزامابیمارستانی منظور  هایبندی تخت. همچنین باید در سطحباشدمیطبق آن باید دارای پروانه رس

 تخت فعال بیمارستان یکی نیست. 

ریزی عملیاتی مشارکتی را گذرانده باشند و ی برنامهعبارتند از شوراهای شهری، روستایی و شورایاری که اعضای آن دوره تعریف عملی:

 د.اشنه داده بئهای ارتقای سالمت جامعه را ارابرنامه

شود که سالمتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و کیان جمهوری اسالمی به ایثارگری گفته میجانباز: 

های و نقصایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزهای دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار از دست داده و به اختالالت 

 جسمی یا روانی دچار شود.

 می گویند و شامل موارد زیر هستند: ایسازهدر یک ساختمان، به تمام اجزا به غیر از دیوار، سقف و ستون، جزء غیر  ای:جزء غیرسازه

 غیره و دیوار ضمایم ها، درب چارچوب مانند ساختمان ضمایم ◦

 تجهیزات و لوازم ◦

 دکوری وسایل ◦

 سرمایشی و یشیگرما وسایل ◦

 ، برق و گاز(آب) تاسیسات ◦ 

 شود.صورت ماهیانه به فرد بازنشسته پرداخت می موجب قانون، بهوجهی است که به  حقوق بازنشستگی:

 گروه به شرح زیر است: 1بگیران صندوق بازنشستگی کشوری شامل حقوق

 شود.یر خانواده شاهد گفته میبه پدر، مادر، همسر و فرزند شهید، مفقوداالثر و اسخانوار شاهد: 

نفر در روستای اصلی و روستاهای قمر )روستاهای تحت پوشش(  0911واحدی در روستاهای با متوسط جمعیت ساکن  خانه بهداشت فعال:

مت ثبت های بهداشتی است و خدمات ارائه شده در این مکان، در سامانه الکترونیک سالکه توسط بهورز زن و مرد مشغول ارائه مراقبت

 .شودمی

 درامدکم یهاگروه اساسی نیازهای حداقل تامین به منظور کمک به است که ایبیمه غیر از تدابیر خدمات ایمجموعه: اجتماعی خدمات

 شود.ارائه می ،و نیازمند جامعه

 ورتص ،ویژه همجموع یک در ای خاصپدیده یا گسترش روز واز ب جلوگیری برای شود کهمی اطالق تدابیری مجموعه به :پیشگیری خدمات

 گیرد.می
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 به حداکثر رساندنبرای  شود کهمی گفته و اجتماعی ای، حرفه، آموزشی، پیراپزشکیپزشکی از خدمات ایمجموعه به: توانبخشی خدمات

 شود.می کار گرفته به موجود در فرد معلول هایتوانایی

 در مورد ،و ... ، زایمانتوانبخشی وسایل بیمار، تحویل ، اعزامپیچی، بستری، نسخهسرپایی درمان عناوین تحت خدمات این: درمانی اتخدم

 شود.می انجام درمانی هایاز کمک واجد شرایط استفاده افراد خانوارهای تمامی

ها که توسط ائتالفی از اعضای سازمان، طراحی، اجرا، تی و فعال برای ارتقای سالمت سازمانفرآیندی انتخابی، مشارک خودمراقبتی سازمانی:

 شود. پایش و ارزشیابی می

مکانی است دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی  داروخانه:

های فراورده، مکمل غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و خشک ریشمحور مانند دارو، تسالم هایفراوردهو عرضه 

 کند.آرایشی و بهداشتی مجاز، مبادرت می

تادگی، رافگردد که به دلیل فقدان سرپرست، فوت، از کابه زنان نیازمند مورد حمایتی اطالق می زنان سرپرست خانوار نیازمند مورد حمایت:

ها، نهادها و یا موسسات حمایتی قرار طالق، معلولیت و بیماری سرپرست و یا استیصال و درماندگی، مورد حمایت اشخاص حقیقی یا دستگاه

 گیرد.می

تدوین و  های ارتقای سالمت کارکنان خود راهایی هستند که دارای شورای ارتقای سالمت بوده و برنامهسازمان های حامی سالمت:سازمان

 اجرا کرده باشند.

 .فردی است که سن کامل وی شصت سال تمام یا بیشتر باشد : سالمند )سازمان بهزیستی کشور(

ان عالقه مند به فعالیت در زمینه های سالمت، فعالیت های گروهی، علمی، آموزشی، پژوهشی و آموزدانشبه  :آموزدانشسفیران سالمت 

ان موظف هستند آموزه های آموزدانش. این شودمیان همسال با نظارت مدیر آموزشگاه اطالق آموزدانشظرفیت موارد مشابه با بهره گیری از 

 ان انتقال دهند.آموزدانشبهداشتی و تخصصی را که توسط مجریان برنامه به آنها آموزش داده شده را به دیگر 

شده داقل دارای یک ورثه مشمول دریافت حقوق و وظیفه باشد، فوتهرگاه مستخدم رسمی در زمان اشتغال فوت کند و ح شده:شاغل فوت

 شود.صندوق بازنشستگی کشوری نامیده می

و  سرپرستبی هایافراد و خانواده از برنامه حمایت هایفعالیت از دو یا چند فعالیات که اجرایی، است واحدی: اجتماعی خدمات مجتمع

 دهد.می ارائه مددجویان نیازمند را، به

شده  بینیآمده در یک یا چند نوبت، از امکانات حمایتی و پیششود که به دلیل نیاز پیشبه مددجویی گفته می مددجوی نیازمند موردی:

 مند شود.ربط بهرههای حمایتی ذیسازمان

های ها و یا تیماز مراکز انتقال خون، پایگاه داوطلبانه برای اهدای خون خود به یکی صورت فردی است که به کننده اهدای خون:مراجعه

 کند. سیاری اهدای خون کشور مراجعه می

ارتقا، حفظ، پایش و بازگرداندن سالمتى افراد جامعه توسط متخصصان یا کارکنان خدمات  منظور بهخدماتى است که  های بهداشتی:مراقبت

 صورت برابر است. ى است و دولت مسئول ارائه این خدمات به مردم بههاى بهداشتى یک حق عمومشود. مراقبتبهداشتى ارائه مى

صورت یک بخش از موسسات پزشکی مانند بیمارستان، درمانگاه و...، با اخذ  طور مستقل و یا به مرکزی است که به ای:مرکز پزشكی هسته

تاسیس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجوز کار با  برداری و پروانهمجوزهای الزم از مراجع مربوط )موافقت اصولی، پروانه بهره
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ای و منابع پرتوزای باز، به ارائه خدمات تخصصی تشخیصی و درمانی ای کشور( و با استفاده از دانش پزشکی هستهاشعه از مرکز نظام ایمنی هسته

 پردازد.می

ی بخشتواننامه مربوط، خدمات فراگیر ها و مجوزهای الزم در چارچوب آیینمرکزی است که پس از اخذ پروانه ی پزشكی:بخشتوانمرکز جامع 

کند. ی به بیمار ارائه میبخشتوانصورت سرپایی و روزانه توسط تیم  را در تمام سطوح نظام سالمت در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی به

 سنجی و ارتوپدی فنی است.سنجی، بیناییفتاردرمانی، شنواییی شامل کاردرمانی، فیزیوتراپی، گبخشتوانگانه های ششرشته

ها و تکنولوژی علمی و عملی ارائه های ضروری بهداشتی را با استفاده از شیوهمرکزی است که مراقبت های اولیه بهداشتی:مرکز مراقبت

از نظر هزینه برای جامعه و کشور در هر مرحله از توسعه، قابل دهد و در اولین سطح تماس افراد، خانواده و جامعه با نظام بهداشتی قرار دارد. می

 توجیه و در دسترس است. 

مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، فردی است که براساس قانون استخدام کشوری، کسور  :مشترك صندوق بازنشستگی کشوری

 .شودبازنشستگی از حقوق ماهانه وی برداشت و به صندوق بازنشستگی واریز می

شترک کند، مکه آخرین ورثه او حقوق وظیفه دریافت مییک فرد از ابتدای خدمت آزمایشی تا مادامی ترك صندوق بازنشستگی کشوری:مش

 گردد.این صندوق تلقی می

الیا در برابر ب جمع امتیاز ارزیابی تمام خانوارهایی که در فصل ارزیابی آمادگی درعبارت است از نسبت  :میزان آمادگی خانوار در برابر بالیا

 است. در آنها انجام شده ،ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بالیا ،فصل یکتعداد کل خانوارهایی که در به  آنها انجام شده است

کل به  های شهری/ روستایی و شورایاری حامی سالمتتعداد شورا عبارت است از نسبت ی:پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماع نسبت

 .ی/ روستایی و شورایاری تحت پوشششوراهای شهر

 کلبه  مدارس حامی سالمتو  های دولتی، غیردولتیسازمان تعدادعبارت است از نسبت  نسبت پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی:

 .های دولتی، غیر دولتی، مدارس تحت پوششسازمان

 امور عمومی

 استاندارد 

 چهار دارای استانداردها. گویندمی استاندارد یفیت و مشخصات مطلوب یک کاال یا خدمات راز دید فنی، وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کا

 .هستند« های اجتماعیمسئولیت»و « هاارزیابی و انطباق»، «یریتیمد امور» ،«محصوالت ماهیت» یعنی مجزا، کامالً محور

 روادید 

و یا اسناد مسافرتی هریک از اتباع بیگانه )خارجی( به منظور ورود و اقامت در ایران ای است که مأموران صالحیت دار ج.ا.ایران در گذرنامه اجازه

   .کنندبه مدت معین صادر می
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 و توسعه انسانی جمعیت 

 1111 1115 1113 

 
 24.6 1/24 3/24 )درصد( سال 09نسبت جمعیت کمتر از 

 69.1 3/69 1/69 )درصد( سال 09 - 61نسبت جمعیت 

 

 6.4 2/6 1/6 )درصد( سال و بیشتر 69یت نسبت جمع

 
 

 آورد جمعیت شهری و روستایی )نفر(بر 1113نسبت جمعیت: 

  
 

 )درصد( ساله و بیشتر 10نرخ بیكاری جمعیت  صد( )در ساله و بیشتر 10ارکت اقتصادی نرخ مش

  
 

 

  

نسبت جمعیت 

سال13کمتر از 

%23

سال13-11نسبت جمعیت 

%11

سال 13نسبت جمعیت 

و بیشتر

%1

سال09نسبت جمعیت کمتر از 

سال09-61نسبت جمعیت 

سال و بیشتر69نسبت جمعیت 

61810133 60983111 68961918

81111310 81191111 81111611

0936 0931 0931

برآورد جمعیت نقاط شهری کشور  برآورد جمعیت روستایی و غیر ساکن کشور

61/961/1/

0606/0/











111111151113

ساله و بیشتر   01نرخ مشارکت اقتصادی مردان 

ساله و بیشتر     01نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

///

///













111111151113

ساله و بیشتر       01نرخ بیکاری مردان 

ساله و بیشتر       01نرخ بیکاری زنان 
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 آموزش

 

     

 سال

میانگین سطح 

تحصیالت معلمان 

 )سال(

دارس روستایی از کل سهم م

 مدارس کشور )درصد(

نرخ جذب ناخالص )درصد 

 6پذیرش ظاهری( جمعیت 

 ساله

پوشش ظاهری تحصیلی 

 دوره دوم متوسطه )درصد(

پوشش واقعی تحصیلی دوره 

 دوم متوسطه )درصد(

0936 /////
0931 /////
0931 /////

 

  )درصد( پوشش ظاهری تحصیلی در مقاطع تحصیلی

 

 

 

 

 )درصد( آموزانآموزان مقاطع تحصیلی به کل دانشنسبت دانش

 
 

. 

 )نفر( های مختلف تحصیلیمدارس دولتی به معلم رسمی و پیمانی در دوره آموزنسبت دانش

 

 

/

/

/

/

0936 0931 0931
ابتدایی دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه

/

/

/

1396 1397 1398

ابتدایی دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه









1396 1397 1398
ابتدایی دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه

33-0931                       31-0931                              31-0936 

33-0931                       31-0931                              31-0936 

33-0931                       31-0931                              31-0936 
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 شفرهنگ، رسانه، گردشگری و ورزگزیده اطالعات 

  1113 1115 1111 های فرهنگ و هنرشاخص 

ها ستانادارات کل فرهنگ و ارشاد ا ایهزینهنسبت )درصد( اعتبارات 

 ای فصل فرهنگ و هنرهزینهبه اعتبارات 
27.8 21.2 19.8 

 

 145.8 136.7 136.7 کاروان )نفر( متوسط تعداد حجاج در هر

 

 19 39 7 ه سال قبلهای سینمایی نسبت بمیزان رشد فروش فیلم

 

 -8 21 -12 سینمایی  هایفیلمرشد میزان تماشاگر 

 

 31.7 34.8 28.2 سرانه تماشاگر سینما )درصد(

 

 7.64 7.26 6.61 سرانه سالن سینما )به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت(

 

 899 869 819 های فعال سینمایی کشور )صندلی(متوسط ظرفیت سالن

 

 11 31 11 سینمایی تولید شده  هایفیلماکران شده به  هایفیلمنسبت 

 

 11 18 31 های سینمایی تولید شده )پروانه مالکیت(تعداد عناوین فیلم

 

 11 11 18 های سینمایی اکران شده تعداد عناوین فیلم
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 )درصد( های سراسری سیمانسبت تولید به پخش در شبكه

 
 

 

 )درصد( دیجیتالیهای میزان پوشش شبكه

 

 

 

 (اثر مرمت شده) تعداد بناهای مرمت شده در طول سال

 
 

 

 لیون دالر(ی)م دستی به انضمام زیورآالت سنتیصادرات صنایع

 

 

/ / /













0936 0931 0931

/
/

/

/


/
/
/
/


/

1396 1397 1398

0

  

1

911

0111

0911

8111

0936 0931 0931














0936 0931 0931
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 سالمت

 

 

    

 سال
پوشش برنامه خود مراقبتی سازمان 

 )درصد(

نسبت سفیران سالمت 

 )درصد( دانش آموز

ی سنی میزان باروری اختصاص

 سال )درصد( 99تا  01

میزان باروری اختصاصی سنی 

 )درصد( سال 99باالی 

0936 ///
0931 ///
0931 ///

 

 )تعداد به صد هزار نفر( نسبت تعداد بیمارستان فعال به جمعیت

 

 

 

 به صد هزار نفر( )تعداد ای به جمعیتنسبت تعداد مراکز پزشكی هسته

 

 
 

 )واحد خون به هزار نفر( نسبت مقدار خون اهدا شده به جمعیت

 
 

/ /

/

/
/
/
/
/
/

0939 0936 0931

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

0939 0936 0931

(رتعداد به صدهزار نف)

/

/
/

/
/
/
/
/
/

0939 0936 0931
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 رفاه و تامین اجتماعی

 سال

    
تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی 

 تامین اجتماعی به کل جمعیت

 )درصد(

تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی بیمه 

 )درصد( سالمت به کل جمعیت

یران صندوق تعداد حقوق بگ

 ()نفر بازنشستگی کشوری

تعداد مراکز ارائه دهنده 

 خدمات سازمان بهزیستی

 )مرکز(

0936 12.3 


15.85 


1372146 


3144 


0931 12.3 


15.35 


1429861 


4115 


0931 13.2 


15.75 


1477491 


4197 


 

 )نفر( تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

 

 
 

 )نفر( عداد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرت

 
 

 

  

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

1111 1115 1113

,,

,,

,,

0991111
0111111
0191111
0911111
0991111
0611111
0691111
0111111
0191111
0111111

0936 0931 0931
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 )نفر( توان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورتعداد افراد پذیرش شده سالمندان و مددجویان کم

 

 
 

 )نفر( تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی

 
 

 

 

 

 )نفر( خدمت گیرندگان اشتغال یافته توسط سازمان بهزیستی تعداد
 

 
 


,
,
,
,

,,
,,
,,
,,
,,

تیتعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیس تعداد سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی

تحت پوشش سازمان بهزیستی

0936 0931 0931



,,

,,

,,

,,

,,

,,

1396 1397 1398

,

,

,

,

,

,

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
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 کمیته امداد و بنیاد شهید

 سال

    
نسبت مددجوی مورد 

حمایت کمیته امداد به کل 

 )درصد( جمعیت کشور

نسبت خانوار مددجو با سرپرست 

زن به کل خانوارهای مورد حمایت 

 )درصد( کمیته امداد

شهدا به نسبت تعداد خانواده 

 تعداد کل خانوارهای کشور

 )درصد(

نسبت تعداد دانشجویان 

ایثارگر به تعداد کل  شاهد و

 )درصد( دانشجویان کشور

0936 3.4 62.5 1.19 3.87 

0931 4.9 14.3 1.13 3.48 

0931 1.8 12.8 1.46 3.39 

 

 عداد()ت شاخص های حوزه اشتغال کمیته امداد امام خمینی

  
  

 

 )درصد( نسبت خانوارهای جامعه هدف تحت پو شش بنیاد شهید به کل خانوارهای کشور

 
 

 

 
 







تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد اشتغال یافته از طریق کاریابی یتعداد وام اشتغال پرداختی از محل صندوق اشتغال امداد و تسهیالت بانک

0936 0931 0931

/
/

/

/

/

/

/

/

/

1111 1115 1113
 



 

 

  



 

 

 

 

 و تعاون توسعه انسانی ،جمعیت -9-9
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 جمعیت و توسعه انسانی -1-1-1

 واحد شرح

 نفر  ........................................................................................................................... برآورد جمعیت کل کشور

 نفر  ........................................................................................................... برآورد جمعیت نقاط شهری کشور

 نفر  .......................................................................................... برآورد جمعیت روستایی و غیر ساکن کشور

/ // درصد  .............................................................................................................. سال 09نسبت جمعیت کمتر از 

/ // درصد  .................................................................................................................. سال 09 - 81نسبت جمعیت 

/ // درصد  ...................................................................................................................سال 09 - 61نسبت جمعیت 

/ // درصد  .............................................................................................................. سال و بیشتر 69نسبت جمعیت 

/ // درصد  ............................................................................. ساله و بیشتر 01نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 

/ // درصد  ................................................ ساله و بیشتر در نقاط شهری 01یت نرخ مشارکت نیروی کار جمع

