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 راپيشگفت
شد. ابیف ماهدای رسیدن به ابر اهمهایش برناصلی پالوده اش ،ی تدوین شدهاهمهای کنترل برناسب برای مناهرابزاز اده استفا

 .شدابمیهمیت ائز اشند حابی مشخص اهویژگی ریف وای تعاراسب که دامن یآمار یاهخصاتدوین ش ،الذ

ن ایرگی عموم و تصمیمابل درک برامی و قبه صورت ک ات پیچیده و گسترده راعطالاری هستند که ابزا یآماری اهخصاش

ی استات در رکت و تحوالمسیر حرآیا  و ؟ستامسیر حرکت چگونه  ؟ریمار داقر ادهند که در کجن میاهم کرده و نشافر

ی ارهام وضعیت سیستم، هشدعالا ازخورد عمل کرده و بای باهنند حلقهام اهخصاش خیر. ای ردار داقربینی شده، ف پیشاهدا

ت اعطالانند پل امی صرف به اهآمارت و اعطالاز اتر اهم نموده و فراص فرای خاهدر حوزه ار اهلتایش دخافزای ازم برال

 کنند.عمل می هاآنیلی و تفسیر صتف

 زاری انون توجه بسیای مختلف، کاهبی عملکرد حوزهارزیاو  اهی بررسی و تحلیل روندابر اهخصاز شاده استفاه مروزا

ی اهلال سر گرفته و به همین دلیل در خالای قراریزی در سطوح ملی و منطقهمهان توسعه و برناراگذستاو سی ناریزمهابرن

 یناست. اده شده اتعریف و بسط د ،مختلف یاهدر حوزهجود کشور ی تبیین وضعیت موای متعددی براهخصاگذشته ش

ه ینده یک پدیدات او تغییر ز وضع موجودائه تصویری ارای ای هستند که برآماری او متغیره اهگرامز ناترکیبی  اهخصاش

یط و ارچه، شراد و یکپنممانند به صورت نظاتوی توسعه کشور میاهمهای برناهخصاش ین تفکرا ابشوند. برده می راکبه

ی زیستی و اهمای نظاهبلیتاو ق اهستیاک ط قوت،انقیند و امنی مشخص رصد نامزه زادر یک ب ات موجود کشور رتحوال

 .زندان سایامبه خوبی ن اعی رامجتا

سومین  6ده امند ج ه بد باستنا ای رسمی در کشور باهآمارر انتشاو م عالامرجع تولید،  ان تنهان به عنوایرا آمارمرکز 

ی اههاری دستگاهمک اب ستا، مکلف ی توسعه کشوراهمهائمی برنام داحکانون اق 01ده امموضوع بند ب کشور  آمارمه ابرن

هیه یی، تاساشن ان کشور ری کالاهستای توسعه و سیاهمهای تهیه و رصد برناز برای مورد نیآماری اهخصاش ،کشوریی اجرا

مه اسناشن»ه نشریست نخست ار ویرانتشاتدوین و  یندافرز اآمده  ت به دستاز تجربیاده استفا ا، باتساین رادر ید. اممنتشر ن و

 یاههابخشی دستگ آماری اهکمیته میاتم اتبه باو همچنین مک «مه ششم توسعه کشوراز برنای مورد نیآماری اهخصاش

ی یاجرای اههابخشی دستگ آمار یاهه توسط کمیتهست کایی شده اهخصات شاعطالانی امفت سری زادری م بهاقدایی، اجرا

ن ایرا آماربه مرکز  هاآنی اهمهاسناو شن ییداتی ششم توسعه کشور اهمهاف برناهداز رصد ای مورد نیاهخصان شابه عنو

   ست.ا مذکور منتشر شدهلب نشریه ادر قل و توسط مرکز ارسا



یت الغ 0936ل از سامه ششم توسعه کشور اف برناهداصد ر ای مرتبط باهخصانی شاممل سری زاضر شامجموعه ح

 و «عیامجتاعلمی، فرهنگی و »و  «یی و تولیدیامور زیربنا»، «دیاقتصا» یاهخصاش صلیاشد که در سه حوزه ابمی 0011

 آب،) ینرژا»، «درامد  توزیع»، «بودجه و بخش عمومی» ،«لیامپولی و » ،«دیاقتصا توسعه و رشد»مل: افصل ش 09لب ادر ق

توسعه ، جمعیت»، «زیست محیط و ورزیاکش» ،«نیازرگاب و ، معدنصنعت»، «تاطارتبا و نقل و حمل»، «(زاگ و نفت برق،

تهیه  «مور عمومیا»و  «عیامجتا میناته و امت، رفسال»، «و ورزش گردشگری ،نهافرهنگ، رس»، «آموزش»، «وناو تع نیانسا

 ست.او تدوین شده 

و  اهمهاخص برناسبه شادفتر محمحترم ن ارایی و همکاجرای اههاو دستگ هاسازمان میاتمری از همکان، ایادر پ

 ی کهتقی رجبمحمدو  ن محمدعلی خطیبیونایاقآعظیمی و  ام، فرینائیامک ضیام اهنماخصوص خهن بالی کاهستاسی

و کر دند، تشام دانجا ایی نشریه رارآفحهیپ و صانه زنگنه که تافسانم ار بودند و همچنین خادعهده اتهیه و تدوین نشریه ر

 .شودمینی اقدرد

 

 

 دها د حسین ز ا جو 

 ناریا آمارمرکز  ریيس
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 مقدمه
شتن ار داختیا مستلزم در یی و تولیدیاعی، فرهنگی، علمی، زیربنامجتا، دیاقتصای مختلف اهحوزهریزی و تجزیه و تحلیل مهادر هر کشوری برن

توسط  اهخصاز شامختلف، طیف وسیعی  یامروزه در کشورهاگیری کند. زهاندا ای فوق راهت در حوزهاست که روند تغییرا ییارهابزار و امعی

 .شودی مختلف تهیه میاهی و علمی در زمینهآمارجع مختلف امر یی واجرای اههادستگ

حقق ی نیل به تابر اهخصاکه رصد ش انجاز ا فرهنگی کشور، عی وامجتادی، اقتصامه ششم توسعه ابرن آغازمه پنجم و ای برناهلان سایاز پاپس 

مه ای کشوری رصد برناهخصانی شاممه، تهیه و تدوین سری زالیف برنانونی و تکاف قیاتوجه به وظ اب اشد، لذابهمیت میائز امه حاف هر برناهدا

و  اهمهاخص برناسبه شار دفتر محادر دستور ک ،ییاجرای اههاو دستگ هاسازمان امل باتع ا( ب0936-0938) لیامتو لای سه سامذکور بر

عی و اجتمادی، اقتصامه ششم توسعه ای برناهخصاش»های لب نشریهادر قبه ترتیب  0011و 0933 هایلاو در س رفتر گان قری کالاهستاسی

 .منتشر شد« 0936-0933و 0936-0938 فرهنگی کشور

گی عی و فرهنامجتادی، اقتصاه ایگاج»لب نشریه انی در قاستای آماری اهخصانی شامر سری زانتشام به اقداری ال جاین دفتر در ساکه  انجآز ا

 اهخصات شاعطالاز به انی که نیاربراست و کاشده  آوردهی کشوری اهخصاش ضراحدر نشریه  ،است لذانموده  «0936-0011ی کشور هااستان

ه ملی ارگد)ن ایرا آماریت رسمی مرکز ادر سی کشور هااستانعی و فرهنگی امجتادی، اقتصاه ایگاجنند به نشریه اتورند میان داستابه تفکیک 

 یند.امجعه نا( مرآمار

 آوردهن بخش امی هاهخصاده در شاستفای مورد اهژهاهیم واریف و مفاین نشریه، در مقدمه هر بخش تعاچه بیشتر ربردی بودن هرای کابر

ت اعالطانند اتومی رنداخص داسبه شایی نظیر نحوه محاهت بیشتری در خصوص ویژگیاعطالاز به ان محترم نیاربراک کهدرصورتیست، اشده 

 htto://www.amar.org.irدرس آبه  «مه ششم توسعه کشورای رصد برناهخصاش» ، موجود در نشریهاهخصامه شاسنادر شن ابیشتر ر

 یند. امهده نامش
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 مقدمه

 به کهست ادرامد  لی، بودجه و بخش عمومی و توزیعامدی، پولی و اقتصاسعه ی رشد و تواهخصاین بخش مربوط به شادر شده ئهاراول اجد

 شود.می رهاشا مزبور یاهز زمینها در هر یک اهآمار ز تهیها مختصری ریخچهات

 دیاقتصارشد و توسعه 

 وریبهره ،ی ملیاهباحس

ت ادرات، وادرایه، صامدی نظیر تولید، مصرف، تشکیل سراقتصای هاآنجریی اترین متغیرهسبه مهمای ملی، محاهباز تهیه و تدوین حساهدف 

صای اترین متغیرهگیری مهمزهاندانی معین و امیک دوره ز ، دردرامد  و ن امز زایی و بدهی، در مقطعی ارانظیر ثروت، د ،بعادی موجودی مناقت

صویر کشید. تهیه و تدوین امطع زمق ادوره یآن  در ادی کشور راقتصان وضعیت اتومی هاآنز طریق است که ا  ی ملی دراهباحس آمارنی به ت

 شود. م میانجاملل متحد  سازماند شده توسط ای ملی پیشنهاهبارچوب سیستم حساس چاسای مختلف، براکشوره

منتشر  SNA»(0)» ای «ملی یاهباحس سیستم» نافرموله شده تحت عنو یابه صورت مجموعه 0339ل ار در ساولین بای اور برذکسیستم م

لمللی املل، صندوق بین سازمانز المللی متشکل اد بین اصورت گرفت که توسط پنج نه 2118ل ادر س ، SNAدرر ـد نظـتجدی آخرینست. اشده 

 ز جنگابعد  ،ی ملیاهباتصویب رسید. تهیه حس به ،ییاروپامعه ادی و توسعه و کمیسیون جاقتصای اهریاهمک سازماننی، انک جهاپول، ب

لص اخاتولید ن»به ترتیب  0998و  0995ی اهلاجمله در سز ان شروع شد، ایراص در ای خازهاس نیاـساورت موردی و برـص نی دوم بهاـجه

 مه و بودجه،ابرن سازمانشد. سپس  براورد رجیان خاسارشناتوسط ک، «0996ل ای سان برایراتولید ملی »و  «0990ل ای سان برایراخلی اد

 براورد نک مـلی نیـزاو منتشر نمود. ب براورد دیاقتصای مختلف اهی بخشابه تفصیل بر 0901 ات 0995نی امی دوره زابر املی کشور ردرامد 

، آماررسمی  سازمانن یک ادلیـل فقدبه، 0993ل ان در سارـیازی ـرکـک مـناب سیسات اند. بام رسانجابه  0998ل ای سابر اتی دیگری راممقد

ن محول ایرا آماربه مرکز  امین وظیفه رسا، 0939ه ام نون بهمناـس قاسارـبآن  زاشته شد و پس انک گذاین با عهدهبهی ملی اهباتهیه حس

 شد.

ز از روش هزینه، اخلی الص داخاسبه محصــول نامی و محسالاب نقالاز پیروزی ای قبل اهلادر س ،دیاقتصای اهفزوده بخشارزش اسبه امح

ت مرکز اماقداترین ز جمله مهما 0931و  0981 ،0951 ،0963، 0932ی اهلای سان برایراد اقتصانده اـ ستدهاول داتهیه جدو نیز  0960ل اس

 تهیه و منتشر شده است. 0933یمه آماری سال زم به ککر است جدول داده ستانده نال ست.ای ملی بوده اهبان در تهیه حسایرا آمار

ای اجرا شده توسط مرکز های ملی و منطقهطرح آمارگیری ویژه حساب 39با استفاده از نتایج حاصل از  0933ستاده سال -های دادهجدول

های دولتی و نیز با استفاده از آمارهای رسمی و آمار ایران و اطالعات مالی دریافت شده از سازمان، شرکت، موسسه و عملکرد مالی دستگاه

 های دولتی تهیه و تنظیم شده است. ها و سازماننهاطالعات تفصیلی منتشر شده توسط وزارتخا

داول متقارن با ابعاد رشته فعالیت و ج 82محصول )محصول و خدمت( و  033با ابعاد  0933های عرضه و مصارف داده ستانده سال جدول

 اند.محصول در محصول منتشر شده 55در فعالیت و  فعالیت 55

ر گرفت، بدین ان قرایرا آمارر مرکز امه کادر برن 0959ل از سا، SNAتجدید نظر  آخرینس اسا ی ملی براهباتهیه مستمر و منظم حس

 SNAتی منطبق بر اسبای محاهو روش اهبندیهیم، طبقهاریف، مفاس تعاسابر ای ملی راهباحس 0931ل اس اتن ایرا آمارترتیب مرکز 

  .کندمی نتشرـه و مـبت تهیاری و ثاـی جاـهبه قیمت، 2118ل اس SNAس اسابر 0931ل از ساو  0339لاس

                                                           
0) System of National Accounts: SNA 



 های اقتصادیشاخص -1                                                                     اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه ششم توسعههای شاخص

11 

نسبت خروجی به  اشد که بابمی سازمانف اهدای تحقق استادر ر ی موجوداهدهایر نهایه و سامت، سرانامکان، امز زاده بهینه استفاوری بهره

د رشسطح, روند و نرخ  گیریزهاندابه مفهوم  وریبهره گیریزهانداد شابمی اهلیتار سنجش فعاز معیاوری یکی بهره .شودمیده ان داورودی نش

ی اههزمین ،ط قوت و ضعفافتن نقای ،وریمل موثر بر رشد بهرهای تعیین عوابر اه راوری ری بهرهاهخصاسبه شامح. شدابمیوری ی بهرهاهخصاش

ول به م حصانجای مختلف و سراهبع در بخشامنز اده استفان اگیری در زمینه میزو تصمیم اهده روندهامش اینده بآبینی وضعیت پیش ،بهبود

 زد.اسمیر اهمو اسب رادی مناقتصارشد یک 

 لیامپولی و 

 روش ثبتی هــب «ناتهر راداـبه قاورا ورسـب شرکت» توسط 0906 لاس زار درکشـور، ادابه قاورا ماسه تمـالامعـ مـربـوط بـه یاهآمار :بورس

 ست.اوری شده ان جمع ار تهراداق بهاوراز شرکت بورس این حوزه ای اهخصاشضر نیز ال حا. در حودشو منتشر می آوریجمع

ر، ذکوم در شرکت تاعطالاو  آمار رهادا تشکیل ا، ببیمه به مربوط یاهآمار آوریجمع شد. سیسات 0900 لادر س نایرا بیمه میاسه شرکت :بیمه

 آوریجمع به تریگسترده تانامکا او ب فتای سازمانتجدید  0903 لاچند، در س تیو تحوال ز تغییرا پس رهادا ینا شد. شروع 0993 لاز سا

 .ختادر کشور پرد بیمه یاهآمار

 نیا آمار رهادا به بیمه یاهآمارر انتشاو  گردید و تهیه سیسات بیمه یاهلیتافع رتاو نظ یتاهد هدف اب نایرا مرکزی ، بیمه0931 لادر س

 یاهشرکت رکاد و مداسناز ا دهاستفا ا، بنایرامی سالاجمهوری  مرکزی توسط بیمه بیمه به مربوط یاهآمار ضر،اح لاح ر شد. دراگذاو سازمان

 شود.و منتشر می آوریجمع، بیمه مختلف

 آمار رهادا سیسات ا، ب0900 لاز سا شد و شروع 0915 لاس در نایرا ملی نکاب سیسات اکشور ب نکیاو ب پولی یاهآمار آوریجمع :نكاو ب پول

 ر شد.اگذاور وذکم نکاب به وظیفه ینا، 0993 لاس در نایرا مرکزی نکاب ز تشکیلا . پسفتای گسترش نکاب ینا در دیاقتصا یاهو بررسی

 یاهآمارکند، می فتادری طور مرتب کشور به یاهنکاز با که ییاهرشاز گزا دهاستفا اب نایرا میسالا جمهوری مرکزی نکاضر، باح لادر ح

 ید.امنو منتشر می آوریجمع اکشور ر یـنکاو ب ولیـپ

 نک مرکزیاضر توسط بال حایی کشور که در حاشهری و روست طاربط در نقی کیاهخصاسبه شاو مح اهبقه بررسی قیمتاس: خص قیمتاش

 ست: اگیرد، به شرح زیر م میانجان ایرا آمارن و مرکز ایرامی سالاجمهوری 

 ط شهری ات مصرفی در نقامو خد اهالاخص قیمت کالف( شا

 آغازط شهری ادر نق ار اهالافروشی کمدهی عاخص بهاو ش (2)خص هزینه زندگیاسبه شا، مح0903ل ان در سایرانک ملی ار، باولین بای ابر

ر گرفت و امورد تجدید نظر قر اهالافروشی کی عمدهاخص بهاخص هزینه زندگی و شاسبه شایه، محال پاتغییر س ا، ب0998ل اکرد. در س

توجه به  ان، بایرا نک مرکزیانک محول شد. باین بابه ی مذکور، اهخصا، مسئولیت تهیه ش0993ل ان در سایرانک مرکزی اب سیسات اب

سبه ادر مح اد و تجدید نظر دوم رار دایه قرال پاس ار 0908ل ا، سهاآنو ترکیب هزینه  ارهانوالگوی مصرف خاحظه در بل مالات قاتغییر

ل او سآمد  دی کشور پدیداقتصاع اوضاتی در تحوال 0939ل اورد. در سآبه عمل  اهالافروشی کی عمدهاخص بهاخص هزینه زندگی و شاش

 ر گرفت.ار مورد تجدید نظر قرای سومین بای فوق، براهخصاسبه شاس، محاسایه در نظر گرفته شد. بر همین ال پان سامذکور به عنو

                                                           
 است.« شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی»، «شاخص هزینه زندگی»( منظور از 2
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 بنقـالاز اعی بعد امجتادی و اقتصات ز تحوالاشی اکه ن ارهانوالگـوی مصرف خاد شـده در ایجـات اتوجه به تغییــر ا، ب0960ل ادر س

 مد. آی مذکور به عمل اهخصاسبه شاب شـد و تجدید نظر در زمینه محانتخـایه ال پان سال به عنـوان سیـامی بود، سـالا

ین اس شـد و احسایه ال پادی، ضـرورت تجدیـد نظـر در سـاقتصـایط افتن جنگ تـحمیلی و تـغیـیـر شران یایاپ ا، ب0963ل ادر س

 د. ب کرانتخایه ال پان سانـک مرکـزی به عنواب ال راسـ

ل ابه سـ 0963ل از سا« نایراطـق شهری ات مصرفی در منامو خد اهالای کاخص بهاش»ی ابر ایه رال پا، س0958ل انک مرکزی در ساب

ل از ساست ان ککر ایاست. شائه شده اراسبه و امح 0989یه ال پاس ساسابر  0983ل از ساخص ایـن شـاد. همـچنین اتغییـر د 0956

 0930ل است در سان ککر ایاشد. ش آغازن ایرا آماری مرکز اهخص قیمتادر دفتر ش 0980یه ال پاس ساسار خص باین شاسبه امح 0980

 0930ل از ساست. همچنین اسبه شده ان محایرا آماری مرکز اهخص قیمتاتوسط دفتر ش 0933یه ال پاس ساساخص بر این شات اعطالا

ی اهخص قیمتا، توسط دفتر ش0933یه ال پاس ساسانیز بر  0936ل از ساو  0931یه ال پاس ساساخص بر این شات اعطالا 0933لی ا

 ست.اسبه شده ان محایرا آمارمرکز 

 یی اط روستادر نق ارهانوات مصرفی خامو خد اهالاخص قیمت کاب ( ش

 ییاط روستات مصرفی در نقامو خد اهالاز کادی افروشی تعدز قیمت خردهاگیری آمارر، طرح اولین بای ان برایرا آمار، مرکز 0939ل ادر س

و  اهالاله به صورت متوسط قیمت کاهمه س ای مذکور راهگیریآمارز اصل ایج حا، نت0935ه اممهر ان تامزآن  زاورد و ادر اجرابه مرحله  ار

 کرد. نه، منتشر میالات فصلی و سالب نشریایی، در قاط روستات مصرفی در نقامخد

و  اهالاخص قیمت کاگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و شآمار طرح 0933ل اول ساو نیمه  0938ل ایج نیمه دوم سان، نتاز اپس 

 ر گرفت.ان قراقمندر عالاختیایی در ات مصرفی روستامخد

یه ال پاس ساسایی، بر اط روستادر نق ارهانوات مصرفی خامو خد اهالافروشی کی خردهاخص بها، ش0953ل ایت سالغ 0960ل از سا

 0953ی اهلای سای مورد نظر براهآمارب و انتخایه ال پان سابه عنو 0950ل ا، س0956ل اشد. همچنین در سو منتشر می تهیه 0960

ی ایه مبنال پان سابه عنو 0980ل ا، س0930ل اس ات 0989ل از ساست. او کل کشور تهیه و منتشر شده  هااستان، به تفکیک 0989یت الغ

 ست.ار گرفته اسبه قرای محایه مبنال پان ساعنوبه 0933ل اتجدید نظر، س آخرینس اسابر ضر ال حاست. در حاسبه بوده امح

 بودجه و بخش عمومی

 و هزینهدرامد  برحسب 0902 لاس او ت گرفت شکل ییاراد رتاوز توسط بودجه دولت تنظیم ا، بشمسی هجری 0283 لاز سا بودجه یاهآمار

 نـدویـو ت هـبر تهی وهعال سازمان یناست. امحول شده  و بودجه مهابرن سازمان به یامهابرن بودجه ، تهیه0902 لاز سا شد.می ئهارا اههادستگ

 زا پس که ار دولت به بستهاو عیانتفات او موسس اهنکا، بدولتی یاه(، بودجه شرکتقطعی و دوم ، مصوبولا )مصوب تـدول عمومی بودجه

ست اه ئه شدارات عملکرد بودجه اعطالاضر ادر نشریه ح کند.ی میـبینشـپی نیـز ند،اشده رهادا یـومـعم شـبخ توسط میسالا بنقالا روزیپی

 .ستاخذ گردیده ایی به روش ثبتی اراد و داقتصامور ارت از وزام ارقاین اکه 

 درامد  توزیع

 دفــده و هــم شاــنجا نایرا یـمل کـناــط بــوســت 0900 لاــر در ساــب نــولیا یار(، برانواخ ودجهر )باوــناخدرامد  و هــزینـه یــررســب

 ست. ابوده  زندگی هزینه خصاش سبهامح یابر مصرف یباضر آوردن دست هـــ، بیـررسـب نــیا یــصلا
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 بـیارـر در ضـظـن دـدیـمنظور تج هــب نارـیا یـمل نکاب دیاقتصا یاــهیـررســب رهادا، نیطوال هــوقف کــز یاپس  0998ل اــس در

 درتاــمب هــزمین نـــیادر  آماره ــه تهیــشهر کشور، ب 29ه درـونــی نمارهاوـناــه خــه بــجعامر ا، بدگیــزن هــزینـه صـخاـش تــمیــها

طـــور ، بـه ریــشه یاـرهاوـناـخدرامد  و هــزینــورد هـــدر م ار یــیاــهیـررســ، بنارــیا زیــرکم کـناـب 0900 لاــز ساود. ــنم

ط ــوسـت ،رــتردهــگست یــساـو در مقی ریـط شهادر نق ارهاوـناـخ ـهزینـــز ها ریــگیآمار، 0905 لاز سات. ـــساده اد ماجــنا بــرتـم

 اــو ت ودـشیــل مـماـنیز ش اری رـی شهاـرهاوـناخدرامد  ه،ـر هزینـوه بالـع 0939 لاز ساری ـگیآمارن ــیاد. ــش روعـش نایرا آمار رکزــم

 .ستاو منتشر شده  جاستخراآن  یجانت م شده واــنجاه ـلاـه ســ، هم0961و 0935 ،0933ی اــهلاـی ساستثناه ـکنون ب

 یــومــعم آمار لـک رهاداط ــوســـر تاــن بــــولیای ارـــب 0902 لاـــ، در سییای روستارهانواخدرامد  و هــزینــز ها ریــگیآمار

 .فتای مهاداتر، وسیع سیا، در مقی0900 لادر س نایرا آمارز ـرکــم سیسات اــب ســد و سپــش ماــنجا قــباـس

 وریـجمه زیـرکـم نکاب»و  «نایرا آمارز ـرکـم» عـدو منب قـریـز طا، ریــشه یارهانواـخمد درا و هــزینـه آمارر، ــضاـح لاـدر ح

 .شودمنتشر می نایرا آمارمرکز  ، توسطیـیاـروست یاـرهاوــناــخدرامد  و هـزینـه آمارو « نایرا یـمسالا

ـذکور و م یاـرهاوـناـخ ،ییاو روست ر شهریانواـخ نه یکالاس کیاخور غیر و کیاخور یاهمتوسط هزینه یاهآمارز ابرخی  ل،ــفص ینادر 

ور، ــذکــمی اهــرحــ. طستا شده ئهارا نایرا آمارز ـــرکــم یآمار یاـــهرحـط جــیاـنت ساـسا رـبیی اطق شهری و روستاضریب جینی من

 قــریـز طا ی،اهــونــنم ریـــگیآمار روش هـب SNAو  HSCPN(9)یاههنشری ساـسا رــبد ــمتح ملل سازمان یاهیهـز توصا دهافـستا اــب

 گیرد.می مانجا ییاو روست ط شهریادر نق نمونه یاــرهاوــناـخ به جعهارــم

  

                                                           
3( National Household Survey Capability Programme.      
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  هیماریف و مفاتع

 دیاقتصا و توسعه رشد

 .است (کستهالابت )ایه ثامسر ی مصرفالص منهاخافزوده نارزش ا: لصافزوده خارزش ا

 .ستاآن  دهارزش دای اه منهارگانده کارزش ستاه صنعتی، ارگافزوده در کارزش ا :ه صنعتیارگافزوده در کارزش ا

 د.شابده در تولید میاستفای مورد اسطهارف وارزش مصای الص منهاخانده نارزش ستا لص:اخافزوده نارزش ا

ــنجه: ارزش افزوده ــاس ــا ایجاد ای برای میزان مش ــول ناخالص داخلی بوده و منش ــنعت یا یک بخش در محص رکت یک تولید کننده، یک ص

  درآمدهای اولیه است.

 شود به استثنای:توسط کارگاه تولید می که تیامو خد اهالاک نده:ارزش ستا

ستفاده شده در فعالیتی که برای آن کارگاه اختیار تعیین میزان تقاضای  -الف محصوالت برای مصرف در تولید، میزان فروش کاالها و خدمات ا

 ها را ندارد.کاالها و خدمات تولید شده و قیمت فروش آن

 کاالها و خدمات استفاده شده در همان کارگاه بجز استفاده شده برای تشکیل سرمایه )ثابت و موجودی انبار( و مصرف نهایی خود. -ب

صا ــوند یامصــرف می تولید یندافر یکدر  اهدهاد صــورت به که تیامخد و اهالاک رزشا سطه:ارف وارزش م دهند. بجز میتغییر شــکل  ش

 شود.میدر نظر گرفته بت اث یهامسر مصرف ناعنو به که بتاث هایدارایی

سطه ارف وان مصایی که به عنواهالانی مشخص، به جز کامی بخش در یک دوره زایهامی سراهالارزش کل کا بت:ایه ثامرزش موجودی سرا

 ر می گیرد.اده قراستفامورد 

 دهند.به ازای کاری که انجام می ناکنراکبه هابنگ توسط نیختاپرد غیرنقدی و نقدی جرتا لک ن:ارکنات کامن خداجبر

محصــوالت یا  دهند )آموزش، ســالمت و ...( یا مبادلهشــرایط واحدهای مصــرف کننده را تغیر میهســتند که  لیت تولیداصــل فعاح ت:امخد

شــوند و خرید و فروش آن همزمان با تولید ســازند )خدمات بانکی، بازرگانی و ...( غالبا در زمان تولید مصــرف میهای مالی را آســان میدارایی

 گیرد.صورت می

 برابر با محصول ناخالص ملی است. ناخالص ملی: درآمد

عوامل تولید )درآمدهای اولیه( از خارج است که به آن درامد ناخالص ملی حاصل جمع محصول ناخالص داخلی درامد  محصول ناخالص ملی:

 شود.نیز گفته می

 گویند.نه میاسردرامد  اصل راد جمعیت یک کشور تقسیم گردد حابر تعد املی ردرامد  در صورتی که نه:املی سردرامد 

ش کل درامدهای اولیه پرداختنی توسط واحدهای نهادی مقیم به منهای ارزاولیه دریافتنی در یک اقتصاد  یدرامدهاکل رزش ا ملی:درامد 

 واحدهای غیر مقیم است.

ص ال خایش تولید یک کشور در یک سافزاز است ارت اده عبادی به تعبیر ساقتصالمللی پول رشد اس تعریف صندوق بیناسابر دی:اقتصارشد  

ل مورد بحث ا( در سGDPخلی )الص داخاتولید ن ا( یGNPلص ملی )اخاولید نیش تافزان یه و در سطح کالال پادر سآن  رامقد ایسه بادر مق

ده افستایه ال پای ساهز قیمتادی اقتصاسبه رشد ای محاینکه براشود. علت دی محسوب میاقتصایه رشد ال پادر یک سآن  رابه نسبت مقد

ک ستهالا)تورم(  اهیش قیمتافزا ثیراتشد و ات بان تولیدامیز یشافزاز اشی الص ملی ناخاسبه شده در تولید نایش محافزاست که اآن  شودمی

 ی حذف گردد.ایهامی سراهالات و کاتجهیز
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 ای اهالات مصرفی، کامو خد اهالاگیرند. کر میاده قراستفاد مورد افرای اهستهات و خواجاحتیا ارضای ایی هستند که براهالاک ی مصرفی:اهالاک

شاید به عنوای ملی نباهباین تغییر شکل طبق تعریف سیستم حساییر شکل )ست که بدون هیچگونه تغاتی امخد نند امود ن تولید محسوب 

سط خ اپخت غذ سط خانواتو سارهانوار( تو س ضای دولتی جهت احدهاو ای ارهانواعی در خدمت خانتفات غیرا، مو ستقیم نیار سته اخو ای ازهای م

 رسد.ی جمعی به مصرف میازهانی ای فردی، یاه

سرالاک ساهشینامپ، ای چاهشینامکتور، انند ترام ی:ایهامی  ستند که در تولید کاهالاجی و ...، کای ن ر اده قراستفای دیگر مورد اهالایی ه

 گیرند. می

 لیامپولی و 

رز، در اسـت. اللی لمات بیندالاختی در مبایل پولی پرداکلیه وسـآن  رجی و در مفهوم وسـیعای خایج کشـورهاپول رآن  در مفهوم محدود رز:ا

   .شودمل میانیز ش ات راز قبیل چک، سفته و برادی اسناس نبوده بلکه اسکنامنحصر به آن  مفهوم وسیع

رس بوافر ار یاداق بهاورای پذیرفته شده در بورس اهم شرکتاخرین قیمت سهاصلضرب امجموع ح :بورسافر ار یاداق بهاورار بورس ازارزش با

 ست.هاآنه م منتشر شداد سهادر تعد

ر اداق بهاوراد اصلضرب تعدار که به صورت مجموع حاداق بهاورامله در بورس ار مورد معاداق بهاورارزش ا ر:اداق بهاورات بورس مالارزش معا

  .شودسبه میامحآن  ریامله شده در قیمت جامع

  .شودسبه میامحآن  ریادر قیمت ج الاصلضرب کاع حکه به صورت مجمو الامله در بورس کای مورد معالارزش کا :الات بورس کمالارزش معا

رجی در اص خاشخامله شده توسط ار معاداق بهاوراد اصلضرب تعدامجموع ح :بورسافر ارجی در بورس یان خارایه گذامت سرمالارزش معا

 شد. اببورس میافر اری در بورس یاقیمت ج

مله شده در قیمت ار معاداق بهاوراد اصلضرب تعدابورس که به صورت مجموع حار فرمله دار مورد معاداق بهاورارزش ا :بورسات فرمالارزش معا

  .شودسبه میامحآن  ریاج

  .ستا هاآنم در قیمت اتی سهآی ادهارداد در قیمت قراردازه قرانداصلضرب امجموع ح :ماسهآتی  داردات قرمالارزش معا

   .شودمی بینیپیشنی ای عمراهی طرحاههزینه مینات یاتی که براراعتبا :یایهامی سراهییارار تملك داعتبا

شور براعتبا :لیامی اهییارات تملك داراعتبا صیل  اهمات، واخت تعهدازپردای باری که در بودجه کل ک لی در نظر گرفته امی اهییارادو تح

   .شودمی

ــطح فعاهزینه نگهد ری دولت و همچنینای جاههزینه میناتی اتی که براراعتبا :یات هزینهاراعتبا ــت س ــای اهلیتاش عی امجتادی و اقتص

   .شودمی بینیپیشدولت 

 .ر گیردامله قرامورد معآن  بدون سر رسید در ال یاز یک ساسررسید بیش  ار بلند مدت باداق بهاوراری که ازاب :راداق بهاورایه امر سرازاب

 گیرد. ت صورت میاکرایه مذابر پآن  ر دراداق بهاورات دالاونیک که معلکتراغیر  الکترونیک یالب شبکه اری در قازاب س:بورار فرازاب

 گیرد.ر میاد و ستد قران، مورد داگرملهامع ان و یارارگزاتوسط کآن  ر دراداق بهاورافته که ای سازمانری متشکل و ازاب :راداق بهاورابورس 

 گیرد.میر اد و ستد قران مورد دارارگزاتوسط ک الار مبتنی بر کاداق بهاوراو  الاکآن  فته که درای سازمانری متشکل و ازاب :الابورس ک
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رت ا، خسدثهابروز ح از طرف دیگر، در صورت وقوع یاوجوهی  اخت وجه یای پردازاکند در یک طرف تعهد میآن  ست که به موجباعقدی  بیمه:

زد اپردگر میر به بیمهاکه بیمه گذ ار، وجهی رابیمه گذ اگر، طرف تعهد ربیمه ازد. متعهد رابپرد اوجه معینی ر ان نموده یاجبر ارده بر وی راو

 مند. انشود موضوع بیمه میکه بیمه می انچه رآحق بیمه و 

سیاز متغیرهاپولی یکی  یهاپ :یه پولیاپ  ی منجر بهیه پولایش در پافزارگونه ه اگویند، زیرپر قدرت هم می پولآن  ست که بهار مهم پولی ای ب

ضریب فزا)معآن  برایش چند برافزا ی اراد و شودنک مرکزی تهیه میامه بازناس تراسایه پولی که بر اشود. پ( در نقدینگی میینده نقدینگیادل 

 د.بر هستنادیگر بریک ایه پولی بارف پابع و مصاست منان ککر ایاش. باشدمی رفابع و مصامن ،دو وجه

نکی ات باینون عملان طبق قاضیالی متقامت اتضمین تعهــــد الی یام میناتز است ارت انکی، عبایی باعطات تسهیال :نكیایی باعطات تسهیال

ه، رباری مستقیم، مضاگذیهامرکت حقوقی، سرارکت مـــدنی، مشـــالحسنه، مشـــاز: قرضارتند انکی عبات بی تسهیالاعطای اه. روشابدون رب

 ت و خرید دین. اقارعه، مساله، مزاره به شرط تملیک، جعاجاطی، اقسات سلف، فروش مالامع

 ست. اد در طول یک دوره مشخص اقتصات در یک امو خد اهالار در سطح عمومی قیمت کایدایش مستمر و پافزا :تورم

 .خلیالص داخارجوع شود به محصول ن خلی:الص داخاتولید ن

 .ستار اداق بهاورامله شده در بورس ار معاداق بهاوراد امجموع تعد :راداق بهاورات بورس مالاحجم مع

 ست. ا الامله شده در بورس کای معالاد کامجموع تعد :الات بورس کمالاحجم مع

ص اشخاط بورس توسافر امله شده در بورس یار معاداق بهاوراد امجموع تعد :بورسافر ارجی در بورس یان خارایه گذامت سرمالاحجم مع

 ست.ارجی اخ

 ست. ابورس امله شده در فرامع راداق بهاوراد امجموع تعد :بورسات فرمالاحجم مع

 ند. ادر شدهات بیمه صایی که طی دوره مورد بررسی توسط موسساهمهان ،مجموع حق بیمه بیمه :حق بیمه تولیدی

 ست. ایت کشور ل بر جمعات بیمه طی یک سانسبت حق بیمه تولیدی موسس :نهاحق بیمه سر

 شود.خت میار پرداگذرت به بیمهان خسادثه موضوع بیمه، جهت جبراز وقوع حاگر بعد ست که بیمهاوجهی  ختی:اپرد رتاخس

و  اللمللی و طات بیناموسسن در ایرام انه، سهارز پشتواو  مل طالانکی، شارجی سیستم بای خاهییاراد :نكیارجی سیستم بای خاهییاراد

 ست. ا آزادرز ا

شال پاس شر است که بابتی ال معین و ثاس :خص قیمتایه  صایط اتوجه به  شور امجتادی و اقت شب میانتخاعی ک در همه  اهخصاشود و 

 ست.ا 011بر ال براسآن  خص دراشوند. عدد شیسه میامقآن  اخته شده و باسآن  یای دیگر بر مبناهدوره

ت کسب شده امخد ای اهالاقعی کادیر وامل مقاند شاتومی CPIست که در تهیه ات امو خد اهالاز کامجموعه مشخصی  :تامو خد اهالاسبد ک

 شد. ادیر فرضی بامق ای معین و یادر دوره اهرانواده خش فمصر ای

ند. کنل میز مردم قبواه مدت و بلند مدت، ای کوتاهبصورت سپرده اهنکاشود که بق میطالایی اهبه سپرده :رادری مدتاگذیهامسپرده سر

ر عمل اگذل ســپردهن وکیاعنوبه  اهنکارند و باگذبه ســپرده می اهنکانزد ب ان ســپرده، پول خود راحبار، صــادری مدتاگذیهامدر ســپرده ســر

ر و اذگسپردهدی بین ارداس عقد قراسافع بر اگیرد. منر میاده قراستفامی مورد سالاد اردا، طبق عقد قراهین سپردهاز اصل افع حاکنند و منمی

 شود.نک، تقسیم میاب

ص حقیقی و حقوقی خصوصی طبق اشخاست که به وسیله ایی اهو وجوه بخش خصوصی، سپرده اهسپرده :و وجوه بخش خصوصی اهپردهس
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شرح زیر مب اهنکا، بانکی بدون ربات بانون عملیای قاجرا اشود بسپرده می اهنکابطی به باضو سپرده میابه   سپرده - لفاکنند: درت به قبول 

   .ریاگذیهامسپرده سر -لحسنه ب اقرض 

ز اده افستا انند باتومی هاآنن احباشود که صیی گفته میاهز، به سپردهاندالحسنه پسای قرض اهسپرده ز:اندالحسنه پسای قرضاهسپرده

 اهکنانون، با، طبق قاماگیرد؛ ز سودی تعلق نمیاندالحسنه پس ای قرض اهشت کنند. به سپردهاب خود برداز حساز، انداب پس ادفترچه حس

 کنند.  اعطان اراجنسی به سپرده گذ ابت نقدی یایز غیر ثا، جواهین گونه سپردهانند به منظور جذب و تجهیز اتومی

سنهای قرضاهسپرده سنه رای قرض اهسپرده اهنکانون، باطبق ق :لح سا الح دو  کنند. در هرمیول ز قبانداری و پس ای جاهباز طریق ح

سپرده، ب سرالبه، المطامکلفند عند اهنکانوع  سترد نار که درخوار، به هر مقداگذیهامز موجودی  سپردهایند. به امست کند م علق ودی تس اهین 

 .گیردنمی

دی جدید اقتصاه الب یک بنگای در قرجاخ امنش ایه بامز سراده استفا انی که بایرا انی یایراص حقیقی و حقوقی غیر اشخا :رجیار خاگذیهامسر

  .ری کننداگذیهامن، سرایراموجود در  ای

و  آالت ماشینمل ارجی و غیرنقدی شار خاگذیهامل سرانتقابل ام قامل وجوه نقد و سود سهاز نقدی شاعم ایه امع سرانوا :رجیایه خامسر

صی ت تخصامری و خدائم تجمی و عالاسانش فنی، اع، داختراو کمکی، حق  فزودنیاولیه اد ات منفصله و موات یدکی، قطعار و قطعابزات، اتجهیز

 .شودرد میارجی به کشور وار خاگذیهامدولت توسط سر تاهیتصویب  اشده که ب زارد مجایر مواو س

 .ستامی ادر یک شرکت سهآن  رندهالکیت دامن ان دهنده میزاری که نشاداورقه به :سهم

 .شودنکی گفته میان، سیستم بایرامی سالانک مرکزی جمهوری اری، تخصصی و بای تجاهنکاب هبه مجموع :نكیاسیستم ب

ت اییرنگین تغاشود و میی رسمی تهیه و منتشر میآمار سازمانی که توسط یک افصلی انه یاهامخص قیمت اش :خص قیمت مصرف کنندهاش

 کند. ی مختلف فرق میادر کشوره گیرد. تعریف دقیقزه میاندا ار اهرانوامصرف شده توسط خ ات مصرفی کسب شده یامو خد اهالانسبی قیمت ک

نی امت در بین دو دوره زامو خد اهالاز کای مجموعه مشخصی اهت نسبی در قیمتانگین تغییران دهنده میاخصی که نشاش :خص قیمتاش

 .شدابمی

ن اهرر تاداق بهاورای پذیرفته شده در بورس اهکل شرکت گر روند سطح عمومی قیمتنابیخصی که اش :نار تهراداق بهاوراخص کل بورس اش

 ست. ام و تقسیم سود نقدی از تغییر قیمت سهاشی او ن

ست و ار اداق بهاورای پذیرفته شده در بورس اهگر روند سطح عمومی قیمت کل شرکتنابیخصی که اش :راداق بهاوراخص کل بورس اش

 دهد. ن میانش امبدخ ریانسبت به ت ار اهت سطح عمومی قیمتاتغییر

ولتی ری بخش غیر دای دیداهنقدینگی کمتری نسبت به سپرده درجهز اکه  اهنکای بخش غیردولتی نزد باهز سپردهاقسمت آن  به :شبه پول

 یاهسپرده ز واندالحسنه پس ای قرض اهر، سپردهاری مدت داگذیهامی سراهمل سپردهاضر شبه پول شال حاشود در حست گفته میار ابرخورد

 ست. امتفرقه 

رتی دیگر، ادهد. به عبن میاری نشای تجاهنکالیت باس فعاسابر  ایش حجم نقدینگی رافزاست که قدرت اضریبی  :ینده نقدینگیاضریب فز

 د.کنلی حجم نقدینگی چقدر تغییر مییه پواحد پای هر وازادهد در ن میاینده نقدینگی نشاضریب فز

 ست.اخلی کشور الص داخال به تولید نات بیمه در یک سامجموع حق بیمه تولیدی موسسنسبت  :ضریب نفوذ بیمه

 .گیردر میامله قرامورد معآن  ساسار براداقیمتی که ورقه به :راداق بهاورار ازاقیمت ب
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 ست.ایک کشور یج اپول ر ادله با( در مبSDRشت مخصـوص )احـد حق بـردایک و ارجی یاحـد پـول خارز، قیمت وانـرخ  :رزانرخ 

ی اهپول )سپردهص( و شبه اشخاس و مسکوک در دست اسکناو  اهنکاری بخش غیردولتی نزد بای دیداهپول )سپرده عهبه مجمو: نقدینگی

   .شودی متفرقه( نقدینگی گفته میاهز و سپردهاندالحسنه پس ای قرضاهر، سپردهادری مدتاگذیهامسر

 بودجه و بخش عمومی

ی ابر اههزینه براورد ر واعتبا میناتبع ایر مناو س درامدها بینیپیشوی الی تهیه و حامل ای یک سالی دولت که براممه ابرن :بودجه کل کشور

  .شودنونی کشور میای قاهو هدف اهستاست که منجر به نیل سیاتی ام عملیانجا

 ن منظور شود. این عنواص در بودجه کل کشور اخ رفامص ای مصرف یانون برایی که به موجب قهادرامد :صی دولتاختصا درامد 

 دهد. یش میافزا الص رارزش خاست که ای بخش دولتی اد و ستدهاز دادسته آن  منظور :دولت درامد 

 نین وای مذکور به موجب قواهیی که شرکتاهلیتایر فعاو س الافروش ک ای ئه خدمت وارال اکه در قبدرامدهایی  :ی دولتیاهشرکت درامد 

 .شودمی اهشرکتآن  یداع ،هستند هاآنم انجاز به ات مجامقرر

 یرالکیت و سامت و ارانحصاز اصل احدرامد  ی دولتی واهم شرکتات و سود سهالیامت دولتی و ا، موسساهنهارتخاوزدرامد  :عمومی دولت درامد

 .شودن منظور میاین عنوانون بودجه کل کشور تحت اکه در قدرامدهایی 

 یم و غیرمستقیمصلی مستقاوین اعن انین وصول و بات و طبق قوالیامن است که تحت عنوادولت  درامد بعاز منایکی  :تیالیامی اهدرامد

 .شودبندی میطبقه

ر، اعتبا میناتبع ایر منای دولتی، ساهشرکتدرامد  صی،اختصادرامد  عمومی،یی درامدها نامی وجوهی که تحت عنوامت :ی دولتاهفتیادری

ی اهباید در حسانون بایر وجوهی که به موجب قاو س هاآننند امشود و می اهداصی ارف خای مصایی که برایای هداستثنابه  ایاو هد اهردهسپ

 ری کل متمرکز شود. ادنهاخز

فزوده ا الابر قیمت ک ات رالیامشود که تی وضع میارداو اخل یاخت دای ساهالافروش برخی ک اتی که به تولید یالیام :فزودهارزش ات بر الیام

  .شودن وصول میاز مصرف کنندگاو 

ت الماز طریق معا او ی عوضبالحقوقی به صورت  اغیر نقدی که شخص حقیقی ی انقدی و یدرامد  تی که برالیام :قیاتفادرامد  ت برالیام

  .شودین قبیل وصول میاز ان دیگر اهر عنو ایزه یان جابه عنو اتی و یابامح

در  بع مختلفاز مناص حقوقی که اشخایر اعی سانتفای اهلیتاز فعاشی اندرامد  و اهتی که بر شرکتالیام :ص حقوقیاشخادرامد  بر تالیام

  .شودصل شده وصول میان حایراز ارج اخ ان یایرا

 .شودوصول می مودیز ایی اراز داز کسر بدهی انون پس ایی که طبق قارات بر دالیامنوعی  :ت بر ثروتالیام

 .شودت وضع میاموسسص و اشخایی ارانون بر داتی که طبق قالیام :ییارات بر دالیام

  .شودص حقیقی وضع میاشخاشغلی درامد  نون براکه موجب قدرامد  ت برالیامنوعی  :غلامشدرامد  ت برالیام

  .شودمی ص حقیقی و حقوقی وضعاشخادرامد  نون برات مستقیمی که طبق قالیام :درامد  ت برالیام

 .شودت وضع میامو خد اهالاز کانون بر تولید، فروش و مصرف برخی است که طبق قاتی الیام :تامو خد اهالات بر کالیام

 الان کاردکنندگاز وات انین و مقرراس قواساست که برارضی انی( و کلیه عوازرگایه و سود بامل حقوق ورودی )حقوق پاش :تاردات بر والیام

 د. گردفت میادری
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 رد. اند ال به دیگری رانتقابلیت اشود و قص حقیقی وضع میاشخایی اراو ددرامد  تی که برالیام :ت مستقیمالیام

 میناتکمیت و ال حامعانون و در جهت ابق قاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطاشخاعوض ری و بالاجبای اهختاز پردارتست اعب :تالیام

 گیرد. رف عمومی صورت میامص

 صاشخال به انتقابلیت اشود و قت وضع میامو خد اهالات، مصرف و فروش کارداست که بر تولید، وایی اهتالیام :ی غیرمستقیماهتایلام

 رند. اد ادیگر ر

 ست. انه کل کشور الانون بودجه سای مندرج در قایهامی سراهییارادز اصل ابع حای فروش مناروشی بر :یایهامی سراهییاراری داگذاو

 درامد  توزیع

و مرکز  ینک مرکزال توسط باو هر س آیدمیلورنز به دست  یمنحن زا ست کهادرامد  یبرابراخص ناش ینیج بیضر (:GINI) ضریب جینی

شد اببر ابر مالاکدرامد  عیکه توز یست. درصورتاراد زین ار یناستاسبه در سطح امح تیبلاو ق شودیم معالاسبه و اکل کشور مح یابر ناریا آمار

آن  گرنایبشد اکوچکتر ب بیضر نیاست هر چه ا کی یوامس بیضر نیاشد، ابر بابران مالاکدرامد  عیتوز که یصفر و درصورت یوامس بیضر نیا

 ت.ساشده  عیتر توزنهدالاعدرامد  ست کها

 لصاخ نده، هزینهامقیای کسر شود، بآمارشده، در دوره ری ابه خریدای مشالارزش کاز ای دست دوم فروش رفته الارزش کاه اهرگ لص:اخ هزینه

و « لصاخان هزینه»م ارقاست، ار رفته ابه ک« لصاخان» ژهاو هاآنن این نشریه که در عنواول از جدادسته آن  هد بود.ای مربوطه خوالار در کانواخ

 کنند.ه میئارا ار« لصاخ هزینه»م مربوط به ارقاول، اجد بقیه

  ست.ا الان کامز های مورد نظر بدون کسر فروش دست دوم الاک رزش تهیهاز ارت الص عباخان هزینه لص:اخان هزینه

هیه خدمت ت ای الاشود. کمیده میان، هزینه ناهدیه به دیگر ای اعضار به منظور مصرف انواشده توسط خ خدمت تهیه ای الارزش پولی کا :هزینه

 ر گیرد که به صورت پولیار قرانوار خاختیا( در هاسازمانز انی )از محل کسب و مجابر خدمت، ارنگی، در باز طریق خرید، تولید خاند اتوشده می

 شود.منظور می شده و جزو هزینه براورد

( روغن، 0نا)به جز کره( و تخم پرندگآن  یاهآورده( شیر و فر9( گوشت 2آن  یاهآوردهرشته و فر ن،ان ت،( غال0 ملاش ك:ای خوراههزینه

یر او س اهشنیا، چاهدویها( 8 اهو شیرینی اهاشکر، مرب ( قند،5ت ازه و خشک شده و حبوبای تاه( سبزی6ر او خشکب اه( میوه3و کره  اهچربی

 .شدابمی تانیا( دخ01 اهبهائو و نوشاکای، قهوه، کا( چ3کی ای خوراهترکیب

ری معمول انگی و نگهدازم خان، لوام( مبل9یی اب، سوخت و روشنالضاف آب،( مسکن، 2ک و کفش ا( پوش0 ملاش ك:ای غیر خوراههزینه

 نا، هتل و رستورآمادهی اها( غذ3و تحصیل  آموزش( 8ت ات فرهنگی و تفریحام( خد5ت اطارتبا( 6و نقل ( حمل 3ن امشت و درا( بهد0 هاآن

 .ستا ت متفرقهامو خد اهالا( ک01 

  



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

21 

 (0)دیاقتصارشد و توسعه 

   

       

 لاس

ورزی و اسهم بخش کش

ز تولید اهیگیری ام

 خلیالص داخان

سهم بخش 

ز تولید اصنعت 

 خلیالص داخان

سهم بخش معدن 

لص اخاز تولید نا

 خلیاد

ج نفت استخراسهم بخش 

ز تولید از طبیعی او گ

 خلیالص داخان

 آب، میناتسهم بخش 

د ز تولیاز طبیعی ابرق و گ

 خلیالص داخان

سهم بخش 

ولید ز تان امختاس

 خلیالص داخان

سهم بخش 

ز تولید ات امخد

 خلیالص داخان

0936 4/8  9441  9.44  9444  149  848  ..45  

0935 4/8 Ö 9441 Ö 9841  9.4.  148  841  4141  

0938 148  9148  9.48  944.  .4.  841  4.41  

0933 841  914.  9449  9544  141  445  4148  

0011 841 9848 9849 9148 .49 445 Ö484. 