/// درصد  .............................................. نقاط روستاییساله و بیشتردر  01ت نرخ مشارکت نیروی کار جمعی

/// درصد  ................................................................................... ساله و بیشتر 01اقتصادی مردان نرخ مشارکت 

// درصد  ...................................................................................... ساله و بیشتر 01قتصادی زنان نرخ مشارکت ا

/ // درصد  ............................................................................. سال و بیشتر 09نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 

/ // درصد  ........................................................................................... یدرصد اشتغال زنان در بخش غیر کشاورز

/ / درصد  ....................................................................................................................ساله و بیشتر 01نرخ بیکاری 

/ // درصد  ..................................................................... ساله و بیشتر در نقاط شهری  01نرخ بیکاری جمعیت 

/ // درصد  ..................................................................ساله و بیشتر در نقاط روستایی  01نرخ بیکاری جمعیت 

/ // درصد  ....................................................................................................... ساله و بیشتر 01اری مردان نرخ بیک

/ // درصد  .......................................................................................................... ساله و بیشتر 01کاری زنان نرخ بی

/ // درصد  .................................................................................................................. ساله و بیشتر 09نرخ بیکاری  

 / // درصد  ........................................................................................................... ساله 09-83نرخ بیکاری جمعیت 

/ / درصد  ........................................................................................................... ساله 09-81نرخ بیکاری جمعیت 

/ // درصد  ........................................................................................... ساله و بیشتر(09) نرخ باسوادی بزرگساالن

/ // درصد  ................................................................................................................. ساله 09-81نرخ باسوادی افراد

/// -  .................................................................................. ساله 09-81نرخ باسوادی زنان به مردان  نسبت

/// -  .......................................................................................................................... نسبت جنسی در بدو تولد

/ // درصد  ............................................................................................................................ برآورد میزان شهرنشینی

/ // درصد  ........................................................................................................................ برآورد میزان روستا نشینی

/ // درصد  ...............فارس و دریای عمان از کل جمعیت کشورهای نوار ساحلی خلیجسهم جمعیت استان

/ // درصد  ......................................................................... های مرزی از کل جمعیت کشورسهم جمعیت استان

/ // درصد  .................................................................................................................................. عمومیت ازدواج زنان 
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 جمعیت و توسعه انسانی )دنباله( -1-1-1

 واحد شرح

/ // درصد  .................................................................................................................................. عمومیت ازدواج مردان
 ساله و بیشتر بروز رسانی شده است. 09های جمعیتی بر اساس پیش بینی 0931( ارقام سال 0

 تغییر یافته است. ساله 01-99ساله به  09-83شورای عالی جوانان، دامنه سن جوانی از  01/18/0931مورخ  31/ص/813/011مصوبه شماره  1( بر اساس بند 8

 مرکز آمار ایران. -ماخذ
 سازمان ثبت احوال کشور. -
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 عاون ت -2-1-1

 1113 1115 1111 واحد شرح

 شرکت ...................................................................... های تعاونی ثبت شدهتعداد شرکت

 نفر .............................................. های تعاونی ثبت شده فعالتعداد اعضای شرکت

 نفر ............................................. های تعاونی ثبت شده فعالتعداد شاغلین شرکت

 میلیون ریال ............................................. های تعاونی ثبت شده فعالمیزان سرمایه شرکت

 شرکت ..................................... های تعاونی دانش بنیان ثبت شده فعالتعداد شرکت

 نفر ........................ لهای تعاونی دانش بنیان ثبت شده فعاتعداد اعضای شرکت

 نفر ...................... های تعاونی دانش بنیان ثبت شده فعالتعداد شاغلین شرکت

 میلیون ریال ...................... های تعاونی دانش بنیان ثبت شده فعالمیزان سرمایه شرکت

 تعاونی ................................ثبت شده فعال "روستا تعاون"های تعاونی تعداد شرکت

 نفر .................. ثبت شده فعال "روستا تعاون"های تعاونی تعداد اعضای شرکت

 نفر ................ ثبت شده فعال "روستا تعاون"های تعاونی تعداد شاغلین شرکت

 میلیون ریال .................ثبت شده فعال "روستا تعاون"های تعاونی میزان سرمایه شرکت

 اتحادیه ........................................................... های تعاونی ثبت شده فعالداد اتحادیهتع

 میلیارد ریال ............. تعاون گذاریسرمایهی صادره صندوق ضمانت هانامهمبلغ ضمانت 

 نفر ............................................. تعداد دریافت کنندگان وام از بانک توسعه تعاون

 میلیارد ریال .................................................... سهیالت پرداختی بانک توسعه تعاونمیزان ت

 یمیزان تسهیالت پرداختی صندوق کارآفرینی امید به طرح های )مشارکت

 میلیارد ریال ...................................................................................... ( روستاییو غیر مشارکتی
تعداد دریافت کنندگان تسهیالت از محل اجرای قانون حمایت از اشتغال 

(0)  نفر .......................................................................................پایدار در مناطق روستایی
میزان تسهیالت پرداختی از محل اجرای قانون حمایت از اشتغال پایدار در 

(0) میلیارد ریال ........................................................................................................ مناطق روستایی
بینی شده( از محل اجرای قانون حمایت از تعداد اشتغال ایجاد شده )پیش

(0) نفر ..................................اشتغال پایدار در مناطق روستایی )تعهد ایجاد اشتغال(

 نفر .................. تعداد دریافت کنندگان وام از محل اجرای قانون مشاغل خانگی

 میلیارد ریال ..................... میزان تسهیالت پرداختی از محل اجرای قانون مشاغل خانگی

 نفر .......................... گمارده شدگان از طریق دفاتر کاریابی خصوصیکاربهتعداد 

قراردادهای منعقده با کارورزان )تعداد کارورزان جذب شده توسط  تعداد

 01310 00918 08199 نفر ................................................................................................................ کارفرمایان(

تعداد برقراری معافیت حق بیمه سهم کارفرما )جذب شدگان( )تعداد 

 1190 × × نفر .......................................................................کارورزان شاغل توسط کارفرمایان(

  در بقیه ماهها، تسهیالتی پرداخت نشده است.باشد و می 0936( اطالعات مربوط به دوماه بهمن و اسفند 0
و رفاه اجتماعی. کار  ،تعاون وزارت -ماخذ
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 سال تحصیلیبر اساس  و پرورشآموزش  -1-2-1

   واحد شرح

  نفر  .............. مدارس دولتی به معلم رسمی و پیمانی در دوره ابتدایی (0)آموزدانشنسبت 

  نفر  .... مدارس دولتی به معلم رسمی و پیمانی در دوره اول متوسطه (0)آموزدانشنسبت 

  نفر  ... مدارس دولتی به معلم رسمی و پیمانی در دوره دوم متوسطه (0)آموزدانشنسبت 

 // نفر  .............................................................. در کالس دوره ابتدایی دولتی (0)آموزدانشتراکم 

 // درصد  ............................................................................................................. اء دوره ابتدایینرخ ارتق

 // درصد  ................................................................................................... نرخ ارتقاء دوره اول متوسطه

 // درصد  .................................................................................................. نرخ ارتقاء دوره دوم متوسطه

 // درصد  .............................................................................................. نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی

 // درصد  .....................................................................................نرخ ترک تحصیل دوره اول متوسطه

 // درصد  .................................................................................... هنرخ ترک تحصیل دوره دوم متوسط

 // درصد  ............................................................................................... نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی

 // درصد  ..................................................................................... هنرخ تکرار پایه در دوره اول متوسط

 // درصد  ............................................................................................................... نرخ گذر دوره ابتدایی

 // درصد  ..................................................................................................... نرخ گذر دوره اول متوسطه

/// نفر  .................................................... لتیدر کالس دوره اول متوسطه دو (0)آموزدانشتراکم 

/// نفر  .................................................... در کالس دوره دوم متوسطه دولتی (0)آموزدانشتراکم 

/// درصد  .....................................................................................................دختر (0)انآموزدانشنسبت 

 نفر  .................................................... ه کارکنان مدیریت و کیفیت بخشیب آموزدانشنسبت 

/// درصد  ..............................................................(0)انآموزدانشان ابتدایی به کل آموزدانشنسبت 

/// درصد  .......................................... (0)انآموزدانشان دوره اول متوسطه به کل آموزدانشنسبت 

/// درصد  ......................................... (0)انآموزدانشان دوره دوم متوسطه به کل آموزدانشنسبت 

/// درصد  ............................................. انآموزدانشدولتی به کل  ان مدارس غیرآموزدانشنسبت 

/// درصد  ................................................................آموزانن روستایی از کل دانشاآموزدانشنسبت 

/// درصد  .......................................................................... پوشش ظاهری تحصیلی در مقطع ابتدایی

/// درصد  ........................................................................ پوشش ظاهری تحصیلی دوره اول متوسطه

/// درصد  ........................................................................ پوشش ظاهری تحصیلی دوره دوم متوسطه

/// درصد  ............................................................................. پوشش واقعی تحصیلی در مقطع ابتدایی

/// درصد  ........................................................................... پوشش واقعی تحصیلی دوره اول متوسطه

/// درصد  .......................................................................... پوشش واقعی تحصیلی دوره دوم متوسطه

 /// درصد  .......................................................................................................... نرخ باسوادی بزرگساالن

 شود.دبستانی و بزرگسال را شامل نمیهای استثنایی، پیش( آمار دوره0
 .تر بروزرسانی شده استساله و بیش 09های جمعیتی بینیبر اساس پیش 0931سال ( ارقام 8

 وزارت آموزش و پرورش. -ماخذ
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 )درصد(                          آموزش و پرورش بر اساس سال -2-2-1

 1113 1115 1111 رحش

    .................................................................................................................................................................. از کالس برداریبهرهضریب 

/ //  ...................................................................................................................................... کشورسهم مدارس روستایی از کل مدارس 

/ //  ...............................................................................................................سهم مدارس استثنایی روستایی از کل مدارس استثنایی

/ //  ................................................................................................................................... ابتدائی به دوره اول متوسطهدوره نرخ گذر از 

/ //  ........................................................................................................................ نرخ گذر از دوره اول متوسطه به دوره دوم متوسطه

/ //  .................................................................................................................................................................................... پوشش ویژه سنی

   ................................................................................................................................................ ب اشتغال ظاهری معلم )ابتدایی(ضری

   ...................................................................................................................................... ضریب اشتغال ظاهری معلم )متوسطه اول(

    ....................................................................................................................... نظری( -ضریب اشتغال ظاهری معلم )متوسطه دوم

   ................................................................................. ی و کاردانش(احرفهفنی و  -ضریب اشتغال ظاهری معلم )متوسطه دوم 

   ................................................................................................................................................... ضریب اشتغال واقعی معلم )ابتدایی(

   ......................................................................................................................................... ضریب اشتغال واقعی معلم )متوسطه اول(

   .......................................................................................................................... نظری( -ضریب اشتغال واقعی معلم )متوسطه دوم

    ....................................................................................... ی و کاردانش(احرفهفنی و  -ضریب اشتغال واقعی معلم)متوسطه دوم

/ //  ..................................................................................................... سرانه تولید ناخالص داخلیبه  آموزدانشای هر هنسبت هزینه

/ //  ............................................................................................................. عمومی آموزش و پرورش ایههزینهاز ابتدایی  دورهسهم 

/ //  ................................................................................................... ای عمومی آموزش و پرورشههزینهاز  دوره اول متوسطهسهم 

/ //  ...................................................................... های عمومی آموزش و پرورشهزینهسهم دوره دوم متوسطه نظری تحصیلی از 

/ //  ...................................................... ای عمومی آموزش و پرورشههزینهتحصیلی از  یافهحرسهم دوره دوم متوسطه فنی و 
/ //  .................................................................ای عمومی آموزش و پرورشههزینهتحصیلی از  سهم دوره دوم متوسطه کاردانش

/ //  .................................................................................. ای و کاردانشی متوسطه فنی و حرفههاآموزشسهم بخش غیردولتی از 

/ //  .................................................................................................. )نفر( یاحرفهه فنی و نسبت هنرجو به معلم در آموزش متوسط

/ //  ............................................................................................................ یاحرفهسهم هنرجویان دختر در آموزش متوسطه فنی و 

/ //  .............................................................................................. ای()تملک و هزینه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه دولت

/ //  ............................................................................ ای(تولید ناخالص داخلی )تملک و هزینهبه بودجه آموزش و پرورش  نسبت

   ............................................................................................................................. سهم فصول بودجه آموزش و پرورش )فصل اول(

   ............................................................................................................................ سهم فصول بودجه آموزش و پرورش )فصل دوم(

   ......................................................................................................................... سهم فصول بودجه آموزش و پرورش )فصل ششم(
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 )دنباله( بر اساس سال آموزش و پرورش -2-2-1

 واحد رحش

9 8درصد  ..................................................................... رورش )فصل هفتم(سهم فصول بودجه آموزش و پ

/ //میلیون ریال  ...................................................................................................... ی بخش دولتیآموزدانشسرانه 

/ //میلیون ریال  ....................................................................... انآموزدانشسرانه فعالیتهای پرورشی و فرهنگی 

   ریالهزار   ...................................................................................... میانگین حقوق کارکنان رسمی و پیمانی

  ........................................................................................................... سرانه فضای آموزشی مدارس

به  مربع متر

/ //آموزدانش

  ................................................................................................ سرانه محوطه و فضای سبز مدارس

به  متر مربع

 //آموزدانش
/ /نفر  ........................................................................... ان به تعداد سرویس بهداشتیآموزدانشنسبت 

  ............................................................................................... سرانه زیربنایی آزمایشگاهی مدارس
مترمربع به 

آموزدانش
/ //

  ..................................................................................................... سرانه زیربنایی کارگاهی مدارس
مترمربع به 

آموزدانش
/ //

/ //درصد  .......................................................................... فضاهای آموزشی دارای نمازخانه مدرسه نسبت

 / 8/00 69/00درصد  ...................................................................... فضاهای آموزشی دارای اتاق مشاور مدرسه نسبت

/ //درصد  ........................ کل فضاهای آموزشی و پرورشیفضاهای آموزشی دارای کتابخانه مدرسه به

 درصد  .............................................................. ی موجودهاکالسی استیجاری به کل هاکالسنسبت 

/ //متر مربع  ....................................................................................................................... سرانه فضاهای ورزشی

/ // درصد  ............................................................................................. های مختلطان کالسآموزدانشسهم 

 / / / درصد  ........................................................................سهم شاخه نظری تحصیلی دردوره دوم متوسطه

 / / / درصد  ........................................................لی دردوره دوم متوسطهی تحصیاحرفهسهم شاخه فنی و 

 / / / درصد  .................................................................. سهم شاخه کاردانش تحصیلی دردوره دوم متوسطه

/ // درصد  .................................................................. سهم رشته تحصیلی ریاضی فیزیک در شاخه نظری

/ // درصد  ..................................................................... سهم رشته  تحصیلی علوم تجربی در شاخه نظری

/ // درصد  ...................................................... در شاخه نظری صیلی ادبیات و علوم انسانیشته تحسهم ر

/ // درصد  ................................... ان رشته های شاخه نظری از کل دوره دوم متوسطهآموزدانشنسبت 

/ // درصد  ...........................................ان رشته ادبیات علوم انسانی از کل شاخه نظریآموزدانشنسبت 

/ // درصد  ...................................... ی به کل دوره دوم متوسطهاحرفه ان شاخه فنی وآموزدانشنسبت 

/ // درصد  ................................................. ان شاخه کاردانش به کل دوره دوم متوسطهآموزدانشنسبت 

/ // درصد  ....................................................ساله 6نرخ جذب ناخالص )درصد پذیرش ظاهری( جمعیت 

/ / درصد  .................................................................................................................................. نرخ گذر ظاهری

/ /سال  ........................................................................... ابتدایی ل فارغ التحصیالنمیانگین طول تحصی
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 سال )دنباله(بر اساس  آموزش و پرورش -2-2-1

111111151113 واحد شرح

 //درصد  ....................................................................................................................................... نرخ ماندگاری

 // درصد  ........................................................................................................................... قبولی ابتدایی میزان

/ / درصد  ................................................................................................................. قبولی اول متوسطهمیزان 

/ / درصد  ....................................................................................................................... اییمردودی ابتدمیزان 

/ / درصد  ............................................................................................................. مردودی اول متوسطهمیزان 

/ / درصد  ............................................................................................................... انآموزدانشنرخ تکرار پایه 

/ / درصد  ..................................................................................................................... انآموزدانشنرخ ارتقای 

/ / درصد  ................................................................................................................................ نرخ ترک تحصیل

  درصد  ...... استفاده از مسجد مدارس دارای نمازخانه مستقل یا متصل به مسجد با قابلیت نسبت

/ // درصد  ................................................................................................. به کل مدارس مدارس قرآن نسبت

  درصد  ....................................................................................................... ان حافظ قرآنآموزدانش نسبت

  درصد  .................................................................................. به کل کارکنان کارکنان حافظ قرآن نسبت

/ // درصد  ............................................................................................... نرخ سوادآموزان تحت پوشش برنامه

/ // ددرص  ................................................................................................................... قبولی سوادآموزاننسبت 

/ // درصد  ................................................................................................................. نرخ ماندگاری سوادآموزان

   هزار ریال  .................................................. )دوره سوادآموزی( هزینه سرانه واگذاری آموزش سوادآموزان

  هزار ریال  ............................................................ هزینه سرانه واگذاری آموزش سوادآموزان )دوره انتقال(

   هزار ریال  ......................................................... زان ) دوره تحکیم(هزینه سرانه واگذاری آموزش سوادآمو

/ //درصد  ................................................ هادرصد سوادآموزی از طریق برون سپاری و مشارکت دستگاه

/ //نفر  .................................................................................................. نسبت سوادآموز به آموزش دهنده

 ساعت  ........................................................................... میانگین ساعات آموزش ضمن خدمت کارکنان

/ //سال  .................................................................................................... میانگین سطح تحصیالت معلمان

/ // درصد  ....................................................... نسبت کارکنان به تفکیک نوع استخدام )رسمی/آزمایشی(

/ // درصد  ........................................................................نسبت کارکنان به تفکیک نوع استخدام )پیمانی(

/ / درصد  .......................................................................................................... نسبت معلمان به کل کارکنان

/ // سال  ....................................................................................................... میانگین سنوات خدمت معلمان

/ // سال  ..................................................................................................... نگین سنوات خدمت کارکنانمیا

 / / /متر مربع  ................................................................................................... سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده

 / / / متر مربع  ........................................................................................................... سرانه فضای کانونهای تربیتی

 / / / _  ............................................ ان شاخه نظری از کل دوره دوم متوسطهآموزدانشنسبت معدل 

 / / / _  ........................................... ت علوم انسانی از کل شاخه نظریان رشته ادبیاآموزدانشنسبت 

 سال )دنباله(بر اساس  آموزش و پرورش -2-2-1
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111111151113 رحش

 / / / .....................................شاخه نظری معدل ان رشته ادبیات علوم انسانی به کلآموزدانشنسبت معدل 

 / / / .............................................. یشاخه نظر معدل ان علوم معارف اسالمی به کلآموزدانشنسبت معدل 

 وزارت آموزش و پرورش -ماخذ

 

 

 

 

 

 ایآموزش فنی و حرفه -1-2-1

  واحد رحش

 دوره -نفر   ............................................... ای کشورحرفه ی برگزار شده سازمان آموزش فنی وهاآموزش

 مرکز  ................................................................................ ایتعداد مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه

 نفر  ...........................................................................یاحرفهتعداد مربیان سازمان آموزش و فنی و 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت  -ماخذ
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 درصد(نفر/)                                                     آموزش عالی -1-2-1

 11-1113 13-1115 15-1111 شرح

 9018313 9919911 9606001  ............................................................................................................................................................... تعداد دانشجویان

 111 611868 639199  ..................................................................................................................................................... تعداد دانش آموختگان

 319163 101138 0118009  ...................................................................................................................................................... تعداد ثبت نام شدگان

 891813 891081 891680  ...................................................................................................................................... دانشگاهی (0)آموزشگران تعداد 

 11819 16893 19938  ......................................................................................................................................... تعداد هیئت علمی تمام وقت

/ //  ...................................................................................................... سهم دانشجویان دوره کاردانی از کل دانشجویان
/ //  ................................................................................................. شجویان دوره کارشناسی از کل دانشجویانسهم دان

/ //  ....................................................................................... سهم دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از کل دانشجویان
/ //  ........................................................................................ی از کل دانشجویاناحرفهسهم دانشجویان دوره دکتری 

///  ...................................................................................... سهم دانشجویان دوره دکتری تخصصی از کل دانشجویان
/ //  ................................................................................... هم دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی از کل دانشجویانس

/ //  .............................................................................................. سهم دانشجویان گروه علوم انسانی از کل دانشجویان
/ //  ................................................................................................... سهم دانشجویان گروه علوم پایه از کل دانشجویان

/ //  ........................................................................................ سهم دانشجویان گروه فنی و مهندسی از کل دانشجویان
/ //  ........................................................................... سهم دانشجویان گروه کشاورزی و دامپزشکی از کل دانشجویان

/ //  ............................................................................................................. سهم دانشجویان گروه هنر از کل دانشجویان
/ //  .............................................................................. سال 81تا  01نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالی در جمعیت 

   ............................................................................................................. تعداد کل دانشجویان از صدهزار نفر جمعیت
/ //  .......................................................................... سهم اعضاء هیئت علمی تمام وقت از کل آموزشگران دانشگاهی

/ //  .............................سهم اعضاء هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادی از کل اعضای هیئت علمی تمام وقت
/ //  ......................... سهم اعضاء هیئت علمی تمام وقت با مرتبه دانشیاری از کل اعضای هیئت علمی تمام وقت
/ //  ........................ سهم اعضاء هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادیاری از کل اعضای هیئت علمی تمام وقت

/ //  ................ سهم اعضاء هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادیار به باال از کل اعضای هیئت علمی تمام وقت
/ //  ................................. مربی از کل اعضای هیئت علمی تمام وقت سهم اعضاء هیئت علمی تمام وقت با مرتبه

/ //  ................................................................................................ نسبت دانشجویان به اعضای هیئت علمی تمام وقت
/ //  .................................................... نسبت دانشجویان به اعضای هیئت علمی تمام وقت به مرتبه استادیار به باال

/ //  هیئت علمی تمام وقت به مرتبه استادیار به باال ی تحصیالت تکمیلی به اعضایهادورهنسبت دانشجویان 
/ //  .................................................................................... سهم ثبت نام شدگان دوره کاردانی از کل ثبت نام شدگان

/ //  ............................................................................... سهم ثبت نام شدگان دوره کارشناسی از کل ثبت نام شدگان
/ //  ..................................................................... نام شدگانسهم ثبت نام شدگان دوره کارشناسی ارشد از کل ثبت 

/ //  ..................................................................... ی از کل ثبت نام شدگاناحرفهسهم ثبت نام شدگان دوره دکتری 
/ //  .................................................................... سهم ثبت نام شدگان دوره دکتری تخصصی از کل ثبت نام شدگان

/ //  ................................................................. سهم ثبت نام شدگان دوره تحصیالت تکمیلی از کل ثبت نام شدگان
/ //  ............................................................................ م ثبت نام شدگان گروه علوم انسانی از کل ثبت نام شدگانسه

/ //  ................................................................................. سهم ثبت نام شدگان گروه علوم پایه از کل ثبت نام شدگان
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 )درصد(                                        )دنباله( آموزش عالی -1-2-1

 11-1113 13-1115 15-1111 رحش

/ //  ........................................................................ ام شدگان گروه فنی و مهندسی از کل ثبت نام شدگانسهم ثبت ن
/ //  ............................................................ سهم ثبت نام شدگان گروه کشاورزی و دامپزشکی از کل ثبت نام شدگان

///  .............................................................................................. سهم ثبت نام شدگان گروه هنر از کل ثبت نام شدگان
 / /  ..................................................................................... گانسهم دانش آموختگان دوره کاردانی از کل دانش آموخت

 / /  ................................................................................ سهم دانش آموختگان دوره کارشناسی از کل دانش آموختگان

 / /  ...................................................................... سهم دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد از کل دانش آموختگان

 / /  ...................................................................... ی از کل دانش آموختگاناحرفهسهم دانش آموختگان دوره دکتری 

 / /  ..................................................................... ن دوره دکتری تخصصی از کل دانش آموختگانسهم دانش آموختگا

 / /  .................................................................. سهم دانش آموختگان دوره تحصیالت تکمیلی از کل دانش آموختگان

 / /  ............................................................................. سهم دانش آموختگان گروه علوم انسانی از کل دانش آموختگان

 / /  .................................................................................. سهم دانش آموختگان گروه علوم پایه از کل دانش آموختگان

 / /  ...................................................................... سهم دانش آموختگان گروه فنی و مهندسی از کل دانش آموختگان

 / /  .......................................................... سهم دانش آموختگان گروه کشاورزی و دامپزشکی از کل دانش آموختگان

 / /  ............................................................................................ سهم دانش آموختگان گروه هنر از کل دانش آموختگان

/ //  ................................................................................................................ از کل دانشجویانسهم دانشجویان غیرایرانی 
ارسال نکرده  را 0931-33و  0931-31و  0936-31های تحصیلی متعدد، آمار آموزشگران دانشگاهی سال هایرغم پیگیریدانشگاه آزاد اسالمی علی( 0

 .شده است استفاده 0939-36است، برای حفظ جامعیت اطالعات از آمار سال تحصیلی 
 حقیقات و فناوری اطالعات.ت -ماخذ: وزارت علوم
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 فرهنگ و هنر -1-1-1

 1113 1115 1111 واحد شرح

 صلف ایهزینه اعتبارات به هااستان ارشاد و فرهنگ کل ادارات ایهزینه نسبت اعتبارات

/// درصد  ................................................................................................................................... هنر و فرهنگ

/// نفر  ............................................................................................. انمتوسط تعداد حجاج در هر کارو

 درصد  ..................................................... قبل سال به نسبت سینمایی هایفیلم فروش رشد میزان

-- درصد  ..................................................................................... سینمایی هایفیلم تماشاگر میزان رشد

/// درصد  ................................................................................................................ سینما انتماشاگر نسبت

/// سالن  ...........................................................................................................................سینما سالن سرانه

 صندلی  ...................................................................... کشور یسینمای فعال هایسالن ظرفیت متوسط

 مالکیت پروانه  ............................................................................. شده تولید سینمایی هایفیلم عناوین تعداد

 عنوان  ............................................................................. شده اکران سینمایی هایفیلم عناوین تعداد

 درصد  ............................................... شده تولید سینمایی هایفیلم به شده اکران هایفیلم نسبت

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. -ماخذ
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 رسانه ملی  -2-1-1

 1113 1115 1111 واحد  شرح

9161 تعداد  .................................................................................................................... تعداد شبکه تلویزیونی

1911 تعداد  ....................................................................................................................... تعداد شبکه رادیویی

16/0348/25111/81 درصد  ................................................................ های سراسری سیمانسبت تولید به پخش در شبکه

90/0313/1833/81 درصد  ................................................................... اهای استانی سیمنسبت تولید به پخش در شبکه

00830111 ساعت  .......................................... های نمایشی تلویزیونی الف ویژه، سریال و تله فیلمد برنامهتولی

9839-1196 ساعت  ........................... استانی و سراسری های ویژه کودکان و نوجوانان )کل صدا(:تولید برنامه

91191096 ساعت  ......................... استانی و سراسری )کل سیما(: های ویژه کودکان و نوجوانانتولید برنامه

01991 ساعت  ..............................................................................................................های انیمیشند برنامهتولی

8681996303 ساعت  ....................................................................................... زان تولید برنامه و محصوالت خبریمی

7.8 6.7 درصد  .......................................... اندازی و پشتیبانی از ماهواره اختصاصی سازمان صدا و سیماراه

96/31/1/98 درصد جمعیت  ............................................................................................. های دیجیتالیمیزان پوشش شبکه

6/019/011/01 درصد  ................................................................................. های سیماکهنسبت تولید به پخش در شب

1/616/1990/11 درصد  ................................................................................... های صدانسبت تولید به پخش در شبکه

ای های سیمژه، الف و ب به کل تولید در شبکههای الف وینسبت مجموع تولید برنامه

27/81/09 10/1 درصد  ............................................................................................................................................ سراسری
891811891119 ساعت  ....................................................... های رادیویی در ساختارهای گوناگونمیزان تولید برنامه

1109036091 ساعت  ............................................................ های تلویزیونی در طبقات گوناگونمیزان تولید برنامه

96.397.198.17 درصد  . نی های رادیویی و تلویزیوها و ایستگاهسهم پوشش جمعیتی استانی/کشوری فرستنده

42.633.932.1 درصد  ........................................................نسبت عملکرد تولید به پخش در هر شبکه درون مرزی

811998663183991 ساعت  .................................................... های تلویزیونیمیزان پخش خبر و گزارش خبری از شبکه

801399830191631 ساعت  ....................................................... های رادیوییمیزان پخش خبر و گزارش خبری از شبکه

1191116111 ساعت  ..........................................................................های تلویزیونی درون مرزیمیزان تولید برنامه

888199 ساعت  ............................................................................. رزیرادیویی درون م هایبرنامهمیزان تولید 

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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  میراث فرهنگی -1-1-1

 1113 1115 1111 واحد  شرح

816811911 موزه  .................................................................................................. های فعال در سازمانتعداد موزه

691113 موزه  ..................................................................................................... های فعال خصوصیتعداد موزه

019019039 تخصصی موزه  ........................................................................... های اجراییهای تخصصی دستگاهتعداد موزه

111191911 شده ثبت اثر  ..................................................................... تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

980119861199811 شده ثبت اثر  ............................................................... تعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

111961111 شده ثبت اثر  .................................................................... تعداد آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی

019106010191 شده ثبت اثر  .................................................... اث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملیتعداد آثار میر

 برداری )در اختیار سازمان،شده و قابل بهرهتاریخی مرمت –تعداد آثار غیرمنقول فرهنگی

  .............................................................................................. ها و بخش خصوصی(سایر دستگاه
111101109 اثرمرمت شده

برداری )در اختیار رهتاریخی مرمت شده و قابل به –تعداد آثار غیرمنقول فرهنگی 

  .............................................................................. ها و بخش خصوصی(سازمان، سایر دستگاه
311381311 شده ثبت اثر

999991 اثر  ................ در فهرست میراث جهانی )غیرمنقول، طبیعی، ناملموس(شده ثبت تعداد آثار 

919891 پایگاه  ..................................................................................................................های جهانیتعداد پایگاه

111938 پایگاه  ......................................................................................... های میراث فرهنگی ملیتعداد پایگاه

  ...................................................................................... تعداد بناهای مرمت شده در طول سال
 مرمت اثر

061101110111 شده

  .......................................................... تعداد اشیاء تاریخی فرهنگی مرمت شده در طول سال
 مرمت شیء

011118111189111 شده
019031819 تعداد  .................................................................................... های شهری و روستایی مرمت شدهبافت

091109110911 تعداد  ............................................................ فرهنگی در دست بخش دولتی -مرمت اشیاء تاریخی

091091091 تعداد  ............................................................................... تجهیز موزه به سیستم حفاظت الکترونیک

016111016111016111 تعداد  ..................................................... فرهنگی -ساماندهی و مستندسازی اموال منقول تاریخی

091011811 کاوش  ................................................................................................... شناسیهای باستانتعداد کاوش

899111 حوزه  .................................................. تعداد حوزه مستندسازی شده مردم شناسی )مردم نگاری(

899111 حوزه  ............................................................................ د حوزه مستندسازی شده زبان و گویشتعدا

899111 حوزه  .......................................................................... تعداد حوزه مستندسازی شده هنرهای سنتی

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. وزارت -ماخذ
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 دستیصنایع -1-1-1

 1113 1115 1111 واحد شرح

-- نشان  ..................................................................................... المللی مرغوبیت کاال )مهر اصالت(نشان بین

- نشان  ........................................................................................................................ لی مرغوبیت کاالنشان م

 درصد  ..... دستی به کل شاغلین دارای مجوزدیده بخش صنایعرشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش

 تعداد  ....................................... دستیهای باززنده سازی شده در حوزه هنرهای سنتی و صنایعرشته

 رشته  ......................................................................................................... دستیبرندسازی در حوزه صنایع

 تعداد  ....................... های مربوط به حقوق مالکیت معنوی و ثبت آثاریل پروندهمستندنگاری و تکم

 نمایشگاه  ........................................................................................................ های داخلی کشورتعداد نمایشگاه

 طرح در سال  ........................... دستیحمایت از ایجاد و توسعه مراکز عرضه و فروش دائم محصوالت صنایع

 رمیلیون دال  ............................................................................. دستی به انضمام زیورآالت سنتیصادرات صنایع

 تعداد/فقره  .................................................................................................... های تولید انفرادی صادر شدهپروانه

 تعداد/فقره  ................................................................................................. های تولید کارگاهی صادر شدهپروانه

 نفر  ............................................................................................................................ شدگان تسهیالتبیمه

 کارگاه  ........................................................................................................ های فنی و اعتباریاعطای کمک

 نفر  ............................................................................. دان و شاغلینصدور کارت شناسایی برای هنرمن

 تعداد  ................................................................................................ دستیهای دائمی صنایعایجاد بازارچه

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. وزارت-ماخذ

 

 و ورزشگردشگری  -3-1-1

 1113 1115 1111 واحد  شرح

 میلیون نفر  ........................................................................................................................ تعداد گردشگران داخلی

 باب  ............................................................................................................................. های کشورتعداد هتل

 باب  .................................................................................................................ستاره 9و  1های تعداد هتل

 تخت  ............................................................................................................... های اقامتی کشورتعداد تخت

/// میلیون نفر  ..................................................................................................... تعداد گردشگران خروجی از کشور

1/11/39/01 نفر میلیون  ....................................................................................................... تعداد گردشگران ورودی به کشور

 دالر میلیون  ......................................................................................................حاصل از گردشگران ورودی درامد

911 618 100 فقره  ................. جوانان (هاسمن)نهاد  مردم هایسازمان تاسیس جهت شده صادر مجوزهای تعداد

088 8 66 فقره  .................................................................. ازدواج مشاوره مراکز جهت شده صادر مجوزهای تعداد

 × 6 × _ ....................................................................................................................... آسیایی هایبازی در رتبه

 ری.میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ وزارت-ماخذ
.وزارت ورزش وجوانان -



 

 

 

 

 سالمت، رافه و اتمین اجتماعی -4-9
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 درمان و بهداشت -1-1-1

111111151113 واحد شرح

 // صدهزار نفرتعداد به   ................................................................... نسبت تعداد بیمارستان فعال به جمعیت

 // رده هزار نفتعداد به   ........................... های بیمارستانی به جمعیتهای فعال بخشنسبت تعداد تخت

 // صدهزار نفرتعداد به   .............. های اولیه بهداشتی به جمعیتنسبت تعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت

 // ده هزار نفرتعداد به   ................. نسبت تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی به جمعیت روستایی

 // ده هزار نفرتعداد به   ..................... عیت روستاییهای بهداشت فعال روستاها به جمنسبت تعداد خانه

 // صدهزار نفرتعداد به   ................................... های تشخیص طبی به جمعیتنسبت تعداد کل آزمایشگاه

 // صدهزار نفرتعداد به   ........................................................... نسبت تعداد کل مراکز توانبخشی به جمعیت

 // صدهزار نفره تعداد ب  ...................................................... ای به جمعیتنسبت تعداد مراکز پزشکی هسته

 // ده هزار نفرتعداد به   ............................................................................ ها به جمعیتنسبت تعداد داروخانه

  ........ به مساحت استان 009بیمارستانی های اورژانس پیشنسبت تعداد پایگاه
هزار کیلومتر تعداد در 

// مربع

 

 // ده هزار نفرتعداد در   ............................. تکنندگان به مراکز اهداء خون به جمعینسبت تعداد مراجعه

  .................................................................... نسبت مقدار خون اهدا شده به جمعیت
هزار واحد خون به 

// نفرجمعیت

 

  باب  .................................................................... های دامپزشکی خصوصیتعداد بیمارستان

 111861 باب  ......................................................................... تعداد آزمایشگاه دامپزشکی خصوصی

   درصد  ................. اندارد در آب استخرهای شناهای میکروبی مطابق با استمونهسبت نن

/ // درصد  .......... های طبیعیمطابق با استاندارد در آب شناگاههای میکروبی نمونهنسبت 

/ // درصد  .................................. مراکز موسسات پرتو پزشکی دارای شرایط بهداشتینسبت 