 ست.اتجدید نظر شده  ربطکیه ات توسط دستگاعطالا( 0

 

 ر( )درصد(ازادی )به قیمت باقتصانرخ رشد  دی )بدون نفت( )درصد(اقتصانرخ رشد 

 

 
 

 0-0-0: جدولامبن

 

 
 

 0-0-0: جدولامبن

 

 ل(ارد ریاری( )میلیای جاهخلی )بدون نفت به قیمتالص داخامحصول ن (لارد ریامیلی( )ریای جاهخلی )به قیمتالص داخامحصول ن

 
 0-0-0: جدولامبن

 
 0-0-0: جدولامبن
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 ()درصدخلی الص داخاتولید ن زا تارداسهم و
 

 
 0-0-0: جدول امبن

 

 (درصد) خلیالص داخاز تولید نات امو خد الاکت ادراصسهم 

 
 0-0-0: جدول امبن

 

 ر()میلیون دال ت غیر نفتیادرارزش صا

 
 0-0-0جدول  :امبن

 

 ر(میلیون دال) (CIF)ت اردارزش وا

 
 0-0-0جدول  :امبن

16.1

18.317.8

9.8
8.1

0936 0935 0938 0933 0011

22

23.8
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18.8

33.3

0936 0935 0938 0933 0011
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 لیامو  پولی

    لاس

 

 ینده نقدینگیاضریب فز ل(ارد ریار میلیا)هز یه پولیاپ

 )درصد(

 اهنكاختی بات پردتسهیال

 ل(ارد ریار میلیا)هز

 آزادر ازار در بدال بریانرخ بر

 ل(ا)ری

1396 213987156139140453

13972656970977373103378

139835285 70197499129185

09333/0388.8/.5/9151.228809 

0011 5/619311/86/23680 233056
  

 ر(ی )میلیون دالرجاه مدت خابدهی بلندمدت و کوت

 
 0-2-9: جدول امبن

 

 

 ل(ارد ریار میلیانقدینگی پول و شبه پول )هز

 
 0-2-0: جدول امبن
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7674.0 7176.0
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 بورس و بیمه

 لاس
    

 ناخص بورس تهراش
ر بورس ازارزش کل با

 ل(ارد ریامیلی)
 )درصد( ضریب نفوذ بیمه

  نهاحق بیمه سر

 ل(ا)میلیون ری

0936 ....................  1151.  .499.88  548  445  

0935 ....................  9.81.1  1441411  544  .4.  

0938 ....................  .951.9  5194.891  54.  .45  

0933 ....................  98..... .54988.. 54. Ö 148 

0011 ....................  981.5.. .88.8..1 ... Ö ... Ö 

 

 ل(ارد ریا)میلی نرژیاو بورس  الابورس، بورس کات بورس، فرمالارزش معا

 

                 م

  0-2-8: جدول ابنم              
 

 ل(ارد ریا)میلیختی صنعت بیمه ارت پرداحق بیمه تولیدی و خس

 

 
 0-2-3: جدول امبن
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50000000
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 نرخ تورم

 ل اس 

    
 ر شهریانواخ

 ) درصد(

 ییار روستانواخ

 )درصد(

 اهمیدنیاشآکی و اخور

 )درصد( ی کشورارهانواخ

 تامکی و خدای غیر خوراهالاک

 )درصد( ی کشورارهانواخ

1396 ............................  849


848


9548


148 

1397 ............................ 5141 584981485544

1398 ............................ 8444 8.48 484. 8944 

0933 ........................ 8145 8.4. 8149 8.45 

0011 ........................  814. 4548 .941 8441 

 

 )درصد( ی منتخباهمیدنیاشآکی و انرخ تورم خور

 
 

 

 0-2-02: جدولامبن
      

 

 

 )درصد( و حمل و نقل آموزشن، امشت و درانرخ تورم مسكن، بهد

 

 

 
 

 0-2-02: جدولامبن
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نان و غالت گوشت قرمز و سفید و

فرآورده های آن ها

شیر، پنیر و تخم مرغ روغن ها و چربی ها میوه و خشکبار سبزیجات 

(سبزی ها و حبوبات)

شکر، مربا، عسل ، 

ند، ق)شکالت و شیرینی 

0936(شکر و شیرینی ها 0935 0938 0933 0011
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 بودجه و بخش عمومی

     لاس

 زای نفتی درامدها سهم

 )درصد( ی دولتدرامدها

تی الیامی درامدها سهم تحقق

 )درصد( ت مصوبالیامز کل ا

ی مستقیم اهتالیامسهم 

 )درصد( تالیامز کل ا

ی غیر مستقیم اهتالیامسهم 

 )درصد( تالیامز کل ا

1396 584.  114. 4.41 .449 

13975844814...494141

13989.481845..414144

13995489.949.1414848

1400914.9..45.141Ö4849

 

 )درصد( ت مستقیمالیامز کل ای مستقیم اهتالیام اجزاسهم 

 

 0-9-0: جدول امبن

 

 )درصد( دولتدرامد  ز کلاعمومی و متفرقه وصولی  یهادرامد سهم

 

 0-9-0: جدول امبن
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16.2

16.2

13.7

12.4

20.2

52.4

52

52.9

47.7

52.6

0 10 20 30 40 50 60

0936

0935

0938

0933

0011

سهم درامد عمومی  وصولی از کل درامد  سهم درامد متفرقه وصولی به کل درامد 
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 درامد  توزیع

  لاس
 طق شهریاضریب جینی در من

 
 ییاطق روستاضریب جینی در من

1396 .................................................................................  .48.18 .48..1 
1397 ................................................................................. .4814.  .48.1. 
1398 .................................................................................  .48858.48.81 
1399 ................................................................................. .4888.  .48.1. 
0011................................................................................... .48... .48.14 

 

 )درصد(ر شهری انواکی یك خاکی و غیر خورای خوراهسهم هزینه

 
 

 
 0-0-0: جدول امبن

 

 
 

 )درصد( ییار روستانواکی یك خاکی و غیر خورای خوراهسهم هزینه

 

                    0-0-0: جدول امبن
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  (1)ت اردات و وادران صای و میزی ملاهباحس -1-1-1

  حداو شرح

8.85.551.585185. 8.4484.8 1..5.181 9.1.98.9 لارد ریامیلی (رازا)به قیمت ب های جاریبه قیمت خلیالص داخامحصول ن

4.854854.895.1.4 .581...8 59485119 9.888.98 لارد ریامیلی )بدون نفت( های جاریبه قیمتخلی الص داخامحصول ن

 دیاقتصانرخ رشد 
  ............................. ر(ازاخلی)به قیمت بالص داخامحصول ن
  .................................. خلی )بدون نفت(الص داخامحصول ن

 
 درصد
 درصد

448 

.41 

44.- 

54.- 

445- 

84. 

94. 

.48
448 

84.
 - - .8154 .4..5 .91.4 لاری ونمیلی  ............................................... ریانه به قیمت جاملی سردرامد 

841841 148 844 844 درصد  . خلیالص داخاز تولید ناهیگیری ماورزی و اسهم بخش کش
 9848 .914 9148 9441 9441 درصد  ..............................خلیالص داخاز تولید ناسهم بخش صنعت 

 9849 9449 9.48 9841 9.44 درصد  ........................... خلیالص داخاتولید ن زا (2)سهم بخش معدن

 لصاخاز تولید ناز طبیعی اج نفت و گاستخراسهم بخش 

 9148 9544 .944 .9.4 9444 درصد  ............................................................................................... خلیاد

 لصاخاز تولید ناز طبیعی ابرق و گ آب، تامینسهم بخش 

 49. 141 .4. 148 149 درصد  ............................................................................................... خلیاد

 445 445 841 841 848 درصد  ........................ لیخالص داخاز تولید نان ماختاسهم بخش س

 .484 4148 4.41 4141 45.. درصد  ............................ خلیالص داخاز تولید نات ماسهم بخش خد

اخالص به تولید ناخالص داخلی )به ز ناندان پس انسبت میز

-- - - - درصد  .........................................................................  ری(ای جاهقیمت
98488848 .984 5848 .554 درصد  ............ خلیالص داخاز تولید نات ماو خد الات کادراسهم ص

148849 9.48 9848 9149 درصد  ................................. از تولید ناخالص داخلی تارداوسهم 

984..984 9849 9141 9144 درصد  .................... تارداز کل وای مصرفی اهالات کارداسهم و

.9..8.8185 411.1 854.. 9151. میلیون دالر  ....................................................... ارزش صادرات غیر نفتی

.8.98.8881 44.15 48911 44.1. میلیون دالر  ................................................................ CIFت اردارزش وا

 ( اعداد توسط سازمان کیربط تجدیدنظر شده است.0
 شد.ابز طبیعی نیز میاج نفت و گاستخرامل این بخش شا( 2
 ن.ایرا آمارمرکز  -خذام

 می.سالانک مرکزی جمهوری اب -
 .ییارادی و داقتصامور ارت اوز -
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 1111یه ال پاس -(1)داقتصاوری در سطح کل بهره -2-1-1

  شرح

های فعالیت شاغالن تعدادو  افزودهارزش براساس کار نیروی وریبهره 
 49..9 1845 1.41 1441 1148  ....................................................................................................................... اقتصادی

های فعالیت اشتغال ساعت -نفرو  افزودهارزش براساس کار نیروی وریبهره 
 .9.54 9.941 8141 1445 .184  ....................................................................................................................... اقتصادی

 9.949 1845 1.41 1441 1148 یهای اقتصادفعالیت شاغالن تعدادو  ستانده براساس کار نیروی وریبهره 
 هایفعالیت اشتغال ساعت -نفرو  ستانده براساس کار نیروی وریبهره 

 9.541 9.849 1949 1441 1144  ....................................................................................................................... اقتصادی
های فعالیت سرمایه موجودی ارزشو  افزودهارزش اساس بر سرمایه وریبهره

 .9.54 1844 1441 1.48 9.949  ....................................................................................................................... اقتصادی
های فعالیت سرمایه موجودی ارزشو  ستانده اساس بر سرمایه وریبهره

 9.845 1141 1145 1845 9.549  ....................................................................................................................... اقتصادی
 ارزشو  شاغالن تعداد افزوده،ارزش براساس تولید عوامل کل وریبهره

 9.948 1.48 1548 1145 49..9  ................................................................. های اقتصادیفعالیت سرمایه موجودی
 ارزش و اشتغال ساعت -نفر افزوده،ارزش براساس تولید عوامل کل وریبهره

 9.541 .4..9 1541 1145 .4..9  ................................................................. های اقتصادیفعالیت سرمایه موجودی
 موجودی ارزش و شاغالن تعداد ستانده، براساس تولید عوامل کل وریبهره

 41..9 .184 1.49 1.41 49..9  ................................................................................... های اقتصادیفعالیت سرمایه
 موجودی ارزش و اشتغال ساعت ستانده، براساس تولید لعوام کل وریبهره

 .9.94 1141 1.44 1.41 .4..9  ................................................................................... های اقتصادیفعالیت سرمایه

 ( اعداد توسط سازمان کیربط تجدیدنظر شده است.0
 ن.ایراوری ملی بهره سازمان -خذام

 

 یهاپ لاس - (1)دیاقتصا یاهلیتافع یهامسر موجودی رزشا و لاشتغا عتاس نفر -فزودهارزشا ساسابر تولید ملاعو کل وریبهره خصاش -1-1-1

1111 

  دیاقتصای اهلیتافع

 99.44 .9994 .9.84 1148 41..9  ..................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 .94. 1848 .14. .884 1845  .............................................................................................................................. زاگ و نفت

 44..9 44..9 1844 1848 9.941  ............................................................................................................ دنامع و یعاصن گروه

 98441 98944 44..9 1.41 9.848  ...................................................................................................................................... معدن جاستخرا

 99545 9.844 .1.4 1844 9.849  .................................................................................................................................... (ختاس) صنعت

 .9.14 9.849 9.941 .4..9 1148  ................................................................................................................................... (2)زاگ و برق آب،

 .8.4 1848 .144 1848 .114  ................................................................................................................................................ نماختاس

 .9.14 .4..9 1849 1841 1141  ......................................................................................................................... تماخد گروه

 94545 98948 99.44 99541 .4..9  .................................................................................................. ارتباطات و انبارداری و نقل و حمل

 9.148 9.845 44..9 .4..9 9.848  ....................................................................................................................... انبارداری و نقل و حمل

 88549 88549 58.48 91945 98.41  ............................................................................................................................. ارتباطات و اطالعات

 44..9 .9.14 9.841 9.541 1145  .......................................................................................................... مستغالت و امالکهای فعالیت

 .9.94 1.48 1.41 .184 1.48  ...................................................................................................................................... (9)خدمات سایر

 9.848 9.141 1841 .184 48..9  ................................................................................................................. نفت بدون اقتصاد

 ( اعداد توسط سازمان کیربط تجدیدنظر شده است.0
 های تصفیه.شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت( 2
 و میعل ای،حرفههای فعالیت، مهبی و مالی هایغذا، فعالیت و جا تامین به مربوط هایفعالیت...، و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده املش (9

 ورزش تفریح، سرگرمی، هنر،، اجتماعی مددکاری و بهداشت، آموزش، اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور پشتیبانی، اداره خدمات و اداریهای فعالیتفنی، 
 .خدماتیهای فعالیت سایر و

 ن.ایراوری ملی بهره سازمان -خذام
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 1111 یهاپ لاس - (1)دیاقتصا یاهلیتافع یهامسر موجودی رزشا و لاشتغا عتاس نفر نده،است ساسابر تولید ملاعو کل یروبهره خصاش -1-1-1

  دیاقتصای اهلیتافع

 9.148 41..9 9.549 1.41 41..9  .................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 .44. 1.48 1.48 8.48 1844  .............................................................................................................................. زاگ و نفت

 9.541 9.548 1144 1141 41..9  ............................................................................................................ دنامع و یعاصن گروه

 .9514 95444 41..9 .1.4 .9.54  .......................................................................................................................................... معدن جاستخرا

 .9.44 .9.54 1145 1144 9.949  ......................................................................................................................................... (ختاس) صنعت

 9.144 48..9 9.945 .4..9 1148   ........................................................................................................................................ (2)زاگ و برق آب،

 1448 .4..9 1849 1148 1848   ..................................................................................................................................................... نماختاس

 45..9 .9.44 .184 1149 .114  ........................................................................................................................ تماخد گروه

 .9514 99148 .9994 .9.84 .4..9  ............................................................................................................ و ارتباطات ریاردانبا و نقل و حمل

 .9.14 9.549 48..9 48..9 9.549   ........................................................................................................................... ریاردانبا و نقل و حمل

 58441 59449 48..9 .9.54 .9554   .................................................................................................................................. تاطارتبا و تاعطالا

 49..9 9.145 .9.84 9.548 1148  .............................................................................................................. امالک و مستغالتهای فعالیت

 41..9 1848 1541 .1.4 1.41  .......................................................................................................................................... (9)تماخد یراس

 49..9 9.841 1148 1145 45..9  ................................................................................................................. نفت بدون اقتصاد

 ( ارقام توسط سازمان مربوطه تجدید نظر شده است.0
 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت2
 و میعل ای،های حرفهفعالیت، بیمه و مالی هایغذا، فعالیت و جا تامین به مربوط ایهفعالیت...، و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمدهشامل ( 9

 تفریح، سرگرمی، هنر،، اجتماعی مددکاری و بهداشت، آموزش، اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور پشتیبانی، اداره خدمات و های اداریفنی، فعالیت
 .های خدماتیفعالیت سایر و ورزش

 ن.ایراوری ملی بهره سازمان -خذام
 
 
 

 1111 پایه سال اقتصادیـ  هایفعالیت سرمایه موجودی ارزش و شاغالن تعداد افزوده،ارزش براساس تولید عوامل کل وریبهره شاخص -1-1-1

  دیاقتصای اهلیتافع

 9.148 99.48 9.848 .1.4 .9.54  .................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 .94. 1541 41.. 8841 1845  .............................................................................................................................. زاگ و نفت

 49..9 9.141 1844 1845 9.944  ............................................................................................................ دنامع و یعاصن گروه
 98.48 .9894 48..9 1.48 9.848  ......................................................................................................................................... معدن جاستخرا

 .9954 41..9 .1.4 1.45 .9.54  ....................................................................................................................................... (ختاس) صنعت
 .9.84 41..9 .9.94 45..9 .4..9   ...................................................................................................................................... (0)زاگ و برق آب،

 8.45 .1.4 .114 .184 1141   ................................................................................................................................................... نماختاس

 41..9 9.545 .1.4 1841 .114  ........................................................................................................................ خدمات روهگ
 .9494 .98.4 .99.4 .9954 41..9  ..................................................................................................... ارتباطات و انبارداری و نقل و حمل
 9.848 .9.94 .4..9 41..9 9.845  .......................................................................................................................... انبارداری و نقل و حمل

 .8.14 85841 58441 91.48 98.44  ................................................................................................................................ ارتباطات و اطالعات
 48..9 9.144 9.841 9.541 1145  ............................................................................................................. مستغالت و های امالکفعالیت

 1841 .154 8141 1844 .1.4  ......................................................................................................................................... (2)خدمات سایر

 41..9 9.449 1841 1841 .4..9  ................................................................................................................. اقتصاد بدون نفت

 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت0
 و میعل ای، های حرفهبیمه، فعالیت و مالی هایغذا، فعالیت و جا تامین به مربوط یهاو...، فعالیت نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، ( شامل عمده2

 تفریح، سرگرمی، اجتماعی، هنر، مددکاری و اجتماعی، آموزش، بهداشت تامین و دفاع عمومی، امور پشتیبانی، اداره خدمات و های اداریفنی، فعالیت
 های خدماتی.فعالیت سایر و ورزش

 وری ایران.لی بهرهسازمان م -ماخذ
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 1111پایه  سال اقتصادیـ  هایفعالیت سرمایه موجودی ارزش و شاغالن تعداد ستانده، براساس تولید عوامل کل رویبهره شاخص -1-1-1

  دیاقتصای اهلیتافع

 9.144 .9.14 9.548 1844 9.948  .................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 45.. .1.4 1.48 8.44 1844  ............................................................................................................................. زاگ و نفت

 9.548 .9.54 1144 1148 .4..9  ........................................................................................................... دنامع و یعاصن گروه
 95.41 95444 41..9 1.45 9.541  ........................................................................................................................................ معدن جاستخرا

 9.841 .9.54 .114 .114 41..9  ....................................................................................................................................... (ختاس) صنعت
 9.145 .4..9 9.945 45..9 .4..9   ...................................................................................................................................... (0)زاگ و برق آب،

 .144 1141 .184 .114 1841   ................................................................................................................................................... نماختاس

 .9.14 .9.94 .184 1149 .114  ........................................................................................................................ تخدما گروه
 95.48 .9984 99949 9.849 9.441  .................................................................................................... ارتباطات و انبارداری و نقل و حمل
 44..9 9.949 48..9 44..9 9.549  ......................................................................................................................... انبارداری و نقل و حمل

 58841 59548 .4..9 .9.54 95544  ................................................................................................................................ ارتباطات و اطالعات
 ....9 .9.14 .9.84 .9.54 1145  ............................................................................................................. مستغالت و های امالکفعالیت

 1145 1441 1549 .1.4 1849  ......................................................................................................................................... (2)خدمات سایر

 .9.44 .9.54 1145 1145 48..9  ................................................................................................................ اقتصاد بدون نفت

 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت0
های یتفنی، فعال و علمی ای، های حرفهفعالیت، بیمه و مالی هایغذا، فعالیت و جا تامین به مربوط هایفعالیت...، و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده( شامل 2

 .های خدماتیفعالیت سایر و ورزش تفریح، سرگرمی، هنر،، اجتماعی مددکاری و بهداشت، آموزش، اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور پشتیبانی، اداره خدمات و اداری
 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ

 
 

 1111 یهاپ لاس ـ (1)دیاقتصا یاهلیتافع ندهاست ساسابر یهامسر وریبهره خصاش -7-1-1

  دیاقتصای اهلیتافع

 .4..9 9.145 .4..9 49..9 9.949  .................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 48.. 1141 1.41 .8.4 1144  .............................................................................................................................. زاگ و نفت

 9.144 49..9 1841 1.41 9.541  ............................................................................................................ دنامع و یعاصن گروه

 9.541 .94.4 95848 9.149 .9.14 ......................................................................................................................................... معدن جاستخرا

 99845 .9984 9.849 .9.94 9.448 ....................................................................................................................................... (ختاس) صنعت

 99448 99949 44..9 .9.54 9.544  ...................................................................................................................................... (2)زاگ و برق آب،

 .99.4 9.848 1145 1945 .114  ................................................................................................................................................... نماختاس

 9.141 49..9 1144 48..9 9.549  ........................................................................................................................ خدمات گروه

 .9884 95.41 .9914 99948 9.148 ..................................................................................................... ارتباطات و انبارداری و قلن و حمل

 9.945 9.945 1848 1848 1.48 .......................................................................................................................... انبارداری و نقل و حمل

 .9584 99841 9.841 .9.54 9.448 ................................................................................................................................ ارتباطات و اطالعات

 .9944 .99.4 99445 .9994 99.41 ............................................................................................................. مستغالت و امالکهای فعالیت

 99.41 9.4.5 9.145 9.844 48..9 ......................................................................................................................................... (9)خدمات سایر

 9.148 9.844 45..9 1141 9.544  ................................................................................................................. اقتصاد بدون نفت

 ( ارقام توسط سازمان مربوطه تجدید نظر شده است.0
 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت2
های تفنی، فعالی و علمی ای،های حرفهبیمه، فعالیت و مالی هایغذا، فعالیت و جا تامین به مربوط هاییتو...، فعال نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، ( شامل عمده9

 های خدماتی.فعالیت سایر و ورزش تفریح، سرگرمی، اجتماعی، هنر، مددکاری و اجتماعی، آموزش، بهداشت تامین و دفاع عمومی، امور پشتیبانی، اداره خدمات و اداری
 وری ایران.مان ملی بهرهساز -ماخذ
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 1111 (1)یهاپ لاس -دیاقتصا یاهلیتافع فزودهارزش ا ساسابر یهامسر وریبهره خصاش -1-1-1

  دیاقتصای اهلیتافع

 .114 9.448 9.849 1.41 9.941  .................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 948. .154 41.. 8848 1848  ............................................................................................................................. زاگ و نفت

 .9984 99.41 9.941 45..9 9.541  ........................................................................................................... دنامع و یعاصن گروه
 94144 94449 .95.4 9.148 .9.84  ........................................................................................................................................ معدن جاستخرا

 99.41 99.41 9.941 49..9 9.841  ...................................................................................................................................... (ختاس) صنعت
 .9944 99949 45..9 9.541 9.548   ...................................................................................................................................... (2)زاگ و برق آب،

 .9884 .9884 .9944 9.148 .9.84   .................................................................................................................................................. نماختاس

 9.844 9.948 45..9 .4..9 .9.94  ........................................................................................................................ خدمات گروه
 .9884 95.41 .9914 .9994 .9.14  .................................................................................................... ارتباطات و انبارداری و نقل و حمل
 49..9 1145 9.948 .114 9.941  ......................................................................................................................... انبارداری و نقل و حمل

 .8814 88.45 .5844 .9884 .98.4  ............................................................................................................................... ارتباطات و اطالعات
 41..9 9.141 9.448 9.845 1148  ............................................................................................................ مستغالت و های امالکفعالیت

 1148 .154 .154 1149 11.1  ........................................................................................................................................ (9)خدمات سایر

 9.848 .9.44 .9.94 .4..9 9.941  ................................................................................................................ اقتصاد بدون نفت

 ( ارقام توسط سازمان مربوطه تجدید نظر شده است.0
 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت2
 و میعل ای،های حرفهفعالیت، بیمه و مالی هایغذا، فعالیت و جا تامین به مربوط هایفعالیت...، و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده( شامل 9

 تفریح، سرگرمی، هنر،، اجتماعی مددکاری و بهداشت، آموزش، اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور پشتیبانی، اداره خدمات و های اداریفنی، فعالیت
 .دماتیهای خفعالیت سایر و ورزش

 ن.ایراوری ملی بهره سازمان -خذما
 

 1111 (1)یهاپ لاس ـ دیاقتصا یاهلیتافعساعت اشتغال(  -و )نفر ندهاست ساسابر راک نیروی وریبهره خصاش -1-1-1

  دیاقتصای اهلیتافع

 .9984 .99.4 .4..9 1849 49..9  ....................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 941. 545. 1548 841. 8.48  ................................................................................................................................ زاگ و نفت

 1848 41..9 1544 1.48 48..9  .............................................................................................................. دنامع و یعاصن گروه

 .8.4 8848 41.. 48.. 8841  ............................................................................................................................................ معدن جاستخرا
 9.148 .4..9 .144 1849 .9.44  .......................................................................................................................................... (ختاس) صنعت

 1548 1.41 8149 1.45 1.49   .......................................................................................................................................... (2)زاگ و برق آب،
 .54. 8949 8948 8.44 1445   ...................................................................................................................................................... نماختاس

 9.145 9.149 .144 1141 11.9  ........................................................................................................................... خدمات گروه
 .9414 98.48 .99.4 99445 9.141  ........................................................................................................ ارتباطات و انبارداری و نقل و حمل
 9.141 99.44 1149 41..9 1844  ............................................................................................................................. انبارداری و نقل و حمل

 99941 99.45 45..9 9.141 45..9  ................................................................................................................................... ارتباطات و اطالعات
 8.48 .154 8844 1.49 9.145  ................................................................................................................ مستغالت و های امالکفعالیت

 99445 99.41 9.545 1848 9.944  ................................................................................................................................................ ماتخد سایر
 .8584 85148 5.841 91141 95.48  ........................................................................... و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده

 99.48 9.141 1.49 .8.4 .1.4  .................................................................................................. غذا و جا تامین به مربوطهای فعالیت
 41.. 4848 .94. 8144 .114  .......................................................................................................................... بیمه و مالیهای فعالیت
 ... ... ... ... ...  ....................................................................................................... فنی و علمی ای، حرفههای فعالیت
 ... ... ... ... ...  ................................................................................................. پشتیبانی خدمات و اداریهای فعالیت

 1441 1544 1541 1144 48..9  ........................................................................................... اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور اداره
 95549 .99.4 .9.14 1549 8141  ........................................................................................................................................................ آموزش

 8449 848. .94. 849. .14.  ..............................................................................................................  اجتماعی مددکاری و بهداشت
 .114 .1.4 848. 44..9 8148  .............................................................. خدماتیهای فعالیت سایر و زشور تفریح، سرگرمی، هنر،

 9.148 44..9 .1.4 1148 1141  ................................................................................................................... اقتصاد بدون نفت

 ( ارقام توسط سازمان مربوطه تجدید نظر شده است.0
 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت2
 ن.ایراوری ی بهرهمل سازمان -خذما
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 1111 یهاپ لاس ـ (1)دیاقتصا یاهلیتافعساعت اشتغال(  -و )نفر فزودهارزشا ساسابر راک نیروی وریبهره خصاش -10-1-1

 11111100 دیاقتصای اهلیتافع
 99.41 99.44 9.541 .1.4 41..9  ........................................................................................ هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 1.48 .1.4 5... 48.. 8448  ................................................................................................................................. زاگ و نفت

 9.549 9.449 .1.4 1.48 48..9  ............................................................................................................... دنامع و یعاصن گروه

 .884 8145 48.. .184 .884  ............................................................................................................................................ معدن جاستخرا

 45..9 48..9 1848 .114 9.548  ........................................................................................................................................... (ختاس) صنعت

 1541 .1.4 8848 1.48 .1.4   .......................................................................................................................................... (2)زاگ و برق آب،

 8849 1141 1148 1141 .1.4   ....................................................................................................................................................... نماختاس

 .9994 ..999 .1.4 1148 .184  ............................................................................................................................ خدمات گروه

 94.48 98.48 .99.4 .9944 9.148  ........................................................................................................ ارتباطات و انبارداری و نقل و حمل

 99445 9.845 .114 9.941 .9.44  ............................................................................................................................. انبارداری و نقل و حمل

 8.444 88148 .58.4 5.948 98841  .................................................................................................................................... ارتباطات و اطالعات

 .14. .844 145. .884 .814  ................................................................................................................. مستغالت و های امالکفعالیت

 9.545 9.549 8145 1948 1.41  ................................................................................................................................................. خدمات سایر

 9.841 99545 .814 1941 .184  ........................................................................... و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده

 1849 541. 849. 444. 8.48  ................................................................................................... غذا و جا تامین به مربوطهای فعالیت

 98.44 95.41 99.45 99448 99141  ........................................................................................................................... بیمه و مالیهای فعالیت

 ... ... ... ... ...  ....................................................................................................... فنی و علمی ای، حرفههای فعالیت
 ... ... ... ... ...  ................................................................................................. پشتیبانی خدمات و اداریهای فعالیت

 .9.94 1841 .1.4 1.48 41..9  ........................................................................................... اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور اداره

 98.45 .99.4 9.148 1541 8.41  ......................................................................................................................................................... آموزش

 8141 44.. .54. .14. .14.  ..............................................................................................................  اجتماعی مددکاری و بهداشت

 .9.94 1844 .8.4 9.441 8848  ............................................................... خدماتیهای فعالیت سایر و ورزش تفریح، سرگرمی، هنر،

 9.848 .9.84 1148 .1.4 1149  .................................................................................................................... اقتصاد بدون نفت

 ( ارقام توسط سازمان مربوطه تجدید نظر شده است.0
 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت2

 .وری ایرانسازمان ملی بهره -ماخذ
 

 1111 پایه سال  ـ اقتصادی هایفعالیت( شاغالن تعداد)افزوده ارزش براساس کار نیروی وریبهره شاخص -11-1-1

 11111100 دیاقتصای اهلیتافع
 .9914 99848 9.844 1.44 9.548 ..................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 49.. 1444 49.. 141. .844 .............................................................................................................................. زاگ و نفت

 .9.94 9.541 .1.4 .114 41..9 ............................................................................................................ دنامع و عیاصن گروه

 8.48 8141 141. 1145 .814  ........................................................................................................................................ معدن جاستخرا

 .9.14 9.844 1948 1449 9.941  ...................................................................................................................................... (ختاس) صنعت

 .194 .1.4 8148 .194 1948   ...................................................................................................................................... (0)زاگ و برق آب،

 8.41 .184 1.41 .114 1.48   .................................................................................................................................................. نماختاس

 44..9 9.541 1448 .114 1845 ......................................................................................................................... خدمات گروه

 94444 .9884 .99.4 99449 9.149  .................................................................................................... ارتباطات و نبارداریا و نقل و حمل

 .9954 9.441 1145 .9.94 .9.44  ......................................................................................................................... انبارداری و نقل و حمل

 84541 85841 58449 .9114 98.44  ............................................................................................................................... ارتباطات و اطالعات

 .94. 45.. .4.. 8541 .814  ............................................................................................................ مستغالت و امالکهای فعالیت

 .184 1849 .8.4 1948 1148  ............................................................................................................................................ خدمات سایر

 1149 1.44 8841 .154 1845  .......................................................................... و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده شی،فرو عمده

 .194 945. 49.. 45.. 8544  .................................................................................................. غذا و جا تامین به مربوطهای فعالیت

 .9544 95941 99841 .9954 99.44  .......................................................................................................................... بیمه و مالیهای فعالیت

 948. .1.4 45.. 8.48 1949  ...................................................................................................... فنی و علمی ای، حرفههای فعالیت

 848. 149. .1.4 .8.4 1148  ................................................................................................ پشتیبانی خدمات و اداریهای فعالیت

 1849 1.45 1.41 .1.4 .9.14  .......................................................................................... اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور اداره

 .9914 .9.84 9.944 1544 .814  ........................................................................................................................................................ آموزش

 8.45 848. .54. .84. 148.  .............................................................................................................  اجتماعی مددکاری و بهداشت

 1141 8.48 .84. 1144 8145  .............................................................. خدماتیهای فعالیت سایر و ورزش تفریح، سرگرمی، هنر،

 9.141 .9.84 .1.4 1141 1144 ................................................................................................................. اقتصاد بدون نفت

 های تصفیه.( شامل تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت0
 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ
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 1111 یهاپ لاس ـ اقتصادی هاییتفعال( شاغالن تعداد) ستانده براساس کار نیروی وریبهره شاخص -12-1-1

 11111100 دیاقتصای اهلیتافع

 99.44 99441 .9.14 1141 .9.94  .................................................................................... هیگیریما و ریاجنگلد ورزی،اکش

 .894 .184 1545 8941 8.45  ............................................................................................................................. زاگ و نفت

 1845 1149 1544 1448 41..9  ........................................................................................................... دنامع و یعاصن گروه

 81.4 .884 149. 949. 1.44  ........................................................................................................................................ معدن جاستخرا

 9.841 48..9 1845 .1.4 9.845  ....................................................................................................................................... (ختاس) صنعت

 .194 .1.4 8141 1944 1944   ...................................................................................................................................... (0)زاگ و برق آب،

 549. 8.48 8544 8.44 .144   ................................................................................................................................................... نماختاس

 .4..9 41..9 .184 1148 1148  ........................................................................................................................ خدمات گروه

 94848 .9884 .99.4 99444 9.144  .................................................................................................... ارتباطات و انبارداری و نقل و حمل

 99544 41..9 1145 .9.94 1848  ......................................................................................................................... انبارداری و نقل و حمل

 84944 85849 9.841 .9.84 9.145  ................................................................................................................................ ارتباطات و اطالعات

 944. 45.. 8549 8841 44..9  ............................................................................................................. مستغالت و امالکهای فعالیت

 1441 8148 44..9 .184 9.948  .............................................................................................................................................خدمات سایر

 1141 .184 5.945 9.944 95.41  ........................................................................ و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده

 1444 841. .114 8941 1544  ................................................................................................ غذا و جا تامین به مربوطای هفعالیت

 9.848 .4..9 .114 .884 .1.4  ........................................................................................................................ بیمه و مالیهای فعالیت

 ... ... ... ... ...  .................................................................................................... فنی و علمی ای، حرفههای فعالیت

 ... ... ... ... ...  .............................................................................................. پشتیبانی خدمات و اداریهای فعالیت

 .194 8841 .194 1141 9.849  ........................................................................................ اجتماعی تامین و دفاع عمومی، امور اداره

 99545 1141 1.48 1941 8.48  ...................................................................................................................................................... آموزش

 8444 948. 945. .4.. 8.48  ...........................................................................................................  اجتماعی مددکاری و بهداشت

 1941 8441 .4.. 1.44 .814  ............................................................ خدماتیهای فعالیت سایر و ورزش تفریح، سرگرمی، هنر،

 9.441 9.545 .144 1148 45..9  ................................................................................................................ اقتصاد بدون نفت

 های تصفیه.از، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت( شامل تامین برق، گ0
 وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ
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 درصد(-لارد ریار میلیا)هز                                                                  ن ایرامی سالانك مرکزی جمهوری ابی پولی اهخصاش -1-2-1

  ی پولیارشد متغیره ی پولیامتغیرهشرح
 11111100 11111100 

 598148 51.1418.584.4.88411.814.914.54458/859/8.1/89 .................................................................................................... پایه پولی

 .21598 24165347574..848.1851221198/488/8.8/5 هاي خارجي بانك مركزيخالص دارایي

 -579 2920156355448-81.45--7144043./41-8/548-8/5.8  ....................... خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي

 13203 138171106999.94494154.324471/91-8/.1/54  ................................................... هامطالبات بانك مركزي از بانك

 ../13982 -14333-121069.1944-58.48-58.48--251/9.8/951-  .................................................. بانک مركزي خالص سایر اقالم

 ./9./..8./...1/..../...9/81/59/9-9/81 ........................................................................... ضریب فزاینده نقدینگی

  84.194.48854448/891/4../81 ..................................................................................................... نقدینگی

  11.141181.488/41./198/45 ....................................................................................................... پول

 .4427 54756114.8.81448126237./995/5.1/9  ........................................ اسكناس و مسكوك در دست اشخاص

 .15040 230483661619.4411..94.2165321/.81/188/4  ................................................. سپرده دیداري بخش غيردولتي

  5.8.549884.841./585/819/88 .............................................................................................. شبه پول

 5345 635970148.5411..441021908/9.4/94./59 ........................................................................ اسكناس و مسكوك در جریان

 16053 20210282718.8148..14482222591/811/888/88 ............................... ها و موسسات اعتباري نزد بانک مركزیسپرده بانك

 15434 19480 260478.414841.841231262./888/81./81  ................................................................................................قانوني

 -../619 73022245814.9..4.42179./5.48/18  ......................................................................................... (9)دیداري

   4/451/511/48 .............................................. هاي خارجي سيستم بانكیخالص دارایي

 - 8449419/919/5.5/8 ..................................... خالص مطالبات سيستم بانكی از بخش دولتی

 -15944 2179523867./898. 588148235367./1./891/1  ............................................................................. خالص مطالبات از دولت

 .2493 23014113./49.8/1..-146-77./.8./9./4  .................................. هاي دولتيخالص مطالبات ازموسسات و شركت

 97613 114667141628./59.98./89441185175./584/481/41  .... تی(آهای لمطالبات از بخش غير دولتي )بدون سود و درامد سا

  ./84.519/4.41.1/899/49./81  .................................................................. سپرده هاي بخش غير دولتي

 .15040 23048366161/19.4 ./1..9 2165321/.81/188/4 .......................................................................................................... دیداري

 133531 1597662044859/5.8.51/884.8225196./585/819/88 .................................................................................................. غير دیداري

 8019 10265144815/5518./85193302809/491/.18/48  .................................................................. اندازقرض الحسنه پس

 14646185685414.881814.2191878/518/848/81 12339  ................................................................ دارسرمایه گذاري مدت

 39355 58489708115/9.941./98184-2564869/598/488/84  ................................................................... كوتاه مدت 

 .84036 879711148698/94.1.8/5.8.4737471/8.8/581/8  ...................................................................... بلند مدت

 -79604 857641134834/99..9./9.18.923778/859/8-1/5  ............................................................ یك ساله 

 ..258 3143898/8.5.9/11.5-3872171/58...1/9  ............................................................. دو ساله 

 -78 08068/.9/.-322-897./5.-./..-./11  ........................................................... اله سه س

 -./.32 4943./4./8-5955315/95./.-  ........................................................ چهار ساله 

 -4064 18369488/154/19-361-5484/48-8/88-5/5  .......................................................... پنج ساله 

 2121 304143241/1884/95..1944345/458/4../81  ................................................................................................ متفرقه

 شد.ابنک مرکزی نیز میانزد ب اهنکابری ارزی دیدای اهسپرده ملاش (0
 می.سالانک مرکزی جمهوری اب -خذام
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 (لارد ریار میلیا)هز                                             دیاقتصای اهری به تفكیك بخشاعتبات او موسس اهنكابختی ات پردتسهیال -2-2-1

شرح



 ........................................................................................................................  49295849747512960

 17422208933172460082

 517410373687011256

 338664025751431108374

 8517112591850933253

 25283289243285975009

 667463111
 ( اطالعات توسط دستگاه کیربط تجدید نظر شده است.0
 می.سالانک مرکزی جمهوری اب -خذام

 

 ر()میلیون دال                                                                                                                         کشور رجیاخ یاهبدهی -1-2-1

 1117(1) 1111(1) 1111 1100(1)1111 شرح



 7984831976747176

 4287230415391966

 .ستاه متولی تجدید نظر شده ات توسط دستگاعطالا( 0
 می.سالانک مرکزی جمهوری اب -خذام
 

 ل(ا)ری                                                                                         نكی(ابر رسمی )بینازال در باری اعمده ب یارزهابری انرخ بر -1-2-1

 سوئیسنكافر پناصد ین ژ نگلیساپوند  یورو امریكاردال لاس

1396.......................................................3421439949452773084635231

1397.......................................................4195048715551883790142419

1398.......................................................4200046749535793863742552

0933 ................................................................ 4200048832545523963945457

1100 ......................................................  
 ن.ایرامی سالانک مرکزی جمهوری اب -ذخام

 

 درصد()                                                                  نكی(ابر رسمی )بینازال در باری اعمده ب یارزهابری انه نرخ برالانرخ رشد س -1-2-1

 سوئیسنكافر پناصد ین ژ نگلیساپوند  یورو امریكاردال لاس

1396..................................................901589963108

1397..................................................226219219229204

1398..................................................01-40-291903

0933 .......................................................... 0045182668

1100 ..................................................  
 ن.ایرامی سالانک مرکزی جمهوری اب -خذام
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 ل(ا)ری                                                                                            (0)نكی(اب)بین آزادر ازال در باری اعمده ب یاهرزابری انرخ بر -1-2-1

 سوئیسنكافر پناصد ین ژ نگلیساپوند  یورو امریكاردال لاس

1396 ................................................................ 4045348080544583716742642

1397 ................................................................ 10337812027513503994866103076

1398 ................................................................ 129185144277163926119138130176

1399 ................................................................ 

 ..................................................................  

 دولت توسط شده تعیین یاهرچوباچ زا رجاخ رزا آزاد رازاب در یاملهامع هرگونه مانجا ناوزیر تاهی مصوبه بهابن ،0935 لاس دامرد ما03 ات فروردین ما22 دوره طی (0
 زا عطامتق صورت به و آزاد رازاب در امریکا ردال بلامق درهم و لاری بلامق درهم بریابر نرخ ساسا بر ،آزاد رازاب در لاری بلامق ردال بریابر نرخ الذ و بود شده معالا ممنوع

 لاری بلامق سوئیس نکافر و پناژ صدینیک پوند، یورو، بریابر نرخ دوره، همین طی همچنین. ستا شده سبهامح رزا و سکه ،طال نیارسعطالا شبکه زا مستخرج آمار
 .ستا شده جاستخرا شبکه همین زا نیز آزاد رازاب در

 ن.ایرامی سالانک مرکزی جمهوری اب -خذام
 

 

 )درصد(                                                                     نكی(اب)بین آزادر ازال در باری اعمده ب یارزهابری انه نرخ برالانرخ رشد س -7-2-1

 سوئیسنكافر پناصد ین ژ نگلیساپوند  یورو امریكاردال لاس

1396..............................................................11019013492145

1397..............................................................15561502148015521417

1398..............................................................250200214256263

1111 ............................................................ 771849832860934

1100 ..............................................................  

 ن.ایرامی سالاوری نک مرکزی جمهاب -خذام
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 راداق بهاورای بورس اهخصاش -1-2-1

 11111100 حداو شرح

9629017865951290113077070965231 -  ......................................................... ناخص کل بورس تهراش

33583965113329494363152356030392880 15521202 داتعد  ............................................................... بورس –مله اد معاتعد

160560451242092701491702990201 643120 لارد ریامیلی  .............................................................. بورس –مله ارزش معا

521427111955823286130638001 263874 میلیون سهم  ............................................................... بورس –مله احجم مع

- - - - داردار قراهز  ....... نار تهراداق بهاورام در بورس اتی سهاد اردات قرمالاحجم مع

1480- - - - لارد ریامیلی  ...... نار تهراداق بهاورام در بورس اتی سهاد اردات قرمالارزش معا

1097225865911799008953 -  ................................................................ بورساخص کل فراش

247188921062524122157279830853858 9799829 داتعد  .......................................................... بورسافر –مله اد معاتعد

100523632306481769503906603195 594647 لارد ریامیلی  .......................................................... بورسافر –مله ارزش معا

170189447949652037699002 90164 هممیلیون س  .......................................................... بورسافر –مله احجم مع

11728461785882167349135317036602091 لارد ریامیلی  .................................................................... الات بورس کمالارزش معا

884107137610232107996993101 498797 لارد ریامیلی  .............................الار فیزیکی بورس کازاب -ت مالارزش معا

24807220263554033477117456951150 26662457 تن  ............................. الار فیزیکی بورس کازاب -ت مالاحجم مع

901775297389320904259931 674049 لارد ریامیلی  ..................  الاتی بورس کات مالار معازاب -ت مالارزش معا

259070012105303954199732631993880203 529316598 دارداقر  ...................  الاتی بورس کات مالار معازاب -ت مالاحجم مع

823256248596192102063352 657987 لارد ریامیلی  ................................................. تی اد ارداقر -ت مالارزش معا

1534733015734786137273416310808 4246913 دارداقر  .................................................. تی اد ارداقر -ت مالاحجم مع

16967352715613152920136283 74125 لارد ریامیلی  ................................................................. نرژیات بورس مالارزش معا

11961237523710497160136210 44966 لارد ریامیلی  ......................... نرژی ار فیزیکی بورس ازاب -تمالارزش معا

50061151919265576009003 29159 لارد ریامیلی  ......................... نرژی ار مشتقه بورس ازاب -ت مالارزش معا

43871035268293563470140333205069 640462588 دارداقر  .......................... نرژی ار مشتقه بورس ازاب -ت مالاحجم مع

9446499261473197241880059958556 5411733 لارد ریامیلی نرژی(او  الابورس، کان، فراتهر مل بورسار بورس )شازارزش کل با

6927187189592305332733533606028 3940596 لارد ریامیلی  .......................................................................... نارزش کل بورس تهرا
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 له(ا)دنبر اداق بهاورای بورس اهخصاش -1-2-1

  11111100 حداو شرح

247507371302881901350905690508 1438862 لارد ریامیلی  ........................................................................................... نایراورس بافر

5476111851875926900 576 لارد ریامیلی  ................................................................................................. الابورس ک

38763466165919750233 31699 لارد ریامیلی  .............................................................................................. نرژیابورس 

327334369981 326 داتعد  ...................... راداق بهاورای پذیرفته شده در بورس اهد شرکتاتعد

107123141032 95 داتعد  ....................................... بورسای پذیرفته شده در فراهشرکت داتعد

165172174086 160 داتعد  ..................... بورس ایه فرار پازای پذیرفته شده در باهد شرکتاتعد

8674215284769903302 18970 لارد ریامیلی  ................................ رجی در بورسان خاراگذیهمات سرمالارزش معا

47273009 - - - میلیون سهم  .................................ر بورسرجی دان خاراگذیهمات سرمالاحجم مع

2533306850 - - - لارد ریامیلی  .......................... بورس ارجی در فران خاراگذیهمات سرمالارزش معا

14670636 - - - میلیون سهم  .......................... بورس ارجی در فران خاراگذیهمات سرمالاحجم مع

 //// - - - درصد  ....................... بورسار بورس و فرازاز بارجی اری خاگذیهماسهم سر

264909844716505081553 1254476 815772 لارد ریامیلی  ......................................................... یهمار سرازالی در بمابع امن ینتام

رزش ابورس به ار در بورس و فراداق بهاورات مالارزش معانسبت 

230 2783206180/81 درصد  .................................................بورس ار در بورس و فراداق بهاورار ازاب

 302 3677651111/81 درصد  ....................... لیخالص داخار بورس به تولید نازارزش کل بانسبت 

 220 2695551115/69 درصد  ................... خلیالص داخان به تولید نار بورس تهرازارزش بانسبت 

 359 624150011101/00 درصد  ...... خلیالص داخان به تولید نات در بورس تهرمالارزش معانسبت 

 یی.ارادی و داقتصامور ارت اوز -خذام
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 مه مرکزیی بیاهخصاش -1-2-1

 11111100 حداوشرح

 2324253/2111 درصد  ...................................................................... ضریب نفوک بیمه

 4255 2/5 8/3 111 میلیون ریال  ....................................................................... نه احق بیمه سر

 1/0030050 1/821283 1/330639 1/035902 0/901308 میلیارد ریال  ....................................................................حق بیمه تولیدی 

 1/603300 1/093603 9/996800 1/283008 1/208238 میلیارد ریال  ..................................................................... خسارت پرداختی

 .ییارادی و داقتصامور ارت اوز -خذام
 
 
 

 رجیاری خاگذیهامسر -10-2-1

  11111100 حداوشرح

 526423585887111111 814462 رردالاهز  ........................................... رجی )عملکرد(اری خاگذیهماسر

 51046424999679111 111 7800572 رردالاهز  ............................................ رجی )مصوب(اری خاگذیهماسر

 .ییارادی و داقتصامور ارت اوز -خذام
 

 

 ت مصرفی و نرخ تورمامو خد الاخص قیمت کاش -11-2-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

10821373185125263541 - ( 0933=011)کشورای کلرهانوات مصرفی خماو خد الاخص قیمت کاش

10811369184025063502 -  . (0933=011)ی شهریارهانوات مصرفی خماو خد الاخص قیمت کاش

10881394191426353762 - (0933=011) ییای روستارهانوات مصرفی خماو خد الاخص قیمت کاش

82269348364402 درصد  ........................... ی کل کشورارهانواخکاالها و خدمات مصرفی نرخ تورم 

81266344362397 درصد  ................................ ی شهریارهانواخکاالها و خدمات مصرفی نرخ تورم 

88281373377428 درصد  ............................. ییای روستارهانواخکاالها و خدمات مصرفی نرخ تورم 

 ن.ایرا آمارمرکز  -خذام
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 )درصد(                                                ( 1111=100) ی عمدهاهگروهی کشور بر حسب اهرانواخت مصرفی او خدم اهالاکنرخ تورم  -12-2-1

 1100 1111 1111 1117 1111 شرح

  ................................................................................................................................ خص کلاش
  ........................................................................................... تانیاو دخ اهمیدنیاشا، اهکیاخور
  ........................................................................................................... اهمیدنیاشاو  اهکیاخور

124366424387518  ........................................................................................................................................................... اهکیاخور
81200335485481  ..................................................................................................................................................... تن و غالان

149482498262473  ................................................................................................. هاآنی اهگوشت قرمز و سفید و فرآورده
164482490252448  ..................................................................................................................... ناکیماگوشت قرمز و گوشت 

49488561332632  .................................................................................................................................ناراو صدف د اهی هما
100340355493606  ................................................................................................................................... شیر، پنیر و تخم مرغ

95314301451610  ......................................................................................................................................... اهو چربی اهروغن
108536357502452  .............................................................................................................................................. رامیوه و خشکب

272330556327607  .................................................................................................................. ت(او حبوب اهت )سبزیاسبزیج
57248511416604  ........................................................... (اه)قند و شکر و شیرینی ت و شیرینیشکال ،، عسلاشکر، مرب
58601481174499  .............................................................................. ی دیگراکی طبقه بندی نشده در جات خورمحصوال

106405563477547  ............................................................. لکلی(ای غیر اهبهامیوه )نوشآب  به وائو، نوشاکای، قهوه، کاچ
  .....................................................................................................................................تانیادخ

  ................................................................................................ تماکی و خدای غیر خوراهالاک
  .......................................................................................................................... ك و کفشاپوش

  .................................................................................... اهیر سوختاز و سابرق، گ آب،مسكن، 
69185230274271  ............................................................................................................................................................. مسکن

69185229272269  ................................................................................................................................................................ رهاجا
61189293392448  ................................................................................. حد مسکونی )خدمت(اری و تعمیر وات نگهدماخد
1035129397245  ........................................................................................................................................ برق و سوخت آب،