 11/01 11/01 11/01 درصد  .................................................. سال و باالتر01شیوع مصرف مواد دخانی در افراد 

/ / درصد  ................................ نسبت تعداد اماکن عمومی فاقد نواقص بحرانی و غیربحرانی

/ // درصد  ......................................... نسبت مخاطرات منجر به آسیب به واحدهای بهداشتی

 // درصد  ........................................................................................... آمادگی خانوار در برابر بالیا

  درصد  ............................................................... ایمن کلی واحدهای بهداشتی در برابر بالیا

  درصد  ................................................. واحدهای بهداشتی در برابر بالیا ایسازهایمنی غیر

  درصد  ...................................................... ای واحدهای بهداشتی در برابر بالیاایمنی سازه

 // درصد  ........................................................................... پوشش برنامه آموزش خانوارنسبت 

/ // درصد  .............................................................. پوشش برنامه خود مراقبتی سازمان نسبت

  درصد  ............................................................ برنامه خود مراقبتی اجتماعی پوشش نسبت

  درصد  ............................................................................... آموزدانشنسبت سفیران سالمت 

  درصد  ............................................... آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی در برابر بالیا
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 )دنباله( بهداشت و درمان -1-1-1

  واحد شرح

ای دارای نسبت روزهای دارای هوای خوب و قابل قبول در شهره

 / 000 درصد  ....................................................................... ایستگاه سنجش آلودگی هوا
/ // درصد هریش -های میکروبی مطابق با استاندار آب آشامیدنینسبت نمونه

وستاییر -های میکروبی مطابق با استاندارد آب آشامیدنینسبت نمونه

/ // درصد  .......................................................................................................................... 
 1/01 1/01 1/01 درصد  ...................................................... ترسال و باال 89شیوع دیابت در افراد 

 1/86 1/86 1/86 درصد  ................................................ سال و باالتر 01شیوع فشارخون در افراد 

/ -- درصد  ................................. سال سن 9میزان شیوع کم وزنی در کودکان زیر 

 -/ - درصد  ............. سال 9شیوع کوتاه قدی ) نسبت قد به سن( در کودکان زیر 

 - - 91/96 درصد  ....................................................... سال و باالتر 01شیوع چاقی در افراد 

 - - 1/96 درصد  ............................................ سال و باالتر 01شیوع فعالیت بدنی ناکافی 

/ / میکروگرم در متر مکعب  ............................ در کشور  9/8PMمیانگین ساالنه غلظت آینده معیار

/ // در هر هزار تولد زنده  ............................................................. مرگ و میر اطفال زیر یکسال نرخ

/ // ار تولد زندهدر هر هز  ....................................................... سالمرگ و میر کودکان زیر پنج نرخ

 /111 تولد زنده صدهزاردر هر   ................................................................................. مرگ و میر مادران نرخ
/ -- درصد  .............................. سال سن 9میزان شیوع اضافه وزن در کودکان زیر 

  - درصد  .................................................... زایمان توسط اشخاص ماهر دوره دیده 

   درصد در کودکان زیر یکسال (3DTP)گانه پوشش نوبت سوم واکسن پنج 

  ................................................................................ مرگ و میر نوزاداننرخ 

تولد  هزارتعداد در هر 

/ // زنده
 / / / درصد  ....................................................................................................  HIVشیوع 

/ // نفر صدهزارتعداد در هر   ................................................................................ HIVاثر  مرگ و میر بر
/ // درصد  ........................................ سال و باالتر91شیوع کلسترول خون در افراد 

/ // نفر هزاردر هر    ........................................................................................ میزان ابتالء به سل

000 …  .......................................................... تعداد مرگ و میر بر اثر بیماری سل

/ // نفر در هر هزار  ................................................................................... موارد ابتالء به ماالریا 
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 )درصد(                                                                                     بهداشت و درمان )دنباله( -1-1-1

  شرح

های تنفسی احتمال مرگ از بیماری های قلبی عروقی ، سرطان،دیابت و بیماری

  ............................................................................................ سال 11تا  91مزمن بین سنین 
 

000 

 

1/01 

 

08/01 

/ //  ....................................................................... سال  01میزان باروری اختصاصی سنی زیر 

/ //  ................................................................... سال  99تا  01میزان باروری اختصاصی سنی 

/ //  ..................................................................... سال 99اختصاصی سنی باالی میزان باروری 

نسبت افرادی که  جهت  دریافت مراقبتهای اولیه بهداشتی در واحدهای مراقبت 

 111 000  .............................................................................................. انداولیه بهداشتی ثبت نام کرده
 …61/33 16/33  .................. دسترسی دارندو مدیریت شده که به آب آشامیدنی سالم  ینسبت جمعیت

///  .................................................................................. ان کودکیشاخص توسعه در اوایل دور

 90/93 90/93 90/93  ................................................... ساله و بیشتر 01شیوع اضافه وزن و یا چاقی در سنین 

مراکز بهداشتی درمانی شهری که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب نسبت 

   000  .......................................................................................................................................... هستند
مراکز بهداشتی درمانی روستایی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط نسبت 

 000 16 19  ........................................................................................................................... ب هستندمطلو
  .............................. باشدهایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب میبیمارستاننسبت 

///  ............................. باشدهایی که مدیریت فاضالب در آنها مطلوب میبیمارستاننسبت 

هایی که وضعیت آشپزخانه و غذا خوری آنها از نظر بهداشت محیط بیمارستاننسبت 

  ......................................................................................................................... باشد.مطلوب می
های آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب هایی که وضعیت بخشبیمارستاننسبت 

// /  ........................................................................................................................................ باشدمی
///  ...................................... خطر ساز پسماندهای دارای دستگاه فعال بیبیمارستان نسبت

 سالنامه آماری کشور. -ماخذ
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -
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 اجتماعی  رفاه و تامین -2-1-1

 1113 1115 1111 واحد شرح

 نفر  .......................................................................................... تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

 نفر  ................................................................................... تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

 نفر  ............................................................................... تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی

/// درصد  .................................................... اجتماعی به کل جمعیتمین اد بیمه شدگان اصلی و تبعی تاتعد

های تاأمین شده کل بیمهاز  ی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعیاصل سهم بیمه شده

/// درصد  ........................................................................................................................................................ اجتماعی
های تاأمین شده کل بیمه سهم بیمه شده تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از

/// درصد  ........................................................................................................................................................ جتماعیا

/// درصد  ................... شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعیسهم مقرری بگیران بیمه بیکاری از کل بیمه

/// درصد  ......................................................... و تبعی بیمه سالمت به کل جمعیت تعداد بیمه شدگان اصلی

111 درصد  ........................................................................................................................ ضریب نفوذ بیمه اجتماعی

 نفر  .......................................................................رپرداز صندوق بازنشستگی کشوریتعداد شاغالن کسو

 نفر  ................................................................................ تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

 نفر  ..................................... تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

 نفر  .............................. تماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرتعداد مستمری بگیران صندوق بیمه اج

 نفر  ................................................................. تعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی

 نفر  ................................................................................... تعداد سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی

اوره و مددکاری اجتماعی+ تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی )خدمات مش

 مرکز  ....................................................................... خدمات پیشگیری از کم توانی+ واحدهای توانپزشکی(
تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی )خدمات مشاوره و 

 نفر  .................................. واحدهای توانپزشکی(اعی+ خدمات پیشگیری از کم توانی+مددکاری اجتم
تعداد مراکز روزانه ارائه دهنده خدمات به افراد کم توان و سالمند تحت پوشش سازمان 

 مرکز  ........................................................................................................................................................ بهزیستی
توان و سالمند خدمت گیرنده از مراکز روزانه تحت پوشش سازمان تعداد مددجویان کم

 نفر  ........................................................................................................................................................ بهزیستی
در منزل ارائه دهنده خدمات به افراد کم توان و سالمند  تعداد مراکز شبانه روزی و خدمت

 مرکز  .................................................................................................................تحت پوشش سازمان بهزیستی
روزی و خدمت در منزل تعداد مددجویان کم توان و سالمند خدمت گیرنده از مراکز شبانه

  نفر  .................................................................................................................تحت پوشش سازمان بهزیستی

 مرکز  .................................................... حت پوشش سازمان بهزیستیهای اجتماعی تتعداد مراکز آسیب

 نفر  ............. های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستیتعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب

91118 نفر  ........................................................ تعداد خدمت گیرندگان اشتغال یافته توسط سازمان بهزیستی

 نفر  ............................................ یستی )کم توان+ نیازمند(تعداد دانشجویان تحت پوشش سازمان بهز

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. -ماخذ
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 (کمیته امداد امام خمینی )ره -1-1-1

  واحد شرح

/ // درصد  ................................................................ نسبت مددجوی مورد حمایت به کل جمعیت کشور

/ // صددر  ............................................................ نسبت سالمندان مورد حمایت به کل سالمندان کشور

 / // درصد  ................................................... ان کشورآموزدانشان مورد حمایت به کل آموزدانشنسبت 

/ // درصد  .................................. نسبت خانوار مددجو با سرپرست زن به کل خانوارهای مورد حمایت

/ // درصد  ................................................................. نسبت خانوارهای مورد حمایت به کل خانوار کشور

 نفر  .................................................................................. فته از طریق کاریابیافراد اشتغال یاتعداد 

/ -//- درصد  ...................................................................................... نرخ رشد فرصت های شغلی ایجاد شده

 -  ...................... بانکی تسهیالت و امداد اشتغال صندوق محل از پرداختی اشتغال وام تعداد

 میلیون ریال  ....................... یبانک تسهیالت و امداد اشتغال صندوق محل از پرداختی اشتغال وام مبلغ

 .کمیته امداد امام خمینی )ره( -ماخذ
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                                      بنیاد شهید و امور ایثارگران -1-1-1

  شرح

/ //  .......................................................................... شهدا به تعداد کل خانوارهای کشورنسبت تعداد خانواده 

///  ..................................................................... ازان به تعداد کل خانوارهای کشورنسبت تعداد خانواده جانب

///  ...................................................................... نسبت تعداد خانواده آزادگان به تعداد کل خانوارهای کشور

///  .............................................. یاد شهید به کل خانوارهای کشورتحت پو شش بن (0)نسبت جامعه هدف

///  ................................................... رگر به تعداد کل دانشجویان کشورنسبت تعداد دانشجویان شاهد وایثا

 ( منظور از جامعه هدف، مجموع خانواده شهدا، خانواده جانبازان و خانواده آزادگان است.0
 .بنیاد شهید و امور ایثارگران -ماخذ

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 امور عمومی -5-9
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 (تعداد)                                                                                                                             ایران های ملین استانداردیتدو -1-3-1

 1113 1115 1111 شرح

 019 819 896  ......................................................................................................... لکترونیکا و برق ملی استانداردهای

 11 039 031  ........................................................ ساختمانی هایفراورده و مصالح و ساختمان ملی استانداردهای

 11 091 081  .............................................................................. کشاورزی هایفراورده و خوراک ملی استانداردهای

 90 61 19  ....................................................................... الیاف نساجی هایفرآورده و پوشاک ملی استانداردهای

 91 36 006  ............................................................................................ پلیمر و شیمیایی صنایع ملی استانداردهای

 19 61 98  .......................................................... کاغذ و سلولزی چوبی، هایفراورده و چوب ملی استانداردهای

 91 13 96  ................................................................................................... معدنی مواد و معدن ملی استانداردهای

 16 061 091  .................................................................................................. محرکه نیرو و خودرو ملی استانداردهای

 19 60 91  ............................................................................... هامقیاس و اوزان شناسی،اندازه ملی استانداردهای

 01 93 081  ........................................................................................................ پزشکی مهندسی ملی استانداردهای

 91 60 93  ........................................................................................... بیولوژی و میکروبیولوژی ملی استانداردهای

 88 89 81  ......................................................................... آموزشی و اداری تجهیزات و اسناد ملی استانداردهای

 08 3 01  ............................................................................................... پایپوش و پوست چرم، ملی استانداردهای

 09 91 81  ........................................................................................................... کیفیت مدیریت ملی استانداردهای

 91 68 011  .......................................................................................................... اطالعات فناوری ملی استانداردهای

 1 01 91  ..................................................................................................................... بندیبسته ملی نداردهایاستا

 11 19 36  ......................................................................................................... ارتباطات فناوری ملی استانداردهای

 1 01 9  ................................................. کودکان آموزشی وکمک سرگرمی وسایل ایمنی ملی استانداردهای

 93 093 891  ......................................................................................................................... مکانیک ملی استانداردهای

 11 011 _  ..................................................................................................................... فلزشناسی ملی استانداردهای

 11 13 _  ..............................................................................................................................پلیمر ملی استانداردهای

 93 91 _  .....................................................................................................................  آبفا و آب ملی دهایاستاندار

 1 01 11  .......................................................................................................................... خدمات ملی استانداردهای

 88 81 93  ............................................................................................................................. انرژی ملی استانداردهای

 01 00 86  .................................................................................................................. نقل و حمل ملی استانداردهای

 3 81 01  ................................................................................................................... نانو فناوری ملی استانداردهای

 1 8 1  .............................................................................................. مکانی اطالعات و نقشه ملی استانداردهای

 99 63 81  ...................................................................................نفتی هایفرآورده و تجهیزات ملی استانداردهای

 01 00 1  ............................................................................................................. سموم و کودها ملی استانداردهای

 91 61 61  ............................................................................................................... زیست محیط ملی استانداردهای

 08 01 8  ........................................................... گردشگری و فرهنگی میراث دستی صنایع ملی استانداردهای

 _ 9 _  ............................................................................................................................. حالل ملی استانداردهای

 1 08 _  ......................................................................................... ورزشی تجهیزات و ورزش ملی استانداردهای

 8 _ _  ..................................................................................................... سالمت فورماتیکان ملی استانداردهای

 سازمان ملی استاندارد ایران. -ماخذ
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 امور عمومی -2-3-1

 .امور خارجهوزارت  -ماخذ
 .الک کشورسازمان ثبت اسناد و ام -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1113 1115 1111 1113 شرح

 9191111 8119163 1999963 0918900  .............................................................................................................. تعداد روادید صادر شده

991819118991081_  ......................................................................................... های تجاری ثبت شدهتعداد شرکت



 

 

 

 

 نماهی موضوعی
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 مرتب الفبایی صورت و به انتخابی اهداف توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور هاشاخصنشریه  ( از جداولکلیدی های)واژه اینمایه هایسرعنوان

ز سرسطر، ا فاصله و با رعایت الفبایی صورت به ذکورم فرعی ، تقسیماتداشته ها نیز ضرورتناز سرعنوا برخی فرعی ارائه تقسیمات که .در مواردیاست شده

 .است شده درج مربوط هایزیر سرعنوان

، نشانگر هر شماره چپ سمت عدد. استنشریه مذکور جداول شماره ، معرفشده آن درج فرعی یا تقسیمات اینمایه هرسرعنوان در مقابل کههاییشماره

های مربوط به هرکلید ، شاخصجهت پوشش کاملشایان ذکر است . است مربوط فصل در داخل جدول شماره مبین ،آن راست سمت اعدادو  فصل شماره

 واژه با تخلیص درذیل آن ذکرگردیده است.

 

 آ
 2-1-1 ........................................................................................................................................................................................................................... آب

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ مشترکین آب خانگی -

 8-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................................درآمد آب بدون -

 8-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................شهری شبکه آب -

 8-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................... شبکه فاضالب شهری -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................... آب آشامیدنی سالم -

  8-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................................مصرف رشد -

 8-0-0 .....................................................................................................................................................................................................................................قیمت تمام شده -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................... نرخ فروش -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................................... پوشش اراضی تحت سطح -

 8-0-0 .............................................................................................................................................................................................................. صنعتمصرف شده در بخش  -

  8-0-0 ......................................................................................................................................................................................................... مصرف شده در بخش کشاورزی -

 8-0-0 ....................................................................................................................................................................................................... مصرف آب شرب در بخش شرب -

      8-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... دیدپذیرآب تج -

      8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ سرانه آب تجدیدپذیر -

 8-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................... حجم آب ورودی -

 8-0-0 ..........................................................................................................................................................................................................................................کسری مخزن -

 8-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................... برداشتتخلیه و  -

 8-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ بارندگیارتفاع  -

 8-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................... سدها حجم آب تنظیم -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ ظرفیت مخازن سدها -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................... برداریدر دست بهرهتعداد سدهای  -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................... تعداد سدهای در دست اجرا -

 8-0-0 .......................................................................................................................................................................................................... تعداد سدهای در دست مطالعه -

 1-2-1  _ 1-2-1 ................................................................................................................................................................................................ آموزش

 1-2-1 ......................................................................................................................................................................................................... آموزش عالی

 9-8-9 ................................................................................................................................................................................................................................... انیتعداد دانشجو -

 9-8-9 ......................................................................................................................................................................................................................... دانش آموختگان تعداد -

 9-8-9 .......................................................................................................................................................................................................................... ثبت نام شدگان تعداد -

 9-8-9 ................................................................................................................................................................................................................یآموزشگران دانشگاه تعداد -

   9-8-9 .............................................................................................................................................................................................................. تمام وقت یعلم ئتیه تعداد -

    9-8-9 .................................................................................................................................................................................................... های مختلفدوره انیدانشجو سهم -

 9-8-9 .................................................................................................................................................................................................... های مختلفگروه انیدانشجو سهم -

 9-8-9 .................................................................................................................................................................................................... یثبت نام ناخالص آموزش عال نرخ -
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 9-8-9 ............................................................................................................................................................................................................................ انیکل دانشجو تعداد -

 9-8-9 ................................................................................................................................................................................................... ام وقتتم یعلم ئتیاعضاء ه سهم -

     9-8-9 ........................................................................................................................................................................................ علمی ئتیه یبه اعضا انیدانشجو نسبت -

 9-8-9 ............................................................................................................................................................................................. فمختل دورهایثبت نام شدگان  سهم -

 9-8-9 ........................................................................................................................................................................................... ختلفم ایهگروهثبت نام شدگان  سهم -

 9-8-9 .......................................................................................................................................................................................... ی مختلفهادورهآموختگان  دانش سهم -

  9-8-9 .......................................................................................................................................................................................... ختلفم هایگروهآموختگان  دانش سهم -

 9-8-9 .................................................................................................................................................................................................................. یرانیرایغ انیدانشجو سهم -