  ....................................................................... هاآنری معمول انگی و نگهدازم خان و لومامبل
  ....................................................................................................................... نماشت و درابهد

  ................................................................................................................................. حمل ونقل
  .................................................................................................................................... تاطارتبا

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

  ......................................................................................................................... ناهتل و رستور
  ............................................................................................................ ت متفرقهماو خد اهالاک

88305395396445  ................................................................................................................................ ره(اجاخص کل )بدون اش
94351442435467  ................................................................................................................................................................... اهالاک

71181235264298  ................................................................................................................................................................ تماخد
54581556816415  ....................................................................................................................................................مادوای باهالاک
103321419370475  ................................................................................................................................................ مای بی دواهالاک
61357480444494  ............................................................................................................................................... مای کم دواهالاک

169441445349526  ................................................................................................................................................زهای تاهکیاخور
76282398436508  .................................................................................................................................................. اهکیایر خوراس

6350258 192136  .................................................................................................................................................. ت عمومیماخد
 ن.ایرا آمارمرکز  -خذام
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 )درصد(                                   ( 1111=100)ی عمده اهگروهی شهری کشور بر حسب اهرانواخت مصرفی او خدم اهالاکنرخ تورم  -11-2-1

 1100 1111 1111 1117 1111 شرح

  .................................................................................................................................. خص کلاش
  ............................................................................................ تانیاو دخ اهمیدنیاشا، اهکیاخور
  ............................................................................................................ اهمیدنیاشاو  اهکیاخور

125371425383523  ............................................................................................................................................................. اهکیاخور
83198 345469496  ...................................................................................................................................................... تن و غالان

149488500265471  ................................................................................................... هاآنی هافرآوردهگوشت قرمز و سفید و 
164488491255446  ....................................................................................................................... ناکیماگوشت قرمز و گوشت 

51488560333633  .................................................................................................................................. ناراو صدف د اهی هما
101348367497609  .....................................................................................................................................شیر، پنیر و تخم مرغ

102301285434635  .......................................................................................................................................... اهو چربی اهروغن
114547351487460  ............................................................................................................................................... رامیوه و خشکب

265326552333608  ................................................................................................................... ت(او حبوب اهت )سبزیاسبزیج
62251510414602  ............................................................. (اه)قند و شکر و شیرینی ت و شیرینیشکال ،، عسلاشکر، مرب
61603487177497  ................................................................................ ی دیگراکی طبقه بندی نشده در جات خورمحصوال

107399567473557  ............................................................... لکلی(ای غیر اهبهامیوه )نوشآب  به وائو، نوشاکای، قهوه، کاچ
  ...................................................................................................................................... تانیادخ

  .................................................................................................. تماکی و خدای غیر خوراهالاک
  ........................................................................................................................... ك و کفشاپوش

  ..................................................................................... اهیر سوختاز و سابرق، گ آب،مسكن، 
69188233276270  ............................................................................................................................................................... مسکن

69188232275269  ................................................................................................................................................................. رهاجا
65209299364408  .................................................................................. حد مسکونی )خدمت(اری و تعمیر وات نگهدماخد
995730396246  .......................................................................................................................................... برق و سوخت آب،

  ......................................................................... هاآنری معمول انگی و نگهدازم خان و لومامبل
  ........................................................................................................................ نماشت و درابهد

  ................................................................................................................................... حمل ونقل
  ..................................................................................................................................... تاطارتبا

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

  .......................................................................................................................... ناهتل و رستور
  .............................................................................................................. ت متفرقهماو خد اهالاک

87305395397445  .................................................................................................................................. ره(اجاخص کل )بدون اش
93355444440469  .................................................................................................................................................................... اهالاک

71184237265296  ................................................................................................................................................................. تماخد
53583560829415  ..................................................................................................................................................... مادوای باهالاک
103323420367479  ................................................................................................................................................. مای بی دواهالاک
62354479440491  ................................................................................................................................................. مای کم دواهالاک

167444441353529  ................................................................................................................................................. زهای تاهکیاخور
78285404424515  ................................................................................................................................................... اهکیایر خوراس

5952256191135  ................................................................................................................................................... ت عمومیماخد
 ن.ایرا آمارمرکز  -خذام
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 )درصد(                                 ( 1111=100) ی عمدهاهگروهیی کشور بر حسب ای روستاهرانواخت مصرفی او خدم اهالاکنرخ تورم  -11-2-1

 1100 1111 1111 1117 1111 شرح

  ..................................................................................................................... خص کلاش
  ................................................................................ تانیاو دخ اهمیدنیاشا، اهکیاخور
  ................................................................................................ اهمیدنیاشاو  اهکیاخور

120348420399500 .............................................................................................................................................. اهکیاخور
77207305536434 ........................................................................................................................................ تن و غالان

 150460492247477 .................................................................................... هاآنی هافرآوردهگوشت قرمز و سفید و 

163457484237459 ........................................................................................................ ناکیماگوشت قرمز و گوشت 
40489565328622 ....................................................................................................................ناراو صدف د اهی هما

96307296475591 ...................................................................................................................... شیر، پنیر و تخم مرغ
71354353500542 ............................................................................................................................ اهو چربی اهروغن

82485383573414 ................................................................................................................................. رامیوه و خشکب
293344569311604 ..................................................................................................... ت(او حبوب اهت )سبزیاسبزیج

42238517425610 ................................................ (اهت و شیرینی)قند و شکر و شیرینیشکال ،، عسلاشکر، مرب
49595463164508 ................................................................. ی دیگراکی طبقه بندی نشده در جات خورمحصوال

101423553489518 ................................................ لکلی(ای غیر اهبهامیوه )نوشآب  به وائو، نوشاکا، قهوه، کیاچ
  ..........................................................................................................................تانیادخ

  ..................................................................................... تماکی و خدای غیر خوراهالاک
  ............................................................................................................... ك و کفشاپوش

  ......................................................................... اهیر سوختاز و سابرق، گ آب،مسكن، 
67137196246284 ................................................................................................................................................ مسکن

68137193235267 ................................................................................................................................................... رهاجا
48121270498590 .................................................................... حد مسکونی )خدمت(اری و تعمیر وات نگهدماخد
11533261100241 ........................................................................................................................... برق و سوخت آب،

  ............................................................ هاآنری معمول انگی و نگهدازم خان و لومامبل
  ............................................................................................................ نماشت و درابهد

  ...................................................................................................................... حمل ونقل
  ......................................................................................................................... تاطارتبا

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

  .............................................................................................................. ناهتل و رستور
  ................................................................................................. ت متفرقهماو خد اهالاک

92303398393445 ................................................................................................................... ره(اجاخص کل )بدون اش
96338431418461 ...................................................................................................................................................... اهالاک

 72152220250 314 ................................................................................................................................................... تماخد

55572534733420 .......................................................................................................................................مادوای باهالاک
104315415378460 ................................................................................................................................... مای بی دواهالاک
60368484463505 .................................................................................................................................. مای کم دواهالاک

175427460333513 ...................................................................................................................................زهای تاهکیاخور
71271376476487 ..................................................................................................................................... اهکیایر خوراس

8044265196139 ..................................................................................................................................... ت عمومیماخد

 ن.ایرا آمارمرکز  -خذام
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 )درصد(                                                                                                                                              لی دولتامعملكرد  -1-1-1

 1100 (1)1111 1111 1117 1111 شرح

5245205294776/32  ............................................................. درامدها عمومی وصولی به کلدرامد  سهم

162162137 1242/21  .............................................................. درامدها متفرقه وصولی به کلدرامد  سهم

3623583920/930/92  .............................................. (درامدها ز بودجه عمومی دولت )کلات الیماسهم 

4595015065693/36  ................................................................... تالیماز کل ای مستقیم اهتالیماسهم 

659641539481 3/60  .............................. ی مستقیماهتالیماز کل اص حقوقی اشخات الیماسهم 

2872993583173/91  ............................................ قیمی مستاهتالیماز کل درامد ا ت برالیماسهم 

54601032025/5  ............................................ ی مستقیماهتالیماز کل ات بر ثروت الیماسهم 

5414994944380/09  ........................................................... تالیماز کل ای غیر مستقیم اهتالیماسهم 

2792512902961/23  ..............................................................تالیماز کل افزوده ارزش ات بر الیماسهم 

 1961481265/86/5  ........................................................................ تالیما ز کلات اردات بر والیماسهم 

 9958909320/0102/011  ............................................ ت مصوبالیماز کل اتی الیمای درامدها سهم تحقق

 4049450/05/9  ........................................................................ خلیالص داخاز تولید نات الیماسهم 

 287284108283/03  ................................................................. ی دولتدرامدها زای نفت درامدها سهم

 942987 -0/251/011  ................................................... اهریاگذایده به کل واز طریق مزاری اگذاسهم و

 -06---  .................................................. اهریاگذاکره به کل واز طریق مذاری اگذاسهم و

 580810006/521/1  ....................... اهریاگذابورس به کل وار بورس و فرازاز طریق باری اگذاسهم و

 9939898982/881/011  ................................................... اهریاگذاز طریق بلوکی به کل واری اگذاسهم و

 -081028/00-  ............................................... اهریاگذاز طریق تدریجی به کل وای راگذاسهم و

 .( اطالعات توسط دستگاه متولی تجدید نظر شده است0

 .ییارادی و داقتصامور ارت اوز -خذام
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ردامد  توزیع -0-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 های اقتصادیشاخص -1                                                                     اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه ششم توسعههای شاخص

11 

 درامد  توزیع -1-1-1

 11111100 حداو شرح

 ./4.18/.8115/..44..1 8188./8189 -  ............................................................................................. ضریب جینی )کل کشور(

 ./...037930394003828.4888.8 -  ................................................................................... طق شهریاضریب جینی در من

 ./035590359503539.48.1.8.14 -  ............................................................................... ییاطق روستاضریب جینی در من

 کلز انه( از روزالری مورد نیاقل کاحد تامینسهم جمعیت زیر خط فقر شدید )

 ...000000000... درصد  .......................................................................................... معه هدفاد جافرا

 3334368.81 درصد  .......رشهریانواز هزینه یک خا همراه با سوخت و روشنایی سهم هزینه مسکن

 1817189191 درصد  ... ییارروستانواز هزینه یک خا همراه با سوخت و روشنایی سهم هزینه مسکن

ن به بیست درصد فقیرتریرج بیست درصد ثروتمندترین جمعیت انسبت مخ

 ./800836797 849814 -  ............................................................................................................................. جمعیت

ز کل ار انوات فرهنگی در سبد خماوخد اهسرگرمی ،های تفریحاتسهم هزینه

11/911/911/263/0 11/2 درصد  .............................................................................. ر شهریانوای سبد یک خاههزینه
ز کل ار انوات فرهنگی در سبد خماوخد اهسرگرمی ،های تفریحاتسهم هزینه

 22299 درصد  .......................................................................... ییار روستانوای سبد یک خاهههزین

 .1111109.9 درصد  ....................... رشهریانوای یک خاهز هزینهان ماشت و درای بهداهسهم هزینه

 .11111019 درصد  ................... ییارروستانوای یک خاهز هزینهان ماشت و درای بهداهسهم هزینه

 777675.4.8 درصد  ............................... رشهریانوای یک خاهز هزینهاکی ای غیر خوراهسهم هزینه

 .6363611.1 درصد  ............................ ییارروستانوای یک خاهز هزینهاکی ای غیر خوراهسهم هزینه

 .232425515 درصد  ..................... ر شهریانوای یک خاهز هزینهانی اکی و دخای خوراهسهم هزینه

 .3737394.4 درصد  ................. ییار روستانوای یک خاهز هزینهانی اکی و دخای خوراهسهم هزینه

 .214197169948.945 درصد  ....................... ر )شهری( انوای خاهز هزینها آموزشی تحصیل و اهسهم هزینه

 122110109.41..484 درصد  ..................... یی(ار )روستانوای خاهز هزینها آموزشی تحصیل و اهسهم هزینه

 075054.484.488./.. درصد  ................ ر )شهری(انوای خاهز هزینها اهت و سرگرمیای تفریحاهسهم هزینه

 50/166/130/1.44. .448 درصد  ............ یی(ار )روستانوای خاهز هزینها اهت و سرگرمیای تفریحاهسهم هزینه

 ن.ایرا آمارمرکز  -خذام
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 مقدمه 

 شدابمیورزی و محیط زیست انی، کشازرگات، صنعت، معدن و باطارتبانقل و  نرژی، حمل وا یاهخصاین بخش مربوط به شادر شده ئهاراول اجد

 شود.می رهاشا مزبور یاهز زمینها در هر یک اهآمار ز تهیها مختصری ریخچهات به که

 نرژیا

 ز ابرق، نفت وگ آب،

 ست:ارد کیل امل مواشود که شئه میاراو  ، تولیدنآبه  بستهاو یاحدهانیرو و و رتاتوسط وز ست کهاتی اعطالا ب و برق:آ

ی اهاب شهری، نسبت جمعیت روستضالاشهری و فآب  مل نسبت جمعیت تحت پوششاشآن  یاهخصاش ب:ضالاو فآب  وآب  لف(ا

 لاز سـا ین زمینه،ادر  تاعطـالاشد و ابمخزنی می یاسده نبیال ی مختلف واهمصرفی در بخشآب  لم، سهماسآشامیدنی  آب زامند بهره

 مندی بهرهاهاشهری، نسبت جمعیت روستآب  نسبت جمعیت تحت پوشش آمار .سـتائـه شـده اران ایرا آمارمرکز  یآمارت ادر نشری 0906

 تاعطالاو « نایراآب  بعامن مدیریت شرکت»ز ای مخزنی ات سدهاعطالای مختلف و اهمصرف شده در بخشآب  لم،  سهماسآشامیدنی  آب زا

 .ستاشده  ئهارا فصل یناو در  فتادری« کشور بضالاو فآب  مهندسی شرکت»ز اب ضالامرتبط به بخش ف

آب  رتا، وز0939 لاد. در سش آوریجمع 0909 لادر س وقت و برقآب  رتار توسط وزاب ولینا یا، بربرق صنعت یآمار تاعطـالا :ب(برق

 بـرق صنـعت مربـوط به یآمار تاعطـالا نـهارتخـاوز ینا، 0906 لاز سا. فتایـ ماتغییر ن« نیـرو رتاوز» به مجلس مصوبه ساسا بر و برق

 یارآمت ادر نشری هاآنز ا بـرخی کند کـهمنتشر میو  تهیه یآمار تانشری لبادر ق لهاهر س ار و مصرف ، توزیعلانتقـاتولیـد،  آمار مـلاش

 .ستا شده ئهاران ایرا آمارمرکز 

 نایرادر  نفت صنعت لیتا(، فعدیمیال 0318) شمسی 0285 لا، در سنامدر مسجد سلی نفت هاچ ولیناز از او گ نفت جاستخرا اب ز:انفت وگ

 نایرا نفت ملی ، شرکت0923سفند ادر  نفت شدن صنعت ز ملیا . پسستا شده وریامذکور گرد نامز زانیز آن  مربوط به یاهآمارشد و  آغاز

 .ستا شده ( درجدیمیال0333) شمسی 0990ل اس به مربوط یاهآمارکشور، یآمار مهالناس ولینا. در ستا منتشر کرده ار تریوسیع یاهآمار

در  ییاهآمار ترتیبنیز به دو شرکت ینا، 0966 لادر س نایرا یعامز اگ ملی و شرکت 0900سفند ادر  نایراز اگ لیم شرکت سیساتز ا پس

 ند.اکرده ئهاراو  وریاگرد (L.P.G) یعامز او گ (C.N.G) ز طبیعیاگ زمینه

 قلمست یسازمان سیسات آغازنقطـه  یناو  فـتاتولـد ی پتروشیمـی یعادر کشور، صن ییاکود شیمینه ارخاکولین ا ثاحدا ابـ 0902لادر س

 لیتافع به «پتروشیمی یعاصن ملی شرکت» ناعنوتحت  انوپ سازمانین ا 0909 لاز سـا. رودر مـیامنو در کشور به ش صنعتـی معرفـی یابر

 نایرادر  د پتروشیمیا، تولیـد موملایـر عواس و همچنیـن الابـ فـزودهارزشاز و او گ نفـت ناوافـر ولیـها بعاوجـود من دلیلبــه د.اد مهاداخود 

 .ستار گرفته اقر صیاخ یتاو عن مورد توجه

 .شدابمیت اطارتباو  ییاهو بی،آ، زمینی و نقل حملیاهلیتافع ملاش ت:اطارتباحمل ونقل و 

 زمینی نقل و حمل

 یآمار یازهاند نیابتو اد کرد تایجا تالعاو مط آمار قسمت مان به حدیاخود و تتشکیال در 0920 لادر س نایرا دولتی هنآهار :هنآهار (لفا

 یاهآمارن، ایرا میسالا جمهوری هنآهار شینیام تامو خد آمارضر، دفتر اح لادر ح کند. مینات قسمت ینا، توسط ار اهریزیمهاخود در برن

 کند.و منتشر می تنظیم نهالاس صورت فت و بهادری اهو بخش حیاز نوا، نهاهامو  نهاروز یاهرشاگز ساسابر  ار زمال

، تسا ر گرفتهاقر نایرا آمارمرکز  در دسترس کنونات کشور که صلیا یاههار ولـط وط بهـمرب آمار رینـتیـقدیم :یادهاج و نقل ( حملب



 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه ششم توسعههای شاخصهای امور زیربنایی و تولیدی                                                      شاخص -2

11 

 یاههار مربوط به تاعطالاضر اح لاح در .ستا گردیده ، درج0903 لاکشورس یآمارمه الناس در نخستین شد کهابمی 0901 لاس مربوط به

 ییاروست یاههار ریادو نگه ختاس ، مسئولیت0968ل از ساشود. می ئهاراخذ و ا زیاه و شهرساررت اوزمه او تلفیق برن آماردفتر ز اکشور 

ذکور م یاـههار ربوط بهـم تاعطالاد و ـول شـ( محزندگی قبـلیاس داجه رتا)وز ورزیاکشد اجه رتاوز به بریاو تر هار رتاز وزاکشور 

بری محول اه و ترارت رابه وز «ییای روستاههار»لیت مربوط به افع امجدد 0980 هامز تیراست. اشده  ئهاراو  وریاگرد نهارتخاوز یناتوسط 

 گردد.فت میازی دریاه و شهرسارت رامه وزاو تلفیق برن آمارز دفتر اضر ال حاکه در ح گردید

 ل مذکوراـنبود و در س در دسترس معیاج یاهآمار، 0900 لاس اکشور ت یاهدهادر ج نقلیـه یــلاو تردد وس نقل و حمل نادر مورد میز

 نعامو و تمـشکال علــت هـب لـفـمخت یاـهلاـدر سـ لیـتافع ینا هـنمـود ک آمارئه اراو  تهیه به ماقدار اب نخستین یابر بریاو تر هار رتاوز

 0960 لاس زا، هـزمین نـیادر  یآمار تاـعطالا به فزوناز روزانی به توجه اب گردید. ر وقفها، دچشتاوجود دآن  یاجرا هادر ر که متعددی

 سازمان تاعطالا وریاـر فنـدفت هب 0956 لاـس دوم ز نیمهاو  ریزیمهاـو برن آماردفتر  متمرکز به صورت به تاعطالاو  آمار آوریجمع وظیفه

ری و اهـدار سازمانری به ادالی ای عاشور س مصوبهاسابر  0982ه امسفند اخر اوادر  سازمانین ا شد. کشور محول یاهنهایاو پ و نقل حمل

 طرح یاجرا اب نایرا آمار، مرکز زمینه ینادر  آمارکمبود نامنظور جبر ، به0966 لادر سفت. ام یای کشور تغییر نادهاحمـل و نـقل جـ

 یاگزیده که نمود آوریجمع شدهرحملاو ب نادگننا، ریادهاج ناوگان تامورد مشخص در تیاعطالا «کشور یادهاج و نقل حمل گیریآمار»

 .شد ئهاراکشور یآمار مهالنادر س طرح ینا یجاز نتا

، در ستا هاآن توقف و مدت ، ظرفیترد شدهاو یاهد کشتیادر زمینه تعد طور عمده به درکهابن به مربوط یآمار تاعطالا ی:بآ و نقل حمل

 ضر توسطاح لادر ح ت،اعـطالا یـناگردیـد.  اجـرا نـیادر و کشتیرابنـ سازمان توسط یآمار طرح یک لبار در قاب خستینن یابر 0902 لاس

 شود.می ئهاراو  تهیه ثبتی روش به ذکورم سازمان

ز ا پس که 0929 لادر س نایرا ملی ییامپیاهو مان به ـییامپیاهـو شرکت ولینا سیسات ا، بییاهو و نقل حمل لیتافع آمار :ییاهو و نقل حمل

 ، شرکتذکورم بر شرکت وه. عالر گرفتاقر شـد، مـورد توجه میـدهان «نایرامـی سالا جمهوری ییامپیاهو شرکت»، میسالا بنقالا پیروزی

 لاز سایر ا ناهام و شرکت 0950 لاز سا ناو سفیر اهایر، سا ، کیشسپیناک ،مایرتور، پیا نایرا یاه، شرکت0933 لاز سا نامسآ ییامپیاهو

 .شودمی ئهارا کشوری ییامپیاهو سازمان ز طریقا ،نآ به مربوط یاهآمار ند کهانموده  ییاهو و نقل در زمینه حمل لیتافع به ، شروع0952

 .شودمی رشاگزسازمانهمین  به هاآن یاهیندگیامتوسط ن نایرادر  رجیاخ ییامپیاهو یاهشرکت هایفعالیت آمارست ان ککر ایاش

رین ست که بیشتاده امعی رخ دادر دو دهه گذشته در جو است. بیشترین توسعه کشورهای مهم توسعه کشور اهختاز زیرسات اطارتبا ت:اطارتبا

 اد بنان سعی کردهازاپردست که نظریهان عمیق بوده اطی چنارتباتی و اعطالای اهوریات فناثیراند. تاهد بودهات شاطارتبادر بخش  اتوسعه ر

 تبیین کنند.  ات رین تحوالای امعه شبکهاتی و جاعطالامعه ای جاهنظریه

ی اهخصاشت، بررسی اطابرتاهمیت بخش ابه  توجه ارد. بان دانش بنیاد داقتصاز اندامدی کشور به سمت چشاقتصانقش مهمی در تحول  تاطارتبا

 ست.ائه شده اراآن  فتگیان توسعه یات به منظور سنجش میزاطارتبا

 نیازرگاصنعت، معدن و ب

،  0930ل اس ات 0909 لاز سا. گرفت مانجا وقت عمومی آمار کل رهاداوسیلـه  به 0902 هامد اکشور، در مـرد صنعتی ریامسرشـ ولـینا :صنعت

رت اتج معدن و رت صنعت،اوز به وظیفه ینابعد،  به 0932 لاز سانمود و  درتاکشور مب صنعتی یاههارگاز کا آمار تهیه به قتد واقتصا رتاوز

ورد و آ عمله ب ریامتر( سرشو بیش رکنانفر ک 01) صنعتی بزرگ یاههارگاز کار اب ولینا یا، بر0930 لادر س نایرا آمارمرکز  شد. محول وقت

 کشورصنعتی فتادری صلاح تاتغییر ثرا بر نید.ارس مانجا به 0935و  0936 یاهلابجز س لهاس همه ار ریامسرش ینا، 0966 لاس  ات لاسآن  زا
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درآورد  اجرامرحله  و به تهیه ار صنعتی گیریآمار معاج ، طرح0965 لادر س نایرا آمار، مرکز صنعتی یاههارگاک کل یآماربررسی  و ضرورت

 یاههارگاک ، مربوط بهصنعت تولید بخـش عظما قسمت مر کها ینا به توجه ا. بفتای مهادانیز  0951لاس ا، تتیاتغییر مانجـا اب طرح ینا یاجراکه 

 لادر ســ ار صنعتـی بـزرگ یاههارگاز کا گیـریآمارطــرح  یاجـرا اجددم نایرا آمار، مـرکز ستاتر( و بیش رکنانفر ک 01) صنعتی بزرگ

 صنعتعمـومی  ریامسـرش مـرکـز طـرح یـنا، 0959 لادر ســ . همچنیـنفتای مـهادانیــز  0959و  0952 یاهلادر سـ کرد که آغاز 0950

 .درآورد اجرامرحله  به ار و معدن

 تاعطالا تهیه هدف اب ذکورم ریامسرش دوم ، مرحلهو معدن صنعتعمومی ریامسرش ولاز مرحله اآمده  دستبه رچوباز چا دهاستفا اب

ز اکمتر  صنعتی یاههارگاک 0959 لاسـ آمار، مـرحلـه یـنا. در آمد در اجـرا به 0950 لا، در سو معدن صنعت یاهبخـش مـربوط به تفـصیلی

 لادر س .ر گرفتاقر گیریآمارمورد  ریامسرش روش اتر بو بیش رکنانفر ک 6 یاراد صنعتی یاههارگاو ک گیـرینمونه روش ابـ رکـنانفر ک 6

 0953و  0950 یاهلاس رآما وریاگـرد یابـر نام، همز0959 لاز سابعد  شده ییاساشن یاههارگاو ک فوق رچــوباز چـا دهاستفــا اب 0956

 یآمار تاعطالاو  ریامسرش روش تر بـهو بیش رکـنانفـرک 01ی اراد یاههارگاک آمار، مـرحله یناشد. در  ماقداکشور،  صنعتی یاههارگاک

 شد.  ریآوجمع گیرینمونه روش به 0953 لاس یافقط بر ،رکنانفر ک 01ز ای کمتر اراد یاههارگاک

 قبل لاسـ تـفصیلی تاعطالاشود و می مانجا لاتر هر سو بیش رکنانفر ک 01ی اراد صنعتی یاههارگاز کا ریام، سرش0955 لاز سا

 هدف ابهی اگراکری عمومیام، طرح سرش0980ل ادر سگردد. و منتشر می آوریجمع صنعتی مختلف یاهلیتافع برحسب ذکور،م یاههارگاک

 رچوب به دستاز چاده استفا ا، ب0982ل ادر س م شد.انجا، ارهانواو خ اههارگاز کا عماکشـور  دیاقتصا یاهلیتافع رچوبیاچ تاعطالا آوریجمع

گیری رکن، به صورت نمونهانفر ک 01ز ای کمتر ارای صنعتی داههارگار نمونه، کاهز 31ب حدود انتخاو  0980هی ارگاکری عمومیامز سرشاآمده 

ی بعد نیز اهلار گرفت. در ساگیری قرآمارری مورد امروش سرش ارچوب، بان چامز هاده استفا اتر نیز برکن و بیشانفر ک 01یارای داههارگاو ک

ری امروش سرش اتر ببیشرکن و انفر ک 01ی ارای داههاگرا، ک0980هی ارگاکری عمومیامز سرشاآمده  رچـوب بـه دسـتاز چـاده استفـا ابـ

ید کامورد ت اهلیتایـــن فعامربــوط بــه  تاعــطالا آوریجمع ر، لزومانواخ صنعتییاهلیتافع همیتا به توجه ابر گرفت. اگیری قرآمارمورد 

 اب 0956و  0950 لادر س ،و معدن صنعتعمومی  ریامسرش طرح لبا، در قصنعتی لیتافع یاراد یارهانواز خا یگیرآمار و طرح ر گرفتاقر

ای هفعالیتز شروع است که ای دیگری آمارلیت ای جدید صنعتی، فعاهمهانره اجات امشخصآمار گردآوری.در آمد اجرامرحله  به گیرینمونه روش

 .شودمیم انجاکنون به طور مستمر ات رتامعدن و تج، رت صنعتای وزآمار

 آغاز وقت رتامعدن و تجصنعت،  رتاتوسط وز 0999 لازسان، ایج انت مستمر رانتشا وکشور  دنامع مربوط به یاهلیتاز فعاگیری آمار معدن:

 یاهآمار، 0993 لاز سا رسید ولیمی پاچ ور بهذکم نشریه مه، در ضمی«صنعتی یاهلیتافع آمار»ر انتشا اب نامهمز لاهر س ،اهآمار یناشد. 

توسط  0902 لاس هامکراکشور در  دناز معا ریامسرش ولینا د.شمنتشر  «نایرا معدنی یاهلیتافع آمار» ناعنو تحت مستقل یامربوط در نشریه

شور، هر ـک لفـمخت طاقـن دناعـتر ماـدف یاـهآمار زا دهاستفا اد باقتصا رتاوز آمار رـ، دفت0939 لاس ات 0902 لاز سا و شد اجراد اقتصا رتاوز

و  نایرا آمارمرکز  ریاهمک اکشور ب دناز معا ریامسرش ، دومین0939 لاکرد. در سو منتشر می آوریجمع دنامع یاهلیتافع زا یآمار لاس

 دنامع ناعنوبه  ارکشور  دناز معا بخشی نهالاطور س به نایرا آمار، مرکز 0935 لاس ات 0939 لاز ساشد.  اجرا رتاصنعت، معدن و تج رتاوز

 ینا، معاج ثبتی یاهآمار نبودن هماو نیز فر یآمار یاهطرح یاجرا عدم دلیل ، به0969لاس ات 0935 لاس زاد. ار داقر گیریآمارمورد  منتخب

دن تحت پوشش بخش عمومی از معاگیری آمارن به ایرا آمار، مرکز 0963 و0960ی اهلادر سشد.  یآمار الر خادچ دیاقتصا یاهیتلاز فعا بخش

 یاهلاس یاستثنا به 0938ل اس ات 0965 لاز ساورد. آ در اجرا مرحله به اکشور ر دناز معا ریامسرش ، سومین0966 لاو در سم کرد اقدا

 .ستا شده ماـنجا نهالاطور س ور بهـکش دناـمع زا ریـگیآمار 0980و 0951
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 آمار کل رهادا، توسط ناصفهادر شهر  0996 لاو در س نادر شهر تهر 0992 لاس ، درنیازرگاب یاههارگاز کا گیریآمار نخستین :نیازرگاب

 متحد، در زمینه ملل سازمان یاهتوصیه یتارع اب وقت ییاراد رتاوز نیازرگاب آمار ره کلادا، 0900 لاد. در سش اجراکشور  رتاوز عمومی

شهر  فروشیعمده یاههارگاز کا، د وقتاقتصا رتاوز آمار ره کلادا، 0903 لامنتشر شد. در سآن  یجانت کرد که تهیه طرحی خلیاد نیازرگاب

 ات 0906 لاز سا ،ورذکره مادا . همچنینفتار یانتشا 0906 لادر سآن  یجانت کهآورد  عمل به ریام، سرشآزمایشی صورت به و حومه ناتهر

 مرکزی نکامنتشر کرد. ب ارآن  یجاو نت وریاگرد اشهر کشور ر 231نیازرگاب یاههارگاک مربوط به تاعطالا، یانمونه گیریآمار ز طریقا 0930

ی اهخصاش .ستا کرده ماقدا، نیازرگاب یاهآمار آوریجمع به نسبت قبل اهلاز سا، ملی یاهباحس تنظیم اط بارتبانیز در  نایرا میسالا جمهوری

ت و نرخ ادرایی در بخش صاعطات ت صنعتی و معدنی، نرخ رشد تسهیالادرای غیرنفتی بخصوص صاهالات کادرامل وضعیت صانی بیشتر شازرگاب

 ست.ائه شده ارا خذ وارت اتج معدن و ،رت صنعتاز وزاکه  شدابمیی مختلف ازهاجو و اهنه اپرو رشد

 ورزی و محیط زیستاکش

 شد. پـس مانجـا گیرینمونه روش اب ،عمومی وقت آمار رهادا ، توسط0993ل ار در ساب ولینا یابر ملی در سطح ورزیاکش گیریآمارورزی: اکش

توسط  یی،اروست ورزیاکش ریامسرش ولینا، 0932 لاس منتشر شد، درآن  0930 و 0931 یاهلاس یجانت که یانمونه ریگیآمارچند  مانجاز ا

 آبادی مورد نظر در سطح تاعطالاکشور،  ییاط روستانق میامت به جعهامر ز طریقا ریامسرش ینادر  .در آمد اجـرا مرحلـه به نایرا آمارمرکز 

 مسکونی کشـــور محل ییاط روستاز نقا یک در هیچ که یـریاعش یارهانواو خ ط شهریانق ورزیاکش یاهلیتا، فعطرح یناشد. در  آوریعجم

و  0930، 0939 یاهلادر س ییاروست ورزیاکش گیریآمار ، طرحذکورم ریامز سرشا صلاح یآمار رچوباچ ساسا شتند، منظور نشد. براند

 ضمن زندگیاد سا، جه0961لادر س منتشر شد.آن  یجاو نت اجرا نایرا آمارتوسط مرکز  0966و  0960 یاهلاو نیز در س 0933 یتالغ 0936

 کرد. وریاگرد ،نایرا آمارمرکز  0932 لاس ورزیاکش ریامسرش یاجراز ا صلاح تاعطالا بهامش تیاعطالا، ییاروست مهاسناتهیه شن طرح یاجرا

ت ار موجوداهم در کنش هستند و بر رشد و نمو و رفت ات زنده که بارجی و موجودامل فیزیکی خاز عوای امجموعهز است ارت اعب :محیط زیست

نیز  ارت عن و طبیانسان امی ملابوده و تعزیستی  مل طبیعی، زیستی و غیرامجموعه عوزاتر این محیط زیست چیزی فرابرابن .رنداگذمی ثیرات

مل اه عت به تفکیک ساثیراین تاست که ار گرفته ان قرانسای اهلیتاثیر فعای مختلف تحت تاهطبیعی به صورت محیط زیستشود. مل میاش

 شد:ابدهنده محیط زیست طبیعی به صورت زیر میتشکیل

آلودگی  وآب  بعاز بین رفتن منا آب،ز حد امصرف بیش  شود:صه میدر سه مورد خال اهبآن بر روی انسای اهلیتات فعاثیراتترین مهم :بآ

آن  یشافزاو روند ها آبآلودگی  نارند. میزادر پیش رو د است که برخی کشورهان دیگری انیز بحرها آب کیفیت.ی سطحی و زیرزمینیاهبآ

ه بشیرین هستند که آب  میناتبع مهم امن اهچهاریو د ازیرزمینی و رودههای آب یاه. سفرهستاکننده نار نگراط کره زمین بسیاری نقادر بسی

 .رندار دان قرانسای اهلیتاتوسط فعآلودگی  در معرض طور مستقیم

د. شونمی یـعای زراهنـن زمیاهش تواـریب و کـیش که موجب تخاـز مسمومیت و فرسا تندراک عبان بر خانسای اهلیتافع آثارترین مهم :كاخ

ل، ان حیا ایرد. بگم میانجا امت دای سطحی و تغییراهبآناد، رواملی چون باست که به وسیله عوای طبیعی ادیدهک پایش خابه طور کلی فرس

یی و ازدتع، جنگلادر مر اهماد زحدا بیش یارکشتی، چتک تعی، محصوالای زراهزمینآبیاری  عت مفرط،از جمله زران انسای اهلیتافع

 د.شونمیآن آلودگی  یتاک و در نهاد و تخریب خایجان روند ادل موجود میاز بین رفتن تعاعث ایی بازنابابی

محیط  ن وانسامتی مطلوب بر سالان آثارد ایجال امحتان که انسامستقیم هر عنصری توسط  غیر از ورود مستقیم یاست ارت اعب اهو آلودگی :اهو

 .شداشته باد ازیست ر
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 هیماریف و مفاتع

 ز(ابرق، نفت و گ آب،)نرژیا

ند. هست اراد ابلیت تولید و تجدید شدن راه مدت قارند و در کوتاشود که در طبیعت وجود دیی گفته میاهنرژیابه  :ی تجدیدپذیراهنرژیا

نرژی زمین ابی، آنرژی انرژی سبز )زیست توده(، امل: است. شان امز زاحد ابل دسترس در هر وانرژی موجود و قان ادر میز هاآنمحدودیت 

 گردند. نوس میاقیاج، جذر و مد و اموای اهنرژیادی و انرژی بانرژی خورشیدی، ا یی،امگر

 والر معماین مقداست. اد نکرده ایجای درامد بضالاو فآب  یاهی شرکتایل مختلف بربر دالاکه مصرف شده ولی بنآبی  حجم :درامد  ب بدونآ

 شود.رش میانه گزالابه صورت س

 .دشومی تبدیل مینیزیرزآب  یا و سطحیآب  به که یجو یهاشیزر زا حجمی تجدیدپذیر: بآ

 ست که به صورت تنظیم شده )کنترلایی اهکثر ظرفیت کخیره ورودیاز حدارتست اری سد بوده و عبابردت بهرهاعطالا :افته سدهاب تنظیم یآ

 شود. رج میاز سد خال اشده( در طی س

 نكته:

ستافته صفر احجم تنظیم یآبی  لای سابتداو در  گرددسبه میایتم به صورت تجمعی محاین ا. 

ست.از حجم کخیره سد اده استفابه مفهوم  فته منفی گردد،اتنظیم یآب  در صورتیکه حجم 

یین دســت مصــرف ادی مصــرف، در پانبودن مب آمادهگردد ولی به جهت رج میاز ســد خامه ابرن ایی که به صــورت کنترل شــده و بابهآ

 گردد.                ظیمی سد تلقی میتنآب  گردد، جزءنمی

 یابـر کـه وتامتفـ یاهـنسـبت ابـ زومرهـیـا و لقویـحـ طـور عمـدهبـه یاز هیـدروکربـورهــا ســتا یامیـزهاموتـور  بنـزین موتور: بنزین

 شود.می فهاضاآن  به لیآ تاز ترکیبا برخی ن،آ سوزیمارآ درجه یشافزا

 یک رداو ژپمپا یا و ثقلی رتبصو مینی(زیرز و )سطحی مختلف بیآ منابع زا مشخص عیازر لسا یک لطو در که بیآ حجم :ورودیآب  حجم

 د.شومی هکشیز وری بیاآ شبکه

مل مجموع حجم اگیرد و شر میال مخزن قرامز نرانه( و تراز کف مخزن )بستر رودخاست که بین تراز مخزن احجمی  :حجم کل مخزن سد

 شد. ابده سد میمفید و حجم مر

ر اقر ریابردیین ترین تخلیه کننده بهرهاز کف پانه( و تراز کف مخزن )بستر رودخاست که بین تراز مخزن سد احجمی  :حجم مرده مخزن سد

 شود.دست سد پر میالابریز بایش حوضه از فرساصل ات حاز رسوباز ظرفیت سد به تدریج در طول عمر سد این حجم اگیرد. می

 لاس در ولیها نرژیا عرضه رامقد به نسبت معین لاس یک ولیها نرژیا عرضه رامقد وتاتف درصد خصاش ینا ولیه:ا نرژیا عرضه نهالاس رشد

 ست.اقبل 

زی، وراز جمله شرب، صنعت، کشای مختلف ازهانی میناتبه منظور آب  تنظیم اف یانحرای کخیره، ابرآب  ناجریبل است که در مقای ازهاس سد:

 شود. خته میاب سیرو و کنترل سیالتولید ن

ورزی، شرب، صنعت، تولید نیرو و از جمله کشای مختلف ازهانی میناتکه به منظور آب  کنترل ای کخیره، تنظیم یابر ستا سدی :سد مخزنی

 گردد. د میایجاب کنترل سیال

 .کشور کل جمعیت بر تقسیم ولیها نرژیا عرضه کل نامیز زا ستا رتاعب ه:یولا ینرژا عرضه نهاسر
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 .کشور کل جمعیت بر تقسیم ییانه مصرف کل زا ستا رتاعب :ییانه مصرف کل نهاسر

 اهملاح نرژیا غیر رفامص یاستثنا به ییانه ناکنندگمصرف به شده توزیع نرژیا یاهملاح نامیز زا ستا رتاعب :ینرژا ییانه مصرف نهاسر

 .کشور کل جمعیت بر تقسیم

 شد.است که به مصرف شرب رسیده بامصرف شده کشور آب  زاحجمی  بخش شرب:مصرف شده در آب  سهم

 ست.است که در بخش صنعت به مصرف رسیده امصرف شده کشور آب  زابخشی  مصرف شده در بخش صنعت:آب  سهم

 ست.اورزی به مصرف رسیده است که در بخش کشامصرف شده کشور آب  زابخشی  ورزی:امصرف شده در بخش کشآب  سهم

نرژی ال انـتقالکتریکی که به منظور ات ایر تجهیزاو س اهبلا، خطوط، کاهز یک سری پستاست ارت ایک شبکه عب ل و فوق توزیع:انتقابكه ش

 ند.ایی متصل شدهاکننده نهبه مصرف اههاز نیروگا

ند به اتوشود که میرند، گفته میاد عهدهبهعی اقطعه زر ات ارآب  ل و توزیعانتقای که نقش تاسیساتبه مجموعه  :ری و زهكشیابیآشبكه 

 شد. این دو باز اترکیبی  ار و یاصورت ثقلی، تحت فش

ن مطمئآب  میناتی اهبلیتات و قانامکاز اشود که و زهکشی گفته میآبیاری  تاسیساتز ای ابه مجموعه :ری و زهكشی مدرنابیآشبكه 

 شد. اب 2و  0ل درجه اناژ و کاه پمپایستگا افی یانحرا سد از سد مخزنی یابگیر آ تاسیساتی ارار و دابرخورد

ی اهولتی( و پست 981و 221ر ضعیف )اکیلو ولتی( و فش 99و  00، 21ر متوسط )ایی و زمینی فشاز خطوط هوامجموعه متشکل  شبكه توزیع:

 شود.ر گرفته میانرژی برق در یک محدوده معین به کای توزیع اشد که برابیی میازمینی و هو

 سبهاخلی محاد لصاخان تولید بر ولیها نرژیا عرضه تقسیم زا و ملی داقتصا سطح در نرژیا ییاراک تعیین یابر ستا خصیاش :ینرژا عرضه شدت

 .ستا رفته راکبه نرژیا رامقد چه تامخد و الاک زا معینی رامقد تولید یابر دهد می نانش و گرددمی

نده زای فنی ساهگیرد و در لوحه ویژگیصورت میآن  ساساحی مولد برق برارش و طران و سفامی که پیان پیوستهاتو ظرفیت نصب شده:

 .شود(درج میآن  تازنده بر روی مشخصازطرف ساتور که اژنر امی یک توربین یاشود. )قدرت نککر می

یر ادر کخ تغییر لملللی،ا بین یاهامیپاهو و اهیکشت سوخت ت،ادراص یامنه تارداو وهعال به نرژیا یاهملاح کلیه تولید: هیولا ینرژا کل عرضه

 ی.آمار تافختالا و شده دایجا

 یطارش یابرآن  تامشخص کپال برروی زندهاس زطرفا محرکه نیروی تولیدی هادستگ اب توربین هادستگ یک می(توربین:اسمی )نا قدرت

 .گرددمی مشخص تاکیلوو برحسب سمیا قدرت کوچک یاهشینامدر. ستا شده نوشته تاوامگ ای راسب بخا برحسب معینی

ز اند گنام) «نفت اب هاهمر»، «هککال» صورت به گویند کهمی غنی ای طبیعی زاگ ار زیاگ و نفتی بعامن زا ز تولیدیاگ (:طبیعی) غنیز اگ

 .شدابمی دسترسی بلا( قو سرخون سـرخـز سایر گاـر کخـ)نظی «قلـمست»( و ریاجاغا منطقه

یمی )هیدرولوژی(، قلایط محیطی و اب شراحتسا ابآبی  ه برقابل تولید یک نیروگانرژی قاز بیشترین است ارت اعب نه:الیانرژی سامتوسط تولید 

 .های نیروگانه خروجی مولدهایانه( بر روی پالانی معین )سامن توربین طی یک دوره زامندارکرد و راعت کاس

 شد. ابری میاب تجانشعای ارامشترک برق د ری:امشترك تج

 شد.  ابنگی میاب خانشعای ارامشترک برق د نگی:امشترك خ

 .اهملاح نرژیا غیر رفامص یاستثنا به ییانه ناکنندگ مصرف به شده توزیع نرژیا یاهملاح نامیز :ینرژا ییانه مصرف
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ی ازا به هانیروگ سوخت قاحترا زا شیان کربن کسیدا دی زاگ رانتشا نگینامی :یهاروگین بخش در کربن دیکسا ید رانتشا خصاش نینگایم

 کشور. در رتیاحر یاههانیروگ زا برق تولید عتاس تاکیلوو هر

 ست.ابی بوده و به مصرف رسیده ابل دستیاقآب  بع تجدیدپذیراز طریق مناشود که بی گفته میآر ابه مقد مصرف شده:آب  نامیز

 ودموج برق یاهپست عتابه س عتاس راب کثراحد شتاددای زا عتاس تاوامگ ای عتاس تاکیلوو برحسب برق: نرژیا تادراص ای تارداو نامیز

ن آ آمار و امضا نایرا و یهاهمس کشور دو توسط نهالانه و ساهیام صدور( بصورت ای )ورود نرژیا دلاتب و برگه گرددمی سبهامح کشور یامرزه در

 .گرددمی لارسا نیراتو شرکت و نایرا برق شبکه شرکت مدیریت به یامنطقه برق یاهشرکت برق رازاب حداو طریق زا

مع نی معین، جامبریز در یک دوره زآی جوی )میلی متر( که در سطح حوضه اهع ریزشارتفانگین امی :بریزآرندگی در حوضه اع بارتفان امیز

 .شودمی

 جاخرستا اط دنیاز نقا ، در بعضیدر زیرزمین نفت طبیعی زنامخ زاست که ات هیدروکربوری از ترکیبای پیچیده امیزهآم انفت خ م:انفت خ

 و روژنشد. بجز هیدابمی تیکامروآ ابعضو  تیکالیفآ یاربورهـدروکـهی عاشبا و غیر عاشبا تاز ترکیبا متشکل ،طور عمدهبه ماخ شود. نفتمی

یکل، ن ونـچیی اهزـو فل ، گوگردژنـکسیا، زتانند ام ریـصر دیگاـد، عنـرونر میامش به ماخ نفت دهندهتشکیل صلیا رـدو عنص که نـکرب

 .ستار متغیر ابسی ییاو شیمی فیزیکیی اهژگیـز نظر ویا ماـخ ، نفتجهت همین رند. بهاوجود دآن  در کم راهن به مقدآو  دیمانآ، وسدیم

 ناعنوهـب آوردهفر یناشد. ابمی تیکیامروآو  نفتینی فینی،اراپ ورـربـدروکـهی وعـن ز سها و متشکل ماخ تـز نفا رشیـد بـسفی نفت سفیـد: نفت

 .ستا جت سوخت دهنده تشکیل صلیاد از موا رود و یکیر میاک به رتیاکز حرامر و سوخت یشیامرـگ وختـس

ز ا یداتعد و سوخت و صنعتی ورزیاکش تالآشینام سوخت ناعنوو به آیدمی دستهسفید ب نفت برش زابعد  که ستا یاآوردهفر ز:اگ نفت

 رود.ر میاک به رتیاحر تاسیساتو  عمومی نقلیه یلاوس

 ست.ا بستهات وابرق و تجهیزنیروی ی اهر مولداستقراز محل ارت اعب ،هانیروگ :هانیروگ

در  جهت مصرف اهنهارودخآب  نیانرژی جریا ای اشته شده در پشت سدهانباآب  نسیلانرژی پتاز اآن  که در ستاهی انیروگ :بیآه برق انیروگ

 .شودده میاستفای تولید برق ای بربآتوربین 

نده ابرگردنرژی برق از به ایع و گام مد،ای جاهیی موجود در سوختاشیمی نرژیاآن  در که ستا هیانیروگ (:یشیام)گر رتیاحر هانیروگ

 شوند. ین تعریف میامل اترکیبی و دیزلی ش هچرخ زی،اری، گای، بخای هستهاههاشود. نیروگمی

 تاطارتباو  حمل و نقل

ز ا مالاکآن  ی رفت و برگشتایل نقلیه موتوری که مسیرهای عبور وسار خط عبور )دو خط در هر طرف( براقل چهاحد است باهی ار ه:ار آزاد

قلیه یل نایر وساده، دوچرخه، سابر پیاشد. عبور عاط معینی، میسر بادر نقآن  زاو خروج آن  سطح بوده و ورود بهی هماهطعاقد تقا، فایکدیگر جد

 ست.اری ممنوع ایل نقلیه تجاز وسابخشی  ام یامردی عبور تاغیر موتوری و در مو

 ری شخصی.او وسیله ب یادهاری حمل و نقل عمومی جان باوگاشده توسط ن اجهبای جالاک :راب

 اهرکتر شاختیار، در اشود و به منظور حمل و نقل بنوشته میآن  ننده درار، وسیله نقلیه موتوری و رات باست که مشخصاری اداگ بهرب مه:ارناب

 .گیردر میار قرات حمل و نقل باموسسو 

 شود. می اجبهاج امپیاست که توسط هوا فراه مسارهم راب جزی بامهارناب یی:ارهواب
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ز ا مالاکآن  ی رفت و برگشتایل نقلیه موتوری که مسیرهای عبور وسار خط عبور )دو خط در هر طرف( براقل چهاحد است باهی ار :هابزرگر

 رد(.اسطح دطع هماقل یک تقارد )حدابه صورت محدود وجود دآن  سطح و دسترسی درطع هماد تقایجان امکاو  ایکدیگر جد

 شد.از بانی ت موردام عملیانجابه منظور  اورهای پهلودهی شنازم برت الانامکای اراکه د ادری خشکی وقی محل تال بندر:

 . شودمیم انجاری ای تجالارگیری کات مربوط به تخلیه و باعملی اصرفآن  ست که درابندری  نی(:ازرگاری )بابندرتج

 ت.سازی اچند مرحله پرو از، دریک یاره پروامش ه دیگرتحت یکاه به فرودگاز یک فرودگا امپیاحرکت یک هو ز:اپرو

 د.قطع کن ای کشورراز، مرزهاگر درسیستم پرواشد حتی اخل کشور بادآن  مقصد و امبدزی که اپرو خلی:از داپرو

 د.شازکشور بارج اخآن  مقصد ای امبدزی که اپرو: لمللیاز بین اپرو

ی کشور از فضازه قبلی، بدون توقف اجاکسب  ایی کشور و بافیک هوات کنترل ترامخدز اده استفا اشود که بزی گفته میابه پرو زعبوری:اپرو

 عبور کند.

ز اخروج  ز کشور وات به قصد عبور اطبق مقرر ز یک نقطه مرزی کشورا نقلیهوسیله  افر یامس ار یاورود ب :)لمللیاعبور موقت بین  (نزیتاتر

 گویند. انقطه دیگر مرزی کشور ر

 زارجی( اخ اخلی یا)د یادهاج نقل و حمل ناوگان طریق زا و شداب کشور زا رجاخآن  مقصد و امبد که ستا ییاهالاک نامیز ی:ادهاج نزیتاتر

 د.شومی حمل مقصد کشور به کشور مسیر

 . شدابمیدره اد قبوض صاتعد ین وفالافر اد مساتعد ،یننالآفر اد مسامل تعداش :شده ریلی اجبهاجفر اد مساتعد

 .رسندمیینترنتی به فروش ای اهز طریق سیستمای که یاز بلیط هادسته آن  ملاش :یننالآفر امس داتعد

   .رسندمیفرتی به فروش ای مساهنساژآطریق ز ایی که اهز بلیطادسته آن  ملاش :ینفالآفر اد مساتعد

 .شودمیدر ار صاقط رییسست که توسط ایی اهز بلیطادسته آن  ملاش د قبوض:اتعد

ر اژ بانرده و تار واژ با، تندرهار صاژ بای مجموع تناه کل منهرگیری شداژ بامجموع تن نقل ریلی: رگیری شده توسط حمل واخلی باد راب ژاتن

 .نزیتاتر

لی لملابینشده  اجبهاخلی و جارگیری شده دامحسوب کل ب امجموع وزن حقیقی ی نقل ریلی: رگیری شده توسط حمل واکل ب راب ژاتن

 .نزیت( بر حسب تن در شبکه ریلی کشوراتر -دره اص -هردا)و

رد انداستافربری ات مسامئه خداراخلی ال داوج که یک ترمیناعت افر ساد نفر مساتعد :خلیای دازهافر در پروایی مساجبهان پذیرش و جاتو

 گویند. دهدمی ار

فربری ات مسامئه خدارالمللی ال بین اوج که یک ترمیناعت افر ساد نفر مساتعد :لمللیای بین ازهافر در پروایی مساجبهان پذیرش و جاتو

 گویند. دهدمی ارد رانداستا

 نتینریاک تخلیه ار وراشن زا نتینراک نمودن لیاوخ نتینریاک رگیریاب ار وراشن بر نتینراک راب ریارگذاب :نتینریا(ک رگیریاب و یی)تخلیهاجبهاج

 .   گویند

 شود.صلی و فرعی تقسیم میاست که به دو نوع افر امس ار و یایی باجبهایل نقلیه ریلی به منظور جای تردد وسامسیری بر هن(:آهاخط ریلی)ر

 کنند.به یکدیگر متصل می ار هنآهای راههایستگاخطوطی هستندکه  هن(:آهاصلی ریلی)راخطوط 

 .شوندخته میان خطوط فرعی شناری به عنونوامری و اتج-مل خطوط صنعتیاصلی، شاخطوط غیر  هن(:آهاخطوط فرعی ریلی)ر
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ز اخصوصی  انی دولتی یازرگاعی و بای صنعتی، زراحدهای واضابه تق افرعی هستند که بن خطوط هن(:آها)ر ری ریلیاتج-خطوط صنعتی

 شوند. ضی متصل میای متقاحدهاهن منشعب و به وآهاه رایستگاخلی اخطوط د

و  اهو لوکوموتیو اهگناو تفکیک و تنظیم یاهن، برآهار تیتشکیـال یاههایستگادر  فرعی هستند که خطوط هن(:آها)ر نوری ریلیامخطوط 

 ت.ساشده  ثاحدانور( امر )اقط تشکیل 

ز کشور ارج اخ اخل یای دات گردشگری برامئه خدارامجوز به منظور  فتادری ای که باموسسه (:فرتیانس مساژآ)فرتی ات مسامدفتر خد

 شد.اشده ب سسیات

 .شندابمی هار تارادا ریانگهد اکه ب شهری درون هار و فرعی هار ،صلیا هار ه،ابزرگر ،هارآزادمل اش ی موجود:اههار

ر ابرقر ان راستاخل ای بزرگ داشهره ان باستاکز امر او ی هااستانکز ان مراط میارتباچند خط عبور که  ادو ی است باهی ار :صلی درجه یكاه ار

 شد.اشده ب از هم جداآن  ی رفت و برگشتاند مسیرهاتود و میکنمی

ن استاخل ای داط بین شهرهارتباشد و اند بیشتر باتورد میادر برخی موآن  د خطوطادو خط عبور که تعد است باهی ار صلی درجه دو:اه ار

 کند.ر میابرقر ای بزرگ( ران و شهرهاستا)بجز مرکز 

نعتی، ی صاهکرکز و شها، مراههایشگالانند پامن )استافیکی در یک ای تراط بین مولدهارتبادو خط عبور که  است باهی ار ه فرعی درجه یك:ار

ر اقربه شهر بر اتر یالابندی بطبقه اه بابه ر ار اچندین روست ان یاط بین یک بخش، دهستارتبای( و همچنین آموزشکز اورزی و مراکز کشامر

 ست.اتر الابندی بطبقه ای باههاتر به ریینابندی پطبقه ای باههافیک راکننده ترکند و جمعمی

تر و الابندی بطبقه ای باههار اب ایکدیگر ی ار و بیشتر بانوای بیست خاهاط بین روستارتبادو خط عبور که  است باهی ار ه فرعی درجه دو:ار

 کند.ر میابرقر اشهری و ...( ریحی برونکز تفراکز صنعتی، مرانند مرامفیکی کوچک محلی )ای تراط مولدهارتبا

بندی طبقه ای باههار اب ایکدیگر ی ار بانواز بیست خای کمتر اهاط بین روستارتبادو خط عبور که  ایک ی است باهی ار سه:ه فرعی درجه ار

 .کندر میابرقر اتر رالابندی بطبقه ای باههاور به شبکه رای مجاهتر و همچنین دسترسی زمینالاب

 ست.افت طی شده ان و مسامز مدت زانظر هر هدف، صرف ان دیگر بان به مکاز یک مکاد افرایی اجبهاج سفر:

آن  لیتانی بوده و مرکز فعایراع اتبامتعلق به آن  ماز سهاز نیمی ابیش  ،ن به ثبت رسیدهایراست که در اشرکتی خلی: ایی دامپیاشرکت هو

فر امس ر وایی بانقل هو به حمل و، یی کشوریامپیاهو سازمانت اطبق مقرر یی کشوری وامپیالی هوای عاشور ییداتز اشد که پس ان بایرادر 

 زد.اپردمی

  د.شومی درجآن  در فربریامس عمومی نقلیه یلاوس نافرامس تایر مشخصاس و داتعد م،ان که ستا سندیصورت وضعیت: 

    .داد مانجا رگیریاب و تخلیه تاعملی مطلوب، یطاشر در نابتو بندر در که ظرفیتیدر: اسمی بناظرفیت 

 .نمود اج بهاج فرامس نابتو مطلوب یطاشر در که ظرفیتی رامقددر: افر در بنامس جاییجابهفیت ظر

 د.ام دانجانتینری ارگیری کات تخلیه و بایط مطلوب عملیان در شراظرفیتی که در بندر بتو :درانتینری بناظرفیت ک

حسب مورد آن  زا بخشی از کل یات نصب شده که اجهیزت و تاسیسات ،هانامختامل ساش آب، ای و مشخص برروی زمینی امنطقهه: افرودگ

ه اودگمل فراشود و شمیده استفای پستی اهمحموله فر وامس ر،ایی باونقل ه حمل و یل پرنده واع وسانواحرکت زمینی  ست وابرخ ی نشست،ابر

 ست.ا لگردابه افرودگ ه مشترک وافرودگ یژه،وه افرودگ ،لمللیاه بین اگفرود یی،اهو ه مرزافرودگ ،خلیاد

 .گیردمیر ار حمل کننده قراختیاکه در صورت لزوم در  الای تسهیل حمل کاو به شکل مکعب مستطیل بر فلزی ست معموالای امحفظهنتینر: اک
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 رد.اد انتینر رامل کحبلیت است که فقط قاکشتی  نتینری:اکشتی ک

رفی نرژی مصاگیرد و برحسب نوع ر میاده قراستفامورد  اهگناوردن وآی به حرکت دراست که برای نیروی کشش اراوسیله نقلیه د یو:لكوموت

 .شودبندی مینوری( طبقهامصلی و اده )استفانوع  ری( وا)برقی، دیزلی و بخ

 شود.یی میامپیای هواهحویل شرکتت که تانامامه و از پست ناعم ات پستی م مرسوالامت یی حمل شده(:ایی)پست هوامحموله پستی هو

    دهد. م میانجاست که سفر ایل حمل و نقل عمومی( ایت کننده و خدمه در وساننده، هداره )بجز راسو اده یان پیانسا :فرامس

ن نوع یادر  هاآنمدت سفر  اد و تقریبکننده میاستفانقل ریلی  و ز سیستم حملاآمد  ی رفت وانه برانی که بطور روزافرامس ی:افر حومهامس

 شد.ابعت میاز یک ساکمتر  اسفره

 د.ز سفرکناپرو زا یک مرحله منفرد در زاره پروامتحت یک ش امپیاهو از(که باوخدمه پرو آنان)بجزخلب فردی یی،اهو فرامسیی: اهو فرامس

 آغازرش اه مورد گزاز فرودگا ایی خود را، سفر هونایگابه صورت ر اخت وجه و یاردل پانی که در قبافرابه مس :خروجی ام یاعزایی افرهوامس

ز اند و پس اده شدهاز پیاز یک پرواد )اهند داخو مهادا ار یی خوداهو سفر هان فرودگامکه دره ن ورودیافرامس زاندسته ابه  همچنین و کنندمی

 .گرددنزیت مستقیم نمیان ترافرامل مساریف شین تعا. شودق میطالادهند( مه میادافرت از دیگری به مساپرو امدتی ب

 (شوندرج میاه خاز محوطه فرودگا) بدایتمه میارش خاه مورد گزارودگدر ف هاآنیی انی که سفر هوافرابه مس :دیورو ایی پذیرش یاهو فرامس

مه ادافرت از دیگری به مساپرو از مدتی باپس  ند واده شدهاز پیاز یک پرواد )اهند دامه خوادایی خود انی که به سفر هوافراو همچنین به مس

 .گرددنزیت مستقیم نمیان ترافرامسمل این تعریف شادهند(. می

 قطع کند.  ار ی کشوراو مرزها زامسیر پرو گراحتی  شداب خل کشوراد و درا زامقصد پرو و امبدست که ایی افرهوامسخلی: ایی دافرهوامس

 شد.اب خل کشوراد در واز امقصد پرو رج وادر خ واز اپرو امبدست که ایی ار هوفامسلمللی ورودی: ایی بین افرهوامس

 شد.اب زکشورارج اخ در وا زامقصد پرو خل وادر د واز اپرو امبدست که ایی افر هوامسلمللی خروجی: ایی بین اهو فرامس

     ست.ان امحد زاز کشتی در واده شده امحموله پی :ر کشتیار تخلیه بامقد

       ست.ان امحد زارگیری شده بر روی کشتی در وامحموله ب :رگیری کشتیار بامقد

 .شدافر بامس ار و یاحمل و نقل بآن  لیتایل نقلیه موتوری که فعاز وسای ابه مجموعه (:یادهاجنقل عمومی ) ن حمل واوگان

ت ساده از طریق جار احمل و نقل ب اصرف هاآنلیت اه فعشود کن حمل و نقل عمومی گفته میاوگابه ن ر:اب یادهاجنقل عمومی  ن حمل واوگان

 ست.اتن  2ز ابیش آن  رپذیریافیت بو ظر

ز افر احمل و نقل عمومی مس اصرف هاآنلیت اشود که فعن حمل و نقل عمومی گفته میاوگابه ن :فرای مسادهان حمل و نقل عمومی جاوگان

 شد.ابیه میاری کران و سوو ،توبوس، مینی بوساع انوامل است و شاده اطریق ج

 در به حرکت نیستند.ایی قاو به تنه دنشومیگرفته  راکبهبر روی ریل  الای حمل و نقل کاکه بر یانقلیهیل اوس ری:اگن باو

در اموتیو قکول اه باهمر او به دو دسته خودکشش ی دنشومیگرفته  راکبهفر بر روی ریل ایی مساجبهاجی اکه بر یانقلیهیل اوس فری:اگن مساو

 .شندابمیبه سیر 

ینترنت ا شد. یک فرد متصل به شبکهابت متنوع میاعطالاوی ای کوچک و بزرگ که حاهنایارطی ارتبای اهری شبکهامشد بیاپیوند تعد :ینترنتا

 .ت کنداعطالادل اتبآن  اند باتوین شبکه بوده و میاز اشد بلکه جزیی ابینترنت نمیاگر و مرورگر هدهامش اتنه

 ست. اتر نیه و بیشایت بر ثاکیلوب 236سرعت  اینترنت بادسترسی به  :ند پهناینترنت با
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 ست.ای کل شبکه پستدرامد  به یت نوین پستامخددرامد  درصد ت پستی:امنوین پستی به کل خد تامخد یدرامد یش سهمافزا

به  او ی لیام ،کییلکتروناکی، یزیف دابعاز ایکی نی در اه پستی جهیداتحای اههیتوص ایمعه از جایست که حسب ناخدمتی  ن پستی:یخدمت نو

  .گرددمیئه اران ایبه مشتر ابه صورت مجز ایصلی پستی و ات امخد اه بافزوده همرارزش اد اجیا ابو  دیتول هاآنز اصورت ترکیبی 

 .ستا تی در کل کشورالی و غیر عملیامرونیکی و لکتاد فیزیکی، ابعات پستی در امئه خداراز اشی ای ندرامدها کلیه پستی: درامد 

CDN)1(: راختصا به که ال محتویشبکه تحوCDN مستقر هستند و  این نقطه دنیست که در چندا اک شبکه بزرگ سرورهی .شودز گفته میین

ده ائه دارابر راکبهن سرور یترکیق نزدیطرز اربر ای کیایفات جغریتوجه به موقع اب امحتو CDN زاده استفا اند. باع شدهیی توزیایفاصورت جغربه 

هو، اینند گوگل، امنی ای جهاهتیاو وب س الاک بیفاتر ای باهتیاند در وب سای باو پهن ال محتویش سرعت تحویافزاس در ین سرویا. شودمی

 ت.سار ارگذیثار تابسی …س بوک و یف

 ست.ازی شده انداهارزی امج یات در فضیمنا میناتد ایجابه منظور  عی:امجتانت انه صیاماس

و ست ایی )دولتی، عمومی و خصوصی عمده( اجرای اههادستگت بین اعطالا رچهاکپدل یانه تبامایک س :(2)(NIXت ملی)اعطالادل ارکز تبم

ت اعطالال دال تبیی تسهابرآن  ست که دراقت بستر مشترکی یدر حق NIX. شدابیک میلکتروناخت دولت ارسیصلی توسعه زان ارکاز اکی ی

 یهاسازمانن ایت ماعطالابدل  و رد است تا شدهیحارچه طراکپیر اختاس اب یرافزاو سخت یرافزامسطه نراو یاهستمی، ساههاهمگون دستگان

 د.ریم گانجان ممکن امقل زامن و در حداصورت  دولتی به

 نیاوای فرایال مزین دلیهمشود و بهت دولتی مربوط میامل دسترسی مردم به خدیمنظور تسهبه وریافن زاده استفا لكترونیك:ات دولت امخد

ت رسمی هر یاجعه به وبسامر او ب نترنتیا قیطر زانند ابتو کشورن یکناد سیابآن  زیانداه ار اکه ب ردال دادنببه ارهاکون و کسبای شهروندابر

 .زندامل بپرداتع ر کنند و بهاط برقرارتباشهر آن  ن دولتیارمنداک ادگی باسشهر، به

 وریافن و نکیاب پست ،پستی تی،ابرامخ تامخد ییاروست طانق در که تریادف داتعد :ییاروست تاعطالا وریافن و تاطابرتا تامخد ترادف

 .دهند می ئهارا مردم عموم به تاعطالا

TD ظرفیت ،Fiber دایری و xDSL منصوبهز مجموع  اند ارت اعب بت:اند ثابه پهن ب ارهانوادسترسی خ − LTE رانواد خاتقسیم بر تعد. 

 ئه سرویسارا آماده ار شده و یابرقرآن  ریقز طاو سرویس مشترک  اجرامحل مشترک  اکه ت شودمیق تالابه پورتی  یر:اپورت فیبر نوری د

 .شدابمیی مشترک اضاحسب تق

TD-LTE:  شدابمییی شبکه انتهافت نصب شده در نقطه ال و دریارسادیویی ات رال مشترک به تجهیزاتصاسمی اظرفیت. 

 ست.ال مشترکین به شبکه اتصای ایت برای نصب شده در هر ساهنتنآ دیویی:ات راتجهیز

 .شودمیت تعیین ازنده تجهیزاکه توسط شرکت سآنتن  ن مشترکین بهامل ممکن همزاتصاد اظرفیت تعد ی:سماظرفیت 

SLD)1): ر اشود، بکده میاستفالوگ انان جفت سیم مسی که در خطوط امز هات اعطالال انتقای اشد که برابری میاستیجال اخطوط دیجیت

 شود.ری میامگذان xDSLصورت به معموال DSLری انحصاست و ار ازگانی سای جهاههمه شبکه اب است که تقریباسرویسی  DSLگیرد. می

 .شدابمین اضیابه متق DSLی از سرویس هائه یکی ارا آمادهکه آن  زارج اخ اتی و یابراکز مخاد پورت نصب شده در مراتعد: xDSLظرفیت 

 شند.اهر دو جهت ب او در یک و ی Kbps236ز ار بیشت اوی و یامس هاآنینترنتی که سرعت ات امخد :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  Kbps236ز ابیشتر  اوی و یاسرعت مس اینترنتی بات امئه خداران امکاکه  شودمیق طالایی ابه روست ی دسترسی پرسرعت:ارای داروست

 شد.اب اراد ات( راعطالاپلود انلود و اجهت )د هر دو او ی در یک

 ست.ای کشور از مرزهارج ادر خآن  و مقصد امبدشور که ز کافیک اتر عبور :ینترنتا نزیتاتر

 نیازرگاو ب معدن صنعت،

 .«0بخش دی در اقتصاقسمت رشد »هیم او مف ریفارجوع شود به تع :فزودهارزش ا

 .«0بخش دی در اقتصاقسمت رشد » هیماو مف ریفارجوع شود به تع :ه صنعتیارگافزوده درکارزش ا

س قیمت فروش، در اساوری شده بر ام و فراد معدنی خامل موادن شابل عرضه )فروش( معات قازش تولیدرامجموع : معدن تاتولید رزشا

 .ستامحل معدن 

 .ستاآن  یاهدهارزش دای ای معدن منهاهندهارزش ستا :فزوده در بخش معدنارزش ا

س اساوری شده بر ام و فراد معدنی خامل مواش دنابل عرضه )فروش( معات قارزش تولیدامجموع  :( در معدناهندها)ست اهفتیادری رزشا

 ت تولیدیامبت خداب اهفتیایر دریارزش سان معدن و غالای توسط شایهامل سرامواسی اسات اخت و تعمیرارزش ساقیمت فروش در محل معدن، 

و برق،  آب ه، فروشاگآزمایشیل اجزئی وست اری، تعمیرادات ازم و تجهیزان و لوامختات جزئی ساتی، تعمیرای کنترارهاز قبیل کاو غیر تولیدی 

 ست.ای طبخ شده و ... اغذ

یر ابرق و س آب،د منفجره، ازم یدکی، سوخت، موام، لوادور کمایل کار و وسابزاد، ارزش موامجموع  :( در معدناهدها)د اهختیاپرد رزشا

هی، اگآزمایشل ـیاـن، وسامـختاـ، سآالت ماشینی ـزئـت جارـمیـعتی، تارـنتـی کارهاز قبیل کات تولیدی و غیر تولیدی امبت خداب اهختیاپرد

 ست.اری و ... ادات ازم و تجهیزالو

 خت.ان سای در جریاهالارزش موجودی کات اتغییر بل فروش وات قایعارزش ضا ی تولید شده،الارزش کامجموع  :ت صنعتیارزش تولیدا

رزش خوب ای ان که بر مبنایرات ادراری مرکز توسعه صاز طرف کمیسیون نرخ گذا ی تعیین شدهاهالای کاهرزشا :تادرادر ص الارزش کا

 .شودسبه میامح

شت انی و بردای عمراهز طرحانی مورد نیامختالح سامص میناتی ارت برارت صنعت، معدن و تجاز طرف وزامجوزی که  :شت معدنازه برداجا

 شود.در میاهی صاگآزمایشت اکخیره معدنی و نیز عملی ز یکاشت جزئی ایر محدود کشف شده و بردا، کخاهریزهاو

خته اری و تحصیل شده، سای خریدایهامل سراموارزش از جمع است ارت اعب :هارگادرک(ریاگذیهامسر)یایهامل سراموات ارزش تغییرا

 .ستال ای در یک سایهامرل ساموارزش فروش ای ا، منهیایهاسرمل اموام شده در مورد انجاسی اسات اه، تعمیرارگاشده توسط ک

سراموات ارزش تغییرا سراموارزش از جمع ارت اعب :درمعدن(ریاگذیهامسر)یایهامل  سای خریدایهامل  شده،  صیل  شده اری و تح خته 

سط معدن، تعمیر شده در مورد انجاسی اسات اتو سراموام  سعه و  ریاگذیهامسری و ایهامل  شادر زمینه تو ل اومارزش فروش ای اف، منهاکت

 .ستال ای در یک سایهامسر

 .ستادی اقتصای اهلیتافع اط بارتبارکت فرد در اوضعیت مش :لاشتغا

زم و ام، لوادو ار بایل کار و وسابزات نیرو، اتولید و تجهیز آالت ماشینیل نقلیه، ان، وسامختاز زمین، ساست ارت اعب :هارگای کایهامل سراموا

 شود و عمر مفیدگرفته می راکبهه ارگاد خدمت در کایجا ای تولیدی یاهلیتام فعانجای اه که براگراکبهنش فنی متعلق اری و دادات اتجهیز

 .ستال از یک سابیشتر  هاآندی اقتصا
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ت اجهیززم و تام، لوادو ار بایل کار و وسابزات نیرو، اتولید و تجهیز آالت ماشینیل نقلیه، اه، وسان، رامختامل زمین، ساش :ی معدنایهامل سراموا

دی اقتصاگرفته شده و عمر مفید  راکبهد خدمت در معدن ایجا ای تولیدی یاهلیتام فعانجای است که برانش فنی متعلق به معدن اری و دادا

 .ستال از یک سابیشتر  هاآن

ده استفاری شده به منظور اولیه خریداد امصرف مو اه بارگان کارکناست که کای ایهامل سراموا :هارگاخته شده توسط کای سایهامل سراموا

 .نداختهاه سارگاخود ک

ی به آمارری شده در دوره اولیه خریداد امصرف مو ان معدن بارکناست که کای ایهامل سراموا :خته شده توسط معدنای سایهامل سراموا

 .نداختهاده خود معدن ساستفامنظور 

د در احمل مو رگیری واب ن وامختاس وآالت ماشینسرویس  ت جزئی واتعمیر،تیای کنترارهاک بتاختی باپرد :ت تولیدیامبت خداختی باپرد

 ست.امحوطه معدن 

 .ستامیون در محوطه معدن اک اد معدنی بایی مواجبهارگیری وجابت بان بادن به دیگرختی معاپرد د:ارگیری وحمل موابت باختی باپرد

د در ارگیری و حمل موات، باه، تحقیقاگآزمایشری، ادات ازم و تجهیزاتعمیر لو بتای بختاز پردارت اعب ت غیرتولیدی:امبت خداختی باپرد

 ت واطارتبافتی، ای دریاهمابت وانک بارمزد بان(، کارکناختی )بجز بیمه کا، حق بیمه پردآالتماشینن و امختاره ساجاز محوطه معدن، ارج اخ

ن، خرید کتب و امبوناک و اشتراه، حق ایشگامگهی و نات، ان، تبلیغامشت و درابهد یاهی، هزینهآموزشبرسی، حقوقی و ات حسامت، خدابرامخ

 ست. ات غیرتولیدی امبت خداب اهختیاپردیر انه و سارخابدآیی و ات، پذیرانشری

در اصرت اجصنعت، معدن و ترت از طرف وزا ،د معدنی در محدوده مشخصامو فیاکتشات ام عملیانجای است که برامجوزی  :فاکتشانه اپرو

 .شودمی

فت احد صنعتی دریازی وانداه ار تکمیل و د وایجاحل مربوط به ام مرانجاز اپس  سیساتز ارنده جواست که دامجوزی  :ریابردبهره نهاپرو

 .کندمی

نیروی  میناتنبی، ات جات خط تولید، تجهیزاو تجهیزآالت ماشینز نصب است که پس ادی اقتصالیت امجوز فع :ری صنعتیابردنه بهرهاپرو

ت صنعتی لیام فعانجارت به منظور ارت صنعت، معدن و تجاز سوی وزاحقوقی  اضی حقیقی یاست متقابه درخو ای، بنآزمایشم تولید انجانی و انسا

 شود.در میاه صنعتی صارگانبوه در یک کای تولید ابر

 شود.در میاص ی مشخصادن در محدودهاز معاری ابرد ی بهرهابر رتارت صنعت، معدن و تجاکه توسط وز مجوزی :ری معدنابردنه بهرهاپرو

ی ازم بریط الاز شراحرار و افزانرم  2قل اد فروش حداردات فنی و قراز بررسی مستنداست که پس امجوزی  :رافزامری تولید نرابردنه بهرهاپرو

 شود.در میارت صا، معدن و تجرت صنعتاز سوی وزاکنند لیت میار فعافزاص حقوقی که در حوزه نرم اشخا

وره زم و طی دیط الاشر زاحرا اسی بارشناز بررسی کاهی تحقیق و توسعه و پس ان گوارندگاست که جهت دامدرکی  توسعه: نه تحقیق واپرو

 .دگرددر میاصرت اتج و صنعت، معدن رتام محترم وزامقز سوی ا ی صنعتی و معدنیاههابنگن تحقیق و توسعه ای تکمیلی ویژه مدیرآموزش

ز طرف ازم ت الانامکاهم نمودن اد دفتر مهندسی، فرایجا، ثبت شرکت، سیساتز اخذ جواز است که پس امجوزی  مهندسی: نه فنی واپرو

 .گرددمیدر اص هااستان رتاتج و صنعت، معدن سازمان

زم ال تاماقدا مانجا و معدنی و صنعتی پژوهش زمرک سیسات زاجو خذا زا پس که ستامجوزی  معدنی: ی صنعتی واوهش هژکز پانه مراپرو

 .شودمی دراص معدنی ای و صنعتی یاهزمینه زا یکی در اهناستا رتاتج و صنعت، معدن سازمان توسط مربوط یاهلعملادستور و بطاضو طبق
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کنش از واه ک گیرندمیر اقر یمصنوع فایلا یبند در طبقه استرها ی. پلشندابیستر ما یاهگروه یاراکه د شندابیم ایمرهز پلا ینوع :استرهاپلی 

 .شوندیم یدتول یسیربه روش کوب یکولگل یلنتاو  یکلاترفت یدسا ای( DMTت )الاترفت متیلید ینب ییایمیش

 و مصرفی فروش اعرضه بر آمادهشود و صل میاحد تولیدی حاتولید در و یندافرنی مشخص، طی امست که در دوره زار محصولی امقد تولید:

حد تولیدی برسد جزو تولید محسوب ابه خود مصرفی و اشد و یاجنسی بآن  بتادستمزد ب اشته یان دایگابه رر تولید که جنامقدآن  ست.ا

 شود.می

ی امهناس راساشود و برنبوه محصول میاتولیدی منجر به تولید  آالت ماشینت و از تجهیزاده استفا است که بای یندافر :تولید صنعتی

 .گیردر میای بخش صنعت قراهگروهز زیر ا( در یکی ISIC) دیاقتصای اهلیتالمللی فعارد بینانداستابندی طبقه

  .ستاه صنعتی ارگاث کاحدای اولیه برامجوز  (:صولیا فقتا)مو سیسات زاجو

 اقیقی یضی حاست متقابه درخو اصنعتی بن لیتام فعانجادر  ریاگذیهامسرست که به منظور ادی اقتصالیت امجوز فع :صنعتی سیساتز اجو

حد اتوسعه و احد موجود یان وال مکانتقاحد جدید، اد وایجارت به منظور ارت صنعت، معدن و تجازم توسط وزیط الاز شراحراز احقوقی پس 

ت و ایز، تجهآالتماشینزی ازی و نوسازساب ات جدید، تکمیل خط تولید یت فعلی، تولید محصوالیش ظرفیت تولید محصوالافزامل اموجود ش

 شود.در میاص هاآن تاسیسات

 شود.در میاه صنعتی جدید صارگاث یک کاحدای است که براصنعتی  سیساتز اجو :دیایجاصنعتی  سیساتز اجو

ل جدید، صوتولید مح ایش ظرفیت یافزای اه صنعتی برارگای توسعه یک کاست که براصنعتی  سیساتز اجو :یاصنعتی توسعه سیساتز اجو

 شود.در میان صاعیایش عرصه و افزا از بادر صورت نی ان موجود و یاعیادر عرصه و 

ی در اربردی و توسعهای کاهم پژوهشانجاست که به منظور الیت پژوهشی امجوز فع معدنی: ی صنعتی واهمرکز پژوهش سیساتز اجو

در ارت صارت صنعت، معدن و تجاز سوی وزازم یط الاز شراحراز احقوقی پس  اضی حقیقی یاست متقابه درخو امعدنی بن ای صنعتی و یاهزمینه

 .شودمی

 ضی حقیقیاست متقابه درخو است که بنامعدنی  ای صنعتی و یاهمهندسی در زمینه -ت فنیامئه خدارامجوز  مهندسی: ت فنی وامز خداجو

 .شوددر میاص رتارت صنعت، معدن و تجاز سوی وزازم یط الاز شراحراز احقوقی پس  ای

حرفه به صورت  ار یامه کسب و کادام صنفی به منظور شروع و انون نظاق 3ده  امت است که طبق مقررامجوزی  نه کسب(:از صنفی )پرواجو

 شود.ده میاوسیله کسب معین د ای محل مشخص یاد صنفی برافرا ائم به فرد یاد اموقت ی

 .ستاد معدنی امو اده یامز احد اشت هر واری و بردابردج، بهرهاستخراز اسهم دولت  :حقوق دولتی معدن

 ایش صنعتی متمرکز شده و بایی و در یک گرافیاشود که در یک منطقه جغرق میطالار ای کسب و کاحدهاز وای ابه مجموعه خوشه صنعتی:

 .زنداپردت میامو خد الادی کای یکدیگر، به تولید و عرضه تعداهلیتاری و تکمیل فعاهمک

ین نوع خودرو ابرود.  راکبهر افر جهت کسب و کامس ایر و ابی حمل است برارو که ممکن دهار و جانوعی خودروی موتورد ری:اروی تجخود

 توبوس و ...انت، ون، امیونت، وامیون،کاع کانوانند امشد. ابی تولیدی میاهن گونهاترین نوع خودرو در مییجار

م ان یناز ارد امو یشتر. در بکندیده ماستفاقدرت  یاچند منبع مجز ایدو  یبز ترکاحرکت کردن  یارست که با ییخودرو خودروی هیبریدی:

وتور چند م ای یکر ا( در کنینیبنز معموالسوز )موتور درون یک هاآن نهایشرپ یستمکه در س شودیده ماستفانه ادوگ یره به خودرو برقاشادر 

 ده کند.استفا یکدیگرر ادر کن هاآنهر دو  ای ینرژابع امن یناز ا یکیز ارد که فقط اد ار تیبلاق ینارد و خودرو ار داقر یکیلکترا
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ل درمحوطه حم رگیری واب و آالت ماشین ن،امختات جزئی ساتعمیر تی،ای کنترارهابت کاب اهفتیادری :معدن ت تولیدی درامبت خدافتی بارید

 ست. امعدن 

 ،تاطارتبا ،آالتماشینن و امختاره ساجات، اقیقتح ه،اگآزمایشبت ای معدن باهفتیادریمل اش عدن:م غیر تولیدی در تامبت خدافتی بادری

ز محوطه ارج انقل خ حمل و فتی وارت دریاخس ن،امدر شت وات بهدامخد ه،ایشگامن گهی،ا ،تاتبلیغ ی،آموزش حقوقی و برسی وات حسامخد

 .ستا

بل ادی قاقتصاظ از لحافی، تعیین شده و اکتشات اعملی ابآن  تایر مشخصار و ساد و عیابعاست که از منبع معدنی ابخشی  ذخیره قطعی:

  .ستاری ابردبهره

 .شودهی کشف ککر میابت شده و در گواثآن  فی در مرحله تفصیلی، قطعیتاکتشات اتکمیل عملی است که بای اکخیره :ذخیره قطعی معدن

 .ستاصرفه ور و مقرون بهاسودآن  زاری ابردمنبع معدنی که بهره ذخیره معدنی:

ضه بل عراق یاهالافهرست ک یهو ته نایرابل صدور ات قامو خد اهالاظ جذب کاز لحار استقرار کشور محل ازاب یلعه و بررسامط نی:ازرگایزن بار

ره ادرب یت مشورتامئه خدارا ن،ایراز ات امو خد الالقوه کان باردکنندگاو و نیایرات امو خد اهالان کادرکنندگابه ص یناع رسطالار مزبور، ازابه ب

 ازمانسشعب  ای یندگیامر ناستقرار محل ازاب یاهیژگیت درخصوص واعطالائه ارار هدف و ازامستقر در ب نایضابه متق نایرا نیازرگابد و اقتصا

 ست.ا آنانزرگاب یفاز جمله وظا ربطکی یداقتصا یهاسازمانو  نیایران ار و صنعتگرابه تج

ی اهی طرحاجرازم جهت یه الامسر میناتز ارت است و عبانکی ایی باعطات ز تسهیالامستقیم، نوعی  ریاگذیهامسر :ری مستقیماگذهیامسر

 .ستانکی اب حقیقی غیر اص حقوقی یاشخارکت ابدون مش اهنکابعی توسط انتفانی ای عمراهتولیدی و طرح

 کنندهزمدت و منعکسات دراسباکه متضمن من یایهامز سراست ارت اعبرجی، اخ ری مستقیمایه گذامسر رجی:امستقیم خ ریاگذیهامسر

 شد.اب راگذیهامز موطن سرارج اخ یکشور در شرکت یک یممق یحقوق ای یقیحق یتکنترل و نفع مستمر شخص

ترک  ار راطور موقت کیلی بهبه دال ابن ار کرده یاعت کاقل یک سار، حدان مرجع، طبق تعریف کامر که در طول زافرد در سن ک رکن(:اغل )کاش

ن، الاشتغای خودار براوم کسب و کان و تدابگیری مزد و حقوقاشتن پیوند رسمی شغلی، براد ار در هفته مرجع باشد. ترک موقت کاکرده ب

غل ز شاند، ترک موقت ادهام ندانجالیت شغلی ان مرجع، فعاممیلی بدون مزدی که در طول زان فارکنای کاشود. برل محسوب میاشتغان اعنوبه

 د.راند امعن

ز نظر ا نغالاکنند. شر میاک معدن یابر وقترهاپ ای وقتمامت صورت به معدن رجاخ ای خلادر د هستند که دیافرا میامت :دنامع نغالاش

 شوند.می تفکیکتی( املی و خدامری، ادا) نغالاش یرا( و سدهاس و هرامخط تولید ) نالـغاـشبه دو گروه  دـرناد عهدهبه که یاوظیفه

ت اموری و خدای صنعتی و پژوهشی و فناحدهاز وای ار مجموعهاستقرای احت معین، برای محدوده و مساراست داشهرکی  :شهرك صنعتی

توجه  اب ت ضروریامیی و خدات زیربنانامکاز ای ارهاپ ام یامنی که تازرگای، باوره انی، مشاع رسطالای، آموزشحی مهندسی، از قبیل طرانی اپشتیب

 شود.د میایجاآن  در اهلیتابه نوع و وسعت شهرک و ترکیب فع

 .ستان رسیده اوزیر تاهیشهرک صنعتی که به تصویب  :شهرك صنعتی مصوب

ت یات گمرکی و رعام تشریفانجاز ای دیگر، پس ات یک کشور به کشورهامو خد الای کاهدا اتری و یامله تهاز فروش، معاست ارت اعب :تادراص

 ت.ایر مقرراس
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 :شوندنمیمنظور  تادراص آمارزیر، جزو  مبردهان تادراص

ز حصول هدف ارج و پس از کشور خایطی به طور موقت انند تحت شراتوصی میای خاهالاکآن  ساسارویه گمرکی که بر-موقت تادراص (لفا

 نده شوند.ازگرداره به کشور بامورد نظر دوب

ک کشور دیگر اطریق خز ا اناحیای مرزی و اهنهاو رودخ از طریق دریاز یک نقطه به نقطه دیگر کشور ا الاحمل ک -(cabotage)ژ ابوتاب( ک

 ست.ا

 یی.اهو و زمینینقلیه  یلاوس و روغن سوخت ج(

 .نوناق 92 دهام فر موضوعامس هاهمر یاهالاک( د

ص ات خابع مقررادر و تان صایراز اگردند و توسط شرکت ملی نفت و شرکت ملی گغیر نفتی منظور نمیت ادرارد زیر در صات موادراص اضمن

 شد:ابخود می

 م ا( نفت خلفا

 ز طبیعی اب( گ

 ج( نفت کوره 

 د( نفت سفید

  زوییل(از )گا( نفت گهـ

 زیات گاناو( میع

، اجراری، ا، تعمیر و نگهدمیناترت، احی، نظاسی مشتمل بر طری مهنداهلیتات فعادراز صاست ارت اعب :مهندسی ت فنی وامت خدادراص

ب آ ز و پتروشیمی، نیرو،انرژی، نفت، گاتی، ای و تجهیزتاسیساتی اهزی در رشتهاندا های، نصب و راورهات مشام، خدآموزشری، ابردخت، بهرهاس

ز کشور به نحوی که ارج ابه خآن  یرات و نظاطارتبات و اعالطاوری ات فنامورزی، خداحمل و نقل، معدن و کش یاهختان، زیرسامختاو برق، س

  .محسوب نشود الات کادراص اصرف

ین اینکه از اعم ات جدید شود به محصوال هاآند مختلف و تبدیل ایی مواشیمی ایی که منجر به تغییر شکل فیزیکی یاهلیتامجموعه فعصنعت: 

ز ا( در یکی ISICدی )اقتصای اهلیتالمللی فعارد بینانداستابندی ی طبقهامهناس راساو برشد ام شده بانجاشین ام ات به وسیله دست یاتغییر

  گیرد.ر میای بخش صنعت قراهگروه زیر

ت خت تسهیالازپردانی معین، جهت تضمین بامزه زابل در بات طرف مقای تعهداجراز ان اطمیناست که به منظور الی امسند  مه:انت نامض

 شود.فت میایی دریاعطا

ی اهگروهز زیرا( در یکی ISICدی )اقتصای اهلیتالمللی فعارد بینانداستابندی ی طبقهامهناس راسادی که براقتصالیت افع :لیت صنعتیافع

 گیرد.ر میابخش صنعت قر

بط اطی ضو نی معین وامدر یک دوره ز ،تادرات وصاردالیت وام فعانجاص حقیقی وحقوقی به منظوراشخای است که برارتی اک نی:ازرگارت باک

 د.شومیدر ادن صامع یع وانی وصنازرگاب ون وای تعاهقاتاتوسط  ،رتاصنعت، معدن و تجرت اوز ییداتز امشخصی پس 

یط اشر زاحراز امعدنی، پس  اه صنعتی یارگای در یک کاربردی و توسعهات کام تحقیقانجاست که به منظور امجوزی  توسعه: هی تحقیق واگو

 .شوددر میارت صارت صنعت، معدن و تجاوی وزز سازم ال
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ف اکتشانه ارنده پروام دانه به ناف و کشف کاکتشات ام عملیامتاز اپس رت اصنعت، معدن و تجرت است که توسط وزا یایهییدات :هی کشفاگو

 شود.در میاص

 .شداتولید صنعتی ب الیت یاست که نتیجه فعامحصولی  :محصول صنعتی

 ست. امل کخیره معدنی اه شی کامحدوده معدن:

 د.شابآمده  سی به وجوداشنت زمینثر تحوالاکه در آب  محلول در ایع و یامز، امد، گاصورت جترکیب طبیعی به اده یامهر : ده معدنیام

بل فروش، اد معدنی قاوردن موآدست یی و بهارآ نهکاج، استخرات، به منظور از عملیای امجموعهآن  معدنی که در: ریابردل بهرهامعدن در ح

 .شودم میانجا

 .ستاوری شده در محل معدن ام و فراد معدنی خامل موادن شابل عرضه )فروش( معات قامجموع تولید: دنات معار تولیدامقد

 شد.ابر میاهکت 011ز اکمتر آن  حتابه شهرک صنعتی و مسات مشانامکا است بای احیهان :حیه صنعتیان

 .شدای صنعتی رسیده باهیع کوچک و شهرکاصن سازمانمدیره  تاهی ان یاوزیر تاهیه صنعتی که به تصویب حیان :حیه صنعتی مصوبان

زی ای مجارهادر شده و به کسب و کاص لکترونیکیارت امرکز توسعه تج توسط امنحصرست که ادین امی نهاآنشن لكترونیكی:اد امعتاد امن

 .گرددمی اعطال ای مدت یک سابر هاآنحیت ز هویت و صالاحراندهی، اماهدف س از بایل( مجاینترنتی و موبار ا)کسب و ک

ت اتولید ارمنحصد گشته و ایی مواشیمی امنجر به تغییر فیزیکی ی آنانی اهیتقو خال اهلیتاز صنوف که فعادسته آن  :حد صنفی تولیدیاو

 دهند.ر میار مصرف کننده قراختیامستقیم و غیرمستقیم در  اخود ر

 و محیط زیست ورزیاکش

. شودمیم انجاه اگاچر ایورزی اهدف بهبود وضع تولید محصول کش ان که بانسالت ادخ اه باز گیامورد نیآب  زاقسمتی  ام یامت مینات ری:ابیآ

ر اختیاوری در اجمع ز کنترل واپس ها آب یناگر اشود ولی محسوب نمیآبیاری  ری شود،انه در مزرعه جان رودخاثر طغیابی که در آ اب یسیال

 د.شومحصول محسوب میآبیاری  ر گیرد،امحصول قر

 ای بومی باهز گونهاده استفا ای مخروبه و نیمه مخروبه و باهی جنگلاحیازی و ازساست که به منظور بالیتی افع :زی جنگلاو غنی س احیا

 .شودم میانجای جنگلی اهدری عرصهامی اهیهاصل پاری و قرق در حد فاری، بذرکال کات نهای عملیاجرا

 توسعه و یاهمهابرنی است که بران دادز دستال ادرح اده یاز دست دا ای انسیل تولید بیولوژیک خود رای که پتافتهال یاکوسیستم زوا ن:ابابی

د قای فاهی یخ زده، زمیناه، سرزمینارهافته، شنزایش یای فرساهنند زمینامرند، ار دایین قراولویت پاقل در اال اسب نیستند و یان مناعمر

 ت.ساآب  میناتد و اری زیاگذیهام، مستلزم سراهین سرزمینان او عمر هی که توسعهای پوشش گیاراد اهی و یاپوشش گی

یت لاین فعاست. ان ابزیآع انواشت اری و بردامل کشت، نگهداشود که شیی گفته میاهلیتابه مجموعه فع بزی پروری(:ان )ابزیآپرورش 

تی در اموری مقداری و فرای نگهداهل روشامعاشتی و حتی ات بهداماقدادهی، ادهی، غذاو هوآب  زی،اسزی، کخیرهاسآمادهمل اند شاتومی

 .شدان بابزیآرع پرورش امز ای استخرهامحدوده 

 گیرد.نیز دربرمی از جوجه کشی رای حذفی اهی لنبه، شکسته و تخم مرغاهتخم مرغ ست.ار اگذز تولید مرغ تخماصل اتخم حکی: اتخم مرغ خور

 .«2در بخش نیازرگاب معدن و ،صنعت قسمت»هیم اریف و مفارجوع شود به تع :تولید

 .شدابمین و صید ابزیآت پرورش امل تولیداش ن:ابزیآتولید 

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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شد. ای خشبی و علفی خودرو پوشیده شده باهیر رستنیاس اه باز درخت و درختچه همرا اعمدتست که ابی آز خشکی و اعم امینی ز جنگل:

 .دشاز پنج درصد نبابه طور طبیعی کمتر آن  ج پوشش درختیار و تاز نیم هکتاکمتر آن  حتانکه مسامشروط به 

 نیی فاهشیوه اضی ملی کشور بارازی و توسعه جنگل در ازسا، باحیاست که به منظور ان جنگلی ای درختاهع گونهانواشت اک :ریاک جنگل

 .گیردصول علمی پذیرفته شده، صورت میاسب و امن

شد. اد شده بایجاود محیط زیست، بهب ای و دیاقتصاری ابردت به منظور بهرهاموسس اص یاشخاست که توسط اجنگلی  شت:اجنگل دست ک

 .گیردر میان قراشت نیز تحت همین عنواد جنگل دست کایجای اث شده براحدان الستانه و نهاخز

ی خودرو هستند، ول امین نوع جنگل عموان موجود در اشد. درختاد نشده بایجات اموسس اص یاشخاست که به وسیله اجنگلی  جنگل طبیعی:

 .م شودانجاآن  تی دراح جنگل، عملیصالای و راست در جهت نگهداممکن 

نون اق 0ده امن مشمول اعیاز تخریب و تصرف عرصه و ان و جلوگیری اباتع و بیاضی جنگلی، مراراز اظت فیزیکی احف :بع طبیعیاز منا  ظتاحف

تم کوسیساری ایداو... به منظور تضمین پز ام غیر مجای مفرط و ورود داز قطع، بوته کنی و چراتع و همچنین جلوگیری او مر اهملی شدن جنگل

ضی اراتع، ا، مراهنی جنگلاعیاو  اهنونی کلیه عرصهاده قامین ابه موجب  تعاو مر اهجنگل نون ملی شدناق 0ده امشد. ابر تولید میاستمراو 

 .شندالکیت گرفته بامد سند افرا ین کهالو ست وابع ملی محسوب و متعلق به دولت ای طبیعی جزو مناهضی جنگلی و بیشهارانی و ابابی

 ست.ا یشافرس به ساحس اد و یازی یشافرس یاراد یاهو محدوده طقامن حتامس معالاو  بانتخــاز ا رتاعب قرق: ظت واحف

 نیب ای یعازر نیزم یرو ک،یستپال پوشش موقت مثل ریز ایز اب یاست که در فضا یداقتصا یرابردهدف بهره انه بالاسن اهاگیکشت  عت:ازر

 .شودیم مانجاغ ان بادرخت

. ستا فتهای صاختصا( دیم وآبی  زا عما) نهالاس ناهاگی کشت یابر که ستاورزی اکش یاهزمین زا بخشی (:عیازر ضیارای )عازر یاهنیزم

 .شداب نشده شتهاهی کاگی دیگر، علل ای کشت وباتن دلیل به ستا ممکن عیازر زمین در

 د.شوم میانجان ابزیآوری ادی، تکثیر، پرورش و فرای صید و صیاهشود که در بخشیی گفته میاهلیتاعف به :(1)تشیال

 دیاقتصاری ابردهدف بهره ایی بات دریبزی و محصوالآت اناع حیوانوای تولید است که برایی اهلیتافع :(1)ن(ابزیآشت ابردت )صید و شیال

. ستاآن  یراهی، صدف، میگو و نظامخلی و نیز پرورش اد احلی یاسهای آب نوس،اقیامل صید در اشطور کلی به اهلیتاین فعاشود م میانجا

 .شودن منظور میاین عنوانیز تحت  اهو جلبک هانا، مرجاهسفنجاع انوارید طبیعی، از قبیل مروایی ات دریوری محصوالآجمع

 ست.ا هاآنزی به انداتیر ایت و وسیله و روش و یر به هر کیفابل شکان قان و پرندگابزیآگرفتن  اکشتن ی صید:

خه اش انه یز تادی اقتصاری ابردهدف بهره الک و بید بار، پده، شانند صنوبر، تبریزی، سپیدامن غیرمثمر ادرختآن  ست که درامینی ز :ناقلمست

 .شودمحسوب می نان نیز قلمستاین نوع درختان الستانه و نهاشد. خزاشته شده با، به صورت مجتمع کهاآن

در امل، اناه، یک کادی میله چاز تعداکند و یت میابه سطح زمین هد ازیرزمینی رآب  ندک کهاشیب  است بالی زیرزمینی اناک ای امجر :تاقن

 ست.اه و مظهر تشکیل شده اچ

                                                           
 .متولی سازمان شیالت ایران 0

 وزارت جهاد کشاورزی.متولی  3
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 شی، مرزکشی وا. تسطیح زمین، کودپمحیط دیگری شود ال، بذر و... در زمین یار غده، نهاستقراست که منجر به اتی امجموعه عملی شت:اک

ین ادر  هاآنل امثاری و اک اک کردن بذر، نشاشی، زیرخاضدعفونی بذر، بذرپ ری واز کشت، شخم، دیسک زدن، نهرکشی، بوجاقبل آبیاری 

 .گیرندر میات قرامجموعه عملی

رندگی اینکه به علتی چون باشد، ولو اشده ب ینیبپیشآبیاری  ن، عملآشت اد اشت یای مرحله کاست که براکشت محصول  نوعی :کشت آبی

 .م نشودانجاآبیاری  استثنابه طور آب  کمبود افی یاک

 امه مستقیاده گیاستفامورد آب  ست وانشده  بینیپیشآبیاری  عملآن  شتاد اشت یای کی مرحلهاست که برانوعی کشت محصول  کشت دیم:

به  ستاممکن  استثناطور هشود ولی بم میانجاورزی دیم ادر زمین کش امشود کشت دیم عمومی میناترضی الاتحت آب  انی یامسآت ز نزوالا

 .م شودانجانیز آبی  ورزیاوبی در زمین کشاصورت تن

دوره  دیتول یاست و برال اس کیز اکمتر  هاآن شیرند، دوره رواد یقه علفاس که معموال یورزاکشن اهاگی نه(:الات سنه )محصوالالان ساهاگی

 و معموال ندامیم یقاب نیشت در زماز برداپس  هاآن ینیزمریل، قسمت زاچند س اکه ت شکریو ن ونجهی رینظنی اهاگی. شوندیمشته اره کابعد دوب

 .گیرندمیر اقرگروه  نیادر  زین کندیل بعد رشد مادر س

 ست.اهکی آشده بدون پوسته سخت  تولید مرغتخم :لنبه

 قهباس به توجه اشد و باخودرو ب یاعلوفه تاتاز نبا پوششی یارا، داچر در فصل کــه ،مسطح زمین ای منهاو د ز کوها عما سـتا زمینی :مرتع

تع ارم ج پوشش دراکم تاتر شودنمی مرتع تعریف شد، مشمولابمیخودرو  یاعلوفه پوشش یاراد گرچه یشآ ضیارا شود. ختهاشن مرتع ا، عرفاچر

 .ستادرصد  23 ات 3کم اترتع کمادرصد و در مر 31 ات 23کم امترنیمه تعادرصد، در مر 31ز اکم بیش امتر

 شود.صل میانی مشخص به منظور تولید گوشت حامزه زاز پرورش جوجه یک روزه گوشتی، در یک باست که امرغی  مرغ گوشتی:

 شود.ری میاکی نگهدامرغ خورصل و به منظور تولید تخمار، حاگذز پرورش پولت تخماست که امرغی  ر:اگذمرغ تخم

و  ریایدانی، سرار، نگهبانبامرتبط نظیر  تاسیساتخروجی زهکشی و  آب،ی اهلاناک او ی استخرهاز ای ابه مجموعه ن:ابزیآرع پرورش امز

 ست.اآمده  بزی پروری به وجودآهدف  اشود که بمدیریت گفته می

 مرطوب یمهن خشک و خشکنیمه خشک، طقامن در سرزمین معاج توسعه یابر و رایداپ توسعه یاستار در که ییاهلیتافع :ییازنابابی ابله بامق

 یی کهاهء زمیناحیا وند اصورت جزئی تخریب شدهبه که ییاهزمین ءاحیا ،سرزمین تخریب هشاک ای و جلوگیری :شودمی مانجا زیر فاهدا اب

 . ندادهنی شاباصورت جزئی بیبه

مورد  ی تکثیریاهماندال و ای تولید و تکثیر نهایی براو هوآب  یطاک و شراو خآب  بعاتوجه به من اشود که بنی گفته میابه مک :نالستانه