 1-2-2 ......................................................................................................................................................................................... ایآموزش فنی وحرفه
 9-8-8 ........................................................................................................................................................................................................................ برگزار شده یهاآموزش -

 9-8-8 ............................................................................................................................................................................................................................................. مراکز تعداد -

 9-8-8 ........................................................................................................................................................................................................................................... انیمرب تعداد -

 1-2-1 .................................................................................................................................................................................................... آموزش وپرورش

 9-8-0 ..................................................................................................................................................................................................................... به معلم آموزدانشنسبت  -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................................... در کالس آموزدانش تراکم -

 9-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................................ارتقاء نرخ -

 9-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................. لیترک تحص نرخ -

 9-8-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... هیتکرار پا نرخ -

  9-8-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... هادورهگذر نرخ -

 9-8-0 ..................................................................................................................................................................................................................... به معلم آموزدانش نسبت -

   9-8-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... آموزدانش تراکم -

  9-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................ انآموزدانش نسبت -

 9-8-0 ...................................................................................................................................................................................................................... یلیتحص یظاهر پوشش -

 9-8-0 ......................................................................................................................................................................................................................... یلیتحص یاقعو پوشش -

 9-8-0 ....................................................................................................................................................................................................................... بزرگساالن یباسواد نرخ -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................................ از کالس برداریبهرهضریب  -

  9-8-0 .......................................................................................................................................................................................................................... سهم مدارس روستایی -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................................................................ روستایی سهم مدارس استثنایی -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... نرخ گذر -

 9-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................. پوشش ویژه سنی -

 9-8-0 .......................................................................................................................................................................................................................... میانگین طول تحصیل -

 9-8-0 .......................................................................................................................................................................................................................... ضریب اشتغال ظاهری -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................................................ ضریب اشتغال واقعی -

 9-8-0 ......................................................................................................................................................از سرانه تولید ناخالص داخلی آموزدانشهای هر سهم هزینه -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................ های عمومیهای تحصیلی از هزینهسهم هریک از دوره -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................ های متوسطهسهم بخش غیردولتی از آموزش -

 9-8-0 .......................................................................................................................................................... اینسبت هنرجو به معلم در آموزش متوسطه فنی و حرفه -

   9-8-0 .......................................................................................................................................................... ایطه فنی و حرفهسهم هنرجویان دختر در آموزش متوس -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................ سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه دولت -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................. یناخالص داخل دیبودجه آموزش و پرورش از تول سهم -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................ فصول بودجه آموزش و پرورش سهم -

 9-8-0 ......................................................................................................................................................................................................... ی بخش دولتیآموزدانشسرانه  -
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 9-8-0 .......................................................................................................................................................................... انآموزدانشسرانه فعالیتهای پرورشی و فرهنگی  -

  9-8-0 ......................................................................................................................................................................................... یمانیو پ یحقوق کارکنان رسم نیانگیم -

   9-8-0 ......................................................................................................................................................................... انآموزدانشاعتبارات تربیت بدنی و سالمت  سهم -

   9-8-0 ............................................................................................................................................................................................................. فضای آموزشی مدارس سرانه -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................... مدارسمحوطه و فضای سبز  سرانه -

 9-8-0 .............................................................................................................................................................................. ان به تعداد سرویس بهداشتیآموزدانش نسبت -

 9-8-0 .................................................................................................................................................................................................. زیربنایی آزمایشگاهی مدارس سرانه -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................................................................ زیربنایی کارگاهی مدارس هسران -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................. فضاهای آموزشی دارای نمازخانه مدرسه درصد -

  9-8-0 ......................................................................................................................................................................... فضاهای آموزشی دارای اتاق مشاور مدرسه درصد -

 9-8-0 .......................................................................................................................................................................کل فضاآموزشی دارای کتابخانه مدرسه به فضاهای -

  9-8-0 .................................................................................................................................................................های موجودهای استیجاری به کل کالسکالس نسبت -

 9-8-0 .......................................................................................................................................................................................................................... فضاهای ورزشی سرانه -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................... های مختلطان کالسآموزدانش سهم -

 9-8-0 .................................................................................................................................................................................................................... تحصیلیهای شاخه  سهم -

 9-8-0 ....................................................................................................................................................................................... در شاخه نظری تحصیلیهای رشته  سهم -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................. مختلفان رشته های آموزدانش نسبت -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................ های مختلفان شاخه آموزدانش نسبت -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................... ساله 6جمعیت  جذب ناخالص نرخ -

 9-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................... ر ظاهریگذ نرخ -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ اتالف سبتن -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................ طول تحصیل فارغ التحصیالن میانگین -

 9-8-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... نرخ ماندگاری -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................................................................................................... درصد قبولی -

 9-8-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... درصد مردودی -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................................. انآموزدانشنرخ تکرار پایه  -

 9-8-0 ....................................................................................................................................................................................................................... انآموزدانشنرخ ارتقای  -

 9-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................. نرخ ترک تحصیل -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................... درصد مدارس دارای نمازخانه مستقل یا متصل به مسجد -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................................................... درصد مدارس قرآن -

 9-8-0 .......................................................................................................................................................................................................... ان حافظ قرآنآموزدانشدرصد  -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................................. درصد کارکنان حافظ قرآن -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................. نرخ سوادآموزان تحت پوشش برنامه -

 9-8-0 ..................................................................................................................................................................................................................... درصد قبولی سوادآموزان -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................................................... نرخ ماندگاری سوادآموزان -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................................................ سوادآموزان آموزش واگذاری سرانه هزینه -

 9-8-0 .......................................................................................................................................................................... ومشارکت سپاری برون ازطریق سوادآموزیدرصد -

 9-8-0 ..................................................................................................................................................................................................... سوادآموز به آموزش دهنده نسبت -

 9-8-0 .............................................................................................................................................................................. ساعات آموزش ضمن خدمت کارکنان میانگین -

 9-8-0 ...................................................................................................................................................................................................... سطح تحصیالت معلمان میانگین -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................................................... کارکنان به تفکیک نوع استخدام نسبت -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................................ معلمان به کل کارکنان نسبت -
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 9-8-0 ......................................................................................................................................................................................................... سنوات خدمت معلمان میانگین -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................................................................ سنوات خدمت کارکنان میانگین -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................ معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان نسبت -

 9-8-0 ...................................................................................................................................................................................................... دهیفضاهای ورزشی سرپوش سرانه -

 9-8-0 ........................................................................................................................................................................................................... های تربیتیفضای کانون سرانه -

 9-8-0 ............................................................................................................................................................................................ ان شاخه نظریآموزدانشمعدل  نسبت -

 9-8-0 ................................................................................................................................................................................. ان رشته ادبیات علوم انسانیآموزدانش نسبت -

 9-8-0 ..................................................................................................................................................................... رشته ادبیات علوم انسانی انآموزدانشمعدل  نسبت -

 9-8-0 .............................................................................................................................................................................. ان علوم معارف اسالمیآموزدانشنسبت معدل  -

 الف

 2-2-2 ............................................................................................................................................................................................................... ارتباطات
 8-8-8 ............................................................................................................................................................................................ اینترنت کیتراف تیترانز تیظرف زانیم -

 8-8-8 ...................................................................................................................................................................................... مشترکین اینترنت یسرعت دسترس زانیم -

 8-8-8 ......................................................................................................................................................................... دولت یاصل یکیحداقل چهار خدمت الکترون ارائه -

 8-8-8 ......................................................................................................................................................................................... یکیخدمات دولت به صورت الکترون ائهار -

 8-8-8 ............................................................................................................................................................................................................... یخدمات خرده بانکدار ارائه -

 8-8-8 ..................................................................................................................................................................................................................... یپست یهاتیظرف زانیم -

 8-8-8 .................................................................................................................................................................................... باند اتصال یپهنا نهیهز یدرصد 91کاهش -

 8-8-8 .................................................................................................................................................................................................... پست نیخدمات نو یدر آمد سهم -

 NIX .................................................................................................................................................................................................. 8-8-8مرکز  لیتکم شرفتیپ درصد -

 8-8-8 ......................................................................................................................................................................................................... یاجتماع انتیسامانه ص استقرار -

 8-8-8 ............................................................................................................................................................................................ پهن باند نترنتیخانوارها به ا یدسترس -

 8-8-8 ............................................................................................................................................................................ یراه آهن ارائه دهنده خدمات پست یهاستگاهیا -

 8-8-8 .......................................................................................................................................................................................خدمات ارزش افزوده همگرا یدرامد سهم -

 8-8-8 ..................................................................................................................................................................................................... تپرسرع یامکان دسترس یبرقرار -

 8-8-8 ...................................................................................................................................................................................................... پرسرعت مدارس یدسترس زانیم -

 1-2-1  _ 1-2-5 ..................................................................................................................................................................................................... ارزها

 1-2-1 ........................................................................................................................................................................... نرخ برابری ارزهادر بازار رسمی
 0-8-1 ................................................................................................................................................................................................................................................ دالرآمریکا -

 0-8-1 .......................................................................................................................................................................................................................................................... وروی -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................................................................. پوندانگلیس -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................................................................. صدین ژاپن -

 0-8-1 ......................................................................................................................................................................................................................................... سوئیسفرانک -

 1-2-3 ........................................................................................................................................................................... نرخ رشد ساالنه در بازار رسمی
 0-8-9 ................................................................................................................................................................................................................................................ دالرآمریکا -

 0-8-9 .......................................................................................................................................................................................................................................................... وروی -

 0-8-9 ........................................................................................................................................................................................................................................... انگلیس پوند -

 0-8-9 ............................................................................................................................................................................................................................................ ین ژاپن صد -

 0-8-9 ......................................................................................................................................................................................................................................... سوئیسفرانک -

 1-2-1 .............................................................................................................................................................................. نرخ برابری ارزها در بازار آزاد
 0-8-6 ................................................................................................................................................................................................................................................ دالرآمریکا -
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 0-8-6 .......................................................................................................................................................................................................................................................... وروی -

 0-8-6 ........................................................................................................................................................................................................................................... انگلیس پوند -

 0-8-6 ............................................................................................................................................................................................................................................ ین ژاپن صد -

 0-8-6 ......................................................................................................................................................................................................................................... سوئیسفرانک -

 1-2-5 ............................................................................................................................................................................... نرخ رشد ساالنه در بازار آزاد
 0-8-1 ................................................................................................................................................................................................................................................ دالرآمریکا -

 0-8-1 .......................................................................................................................................................................................................................................................... وروی -

 0-8-1 ........................................................................................................................................................................................................................................... انگلیس پوند -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................................................................ ین ژاپن صد -

 0-8-1 ........................................................................................................................................................................................................................................ سوئیس فرانک -

 1-3-2 ........................................................................................................................................................................................................... امورعمومی
 9-9-8 ........................................................................................................................................................................................................................شده صادر دیتعداد رواد -

 9-9-8 ................................................................................................................................................................................................... دهثبت ش یتجار یهاشرکت تعداد -

 2-1-1 ....................................................................................................................................................................................................................... انرژی

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................... سرانه مصرف نهایی -

 8-0-0 ..................................................................................................................................................................................................................... رشد ساالنه مصرف نهایی -

 8-0-0 ..................................................................................................................................................................................................... های مصرفیسهم هر یک از بخش -

 8-0-0 .......................................................................................................................................................................................... های منتخب انرژیسهم هر یک ازحامل -

 8-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................. رشد ساالنه عرضه -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ سرانه عرضه -

 8-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................ سرانه کل مصرف نهایی -

 8-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... وری انرژیبهره -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................ شدت عرضه انرژی -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................... شدت مصرف نهایی -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................ سرانه انتشار دی اکسید کربن -

 8-0-0 .......................................................................................................................................................................................................... سرانه انتشار اکسیدهای گوگرد -

 8-0-0 ....................................................................................................................................................................................................... سرانه انتشار اکسیدهای نیتروژن -

 8-0-0 ..............................................................................................................................................................................................................سرانه انتشار مونوکسید کربن -

 8-0-0 ......................................................................................................................................................................................... میانگین شاخص انتشار دی اکسید کربن -

 8-0-0 .................................................................................................................................................................................... میانگین شاخص انتشار اکسیدهای نیتروژن -

 8-0-0 ....................................................................................................................................................................................... میانگین شاخص انتشار اکسیدهای گوگرد -

 8-0-0 ..............................................................................................................................................................................................................میانگین شاخص انتشار کربن -

 8-0-0 ......................................................................................................................................................................................................... سهم گاز از کل سوخت مصرفی -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................. حرارتی هاینیروگاهمتوسط راندمان  -

 8-0-0 .................................................................................................................................................................................................... های تجدیدپذیر و پاکسهم انرژی -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................. تجدید پذیرو پاک یهانیروگاهظرفیت  -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................. میزان تولید انرژی -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................... ایاجتناب از انتشار گازهای گلخانه -

 8-0-0 ....................................................................................................................................................................................................... اجتناب از مصرف سوخت فسیلی -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ اجتناب از مصرف آب -
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 ب

 2-1-1 ................................................................................................................................................................................................................. بازرگانی

 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................................... یاعزام یبازرگان زنانینرخ رشد را -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................... مصوب یخارج میمستق یگذارهیسرما سهم -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................... از کل صادرات یصادرات صنعت یارزش همس -

 8-9-0 .................................................................................................................................................................................... از کل صادرات یصادرات معدن یارزش سهم -

 8-9-0 ...................................................................................................................................................................................... از کل صادرات یصادرات صنعت یوزن سهم -

 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................... از کل صادرات یصادرات معدن یوزن سهم -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................ مصوبی خارج میمستق یگذارهیرشد سرما نرخ -

 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................................................... نرخ رشد پروانه اکتشاف -

 8-9-0 .................................................................................................................................................................................................. یصنعت یبردارد پروانه بهرهنرخ رش -

 8-9-0 ......................................................................................................................................................................................... رنرم افزا یبرداربهره یهارشد پروانه نرخ -

 8-9-0 ........................................................................................................................................................................................................ و توسعه قیرشد پروانه تحق نرخ -

 8-9-0 ........................................................................................................................................................................................ )پروانه کسب( یصنف یرشد مجوزها نرخ -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................ صادره یو مهندس یرشد پروانه فن نرخ -

 8-9-0 .............................................................................................................................................................................. و معدن یصنعت رشد پروانه مراکز پژوهش نرخ -

 8-9-0 .................................................................................................................................................................... یومعدنی صنعت مراکز پژوهش سیرشدجوازتاس خنر -

 8-9-0 ......................................................................................................................................................................................................................... سیرشد جواز تاس نرخ -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................ یو مهندس یرشد جواز خدمات فن نرخ -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................... سیجواز تاس یگذارهینرخ رشد سرما -

 8-9-0 ......................................................................................................................................................................... صنعت یبردارپروانه بهره یگذارهیرشد سرما نرخ -

 8-9-0 ........................................................................................................................................................................................ صادره صندوق یهانرخ رشد ضمانت نامه -

 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................................... توسعهو  قیتحق یشد گواهنرخ ر -

 8-9-0 ......................................................................................................................................................................................................................... کشف یرشد گواه نرخ -

 8-9-0 .............................................................................................................................................................................. صادره صندوق یهانرخ رشد مبلغ ضمانت نامه -

 8-9-0 ...................................................................................................................................................................................... ینفت ریغ یصادرات کاالها ینرخ رشد وزن -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................... ینفت ریغ یصادرات کاالها یرشد ارزش نرخ -

 8-9-0 .......................................................................................................................................................................................................................ینرخ رشد کارت بازرگان -

 8-9-0 .................................................................................................................................................................................................. یکیالکترون یامضا یرشد گواه نرخ -

 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................................... یکینرخ رشد نماد اعتماد الکترون -

 1-2-1 ........................................................................................................................................................................................................ بدهی خارجی

 0-8-9 ......................................................................................................................................................................................................................... تعهدات بالفعل خارجی -

 0-8-9 ................................................................................................................................................................................................................................................ بلند مدت -

 0-8-9 .............................................................................................................................................................................................................................................. کوتاه مدت -

 2-1-1 .......................................................................................................................................................................................................................... برق
 8-0-0 ....................................................................................................................................................................................................... یبرق آب هاینیروگاه یانرژ تولید -

 8-0-0 ........................................................................................................................................................................................... یبرق آب هاینیروگاهظرفیت نصب شده  -

 8-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................... عیسهم تلفات شبکه توز -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................ عیفات شبکه انتقال وفوق توزسهم تل -

 8-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... سهم کل تلفات -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................... یدولت ریغ هاینیروگاهسهم  -

 8-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... واردات زانیم -
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 8-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ صادرات زانیم -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................ یسرانه قدرت اسم -

 8-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................... نیمصرف مشترک -

 8-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. دیسرانه تول -

 8-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................... سرانه مصرف -

 8-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. رشد زانیم -

 1-1-3 ............................................................................................................................................................................... رانبنیاد شهید و امور ایثارگ
 9-1-9 .......................................................................................................................................................................................................................................... خانواده شهدا -

 9-1-9 .....................................................................................................................................................................................................................................خانواده جانبازان -

 9-1-9 ...................................................................................................................................................................................................................................... خانواده آزادگان -

 9-1-9 .................................................................................................................................................................................................................. جامعه هدف تحت پو شش -

 9-1-9 .................................................................................................................................................................................................................... ثارگریشاهد وا انیدانشجو -

 1-1-1 ........................................................................................................................................................................................... وبخش عمومی بودجه

 0-9-0 ...................................................................................................................................................................................... به کل درامدها یوصول یسهم درامد عموم -

  0-9-0 ...................................................................................................................................................................................... به کل درامدها یدرامد متفرقه وصول سهم -

 0-9-0 ................................................................................................................................................................................................. دولت یاز بودجه عموم اتیمال همس -

 0-9-0 .......................................................................................................................................................................................... اتیاز کل مال میمستق یها اتیمال سهم -

 0-9-0 ...................................................................................................................................................................................هااتیمال ازکلی حقوق اشخاص اتیمال سهم -

 0-9-0 ............................................................................................................................................................................................... هااتیبر درامد از کل مال اتیمال سهم -

 0-9-0 ............................................................................................................................................................................................... هااتیبر ثروت از کل مال اتیمال سهم -

 0-9-0 .................................................................................................................................................................................... اتیاز کل مال میمستق ریغ یهااتیمال سهم -

 0-9-0 ..................................................................................................................................................................................... اتیمال کل به برکاالوخدمات اتیمال نسبت -

 0-9-0 ...................................................................................................................................................................................... اتیبر ارزش افزوده از کل مال اتیمال سهم -

 0-9-0 ................................................................................................................................................................................................. اتیبر واردات از کل مال اتیمال سهم -

  0-9-0 .................................................................................................................................................................................... اتیمال ازکلی اتیمالی درامدها حققت سهم -

 0-9-0 ................................................................................................................................................................................................. یناخالص داخل دیاز تول اتیمال سهم -

 0-9-0 .......................................................................................................................................................................................... دولت ینفت از درامدها یدرامدها سهم -

 0-9-0 ................................................................................................................................................................................................ به کل دهیمزا قیاز طر یواگذار سهم -

 0-9-0 ............................................................................................................................................................................................... مذاکره به کل قیاز طر یواگذار سهم -

 0-9-0 ................................................................................................................................................................................................ بازار بورس و فرابورس یواگذار سهم -

 0-9-0 ................................................................................................................................................................................................ به کل یبلوک قیاز طر یواگذار سهم -

 0-9-0 ............................................................................................................................................................................................ به کل یجیتدر قیاز طر یواگذار سهم -

 1-2-3 ................................................................................................................................................................................................. بورس اوراق بهادار
 0-8-1 ..................................................................................................................................................................................................................... هرانشاخص کل بورس ت -

 0-8-1 ........................................................................................................................................................................................................................... بورس –تعداد معامله  -

 0-8-1 .......................................................................................................................................................................................................................... بورس –ارزش معامله  -

 0-8-1 ........................................................................................................................................................................................................................... بورس –حجم معامله  -

 0-8-1 ....................................................................................................................................................................................................... سهام یحجم معامالت قرارداد آت -

 0-8-1 ....................................................................................................................................................................................................... سهام یمعامالت قرارداد آت ارزش -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................................................ کل فرابورس شاخص -

 0-8-1 ...................................................................................................................................................................................................................... فرابورس –معامله  تعداد -

 0-8-1 ...................................................................................................................................................................................................................... فرابورس –معامله  ارزش -
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 0-8-1 ...................................................................................................................................................................................................................... فرابورس –معامله  محج -

 0-8-1 ................................................................................................................................................................................................................... معامالت بورس کاال ارزش -

 0-8-1 .................................................................................................................................................................................................... بورس یکیزیمعامالت بازار ف ارزش -

 0-8-1 .................................................................................................................................................................................................... بورس یکیزیمعامالت بازار ف حجم -

 0-8-1 .......................................................................................................................................................................................... بورس یمعامالت بازار معامالت آت ارزش -

 0-8-1 .......................................................................................................................................................................................... بورس یمعامالت بازار معامالت آت حجم -

 0-8-1 ................................................................................................................................................................................................................ یمعامالت  قرارداد آت ارزش -

 0-8-1 .................................................................................................................................................................................................................. یمعامالت قرارداد آت حجم -

 0-8-1 ................................................................................................................................................................................................................ یانرژ معامالت بورس ارزش -

 0-8-1 .................................................................................................................................................................................................... یانرژ یکیزیبازار ف معامالت ارزش -

 0-8-1 ...................................................................................................................................................................................................... یمعامالت بازار مشتقه انرژ ارزش -

 0-8-1 ...................................................................................................................................................................................................... یمعامالت بازار مشتقه انرژ حجم -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................................................ کل بازار بورس ارزش -

 0-8-1 ......................................................................................................................................................................................................................... کل بورس تهران ارزش -

 0-8-1 ........................................................................................................................................................................................................................................ رانیا فرابورس -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................................................................... کاال بورس -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................................................................ یانرژ بورس -

 0-8-1 .................................................................................................................................................................................................. شده بورس رفتهیها پذشرکت تعداد -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................................. شده فرابورس رفتهیپذ هاشرکت تعداد -

 0-8-1 .............................................................................................................................................................................................. فرا بورس هیها در بازار پاشرکت تعداد -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................ در بورس یخارج گذارانهیمعامالت سرما ارزش -

 0-8-1 ............................................................................................................................................................................. در بورس یخارج گذارانهیمعامالت سرما حجم -

 0-8-1 ...................................................................................................................................................................... در فرا بورس یخارج گذارانهیمعامالت سرما ارزش -

 0-8-1 .......................................................................................................................................................................در فرا بورس یخارج گذارانهیمعامالت سرما حجم -

 0-8-1 ........................................................................................................................................................................بازار بورس و فرابورس یخارج یگذارهیسرما سهم -

 0-8-1 ...................................................................................................................................................................................................... هیدر بازار سرما یمنابع مال نیتام -

 0-8-1 ...................................................................................................................................... رزش بازارارزش معامالت اوراق بهادار در بورس و فرابورس به ا نسبت -

 0-8-1 ................................................................................................................................................................... یداخل ناخالص دیتول به ازار بورسکل ب ارزش نسبت -

 0-8-1 .................................................................................................................................................................یداخل ناخالصدیتهران به تول ارزش بازار بورس نسبت -

 0-8-1 .........................................................................................................................................................یداخل ناخالصدیتول به تهران بورس ارزش معامالت نسبت -

 1-1-1 .................................................................................................................................................................................................... بهداشت ودرمان

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................ تیفعال به جمعهای  مارستانینسبت تعداد ب -

 9-1-0 .................................................................................................................................................. تیهای بیمارستانی به جمعهای فعال بخشتعداد تخت تنسب -

 9-1-0 ..................................................................................................................................... تیهای اولیه بهداشتی به جمعتعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت نسبت -

 9-1-0 ....................................................................................................................................... تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی به جمعیت روستایی نسبت -

 9-1-0 ........................................................................................................................................... های بهداشت فعال روستاها به جمعیت روستاییتعداد خانه نسبت -

 9-1-0 ......................................................................................................................................................... تیبه جمع یطب صیتشخ یهاتعداد کل آزمایشگاه نسبت -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................. تیتعداد کل مراکز توانبخشی به جمع نسبت -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................ تیای به جمعهسته یتعداد مراکز پزشک نسبت -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................... تیها به جمعتعداد داروخانه نسبت -

 9-1-0 ............................................................................................................................... به مساحت استان 009بیمارستانی های اورژانس پیشتعداد پایگاه نسبت -

 9-1-0 .................................................................................................................................................... تیکنندگان به مراکز اهداء خون به جمعتعداد مراجعه نسبت -
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 9-1-0 ........................................................................................................................................................................................... تیمقدار خون اهدا شده به جمع نسبت -

 9-1-0 ........................................................................................................................................................... یخصوص یدامپزشک و آزمایشگاههای هامارستانیب تعداد -

 9-1-0 .......................................................................................................................................................................................................... یکروبیم یهانمونههای  درصد -

 9-1-0 ......................................................................................................................................................................... یبهداشت ییو عرضه مواد غذا عیو توز هیته مراکز -

 9-1-0 .....................................................................................................................................................................یبهداشت طیشرا یدارا یموسسات پرتو پزشک مراکز -

 9-1-0 ........................................................................................................................................................................ سال و باالتر01در افراد  یمصرف مواد دخان وعیش -

 9-1-0 ...................................................................................................................................................... یربحرانیو غ یفاقد نواقص بحران یتعداد اماکن عموم نسبت -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................... یبهداشت یبه واحدها بیمخاطرات منجر به آس نسبت -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................................. ایخانوار در برابر بال یآمادگ -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... هایمنیا -

 9-1-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... هابرنامه پوشش -

  9-1-0 ...................................................................................................................................................................................................... آموزدانشسالمت  رانیسف نسبت -

 9-1-0 ....................................................................................................................................................................... ایدر برابر بال یبهداشت یواحدها یعملکرد یآمادگ -

 9-1-0 ............................................................................................................................................ هوا یسنجش آلودگ ستگاهیای خوب شهرها یهوا ینسبت روزها -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................................... یکروبیم یهانمونه نسبت -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ ابتید وعیش -

 9-1-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... فشارخون وعیش -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................................................. کسالیبروز سرطان در  زانیم -

 9-1-0 ...................................................................................................................................................................................................... در کودکان یکم وزن وعیش زانیم -

 9-1-0 ....................................................................................................................................................................................................................... یکوتاه قد وعیش درصد -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................................... سال و باالتر 01در افراد  یچاق وعیش -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................................... یناکاف یبدن تیفعال وعیش -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................. در کشور PM8.9 اریمع ندهیساالنه غلظت آ نیانگیم -

 9-1-0 .................................................................................................................................................................................................................................. مرگ و میر میزان -

 9-1-0 ...................................................................................................................................................................... سال سن 9 ریاضافه وزن در کودکان ز وعیش زانیم -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................................. دهیتوسط اشخاص ماهر دوره د مانیزا -

 9-1-0 ......................................................................................................................................................... کسالی رینوبت سوم واکسن پنج گانه در کودکان ز پوشش -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................................................ نوزادان ریو م مرگ -

 HIV ............................................................................................................................................................................................................................................ 0-1-9 وعیش -

 HIV ........................................................................................................................................................................................................................ 0-1-9براثر  ریو م مرگ -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................... و باالترسال 91کلسترول خون در افراد  وعیش -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................................................ ابتالء به سل زانیم -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................. سل یماریبر اثر ب ریمرگ و م تعداد -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................................................................ ایابتالء به ماالر موارد -

 9-1-0 ...................................................................................................................................................................................................................... ایبر اثر ماالر ریمرگ و م -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................................................. فشار خون باال وعیش زانیم -

 9-1-0 ................................................................................................................................................یتنفس و ابتی،سرطان،دیعروقی قلب یها یماریمرگ ب احتمال -

 9-1-0 .....................................................................................................................................................................................سن ها ی مختلف یاختصاص یبارور زانیم -

    9-1-0 ............................................................................................................................ نمودند نام ثبتی بهداشت هیاولی هامراقبت افتیدربرای  کهی افراد نسبت -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................ دارند یسالم دسترس یدنیبه آب آشام تیاز جمع ینسبت -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................................................. یدوران کودک لیتوسعه در اوا شاخص -

 9-1-0 ............................................................................................................................................................... شتریساله و ب 01 نیدر سن یچاق ایاضافه وزن و  وعیش -
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 9-1-0 ............................................................................................................................................................................................. ی در نقاطدرمان یمراکز بهداشت درصد -

 9-1-0 ................................................................................................................................................................................ مختلف یتیریمداز لحاظ  هامارستانیب درصد -

 9-1-0 ......................................................................................................................................................................... های مختلف تیوضعز لحاظ ا هامارستانیصد بدر -

 1-1-2  _  1-1-3 .............................................................................................................................................................................................. بهره وری

 1-1-2 ............................................................................................................................................................................... در سطح کل اقتصاد یوربهره
 0-0-8 ......................................................................................................................................................... کار برحسب ارزش افزوده و تعداد شاغالن یروین یوربهره -

 0-0-8 .................................................................................................................................................................... کار برحسب ستانده و تعداد شاغالن یروین یوربهره -

 0-0-8 .................................................................................................................................... ثابت هیسرما یبرحسب ارزش افزوده و ارزش موجود هیسرما یوربهره -

 0-0-8 .............................................................................................................................................. ثابت هیسرما یبرحسب ستانده و ارزش موجود هیسرما یوربهره -

 0-0-8 .............................................................................................................................................. یوزن نیانگیبرحسب ارزش افزوده و م دیکل عوامل تول یوربهره -

 0-0-8 ......................................................................................................................................................... یوزن نیانگیبرحسب ستانده و م دیکل عوامل تول یوربهره -

 1-1-1 ........................................................................................................... ثابت هیسرما یو ارزش موجودارزش افزوده براساس  هیسرما یوربهره
 0-0-6 ....................................................................................................................................................................................................................................... گروه کشاورزی- 

 0-0-6 ....................................................................................................................................................................................................................................... گروه نفت و گاز-

 0-0-6 ............................................................................................................................................................................................................................. گروه صنایع و معادن -

 0-0-6 ............................................................................................................................................................................................................................................ گروه خدمات-

 0-0-6 ................................................................................................................................................................................................................................. مجموع بدون نفت -

 1-1-3 ..................................................................................................................... ثابت هیسرما یاساس ستانده و ارزش موجودبر هیسرما یوربهره
 0-0-9 ....................................................................................................................................................................................................................................... کشاورزی گروه -

 0-0-9 ...................................................................................................................................................................................................................................... نفت و گاز گروه -

 0-0-9 ............................................................................................................................................................................................................................. صنایع و معادن گروه -

 0-0-9 ...........................................................................................................................................................................................................................................خدمات گروه -

 0-0-9 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-1 ................................................................................................................... یوزن نیانگیبرحسب ارزش افزوده و م دیکل عوامل تول یوربهره
 0-0-9 ....................................................................................................................................................................................................................................... گروه کشاورزی -

 0-0-9 ...................................................................................................................................................................................................................................... زگروه نفت و گا -

 0-0-9 ............................................................................................................................................................................................................................. دنگروه صنایع و معا -

 0-0-9 ...........................................................................................................................................................................................................................................گروه خدمات -

 0-0-9 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-1 .............................................................................................................................. یوزن نیانگیبرحسب ستانده و م دیتول عوامل کلی وربهره

 0-0-1 ....................................................................................................................................................................................................................................... گروه کشاورزی -

 0-0-1 ...................................................................................................................................................................................................................................... گروه نفت و گاز -

 0-0-1 ............................................................................................................................................................................................................................. گروه صنایع و معادن -

 0-0-1 ...........................................................................................................................................................................................................................................گروه خدمات -

 0-0-1 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-3 .............................................................................................................................. کار براساس ارزش افزوده و تعداد شاغالن یروین یوربهره
 0-0-1 ....................................................................................................................................................................................................................................... کشاورزی گروه -

 0-0-1 ...................................................................................................................................................................................................................................... نفت و گاز گروه -

 0-0-1 ............................................................................................................................................................................................................................. نعادم صنایع و گروه -

 0-0-1 ...........................................................................................................................................................................................................................................خدمات گروه -

 0-0-1 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-5.............................................................................................................................. کار براساس ارزش ستانده و تعداد شاغالن یروین یوربهره
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   0-0-1 ....................................................................................................................................................................................................................................... گروه کشاورزی -

 0-0-1 ...................................................................................................................................................................................................................................... و گاز گروه نفت -

 0-0-1 ................................................................................................................................................................................................................................ نومعاد صنایع گروه-

 0-0-1 ...........................................................................................................................................................................................................................................گروه خدمات -

 0-0-1 ................................................................................................................................................................................................................................. مجموع بدون نفت -

 1-2-1 ........................................................................................................................................................................................................... مرکزی بیمه
 0-8-3 .................................................................................................................................................................................................................................... مهینفوذ ب بیضر -

 0-8-3 ..................................................................................................................................................................................................................................   سرانه  مهیب حق -

 0-8-3 .................................................................................................................................................................................................................................  یدیتول مهیب حق -

 0-8-3 ................................................................................................................................................................................................................................... یپرداخت خسارت -

 ت

 1-3-1 ........................................................................................................................................................................ تدوین استاندارد های ملی ایران

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................. الکترونیکبرق و  یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ................................................................................................................................................. های ساختمانیساختمان و مصالح و فراورده یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ...................................................................................................................................................................... های کشاورزیخوراک و فراورده یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................... های نساجی الیافپوشاک و فرآورده یمل یاستانداردها -

 9-9-0 .................................................................................................................................................................................... صنایع شیمیایی و پلیمر یمل یاستانداردها -

 9-9-0 .................................................................................................................................................... های چوبی، سلولزی وکاغذچوب و فراورده یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................معدن و مواد معدنی یمل یاستانداردها -

 9-9-0 .......................................................................................................................................................................................... خودرو و نیرو محرکه یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ........................................................................................................................................................................ هاشناسی، اوزان و مقیاساندازه یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................. مهندسی پزشکی یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................... و بیولوژیمیکروبیولوژی  یمل یاستانداردها -

 9-9-0 .................................................................................................................................................................. اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ....................................................................................................................................................................................... چرم، پوست و پایپوش یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................... مدیریت کیفیت یمل یاستانداردها -

 9-9-0 .................................................................................................................................................................................................. فناوری اطالعات یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................  بندیبسته یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................. ارتباطات یفناور یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ......................................................................................................................................... نکودکا آموزشی ایمنی وسایل سرگرمی وکمک یملی استانداردها -

  9-9-0 .................................................................................................................................................................................................................. مکانیک یمل یاستانداردها -

   9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................. یفلزشناس یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................... مریپل یمل یاستانداردها -

 9-9-0 .............................................................................................................................................................................................................. آب و آبفا  یمل یاستانداردها -

 9-9-0 .................................................................................................................................................................................................................. خدمات یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................... انرژی یمل یهااستاندارد -

 9-9-0 .......................................................................................................................................................................................................... حمل و نقل یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................ فناوری نانو یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ...................................................................................................................................................................................... نقشه و اطالعات مکانی یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ........................................................................................................................................................................... های نفتیو فرآورده زاتیتجه یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ..................................................................................................................................................................................................... کودها و سموم یمل یاستانداردها -
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 9-9-0 ....................................................................................................................................................................................................... ستمحیط زی یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ................................................................................................................................................... و گردشگری یفرهنگ راثیم یدست عیصنا یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................... حالل یمل یاستانداردها -

  9-9-0 ................................................................................................................................................................................. یورزش زاتیورزش و تجه یمل یاستانداردها -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................. سالمت کیانفورمات یمل یاستانداردها -

 1-1-1 ............................................................................................................................................................................................................ یتراز بازرگان

   1-2-2 ............................................................................................................................................... یتسهیالت پرداختی بانک ها وموسسات اعتبار

   0-8-8 ....................................................................................................................................................................................................................... اقتصادی یکل بخش ها-

 0-8-8 ................................................................................................................................................................................................................................................. کشاورزی -

    0-8-8 ....................................................................................................................................................................................................................................... صنعت و معدن -

   0-8-8 ................................................................................................................................................................................................................................ مسکن و ساختمان -

   0-8-8 ................................................................................................................................................................................................. رقهبازرگانی، صادرات، خدمات و متف -

   0-8-8 ................................................................................................................................................................................................................................................... بازرگانی -

   0-8-8 .................................................................................................................................................................................................................................................... خدمات -

   0-8-8 ...................................................................................................................................................................................................................................................... متفرقه -