  د.ر گیراری قرابردده و بهرهاستفا

 ست.اری نرسیده ابردبهره اردهی یاست که هنوز به سن بانی ادرخت جو ل:انه

 ظروف اصلی یاشت در زمین ای کال برانتقا آمادههر شد و اظآن  صلی بررویانکه چند برگ از اپس  انه راز بذر در خزاه ه سبز شداگی ء:انش

 مند.انء میانش اگردیده ر

 .شودمیی یکروزه تبدیل ی جوجه کشی به جوجهاههابه وسیله دستگ ،رای نطفه داهتخمآن  ست که دراحد تولیدی او :حد جوجه کشیاو

عی به اه زراره زمین گیاجاشت و ابرد ،شتاد ،شتاک ،زی زمیناسآمادهی اهجمع هزینه عی:از هرنوع محصول زراتولیدیك کیلوگرم  هزینه

 .شدابمیر تولید امقد
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 محیط زا مردمی رکتامش جلب اب و خود تیامخد و پژوهشی ی،آموزش فاهدا یاستار در که ستا دیانه زیستی: محیط دانه مردم تشكل

 د.کنمی ظتاحفزیست 

 طبیعی ویژه تاکیفی و نظیر کم ظرامن ای لاشکا ای نیاحیو ای هیاگی دران و نمونه یاهپدیده زا ستا رتاعب ملی طبیعی ثرا ملی: طبیعی ثرا

 د.گیرنمی راقر ظتاحف تحت سبی،امتن محدوده شتناد منظور به که هستند ریخیات رادگای لاکهنس نادرخت ازمین ی

 وآب  و دشت و جنگلی ضیارا و طبیعی یاهبیشه و مرتع و جنگل زا عما کشور طبیعی بعامن زا یا محدوده به ملی رکاپ ملی: ركاپ

آن  طبیعی و زندگی وضع همیشگی حفظ منظور به و شداب نایرا طبیعی هرامظ زا یابرجسته یاهنمونه نگرایامن که شود می قطالان اکوهست

 گیرد.می راقر ظتاحف تحت طبیعی مالاک یطاشر در اهرستنی رشد و وحشی نانوراج پرورش و ثیرتک یابر سبامن محیط دایجاهمچنین  و

جنگلی  ضیارا و طبیعی یاهبیشه و مرتع و جنگل زا عما کشور طبیعی بعامن زا یا محدوده به وحش تاحی هاهگاپن وحش: تاحی هاهگاپن

 و بوده وحشی نانوراج یابر صاخ قلیمیا یطاشر و نمونه طبیعی هازیستگ یاراد که شود می قطالا ناکوهست و بیآ یاهمحیط و و دشت

 گیرد.می راقر ظتاحف تحت ،اههازیستگ ینا یاحیا ای و منظور حفظهب

صر اعن کلیه و زنده غیر و ز زندها عماآن  صراعن کلیه که بوده بوم زیست زا بخشی کلی صورت به شده ظتاحف منطقه شده: ظتاحف منطقه

 د.یرگمی راقر ظتاحف مورد مختلف ظتیاحف سطوح در طقامن خلیاد بندی پهنه یاه طرح لباق در صاخ فاهدا اب و ملاک طور بهن آ فیزیکی

 شود می قطالا ناکوهست وآب  و دشت مرتع، جنگل، زا عما کشور طبیعی بعامن زا یامحدوده به زیست: محیط مدیریت تحت طقامن

 تحت و بوده صیاخ همیتا یارادآن  طبیعی وضع و اهرستنی ءاحیا ای و حفظ ای وحشی نانورال جنس تکثیر و حفظ ضرورت ظالح زا که

 گیرد. می راقر مدیریت و ظتاحف

 یاهپژوهش و آموزش و گردیطبیعت ،ظتاحف بلندمدت فاهدا به نیل یاستار در اهلیتافع مجموعه بینیپیش ت:زیس محیط مدیریت طرح

 گر،سون همه رویکردی اب هاهمر بعامن زا رایداپ و نهاخردمند ریابردبهره ضمن طقامن کولوژیکا بعامن ریادو نگه حفظ منظور به محیطی

 .اپوی و ربردیاک

 طبیعی یطاکه در شر ستا بهامش نارانداج ای ونداخویش یاهجمعیت زا دیاتعد ای یک بر مشتمل که نارانداج بندیرده دیابنی حداو گونه:

 د.شنابیم یکدیگر اب مثل تولید به دراق

 ظتاحف نیاجه دیهاتحا س طبقه بندیاسا بر زنده تاموجود ژنتیکی یشافرس و اهگونه بودیان به رو روند دلیل به :تهدید معرض در گونه

 در یاهگونه ملاش تاطبق یناز ا یکی که دهندمی راقر بندیطبقه مورد ظتاحف همیتا ضریب ظالح زا ار اهگونه (IUCN) طبیعت زا

 د.شابمی تهدید معرض

 دد.گرسبه میار محای معیاهیندهالآز ای هر یک اشت برارت بهدائه شده وزارالعمل است که توسط دستوراعددی بی بعد  :اخص کیفیت هواش

 .شدابمیمیکرون  3/2ز اتر میکی کوچکائرودیناقطر  ات معلق باکر ار هوای معیاهیندهالآز ایکی  :PM2/1ت معلقاذر

 .شدابمیمیکرون  01ز اتر میکی کوچکائرودیناقطر  ات معلق باکر ار هوای معیاهیندهالاز ایکی  :PM10لقمعت اذر

 .(PM10 ،PM2/1 ،O1 ،SO2 ،NO2ت معلق ار )کرای معیاهیندهالآنه الیانگین غلظت سامی ر:ای معیاهیندهالآنه الانگین سامی
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 ز(ابرق، نفت و گ آب،نرژی )ا

 شهری )درصد(آب  وشش شبكهنسبت جمعیت تحت پ

 

 2-0-0: جدول ابنم
 

 )درصد(   ب شهریضالانسبت جمعیت تحت پوشش شبكه ف

 

 2-0-0: جدول امبن
 

 لم )درصد( اسآب آشامیدنی  زامند یت روستاهای بهرهنسبت جمع

 
        2-0-0: جدول امبن

 
 

 میزان واردات برق )گیگاوات ساعت(

 

 
 2-0-0: جدول امبن
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 میزان صادرات برق)گیگاوات ساعت(

 
 2-0-0: جدول امبن

 

 

 

 میزان رشد مصرف برق )درصد(

 
 

 
 2-0-0: جدول امبن

 
 

 CNGعرضه سوخت های تعداد جایگاه

 

 2-0-2: جدول امبن

 

 

 نسبت شهرهای گازرسانی شده به کل شهرهای کشور )درصد(

         
  2-0-2: جدول امبن
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 قلحمل و ن

 لاس

     
ه مارناب اشده ب ابه ج ار جان بامیز

ن اوگادر سطح کشور توسط ن
 )میلیون تن(ی ادهاری جاب

 ابه ج افر جاد مساتعد
شده در بخش ریلی 

 )میلیون نفر(

فر در ام وپذیرش مساعزا
ی کشور اههافرودگ

 )میلیون نفر(

صلی ریلی اطول خطوط 
 )کیلومتر(

طول خطوط فرعی ریلی 
 لومتر()کی

0936 028  544.  .144  00160  9105  

0935 002 ↑ ./58 ↑ 4141 ↓ 00060 ↑ 9168 ↑ 
0938 065 ↑ 5841 ↑ 4.4. ↓ 00633 ↑ 9021 ↑ 
0933 500↑ 994. ↓ 5.45 ↓ 00528 ↑ 9902 ↑ 

0011 ..9↑ 594. ↑ 8.4. ↑ 00538 ↑ 9293 ↓ 
 

 نفر( ای کشور)میلیونتعداد کل مسافرین جاده

 

 
  2-2-0: جدول امبن

 

 واگن باری ریلی کل کشور )دستگاه( تعداد

 
 2-2-0: جدول امبن

 

 
 

 ( رتنالمللی )هزاخلی و بین ای دازهایی حمل شده در پروار هوان بامیز

 

 
 

 2-2-0: جدول امبن
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 تاطارتبا

 لاس

 

 

 
 

نزیت ان ظرفیت ترامیز
 ینترنتافیك اتر

 نیه(ابیت بر ثا)تر

به  ارهانوادسترسی خ
 )درصد( نداینترنت پهن با

صورت ت دولت بهامئه خدارا
 )درصد( لكترونیكیا

ت نوین امی خددرامد  سهم
ت امخددرامد  ز کلاپستی 

 )درصد( پستی

1396 94. .548 4. 9941 

139744. .145 15 9144 

139844. 844. 1. 544. 

0933441 814. .. 5.44 

0011 441 Ö.94. ↓85 854. 

 

  نیه(ابیت بر ثا)مگ ینترنتان سرعت دسترسی مشترکین امیز

 
 2-2-2: جدولامبن

 

 رانواخ 20ی الای باهان دسترسی پرسرعت به روستامكاری ان برقرامیز
 )درصد(

 ی پستیاهن ظرفیتامیز
 )تن( 

 
 

 2-2-2: جدولامبن

 
 

 2-2-2: جدولامبن
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 نیازرگاصنعت، معدن و ب

  لاس
    

فزوده ارزش انرخ رشد 
 )درصد( بخش صنعت

نرخ رشد تولید خودرو 
 )درصد( ریاتج

 تنرخ رشد تولید محصوال
 )درصد( پتروشیمی

ی اهالات کادرانرخ رشد وزنی ص
 )درصد( غیر نفتی

ت ادرارزش صانرخ رشد 
 )درصد( ی غیر نفتیاهالاک

0936 141  9545  .41  54.  148  

0935 845- ↓ 8448- ↓ .4.9- ↓ 9945- ↓ .4.- ↓ 

0938 .4. ↑ .145- ↓ 449 ↑ 9841 ↑ .44- ↓ 

0933 948 ↑ 8141 ↑ 848 ↑ 9.4.- ↓ 9.49- ↓ 

0011 849 ↑ 814. ↑ 941 ↓ 841 ↑ 8141 ↑ 

 

 ری کل کشور )میلیون تن(ابردل بهرهادن در حارتولید معامقد

 
 

 2-9-0: جدولامبن

 

 

 

 لكترونیكی کل کشور )درصد(ای امضاهی انرخ رشد گو

 

 
 

 2-9-0: جدولامبن
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 ل(ارد ریادره )میلیاری صابردی بهرهاهنهاری پرواگذیهامسر

 
 2-9-0: جدولامبن

 

 

 ل(ارد ریادره )میلیاص سیساتی ازهاری جواگذیهامسر

 
 2-9-0: جدولامبن

 
 

 کل کشور )درصد(شده  جذبرجی اری خاگذیهامز سرارت ای مصوب بخش صنعت، معدن و تجرجاری مستقیم خاگذیهامسهم سر

 
 2-9-0: جدولامبن

 

 

 ت )درصد(ادراز کل صات معدنی ادرارزشی صاسهم 

 

 
 

  2-9-0: جدولامبن
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  ورزی و محیط زیستاکش

 
 

 
   

 لاس

ی اهحت جنگلانسبت مس

حت اشده به کل مس ءاحیا

 )درصد( وری کشاهجنگل

 عرضهنه تولید گوشت قرمز اسر

 کلهای رسمی شده از کشتارگاه

 )کیلوگرم به نفر( کشور

نه تولید گوشت اسر

های مرغداری درمرغ 

 کشور کلصنعتی 

 )کیلوگرم به نفر(

نه تولید تخم اسر

 مرغ کل کشور

 )کیلوگرم به نفر(

 ن کلابزیآنه تولید اسر

 )کیلوگرم به نفر( کشور

0936 .49.9  .451  58489  9.41.  94488  

0935 .4584 ↑ 444. ↓ 5.454 ↑ 9.411 ↑ 9.488 ↑ 
0938 .48.8 ↑ 848. ↓ 51451 ↑ 95454 ↑ 9.444 ↑ 
0933 .45.9↓ .45. ↑ 54418 ↓ 95488↑ 9.49.↓ 

0011 .4... ↓ .448 ↑ 5.4.1 ↑ 98411 ↑ 9441. ↓ 
 

 

 (کیلوگرم به نفر) نه تولید گندم کل کشوراسر

 

  
 

 

  2-0-0: جدولامبن

 

 (کیلوگرم به نفر) تولید برنج کل کشور نهاسر

 

 2-0-0: جدولامبن
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 )کیلوگرم به نفر( زمینی کل کشور نه تولید سیباسر

 

 

 
 

 

 

 2-0-0: جدولامبن
 

 

 

 )کیلوگرم به نفر( کل کشور زاپینه تولید اسر

 
 2-0-0: جدولامبن
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 ز(اگ نفت و،ربق ،آبرنژی )ا -1-2
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 (1)نرژیابرق و  آب، -1-1-2

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

 654667.58..8 689 نه روزالیتر در شب  .............................................. نگیاخآب  متوسط مصرف مشترکین

246 248244265273 درصد  .................................................................................... درامد  ب بدونا

9946 996099829980 9987 درصد  .............................. شهریآب  نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه

489 508524526530 درصد  ..................... ب شهریضالانسبت جمعیت تحت پوشش شبکه ف

7409 7502759575307431 درصد  .......... لماسآب آشامیدنی  زامند ی بهرهاهانسبت جمعیت روست

 29 -10333124 درصد  ............... ل قبلابه سان مشمانسبت به زآب  ن رشد مصرفامیز

 1095313197 1817919357 9760 لاری  ................................... شهری بآمتر مکعب  م شده یکماقیمت ت

 62435310 909615223 4652 لاری  .............................. شهری بآمتوسط نرخ فروش یک متر مکعب 

366031 375009376175384870384960 میلیون مترمکعب  ................ ح شدهافتتای ملی انه سدهالابل تنظیم ساقآب  حجم

2375936238053123869812388188 2324026 راهکت صلیاو زهکشی اری آبی یاهضی تحت پوشش شبکهاراسطح 

517685 523054524438529810529890 میلیون مترمکعب  ........................................................................... ازن سدهاظرفیت مخ

 27287277802780527805 27098 عتات ساواگیگ  .......................... بیابرق  هاینیروگاهنه الیانرژی سامتوسط تولید 

 1202612187 9598.95988 11951 تاوامگ  .......................................... بیارق ی باههاظرفیت نصب شده نیروگ

 24 2423...26 درصد  ........................................(2)مصرف شده در بخش صنعتآب  سهم

 886 884884..../81 درصد  ...................................(2)ورزیامصرف شده در بخش کشآب  سهم

 900 922927...840 درصد  ........................................ (2)شرب در بخش شربآب  سهم مصرف

 101101101101 101 ترمکعبرد مامیلی  ................................................................................... (2)ب تجدیدپذیرا

 1210121011951195 1210 مترمکعب  ........................................................... (2)تجدیدپذیر کشورآب  نهاسر

 1196413247...111 13739 میلیون مترمکعب ........ (2) و زهکشی )مدرن (آبیاری  یاهورودی به شبکهآب  حجم

 27935 -68497346042930271403- میلیون مترمکعب  ................................... (2)زیرزمینیآب  بعانه منالاکسری مخزن س

 49265 49265492654815648970 رد مترمکعبامیلی  .......................................(2)زیرزمینیآب  بعاز مناشت اتخلیه و برد

 2332 1711342131771577 میلی متر  ................................................................................... (2)رندگیاع بارتفا

 178183194195 172 -  ............................. ریابردی ملی کشور در دست بهرهاد سدهاتعد

 1101069493 117 -  .........................................  اجرادر دست  ی ملی کشوراد سدهاتعد

 95969696 95 -  ................................... لعهای ملی کشور در دست  مطاد سدهاتعد

  ................................................................... نرژیایی انه مصرف نهاسر
دل نفت ابشکه مع

 147 ./9.9/91...111 ماخ

 8/11/4...111 9/9 درصد  ........................................................ نرژیایی انه مصرف نهالارشد س

 1000 ./9.../9.....111 درصد  ......... رژینایی ای مصرفی در مصرف نهاهز بخشاسهم هر یک 

 8/58./58...111 4/58 درصد  ............................................................................................ نگیاخ

 60 1/../....111 درصد  .......................................................................... ری و عمومیاتج

 8/549/54...111 8/54 درصد  ............................................................................................ صنعت

 243 ./541/55... 111 درصد  ................................................................................... حمل و نقل
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 له(انرژی )دنبابرق و  آب، -1-1-2

 1100 1111 1111 1117 1111 واحد شرح

 404037111 111 درصد  ................................................................................. کشاورزی

 123120155111 111 درصد  .................................................................. مصارف غیر انرژی

 100010001000111 111 درصد های منتخب انرژی در کل مصرف نهاییسهم هر یک ازحامل

 320322325111 111 درصد  ................................................................... های نفتیفرآورده

 560563564111 111 درصد  ................................................................................ گازطبیعی

 040403111 111 درصد  .............................................................................. گزغال سن

 060605111 111 درصد  ..............................................منابع تجدیدپذیر قابل احتراق

 111106102111 111 درصد  ........................................................................................... برق

 373378111 111 درصد  ....................................................... رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه

 229234249111 111 بشکه معادل نفت خام  ................................................................ سرانه عرضه انرژی اولیه 

 168176190111 111 بشکه معادل نفت خام  .................................................................. هاییسرانه کل مصرف ن

  ................................................................................. وری انرژیبهره

هزار ریال به ازای یک 

 بشکه معادل نفت خام
579985162345997111 111 

  ........................................................................... شدت عرضه انرژی

بشکه معادل نفت خام 

 به میلیون ریال
027029034111 111 

  .............................................................. شدت مصرف نهایی انرژی

بشکه معادل نفت خام 

 یون ریالبه میل
017019022111 111 

 738977684179481111 111 کیلوگرم به ازای هر نفر  ....................................................... سرانه انتشار دی اکسید کربن

 99100112111 111 کیلوگرم به ازای هر نفر  ..................................................... سرانه انتشار اکسیدهای گوگرد

 240251258111 111 کیلوگرم به ازای هر نفر  .................................................. سرانه انتشار اکسیدهای نیتروژن

 131814321424111 111 کیلوگرم به ازای هر نفر  ........................................................ سرانه انتشار مونوکسید کربن

ارتی های حرمیانگین شاخص انتشار دی اکسید کربن در نیروگاه

 641245638555667251111 111 گرم بر کیلووات ساعت  .................................................................................. کشور

 هایمیانگین شاخص انتشار اکسیدهای نیتروژن در نیروگاه

 228723582574111 111 گرم بر کیلووات ساعت  .................................................................................... حرارتی کشور 

های میانگین شاخص انتشار اکسیدهای گوگرد در نیروگاه

 084108411379111 111 گرم بر کیلووات ساعت  ...................................................................... حرارتی کشور

 174885174151181977111 111 گرم بر کیلووات ساعت  ...... های حرارتی کشورمیانگین شاخص انتشار کربن در نیروگاه

 10791041976952111 درصد  .............................................. سهم تلفات شبکه توزیع برق کشور

 284281276277111 درصد  ...................... سهم تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور

 113610981032999111 درصد  ................................................................................ سهم کل تلفات

884871793793799 درصد  ................ های حرارتیسهم گاز از کل سوخت مصرفی نیروگاه

539564541551643 درصد  ........................ های غیر دولتی از تولید برق کشورسهم نیروگاه

38522587134126743014 گیگاوات ساعت  ............................................................................ میزان واردات برق

81726295820694705719 گیگاوات ساعت  .......................................................................... میزان صادرات برق
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 له(ا)دنب نرژیابرق و  آب، -1-1-2

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

 9729979.9.9.88 963 وات بر نفر  .................................................... هاسرانه قدرت اسمی نیروگاه

  ................................... متوسط مصرف مشترکین صنعتی
عت به ات سار کیلوواهز

 مشترک
356 34739649.494 

 .373538964..4458 3803 عتات ساکیلوو  ................................................................... نه تولید برقاسر

 3137328384198148 3146 عتات ساکیلوو  ................................................................ نه مصرف برقاسر

 ./74 19595/14 درصد  ...................................................... ن رشد مصرف برقامیز

 376 381386./81./81 درصد  ............................... رتیاحر هاینیروگاهن ماندامتوسط ر

ز تولید برق اک ای تجدیدپذیر و پاهنرژیاسهم 

 26 2624./51/9 درصد  .............................................. تمی(امل اویژه( کشور )شا)ن

 881 85. 821 511 326 تاو امگ  ......... ک )تجمعی(اتجدید پذیرو پ هاینیروگاهظرفیت 

های تجدید پذیر و پاک نیروگاهز انرژی ان تولید امیز

 .... 1118 0036 2320 0390 تامیلیون کیلو و  .............................................. (و شامل اتمی است )تجمعی

بع از مناده استفا ای باانهی گلخازهار گانتشاز اب اجتنا

9... 4.11 9152 2108 0999 ر تناهز  ............................................ ک )تجمعی(اتجدید پذیر و پ

بع از مناده استفا از مصرف سوخت فسیلی باب اجتنا

  ............................................ ک )تجمعی(اتجدید پذیر و پ
ز امیلیون متر مکعب گ

.591 1719 0255 891 303 طبیعی
بع تجدید پذیر از مناده استفا ابآب  ز مصرفاب اجتنا

91.8 9885 383 609 023 میلیون لیتر  ................................................................... ک )تجمعی(او پ

 .ه کیربط تجدید نظر شده استاعداد توسط دستگا (0
 .ستاظ شده الح 0936-35بی آ لادل سامع 0935ل ال ساست، بطور مثاوری شده آجمعآبی  لاس ساسای مشخص شده بر اهخصاش ات مرتبط باعالاط( 2
 رت نیرو.اوز -خذام
 

 زاو گ نفت -2-1-2

 1100 (1)1111 1111 1117 1111 حداو شرح

000015 000000000 لیتر  ........................................... موتور بنزین مصرف نهاسر

00091 000000000 لیتر  .............................................. نفت سفید مصرف نهاسر

000010 000000000 لیتر  .................................................. زانفت گ مصرف نهاسر

ی انی شده به کل شهرهازرسای گانسبت شهره

 1/39 1/39 1/30 1/88 1/31 درصد  ................................................................................ کشور

 CNG ..................  - 2002 2062 217822652261عرضه سوخت ی اههایگاد جاتعد

0001872/29 8/21 3/21 میلیون متر مکعب  .............................................. در کشور CNGمصرف 
 .( اعداد توسط دستگاه کیربط تجدید نظر شده است0
 .نفترت اوز -خذام
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 حمل و نقل  -1-2-2

  1111 1100 حداو شرح

138146130149 157 میلیون تن  ..........در کشور(ارگیری در بنادر کشور )تخلیه و بادر بن الایی کاجبهجا

  ......................................................درادر بن الانتینری کاکایی جبهجان امیز
 میلیون

Teu(0) 
31 20181422

240246264270 233 میلیون تن  ............................................................................ ریادر تجاسمی بناظرفیت 

240 245247248250 میلیون نفر   ................................................................. درافر در بنامسایی جبهجاظرفیت 

9079680608233253 9281 رتن اهز  .............................................................................. نزیت شدهای ترالان کامیز

88873840408480285564 88013 کیلومتر   .................................................................... موجودبین شهری ی اههاطول ر

1682 1725182519301926 ل اس  ................................................................................ ریان باوگامتوسط عمر ن

94 991061161242 ل اس  ........................................................ توبوس(افری )ان مساوگامتوسط عمر ن

442467500501 428 میلیون تن  ای جا شده)با بارنامه(در سطح کشور توسط ناوگان باری جادهبهمیزان بار جا

1870208003620503 1802 میلیون نفر   ................................................................ ی کشورادهافرین جاد کل مساتعد

14814492103 154 میلیون نفر   ............................................... صورت وضعیت( افر )بامسایی جبهجان امیز

ی ادهان عمومی حمل و نقل جاوگاشده توسط نا جبهجافر اد مساتعد

278269016003 250 میلیون نفر   ............................................................................... ی عمومی(ا)سفره
358343360365 338 ه ار دستگاهز ن(اوگارت هوشمند ناخذ کایی و اساری )برحسب محل شنان باوگاد ناتعد

ت راخذ کاو یی اساتوبوس( )برحسب محل شنافری )ان مساوگاد ناتعد

151414145 15 ه ار دستگاهز  ............................................................................................... ن(اوگاهوشمند ن

 928953330 338 917 ه ادستگ  .................................................. بخش ریلیدر ی موجود اد لکوموتیوهاتعد

 245 2802861/00 1/20 میلیون نفر   ..................................................... در بخش ریلی شدها جبهجافر اد مساتعد

 253982611026358 28112 24546 ه ادستگ  ............................................................... ریلیحمل و نقل ری اگن باد واتعد

 209321202035 2039 2034 ه ادستگ  ........................................................ فری حمل و نقل ریلیاگن مساد واتعد

 343398 92 30 میلیون تن   ............................. رگیری شده توسط حمل و نقل ریلیاخلی بار داژ باتن

 468 5054701/30 1/05 میلیون تن   ................................... رگیری شده توسط حمل و نقل ریلیار کل باژ باتن

 1585622815 0398 1586 رتن اهز  ........................................... شده توسط حمل و نقل ریلی نزیتار تراژ باتن

 114611165900528 00538 11061 کیلومتر   .................................................................................. صلی ریلیاطول خطوط 

 306831209902 9293 3017 کیلومتر   ................................................................................. طول خطوط فرعی ریلی

 62 74831/0 3/3 میلیون نفر   ................................................................. شدها جبهجای افرحومهاد مساتعد

594 496455252370 میلیون نفر  .............................................. ی کشوراههافر در فرودگام و پذیرش مساعزا

106828092 110 ر تناهز  ................. لمللیاخلی و بینای دازهایی حمل شده در پروار هوان بامیز

48 40332535 ر تناهز  ............ لمللیاخلی و بینای دازهایی حمل شده در پروان پست هوامیز

370298108168 427 ر فرونداهز  ........................................................ کشور یاز فضای عبوری ازهاد پرواتعد

905 860890850890 درصد  .. حمل و نقل هوایی خلیافر دامسایی جبهجاسهم بخش غیر دولتی در 
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 (لهادنبحمل و نقل ) -1-2-2

  11111100 حداو شرح

ل حمل و نق لمللیافر بین امسایی جبهجاسهم بخش غیر دولتی در 

800 770 790765850 درصد  ............................................................................................ یهوای

550 570610498554 درصد  یلمللافر بین امسیی اجبهجاخلی در ایی دماپیای هواهسهم شرکت

Teu (0) 71 76778082میلیون  ................................................................................ درانتینری بناظرفیت ک

141414165 14 میلیون تن   ....................................................................... ییان نفتی دریاوگاظرفیت ن

 فوت. 21حجم  انتینر باد کاتعد (0

 .اهمهایش برنات و پاعطالا، آماربع. دفتر امه ریزی و مدیریت مناونت برنامع .زیاه و شهرسارت راوز -خذام
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 تاطارتبا -2-2-2

 1100 1111 1111 1117 1111 حد او شرح

  ........................................................................ ینترنت افیک انزیت تراظرفیت تر میزان
 بیتاتر

هنیابر ث
1504484694893/0

  ................................................................... ینترنتاسرعت دسترسی مشترکین  نمیزا
 بیتامگ
هنیابر ث

3501 133(0) 
(2)5ثابت 
8سیار

ورزی، ا، کشآموزشمت، صلی دولت )سالالکترونیکی ار خدمت اقل چهائه حدارا

50698990(0) 80درصد  ................................................... ر کشورانواخ 21ی الای باهالی( در روستمانکی و اب
4062657582درصد  ...................................................................... نیکیلکتروات دولت به صورت مائه خدارا

889299100011درصد  ........ ییات روستاعطالاوری ات و فناطارتباتر اری در دفانکدات خرده بمائه خدارا

16651521127012050552تن  ................................................................................................. پستی  یاهظرفیت میزان
ت اعطالاه شبکه ملی ب اه CDN لاتصاند ای بادرصدی هزینه پهن 31هشاک

25505050 31صددر  .........................................................................................................نسبت به وضع کنونی
11916424027492درصد  ................................ ت پستیمامد خداز کل درات نوین پستی مامدی خداسهم در

5060657051درصد  ................................................................................ NIXدرصد پیشرفت تکمیل مرکز 

20457090011درصد  ...................................................................................... عیماجتانت انه صیامار ساستقرا

728 79284586050درصد  .......................................................................... نداپهن باینترنت به  ارهانوادسترسی خ
ی اهنهایالمللی و پای بیناههادر، فرودگاهن، بنآهای راههایستگاد اتعد»نسبت 

 یاههایستگاکل »به « خدمات پستی توسط اپرتورها دهنده ارائهمرزی کشور 

5203668(0) 60درصد «ی مرزی کشوراهنهایالمللی و پای بیناههادر، فرودگا، بنهااستانکز امرآهن راه
ت و اطارتبات ماخددرامد  زکلا افزوده همگرارزش ات مای خددرامد  مسه

74759273-درصد  .................................................................................................................. تاعطالاوری افن
500693890 90(0) 31درصد  ............................ رانواخ 21ی الای باهان دسترسی پرسرعت به روستامکاری ابرقر
ه یشاو ح اهار نفر و روستای زیر بیست هزارس شهرهان دسترسی پرسرعت مدامیز

8387985(0)32-درصد  .................................................................................................................... ی بزرگاشهره
 ست.ات تجدید نظر شده اعطالا( 0
 صورت تجمعی ارائه شده است.به 0011های قبل از ( اطالعات سال2
 ت.اعطالاوری نات و فاطارتبارت اوز -خذام
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 نی ازرگاو ب ، معدنصنعت -1-1-2

  1111(1)1100 حداوشرح

 109842003221 945949 919488 103814 نفر  .......... درهاری صابردی بهرهاهنهال پرواشتغاد اتعد

 ..556635608980 15.414 11.4 480767 نفر  ................... درهاص تاسیسی ازهال جواشتغاد اتعد

 63226530 ..18 .148 5849 فقره  ......................... درهاری صابردی بهرهاهنهاد پرواتعد

 647356 184 ..1 759 فقره  ............. دره معدناری صابردی بهرهاهنهاد پرواتعد

 52050558 .... 4..9 5979 نفر دره معدناری صابردی بهرهاهنهال پرواشتغاد اتعد

 2467828398 4989. 81119 20943 فقره  ................................. درهاص تاسیسی اهزاد جواتعد

 5.14.51 .595141 688150 643469 293310 لارد ریامیلی .......... درهاری صابردی بهرهاهنهاری پرواگذیهماسر

 .1948014 29249619658811 ..99114 95.8..1لارد ریامیلی .................. درهاص تاسیسی ازهاری جواگذیهماسر

 - ..4004574 382 میلیون تن .................. ریابردل بهرهادن در حار تولید معامقد

ل ادن در حاده معدنی معمار کخیره قطعی امقد

 - ..5150 50 رد تن امیلی  ....................................................... ری اردببهره

ل ادن در حاز معان حقوق دولتی وصولی امیز

 - -751818131 7188 لارد ریامیلی .................................................................... ریابردبهره

ی زیر اراحی صنعتی مصوب داو نو اهسهم شهرک

حی او نو اهز کل شهرکاتی ابرای مخاهختاس

 .763 767782..41 .14 درصد ............................................................. صنعتی مصوب

ی اراحی صنعتی مصوب داو نو اهسهم شهرک

 .823 8178228941 8.4 درصدحی صنعتی مصوباو نو اهز کل شهرکآب ا شبکه

ی برق اراحی صنعتی مصوب داو نو اهسهم شهرک

 .837 8288368845 854 درصد ................. حی صنعتی مصوباو نو اهزکل شهرکا

ز ای گاراحی صنعتی مصوب داو نو اهسهم شهرک

 607 6176331441 1149 درصد ............... حی صنعتی مصوباو نو اهز کل شهرکا

 - -304-625- - درصد ............................ میاعزانی ازرگان بایزنانرخ رشد ر

رجی بخش اری مستقیم خایه گذماسهم سر

ری ایه گذماز کل سرارت اتجو معدن  ،صنعت

 .315 216167 4.48 .84 درصد .................................................... رجی جذب شده اخ

 - -664 730750 درصد ........ تادرال صز کات صنعتی ادرارزشی صاسهم 

 .46 3212949 94 درصد ..........تادراز کل صات معدنی ادرارزشی صاسهم 

 - -521 591- درصد ........... تادراز کل صات صنعتی ادراسهم وزنی ص

 216 207153.41 .41 درصد ............ تادراز کل صات معدنی ادراسهم وزنی ص

صوب رجی ماری مستقیم خاگذیهمانرخ رشد سر

 789 -676-22598149 .545 درصد .................................. رتابخش صنعت، معدن و تج

 849 948 .4. 845- 141 درصد ................... (0)فزوده بخش صنعتارزش انرخ رشد 

 -549 .94 841 945 441 درصد .................... (0)فزوده بخش معدنارزش انرخ رشد 

هاي صنعتی خاتمه هاي توسعه خوشهنرخ رشد پروژه
 .216 6794.41 84 درصد  .................................................................................  يافته
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 له(انی )دنبازرگاصنعت، معدن و ب -1-1-2

   1111(1)1100 حداوشرح

129 -87166-179- -6/02 درصد .......... ری معدنابردنه بهرهال پرواشتغانرخ رشد 

100 5802264109 درصد ........ ری صنعتابردنه بهرهال پرواشتغانرخ رشد 

226 53-686670 درصد .......................................... فاکتشانه انرخ رشد پرو

34 814711311 درصد ..................... ری صنعتیابردنه بهرهانرخ رشد پرو

250 16027654-385 درصد ............ رافزاری نرم ابردی بهرهاهنهانرخ رشد پرو

536 -102-116-46-154 درصد ........................... نه تحقیق و توسعهانرخ رشد پرو

16 124-63582-109 ددرص ........... نه کسب(ای صنفی )پروانرخ رشد مجوزه

467 631-108-16110- درصد ............... درهانه فنی و مهندسی صانرخ رشد پرو
ی صنعتی و اهکز پژوهشانه مرانرخ رشد پرو

316 77-429-625-1000- درصد ............................................................................ معدنی
رزی در بخش ایی اعطات نرخ رشد تسهیال

713 -612-161400- -3/30 درصد ......................................................................... تادراص
لی در بخش ایی ریاعطات رخ رشد تسهیالن

381 95401459228 درصد .............................................................. تادراص
32 -20188-7983 درصد ............................ ستر اف پلی الیانرخ رشد تولید 

170 -36696420104- درصد ................................ ع تلویزیونانوانرخ رشد تولید 
تولید خودرو تجاری )اتوبوس، نرخ رشد 

122 -343-562369890 درصد ...... ونت و کشنده(میامیون، کابوس، ون، کمینی
128 -376-120192-41 درصد ....... نت اری و واع خودرو سوانوانرخ رشد تولید 

-593--- - درصد ...... ی برقی و هیبریدیانرخ رشد تولید خودروه

47 182541525- درصد ................................................ رو انرخ رشد تولید د

04 -0440204-56 درصد ........................... ستیک خودرو نرخ رشد تولید ال

56 -001418816 درصد ................ ت پتروشیمی نرخ رشد تولید محصوال

2739-488-- - درصد .................... نرخ رشد تولید موتور سیکلت برقی 
بی ای و ترکینرخ رشد تولید نخ سیستم پنبه

74 2282172-96 درصد .........................................................  مصنوعیالیاف 

85 -36621837495 درصد ............................ یزر ل و فرانرخ رشد تولید یخچ

324 287343359 درصد ............................................... غذ انرخ رشد تولید ک
ی اهکز پژوهشامر تاسیسز انرخ رشد جو

500 -611500-2860 درصد ...................................................... صنعتی و معدنی 
228 178156448-40 درصد ...........................................  تاسیسز انرخ رشد جو

51 -273163-121- درصد ............... ت فنی و مهندسیماز خدانرخ رشد جو

648 461412-- درصد ........ دن انرخ رشد حقوق دولتی وصول شده مع

272 502277906717 درصد .................. تاسیسز اری جواگذیهمانرخ رشد سر

1194 542091206 -1/03 درصدری صنعتابردنه بهرهاری پرواگذیهمانرخ رشد سر

25 -112136-15586 درصد ......... غیر نفتیی اهالات کادرانرخ رشد وزنی ص

68 -50-74-151396 درصد ...... ی غیر نفتیاهالات کادرارزشی صانرخ رشد 
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 له(انی )دنبازرگاصنعت، معدن و ب -1-1-2

  1111(1)1100 حداوشرح

دره صندوق ای صاهمهانت نمانرخ رشد ض

192 -481-755167-321- درصد .....................................یع کوچکاری صناگذیهماسر

26 -60-06-315624 درصد ............................................. نیازرگارت بانرخ رشد ک

427 42951322381237 درصد ........................ لکترونیکیای امضاهی انرخ رشد گو

 -75 -09-54-572- درصد ............................. هی تحقیق و توسعهانرخ رشد گو

100 -9559-95 -9/3 درصد ............................................... هی کشفانرخ رشد گو

53 3491091406269- درصد ............................. لکترونیکیاد ماعتاد مارشد ننرخ 

دره صندوق ای صاهنرخ رشد مبلغ ضمانت نامه

280 -474-783620248 درصد  .....................................یع کوچکاری صناگذیهماسر
 ست.اتجدید نظر شده  ربطکیه ات توسط دستگاعطالا( 0

.اهدهای دورآو فر آماردفتر  .رتاتجرت صنعت، معدن و اوز -خذام

  



 

 

  



 

 

 

 

 ورزی و محیط زیستاکش -0-2
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  ورزیاکش -1-1-2

 1100 1111 1111 1117 1111 حد او شرح

803098101238003301000 ل اری  ............ در کل کشور کشت آبیمتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم گندم 

11780103701182005281000 ل اری  ............متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم گندم کشت دیم در کل کشور

7560104301179006121000 ل اری  ................ در کل کشور کشت آبیمتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم جو 

1018099101075003601000 ل اری  .............. متوسط هزینه تولید یک کیلوگرم جو کشت دیم در کل کشور 

21380257102865020351000 ل اری  ...... وردر کل کش کشت آبیمتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم شلتوک  

592076101004001301000 ل اری  ....وردر کل کش کشت آبیی انهامتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم کرت د

 29510371804367063881000 ل اری  ... کشور در کل کشت آبی آفتابگردانمتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم 

21360230002316025161000 ل اری  .. ورکشت دیم در کل کش گردانآفتابمتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم 

18370265502814090811000 ل اری  .............. در کل کشور کشت آبیمتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم پنبه 

15040184401995023601000 ل اری  ............... در کل کشور کشت آبی امتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم کلز

13250169801554020581000 ل اری  .............. کشت دیم در کل کشور الید یک کیلوگرم کلزمتوسط هزینه تو
در  نه بلند مرغوبامتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( د

23170338204161069081000 ل اری  ...............................................................................................................کل کشور
صول در نه بلند پرمحامتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( د

12730182702459090331000 ل اری  ...............................................................................................................کل کشور
وب نه متوسط مرغامتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( د

16870214102263029211000 ل اری  ......................................................................................................... در کل کشور
محصول نه متوسط پرامتوسط هزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( د

  ......................................................................................................... در کل کشور
15050203702427091511000 ل اری

12070292902653003021000 ل اری ل کشوره در کانه کوتاهزینه تولید یک کیلوگرم برنج )شلتوک( دمتوسط 

 15295162031650916112 000 کیلوگرم به نفر  ............................................................................. نه تولید گندم کل کشوراسر

 3955378453235427 000 کیلوگرم به نفر  ............................................................. نه تولید برنج )شلتوک( کل کشوراسر

 6191626563046707000 کیلوگرم به نفر  ................................................................ زمینی کل کشور د سیبنه تولیاسر

 2843295034673969000 کیلوگرم به نفر  ................................................................................ ز کل کشورانه تولید پیاسر

089089220097000 درصد  ............. ت کشوراء و مرمت شده به کل طول قنواحیات انسبت طول قنو
ء احیانی، ابان بیاهاظت گیانی تحت پوشش حفاباضی بیاراحت انسبت مس

 025009019106083 درصد  .................................................... نی کشوراباضی بیاراحت او قرق به کل مس

 00600127012100970140 درصد   ..... احیاء شده به کل مساحت مراتع کشورح و صالاتع احت مرانسبت مس

 00630028004301600141 درصد   ...................................  ن(انسام و ای کشور )بوسیله داهنرخ تخریب جنگل

 01010234035802510077 درصد   ... ی کشوراهحت جنگلاء شده به کل مساحیای اهحت جنگلانسبت مس

529440387525743 کیلوگرم به نفر های رسمی کل کشورعرضه شده از کشتارگاهنه تولید گوشت قرمز اسر

23812524292624632506 کیلوگرم به نفر  .................... کل کشورهای صنعتی در مرغداری نه تولید گوشت مرغاسر

10951099122412881399 کیلوگرم به نفر  ....................................................................... نه تولید تخم مرغ کل کشوراسر

 .14831538154415109441 کیلوگرم به نفر  ............................................................................ ن کل کشورابزیآنه تولید اسر

 .تاطارتبات و اعطالاوری امرکز فن .ورزیاد کشارت جهاوز -خذام
 .مرکز آمار ایران -
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   محیط زیست -2-1-2

 1100 1111 1111 1117 1111 واحد شرح

 .9.4 9.95 ..1 .14 1.4 تعداد  ...................  طبیعی منابع و زیست محیط حامی نهاد مردم هایتشکل

 تحت( دریایی ساحلی خشکی،) (0)چهارگانه مناطق مساحت نسبت
 ..994 .9941 .9945 .9.48 ..9.4 درصد  .. کشور احتمس به زیست محیط حفاظت سازمان حفاظت و مدیریت

 به جامع مدیریت طرح دارای (0)گانه چهار مناطق مساحت نسبت
 5. (2).. (2)18 (2)11 (2).1 درصد  ........................................... زیست محیط مدیریت تحت مناطق مساحت

 به تفصیلی مدیریت طرح دارای (0)گانه چهار مناطق مساحت نسبت
 .894 .584 .584 .984 .9.4 درصد  ........................................... ستزی محیط مدیریت تحت مناطق مساحت

 هایگونه کل لتعداد به جانوری تهدید معرض در هایگونه نسبت
 494. .141 (2)..14 ..14 ..14 درصد  ................................................................................................................ موجود

 8.4.1 (2)... (2)... (2)... (2)... درصد  ودموج هایگونه کل تعداد به گیاهی تهدید معرض در هایگونه نسبت

 تعداد به کننده (9)خوداظهاری کننده لودهآ واحدهای تعداد نسبت
 81 89 94 .9 - درصد  .................................................... (اول فاز) خوداظهاری مشمول واحدهای

 باشد.مناطق چهارگانه شامل پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و اثر طبیعی ملی می (0
 .است شده تجدیدنظر بطیرک سازمان توسط ارقام (2
 شد.ابمی آالیندگین اوص میزری در خصاظهامنظور، خود (9
 .محیط زیست ظتاحف سازمان -خذام
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 مقدمه 

 هامت، رفنه، گردشگری و ورزش، سالا، فرهنگ، رسآموزش ون،انی و تعانساجمعیت، نیروی  یاهخصاشین بخش مربوط به ادر شده ئهارا ولاجد

 شود.می رهاشا مزبور یاهز زمینها در هر یک اهآمار ز تهیها مختصری ریخچهات به کهست اعی امجتا میناتو 

  وناتعو  نیانسا، نیروی جمعیت

در  ،0933 ات0993ل از سایی افیام سطوح جغرامت جمعیتی در تاعطالائه اراترین منبع ن مهماعمومی نفوس و مسکن به عنو یاهریامسرش

 رهادای به وسیله 0993ل اری عمومی نفوس و مسکن در سامست. نخستین سرشاشده  اجرار ال یکباپنج س انون هر ده یاقن و به موجب ایرا

 تاعطالا .م شدانجان ایرا آمارتوسط مرکز  0933و 0931، 0953،0983 ،0963 ،0933، 0903 یاهلای بعدی در ساهریامعمومی و سرش آمار

 سازمانی جمعیتی و نیز براوردی اهدهاو د 0933ری امی سرشاهدهاس داساشد که بر ابی جمعیتی میاهخصامل گزیده شاش ،فصل ینا یآمار

 شد.ابل میاحواثبت 

کشور  مهم یاز شهرها در برخی ،لاحوا و ثبت آمار کل رهاداتوسط  0908 لار در ساب نخستین یا، برنیانسا نیروی مربوط به تاعطالاو  آمار

 زمینه یناچند در  تیاعطالاشد،  اجرا عمومی آمار کل رهاداتوسط  که نفوس عمومی ریامسرش ولینا یاجرا ، ضمن0993 لاشد. در س گردآوری

 به مربوطت اعطالا، شده آوریجمع رآما ، در زمرهو جمعیت ، صنعتورزیاکش یاهدر زمینه یآمار طرح چند یاجرا اب مد. سپسآ دست به

 تالعامط کل رهادا ریاهمک اب مهابرن سازمان، 0900و  0995 یاهلا. در سر گرفتاقر ، مورد توجهطرح موضوع اب سبانیز متن نیانسا نیروی

د، بع یاهلاس منتشر کرد. در ارآن  یجاد و نتاد مانجا نیانسا وینیر در زمینه ار ییاهگیریآمار، عیامجتامور ار و اک رتاوز آمارو  نیانسا نیروی

 جمعیت ریاج گیریآمارو  0983، 0953 ،0963، 0933، 0903 یاهلاس و مسکن نفوس عمومی یاهریامسرش یاجرا ضمن نایرا آمارمرکز 

 لاشتغا یاهویژگی گیرینمونه ، طرح0956 لاز ساآن  بر وهو عال نموده وریآجمع ار نیاسـنا رویـنی مربوط به سیاسا تاعطالاو  آمار، 0951

ینده امن ناعنو بهه امن ابات اعطالای مذکور اهلادر س .تسا گردیده اجراین طرح ا لاهرس 0989ل اس او ت آوردهدر اجرابه نیز  ارر انواخ ریاو بیک

ئه ارات اعطالاین طرح، ای اهتوجه به ویژگی اب ویگزین طرح مذکور گردیده ار جاز نیروی کا گیریآمارطرح  0980ل از ساست. ائه شده ارال اس

 زا گیریآمار طرح یجاز نتا، نیانساجمعیت و نیروی  تاعطالا و آمار و تنظیم تهیه یابر شد.ابنه میالات ساعطالامتوسط  اهلاین ساشده، در 

 لاعـف تـع جمعیاوـنا لـماـش تاعطالاین ا، ستا شده دهاستفا نایرا آمارمرکز ر از نیروی کاگیری آمارر، طرح انواخ ریاو بیک لاشتغا یاهویژگی

 شد.ابمی دیاـقتصا لفـمخت یاهدر بخش غلاش جمعیت یاهدی، ویژگیاــقتصا لاـفع غیر و

عی امجتاه ار و رفاون، کارت تعاز وزا که شدابمی اهونیای تعاهدیهاتحاو  اهت شرکتا، مشخصاهونیانی تعانسامل نیروی اون شای تعاهخصاش

 ست.ائه شده اراخذ و ا

 آموزش

 .شدابمی رسمی غیر یاهـو حرف یـفن آموزشهمچنین لی اـو ع عمومی در سطوح رسمی آموزش ملاش، فصل ینا در شده ئهارا یاهآمار

 شود:می تقسیم لیاو ع عمومی دو بخش در کشور، به رسمی آموزش

 رتاوز ابآن  یاجرا شد و مسئولیتابمی نشار داو ک یاحرفه و فنی متوسطه، متوسطه، دومول ایی، ابتدا یاهدوره ملاش عمومی آموزش

 .تـسا رورشـو پ آموزش

 لماش کنند کهمی آغاز ار لیاع ت، تحصیالاههانشگاد ورودی زمونآ در و موفقیت دیپلم خذ مدرکاز ا پس ،هانادبیرست نلتحصیالارغاف

 .ستا و تخصصی یاحرفه یارشد و دکترا سیارشنا، کسیارشناک نی،ارداک سطوح
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 ر مستقلطو نیز به میسالا آزاد هانشگاد ؛وریاو فن تا، تحقیقعلوم رتاوز به بستهاو لیاع آموزشکز او مر اههانشگابر د وهعال ست،ا ککر نایاش

 کند.می ماقدا لیاع در سطوح یآموزش تامخد ئهارانشجو و اد پذیرش به

، اهنهاخرتاوز به بستهاو او ی نهارتخاوز یـنا پوشش تحت لیاع آموزشکز امر میاموری، تات و فناعلوم، تحقیق رتاتوسط وز شدهتهیه تاعطالا

در بر  ار ... و بدنی تربیت سازمان، نفت رتا، وزپزشکی آموزشو  نامدر ،شتابهد رتا، وزو پرورش آموزش رتانند وزام ییاهدانه ای هاسازمان

  .ستا وریات و فناتحقیق ،علوم رتایید وزا، مورد تآنانتوسط  ییاعطا مـدرک گیرد کهمی

 نه، گردشگری و ورزشافرهنگ، رس

ثبت  آثار، ریخیات یاهاو بن اه، موزهاهامسینرت، احج و زی، امو سی اصد یاهمهابرنی حوزه اهخصاش به مربوط فصل ینادر  شدهئهارا یاهآمار

ی امو سی اصد سازمانز اشد که ابمی ی عمومیاههامتگاقایع دستی و ا، حوزه صنکشور به شده رداو نارشده گردشگ زیامستندسی اهحوزه، شده

ین فصل اهمچنین در  ست.اخذ شده ایع دستی و گردشگری اث فرهنگی، صنارت میرامی، وزسالاد ارشارت فرهنگ و امی، وزسالاوری جمه

کز اد محیط زیستی)سمن(، مرای مردم نههاسازمان سیساتدر شده جهت ای صاد مجوزهامل تعدای فعلی موجود در ورزش که شاهخصاش

رت اوز زاشد ابلمپیک میا اراپ لمپیک وای اهزیای کسب شده درباهلاد مداتعد لمپیک وارالمپیک و پا ،ییآسیا یاهزیارتبه در ب ،جازدواوره امش

ی و انی و حرفهامفتگی ورزش قهراز توسعه یان انش ییآسیای اهزیاخص رتبه در باست شان ککر ایاست. شائه شده اراکسب و  جوانانورزش و 

م امن، تایرای ارهاقی هماشد که کشورهابمی ییآسیات ابقان مسامهمترین مید ییآسیای اهزیاقع بار ود ،ردامدیریت ورزش در یک کشور د

ت ابقاین نوع مسا، در اورزش کشوره ییآسیابندی رند و مهمترین رتبهاگذیش میامت به نابقاین مسادر حیطه ورزش در  ان خود راقدرت و تو

قع ادر و رد.امدیریت ورزش در یک کشور د ی وانی و حرفهامهرفتگی ورزش قاز توسعه یان المپیک نشای اهزیاخص رتبه در بانیز ش و شدابمی

ند راگذیش میامت به نابقامس ینادر حیطه ورزش در  ان خود راتو م قدرت وامت اکه کشوره شدابنی میات جهابقان مسالمپیک مهمترین میدا

 شد.ابت میابقاین نوع مسادر  ،اهکشورنی ورزش ابندی جهقع مهمترین رتبهادر و و

 عیامجتا میناته و امت، رفسال

 تیکز متعدد دولاو مر هاسازمان تـوسط یا( و بیـمهیابیـمه )غیر یتـیامح تامخـد لبادر قـ عیامجتا میناتو  بهزیستی به مربوط یاهلیتافع

 که ستا تیامخد به مربوط فقط بخشینا یآمار تاعطالا، دولتی غیر بخش یاهآمار به یدسترس عدم علـت به اما ،گیردمی مانجا دولتی و غیر

تی بهـزیس سازمانرت ادولتی که تحت نظـ رـکز غیات صورت گرفته توسـط مرامی خداستثناشود، بهمی ئهارا عمده دولتی یهاسازمان توسط

 رند. ار داـور قرـکش

 (یابیمه )غیر یتیامح تام( خدلفا

رامد د سیاسا یازهانی میناتمنظور  به که ستا نبخشیاو تو عیامجتا تامیر خدای و ساورها، مشریامددک یاهلیتاو فع بیراز تدا یامجموعه 

 ز:ارتند اعب زمینه ینا در لافعـ یهاسازمانگیرد. می صورت نازانباد و جهاش یاهرانـوا، خمعـهاجـ نادیـدگسیـبآ زندگی سطح یارتقاو 

  کشور  بهزیستی سازمان -1

، احدهاوآن  مادغا اب 0933ل ات بهزیستی در سطح کشور بودند که در سامم خدانجار ادی مختلفی عهدهاحدها، و0933ل از ساقبل  ات

و کمک  عیامجتای اهسیبآو  اهز معلولیتاگیری زپروری و پیشایتی، بامنبخشی، حات توامف گسترش خداهدا اب« بهزیستی کشور سازمان»

شده، ئه اراربط تهیه و ی کیاحدهای بهزیستی که توسط واهلیتافع آمار، تشکیل شد. درامد  ی کماهسی گروهاسای ازهاقل نیاحد میناتبه 

 ست.ائه گردیده اراکنون ات 0903ل از سا
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 )ره( خمینی ماماد امدا کمیته -2

 یجانت آمار، کنون ات 0960 لاز ساشـد،  سیسات آنان بـه و کمک معهاج ناممور محروا به منظور رسیدگیبه  0935 لاس رکه د کمیته ینا

 .ستا کرده ئهاراو  وریآگرد اخـود ر یاهلیتافع

 نارگرایثامور اد شهید و ابنی -1

 . آمدمی به وجود سالاب نقالان ازانبان و جــاد مستضعفــاشهید و بنیــ دام بنیادغاز ا 0989ل ان در سارگرایثامور اد شهید و ابنی

ن ازانباهــد و جای شارهــانــوامــور خــابه منظــور رسیــدگــی بــه  0938و  0935ی اهــلاد، بــه ترتیــب در ســایــن دو بنیــا

 ست.ادر دسترس  0959و  0951ل از ساد، به ترتیب این دو نهای اهلیتای مربوط به فعاهآمارشد و  سیساتمی سالاب نقالا

 یابیمه تام( خدب

 ملای شابیمه تام. خدآیدمی در اجرابه  مختلفی اهصورتبه گیرد، می شکل و دولت امرفرا، کشدهبیمه رکتامش ساساکه بر  تامخد ینا

 .ستا مندیئلهاـع هـزینـه و کمک ریارداب مایا، ر، فوتاـز کا یـشاـن دثاوـ، حریاـ، بیکدگیافتا رازکا، زنشستگیای، بـنامدر ـهبیم

 ز:ارتند اعب زمینه، ینا در لافع یهاسازمان

  عیامجتا مینات سازمان -1

 لادر سعی امجتا مینات زمانسا سیسات اب .شد ر شروعاز کا شیان دثاحو لاقبدر  نارگراک مورد بیمه در ماقدا ولینا، 0913 لادر س

 ئهاراو  آوریجمع زمینه یــنادر  کـــه یـیاهآمار.  فتای تریبیش رشـ، گستشدهمانجا یاهیتامح نوع و شدهبیمه یا، قشره0930

 .ستامنتشر شده  0903 لاز ساشود، می

 نایرامت سالبیمه  سازمان -2

 ئهارا و تهیه زمینه ینادر  که ییاهآمارد و ــش سیسات، 0959 وبــکشور مص نـیامدر تامخد نیاهمگ یمهب نوناق ساسا ، برسازمان ینا

 نارکنـاکـ نیامدر تامبیـمه خد نـونا، قسازمان ینا سیساتز ا ، قبـلستاککـر  نایاشـد. شابمی در دسترس 0950 لاز ساشود، می

 شد. شتهاگذ اجرا رحلهـم به وقـت ریابهد رتاوز توسط 0939 لاـز ساد و ـرسی بـتصوی هـب 0930 لاـ، در سدولـت

 یران و عشائیان، روستاورزاصندوق بیمه کش -1

معه اد جاحامی امن به تاسان دسترسی امکاعی مطلوب و امجتای اهت بیمهامئه خدارادر جهت  الیت خود رافع 0980ل از ساین صندوق ا

 فت.ار یانتشا 0986ل ار در سای نخستین بایر بران و عشائیان، روستاورزاصندوق بیمه کشت مربوط بهاعطالاست. اکرده  آغازهدف 

 کشوری زنشستگیاب صندوق -1

 امات، ساصورت گرفته  هاسازمانو  اهنهارتخاوز، توسط 0939لی ا 0910ی اهلازنشستگی طی سات بامئه خداران و ازنشستگامور باره ادا

 .فتار یانتشا 0931 لار در ساب نخستین یا، برکشوری زنشستگیاب صندوق مشترک نابگیرو وظیفه نازنشستگاب مربوط به تاعالـطا

 ست.انموده  آغاز الیت خود راو فع سیسات 0930ل ای سابتداز ای مستقل اصورت موسسه زنشستگی کشوری بهاصندوق ب

ت، شارت بهدانی بخش خصوصی و دولتی زیرمجموعه وزامشتی و درات بهدات و تجهیزاسیسات ای مرتبط باهخصامل شاشت شاول بهداجد

 یاستخرهاآب  اب ی مرتبطاهخصاشت مربوط به اعطالاشد. همچنین ابمپزشکی کل کشور میاد سازمانپزشکی و  آموزشن و امدر

شت انظر بهد زانی امشتی درای بهداحدهاروری، مرگ و میر، وضعیت وا، بایبالبر ادر بر یشتابهد یاحدهاوو  اهرانواخ آمادگی، اههاگاشن

 ست.اشده  ندهاین فصل گنجانی نیز در امکز دراشده بین مر ی خونی تولیدشده و توزیعاهآوردهمحیط، فر
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 شتیابهد تاموسس ملاو ش ندابوده لافع ،لاز سا هام 6 قلاحد که ستاتی اموسس به مربوط نیامو در شتیابهد تاو تجهیز تاسیسات آمار

 .شودنمی مسلح یانیروه نیامدر و

 

 هیماریف و مفاتع

                                                                                 وناو تع نیانساتوسعه ، جمیعت

یل ون تشکانون بخش تعاس قاساشد و بران بایکس هاآنلیت اونی، که موضوع فعاشرکت تع 5قل اعضویت حد است بای امجموعه :ونیادیه تعاتحا

 و ثبت شود. 