 1-1-2 ...................................................................................................................................................................................................................... تعاون

 9-0-8 ................................................................................................................................................................................................... هثبت شد یتعاون یهاتعداد شرکت -

 9-0-8 ............................................................................................................................................................................ ثبت شده فعال یتعاون یاهشرکت یاعضا تعداد -

 9-0-8 .......................................................................................................................................................................... ثبت شده فعال یتعاون یهاشرکت نیشاغل تعداد -

 9-0-8 .......................................................................................................................................................................... ثبت شده فعال یتعاون یهاشرکت هیسرما زانیم -

 9-0-8 ................................................................................................................................................................... ثبت شده فعال انیدانش بن یتعاون یهاشرکت تعداد -

 9-0-8 ....................................................................................................................................................... ثبت شده فعال انیدانش بنی تعاون یهاشرکت یاعضا تعداد-

  9-0-8 ..................................................................................................................................................... ثبت شده فعال انیدانش بن یتعاون یهاشرکت نیشاغل تعداد-

 9-0-8 .................................................................................................................................................... ثبت شده فعال انیدانش بن یتعاون یهاشرکت هیسرما زانیم -

 9-0-8 ............................................................................................................................................................. ثبت شده فعال "روستا تعاون" یتعاون یهاشرکت تعداد -

 9-0-8 ............................................................................................................................................... ثبت شده فعال "روستا تعاون" یتعاون یهاشرکت یاعضا تعداد -

 9-0-8 .............................................................................................................................................. ثبت شده فعال "روستا تعاون" ینتعاو یهاشرکت نیشاغل تعداد -

 9-0-8 .............................................................................................................................................. ثبت شده فعال "روستا تعاون" یتعاون یهاشرکت هیسرما زانیم -

 9-0-8 ........................................................................................................................................................................................ ثبت شده فعال یتعاون یهاهیاتحاد تعداد -

 9-0-8 ........................................................................................................................................... تعاون یگذارهیصادره صندوق ضمانت سرما یهانامهضمانت  مبلغ -

 9-0-8 ........................................................................................................................................................................... نکنندگان وام از بانک توسعه تعاو افتیدر تعداد -

 9-0-8 .................................................................................................................................................................................. بانک توسعه تعاون یپرداخت التیتسه زانیم -

 9-0-8 ........................................................................................................................................ ییروستای به طرح ها ینیصندوق کارآفر یپرداخت التیتسه زانیم -

 9-0-8 .......................................................................................................................................... داریاز اشتغال پا تیاز قانون حما التیکنندگان تسه افتیدر تعداد -

 9-0-8 ........................................................................................................................................................ ردایاز اشتغال پا تیاز قانون حما یپرداخت التیتسه زانیم -

 9-0-8 .......................................................................................................................................................... ردایاز اشتغال پا تیشده از قانون حما جادیاشتغال ا ادتعد -

 9-0-8 ............................................................................................................................................... یقانون مشاغل خانگ یکنندگان وام از محل اجرا افتیدر تعداد -

 9-0-8 .................................................................................................................................................. یقانون مشاغل خانگ یاز محل اجرا یپرداخت التیتسه زانیم -

 9-0-8 ........................................................................................................................................................یخصوص یابیدفاتر کار قیکارگمارده شدگان از طربه تعداد -

 9-0-8 ............................................................................................................................................................................................... منعقده با کارورزان یدادهاقرار تعداد -

   9-0-8 ................................................................................................................................................................................ سهم کارفرما مهیحق ب تیمعاف یبرقرار تعداد -

 1-1-1 ........................................................................................................................................................................................................... توزیع درآمد
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 0-1-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... ینیج بیضر -

 0-1-0 ....................................................................................................................................................................................................... جمعیت زیر خط فقر شدید سهم -

 0-1-0 ............................................................................................................................................................................................ خانوار کیهزینه مسکن از هزینه  سهم -

 0-1-0  ........................................................................................................تیجمع نیرتریدرصد فق ستیبه ب تیجمع نیدرصد ثروتمندتر ستیمخارج ب نسبت -

 0-1-0 .................................................................................................................... خانوار کیهای از هزینه وخدمات فرهنگیهای،سرگرمحاتیهای تفرهزینه سهم -

 0-1-0 ......................................................................................................................................................... خانوار کیهای های بهداشت و درمان از هزینههزینه سهم -

 0-1-0 .................................................................................................................................................................. رخانوا کیهای های غیر خوراکی از هزینههزینه سهم -

 0-1-0 ......................................................................................................................................................... نوارخا کیهای های خوراکی و دخانی از هزینههزینه سهم -

 0-1-0 ........................................................................................................................................................ ک خانواری هایهای تحصیل و آموزش از هزینههزینه سهم -

 0-1-0 ............................................................................................................................................... خانواریک های ها از هزینههای تفریحات و سرگرمیهزینه سهم -

  0-1-0 .......................................................................................................................................................... خانوار کی یهانهیاز هز یخدمات فرهنگ یهانهیهز سهم -

 1-1-1 ........................................................................................................................................................................................................ توسعه انسانی

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................... نرخ مشارکت نیروی کار -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................. وزنان مردان یقتصادمشارکت ا نرخ -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................... در بخش غیرکشاورزی زنان اشتغالدرصد -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................. تیجمع یکاریب نرخ -

 9-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................... وزنان مردان یکاریب نرخ -

 9-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................... باسوادی نرخ -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................... نرخ باسوادی زنان به مردان نسبت -

 9-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................... ینیشهرنش زانیبرآورد م -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................................. ینیروستا نش زانیم برآورد -

 ج

 1-1-1 .................................................................................................................................................................................................................. جمعیت

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... برآورد جمعیت -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... تیجمع نسبت -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................... نسبت جنسی در بدو تولد -

 9-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................... هاسهم جمعیت استان -

        9-0-0 ........................................................................................................................................................................................................... و مردان ازدواج زنان  تیعموم -

 ح

 1-1-1 ....................................................................................................................................................................................................... ملی هایحساب

 0-0-0 .......................................................................................................................................................................................... بازار( متی)به ق یمحصول ناخالص داخل -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................ )بدون نفت( یناخالص داخل محصول -

 0-0-0 ......................................................................................................................................................... (ناخالص داخلی)به قیمت بازار محصولی اقتصاد نرخ رشد -

  0-0-0 ............................................................................................................................................................. ناخالص داخلی )بدون نفت( محصولی نرخ رشد اقتصاد -

 0-0-0 ....................................................................................................................................................................................................... یجار متیسرانه به ق یمل درامد -

 0-0-0 .........................................................................................................................................................یناخالص داخل دیاز تول یریگیو ماه یبخش کشاورز سهم -

 0-0-0 ..................................................................................................................................................................................... یناخالص داخل دیبخش صنعت از تول سهم -

 0-0-0 .......................................................................................................................................................................................یناخالص داخل دیاز تولبخش معدن  سهم -

 0-0-0 .............................................................................................................................................................. یناخالص داخل دیبخش استخراج نفت و گاز از تول سهم -

 0-0-0 ............................................................................................................................................................. یناخالص داخل دیآب، برق و گازاز تول نیبخش تام سهم -
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 0-0-0 ................................................................................................................................................................................ یناخالص داخل دیبخش ساختمان از تول سهم -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................... یناخالص داخل دیبخش خدمات از تول سهم -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................الص به تولید ناخالص داخلیانداز ناخمیزان پس نسبت -

 0-0-0 .................................................................................................................................................................... یناخالص داخل دیصادرات کاال و خدمات از تول سهم -

 0-0-0 ............................................................................................................................................................ یناخالص داخل دیباالازتول یبا فناور عیصادرات صنا سهم -

 0-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................... یارزش دالر - واردات -

 0-0-0 .................................................................................................................................................................................... از کل واردات یمصرف یواردات کاالها سهم -

 2-2-1 .............................................................................................................................................................................................................. حمل ونقل
 8-8-0 .......................................................................................................................................................................................................... بنادر کشورکاال در  ییجا به جا -

 8-8-0 ....................................................................................................................................................................................... کاال در بنادر ینریکانت ییجا به جا زانیم -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................................................. اسمی بنادر تجاری ظرفیت -

 8-8-0 .................................................................................................................................................................................................... مسافر در بنادر ییجابه جا ظرفیت -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................................................... کاالی ترانزیت شده میزان -

 8-8-0 .............................................................................................................................................................................................................................. های موجودراه طول -

 8-8-0 ..................................................................................................................................................................................................................... عمر ناوگان باری متوسط -

 8-8-0 ............................................................................................................................................................................................. (عمر ناوگان مسافری )اتوبوس متوسط -

 8-8-0 ........................................................................................................................................................................................... ربار جا به جا شده در سطح کشو میزان -

 8-8-0 ..................................................................................................................................................................................................... ای کشورکل مسافرین جاده تعداد -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................. مسافر )با صورت وضعیت( ییجا به جا میزان -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................ عمومی ناوگان توسط شده جا مسافرجابهتعداد-

 8-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................. ناوگان باری تعداد -

 8-8-0 ......................................................................................................................................................................................................... ناوگان مسافری )اتوبوس( تعداد -

 8-8-0 ....................................................................................................................................................................................... یلیموجود در بخش ر یوهایوموتلک تعداد -

 8-8-0 ...................................................................................................................................................................................... یلیمسافر جا به جا شده در بخش ر تعداد -

 8-8-0 .......................................................................................................................................................................................................................... یلیر یواگن بار تعداد -

 8-8-0 ............................................................................................................................................................................................. یلیحمل و نقل ر یواگن مسافر تعداد -

 8-8-0 .................................................................................................................................................................. یلیشده توسط حمل و نقل ر یریبارگ یبار داخل تناژ -

 8-8-0 ....................................................................................................................................................................... یلیشده توسط حمل و نقل ر یریبار کل بارگ تناژ -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................ یلیشده توسط حمل و نقل ر تیبار ترانز تناژ -

 8-8-0 ...................................................................................................................................................................................................................... یلیر یخطوط اصل طول -

 8-8-0 ...................................................................................................................................................................................................................... یلیر یخطوط فرع طول -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................................... ای جا به جا شدهمسافرحومه تعداد -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................... های کشورمسافر در فرودگاه رشیو پذ اعزام -

 8-8-0 ..............................................................................................................................................................................................بار هوایی حمل شده در پروازها میزان -

 8-8-0 .........................................................................................................................................................................................شده در پروازهاپست هوایی حمل  میزان -

 8-8-0 ............................................................................................................................................................................................. کشور یاز فضا یعبور یپروازها تعداد -

 8-8-0 ......................................................................................................................................................................... مسافرداخلییی درجا به جا غیردولتی بخش سهم -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................. یالملل مسافربین ییدرجا به جا بخش غیردولتی سهم -

 8-8-0 ...........................................................................................................................................المللیبین رمسافیی جا درجابه داخلی ییمایهواپ هایشرکت سهم -

 8-8-0 ......................................................................................................................................................................................................................... بنادر ینریکانت تیظرف -

 8-8-0 ................................................................................................................................................................................................................ ییایدر یناوگان نفت تیظرف -
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 1-1-2 ............................................................................................................................................................................................................. رسانه ملی
 9-9-8 .......................................................................................................................................................................................................................... یونیزیتعداد شبکه تلو -

 9-9-8 ............................................................................................................................................................................................................................. ییویشبکه راد تعداد -

 9-9-8 ...................................................................................................................................................................... های سراسری سیماتولید به پخش در شبکه نسبت -

 9-9-8 .......................................................................................................................................................................... های استانی سیماتولید به پخش در شبکه نسبت -

 9-9-8 .................................................................................................................................................ژه، سریال و تله فیلمهای نمایشی تلویزیونی الف ویبرنامه تولید -

 9-9-8 ..................................................................................................................................................................... های ویژه کودکان و نوجوانان )کل صدا(برنامه تولید -

 9-9-8 .................................................................................................................................................................... های ویژه کودکان و نوجوانان)کل سیما(برنامه تولید -

 9-9-8 .................................................................................................................................................................................................................... های انیمیشنبرنامه تولید -

 9-9-8 ............................................................................................................................................................................................. تولید برنامه و محصوالت خبری میزان -

 9-9-8 .................................................................................................................................................... سازمان صدا و سیماو پشتیبانی ماهواره اختصاصی  اندازیراه -

 9-9-8 .................................................................................................................................................................................................... های دیجیتالیپوشش شبکه میزان -

 9-9-8 ....................................................................................................................................................................................... مایس یهابه پخش در شبکه دیتول نسبت -

 9-9-8 ......................................................................................................................................................................................... صدا یهابه پخش در شبکه دیتول نسبت -

 9-9-8 ................................................................................................................................................. تولید کل ب به و الف ویژه، الف هایمجموع تولیدبرنامه نسبت -

 9-9-8 ............................................................................................................................................................. گوناگون ساختارهای در های رادیوییتولید برنامه میزان -

 9-9-8 .................................................................................................................................................................... درطبقات گوناگون های تلویزیونیتولید برنامه میزان -

 9-9-8 .................................................................................................................................................. هاستگاهیا و هافرستندهی /کشوریاستانی تیجمع پوشش سهم -

 9-9-8 .............................................................................................................................................................. یبه پخش در هر شبکه درون مرز دیعملکرد تول نسبت -

 9-9-8 .......................................................................................................................................................... یونیزیتلو یهااز شبکه یپخش خبر و گزارش خبر زانیم -

 9-9-8 ............................................................................................................................................................. ییویراد یهااز شبکه یخبر و گزارش خبرپخش  زانیم -

 9-9-8 ................................................................................................................................................................................ یدرون مرز یونیزیتلو یهابرنامه دیتول زانیم -

 9-9-8 ................................................................................................................................................................................... یدرون مرز ییویراد یهابرنامه دیتول زانیم -

  1-1-1 .......................................................................................................................................................................................... رفاه وتامین اجتماعی
 9-1-9 .................................................................................................................................................................................... یاجتماع نیشدگان سازمان تام مهیتعداد ب -

 9-1-9 ............................................................................................................................................................................. یعاجتما نیسازمان تام رانیبگ یمستمر تعداد -

 9-1-9 ......................................................................................................................................................................... یاجتماع نیسازمان تام یشدگان اصل مهیب تعداد -

 9-1-9 ............................................................................................................................................................. لبه ک یاجتماع نیتام یو تبع یشدگان اصل مهیب تعداد -

 9-1-9 ....................................................................................................................................................... تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یشده اصل مهیب سهم -

 9-1-9 ....................................................................................................................................................... تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یشده تبع مهیب سهم -

 9-1-9 ...................................................................................................................................................................................................... یارکیب مهیب رانیبگ یمقرر سهم -

 9-1-9 .................................................................................................................................................................. سالمت به کل مهیب یو تبع یشدگان اصل مهیب تعداد -

 9-1-9 .................................................................................................................................................................................................................. یاجتماع مهینفوذ ب بیضر -

 9-1-9 ................................................................................................................................................................ یکشور یشاغالن کسورپرداز صندوق بازنشستگ تعداد -

 9-1-9 .......................................................................................................................................................................... یکشور یصندوق بازنشستگ رانیحقوق بگ تعداد -

 9-1-9 ................................................................................................................................................................... کشاورزانی اجتماع مهیشدگان صندوق ب مهیب تعداد -

 9-1-9 ............................................................................................................................................................ کشاورزانی اجتماع مهیصندوق ب رانیبگ یمستمر تعداد -

 9-1-9 ........................................................................................................................................................... یستیکم توان تحت پوشش سازمان بهز انیمددجو تعداد -

 9-1-9 ............................................................................................................................................................................. یستیسالمندان تحت پوشش سازمان بهز تعداد -
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 9-1-9 ........................................................................................................................................................................ یستیمراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهز تعداد -

 9-1-9 ............................................................................................................................................................... از مراکز ارائه دهنده خدمات رندهیافراد خدمت گ تعداد -

 9-1-9 ............................................................................................................................................ مراکز روزانه ارائه دهنده خدمات به افراد کم توان و سالمند تعداد -

 9-1-9 .............................................................................................................................................از مراکز روزانه رندهیتوان و سالمند خدمت گکم انیمددجو تعداد -

 9-1-9 ................................................................................................................................................ و خدمت در منزل ارائه دهنده خدمات یمراکز شبانه روز تعداد -

 9-1-9 ....................................................................................................................................................... از مراکز رندهیکم توان و سالمند خدمت گ انیمددجو تعداد -

 9-1-9 ....................................................................................................................................................................................................... یاجتماع یهابیمراکز آس تعداد -

 9-1-9 ................................................................................................................................................................ یاجتماع یهابیشده در مراکز آس رشیافراد پذ تعداد -

  9-1-9 .................................................................................................................................................. یستیتوسط سازمان بهز افتهیاشتغال  رندگانیخدمت گ تعداد -

 9-1-9 .......................................................................................................................................................................... یستیتحت پوشش سازمان بهز انیدانشجو تعداد -

 ش

 1-2-1 .................................................................................................................................................................................................... ی پولیهاشاخص
 0-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................................. یپول هیپا -

 0-8-0 ........................................................................................................................................................................................... های خارجی بانک مرکزیدارایی خالص -

 0-8-0 ................................................................................................................................................................................. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی خالص -

 0-8-0 ........................................................................................................................................................................................................ هابانک مرکزی از بانک مطالبات -

 0-8-0 ........................................................................................................................................................................................................... سایر اقالم بانک مرکزی خالص -

 0-8-0 ....................................................................................................................................................................................................................... ینگینقد ندهیفزا بیضر -

 0-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................................. ینگینقد -

 0-8-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................... پول -

 0-8-0 ..............................................................................................................................................................................................و مسکوک در دست اشخاص اسکناس -

 0-8-0 ......................................................................................................................................................................................................... دیداری بخش غیردولتی سپرده -

 0-8-0 .................................................................................................................................................................................................................................................. پول شبه -

 0-8-0 ............................................................................................................................................................................................................ و مسکوک در جریان اسکناس -

 0-8-0 .................................................................................................................................................................... یها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزبانک سپرده -

 0-8-0 ....................................................................................................................................................................................................................................................... قانونی -

 0-8-0 ..................................................................................................................................................................................................................................................... دیداری -

 0-8-0 ......................................................................................................................................................................................... یبانک ستمیهای خارجی سدارایی خالص -

 0-8-0 ............................................................................................................................................................................... یاز بخش دولت یبانک ستمیمطالبات س خالص -