 رد زندگی کند.ار دانتظام تولد است که شخص در هنگایی اهلامتوسط س مید به زندگی در بدو تولد:ا

 رجاخ شود کـهمی ورزی( گفتهاو غیرکش ورزیاز کشا عما) پیوسته هم به ضیاراو  ناچند مک ای مجموعه یک به آبادی (:ییاروست )نقطه آبادی

 ییارهانواخ ار یانواخ سکونت ، محلریامسرش نامدر ز آبادیگر اشد. اب مستقل عرفی ای ثبتی دودهـمح یاراو د شده قعاو اشهره ز محدودها

 .شودمی یتلق« ز سکنها لیاخ»، صورت یناو در غیر  «سکنه یاراد»شد اب

ی مقرر رافت حق بیمه بیکادری است بامکلف آن  ساساعی برامجتا مینات سازمانست که اعی امجتا میناتی اهیتامز حایکی  :ریابیمه بیك

ند، اعی معرفی شدهامجتاه ار و رفاون، کاره کل تعاداز سوی اشده و  2قد شغل انون فاین قاکه طبق  0ری انون بیمه بیکان مشمول قاگرراکبه

 .یدامخت ناری پردامقرری بیمه بیک

 :شود کهق میطالاتر و بیش لهاس 03د افرام امبه ت :رابیك

 شند(.   الی نباشتغاخود ال مزدبگیری یاشتغای اراشند )دار باقد کامرجع ف در هفته (0

 شند(.                                           اب آمادهلی اشتغادخو ال مزدبگیری یاشتغای اشند )برار بای کابر آمادهآن  زابعد  هفته ادر هفته مرجع ی( 2

لی اشتغاخود ال مزدبگیری و یاشتغامنظور جستجوی به ات مشخصی راماقداشند )ار بای کاجویآن  زامرجع و سه هفته قبل  ( در هفته9

 شند(.اب آوردهعمل به

ر محسوب ایکند نیز بار بودهای کابر آمادهر و اقد کار نبوده، ولی فای کازگشت به شغل قبلی جویابر انتظا اینده یآر در ابه ک آغازدلیل دی که بهافرا

 شوند.می

 شد اعی بوده بامجتا میناتر و بیمه شده انون کال خود مشمول قاشتغان امست که در زاغلی اش ر قبالابیک :رابیمه شده بیك

 رد. اد اگر ربیمه سازماننون ای مندرج در قایاز مزاده استفان حق بیمه، حق الغی به عنواخت مباپرد است که بافردی  :بیمه شده

ی اران داه و مکاصه در یک سکونتگو به طور خال ان، شهر و روستا، بخش، دهستشهرستانن، استادی که در یک کشور، افراد ابه تعد جمعیت:

 شود.کنند جمعیت گفته میمرز زندگی می

ن امدر ز آنانه معمولی امتگاقای و گروهی که ا، موسسهنـکاـس ولیـمعم یارهاوـناـخ همه یاعضا :ری(اممعه مورد سرشا)ج تـجمعی

ی اعضادهند. تشکیل می اری راممعه مورد سرشاکن کشور، جای معمولی غیر سارهانوامی خامی تاعضارد و نیز ار دان قرایراری در امسرش

ن عضو انیایرا اماشوند، ری محسوب نمیاممعه مورد سرشاجزو ج آنانر انواد خافران و ایرار رجی دای خاهنهارتخاسی و سفای سیهاهییت

 . آیندمیب اری به حساممعه مورد سرشا، جزو جآنانر انواد خافراز کشور و ارج ان در خایرای اهنهارتخاسی و سفای سیاهتیهی
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 ان یاستا، شهرستانن، بخش، ای دهستاهز محدودهایی در هر یک اوستط راکن در نقاز جمعیت سامنظور  ی:یاط روستاکن در نقاجمعیت س

ی ارهانوای همه خاعضاد از مجموع تعداست ارت ا، عبآبادیرد و جمعیت هر ار دان محدوده قرامست که در هایی اهآبادیمی امکشور، جمعیت ت

 ست. اقع او آبادیآن  رری دامن سرشامدر ز آنانه معمولی امتگاقای و گروهی که اکن، موسسهامعمولی س

کشور، جمعیت  ان یاستا، شهرستان ی بخش،اهز محدودهاط شهری در هر یک اکن در نقاز جمعیت سامنظور  ی:ط شهراکن در نقاجمعیت س

 ی معمـولیارهـانـوای همه خاعضـاد اتعد ز مجموعاست ارت ارد و جمعیت هر شهر، عبار دان محدوده قرامست که در هایی امی شهرهامت

 ست.اقع اشهر وآن  ری درامن سرشامدر ز آنانه معمـولی امتگـاقای و گروهی که اکـن، موسسهاس

ی معمولی غیر ارهانوامی خامکشور، جمعیت ت ان یاستا، شهرستانی اهز محدودهاکن در هر یک از جمعیت غیر سامنظور  کن:اجمعیت غیر س

 ند. اری شدهامن محدوده سرشامست که در هاکنی اس

ز دو امرجع طبق تعریف، در هیچ یک  قل سن تعیین شده( که در طول هفتهاتر )حدله و بیشاس 03د افرام امت :دیاقتصال ایت غیرفعجمع

 شوند. دی محسوب میاقتصال اگیرند، جمعیت غیرفعر نمیان قراران و بیکغالاگروه ش

گیری )هفته مرجع( آمار ز هفتهاتقویمی قبل  شده(، که در هفته قل سن تعییناتر )حدله و بیشاس 03د افرام امت :دیاقتصال اجمعیت فع

ل ار(، جمعیت فعـاند )بیکـار بـودهارکت برخـوردابلیت مشـاز قا اغـل( یاشتـه )شـارکت دات مشامو خـد الار، در تولیـد کـاطبق تعریف ک

 شوند.دی محسوب میاقتصا

 شود.خت میاپرد امرفراتوسط کآن  مامست که تاری ان بیمه بیکنوارگر مشمول قاز مزد کاسه درصد  :ریاحق بیمه بیك

قد اده خود، فاراعی که بدون میل و امجتا میناتبع ار و تانون کان مشمول قارگراز کایت امست که به منظور حانونی اق ری:انون بیمه بیكاق

 ست. امی به تصویب رسیده سالای اتوسط مجلس شور 0963ل اهستند، تدوین شده و در س راکبه آمادهشغل شده و 

در  هاآند جمعیت اطی که تعدا( و نقهاآند جمعیت ا)بدون در نظر گرفتن تعد هاشهرستانکز امی مرام، ت0963ل از سای قبل اهریامدر سرش

 ست.اآمده  باشهر به حس تر بودهر نفر و بیشاری، پنج هزامموقع سرش

به  ابن ار کرده یاعت کاقل یک سار، حدامرجع، طبق تعریف ک سن تعیین شده( که در طول هفتهقل اتر)حدله و بیشاس 03د افرام امت :غلاش

ن الاشتغان و خودابگیرمل دو گروه مزد و حقوقاطور عمده شن بهغالاشوند. شغل محسوب میاشند، شاترک کرده ب ار راطور موقت کیلی بهدال

ن اعنوهن، بالاشتغای خودار براوم کسب و کان و تدابگیری مزد و حقوقاپیوند رسمی شغلی، برشتن اد امرجع ب ر در هفتهاشوند. ترک موقت کمی

 :شوندغل محسوب میارند، شادی کشور داقتصالیت اهمیتی که در فعاظ الح یند نیز بهامه میادایی که در اهگروهشود. ل محسوب میاشتغا

 (. مزد بدون میلیاف نارکناک) کنندمی راک رند،اد وندیاخویش نسبت وی اب که خود رانواخ یاعضا زا یکی یابر مزد فتادری بدون که دیافرا •

ن ارفسان، ارادن، درجهازادر و سربامسلح پرسنل ک یانیروه) کنندمی خدمت موقت ای ئماد دراک صورتبه مسلح یانیروه در که دیافرا مامت •

 می(.  انتظامی و ای نظانیروه وظیفه

ت امخد ای الادر تولید ک امدهند، یعنی مستقیم میانجاموزی ارامحل ک هموسسلیت افع اط بارتبالیتی در اوزی فعماراک دوره در که نیاموزاراک •

 شود.محسوب می «راک» هاآنلیت اسهیم هستند و فع

 .نداکرده راک تعریف، بقامط مرجع هفته در که نیمحصال •

دی اقتصای مشترک و بهبود وضع اهزمندیاحقوقی غیر دولتی به منظور رفع نی ار عضو حقیقی یقل هفت نفاحد اشرکتی که ب :ونیاشرکت تع

 دی تشکیل و ثبتاقتصالیت اچند فع ام یک یانجای اون برانون بخش تعاس قاسابر آنانبل اری و کمک متقاز طریق خودیا اعضاعی امجتاو 

  .شودمی
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 شد. ابری ای شهرداراست که دایی افیاجغر طاقز نا ز شهر، هر یکامنظور  (:شهری )نقطه شهر

بخش  فاهداونی بوده و ملتزم به انون بخش تعایط مندرج در قاجد شراحقوقی غیر دولتی که و است حقیقی یاشخصی  :ونیاعضو شرکت تع

 . شداونی بانونی تعامه قاسناساونی و اتع

 شد. انب لیاشتغاخود ال مزد و حقوق بگیری یاشتغای ارافرد، د قد شغل:اف

قد اده خود، فاراعی که بدون میل و امجتا میناتبع ار و تانون کان مشمول قارگراز کایت امست که به منظور حانونی اق :ریابیكنون بیمه اق

 ست.امی به تصویب رسیده سالای اتوسط مجلس شور 0963ل اهستند، تدوین شده و در س راکبه آمادهشغل شده و 

 .ستا کشور کل جمعیت به شهری طانق در کناس جمعیت داتعد نسبت زا رتاعب شهرنشینی: نامیز

ی، ن گروه سنامر( هاغل و بیکال )شار در یک گروه سنی معین به جمعیت فعاز نسبت جمعیت بیکاست ارت اعب ی سنی:ری ویژهانرخ بیك

 .011ضرب در 

 .011در  ر( ضرباغل و بیکال )شار به جمعیت فعاز جمعیت بیکاست ارت اعبری: انرخ بیك

یعن ر( در یک گروه سنی ماغل و بیکال )شاز نسبت جمعیت فعاست ارت اعب: ی سنی(لیت ویژهادی ویژه سنی )نرخ فعاقتصارکت انرخ مش

 .011ن گروه سنی، ضرب در امبه جمعیت ه

 آموزش

 ای نظری و یآموزشت امئه خدارا نی معین بهاملی که در یک دوره زاع آموزشگر موسسه آموزش لی:اع آموزشوقت موسسه  رهاگر پآموزش

 زد.اپردعملی می

ری خود ادات موظف اعام سامم و تاستخدابط معین ابر ضوالی که براع آموزشگر موسسه آموزش لی:اع آموزشم وقت موسسه امگر تآموزش

 کند.م وظیفه میانجادر موسسه محل خدمت،  ار

 تحصیلی به جمعیت دوره در یک به تحصیل مشغول آموزاندانش داتعد ز نسبتاست ارت اعب تحصیلی: یاهدوره هریاظ تحصیلی پوشش

 تحصیلی. دوره اب سنی مرتبط گروه در لتعلیما زمال

 تحصیلی به جمعیت دوره اسنی مرتبط ب گروه یک در تحصیل به مشغول آموزاندانشد از نسبت تعداست ارت اعب قعی:او تحصیلی پوشش

 تحصیلی. دوره اب سنی مرتبط گروه در لتعلیما زمال

 یاههدور در آموزش ،ینابرا. بنستا رجیاخ یاکشوره ای نایرارسمی  یآموزش یاهمهابرن طبق تحصیل به لاشتغا، ز تحصیلامنظور  :تحصیل

 .ستا دهنیام باحس به ( تحصیلخصوصی نزد معلم ای خصوصی یاههاگآموزش در نازب آموزشنند ام) رسمی غیر یآموزش

 ست.ام کرده الی ثبت ناع آموزشت از موسساشده و در یکی بط معین پذیرفتهابر ضوافردی که بر :لیاع آموزشم شده انثبت

 ست.ا مامت لاس 6 هاآن سن ل مشخصاس دریک که دیافرا داتعد له:اس 1 سنی گروه جمعیت

 یاهدردوره یستیاب ترتیب به که شودگفته می لهاس 06-08له و اس 09-03ه، لاس 6-02سنی  گروه به لتعلیما زمال جمعیت لتعلیم:ا زمال جمعیت

 .شنداب مشغول تحصیل به متوسطه دوره دوم و ول متوسطهادوره  یی،ابتدا

 .شداب به تحصیل مشغول و شده مان ثبت تحصیلی، یهاپ نامدر ه که ستا مردودی آموزدانش یه:اپ راتكر آموزدانش

ک بط معین مدرابر ضواست و برانده ان رسایاموفقیت به پ اب الی راع آموزشی تحصیلی اهز دورهافردی که یکی  لی:اع آموزشموخته انشاد

 کند.فت میاتحصیلی دری
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 رد.ال داشتغاو پرورش به تحصیل  آموزشی تحصیلی اهز دورهات در یکی ابر مقرراست که برافردی  :آموزدانش

ل م کند و به تحصیالی ثبت ناع آموزشی رسمی اهز دورهای تحصیل در یکی ابط معین برابر ضواه برست کای اشده فرد پذیرفته نشجو:اد

 ل ورزد.اشتغا

 شد.انشکده تشکیل شده باز سه داقل اد و حدایجالی اع آموزشی گسترش امجوز رسمی شور الی که باع آموزشترین موسسه لیاع :هانشگاد

ن دوره ایامه پاهینای تحصیلی معین گواهیهاز طی پارد شده و پس اوآن  لگی بهاس 6ز سن ا آموزانشد که ستا تحصیلیدوره  :ییابتدادوره 

 کند.فت میایی دریابتدا

مه اهینایه تحصیلی گواکردن سه پز سپریاشده و پس پذیرشآن  یی درابتدام  دوره امتاز اپس  آموزدانشدوره تحصیلی که  :ول متوسطها دوره

 کند.فت میان دوره دریایاپ

 ی نظری،اهخهاز شاپذیرش شده و به یکی آن  ول متوسطه، دراکردن دوره ز سپریاپس  آموزدانشست که ادوره تحصیلی  :دوم متوسطه دوره

 فتامه دیپلم متوسطه دریاهینایه تحصیلی، گواشده در سه پی درسی تعریفاحدهاندن واگذر اشود و بیت میانش هدار دای و کافنی و حرفه

 ید.امنمی

 س فیزیکی.د کل کالایر به تعداس دد کالاز نسبت تعداست ارت اعب :سز کالاری ابردضریب بهره

مل اغل گروه معلم شاکنند. مشلیت میای فعآموزشبخشی غل در مدرسه که در سه گروه معلم، مدیریت و کیفیتاد شافرا :یآموزش نارکناک

مور عمومی و اون ایی، معاجراون اوری، معاون فناون پرورشی، معامل مدیر، معاغل گروه مدیریت شامش ست.ار ادکاستاو  هنرآموز، دبیر، آموزگار

، موزشآمت، سرپرست بخش، سرپرست قب سالامور تربیتی پرورشی، مراور، مربی امل مشابخشی شغل گروه کیفیتاست. مشای آموزشون امع

 شد.ابه مینایاریت ابخشی و متصدی سناوی مجتمع، مسئول تسوادآموزروزی، مسئول نهاسرپرست شب

 .ندشابمیحضور معلم مشغول تحصیل  ای مدون و باهمهابرنس اسام شده بر اثبت ن آموزاندانشز اگروهی آن  ست که دراسی کال یر:اس دکال

 رد.اچند نوبت د ادر یک ی اس درس ربلیت تشکیل کالان فیزیکی که قامک س فیزیكی:کال

 اهی یانشگادن مدرک دیپلم متوسطه، پیشارندگاز بین دالی و پژوهشی اع آموزشت امئه خدارای است که برای اموسسه :لیاع آموزشمرکز 

 دهد.تر میالاب انی یاردان خود مدرک کلتحصیالارغاپذیرد و به فنشجو میاتر دالاب

 شود.می مه تحصیلیاهیناگو امه یانشناخذ داست که منجر به ای آموزشدوره  مقطع تحصیلی:

 قبل یه تحصیلیاپ در شده مان ثبت آموزاندانش به t+0تحصیلی  لاس در یهاپ دریک راب ولینا میان ثبت آموزاندانش نسبت درصد ء:ارتقا نرخ

 .tتحصیلی  لاس در

 ز عدد یک.ار اتکر ء و نرخارتقاضل نرخ اصل تفاز حاست ارت اعب تحصیل: ترك نرخ

ر در تیینایه پام شده در یک پاثبت ن آموزاندانشل تحصیلی به ایه در یک سار پاتکر آموزاندانش داسبت تعدز ناست ارت اعب یه:اپ راتكر نرخ

 ل تحصیلی قبل.اس

 له.اس 6 سنی گروه به جمعیت ابتدایی ولا یهاپ لهاس 6 شده مان ثبت آموزاندانشد از نسبت تعداست ارت اعب ول:ا یهاپ جذب نرخ

  رزشنه،گردشگری و وا، رسفرهنگ

حد به اری وابدامل تولید زیرنظر مدیریت و حساز عوای امجموعهآن  ست که دران مشخص ادی مکاتعد ان یاز مکاقسمتی  ان یامک ه:امتگاقا

 نند،ک دهاستفا هاآنز ایی که عموم مردم اههامتگاقارند. ال داشتغات ت و تسهیالامئه خدارا ای مت موقت واقای ان براممه افر یالیت پذیرش مسافع
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ه امتگاقاشود. میده میان «صیاختصاه امتگاقا»شد، ابخصوصی ب سازمانی اعضامحدود به  هاآنز اده استفایی که اههامتگاقاو  «نیاه همگامتگاقا»

ی اهنکه جزو ظرفیتیا وجوداگیرد، بر میاقر هاآنن امیل و دوستای فاعضار و انواده خاستفا ی شخصی که موردن و ویالامرتاپاز اعم ا ارهانوادوم خ

  .ینداب نمیابحس اههامتگاقاشود، ولی جزو گردشگری محسوب می

 و اهبنیه، تپهاخت )ان سانسا آثارری، امخر معای فارهاز منقول و غیرمنقول که مشتمل بر کاعم اث فرهنگی ملموس از میرای ازیرمجموعه: آثار

ی اهشیاسی، نقاشنناستاظ باز لحارزش ا اب اشیا نی،استاب اشیانی، استای باهی و...(کتیبهز زندگار موردنیابزایل و ا، وسهاآنگورست، اهمحوطه

علمی  اریخی، هنری یاظ تاز لحاین دست که از اردی اخر و دیگر موات فان، مکتوبامز زارغ انی و فامدای یاهن، مجسمهامز زارغ انی و فامدای

 رزش ویژه هستند.اهمیت و ای اراد

ص و برجسته طبیعی و ای خاهی ویژگیاراشته و داسی داسانقش  هاآند ایجامل طبیعی در اث ملی که عواز میرای ازیرمجموعهطبیعی:  آثار

 شند.ادر بان امنحصر به فرد ی

رد. اوجود د ی به نقطه دیگراز نقطها هاآنیی اجبهان حمل و جامکارد که اره داشاردی اث فرهنگی منقول به موامیرمنقول و غیرمنقول:  آثار

 پذیر نیست.نامکا هاآنیی اجبهاشته و جاند امعن هاآنی امنقول، تعبیر حمل و نقل برث فرهنگی غیرار میراختاهیت و سامتوجه به  اب

مع، است که جواهآنبسته به ای فرهنگی واهادستی و فضیعاو نیز صن ا، هنرهاهرتا، مهاهنشا، دهانابی، ادهامن ،ارهابه معنی رفت ملموس:ان آثار

 سند.اشنث فرهنگی خود میاز میران بخشی اعنوبه ار آناند، افرارد او در برخی مو اهگروه

زیر  اصلی، رشته یاقل یک گروه ات حداهدف عرضه تولید ایم باکه به صورت د موقعیت معین بوده انی بامک دستی:یعائمی صنای داهرچهازاب

 شد.اده بد شایجادستی یعای صناهمجموعه رشته

ظرفیت  اعرفی مستقل ب اقلمرو معین ثبتی ی ادی همگون بوده و باقتصاو  عی، فرهنگیامجتاز نظر وضعیت طبیعی، ا اروست یی:افت روستاب

 شود.خته میاکن متمرکز بطور مستقل شناصدنفر س ار یانواخ 21قل احد

ت مختلف الان حاتومی افت شهری راصه بو بطور خال اه، بلوکهاناباخیز ا معای سازمانلبدی و ای کاجزام امز تاست ا ترکیبی فت شهری:اب

 ید.امنمشخص می اضی رارابندی ی قطعهت مختلف و نحوهالی که ترکیبای پر و خاهاری فضاهمجو

بع اـز مناگیری هرهب ابم و اپیری اختایی و ساصر محتواتلفیق تخصصی عن است که بای یندافرمحصول  :و تلویزیونی دیوییار مه تولیدیابرن

  .آیدمیینترنت به دست او  تلـویزیون، دیـوارز طریق او به منظور پخش مه اـرنبخت اسی ابرزم ال

-یعای صنالان/ محصول/کاشد که به یک رشته/ شهر/مکابیی میاهو حس هیما، مفاه، ویژگیارهاز همه معیای امجموعه ری(:ان تجا)نش برند

 گردد.دستی مییعادر حوزه صنآن  یزامعث تادستی گره خورده و ب

 .دستییعان/ محصول صنامک شهر/ رشته/ یاری بران تجائه، ثبت یک نشارا، اعطا زی:ابرندس

 –ریخی ای تاست. بناد ان رویدامک اریخی، هنری یای فرهنگی، تاهرزشاز ارزش اچند  اجد یک یایی که وابن :فرهنگی - ریخیات یاهابن

 شد.اصر باعلق به دوره معست متافرهنگی ممکن 

فرهنگی  ثارت میراف وزاهداشوند که  به منظور تحقق ق میالطارچه ات مدیریتی یکپبه تشکیالث فرهنگی: انی و میراث جهای میراههایگاپ

ر موجود د آثارث ملی، اثبت شده در فهرست میر آثارز امتشکل  آثارین اند. انی مستقر گردیدهای منحصر به فرد ملی و جهاهرزشاجد او آثاردر 

ینه، خت بهار مدیریتی مربوطه به منظور تضمین شناختاشند. سابنی میاث جهاثبت شده در فهرست میر آثار انی یاث جهافهرست موقت میر

ی اهمحدوده ،نیاستای باه، محوطهاهاند که بناشده میناتن ایرای طبیعی در اهمحیط ادی، معنوی و یامفرهنگیِ  آثارو معرفی  احیاظت، احف
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ز ا یامجموعه ای طبیعی یاهمحیط اث معنوی و یات میراظر فرهنگی، موضوعا، مناهرهانگنی همچون سنگاستامنفرد ب آثاریی، اروست اشهری ی

 گیرد.در بر می ار هاآن

 شود.تلویزیون پخش می ادیو یاز رایش اب، تنظیم و ویرانتخاز تهیه، است که پس ایی از خبرهارت اعب دیویی/تلویزیونی(:اپخش خبر )ر

 ملایی کاشنا تجربه، تخصص، یاراد حقیقی ضیامتق به مربوطه  لعملادستور ساسا بر که ستا مجوزی :یع دستیاصن دیانفرانه تولید اپرو

 ریاگذیهامسر و یدتول ظرفیت نوع و گرنابی و شودمی اعطا دستییعاصن مصوب یاهرشته زا یکی در محصول ختاس ییاناتو و تولید یندافر به

 .ستا معین نیامک در تمحصوال زا گروهی ای یک یابر شده دایجا

 یاراد (امرفراکای ملادیرعحقوق )م ای حقیقی ضیامتق به مربوطه لعملادستور ساسا بر که ستا مجوزی :یع دستیاصن هیارگانه تولید کاپرو

 تولید، ظرفیت و نوع گرنابی و شودمی اعطاستی دیعاصن مصوب یاهرشته زا یکی در محصول ختاس و تولید یندافر به اشنآ و تجربه تخصص،

 . ستا نی معینامک در ت،محصوال یابر شده دایجا ریاگذیهامسر و لاشتغا نامیز

  رابردگر، فیلمزیابن، ارگردانویس، کمهانکننده، فیلمزنده )تهیهامل ساب عوانتخامه، انرش فیلماز مرحله نگاتهیه یک فیلم  یندافر تولید فیلم:

 شود.مل میاش ار یشامی ناز فیلم برایی ای نهاهکپی تهیه اپ( تاری، ظهور و چاگذاری، تدوین، صدابردحل فنی فیلم )فیلما...( مر و

 رند. ار دایی کشور قرافیای جغراز مرزهاکه بیرون نی اطبامخی ابر مهابرنپخش  ایتولید  :مهابرن مرزیبرون پخش ای تولید

 رند. ار دایی کشور قرافیای جغراکه درون مرزهنی اطبامخی امه برابرن پخش ای تولید :مهابرن مرزیدرون پخش ای تولید

زن، او مخ اهریخی منقول موجود در موزهات –ء فرهنگی اشیازی بر روی اسکازی، پازسایی، بازپیراری، بات نگهدابه کلیه عملیظت و مرمت: احف

 شود.میظت و مرمت گفته احف

 .لکیت معنوی و فکریاملب حقوق ادستی در قیعاز صنایت حقوقی امح دستی:یعالكیت معنوی صنامحقوق 

 و یانهابخاکتت العاز طریق مطات کشوری( که امبه تقسی ادی )بنابآیی هر افیاجغر محدوده ش:ن و گویازی شده زبای مستندساهحوزه

ن و اطلس ملی زبای عملی و همچنین درج در اردهانداستابق ای گویشی مطاهزی کلیه نمونهایی و مستندساسانی منجر به شنات میداعملی

 گویش گردد.

ساهحوزه ستند شده مردمای م سی ا)بنآبادی  یی هرافیامحدوده جغر :ری(انگسی )مردماشنزی  شوری( که امبه تق ت العاز طریق مطات ک

شنات میداو عملی یانهابخاکت ستاسانی منجر به  سیی و م ضوعازی هر یک اند ضاز مو ی علمی و اردهانداستابق اسی مطاشنمین مردمات و م

 ن و گویش گردد.اطلس ملی زباهمچنین درج در 

ساهحوزه ستند شده هنرهای م سنتیازی  سی ا)بنآبادی  یی هرافیاجغر محدوده :ی  شوری( که امبه تق و  یانهابخاکتت العاز طریق مطات ک

 ی سنتی گردد.اطلس هنرهای سنتی موجود و درج در ازی کلیه هنرهایی و مستندساسانی منجر به شنات میداعملی

و  فتی، پوششیار نوع تولیدی، دریاشد. خبر به چهان باطبای مخانی برارسعطالارزش اچند  ای یک یارایی که دادهایع و رویداس وقانعکا خبر:

 شود.تلفیقی تقسیم می

 ست.اشده  احیان امجدد بوسیله هنرمند منسوخ شده وی که ارشته زی شده:اسززندهای بارشته ه

شه فروش ری، گیادانه، قسمت ازخامر، نانتظالن ایش فیلم، ساملن ناچند س از یک یایش فیلم، متشکل امت نانامکا ای مجوز، بارانی دامک :امسین

 ست.اشتی ای بهداهبلیت و سرویس

 : شدابمیزیر  یاهز مشخصهای یکی اراست که داکسی  دستی:یعاغل صناش
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( روهیدی و گانفراری )تولید ابردنه بهرهاز قبیل پروان استادستی یعاونت صناز طرف معای مجوزمعتبر ارال داه تولیدی فعارگاحب کاص.0

 ه ارگاک سیساتز او جو

و مشمول  گردندمحسوب نمی غلان شابعنو ،شندالیت تولیدی و توزیعی می بایی صرف بدون هیچ گونه فعاسارت شنای کارادی که دافراتبصره: 

 شند. ابنمی آموزشین نوع ا

 ن.استادستی یعاونت صنامع ییدات ادستی؛ بیعان صنان تجربی و پیشکسوتارادکاستا.2

 زم(.ی الاشتن مجوزهالیت تولیدی )و همچنین داشتن فعای مرتبط در صورت داههی در رشتهانشگان دلتحصیالارغاف.9

 کند.می سر کشور تولید و پخشان سراطبای مخابر ایی راهمهاتلویزیونی که برن ادیویی یای راهشبکه :ریسادیویی و تلویزیونی سراشبكه ر

 شود.ری میابردبهره آماده( نانامن )مهافراده مساستفای است که در مدت معین برایی اهمجموع تخت ه عمومی:امتگاقاظرفیت 

دستی یعانص اغل مرتبط باغلین حرف و مشاش لین وایی فعاساندهی و شنامای ساستادر ر :یع دستیاغلین صنان و شاهنرمند ییاسارت شناک

دستی یعاصن نای سنتی، پیشکسوتادستی و هنرهیعاحوزه صن ای مرتبط باهدر رشته اههاغلین دستگاهی، شانشگان دلتحصیالارغان، فالاز فعاعم ا

ی عمل نحوهلایی در دستوراسارت شناک انین مرتبط بایت قوارع ای مجوز تولیدی باراد ی تولیدیاههارگال در کاغلین فعالیت( و شاقد مجوز فعا)ف

ت فان دریاضیای متقایی براساست صدور مجوز شنان ککر ایاگردد. شدر میار صاقشاین ای ای سنتی برادستی و هنرهیعای صناصدور مجوزه

 شد.ابمی میالزانی استادستی یعای صناهونتاز سوی معان، انگی مستقل و پشتیباغل خامجوز مش

 یارت دولت برانظ اب اگیرد تر میاقر هاآنر اختیامل در ای عاهنکاب اشده ب ی منعقدادهارداست که طی قراتی اراعتبا ری:اعتباکمك فنی 

 صاشخار اختیات در یالی توسعه به صورت تسهاهمهانون برنادستی طبق قیعاونت صنای معاهموریتامف و اهداری در جهت تحقق اگذیهامسر

 ر دهند.احقیقی و حقوقی غیردولتی قر

 .که سفر وی حداقل یک شب و حداکثر یک سال متوالی باشدبازدیدکننده )داخلی، ورودی یا خروجی( به شرط این گردشگر:

 ست:ائه شده اراصورت زیر  به شد کهابر وی میارگر و محدوده مورد دیدامت دیداقاط بین محل ارتبادهنده ناصلی گردشگری نشای اهصورت

 .گردشگری افراد غیرمقیم یک کشور، در کشور مورد بازدید است :گردشگری ورودی

 .گردشگری افراد مقیم یک کشور، خارج از مرزهای کشور خود است :گردشگری خروجی

 است. کشور همان مرزهای درون در کشور یک مقیم افراد گردشگری :بومی گردشگری

خویش برای مدت زمان حداکثر یک  هایی که فرد یا افرادی در طی سفر به مکانی خارج از محیط معمول زندگیعه فعالیتمجمو گردشگری:

 .دهند به شرط اینکه از محل مورد بازدید )مقصد( حقوق و دستمزد دریافت نکندسال متوالی با هدف تفریح، تجارت و غیره انجام می

سیساتی به پنج درجه یک تا پنج ستاره تقسیم ای است که با توجه به مشخصات ساختمانی، معماری و تعمومی گردشگر وعی اقامتگاهن هتل:

های سه ستاره های بهداشتی است. هتلشود مرتب کردن روزانه تختخواب، نظافت اتاق و سرویسشود. حداقل خدماتی که در هتل ارائه میمی

دستی های صنایعفریحی، ورزشی، فروشگاهستاره تسهیالت رفاهی، ت 3و  0های ر این در هتلدارای سرویس اختصاصی و رستوران هستند. افزون ب

 .شودهای اجتماعات و غیره ارائه میهای بازی، استخر، سونا، سالنو خدمات دیگر مانند آرایشگاه، کفاشی، بانک، زمین

 اهدهالیه درد، ثبت کانداستامه اسنای مختلف، تدوین شنایاز زوای اخچهریاری، تدوین تاشت، تصویربردایه، بردات پاعطالا گردآوری ری:امستندنگ

وری انو قیت وی خالاهخصاش اب آثارخر، ثبت اف آثارلمللی، ایی ملی و بینافیان جغرات نشایع دستی که موضوعاده در حوزه صناه دایگاد پایجاو 

 شود. مل میاش ار
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 ز:ارتند اث طبیعی عبادیق میرامص

 اهرد. هدف موزهار دامعه و پیشرفت قرادر خدمت جست و ابه روی عموم گشوده آن  یاهدی که درامئمی و بدون هدف است دای اسهموس :موزه

ررسی ی بابر هاآنشتن ایش گذامویژه به نبه آثارط بین ارتباد ایجا، حفظ و گردآوریزیست، ن و محیطانساز انده ام اهد برجاو شو آثارتحقیق در 

 ست.ای معنوی ورو بهره

نون موظف ای قالیت و بر مبناست که به منظور فعهاارگانو  ادها، نهاهسازمانیر ای تحت پوشش ساهمل کلیه موزهاش بسته:ای غیرواهموزه

ی ازمانس تی خود بوده و بطور مستقیم زیر نظر تشکیالسازمانت انین و مقررابع قوات اهین موزهاث فرهنگی کشور هستند.از میراخذ مجوز ابه 

 .شوندره میاداتدوین شده توسط خود 

هیت و امتوجه به  ارد. بای به نقطه دیگر وجود داز نقطها هاآنیی اجبهان حمل و جامکارد که اره داشاردی ابه مو ث فرهنگی منقول:امیر

 پذیر نیست.نامکا هاآنیی اجبهاشته و جاند امعن هاآنی امنقول، تعبیر حمل و نقل برث فرهنگی غیرار میراختاس

 :(ث فرهنگی و طبیعیامیر)نیاث جهامیر

ی اههاگ، سـکونتاهسی، کتـیبهاشـنناسـتاطـبیعت ب ایی بارهاختاو سـ هاالماننی، اسـتای باهشـیاو نق اهری، پیکـرهامی معاهختهاس :آثار .1

 .شـندانی بارزش جـهای ارای دعلمـ اریخـی، هنـری یاه تاز دیدگارد فوق که از مواو ترکیـبی  ارهاخل غاد

ریخی، اه تاز دیدگان، ازشاندامموقعیـت چش ان، همگنی یاشریامز هم، که به علت معا اجد ای متصل یاهاز بنای امجموعه :اهامجموعه بن .2

 .شندانی بارزش جهای اراعلمی د اهنری ی

ریخی، اه تاز دیدگاسی که اشنناستای باهیتاطق دربرگیرنده سامن ن و طبیعت وانسان امای تواهزهاس ای دست بشر یاهختهاس :اهمحوطه .1

 شند.انی بارزش جهای اراسی داسی و مردمشناشنقوم ،هنری

دستی، ترویج یعای دقیق مرغوبیت در صناردهانداستاد ایجاس اسادستی بریعاصن لمللیامرغوبیت بین نانشی اعطا لمللی مرغوبیت:ان بینانش

وسعه و نجمن تایونسکو و  سازمانت، همچنین به طور مشترک توسط ین محصوالابی اریازانی، کمک به بای و پشتیبآموزشت امئه خداراوری، آنو

 هد نمود.افت خواهی دریان تصدیق شود، گواین نشاست.هرمحصولی که بوسیله اری شده اگذیهاپ ،دستییعاترویج صن

کمک  ،یورآترویج نو ،دستییعای دقیق مرغوبیت در صناردهانداستاد ایجاس اسابردستی یعان مرغوبیت صنای نشاعطا ن ملی مرغوبیت:انش

 ست.اری شده اگذیهاپ ،لمللیاوری بینامه داتر در برنت، همچنین به منظور حضور موفقین محصوالابی اریازابه ب

زیرمجموعه  ارشته ی ،صلیاقل یک گروه ات حدالیدعرضه توآن  ریاز برگزاصلی ا موقت که هدف ایم یانی به صورت دامک دستی:یعاه صنایشگامن

 ست.ادستی یعای صناهرشته

نی ارزش جهای اراعلمی د اه هنری یاز دیدگاکه  ارهاختاین ساز ایی اهگروه ای فیزیکـی و زیستی یارهاختاز سای طبیعی متشکل اهویژگی

ز اهی هستند که انوری و گیای جاهه گونهاـق محصوری که زیستگطامن ای طبیعی یافیاسی و جغراشنی زمـینارهاختاس. شندادرخور توجه ب

ظتی و اه علـمی، حفاز دیدگاطق محصور طبیعی که امن ای طبیعی یاهیتاس. شندابنی در خور توجه ارزش جهای اراظتی داظ علمی و حفالح

 شند.انی در خور توجه بارزش جـهای ارایی طبیعی دازیب

سیساتی به پنج درجه یک تا پنج ستاره تقسیم ادشگری است که با توجه به مشخصات ساختمانی، معماری و تعمومی گر نوعی اقامتگاه هتل:

های سه ستاره های بهداشتی است. هتلشود مرتب کردن روزانه تختخواب، نظافت اتاق و سرویسشود. حداقل خدماتی که در هتل ارائه میمی
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دستی های صنایعفریحی، ورزشی، فروشگاهستاره تسهیالت رفاهی، ت 3و 0های ون بر این در هتلستند. افزدارای سرویس اختصاصی و رستوران ه

 .شودهای اجتماعات و غیره ارائه میهای بازی، استخر، سونا، سالنو خدمات دیگر مانند آرایشگاه، کفاشی، بانک، زمین

 عیامجتا میناته، و امت، رفسال

قوق نون حاموجب ق شد و بهامه خدمت نبادادر به ادثه قاح اری و یامثر بیازنشستگی کشوری که در ابمستخدم مشترک صندوق  ده:افتاراز کا

 کند.فت میادگی دریافتاراز کا و وظیفه

ن اواقع در دوران باروری، تقسیم بر تعداد زن ،از تعداد موالید زنده متولد شده ساالنه یک گروه سنی از زنان عبارت میزان باروری ویژه سنی:

 همان گروه سنی در میانه همان سال است.

 ست.ان ایرال خون انتقا سازمانبط مصوب ام ضوامیت تارع ای خون باهدان اوطلباز دامل افت خون کادری یندافر مل:ای خون کاهدا

ل و ستقالان، ایرامی سالای م جمهوران نظاز کیاع امی و دفسالاب نقالا دستاوردهایر و حفظ استقرای اشود که بربه فردی گفته میرگر: ایثا

ه و آزادسیر، از، انباثر، جالام وظیفه نموده و شهید، مفقودانجارجی اخلی و خان دای دشمناوزهاو تج اتهدیده ابله بارضی کشور، مقامیت امت

 خته شود.ارزمنده شن

 .ایبر بالاشتی در براحد بهداو یازهاسغیر یمنی از امتیان امیز ی:ازهایمنی غیر سا

 ز بدناصل ای مختلف حاهنمونهآن  پزشکی که در آموزشن و امشت، درارت بهداز وزای مجوز اراست دانی امک پزشكی: تشخیص یشگاهآزما

گیرد و ر میاقر آزمایشمت، مورد بی و سنجش سالارزیا ان و یامپیگیری در ای تشخیص، پیشگیری یات براعطالان آمدهدف به دست  ان بانسا

سی، انشیمنیاسی، اشنسی، زیستانشسی، سرماشنسی، میکروباشنی خوناهآزمایشن، این مکاست. در ای و تشریحی لینامل دو بخش باش

 شود.م میانجا اهآزمایشیر اسی و ساشنفتاسی، ژنتیک سلولی و ملکولی، باشنآسیبسی، اشنتی، سلولافیزیک حی

عی و وضع امجتای تربیتی و اهریاهنجاو ن اهییارساشود که در نتیجه نعی، به فردی گفته میامجتا هدید آسیب :عیامجتا هسیب دیدآ

 ن ویژه ان و زنادار، معتان بزهکانند: کودکامشد، اقی شده بخالاری و ای رفتاهریاهنجار نادگی دچانواعد خامسان

نی و یط ساز شراحرا انون باوجب قمزنشستگی کشوری که به ال مستخدم مشترک صندوق باشتغان ان دورایاز پاست ارت اعب زنشستگی:اب

 گیرد.مدت خدمت معین صورت می

شده فوته زنشستاشد بافت حقوق وظیفه باریی یک ورثه مشمول داراقل داده فوت کند و حدافتاراز کا ازنشسته یاه باهرگ شده:زنشسته فوتاب

 شود.میده میازنشستگی کشوری ناصندوق ب

ل وی اشتغانون مدت اسن معین و به موجب ق ابقه خدمت، یاز ساحراز اتگی کشوری که پس زنشسامستخدم مشترک صندوق ب زنشسته:اب

 کند.فت میازنشستگی دریابد و حقوق بایتمه میاخ

 ناز شهروندافی ئتالامعه که توسط امت جی سالارتقای ال برارکتی و فعابی، مشانتخای یندافر (تعریف نظری): عیامجتاقبتی امر مه خودابرن

 .شودبی میارزشیایش و ا، پاجراحی، اعه، طرماجآن 

 کند. روزی، پذیرش مینهاشب صورت به ایی و بستری ران سرپارامست که بیای بیمارستان :لافع بیمارستان

ی موزشآشتی، انی، بهدامت تشخیصی، درانامکاز اده استفا اپزشکی که ب آموزشن و امشت، درارت بهداز وزای مجوز اراست دانی امک :بیمارستان

 شود. می سیساتروزی نهاشب صورت بهیی و بستری، ان سرپارامن و بهبود بیامدر منظور و پژوهشی به

 شود. گر میبیمه سازماننون ات مندرج در قامشمول مقرر است که، شخصای اشدهبیمه صلی:اشده بیمه
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گر بیمه نسازمانون ای مقرر در قایاز مزانند اتوصلی میاشده یمهصی هستند که به تبع باشخا اشخص ی شده(:ده بیمهانواشده تبعی )خبیمه

 ده کنند. استفا

د ننامری اضطراقع انسی در مواورژای فوری پزشکی اهرتات و مهامن، مجموعه خداست که در اهی ایگاپ ی:بیمارستانشیپنس اورژاه ایگاپ

مصدوم  ار یامز رسیدن بیای پزشکی کشور قبل اهم شبکه فوریتاب نظلاخته دست بشر در قاس ای طبیعی یاهد، پدیدهاری حامدف، بیاتص

 شود. م میانجای ادهانس شهری و جاورژای اههایگات توسط پامین خداشود. ئه میارا بیمارستاندیده به دثهاح

ز اقبت اری و مری بستاید براست و باتی و پرسنلی امنی، خدانی، پشتیبامت تشخیصی، درانامکای ارارد دانداستاس اساتختی که بر  ل:اتخت فع

ده استفا بلان بستری در هر روز قارامی بیاست که برای بیمارستانل نشده اشغا ال شده یاشغای اهمل تختاش رت دیگرابه عب شد.اب آمادهر امبی

 شد. اب بیمارستاند تخت مصوب از تعداتر ید بیشال نباد تخت فعاشد. تعداب

ست و بر اآن  زاده استفاری و از به نگهدامجوز کسب شده، مج آخرینزه رسمی دولت و طی اجاس اسابر  انبیمارستتختی که  تخت مصوب:

د اتعد اب امالزاد تخت مصوب اشد. تعداشده بی منظور بیمارستانی اهبندی تختید در سطحا. همچنین بشدابمینه رسای پرواراید دابآن  طبق

 یکی نیست.  بیمارستانل اتخت فع

شند و انده باگذر ارکتی راتی مشاریزی عملیمهای برندورهآن  یاعضاری که ایایی و شورای شهری، روستاهاز شورارتند اعب ملی:تعریف ع

 د.شناده باه دئارا امعه رامت جی سالارتقای اهمهابرن

می سالا ن جمهوریامی و کیسالاب نقالا هایدستاوردع و حفظ ایی، دفاه تکوین، شکوفادر ر امتی خود رشود که سالرگری گفته میایثابه ز: انباج

ی اهت و نقصالختالاده و به از دست دار اشراب و نقالامل ضد ای دشمن و عواوزهات و تجاتهدید ابله بارضی کشور، مقامیت امل و تستقالان، ایرا

 ر شود.انی دچارو اجسمی ی

 باشد.یشامل شهید )شهید، مفقوداالثر و اسیر(، جانباز و آزاده م ایثارگر:

 باشد.ن تحت تکفل ایثارگر مییشامل همسر، فرزندان و والد خانواده ایثارگر:

 رد زیر هستند:امل موامی گویند و ش یازهاسر، سقف و ستون، جزء غیر از دیوابه غیر  اجزام امن، به تامختادر یک س ی:ازهاجزء غیرس

 غیره و رادیو یمامض ،اهدرب رچوباچ نندام نامختاس یمامض ◦

 تاتجهیز و زمالو ◦

 دکوری یلاوس ◦

 یشیامسر و یشیامگر یلاوس ◦

 ز(ابرق و گ آب،) تاسیسات ◦ 

 شود.خت میازنشسته پردانه به فرد باهیامصورت  نون، بهاموجب قست که به اوجهی  زنشستگی:احقوق ب

 ست:اگروه به شرح زیر  0مل ازنشستگی کشوری شان صندوق بابگیرحقوق

 شود.هد گفته میاده شانواسیر خاثر و الادر، همسر و فرزند شهید، مفقودامپدر، به هد: ار شانواخ

ی تحت پوشش( اهای قمر )روستاهاصلی و روستای انفر در روست 0311کن امتوسط جمعیت س ای باهاحدی در روستاو ل:اشت فعانه بهداخ

مت ثبت لکترونیک سالانه امان، در ساین مکائه شده در ارات امست و خداشتی ای بهداهقبتائه مراراکه توسط بهورز زن و مرد مشغول 

 .شودمی
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 درامد کم یاهگروه سیاسا یازهانی قلاحد مینات به منظور کمک به ست کها یابیمه غیر تامبیر خداز تدا یامجموعه: عیامجتا تامخد

 شود.ئه میارا ،معهازمند جاو نی

 ورتص ،ویژه همجموع یک در صای خاپدیده گسترش ای ز بروز وا جلوگیری یابر شود کهمی قطالا بیریاتد مجموعه به :پیشگیری تامخد

 گیرد.می

 دنناکثر رسابه حدی ابر شود کهمی گفته عیامجتاو  یا، حرفهیآموزش، پزشکیا، پیرپزشکی تامز خدا یامجموعه به: نبخشیاتو تامخد

 شود.می ر گرفتهاک به موجود در فرد معلول یاهییاناتو

 در مورد ،و ... نامیا، زنبخشیاتو یلاوس ر، تحویلامبی ماعزا، پیچی، بستری، نسخهییاسرپ نامدر ویناعن تحت تامخد ینا: نیامدر تامخد

 ود.شمی مانجا نیامدر یاهز کمکا دهاستفایط اجد شراو یارهانواد خافرا میامت

، اجرا، حیا، طرسازمانی اعضاز افی ئتالاکه توسط  هاسازمانمت ی سالارتقای ال برارکتی و فعابی، مشانتخای یندافر ی:سازمانقبتی اخودمر

 شود. بی میارزشیایش و اپ

رویی ات دامئه خدارابه یط اجد شراشتن مسئول فنی واد اپزشکی که ب آموزشن و امشت، درارت بهداز وزای مجوز اراست دانی امک نه:اروخاد

ی اهآوردهفرزم مصرفی پزشکی و ان، لوارای کمکی شیرخواهایی رژیمی، غذا، مکمل غذخشک ریشرو، انند داممحور متسال یاهآوردهفرو عرضه 

 کند.درت میاز، مباشتی مجایشی و بهدارا

دگی، اتفاراز کان سرپرست، فوت، اگردد که به دلیل فقدق میطالایتی امزمند مورد حان نیابه زن یت:امزمند مورد حار نیانوان سرپرست خازن

ر ایتی قرامت حاموسس او ی ادها، نهاههادستگ اص حقیقی یاشخایت امندگی، مورد حامل و دراستیصا اری سرپرست و یامق، معلولیت و بیطال

 گیرد.می

تدوین و  ان خود رارکنامت کی سالارتقای اهمهابوده و برنمت ی سالارتقای ای شورارایی هستند که دهاسازمان مت:می سالای حهاسازمان

 شند.اکرده ب اجرا

 .شدابیشتر ب ام یامل تامل وی شصت ساست که سن کافردی  :بهزیستی کشور( سازمانلمند )اس

رد ای، پژوهشی و موموزشآی گروهی، علمی، اهلیتامت، فعی سالالیت در زمینه هامند به فعقهعال آموزاندانشبه  :آموزدانشمت ن سالاسفیر

 شتیای بهداهموزهآموظف هستند  آموزاندانشین ا. شودمیق طالاه اگآموزشرت مدیر انظ ال باهمس آموزاندانشز ظرفیت اگیری بهره ابه بامش

 ل دهند.انتقا آموزاندانشبه دیگر  اده شده راد آموزش هاآنمه به ان برناکه توسط مجری او تخصصی ر

شده شد، فوتافت حقوق و وظیفه بای یک ورثه مشمول دریاراقل دال فوت کند و حداشتغان امه مستخدم رسمی در زاهرگ شده:غل فوتاش

 شود.میده میازنشستگی کشوری ناصندوق ب

و  سرپرستبی یاهدهانواد و خافرا زا یتاممه حابرن یاهلیتافع زا لیـتاچند فع ادو ی که یی،اجرا ستا حدیاو: عیامجتا تامخد مجتمع

 دهد.می ئهارا نامددجوی ، بهازمند رانی

شده  بینییتی و پیشامت حانامکاز اچند نوبت،  اه در یک یآمدز پیشاشود که به دلیل نیبه مددجویی گفته می زمند موردی:امددجوی نی

 مند شود.ربط بهرهیتی کیامی حهاسازمان

ی اهتیم او ی اههایگال خون، پانتقاکز از مرای خون خود به یکی اهدای انه براوطلباد صورت به ست کهافردی  ی خون:اهداکننده جعهامر

 کند. جعه میای خون کشور مراهداری اسی
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ت امخد نارکناک ان یامعه توسط متخصصاد جافرامتى ندن سالازگردایش و با، حفظ، پارتقا منظور بهست که اتى امخد شتی:ای بهداهقبتامر

 ست.ابر اصورت بر ت به مردم بهامین خدائه اراست و دولت مسئول اشتى یک حق عمومى اى بهداهقبتاشود. مرئه مىاراى شتابهد

خذ ا اه و...، بانگام، دربیمارستاننند امت پزشکی از موسساصورت یک بخش  به اطور مستقل و ی ست که بهامرکزی  ی:ای هستهمرکز پزشك

 ار باپزشکی و مجوز ک آموزشن و امشت، درارت بهداز وزا سیساتنه اری و پروابردنه بهرهاصولی، پروافقت اوط )موجع مرباز مرازم ی الامجوزه

نی امرت تخصصی تشخیصی و دامئه خداراز، به ای بابع پرتوزای و منانش پزشکی هستهاز داده استفا ای کشور( و بایمنی هستهام از مرکز نظاشعه ا

 زد.اپردمی

ی بخشناتوگیر ات فراممربوط، خد نامهآیینرچوب ازم در چی الاو مجوزه اهنهاخذ پرواز است که پس امرکزی  ی پزشكی:بخشناوتمع امرکز ج

کند. ه میئارار امی به بیبخشناتونه توسط تیم ایی و روزاصورت سرپ عی بهامجتانی و اد مختلف جسمی، روابعامت در م سالام سطوح نظامدر ت ار

 ست.ارتوپدی فنی اسنجی و ییاسنجی، بینییانی، شنوامردراپی، گفتانی، فیزیوترامردرامل کای شبخشناتونه اگی ششاهرشته

ئه اراو تکنولوژی علمی و عملی  اهز شیوهاده استفا اب اشتی رای ضروری بهداهقبتاست که مرامرکزی  شتی:اولیه بهدای اهقبتامرکز مر

 بلاز توسعه، قامعه و کشور در هر مرحله ای جاز نظر هزینه برارد. ار داشتی قرام بهدانظ امعه باده و جانوا، خدافراس امولین سطح تادهد و در می

 ست. اتوجیه و در دسترس 

ور م کشوری، کساستخدانون اس قاساست که برازنشستگی کشوری، فردی امشترک صندوق ب :زنشستگی کشوریامشترك صندوق ب

 .شودریز میازنشستگی واشت و به صندوق بابرد نه ویاهامز حقوق ازنشستگی اب

شترک کند، مفت میاو حقوق وظیفه دریاورثه  آخرینکه میادام ات آزمایشیی خدمت ابتداز ایک فرد  زنشستگی کشوری:امشترك صندوق ب

 گردد.ین صندوق تلقی میا

در  ایالبر بادر بر آمادگیبی ارزیایی که در فصل ارهانوام خامی تبارزیاز امتیاجمع ز نسبت است ارت اعب :ایبر بالار در برانواخ آمادگین امیز

 ست.ا م شدهانجا هاآندر  ،ایبر بالار در برانوادگی خامابی ارزیا ،فصل یکیی که در ارهانواد کل خاتعدبه  ستام شده انجا هاآن

کل به  متمی سالاری حایایی و شوراروستی شهری/ اهاد شوراتعد ز نسبتاست ارت اعب ی:عامجتاقبتی امه خودمراپوشش برن نسبت

 .ری تحت پوششایایی و شورای شهری/ روستاهاشور

 کلبه  متمی سالارس حامدو  ی دولتی، غیردولتیهاسازمان داتعدز نسبت است ارت اعب ی:سازمانقبتی امه خودمرانسبت پوشش برن

 .رس تحت پوششای دولتی، غیر دولتی، مدهاسازمان

 مور عمومیا

 د رانداستا

 راچه یاراد اردهانداستا. گویندمی ردانداستا ات رامخد ای الات مطلوب یک کای تعیین کیفیت و مشخصارت برانین و مقراز دید فنی، وضع قوا

 .هستند« عیامجتای اهمسئولیت»و « اهقانطبابی و ارزیا»، «یریتیمد مورا» ،«تمحصوال هیتام» یعنی ،امجز مالاک محور

 دید ارو

 نایرامت در اقارجی( به منظور ورود و انه )خاع بیگاتباز افرتی هریک اد مساسنا امه و یان در گذرنایرا.ار ج.ادحیتن صالامورامست که ای ازهاجا

   .کننددر میابه مدت معین ص
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 و توسعه انسانی جمعیت 

 1111 1117 1111 1111 1100 

 

 لاس 03ز انسبت جمعیت کمتر 

 .8.4 5441 5441 54/. 8/54  ............................................ )درصد(

 لاس 03 - 60نسبت جمعیت 

  1144 1841 1149 8/11 11/.  ............................................ )درصد(
 ل و بیشتراس 63نسبت جمعیت 

  148 .14 144 5/1 9/1  ............................................ )درصد(
 

 نفر(هزار)و غیر ساکن یی اجمعیت شهری و روست براورد )درصد( 1100نسبت جمعیت: 

 
 9-0-0: جدول امبن

 

 
 9-0-0: جدول امبن

 

 )درصد( (1)له و بیشتراس 01ری جمعیت انرخ بیك صد( )در (1)له و بیشتراس 01دی اقتصارکت انرخ مش

 
     .ستا شده نیارس روزبه بیشتر و لهاس 03 جمعیتی یاهبینیپیش ساسا بر 0938 لاس زام ارقا( 0

  9-0-0: جدول امبن

 
 ست.ا شده نیارس روزبه ربیشت و لهاس 03 جمعیتی یاهبینیپیش ساسا بر 0938 لاز سا مارقا( 0

 9-0-0: جدول امبن

سال 03نسبت جمعیت کمتر از 

91/3%

سال03-60نسبت جمعیت 

63/0%

سال 63نسبت جمعیت 

%6/8و بیشتر 
60304 61311 62201 63056
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 های علمی، فرهنگی و اجتماعیشاخص -3                                                   کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعهبرنامه ششم  هایشاخص

111 

 آموزش

 

     

 لاس
ت نگین سطح تحصیالامی

 ل(ان )ساممعل

ز ایی ارس روستاسهم مد

 رس کشور )درصد(اکل مد

لص )درصد پذیرش اخانرخ جذب ن

 لهاس 6هری( جمعیت اظ

هری تحصیلی اپوشش ظ

 دوره دوم متوسطه )درصد(

قعی تحصیلی دوره اپوشش و

 توسطه )درصد(دوم م

0936 914.8.5481.45.9.94.8849
0935 91495↑.94.↓ 1.45.Ö8.41↓ 8944↓ 

0938 9145.↑ .9495↓ 1.458↓ 8849 ↑ 8941↑ 
0933 9145.↓ .9454↑184..↑ 1545↑854.↑
0011 91485 ↑ .944. ↑ ...  8849 ↓ 8.44 ↓ 

 

 )درصد( طع تحصیلیاهری تحصیلی در مقاپوشش ظ

 
 9-2-0: جدول امبن

 

 )درصد( آموزاندانشطع تحصیلی به کل امق آموزاندانشنسبت 

 
 9-2-0: جدول امبن

 

. 

 )نفر( ی مختلف تحصیلیاهنی در دورهامرس دولتی به معلم رسمی و پیامد آموزدانشنسبت 

 
 

 

  9-2-0: جدول امبن

103.9 104.0 104.3 103.1 103.399.9 99.8 99.6 100.4 96.8101.7
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 زشنه، گردشگری و ورات فرهنگ، رساعطالاگزیده  

  1100 1111 1111 1117 1111 ی فرهنگ و هنراهشاخص 

ت کل فرهنگ ارادا ایهزینهت اراعتبانسبت )درصد( 

ای فصل فرهنگ هزینهت اراعتبابه  هااستاند ارشاو 

 و هنر

5.48 5945 9148 000111 

 

 01 94.48 .9814 .9814 متوسط تعداد حجاج در هر کاروان )نفر(

 

ل ایی نسبت به سمای سیناهفروش فیلممیزان رشد 

 قبل
. 81 91 -96111 

 

 ...97- -8 .5 -95 یی ماسین هایفیلمگر اشمان تارشد میز

 

 .14 48. .894 8448 5845 )درصد( ماگر سیناشمانه تاسر

 

ی هر یک میلیون نفر ازا)به  مالن سینانه ساسر

 جمعیت(
141. .451 .414 88 

 

یی کشور مال سینای فعاهسط ظرفیت سالنمتو

 )صندلی(
283 263 233 255931 

 

 6308 88 85 18  هشد تولید ییماسین یاهفیلم ویناعن داتعد

 

 2239 4. .8 85  شده ناکرا ییماسین یاهفیلم ویناعن داتعد

 

 ییماسین یاهفیلم به شده ناکرا یاهفیلم نسبت

  شده تولید
84 18 84 35001 
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 )درصد( امسری سیای سراهنسبت تولید به پخش در شبكه

 
 

  9-9-2: جدول امبن

 

 )درصد( لیای دیجیتاهن پوشش شبكهامیز

 
 9-9-2: جدول امبن

 

 

 (ثر مرمت شدها) لای مرمت شده در طول ساهاد بناتعد

 
 

 
 

  9-9-9: جدول امبن

 

 ر(لیون دالی)م سنتی زیورآالتم امنضادستی به یعات صنادراص

 
 9-9-0: جدول امبن
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 متسال

 لاس

    
میزان باروری اختصاصی سنی 

 سال 03تا  03

 (در هزار نفر)

میزان باروری اختصاصی 

 سال 23تا  23سنی 

 (در هزار نفر)

میزان باروری اختصاصی 

 سال 93تا  93سنی 

 (در هزار نفر)

میزان باروری اختصاصی 

 سال 03تا  03نی س
 (در هزار نفر)

0936 .................................................  8.4.9984...449488 

0935 .................................................  884.↓ 9.841↓ .94.↓ 9448 ↑ 

1398 .........................................................  8.45↓ 1844↓ 4.44↓ 948. ↓ 

0933 .................................................  5.41↓ 114.↓4449↓ 9485 ↓ 

0011 .................................................  5.45 ↓ 1.41 ↑ 4.48 ↑ 944. ↑ 
 

 ر(ر نفاد به صد هزا)تعد ل به جمعیتافع بیمارستاند انسبت تعد

  

 
 

 9-0-0: جدول امبن
 

 ر نفر(اد به صد هزا)تعد ی به جمعیتاکز پزشكی هستهاد مرانسبت تعد

 
 

  9-0-0: جدول امبن
 

 ر نفر(احد خون به هزا)و شده به جمعیت اهدار خون انسبت مقد

 
  9-0-0: جدول امبن
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 عیامجتا میناته و ارف

 

 لاس

    
لی صان ابیمه شدگ نسبت

عی امجتا میناتتبعی و 

  )درصد( به کل جمعیت

صلی و ان ابیمه شدگ نسبت

مت به کل تبعی بیمه سال

 )درصد( جمعیت

 ناد حقوق بگیراتعد

 زنشستگیاصندوق ب

 )نفر( کشوری

 بهزیستی سازمانت امئه دهنده خداراکز اد مراتعد

خدمات مشاوره، مددکاری اجتماعی، خدمات )

 (توانپزشکیتوانی و واحدهای پیشگیری از کم

1396 444. 


..48


1372146


3544


13974448 


..48


1429861


4150


13984448


..4.


1477491


4197


1399444. 


..48 


9.9.181 


81..
(9) 



14004441 


4141 


9.819.5 


81.4 


 ست.اشده  عدد توسط سازمان بهزیستی تجدید نظر( 0

 )نفر( عیامجتا مینات سازمان اصلی و تبعی ناگیرد مستمری باتعد

 
 9-0-2: جدول امبن

 

 )نفر( یران و عشائیان، روستاورزاعی کشامجتان صندوق بیمه اد بیمه شدگاتعد

 
 9-0-2: جدول امبن
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  بهزیستی کشور سازمانن تحت پوشش اتون کمان و مددجویالمنداد پذیرش شده سافراد اتعد

 9-0-2: جدولابنم

 

  بهزیستی سازمانت امئه دهنده خداراکز از مراد خدمت گیرنده افراد اتعد
 توانی  واحدهای توانپزشكی(خدمات پیشگیری از کم و )خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی

 9-0-2: جدولامبن

 

 

 

  بهزیستی سازمانفته توسط ال یاشتغان اد خدمت گیرندگاتعد

 

 

 
 

 

 

 

 

 9-0-2: جدولامبن
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 د شهیداو بنی کمیته امداد

 لاس

    
نسبت مددجوی مورد 

به کل  کمیته امدادیت امح
 )درصد( جمعیت کشور

سرپرست  ار مددجو بانوانسبت خ
یت امی مورد حارهانوازن به کل خ

 )درصد( کمیته امداد

ده انواخاعضا د انسبت تعد
 جمعیتد کل ابه تعد اشهد

 (0))درصد( کشور

ن انشجویاد دانسبت تعد
 د کلارگر به تعدایثا هد واش
 )درصد( ن کشورانشجویاد

1396 844 154..448 448.

1397.45
(9)

 .448.44.  44.4 

1398.44
(9)

 .548.44. 84.1 

0933 .44 .448 .444 445. 

0011 .4. .445 .445 ... -

 ست.اد تجدید نظر شده اعدا( 0

  م خمینیاما کمیته امدادل اشتغای حوزه اهخصاش

  
 

  9-0-9: جدولامبن

 

 )درصد(شش بنیاد شهید به جمعیت کشورنسبت جامعه هدف تحت پو

 
 

 0-0-9: جدولامبن
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 وناو تع نیانساتوسعه  ،جمعیت -1-9
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 نیانسایت و توسعه جمع -1-1-1

   حداو شرح

 8105381962827108340980133 نفرهزار   .............................................................................. (0)جمعیت کل کشور براورد

 6030461311622016305663876 هزار نفر  .............................................................. (0)براورد جمعیت نقاط شهری کشور

 2074920652205092035320179 هزار نفر  ............................................. (0)کن کشورایی و غیر ساجمعیت روست براورد

 .243 24524654418.4 درصد  ..................................................................... لاس 03ز انسبت جمعیت کمتر 

 142 13813498459845 درصد  ......................................................................... لاس 03 - 20نسبت جمعیت 

 695 69369118411144 درصد  ......................................................................... لاس 03 - 60نسبت جمعیت 

 61 626414.148 درصد  .................................................................... ل و بیشتراس 63نسبت جمعیت 

 403 405 44149484.41 درصد  .................................. (2)له و بیشتراس 01معیت ج اقتصادیرکت انرخ مش

 397 3984304.444.48 درصد  ..... (2)ساله و بیشتر در نقاط شهری 01یت جمع اقتصادیرکت انرخ مش

 42442647344454845 درصد  ... (2)ساله و بیشتردر نقاط روستایی 01ت جمعی اقتصادیرکت انرخ مش

 .645648711184.184 درصد  ..................................... (2)ساله و بیشتر 01ردان اقتصادی مرکت انرخ مش

 16016117098419848 درصد  ......................................... (2)ساله و بیشتر 01اقتصادی زنان رکت انرخ مش

 442 44544149484.41 درصد  ...................................... ل و بیشتراس 03جمعیت اقتصادی رکت انرخ مش

 787 80380189448548 درصد  ................................................. ورزیان در بخش غیر کشال زناشتغادرصد 

 121 120106141145 درصد  ...................................................................... (2)له و بیشتراس 01ری انرخ بیک

 134 1351189.44141 درصد  ........................  (2)ط شهریاله و بیشتر در نقاس 01ری جمعیت انرخ بیک

 82 7973.45141 درصد  ..................... (2)ساله و بیشتر در نقاط روستایی 01ری جمعیت انرخ بیک

 102 10490844.41 درصد  ..........................................................(2)اله و بیشترس 01اری مردان نرخ بیک

 .198 1891759.41914 درصد  ............................................................. (2)ساله و بیشتر 01کاری زنان نرخ بی

 121 121107141145 درصد  ........................................................................ له و بیشتراس 03ری  انرخ بیک

 253 2511793 .491(8)914.(8) درصد  ..................................................................لهاس 03-23ری جمعیت انرخ بیک

 .284 27726584.584 درصد  ..................................................................لهاس 03-20ری جمعیت انرخ بیک

 1061106310649.14.9.148 -  ................................................................................ نسبت جنسی در بدو تولد

 .744 747751..44.14 درصد  ................................................................................... ن شهرنشینیامیز براورد

 .256 2532495441544 درصد  ............................................................................... نشینی ان روستامیز براورد

ز کل ان ماعی ارس و دریافحلی خلیجار سای نوهااستانسهم جمعیت 

 131 13213298489844 درصد  ..................................................................................................... جمعیت کشور

 .485 485485484.484 درصد  ................................ ز کل جمعیت کشورای مرزی هاسهم جمعیت استان

962 96296211451145 درصد  ........................................................................................ ن اج زنازدواعمومیت 
977 9779771.4.1.4. درصد  ...................................................................................... ناج مردازدواعمومیت 

 ست.( ارقام تجدید نظر شده ا0
 تر محاسبه و ارائه شده است.ساله و بیش 03های عمده بازار کار کشور بر اساس جمعیت شاخص 0938از فصل بهار ( 2

 ست.افته اله تغییر یاس 08-93له به اس 03-23ز انی امنه سن جوا، دجوانانلی ای عاشور 05/12/0938مورخ  38/ص/203/011ره اممصوبه ش 0س بند اسا( بر 9

 ن.ایرا آمارمرکز  -خذام
  دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت. ل کشور.احواثبت  سازمان -
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 ون اعت -2-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

 21198421596221950336039(0)33133 شرکت  .......................................ونی ثبت شدهای تعاهد شرکتاتعد

در حال  لاونی ثبت شده فعای تعاهی شرکتاعضاد اتعد

 5756975557645199577316333502833235028622 نفر  ........................................................ و در دست اجرا برداریبهره

 در حال لاونی ثبت شده فعای تعاهغلین شرکتاد شاتعد

 16509801708438177159005300190806590 نفر  ........................................................ و در دست اجرا برداریبهره

در حال  لاونی ثبت شده فعای تعاهیه شرکتمان سرامیز

 160345729161406399162585150062399305065359100 لامیلیون ری  ........................................................ اجرا و در دست برداریبهره

در  لان ثبت شده فعانش بنیاونی دای تعاهد شرکتاتعد

 168194230005006 شرکت  ........................................................................ برداریحال بهره

ن ثبت شده انش بنیاونی دای تعاهی شرکتاعضاد اتعد

 248626933145111111 نفر  ................................................... (2)برداریدر حال بهره  لافع
ده  ن ثبت شانش بنیاونی دای تعاهغلین شرکتاد شاتعد

 21462487319903102103 نفر  ........................................................ برداریدر حال بهره لافع

ه ن ثبت شدانش بنیاونی دای تعاهیه شرکتمان سرامیز

 225705227614229607111111 لامیلیون ری  ................................................... (2)برداریدر حال بهره  لافع
 لاثبت شده  فع "وناتع اروست"ونی ای تعاهد شرکتاتعد

 19142934349902090200 ونیاتع  .................................................................. برداریدر حال بهره

ده  ثبت ش "وناتع اروست"ونی ای تعاهی شرکتاعضاد اتعد

 523047429683889111111 نفر  .................................................... (2)برداریدر حال بهره لافع
 ثبت "وناتع اروست"ونی ای تعاهغلین شرکتاد شاتعد

 2935045803543690331303622 نفر  ............................................. برداریرهدر حال به لاشده  فع

ثبت  "وناتع اروست"ونی ای تعاهیه شرکتمان سرامیز

 99254013972131548547111111 لامیلیون ری  ......................................... (2)برداریدر حال بهره  لاشده فع
در حال   لاونی ثبت شده فعای تعاهدیهاتحاد اتعد

 565586614615615 دیهاتحا  ................................................................................. برداریبهره

نت مادره صندوق ضای صهانامهنت مامبلغ ض

25323106327036479333 لارد ریامیلی  ................................................................. وناتع گذاریسرمایه
 92332113319177028920202(9)069383 نفر  .............. ونانک توسعه تعاز بام ان وافت کنندگاد دریاتعد

 4564869403126824210112(9) 230508 لارد ریامیلی  ..................... سهیالت پرداختی بانک توسعه تعاونن تامیز

رح مید به طافرینی اراختی صندوق کات پردن تسهیالامیز

 2000270532512641111 لارد ریامیلی  ..................... (0)ییا( روستی و غیر مشارکتیرکتای )مشاه

نون ای قاجراز محل ات ن تسهیالافت کنندگاد دریاتعد

 5806205829002356380 (3)252 نفر  .................. (0)ییاطق روستار در منایدال پاشتغاز ایت ماح

 زایت مانون حای قاجراز محل اختی ات پردن تسهیالامیز

 55974374011949803233(3)719 لارد ریامیلی  ..................................... (0)ییاطق روستار در منایدال پاشتغا

ی اجراز محل ابینی شده( تعداد اشتغال ایجاد شده )پیش

 یی )تعهداطق روستار در منایدال پاشتغاز ایت مانون حاق

 1248138713713662802808200 نفر  ........................................................................ (0)ل(اشتغاد اجیا
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 له(ا)دنبون اتع -2-1-1

 هد شد.اه خوئارا اجراری و در دست ابردل بهرهال در حاونی فعای تعاهد شرکتاونی ثبت شده، تعدای تعاهی شرکتاجبه 0933ل از سا( 0
به  وناتع نه هوشمنداماز طریق سا "وناتع اروست"و  "نابنینشاد"ونی ای تعاهیه شرکتامن سراو میز اعضامربوط به 0011و 0933ل ات ساعطالا( 2

 شود.ده نمیان دادرستی نش
 ( آمار توسط بانک توسعه تعاون اصالح شده است.9
ها نسبت شود و دلیل تغییر دادرآفرینی وزارتخانه استخراج میها مرتبط با صندوق کارآفرینی امید و بر اساس تفاهم نامه با معاونت توسعه اشتغال و کاداده ( 0

 به سال گذشته به علت تعیین تسهیالت توسط وزارتخانه و بر اساس تفاهم نامه مذکور است.
  ها، تسهیالتی پرداخت نشده است.باشد و در بقیه ماهمی 0936( اطالعات مربوط به دوماه بهمن و اسفند 3

ار و رفاه اجتماعی.ک تعاون، وزارت -ماخذ

  

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

نون ای قاجراز محل ام ان وافت کنندگاد دریاتعد

 2760366191206410089099203 نفر  ............................................................. نگیاغل خامش

نون ای قاجراز محل اختی ات پردن تسهیالامیز

 233258862711228509006 لارد ریالیمی  ............................................................. نگیاغل خامش

بی اریاتر کاز طریق دفان ارده شدگماگکاربهد اتعد

 7910057614771996896838862 نفر  ....................................................................... خصوصی

د ان )تعدارورزاک ای منعقده بادهارداد قراتعد

 3030 00589 00310 00352 02099 نفر  ................ ن(ایمارفران جذب شده توسط کارورزاک

 مارفرافیت حق بیمه سهم کاری معاد برقراتعد

غل توسط ان شارورزاد کان( )تعدا)جذب شدگ

 8100 3196 8890 × × نفر  ................................................................... ن(ایمارفراک



 

 

  



 

 

 

 

  آموزش -2-9
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 و پرورش  آموزش -1-2-1

    حداوشرح

 دوره در پیمانی و رسمی (2)معلم به دولتی مدارس (0)آموز دانش نسبت

 51 88 .8 51 .5 نفر  ..................................................................................................................... ابتدایی

 اول دوره در پیمانی و رسمی (2)معلم به دولتی مدارس(0)آموز دانش نسبت

 51 .5 54 59 59 نفر  ................................................................................................................... متوسطه

 دوره در پیمانی و رسمی (2)معلم به دولتی مدارس (0)آموز دانش نسبت

 .9 91 91 .9 94 نفر  ........................................................................................................... متوسطه دوم

 5.41 5.44 5.45 5.49 5441 نفر  ......................................... دولتی ابتدایی دوره کالس در (0)آموز دانش تراکم

 5.49 5148 5145 .514 5.41 درصد  ............................... دولتی متوسطه اول دوره کالس در (0)آموز دانش تراکم

 .554 5548 5948 5948 5945 درصد  .............................. دولتی متوسطه دوم دوره کالس در (0)آموز دانش تراکم

 1.45 .1.4 1.41 1.48 .1.4 درصد  ......................................................................................... ابتدایی دوره ارتقاء نرخ

 .154 1.41 1448 1448 1444 درصد  ............................................................................... متوسطه اول دوره ارتقاء نرخ

 .1.4 .1.4 1148 .1.4 1.41 درصد  .............................................................................. متوسطه دوم دوره ارتقاء نرخ

 .94 945 949 41. 949 درصد  .......................................................................... ابتدایی دوره تحصیل ترک نرخ

 444 .84 444 445 445 درصد  ...............................................................  متوسطه اول دوره تحصیل ترک نرخ

 548 .54 .84 .54 .44 درصد  ............................................................... متوسطه دوم دوره تحصیل ترک نرخ

 ... 948 948 .4. 48. درصد  ..........................................................................  ابتدایی دوره در پایه تکرار نرخ

 ... ... 948 .94 .94 درصد  ................................................................. متوسطه اول دوره در پایه تکرار نرخ

 .980 1148 1.4. 144 1.44 نفر  ........................................................................................... ابتدایی دوره گذر نرخ

 .814 .154 1549 .194 1945 نفر  ................................................................................. متوسطه اول دوره گذر نرخ

 .484 4841 4841 4844 4841 درصد  ...........................................آموزان دانش کل از دختر (0)آموزان دانش نسبت

 9. .. .. .1 .1 نفر  ............................... بخشی کیفیت و مدیریت کارکنان به آموز دانش نسبت

 44.. 45.. 41.. 41.. 145. درصد  .....................................  (0)آموزان دانش کل به ابتدایی آموزان دانش نسبت

 5841 .544 5845 .584 .544 درصد  ..................  (0)آموزان دانش کل به متوسطه اول دوره آموزان دانش نسبت

 9848 .984 9845 9841 9148 درصد  .................  (0)آموزان دانش کل به متوسطه دوم رهدو آموزان دانش نسبت

 9544 9941 .944 9541 9545 درصد  .....................  آموزان دانش کل به دولتی غیر مدارس آموزان دانش نسبت

 .584 5841 5844 5844 5848 درصد  .........................................  آموزاندانش کل از روستایی آموزان دانش نسبت

 9.848 9.849 9.448 .9.44 9.841 درصد  .....................................................  تداییاب مقطع در تحصیلی ظاهری پوشش

 1148 44..9 1141 1148 1141 درصد  .................................................... متوسطه اول دوره تحصیلی ظاهری پوشش

 8849 1545 8849 8.41 .9.94 درصد  .................................................... متوسطه دوم دوره تحصیلی ظاهری پوشش

 1.48 .1.4 1845 1845 1849 درصد  .......................................................  ابتدایی مقطع در تحصیلی واقعی پوشش

 1945 1445 1841 .184 .184 درصد  ....................................................... متوسطه اول دوره تحصیلی واقعی پوشش

 8.44 .854 8941 8944 8849 درصد  ...................................................... متوسطه دوم دوره تحصیلی واقعی پوشش
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 له(او پرورش )دنب آموزش -1-2-1

    حداوشرح

... .949 9491 9498 .949 نسبت  ..................................................................... کالس از برداری بهره ضریب
 ..94...9495.9454.944.548. درصد  ........................................... کشور مدارس کل از روستایی مدارس سهم

5.4545.4.19841.9148..9141 درصد  ................... استثنایی مدارس کل از روستایی استثنایی مدارس سهم
11494114851145.1.4.4144. درصد  ................................................ متوسطه اول دوره به ابتدایی از گذر نرخ
19418154.119481154.9814.. درصد  ............................ متوسطه دوم دوره به متوسطه لاو دوره از گذر نرخ

1.4.9184.81.49118454... درصد  ........................................................................................ سنی ویژه پوشش
14.814..14.......14 درصد  ................................................................ (ابتدایی)تحصیل طول میانگین
.84..54..84.1.4.... درصد  ....................................................... (ابتدایی) معلم واقعی اشتغال ضریب
.14..44..44..54.... درصد  ............................................. (اول متوسطه) لممع واقعی اشتغال ضریب
.44.8.4.1.4....... درصد  .............................. (نظری -دوم متوسطه) معلم واقعی اشتغال ضریب
.84.8.4.884....... درصد (کاردانش و ایحرفه و فنی -دوم متوسطه)معلم  واقعی اشتغال ضریب
... 148 9941 9948 .944 درصد  .......... داخلی لصناخا تولید سرانه از آموزدانش هر هایهزینه نسبت
 سرانه از(  آموزشی واحدهای سرانه) آموزدانش هر هایهزینه سهم
... 49. 49. 49. 49. درصد  ................................................................................... داخلی ناخالص تولید
... 4.44 4941 .494 .484 درصد  ................  پرورش و آموزش عمومی هایهزینه از ابتدایی دوره سهم
... .514 .5.4 5.49 .514 درصد  ......  پرورش و آموزش عمومی هایهزینه از متوسطه اول دوره سهم
 عمومی هایهزینه از تحصیلی نظری متوسطه دوم دوره سهم

... 9.48 9.48 9.41 9449 درصد   ..........................................................................................پرورش و آموزش
 هایهزینه از تحصیلی ایحرفه و فنی متوسطه دوم دوره سهم

 درصد  ..........................................................................  پرورش و آموزش عمومی
844 849 849 841 

...
 عمومی هایهزینه از تحصیلی کاردانش متوسطه دوم دوره همس

44.... 445 445 .4. درصد  ...........................................................................................  پرورش و آموزش
 و ای حرفه و فنی متوسطه هایآموزش از غیردولتی بخش سهم

444441.41.44... درصد  ......................................................................................................... کاردانش
914119141.../91....9144 نفر  ............... ای حرفه و فنی متوسطه آموزش در معلم به هنرجو نسبت
814.1814.88.44588454... درصد  ............... ای حرفه و فنی متوسطه آموزش در دختر هنرجویان سهم
9.48 9948 9549 ....8/9 درصد  . (ای هزینه و تملک)دولت  بودجه از پرورش و آموزش بودجه سهم
 و تملک)داخلی ناخالص تولید از پرورش و آموزش بودجه سهم

... .94 .94 948 .54 درصد  .......................................................................................................... (ایهزینه
184...........184 درصد  ................................. (اول فصل) پرورش و آموزش بودجه فصول سهم
94...........94 درصد  ................................. (دوم فصل) پرورش و آموزش بودجه فصول سهم
84...........84 درصد  ............................... (ششم فصل)پرورش و آموزش بودجه فصول سهم
54...........84 صددر  .............................. (هفتم فصل) پرورش و آموزش بودجه فصول سهم
ای آموزش و دولتی )کل اعتبارات هزینه بخش آموزیدانش سرانه

8.4998.4414.458....5.41 (ریال میلیون)  .............................................................................................................پرورش(
459.451.458.41..... (ریال میلیون)  .................................................... دولتی بخش آموزشی واحدهای سرانه
.498.498.498....49. (ریال میلیون)  .............................آموزاندانش فرهنگی و پرورشی های فعالیت سرانه

8..154..8........5118 (هزار ریال)  ..............................................  پیمانی و رسمی کارکنان حقوق میانگین
.49..494.4.1....49. (ریال میلیون)  .............................. آموزاندانش سالمت و بدنی تربیت اعتبارات سرانه

  .................................................................... مدارس آموزشی فضای سرانه
 به مربع متر

 آموزدانش
44.44.444441...
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                                له(او پرورش  )دنب آموزش -1-2-1

    حداو رحش

 ... .94.. .411 .41. .41آموزمترمربع به دانش  ..................................................... مدارس سبز فضای و محوطه سرانه

 ...8.4.. 8.4.. 844..884..نفر  ................................ بهداشتی سرویس تعداد به آموزاندانش نسبت

 ... .49. .49. .499 .499آموزمترمربع به دانش  .................................................... مدارس آزمایشگاهی زیربنایی سرانه

 ... ..49.8 .498. .4988 .491آموزمترمربع به دانش  .......................................................... مدارس کارگاهی زیربنایی سرانه

 ... .88441 88498 81498 8145درصد  ............................... مدرسه نمازخانه دارای آموزشی فضاهای نسبت

 ...99499 9945. 9941. 1000درصد  ........................... مدرسه مشاور اتاق دارای آموزشی فضاهای نسبت

 فضاهای کل به مدرسه کتابخانه دارای آموزشی فضاهای نسبت

 ... 98488 984.. 91448 9.458درصد  ...................................................................................... پرورشی و آموزشی

 ... .491 .498 .498 .491آموزمترمربع به دانش  ........................................................ سرپوشیده ورزشی فضاهای سرانه

 ... .498 .459 .459 .455آموزمترمربع به دانش  ........................................................................... آموزشی زیربنای سرانه

 ... ... .4.1 .419 .419آموزمترمربع به دانش  .............................................................................. پرورشی فضای سرانه

 411. 499. 499. 499. 495. درصد  ................................................ مختلط های کالس آموزاندانش سهم

 14484 14411 14.11 .1.48 54.9. درصد  .............................متوسطه دوم دردوره تحصیلی نظری شاخه سهم

 91459 .9.41 9.4.5 91495 98459 درصد  ..........متوسطه دوم دردوره تحصیلی  ای حرفه و فنی شاخه سهم

 .9144 91495 .9145 984.9 944.1 درصد  ....................... متوسطه دوم دردوره تحصیلی کاردانش شاخه سهم

 94.88 94481 944.1 .9.44 9.418 درصد  ....................... نظری شاخه در فیزیک ریاضی تحصیلی رشته سهم

 8.4.9 .8841 .4.48 .4844 4.415 درصد  .......................... نظری شاخه در تجربی علوم تحصیلی  رشته سهم

 41481 4.445 44455 .4.45 .8.41 درصد  ..........نظری شاخه در  انسانی علوم و ادبیات تحصیلی رشته سهم

 .48. 485. 485. 4.1. 4.4. درصد  ......... نظری شاخه در اسالمی معارف و علوم تحصیلی رشته سهم

 14484 14411 14411 .1.48 54.9. درصد متوسطه دوم دوره کل از نظری شاخه های رشته آموزاندانش نسبت

 .8.49 4.445 44455 .4.45 .8.41 درصد رینظ شاخه کل از انسانی علوم و ادبیات رشته آموزاندانش نسبت

 91459 .9.41 9.4.5 91.95 98459 درصد متوسطه دوم دوره کل به ای حرفه و فنی شاخه آموزاندانش نسبت

 .9144 91495 .9145 984.9 944.1 درصد  ...... متوسطه دوم دوره کل به کاردانش شاخه آموزاندانش نسبت

 ... ..184 1.458 .1.45 .1.45 درصد  .........ساله 6 جمعیت( ظاهری پذیرش درصد) ناخالص جذب نرخ

 ×× ... .114 .114 .184 درصد  ...................................................................................... ظاهری گذر نرخ

 ×× ... ..94 ..94 ..94 درصد  ..............................................................................  ابتدایی اتالف نسبت

 ×× ... 9545. 95491 95498سال  .............................................. التحصیالن فارغ تحصیل طول میانگین

 ×× ... 1.481 1.4.5 1.481 درصد  ........................................................................................... ماندگاری نرخ

 ×× 1.41 .1848 184.1 184.1 درصد  ............................................................................... ابتدایی قبولی میزان

 ×× 1148 1.4.5 184.1 184.8 درصد  ....................................................................  متوسطه اول قبولی میزان

 ×× 444 9498 9449 9449 درصد  ........................................................................... ابتدایی دودیمر میزان

 ×× 845 5418 9444 9455 درصد  ................................................................. متوسطه اول مردودی میزان
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 له(ا)دنب و پرورش آموزش -1-2-1

    حداو رحش

 .844 ... 9458 9498 .949 درصد  ................................................................................................ آموزاندانش پایه تکرار نرخ

 1.459 ... 1.4.4 114.4 11419 درصد  ...................................................................................................... وزانآمدانش ارتقای نرخ

 54.1 ... 9481 5498 5454 درصد  ................................................................................................................. تحصیل ترک نرخ

 زا استفاده قابلیت با مسجد به متصل یا مستقل نمازخانه دارای مدارس نسبت

 ... ../9 .8/. 58/. .5/. درصد  ..................................................................................................................................... مسجد

 ... 9491 9491 9459 9454 درصد  .............................................................................................................. قران مدارس نسبت

 ... .5.4 .914 .954 .4. درصد  ......................................................................................... قران فظحا آموزاندانش نسبت

 ... .5.4 .9.4 .984 .84 درصد  ................................................................................................ قران حافظ کارکنان نسبت

 ... ... .45.. .1141 1841 درصد  ................................................................................ برنامه پوشش تحت سوادآموزان نرخ

 549. .844. ..84. .1541 1841 درصد  .................................................................................................... سوادآموزان قبولی میزان

 8145 .148. ..4.. ..8.4 ..894 درصد  .................................................................................................. سوادآموزان ماندگاری نرخ

 ....9 .815 1.1. .18. .55. هزار ریال  .................................. (سوادآموزی دوره) سوادآموزان  آموزش واگذاری سرانه هزینه

 ...99 ..18 ..18 ..81 ..84 هزار ریال  ............................................. (انتقال دوره) سوادآموزان آموزش واگذاری سرانه هزینه

 ..58 0511 0601 0011 0911 یالهزار ر  .......................................... (تحکیم دوره)  سوادآموزان آموزش واگذاری سرانه هزینه

 184.1 .1.48 .1844 .1.48 ..114 درصد  .................................. هادستگاه مشارکت و سپاریبرون طریق از سوادآموزی نسبت

 ..14 ..84 ..84 ..84 .848 نفر  ....................................................................................دهنده آموزش به سوادآموز نسبت

 ... 598 9.8 9.1 .95 ساعت  ............................................................. کارکنان خدمت ضمن آموزش ساعات میانگین

 91485 .9145 .9145 91495 914.8 سال  ..................................................................................... معلمان تحصیالت سطح میانگین

 94.4. ..814 .8841 .1.41 81485 درصد  ......................................... (آزمایشی/رسمی) استخدام نوع تفکیک به کارکنان نسبت

 98448 .9841 994.5 .144 .9.49 درصد  ......................................................... (پیمانی) استخدام نوع تفکیک به کارکنان نسبت

 .1544 .1/.. .1/.. ..184 .1.48 درصد  ........................................................................................... کارکنان کل به معلمان نسبت

 ... 9.4.1 9.488 9.4.5 .9.48 سال  ........................................................................................ معلمان خدمت سنوات میانگین

 ... .9841 98485 .9849 984.1 سال  ...................................................................................... کارکنان خدمت سنوات میانگین

 ... 144 45. 149 845 درصد  ................................معلمان کل به فرهنگیان دانشگاه التحصیل فارغ معلمان نسبت

 شود.مل نمیاش ال رانی و بزرگسادبستیی، پیشاستثنای اهدوره آمار( 0
 .شودمی نیز قراردادی معلمان شامل 0011-0010 تحصیلی سال از( 2
 و پرورش. آموزشرت اخذ: وزام

 ی کشور.آمارمه الناس -
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 یافنی و حرفه آموزش -2-2-1

   واحد رحش

 16457621758536181508200280030993383 دوره -نفر   ........... ای کشورزمان آموزش فنی و حرفههای برگزار شده ساآموزش

 1387612372130220028602980 مرکز  ............................................ ایتعداد مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه

 31191309863143025032(2) 23382 نفر  ................................... ایسازمان آموزش و فنی و حرفه (0)تعداد مربیان

 ند.شابل میای مربی و فعسازمانی پست اراد سازمانآن  نیانسابع اره مناداس اساشد که بر ابی کشور میافنی و حرفه آموزش سازماننی امرسمی و پی نابی( منظور مر0

 ( رقم تجدید نظر شده است.2

 .0011عی امجتامور ار و اون، کارت تعای وزآمارمه الناس -خذام
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 درصد(نفر/)                                             لیاع آموزش -1-2-1

  (1) شرح

 .884555 48....8 8985181 88.8888 8191994  ...................................................................................................نانشجویاد داتعد

 ... 91491. 54...1 14.515 ....11  ........................................................................................ آموختگاننش اد داتعد

 ..1119 .18.98 1.8.11 898.15 .599..9  ......................................................................................... نام شدگاد ثبت ناتعد

 911.81 9.8111 58.581 5.4958 159..5  ......................................................................... هیانشگاد (2)ن اگرآموزشد اتعد

 8.155 118.. ..8.5 815.1 15..8  ............................................................................. م وقتماعلمی ت هییتد اتعد

 95484 954.5 984.9 9.498 .9849  .......................................... نانشجویاز کل دانی اردان دوره کانشجویاسهم د

 19418 18495 154.8 .148. 445..  ..................................... نانشجویاز کل داسی ارشنان دوره کانشجویاسهم د

 9.415 .9149 91498 ..9.4 .9849  .......................... نانشجویاز کل دارشد اسی ارشنان دوره کانشجویاسهم د

 84.1 8454 ..84 ..54 5448  ........................... نانشجویاز کل دای احرفهن دوره دکتری انشجویاسهم د

 44.9 4.88 4418 44.9 .841  .......................... نانشجویاز کل دان دوره دکتری تخصصی انشجویاسهم د

 55498 5.415 5.4.1 55451 ..554  ....................... نانشجویاز کل دات تکمیلی ن دوره تحصیالانشجویاسهم د

 .4848 48458 41445 484.8 41481  .................................. نانشجویاز کل دانی انسان گروه علوم انشجویاسهم د

 1415 14.9 1448 1454 411.  ....................................... نانشجویاز کل دایه ان گروه علوم پانشجویاسهم د

 55418 58451 .5.44 514.8 58448  ........................... نانشجویاز کل داگروه فنی و مهندسی ن انشجویاسهم د

 8495 8489 ..84 ..84 8484  .............. نانشجویاز کل دامپزشکی اورزی و دان گروه کشانشجویاسهم د

 1488 4.5. 451. 4.8. 8491  ................................................. نانشجویاز کل دان گروه هنر انشجویاسهم د

 .4 .4 48 .4 41  .................. لاس 20 ات 08لی در جمعیت اع آموزشلص اخام نانرخ ثبت ن

 81.1 ..81 8889 .499 .441  ................................................. ر نفر جمعیتاز صدهزان انشجویاد کل داتعد

 484.4 4.8.. .8.41 88414 88455  .............. هیانشگان داگرآموزشز کل ام وقت ماعلمی ت هییتء اعضاسهم 

 تهییی اعضاز کل ادی استامرتبه  ام وقت بماعلمی ت هییتء اعضاسهم 

 8488 8498 481. 484. .8..  .................................................................................................... م وقتماعلمی ت

 ییتهی اعضاز کل اری انشیامرتبه د ام وقت بماعلمی ت هییتء اعضاسهم 

 .9848 9.488 9.488 9.49 94449  .................................................................................................... م وقتماعلمی ت

ی اعضاز کل اری ادیاستامرتبه  ام وقت بماعلمی ت هییتء اعضاسهم 

 498.. 4488. 484.. 419.. .49..  ........................................................................................ م وقتماعلمی ت هییت

ی اعضاز کل ا الار به بادیاستامرتبه  ام وقت بماعلمی ت ییتهء اعضاسهم 

 .8548 .8.44 ..44. 8484. 9415.  ........................................................................................ م وقتماعلمی ت هییت

 هییتی اعضاز کل امرتبه مربی  ام وقت بماعلمی ت هییتء اعضاسهم 

 .9.49 914.8 .5.45 51445 ..5.4  .................................................................................................... م وقتماعلمی ت

 .4948 814.4 .8144 81499 .4545  .................................... م وقتماعلمی ت هییتی اعضان به انشجویانسبت د

ر به ادیاستام وقت به مرتبه ماعلمی ت هییتی اعضان به انشجویانسبت د

 .4148 41498 48419 8488. 84.4.  ............................................................................................................................ الاب

می عل هییتی اعضات تکمیلی به ی تحصیالهادورهن انشجویانسبت د

 994.8 9.451 .9.49 .9948 .9541  ................................................................... الار به بادیاستام وقت به مرتبه مات

 ..984 91418 .9148 95481 .5.44  ........................ نام شدگاز کل ثبت نانی اردان دوره کام شدگاسهم ثبت ن

 1481. 1415. .1.49 ..1.4 5488.  .................. نام شدگاز کل ثبت ناسی ارشنان دوره کام شدگاسهم ثبت ن

 98454 ..594 91451 .5941 98485  ........ نام شدگاز کل ثبت نارشد اسی ارشنان دوره کام شدگاسهم ثبت ن

 9448 94.9 94.5 94.1 9458  ......... نام شدگاز کل ثبت نای احرفهن دوره دکتری ام شدگاسهم ثبت ن
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 درصد(نفر/)                                       له(ا)دنب لیاع آموزش -1-2-1

 (1)1111-1100 11-1111 11-1117 17-1111 شرح

 5488 84.8 54.8 .844 ..54  ...... نام شدگاز کل ثبت نا ن دوره دکتری تخصصیام شدگاسهم ثبت ن

 ..594 54418 ..914 .5.48 5.481  ... ناگم شداز کل ثبت نات تکمیلی ن دوره تحصیالام شدگاسهم ثبت ن

 4489. 8459. 9489. .548. 414.9  ............... نام شدگاز کل ثبت نانی انسان گروه علوم ام شدگاسهم ثبت ن

 ..4. 1458 .41. .148 491.  .................... نام شدگاز کل ثبت ناه یان گروه علوم پام شدگاسهم ثبت ن

 .5845 58481 5.4.5 .5441 ..584  ........ نام شدگاز کل ثبت نان گروه فنی و مهندسی ام شدگاسهم ثبت ن

 8499 8451 8454 .841 8448 نادگم شاز کل ثبت نامپزشکی اورزی و دان گروه کشام شدگاسهم ثبت ن

 ..4. 459. 84.4 14.4 ..84  ..............................نام شدگال ثبت نز کان گروه هنر ام شدگاسهم ثبت ن

 ... 91415 ..914 58458 5.411  ..................... آموختگاننش از کل دانی اردادوره ک آموختگاننش اسهم د

 ... .1945 481.. 5414. 84.4.  ............... آموختگاننش از کل داسی ارشنادوره ک آموختگاننش اسهم د

 ... 9.491 5.4.5 5.481 554.1  ..... وختگانآمنش از کل دارشد اسی ارشنادوره ک آموختگاننش اسهم د

 ... .948 .948 9489 94.1  ...... آموختگاننش از کل دای احرفهدوره دکتری  آموختگاننش اسهم د

 ... ..54 5488 5491 94.8  .....آموختگاننش از کل دادوره دکتری تخصصی  آموختگاننش اسهم د

 ... 91414 584.1 554.5 544.4 ناآموختگنش از کل دات تکمیلی دوره تحصیال آموختگاننش اسهم د

 ... 54.1. .845. 41488 489..  ............. آموختگاننش از کل دانی انساگروه علوم  آموختگاننش اسهم د

 ... 44.1 44.1 4418 44.8  .................. آموختگاننش از کل دایه اگروه علوم پ آموختگاننش اسهم د

 ... .5144 51445 .5848 58.89  ...... آموختگاننش از کل داگروه فنی و مهندسی  آموختگاننش اسهم د

نش از کل دامپزشکی اورزی و داگروه کش آموختگاننش اسهم د

 ... .541 5418 .844 8451  .............................................................................................................. آموختگان

 ... 4.1. ..44 .845 4.5.  ............................ آموختگاننش از کل داگروه هنر  آموختگاننش اسهم د

 ... ... ..4. 414. ..4.  ................................................ نانشجویاز کل دانی ایران غیرانشجویاسهم د

 عداد توسط دستگاه کیربط تجدید نظر شده است.ا (0
ی حفظ است، برال نکرده ارسا ار 0938-33و  0935-38و  0936-35ی تحصیلی اهلاهی سانشگان داگرآموزش آمارمتعدد،  یاهرغم پیگیریمی علیسالا آزاده انشگاد (2

 .ستاشده  دهاستفا 0933-36ل تحصیلی اس آمارز ات اعطالامعیت اج
 ت.اعطالاوری ات و فناتحقیق -ت علومراوز -خذام

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و ورزش گردشگری ،هنارس، فرهنگ -9-9
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 فرهنگ و هنر -1-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

 تاراعتبا به هااستان دارشا و فرهنگ کل تارادا یاهزینه تاراعتبانسبت 

 278212198000111 درصد  ........................................................................... هنر و فرهنگ فصل یاهزینه

 13671367140801 نفر  ................................................................. متوسط تعداد حجاج در هر کاروان

 73919-96111 درصد  ........................ قبل لاس به نسبت ییماسین یاهفیلم فروش رشد نامیز

 1225-8-97111- درصد  ........................................................ ییماسین یاهفیلم گراشمات نامیز رشد

 2823483170890 درصد  ................................................................................... ماسین انگراشمات نسبت

665726764800800 سالن  .............................................................................................. ماسین لناس نهاسر

285265255255350 صندلی  ......................................... کشور ییماسین لافع یاهلناس ظرفیت متوسط

9882886348 عنوان  ................................................ شده تولید ییماسین یاهفیلم ویناعن داتعد

8280742253 عنوان  ................................................ شده ناکرا ییماسین یاهفیلم ویناعن داتعد

84988435110 درصد  .................. شده تولید ییماسین هایفیلم به شده ناکرا یاهفیلم نسبت

 می.سالاد ارشارت فرهنگ و اوز -خذام
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 نه ملی ارس -2-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حد او شرح

 .. .. 14 .1 8. داتعد ...................................................... تعداد شبکه تلویزیونی

 .1 .1 .. .8 .. داتعد ......................................................... دیوییاد شبکه راتعد

 ..5.4 5948 5.4.9 5.448 914.1 درصد .. های سراسری سیماشبکه نسبت تولید به پخش در

 ..5.4 .984 54411 984.8 914.9 درصد ..... مانی سیاستای اهنسبت تولید به پخش در شبکه

ل اریلف ویژه، سایشی تلویزیونی مای ناهمهاتولید برن

 98.1 5..5 94.4 181 9951 عتاس ........................................................................... و تله فیلم

 (:ا)کل صد جوانانو نو نای ویژه کودکاهمهاتولید برن

 ............................................................. سریانی و سراستا
 عتاس

.518 __ ..81 .1.8 1411 

ن ید بر کاهمهاتول نان ن و نوای ویژه کود کل جوا (

 9.188 .99.8 981. .111 8888 عتاس ................................................سریانی و سراستا (:ماسی

 1.8 111 .59 811 988 عتاس ................................................نیمیشنای اهمهاتولید برن

 19.14 5895. 81191 551.8 .5154 عتاس ......................... زان تولید برنامه و محصوالت خبریمی

شتیبانداهار صاره اهوماز انی ازی و پ  سازمانصی اخت

 ... ... 48. .4. .14 درصد ........................................................................ ماو سی اصد

 184.8 18418 1849 1.4.8 1.481 درصد جمعیت ............................... لیای دیجیتاهن پوشش شبکهامیز

 914.8 ..984 .9.4 .9.4 9.41 درصد ................... مای سیاهنسبت تولید به پخش در شبکه

 414.1 4849 4448 4.41 1448 درصد ..................... ای صداهنسبت تولید به پخش در شبکه

ه ژه، الف و ب بلف ویای اهمهانسبت مجموع تولید برن

 ..14 .944 9844 .845 8489 درصد .................... سریای سرمای سیاهکل تولید در شبکه

ی ارهاختادیویی در سای راهمهان تولید برنامیز

 .58.89 58.8.1 ..5844 54.9.8 5.45.4 عتاس ............................................................................... گوناگون

های تلویزیونی در طبقات گوناگونمهان تولید برنامیز
 .9.818 9.1888 11988 5...1 88989 عتاس .............................................................................................. 