 0-8-0 ...................................................................................................................................................................................................................... مطالبات از دولت الصخ -

 0-8-0 ............................................................................................................................................................................ های دولتیمطالبات ازموسسات و شرکت خالص -

 0-8-0 ............................................................................................................................................... (یآت یهااز بخش غیر دولتی )بدون سود و درامد سال مطالبات -

 0-8-0 ............................................................................................................................................................................................................. های بخش غیر دولتی سپرده -

 0-8-0 ..................................................................................................................................................................................................................................................... دیداری -

 0-8-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. دیداری غیر -

 0-8-0 .......................................................................................................................................................................................................................... اندازالحسنه پس قرض -

 0-8-0 ........................................................................................................................................................................................................................ دارگذاری مدت سرمایه -

 0-8-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. مدت کوتاه -

 0-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ مدت بلند -

 0-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ ساله  یک -

 0-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... ساله  دو -
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 0-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................................. ساله  سه -

 0-8-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. ساله  چهار -

 0-8-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ ساله  پنج -

 0-8-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... متفرقه -

 1-2-11 ...................................................................................................................................................................شاخص قیمت کاال وخدمات مصرفی
 0-8-00 ..................................................................................................................................................... کاال و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور متیشاخص ق -

 0-8-00 ........................................................................................................................................................... ت مصرفی خانوارهای شهریکاال و خدما متیق شاخص -

 0-8-00 ....................................................................................................................................................... ییکاال و خدمات مصرفی خانوارهای روستا متیق شاخص -

 ص

 1-1-1........................................................................................................................................................................................................ صنایع دستی
 9-9-1 ............................................................................................................................................................................................................ المللی مرغوبیت کاالنشان بین -

 9-9-1 ...................................................................................................................................................................................................................... نشان ملی مرغوبیت کاال -

 9-9-1 .................................................................................................................................................................. دستیدیده صنایعنسبت شاغلین آموزش انهیرشد سال -

 9-9-1 ......................................................................................................................................................................دستیحوزه صنایع باززنده سازی شده در هایرشته -

 9-9-1 ........................................................................................................................................................................................................ دستیدر حوزه صنایع برندسازی -

 9-9-1 ........................................................................................................................................................ های مربوط به حقوق مالکیتهو تکمیل پروند مستندنگاری -

 9-9-1 ....................................................................................................................................................................................................... های داخلی کشورنمایشگاه تعداد -

 9-9-1 ..................................................................................................................................................................... از ایجاد و توسعه مراکز عرضه و فروش دائم حمایت -

 9-9-1 ............................................................................................................................................................................ یسنت ورآالتیدستی به انضمام زصنایع صادرات -

 9-9-1 .................................................................................................................................................................................................. تولید انفرادی صادر شده هایپروانه -

 9-9-1 ................................................................................................................................................................................................ تولید کارگاهی صادر شده هایپروانه -

 9-9-1 ........................................................................................................................................................................................................................... تسهیالت شدگانبیمه -

 9-9-1 ....................................................................................................................................................................................................... های فنی و اعتباریکمک اعطای -

 9-9-1 ............................................................................................................................................................................نیهنرمندان و شاغل یبرا ییکارت شناسا صدور -

 9-9-1 .............................................................................................................................................................................................. یدستعیصنا یدائم یهابازارچه جادیا -

 2-1-1 .................................................................................................................................................................................................................... صنعت

 8-9-0 ..................................................................................................................................................................................... صادره یبرداربهره یهاتعداد اشتغال پروانه -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................. صادره سیتاس یاشتغال جوازها تعداد -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................................... صادره یبرداربهره یهاپروانه تعداد -

 8-9-0 ........................................................................................................................................................................................................... صادره سیتاس یهاتعداد جواز -

 8-9-0 .................................................................................................................................................................................... صادره یبرداربهره یهاپروانه یگذارهیسرما -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................ صادره سیتاس یجوازها یگذارهیسرما -

 8-9-0 ................................................................................................................................... یمخابرات یهاساختریز یمصوب دارای صنعت یها و نواحسهم شهرک -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................. شبکه آب یمصوب دارا یصنعت یها و نواحشهرک سهم -

 8-9-0 ........................................................................................................................................................................برق یمصوب دارا یصنعت یها و نواحشهرک سهم -

 8-9-0 ......................................................................................................................................................................... گاز یمصوب دارا یصنعت یها و نواحشهرک سهم -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................................. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................................... یصنعت یهانرخ رشد خوشه -

 8-9-0 ..................................................................................................................................................................................... صنعت یبردارنرخ رشد اشتغال پروانه بهره -

 8-9-0 ........................................................................................................................................................................................................... استر یپل افیال دینرخ رشد تول -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................................. ونیزیانواع تلو دیرشد تول نرخ -
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 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................................. یخودرو تجار دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 .................................................................................................................................................................................... و وانت  یانواع خودرو سوار دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................... یدیبریو ه یبرق یاخودروه دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................. دارو  دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 ........................................................................................................................................................................................................ خودرو  کیالست دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 .............................................................................................................................................................................................  یمیمحصوالت پتروش دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................................... یبرق کلتیموتور س دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................. یمصنوع یبیو ترک یاپنبه ستمینخ س دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 .........................................................................................................................................................................................................  زریو فر خچالی دیرشد تول نرخ -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................ کاغذ  دیرشد تول نرخ -

 ف

 1-1-1 ....................................................................................................................................................................................................... فرهنگ و هنر
 9-9-0 .................................................................................................................................................... هاادارات کل فرهنگ و ارشاد استان یانهینسبت اعتبارات هز -

 9-9-0 ........................................................................................................................................................................................................... حج از حجاج یهاکاروان سهم -

 9-9-0 ........................................................................................................................................................... نسبت به سال قبل یینمایس یهالمیرشد فروش ف زانیم -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................ کشور یینمایس یهالمیتماشاگر ف زانیم رشد -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................ نمایتماشاگر س رانهس -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................................................. نمایسالن س سرانه -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................ کشور یینمایفعال س یهاسالن تیظرف متوسط -

 9-9-0 ..................................................................................................................................................... شده دیتول یینمایس هایفیلماکران شده به  یهالمیف نسبت -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................... های سینمایی تولید شدهعناوین فیلم تعداد -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................... های سینمایی اکران شدهعناوین فیلم تعداد -

 ك

 2-1-1 ............................................................................................................................................................................................................... کشاورزی
 8-1-0 ............................................................................................................................................................ گیاهان ساالنه مختلف لوگرمیک کی دیتول نهیمتوسط هز -

 8-1-0 ............................................................................................................................................................................................................... کشور تولید گندم کل رانهس -

 8-1-0 .................................................................................................................................................................................................. کشور برنج)شلتوک(کل تولید سرانه -

 8-1-0 .................................................................................................................................................................................................... کشور کلی زمینتولید سیب سرانه -

 8-1-0 .................................................................................................................................................................................................................... کشور پیازکل تولید سرانه -

 8-1-0 ......................................................................................................................................................................................................... و مرمت شده اءیطول قنوات اح -

 8-1-0 ...................................................................................................................................................... یابانیب اهانیتحت پوشش حفاظت گ یابانیب یاراض مساحت -

 8-1-0 .................................................................................................................................................................................................... شده اءیمساحت مراتع اصالح و اح -

 8-1-0 ............................................................................................................................................................................................................. کشور یهاجنگل بیتخر نرخ -

 8-1-0 ........................................................................................................................................................................................................... شده اءیاح یهامساحت جنگل -

 8-1-0 ................................................................................................................................................................................................... گوشت قرمز کل کشور دیتول سرانه -

 8-1-0 .................................................................................................................................................................................................... گوشت مرغ کل کشور دیتول سرانه -

 8-1-0 ......................................................................................................................................................................................................... ورتخم مرغ کل کش دیتول سرانه -

 8-1-0 .............................................................................................................................................................................................................. کل کشور انیآبز دیتول سرانه -

 1-1-1 ............................................................................................................................................................................. کمیته امداد امام خمینی )ره(
 9-1-1 .....................................................................................................................................................................کشور تیبه کل جمع تیمورد حما ینسبت مددجو -
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 9-1-1 ................................................................................................................................................................. به کل سالمندان کشور تیسالمندان مورد حما نسبت -

 9-1-1 ........................................................................................................................................................ ان کشورآموزدانشبه کل  تیان مورد حماآموزدانش نسبت -

 9-1-1 ....................................................................................................................................................................و با سرپرست زن به کل خانوارهاخانوار مددج نسبت -

 9-1-1 ...................................................................................................................................................................... به کل خانوار کشور تیمورد حما یخانوارها نسبت -

 9-1-1 ........................................................................................................................................................................................یابیکار قیاز طر افتهیافراد اشتغال  تعداد -

 9-1-1 ............................................................................................................................................................................................. شده جادیا یشغل یهارشد فرصت نرخ -

 9-1-1 ...................................................................................................................................................................... از محل صندوق اشتغال یوام اشتغال پرداخت تعداد -

 9-1-1 ....................................................................................................................................................................... از محل صندوق اشتغال یوام اشتغال پرداخت مبلغ -

 گ

 2-1-2 .......................................................................................................................................................................................................................... گاز
 8-0-8 ............................................................................................................................................................. هااستان یشده به کل شهرها یگازرسان ینسبت شهرها -

 8-0-8 ................................................................................................................................................................................... یعیشده گاز طب یاندازراه یهاگاهیجا تعداد -

 8-0-8 ............................................................................................................................................................................................................... در کشور یعیگاز طب مصرف -

 1-1-3 ............................................................................................................................................................................................................گردشگری
 9-9- 9 ..................................................................................................................................................................................................................... یتعداد گردشگران داخل -

 9-9-9 ............................................................................................................................................................................................................................ کشور یهاهتل تعداد -

 9-9-9 ............................................................................................................................................................................................................... ستاره 9و  1 یهاهتل تعداد -

 9-9-9 ............................................................................................................................................................................................................. کشور یاقامت یهاتخت تعداد -

 9-9-9 .................................................................................................................................................................................................... از کشور یگردشگران خروج تعداد -

 9-9-9 ...................................................................................................................................................................................................... گردشگران ورودی به کشور تعداد -

 9-9-9 .................................................................................................................................................................................................... یحاصل از گردشگران ورود درامد -

 م

 2-1-2 ........................................................................................................................................................................................................ محیط زیست
 8-1-8  ........................................................................................................................................................ های مردم نهاد حامی محیط زیست و منابع طبیعیتشکل -

 8-1-8 ....................................................................................................................................................................... چهارگانه تحت مدیریت و حفاظت مساحت مناطق -

 8-1-8 .................................................................................................................................................................. مساحت مناطق چهار گانه دارای طرح مدیریت جامع -

 8-1-8 ............................................................................................................................................................................... های در معرض تهدید )گیاهی و جانوری(گونه -

 8-1-8 ................................................................................................................................................................................................... کننده یخوداظهار یتعداد واحدها -

 2-1-1 ...................................................................................................................................................................................................................... معدن
 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................... صادره معدن یبرداربهره یهاتعداد پروانه -

 8-9-0 ......................................................................................................................................................................... صادره معدن یبرداربهره یهااشتغال پروانه تعداد -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................ یبردارمعادن در حال بهره دیمقدار تول -

 8-9-0 ............................................................................................................................................................................................ معادن یماده معدن یقطع رهیذخ مقدار -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................................ از معادن یوصول یحقوق دولت زانیم -

 8-9-0 ................................................................................................................................................................................................... نرخ رشد ارزش افزوده بخش معدن -

 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................... معدن یبردارنرخ رشد اشتغال پروانه بهره -

 8-9-0 ....................................................................................................................................................................................... وصول شده معادن یدولت نرخ رشد حقوق -

 1-1-1 .................................................................................................................................................................................................... میراث فرهنگی
 9-9-9 .................................................................................................................................................................. هاادارات کل فرهنگ وارشاد استان یانهیاعتبارات هز -

 9-9-9 ........................................................................................................................................................................................................... حج از حجاج یهاکاروان سهم -



 کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامه ششم هایشاخص                                            نمایه موضوعی                                          

111 

 9-9-9 ............................................................................................................................................................................................... یینمایسی هالمیف رشد فروش زانیم -

 9-9-9 ........................................................................................................................................................................................... یینمایس یهالمیتماشاگر ف زانیم رشد -

 9-9-9 ............................................................................................................................................................................................................................ نمایتماشاگر س سرانه -

 9-9-9 ................................................................................................................................................................................................................................. نمایسالن س هسران -

 9-9-9 ............................................................................................................................................................................ کشور یینمایفعال س یهاسالن تیظرف متوسط -

 9-9-9 ..................................................................................................................................................................شده دیتولیی نمایس یهالمیف به اکران شدهی هالمیف -

 9-9-9 ................................................................................................................................................................................... های سینمایی تولید شدهعناوین فیلم تعداد -

 9-9-9 ................................................................................................................................................................................... های سینمایی اکران شدهعناوین فیلم تعداد -

 ن

 1-2-11 _1-2-11 .............................................................................................................................................................................................. نرخ تورم

 1-2-11 ......................................................................................................................................................................................................... نرخ تورم کل

 0-8-00 ........................................................................................................................................................................................................ کشور یخانوارهاکل نرخ تورم  -

 0-8-00 .......................................................................................................................................................................................................یشهر یخانوارهاکل  تورم نرخ -

 0-8-00 ................................................................................................................................................................................................... ییروستا یخانوارهاکل تورم  نرخ -

 1-2-12 ....................................................................................................................................... عمده هایگروهنرخ تورم خانوارهای کشور برحسب 
 0-8-08 .......................................................................................................................................................................................................................................... شاخص کل -

 0-8-08 ................................................................................................................................................................................................ ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی -

 0-8-08 .................................................................................................................................................................................................................. هایها و آشامیدنخوراکی -

 0-8-08 ................................................................................................................................................................................................................................................ دخانیات -

 0-8-08 ...................................................................................................................................................................................................... غیر خوراکی و خدمات کاالهای -

 0-8-08 ................................................................................................................................................................................................................................... و کفش پوشاک -

 0-8-08 ......................................................................................................................................................................................... هاآب، برق، گاز و سایر سوخت مسکن، -

 0-8-08 ............................................................................................................................................................................. و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها مبلمان -

 0-8-08 ................................................................................................................................................................................................................................ و درمان بهداشت -

 0-8-08 ........................................................................................................................................................................................................................................... ونقل حمل -

 0-8-08 ............................................................................................................................................................................................................................................... ارتباطات -

 0-8-08 .................................................................................................................................................................................................................................. و فرهنگ تفریح -

 0-8-08 .................................................................................................................................................................................................................................................. آموزش -

 0-8-08 ................................................................................................................................................................................................................................... و رستوران هتل -

 0-8-08 .................................................................................................................................................................................................................... و خدمات متفرقه کاالها -

 1-2-11 ........................................................................................................................... عمده هایگروهنرخ تورم خانوارهای شهری کشور برحسب 
 0-8-09 .......................................................................................................................................................................................................................................... شاخص کل -

 0-8-09 ................................................................................................................................................................................................ ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی -

 0-8-09 .................................................................................................................................................................................................................. هایها و آشامیدنخوراکی -

 0-8-09 ................................................................................................................................................................................................................................................ دخانیات -

 0-8-09 ...................................................................................................................................................................................................... و خدماتغیر خوراکی  کاالهای -

 0-8-09 ................................................................................................................................................................................................................................... و کفش پوشاک -

 0-8-09 ......................................................................................................................................................................................... هاآب، برق، گاز و سایر سوخت مسکن، -

 0-8-09 ............................................................................................................................................................................. و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها مبلمان -

 0-8-09 ................................................................................................................................................................................................................................ و درمان بهداشت -

 0-8-09 ........................................................................................................................................................................................................................................... ونقل حمل -
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 0-8-09 ............................................................................................................................................................................................................................................... ارتباطات -

 0-8-09 .................................................................................................................................................................................................................................. و فرهنگ تفریح -

 0-8-09 .................................................................................................................................................................................................................................................. آموزش -

 0-8-09 ................................................................................................................................................................................................................................... و رستوران هتل -

 0-8-09 .................................................................................................................................................................................................................... و خدمات متفرقه هاکاال -

 1-2-11 ...................................................................................................................... عمده هایگروهنرخ تورم خانوارهای روستایی کشور برحسب  
 0-8-01 .......................................................................................................................................................................................................................................... شاخص کل -

 0-8-01 ................................................................................................................................................................................................ ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی -

 0-8-01 .................................................................................................................................................................................................................. هایها و آشامیدنخوراکی -

 0-8-01 ................................................................................................................................................................................................................................................ دخانیات -

 0-8-01 ...................................................................................................................................................................................................... غیر خوراکی و خدمات کاالهای -

 0-8-01 ................................................................................................................................................................................................................................... و کفش پوشاک -

 0-8-01 ......................................................................................................................................................................................... هاآب، برق، گاز و سایر سوخت کن،مس -

 0-8-01 ............................................................................................................................................................................. و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها مبلمان -

 0-8-01 ................................................................................................................................................................................................................................ و درمان بهداشت -

 0-8-01 ........................................................................................................................................................................................................................................... ونقل حمل -

 0-8-01 ............................................................................................................................................................................................................................................... ارتباطات -

 0-8-01 .................................................................................................................................................................................................................................. و فرهنگ تفریح -

 0-8-01 .................................................................................................................................................................................................................................................. آموزش -

 0-8-01 ................................................................................................................................................................................................................................... و رستوران هتل -

 0-8-01 .................................................................................................................................................................................................................... و خدمات متفرقه کاالها -

 2-1-2 ........................................................................................................................................................................................................................ نفت
 8-0-8 .................................................................................................................................................................................................................... موتور نیانه مصرف بنزسر -

 8-0-8 ...................................................................................................................................................................................................................... دیمصرف نفت سف سرانه -

 8-0-8 .......................................................................................................................................................................................................................... مصرف نفت گاز سرانه -

 و

 1-1-3 ................................................................................................................................................................................................................... ورزش

 9-9-9 ....................................................................................................................................................... جوانانی هاسمن سیصادر شده جهت تاس یتعداد مجوزها -

 9-9-9 ................................................................................................................................................................ صادر شده جهت مراکز مشاوره ازدواج یمجوزها تعداد -

 9-9-9 .................................................................................................................................................................................................................... ییایآس یهایدر باز رتبه -

 

 

 