ها و نی/کشوری فرستندهاستاسهم پوشش جمعیتی 

 ..184 1841 .1849 .1.4 1148 درصد ................................... ادیویی و تلویزیونیی راهایستگاه

که درون نسبت عملکرد تولید به پخش در هر شب

 .8 8848 8549 8841 4541 درصد ................................................................................... مرزی

ی اهز شبکهارش خبری ان پخش خبر و گزامیز

 85198 51548 ...51 51118 ....5 عتاس ............................................................................ تلویزیونی

ی اهز شبکهارش خبری ان پخش خبر و گزامیز

 .85.5 ...88 .8.11 85198 .59.1 عتاس ................................................................................ دیوییار

 .18.8 15891 .8144 84.41 8.48. عتاس ............ی تلویزیونی درون مرزیاهمیزان تولید برنامه

 591114 59.591 8..555 54..55 .58955 عتاس ............... دیویی درون مرزیار هایبرنامهن تولید امیز

 ن.ایرامی سالای جمهوری امو سی اصد سازمان -خذام
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  ث فرهنگیامیر -1-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو  شرح

253258262267266 موزه  .............................................................. سازمان در لافع یاهموزه داتعد

105127162171190 موزه   ................................................................ خصوصی لافع یاهموزه داتعد

224240256 273286 تخصصی موزه   ...................................... ییاجرا یاههادستگ تخصصی یاهموزه داتعد

10261322164919972305 شده ثبت ثرا   ................................ یمل آثار فهرست در شده ثبت منقول آثار داتعد

3202632435329383356033772 شده ثبت ثرا  ..........................  ملی آثار فهرست در شده ثبت غیرمنقول آثار داتعد

460570724886986 داتعد   ............................... ملی آثار فهرست در شده ثبت طبیعی آثار داتعد

170519832276239012873 داتعد   ............... ملی آثار فهرست در شده ثبت ملموسان ثامیر آثار داتعد

 بلاق و شدهمرمت ریخیات –یفرهنگ غیرمنقول آثار داتعد

729377367599480 ملی داتعد   (خصوصی بخش و اههادستگ یراس ،سازمان راختیا در) ریابردبهره
 بلاق و شده مرمت ریخیات – فرهنگی غیرمنقول آثار داتعد

9321125163314381754 نیاستا داتعد  (خصوصی بخش و اههادستگ یراس ،سازمان راختیا در) ریابردبهره

5758584043 داتعد  (ملموسان طبیعی، غیرمنقول،) نیاجه ثامیر فهرست در آثار ثبت

3042484854 هایگاپ   ............................................................................ نیاجه یاههایگاپ داتعد

77859210098 هایگاپ   .................................................... ملی فرهنگی ثامیر یاههایگاپ داتعد

   ................................................. لاس طول در شده مرمت یاهابن داتعد
 مرمت ثرا

 شده
16611700200020542200

1319920451291173660839221 شدهمرمت شی  ....................  لاس طول در شده مرمت فرهنگی ریخیات ءاشیا داتعد

143037111 000 ابن  ...............................................................  ریابردبهره تحت یاهابن داتعد

163198245292330 داتعد   ............................................... شده مرمت ییاروست و شهری یاهفتاب

127826980720750154984 داتعد  ....................... دولتی بخش تدس در فرهنگی -ریخیات ءاشیا مرمت

663394299396 داتعد   .......................................... لکترونیکا ظتاحف سیستم به موزه تجهیز

110379106158108747139074225336 داتعد   ................ فرهنگی -ریخیات منقول لاموا زیامستندس و ندهیاماس

11618611610795 وشاک   ............................................... لاس در سیاشنناستاب یاهوشاک داتعد

2239294777 حوزه   ............  (ریانگ مردم) سیاشن مردم شده زیامستندس حوزه داتعد

3392123 حوزه  .......................................  گویش و نازب شده زیامستندس حوزه داتعد

2329351472 حوزه  .................................... ی سنتی ازی شده هنرهاد حوزه مستندساتعد

 ( ارقام توسط سازمان کیربط تجدید نظر شده است. 0
 یع دستی و گردشگری.اث فرهنگی، صنامیررت اوز -خذام
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 ستییع داصن -1-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

 × 46×- (2)× نانش  ............................................ (0)لت(اصا)مهر  الالمللی مرغوبیت کان بینانش

 346× 483×069 نانش  ............................................................................... (0)الان ملی مرغوبیت کانش

کل  هدستی بیعادیده بخش صنآموزشغلین انه نسبت شالیارشد س

 195553 درصد  .......................................................................................... ی مجوزاراغلین داش

 3239272103 داتعد  . دستییعای سنتی و صنازی شده در حوزه هنرهازنده س زای باهرشته

 121324311 رشته  .................................................................... دستییعازی در حوزه صنابرندس

ت لکیت معنوی و ثبمای مربوط به حقوق اهری و تکمیل پروندهامستندنگ

 62683755 69 داتعد  ............................................................................................................................ آثار

 19201939 هایشگمان  ................................................................... خلی کشورای داههایشگماد ناتعد

 محصوالتمراکز عرضه و فروش دائم  د و توسعهایجاز ایت ماح

  .......................................................................................................... دستییعاصن

طرح در 

 3673- لاس

 281381525530391 رمیلیون دال  ........................................ سنتی زیورآالتم مانضادستی به یعات صنادراص

 203342011989233401002903 د/فقرهاتعد  ............................................................... شدهدر ادی صانفرای تولید اهنهاپرو

 1071104157617030330 د/فقرهاتعد  ............................................................ در شدهاهی صارگای تولید کاهنهاپرو

 11187281202029 نفر  ....................................................................................... تن تسهیالاشدگبیمه

 11900930 هارگاک  ................................................................... ریاعتبای فنی و اهی کمکاعطا

 338953227712492 9271 06306 نفر  ........................................ غلینان و شای هنرمندایی براسارت شناصدور ک

 11679 3 داتعد  ........................................................... دستییعائمی صنای داهرچهازاد بایجا

 شود.ر میار برگزال یکباهر دوس الالمللی مرغوبیت کان بینای نشاعطاسم ا( مر0
 .نشد برگزار دستی صنایع جهانی شورای جانب از کرونا بیماری شیوع بعلت( 2

 یع دستی و گردشگری.اث فرهنگی، صنارت میراوز -خذام
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 و ورزشگردشگری  -1-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو  شرح

1822753(0)3 173 میلیون نفر  ................................................... خلیان داد گردشگراتعد

1387(2)1272(2)1351(9)0936(9)(2)1300 باب  ........................................................ ی کشوراهد هتلاتعد

175(2)181(2)225(9) 291(9)(2)165 باب  ............................................ رهاست 3و  0ی اهد هتلاتعد

305510(2)379670(2)498066(9)032320(9)(2)280782 تخت  .......................................... متی کشوراقای اهد تختاتعد

 105007200950000906885 نفر هزار  ................................. ز کشوران خروجی اد گردشگراتعد

 780488323380033 5113 نفر هزار  .................................. ن ورودی به کشوراد گردشگراتعد

  ............................ (0)ن ورودیاز گردشگراصل اح درامد 
میلیون 

 ردال
75671163011704 9622311 

 یهاسازمان تاسیس جهت شده دراص یامجوزه داتعد

000612 668450 111 فقره   ................................................. جوانان (سمن)نهاد  مردم

662 02291(3) 09 فقره  جازدوا ورهامش کزامر جهت شده دراص یامجوزه داتعد

 × × ××6_  ................................................. آسیایی یاهزیاب در رتبه

 × ×× × 20_  .... لمپیک ای اهزیاکسب شده  در ب هایمدال داتعد

 × × × × 5_ لمپیک ا ارای پاهزیاکسب شده در ب هایمدال داتعد

 × × × × 09_  ............................................... لمپیک ا یاهزیاب در رتبه

 × × × × 25_  ........................................ لمپیک های پارا ازیارتبه در ب

 باشد.دلیل شیوع بیماری کرونا می( کاهش ارقام به0

 باشد.مناطق آزاد نمی( شامل آمار 2

 شود.مناطق آزاد را شامل می 0011و  0933های ل( آمار سا9
میزان هزینه کرد  "Tourism highlights"در مورد  2103باشد. بر اساس این گزارش، در سال آمار، بر اساس گزارش تخصصی آماری سازمان جهانی جهانگردی می (0

میزان هزینه کرد هر  2121باشد و باتوجه به گزارش اختصاصی سازمان جهانی جهانگردی در مورد ایران درسال ر میدال 0991هر گردشگر در منطقه جنوب آسیا 
 دالر بوده است. 631گردشگر در ایران 

 باشد.، شورای جهانی سفر و گردشگری می0011منبع درآمد درسال  (3
 وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. -ماخذ
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 نامدر و شتابهد -1-1-1

 1111111711111111 1100 واحد شرح

119124125123121 صدهزار نفرتعداد به   .................................................. نسبت تعداد بیمارستان فعال به جمعیت

155168164170000 ده هزار نفرتعداد به   ........... های بیمارستانی به جمعیتهای فعال بخشنسبت تعداد تخت

000359354348351 صدهزار نفرتعداد به  های اولیه بهداشتی به جمعیتنسبت تعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت

136127129129136 ده هزار نفرتعداد به   . نسبت تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی به جمعیت روستایی

871855852847883 ده هزار نفرتعداد به   ..... شت فعال روستاها به جمعیت روستاییهای بهدانسبت تعداد خانه

693653613612572 صدهزار نفرتعداد به   ................... های تشخیص طبی به جمعیتنسبت تعداد کل آزمایشگاه

10001152108910551077 صدهزار نفرتعداد به   .......................................... نسبت تعداد کل مراکز توانبخشی به جمعیت

418402380401399 صدهزار نفرتعداد به   ..................................... ای به جمعیتنسبت تعداد مراکز پزشکی هسته

136137146148155 ده هزار نفرتعداد به   ........................................................... ها به جمعیتنسبت تعداد داروخانه

به مساحت  003بیمارستانی های اورژانس پیشنسبت تعداد پایگاه

152155160165000 یلومتر مربعکر هزاتعداد در   .............................................................................................................. استان

3390732455307202855129984 ده هزار نفرتعداد در   ............. کنندگان به مراکز اهداء خون به جمعیتنسبت تعداد مراجعه

  ................................................... نسبت مقدار خون اهدا شده به جمعیت
هزار واحد خون به 

 نفرجمعیت
25822552240822672421

0008394110136 باب  ............................................... های دامپزشکی خصوصیتعداد بیمارستان

 000260253269263 باب  ........................................................تعداد آزمایشگاه دامپزشکی خصوصی

949095195 باب  ناش استخرهای آب در استاندارد با مطابق میکروبی هاینمونه نسبت

 هایشناگاه آب در استاندارد با مطابق میکروبی هاینمونه نسبت

  ............................................................................................................ طبیعی

91759414870011 درصد

863874881895897 درصد  ..................بهداشتی شرایط دارای پزشکی پرتو موسسات مراکز نسبت

100810081008081031401 درصد  ................................. باالتر و سال08 افراد در دخانی مواد مصرف شیوع

000 درصد  ................ غیربحرانی و بحرانی نواقص فاقد عمومی اماکن تعداد نسبت

    000 درصد  ......................... بهداشتی واحدهای به آسیب به منجر مخاطرات نسبت

2160283228903073000 درصد  ......................................................................... آمادگی خانوار در برابر بالیا

3500424347675300000 درصد  .............................................. ایمن کلی واحدهای بهداشتی در برابر بالیا

05033030000 درصد  ................................ رابر بالیاای واحدهای بهداشتی در بایمنی غیرسازه

23000539000 درصد  ...................................... ای واحدهای بهداشتی در برابر بالیاایمنی سازه

2100187027604103000 درصد  ........................................................... نسبت پوشش برنامه آموزش خانوار

1300210018102903000 درصد  .............................................. نسبت پوشش برنامه خود مراقبتی سازمان

400057000007210000 درصد  ............................................ مه خود مراقبتی اجتماعینسبت پوشش برنا

03060606000 درصد  .............................................................. آموزنسبت سفیران سالمت دانش

000000000000000 درصد  ................................ آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی در برابر بالیا

 دارای شهرهای در قبول قابل و خوب هوای دارای روزهای نسبت

7430824190608510  درصد  ....................................................................... واه آلودگی سنجش ایستگاه

97639753 985799029886 درصد  ریشه -آشامیدنی آب استاندار با مطابق میکروبی هاینمونه نسبت
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 له(ا)دنب نامشت و درابهد -1-1-1

  11111100 حداو شرح

 91009185942593919382 درصد  . تاییسرو -آشامیدنی آب استاندارد با مطابق میکروبی هاینمونه نسبت

108010801080151431415 درصد  .......................................................... باالتر و سال 23 افراد در دیابت شیوع
264026402640033233203 درصد  .................................................... باالتر و سال 08 افراد در فشارخون شیوع
 4303204 2634000000 درصد  ......................................سن سال 3 زیر کودکان در وزنی کم شیوع میزان

 48030943184000000 درصد  .................. سال 3 زیر کودکان در( سن به قد نسبت)  قدی کوتاه شیوع

22752275227524962496 درصد  ...................................................... (2) باالتر و سال 08 افراد در چاقی شیوع
563656365636035135130 درصد  ................................................. باالتر و سال 08 ناکافی بدنی فعالیت شیوع

  ............................... کشور درPM 3/2معیار آینده غلظت ساالنه یانگینم
  در میکروگرم

 مترمکعب
3041268023032840

000 

  ................................................................. یکسال زیر اطفال میر و مرگ نرخ
  هر در تعداد

 زنده تولد هزار
4112362123132358123

000 

  ............................................................ سالپنج زیر کودکان میر و مرگ نرخ
  هر در تعداد

 زنده تولد هزار
1499181533116323153

000 

  .................................................................................... مادران میر و مرگ نرخ
  هر در تعداد

 زنده تولد صدهزار
200177

21552456000 

02574088000 

 111000(01و0)2/05(01و0)02/2(01و3)35 درصد  ................................... سن سال 3 زیر کودکان در وزن اضافه شیوع میزان

 000999999000 درصد  ......................................................... دیده دوره ماهر اشخاص توسط زایمان

100010001000997984 درصد  .. یکسال زیر کودکان در )3DTP (گانه پنج واکسن سوم نوبت پوشش

  ................................................................................... نوزادان میر و مرگ نرخ
  هر در تعداد

788319347933493000 زنده تولد هزار
007007007007007 درصد  ...................................................................................................... HIV شیوع

  ................................................................................  HIV اثر بر میر و گمر
 هر در تعداد

 نفر صدهزار
42403920367035303640

22592259225930583058 درصد  ............................................ باالتر و سال23 افراد در خون کلسترول شیوع
10881061969674736 نفر هزار هر در   ........................................................................................... سل به ابتالء میزان
7437447384783 111  ............................................................. سل بیماری اثر بر میر و مرگ تعداد
96060212143104731008 نفر هزار هر در  ........................................................................................ ماالریا به ابتالء موارد

 هایبیماری و سرطان،دیابت ، عروقی قلبی های بیماری از مرگ احتمال

15153251536316381153000 درصد  ...................................................... سال 51 تا 91 سنین بین مزمن تنفسی
357337302276272 نفر هزار در    ....................................................  سال 03 تا 03  سنی ویژه باروری میزان
996953869827826 نفر هزار در  ......................................................سال 20 تا 21  سنی ویژه باروری میزان
11351089984960976 نفر هزار در  ......................................................سال 23 تا 23  سنی ویژه باروری میزان
930871773759784 نفر هزار در   ......................................................سال 90 تا 91  سنی ویژه باروری میزان
554515454441458 نفر هزار در   ......................................................سال 93 تا 93  سنی ویژه باروری میزان
162155143140144 نفر هزار در   ......................................................سال 00 تا 01  سنی ویژه باروری میزان
138148137132145 نفر هزار در  ......................................................سال 03 تا 03  سنی ویژه باروری میزان
 واحدهای در بهداشتی اولیه هایمراقبت دریافت  جهت  که رادیاف نسبت

000000000000000 درصد  ....................................................... اندکرده نام ثبت بهداشتی اولیه مراقبت
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 )درصد(                                                                                                                                              له(ان )دنبامشت و درابهد -1-1-1

  11111100 شرح

9360938094009401111   ................................... دارن دسترسی شده مدیریت و سالم آشامیدنی آب به که جمعیتی نسبت

111 (9*و)683677668 686  .................................................................................................  کودکی دوران اوایل در توسعه شاخص

593159315931016336301  ..................................................................... بیشتر و ساله 08 سنین در چاقی یا و وزن اضافه شیوع

850800810814818  دهستن مطلوب شرایط دارای محیط بهداشت نظر از که شهری درمانی بهداشتی مراکز نسبت

850860862862868  ستنده مطلوب شرایط دارای محیط بهداشت نظر از که روستایی درمانی بهداشتی مراکز نسبت

900900910913920  .............................................. باشدمی بمطلو هاآن در پسماند مدیریت که هاییبیمارستان نسبت

770795810810812  ............................................. باشدمی مطلوب هاآن در فاضالب مدیریت که هاییبیمارستان نسبت

 مطلوب محیط بهداشت نظر از هاآن خوری غذا و آشپزخانه وضعیت که هاییبیمارستان نسبت

810800820820824  ........................................................................................................................................................ باشدمی

886867870870871  .....  باشدمی مطلوب محیط بهداشت نظر از هاآن هایبخش توضعی که هاییبیمارستان نسبت

928930938944948  .........................................................پسماند ساز خطربی فعال دستگاه دارای هایبیمارستان نسبت

3244160200270  ...................................................... شده ارائه ایحرفه بهداشت خدمات کل از خصوصی بخش سهم

30002600200016491491  .......................................................................... ارگونومی فاکتور ریسک با مواجهه در شاغلین نسبت

210180145122110  ...............................................................کار محیط آمیزمخاطره صدای با مواجهه در شاغلین نسبت

 هایکارگاه کل به ایحرفه بهداشت واحد توسط شده بازرسی 9 و2 و0 درجه هایکارگاه نسبت

7566989595  ............................................................................................................................................. شده شناسایی

4270989899  .........................................................  ایحرفه بهداشت واحد توسط شده رسیباز هایکارگاه نسبت

 هایشرکت طریق از شده ارائه ایحرفه بهداشت خدمات به دسترسی دارای کارفرمایان نسبت

3940586870  ...................................................................................................................... کارفرمایان کل به خصوصی

2718181110  ........................................................... هاکل کارگاه به کار، محیط در جیوه دارای هایکارگاه نسبت

 از شغلی واحدهای و هاکارگاه به شده ارائه شده اعتباربخشی ایحرفه هداشتب خدمات نسبت

 به شده ارائه ایحرفه بهداشت خدمات کل به ایحرفه بهداشت واحد هایآزمایشگاه طریق

6070607070  ....................................................................................................................... شغلی واحدهای و هاکارگاه

144181111 هاارگاهک کل به یافته کاهش یا حذف هاآن در کار محیط شیمیایی آالینده که هاییکارگاه نسبت

49005100500051525446 شده شناسایی شاغلین کل به پزشکی پرونده دارای شغلی واحدهای و هاکارگاه شاغلین نسبت

 ( به علت تعطیل بودن در شرایط اپیدمی کرونا.0

 باشد.می 0933ماهه اول سال   9( آمار مربوط به 2
 ازمان کیربط تجدیدنظر شده است.( ارقام توسط س9
 باشد.( ارقام مربوط به سامانه سیب و فقط در مناطق پایلوت می0
 باشد.نمی 03( شامل مرگ به علت آنفلوانزا و کووید 3
 باشد.نمی 03( شامل مرگ به علت کووید 6
 باشد.می 03( شامل مرگ به علت آنفلوانزا و کووید 5
 باشد.یم 03( شامل مرگ به علت کووید 8
 باشد.می 6/1و شاخص چاقی معادل  3/2( در این سال، شاخص اضافه وزن معادل 3

 .باشد.( شامل اضافه وزن و چاقی می01

 سالنامه آماری کشور. -ماخذ
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -
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 عی امجتا میناته و ارف -2-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 حداو شرح

 3630227536444978373137739599920295862890 نفر ............................................................ گان سازمان تامین اجتماعیتعداد بیمه شد

 60773546515799689254052133025211003 نفر ............................. سازمان تامین اجتماعیاصلی و تبعی تعداد مستمری بگیران 

 13982954140291931437326010003808(0)03091103 نفر .................................................. تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی

 4474434481/00 446 درصد ...........تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تامین اجتماعی به کل جمعیتنسبت 

 اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از کل بیمه سهم بیمه شده

 385 385 385 0/931/01 درصد ............................................................................................ های تامین اجتماعیشده

های هشد امین اجتماعی از کل بیمهسهم بیمه شده تبعی تحت پوشش سازمان ت

 6156156159/611/61 درصد  ................................................................................................................ عیتامین اجتما

شدگان اصلی سازمان تامین سهم مقرری بگیران بیمه بیکاری از کل بیمه

 .........................................................................................................................اجتماعی
 151761573/00/0 درصد

 5085035075036/03 درصد ................ و تبعی بیمه سالمت به کل جمعیت تعداد بیمه شدگان اصلینسبت 

 5352-(2) -(2) -(2) درصد ..........................................................................................ضریب نفوک بیمه اجتماعی

 105752210317551008668382263328003 نفر ......................................... تعداد شاغالن کسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوری

 13721461429861147749103013930386012 نفر .................................................. تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

 15164501633569177601703893992085885 نفر ........ ندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرتعداد بیمه شدگان ص

 7894696347110927023860039038 نفر . تعداد مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

 141571015901135027640 0003502(0)0918053 نفر ... (خشیتعداد مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی )حوزه توانب

 617729712568788887839098820893 نفر ..................................................... تعداد سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی

تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی )خدمات مشاوره و مددکاری 

 3544415041979335(0)9330 مرکز ...................... (اجتماعی+ خدمات پیشگیری از کم توانی+ واحدهای توانپزشکی

تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی 

)خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی+خدمات پیشگیری از کم توانی+واحدهای 

 96421277530654724981661238206856913 نفر  ..................................................................................................................... توانپزشکی(

خدمات به افراد کم توان و سالمند تحت پوشش  تعداد مراکز روزانه ارائه دهنده

 11721311138000110001 مرکز  ........................................................................................................... سازمان بهزیستی

توان و سالمند خدمت گیرنده از مراکز روزانه تحت پوشش تعداد مددجویان کم

 4591750833535213033136108 نفر  ........................................................................................................... سازمان بهزیستی

ده خدمات به افراد کم تعداد مراکز شبانه روزی و خدمت در منزل ارائه دهن

 11671181120202220281 مرکز ....................................................... توان و سالمند تحت پوشش سازمان بهزیستی

روزی و تعداد مددجویان کم توان و سالمند خدمت گیرنده از مراکز شبانه

 68961681786890063393 68920 نفر .................................................... خدمت در منزل تحت پوشش سازمان بهزیستی

 12991731 1586 09190102 مرکز ....................... عی تحت پوشش سازمان بهزیستیهای اجتماتعداد مراکز آسیب

های اجتماعی تحت پوشش سازمان تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب

  ........................................................................................................................... بهزیستی
 629237818014 707716 863012008386 نفر

 563263585261593 60025 56677 نفر ........................... تعداد خدمت گیرندگان اشتغال یافته توسط سازمان بهزیستی

 20509(0)05206(0)01869(0)20199(0)26918 نفر ............... تعداد دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی )کم توان+ نیازمند(

 آمار توسط سازمان بهزیستی اصالح شده است. (0
 باشد.عدم درج مقادیر به دلیل بازنگری در روش محاسبات می( 2
 عی.امجتاه ار و رفاون، کارت تعاوز -خذام
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 (م خمینی )رهاما کمیته امداد -1-1-1

 1117111111111100 1111 واحد شرح

 34 52(0) 54(0)5455 درصد  ................................................ یت به کل جمعیت کشورمانسبت مددجوی مورد ح

 230 184199289182 درصد  ............................................ ن کشورالمندایت به کل سمان مورد حالمندانسبت س

212 245245 44(0)45 درصد  ................................... کشور آموزانشدانیت به کل مامورد ح آموزاندانشنسبت 

 620 543528543542 درصد  .................. یتمای مورد حارهانواسرپرست زن به کل خ ار مددجو بانوانسبت خ

 62 78898385 درصد  .................................................. ر کشورانوایت به کل خمای مورد حارهانوانسبت خ

 1859513741179232701040365 نفر  ................................................................... بیاریاز طریق کافته ال یاشتغاد افرتعداد ا

158 -261304507530- درصد  ........................................................................ د شدهایجای شغلی اهنرخ رشد فرصت

141997(0)150584 209794(0)136227 136207 -  ..... نکیاب تتسهیال و دآمدا لاشتغا صندوق محل زا ختیاپرد لاشتغا ماو داتعد

  ...... نکیاب تتسهیال و دآمدا لاشتغا صندوق محل زا ختیاپرد لاشتغا ماو مبلغ
 میلیارد

 ریال
2310224812471415687397170

 ( اعداد تجدید نظر شده است.0
 .م خمینی )ره(اما کمیته امداد -خذام
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                                      نارگرایثامور اد شهید و ابنی -1-1-1

 1117111111111100 1111 شرح

048 047045044 042  ..................................... (0)کشورجمعیت شهدا به ده انواخاعضا د انسبت تعد

52/259/250/250/2 59/2  ................................ (0)کشورجمعیت ازان به نباده جانواخاعضا د انسبت تعد

2/102020203/1  ................................. (0)کشورجمعیت ن به اگدآزاده انواخاعضا د انسبت تعد

33/910/013/009/003/0  ........ (0)جمعیت کشورد شهید به اتحت پو شش بنی (2)معه هدفانسبت ج

435(2)404(2)359(2)427 111  ... ارگر به تعداد کل دانشجویان کشوریثا هد وان شانشجویاد دانسبت تعد

 .جدید نظر شده استت 0933تا  0936از سال  اعداد (0
 ست.اایثارگر و خواهر و برادر ایثارگر )درصورت دریافت خدمات و ثبت در سیستم( ده انواخمنظور از جامعه هدف،  (2
 .نارگرایثامور اد شهید و ابنی -خذام
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 شده نیدوت ی ملیاهردانداستاد اعدت -1-1-1

 1100 1111 1111 1117 1111 شرح

 35 068 019 209 236  ...........................................................لکترونیکا و برق ملی یاردهانداستا

 53 63 58 033 035  ........... های ساختمانیمصالح و فرآورده، ساختمان ملی یاردهانداستا

 003 38 51 031 025  ................................................................. غذایی صنایع ملی یاردهانداستا

 29 03 30 60 53  ........................ فالیا جیانس یاهآوردهفر و کاپوش ملی یاردهانداستا

 26 53 30 36 006  ............................................................ اییشیمی یعاصن ملی یاردهانداستا

 05 23 09 61 32  ........... غذاک و سلولزی چوبی، یاهآوردهفر و چوب ملی یاردهانداستا

 00 09 30 83 36  ..................................................... معدنی دامو و معدن ملی یاردهانداستا

 25 65 06 061 098  ................................................... محرکه نیرو و خودرو ملی یاردهانداستا

 20 01 03 60 95  ................................. اهسامقی و ناوزا سی،اشنزهاندا ملی یاردهانداستا

 29 02 01 93 028  .......................................................... پزشکی مهندسی ملی یاردهانداستا

 06 08 90 60 33  .............................................بیولوژی و میکروبیولوژی ملی یاردهانداستا

 09 6 22 23 20  ........................... یآموزش و ریادا تاتجهیز و داسنا ملی یاردهانداستا

 5 02 02 3 08  ................................................ یپوشاپ و پوست چرم، ملی یاردهانداستا

 03 22 09 95 20  ............................................................مدیریتسیستم  ملی یاردهانداستا

 03 26 98 62 015  ............................................................ تاعطالا وریافن ملی یاردهانداستا

 6 20 5 08 91  ...................................................................... بندیبسته ملی یاردهانداستا

 08 39 08 83 36  ........................................................... تاطارتبا وریافن ملی یاردهانداستا

 0 0 8 01 3  ... ناکودک یآموزش وکمک سرگرمی یلاوس یمنیا ملی یاردهانداستا

 98 80 33 093 295  ........................................................................... نیکامک ملی یاردهانداستا

 93 60 81 051 _  ...................................................................... سیافلزشن ملی یاردهانداستا

 96 90 51 83 _  .................................................................. پلیمر صنایع ملی یاردهانداستا

 06 66 33 91 _  .......................................................................  ابفآ وآب  ملی یاردهانداستا

 5 5 5 01 05  ........................................................................... تماخد ملی یاردهانداستا

 20 23 22 25 93  ............................................................................... نرژیا ملی یاردهانداستا

 2 9 01 00 26  .................................................................... نقل و حمل ملی یاردهانداستا

 06 03 3 21 08  ..................................................................... نوان وریافن ملی یاردهانداستا

 - 9 1 2 1  ............................................... نیامک تاعطالا و نقشه ملی یاردهانداستا

 09 02 33 63 21  .................................... نفتی یاهآوردهفر و تاتجهیز ملی یاردهانداستا

 3 20 01 00 0  ............................................................... سموم و اکوده ملی یاردهانداستا

 23 90 90 61 68  ................................................................. زیست محیط ملی یاردهانداستا

 00 02 02 01 2  ............ گردشگری و فرهنگی ثامیر دستی یعاصن ملی یاردهانداستا

 0 9 _ 9 _  ............................................................................... لحال ملی یاردهانداستا

 9 08 8 02 _  .......................................... ورزشی تاتجهیز و ورزش ملی یاردهانداستا

 0 0 2 _ _  ...................................................... متسال تیکمانفورا ملی یاردهانداستا

 ن.ایرارد انداستاملی  سازمان -خذام
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 مور عمومیا -2-1-1

 ( اعداد تجدید نظر شده است.0
 .رجهامور خارت اوز -خذام

 .ک کشورمالاد و اسناثبت  سازمان -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1100 1111 1111 1117 1111 شرح

 0060100 (0)263715 9835510 2053863 0939363  .................................................... در شدهادید صاد رواتعد

 39525318233802151683 68599  ............................... ری ثبت شدهای تجاهد شرکتاتعد



 

 

 

 

 هی موضوعیامن 
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 ییالفبا صورت و به بانتخاعی و فرهنگی کشور امجتا،دیاقتصاتوسعه مه ششم ابرنی اهخصاشنشریه  ولاز جدا( کلیدی یاهژها)و یایهامن یهاعنوان سر

ز ا صلهاف یتارع او ب ییالفبا صورت به ذکورم فرعی تام، تقسیشتهاد نیز ضرورت هاعنوانز سرا یبرخ فرعی تامئه تقسیارا که ردیادر مو .ستا شده مرتب

 .ستا شده درج مربوط یهاعنوانسرسطر، زیر سر

نگر ا، نشرهامهر ش چپ سمت عدد. تسانشریه مذکور ولاجد رهامش ، معرفشده درجآن  فرعی تامتقسی ای یایهامن عنوانهرسر بلادر مق کهییاهرهامش

ی مربوط به هرکلید اهخصا، شملاجهت پوشش کست ان ککر ایاش. ستا مربوط فصل خلادر د جدول رهامش مبین ،نآ ستار سمت داعداو  فصل رهامش

 ست.اگردیده  ککرآن  کیل تخلیص در اژه باو

 

 ا
 2-1-1 ............................................................................................................................................................................................................................ با

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ نگیاخآب  مشترکین -

 2-0-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... درامد  ونبدآب  -

 2-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................شهریآب  شبکه -

 2-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................... ب شهریضالاشبکه ف -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................... لماس آشامیدنی آب -

  2-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................................مصرف رشد -

 2-0-0 .....................................................................................................................................................................................................................................م شدهامقیمت ت -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................... نرخ فروش -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................... پوشش ضی تحتارا سطح -

  2-0-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... مصرف شدهآب  -

      2-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... تجدیدپذیرآب  -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................... ورودیآب  حجم -

 2-0-0 ..........................................................................................................................................................................................................................................کسری مخزن -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................... شتابردتخلیه و  -

 2-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ رندگیابع ارتفا -

 2-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................... اسده تنظیمآب  حجم -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ ازن سدهاظرفیت مخ -

 2-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................ اسده -

 1-2-1  _ 1-2-1 ................................................................................................................................................................................................ آموزش

 1-2-1 ......................................................................................................................................................................................................... لیاع آموزش
 9-2-9 ...............................................................................................................................................................................................................................................ناینشجواد -

 9-2-9 .................................................................................................................................................................................................................................... آموختگاننش اد -

 9-2-9 ..................................................................................................................................................................................................................................... نام شدگاثبت ن -

 9-2-9 ........................................................................................................................................................................................................................... یهانشگان داگرآموزش -

   9-2-9 ......................................................................................................................................................................................................................... قتم وامت یعلم هییت -

 1-2-2 ......................................................................................................................................................................................... یافنی وحرفه آموزش
 9-2-2 ........................................................................................................................................................................................................................ ر شدهابرگز یاهآموزش -

 9-2-2 ........................................................................................................................................................................................................................................................ کزامر -

 9-2-2 ...................................................................................................................................................................................................................................................... نابیمر -

 1-2-1 .................................................................................................................................................................................................... وپرورش آموزش

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ آموزدانش -

 9-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................................ءارتقا نرخ -

 9-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................. لیترک تحص نرخ -
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 9-2-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... هیار پاتکر نرخ -

  9-2-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... اهدورهگذر نرخ -

 9-2-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... یلیتحص پوشش -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................. یرابردبهرهضریب  -

  9-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................... ییارس روستامد -

 9-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................. پوشش ویژه سنی -

 9-2-0 .......................................................................................................................................................................................................................... نگین طول تحصیلامی -

 9-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ لاشتغاضریب  -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................. ی تحصیلیاهدوره -

 9-2-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... بخش غیردولتی -

 9-2-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... هنرجو -

 9-2-0 ...................................................................................................................................................................................................................... و پرورش آموزشبودجه  -

 9-2-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... فصول بودجه -

 9-2-0 .......................................................................................................................................................................................................... یی پرورشی و فرهنگاهلیتافع -

  9-2-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... حقوق نینگایم -

   9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... تاراعتبا -

   9-2-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... یآموزشی افض -

 9-2-0 .............................................................................................................................................................................................................................ی سبزامحوطه و فض -

 9-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................. شتیاسرویس بهد -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................ یآزمایشگاهیی ازیربن نهاسر -

 9-2-0 .......................................................................................................................................................................................................................هیارگایی کازیربن نهاسر -

 9-2-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... نه مدرسهازخامن -

  9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................. ور مدرسهاق مشاتا -

 9-2-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... نه مدرسهابخاکت -

 9-2-0 .......................................................................................................................................................................................................................... ی ورزشیاهافض نهاسر -

 9-2-0 ......................................................................................................................................................................................................................... یآموزشی انه زیربناسر -

 9-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................ ی پرورشیانه فضاسر -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................. ی مختلطاهسکال -

 9-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................... تحصیلیی اهخهاش -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................ تحصیلیی اهرشته -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................. لصاخاجذب ن نرخ -

 9-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ فتالا نسبت -

 9-2-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... طول تحصیل -

 9-2-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... ریاندگامنرخ  -

 9-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................قبولی -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... مردودی -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................. متصل به مسجد انه مستقل یازخامن -

 9-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................................... نارس قرامد -

 9-2-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. نافظ قراح -

 9-2-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... ناسوادآموزنرخ  -

 9-2-0 .......................................................................................................................................................................................................................... آموزش ریاگذاو نهاسر -

 9-2-0 ......................................................................................................................................................................................................... رکتامش و ریاسپ برون زطریقا -
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 9-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................ خدمت ضمن آموزش -

 9-2-0 ..................................................................................................................................................................................................................................................... ناممعل -

 9-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................................... ماستخدانوع  -

 9-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... نارکناک -

 

 لفا

 2-2-2 ............................................................................................................................................................................................................... تاطارتبا
 2-2-2 .......................................................................................................................................................................................................................... تینزاتر تیظرف نازیم -

 2-2-2 .................................................................................................................................................................................................................................... یسرعت دسترس -

 2-2-2 ................................................................................................................................................................................................................................ یکیلکتروناخدمت  -

 2-2-2 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 2-2-2 ................................................................................................................................................................................................................................. یپست یاهتیظرف -

 2-2-2 ...................................................................................................................................................................................................................... نداب یاپهن نهیهز هشاک -

 2-2-2 ................................................................................................................................................................................................................................ پست نیت نوامخد -

 2-2-2 ..................................................................................................................................................................................................................................... لیتکم شرفتیپ -

 2-2-2 ........................................................................................................................................................................................................................................ نهاماس راستقرا -

 2-2-2 ............................................................................................................................................................................................................. نترنتیابه  ارهانواخ یدسترس -

 2-2-2 ............................................................................................................................................................................................................................. هنآه ار یاههاستگیا -

 2-2-2 ............................................................................................................................................................................................................................ فزودهارزش ات امخد -

 2-2-2 ................................................................................................................................................................................................................................ تپرسرع یدسترس -

 1-2-1  _ 1-2-7 ..................................................................................................................................................................................................... ارزها

 1-2-1 .............................................................................................................................................................................. آزادر ازادر ب ارزهابری انرخ بر

 1-2-1 ........................................................................................................................................................................... ر رسمیازادر بارزهابری انرخ بر

 1-2-7 ............................................................................................................................................................................... آزادر ازانه در بالانرخ رشد س

 1-2-1 ........................................................................................................................................................................... ر رسمیازانه در بالانرخ رشد س

 1-1-2 ........................................................................................................................................................................................................... مورعمومیا

 9-3-2 ....................................................................................................................................................................................................................................................... دیدارو -

 9-3-2 ................................................................................................................................................................................................................................. یراتج یاهشرکت -

 2-1-1 ....................................................................................................................................................................................................................... نرژیا

 2-0-0 ...........................................................................................................................................................................................................................................ییامصرف نه -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................. ی مصرفیاهبخش -

 2-0-0 ..................................................................................................................................................................................................................... نرژیای منتخب اهملاح -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ نه عرضهاسر -

 2-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... نرژیاوری بهره -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................ نرژیاشدت عرضه  -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ رانتشانه اسر -

 2-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ انتشار خصاش -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................................. زاسهم گ -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................... رتیاحر یاههانیروگ -

 2-0-0 .............................................................................................................................................................................................................. کایر و پی تجدیدپذاهنرژیا -

 2-0-0 .......................................................................................................................................................................................................... کاو پ تجدید پذیر یاههانیروگ -
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 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. نرژیاتولید  -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................. یاهانی گلخازهاگ -

 2-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... سوخت فسیلی -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ بآز مصرف اب اجتنا -

 

 ب

 2-1-1 ................................................................................................................................................................................................................. نیازرگاب
 2-9-0 ...............................................................................................................................................................................................................یماعزا ینازرگاب نازنیارشد ر -

 2-9-0 ........................................................................................................................................................................................................... یرجاخ میمستق یراگذهیامسر -

 2-9-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... یت صنعتادراص -

 2-9-0 .......................................................................................................................................................................................................................................یت معدنارداص -

 2-9-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................ نهاپرو -

 2-9-0 ......................................................................................................................................................................................................... نه کسب(ا)پرو یصنف یامجوزه -

 2-9-0 .......................................................................................................................................................................................................................................................... زاجو -

 2-9-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... یراگذهیامسر -

 2-9-0 .............................................................................................................................................................................................................................. نهاپرو یراگذهیامسر -

 2-9-0 ........................................................................................................................................................................................................... دره صندوقاص یاهمهاننتامض -

 2-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... یهاگو -

 2-9-0 .................................................................................................................................................................................................................. ینفت ریغ یاهالات کادراص -

 2-9-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ ینازرگارت باک -

 2-9-0 ........................................................................................................................................................................................................................ یکیلکتروناد امعتاد امن -

 1-2-1 ........................................................................................................................................................................................................ رجیابدهی خ
 0-2-9 ..................................................................................................................................................................................................................................... رجیات خاتعهد -

 0-2-9 ................................................................................................................................................................................................................................................ بلند مدت -

 0-2-9 .............................................................................................................................................................................................................................................. ه مدتاکوت -

 2-1-1 .......................................................................................................................................................................................................................... برق

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................. یبآبرق  یاههانیروگ -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ عیشبکه توز -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................... عیفوق توز ل وانتقاشبکه  -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ تاکل تلف -

 2-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................... یدولت ریغ یاههانیروگ -

 2-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... تارداو -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................................... تادراص -

 2-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................... یسماقدرت  -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................... نیمصرف مشترک -

 2-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................................................... دیتول -

 2-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... مصرف -

 2-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................................... رشد -

 1-1-1 ............................................................................................................................................................................... نارگرایثامور اد شهید و ابنی
 9-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... اده شهدانواخ -

 9-0-0 .....................................................................................................................................................................................................................................نازانباده جانواخ -
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 9-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... ناگآزادده انواخ -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ معه هدفاج -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................................. رگراثیا هد واش ناینشجواد -

 1-1-1 ........................................................................................................................................................................................... وبخش عمومی بودجه

 0-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................ یوصول یمعمودرامد  -

  0-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................ یمتفرقه وصول درامد -

 0-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... تایلام -

  0-9-0 .................................................................................................................................................................................................................................. یتایلامی درامدها -

 0-9-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... نفت یدرامدها -

 0-9-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... یراگذاو -

 1-2-1 ................................................................................................................................................................................................. راداق بهاورابورس 
 0-2-8 ..................................................................................................................................................................................................................... ناخص کل بورس تهراش -

 0-2-8 ...................................................................................................................................................................................................................................... بورس –مله امع -

 0-2-8 ..................................................................................................................................................................................................................................... داردات قرمالامع -

 0-2-8 ............................................................................................................................................................................................................................ بورساکل فر خصاش -

 0-2-8 ................................................................................................................................................................................................................................. بورسافر –مله امع -

 0-2-8 ....................................................................................................................................................................................................................................... تمالامع رزشا -

 0-2-8 ........................................................................................................................................................................................................................................ تمالامع حجم -

 0-2-8 ............................................................................................................................................................................................................................................... ر بورسازاب -

 0-2-8 ............................................................................................................................................................................................................................................ نابورس تهر -

 0-2-8 ........................................................................................................................................................................................................................................ ناریا بورسافر -

 0-2-8 ............................................................................................................................................................................................................................................... الاک بورس -

 0-2-8 ............................................................................................................................................................................................................................................ ینرژا بورس -

 0-2-8 .................................................................................................................................................................................................................................................. اهشرکت -

 0-2-8 .......................................................................................................................................................................................................................... یرجاخ یراگذهیامسر -

 0-2-8 ................................................................................................................................................................................................................................... یلامبع امن مینات -

 1-1-1 .................................................................................................................................................................................................... نامشت ودرابهد
 9-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................. لافعی اهبیمارستان -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... لای فعاهتخت -

 9-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................ کزامر -

 9-0-0 ........................................................................................................................................................................................................ هاال روستاشت فعای بهداهنهاخ -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................. یطب صیتشخ یاهآزمایشگاه -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................... اهنهاروخاد -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................... 003ی بیمارستاننس پیشاورژای اههایگاپ -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................ ء خوناهداکز ان به مراکنندگجعهامر -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ شده اهدار خون امقد -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................... یخصوص یمپزشکاد یاههاگآزمایشو  هاانبیمارست -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................ یکروبیم یاهنمونه -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................................... یناد دخامصرف مو وعیش -

 9-0-0 .............................................................................................................................................................................. یناربحریو غ یناقص بحراقد نواف یکن عموماما -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................................... آسیبت منجر به اطرامخ -

 9-0-0 .........................................................................................................................................................................................................................................رانواخ آمادگی -
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 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... اهیمنیا -

 9-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... اهمهابرن پوشش -

  9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................... آموزنشدامت سال ناریسف -

 9-0-0 .............................................................................................................................................................................................. یشتابهد یاحدهاو یعملکرد آمادگی -

 9-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................. خوب یاهو یاروزه -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ بتاید وعیش -

 9-0-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... رخونافش وعیش -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... یکم وزن وعیش -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................... یه قداکوت وعیش -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. یقاچ وعیش -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................... یفاکان یبدن تیلافع وعیش -

 PM2.3 ................................................................................................................................................................................... 0-0-9 رایمع ندهیآنه غلظت الاس نینگایم -

 9-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. مرگ و میر -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................... فه وزناضا وعیش -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................ هرامص اشخاتوسط  نامیاز -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................... نهاکسن پنج گانوبت سوم و پوشش -

 HIV ............................................................................................................................................................................................................................................ 0-0-9 وعیش -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................ کلسترول خون وعیش -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ ء به سلبتالا -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... ایرالامء به بتالا -

 9-0-0 .............................................................................................................................................. یتنفس و بتاید ن،اسرط ،یعروقی قلب یاهریامیمرگ ب لامحتا -

 9-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................... یصاختصا یروراب نازیم -

    9-0-0 .................................................................................................................................................................................................................. یشتابهد هیولای اهقبتامر -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................... لماس آشامیدنی آب -

 9-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ توسعه خصاش -

 9-0-0 ........................................................................................................................................................................................ ی و وضعیتتیریمدظ از لحا هابیمارستان -

 1-1-2  _  1-1-1 .............................................................................................................................................................................................. بهره وری

 1-1-2 ............................................................................................................................................................................... داقتصادر سطح کل  یوربهره
 0-0-2 ............................................................................................................................................................................................................................... راک یروین یوربهره -

 0-0-2 .................................................................................................................................................................................................................................... هیامسر یوربهره -

 0-0-2 .................................................................................................................................................................................................................... دیمل تولاکل عو یوربهره -

 0-0-2 ..................................................................................................................................................................................................................................... نرژیاوری بهروه -

 1-1-1 ........................................................................................................... بتاث هیامسر یرزش موجوداو فزوده ارزش اس اسابر هیامسر یوربهره
 0-0-6 ................................................................................................................................................................................................................................................ورزیاکش - 

 0-0-6 ................................................................................................................................................................................................................................................ زانفت و گ -

 0-0-6 ....................................................................................................................................................................................................................................... دنایع و معاصن -

 0-0-6 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 0-0-6 ................................................................................................................................................................................................................................. مجموع بدون نفت -

 1-1-1 ..................................................................................................................... بتاث هیامسر یرزش موجودانده و اس ستاسابر هیامسر یوربهره

 0-0-3 ................................................................................................................................................................................................................................................. ورزیاکش -

 0-0-3 ................................................................................................................................................................................................................................................ زانفت و گ -

 0-0-3 ....................................................................................................................................................................................................................................... دنایع و معاصن -
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 0-0-3 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 0-0-3 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-1 ........................................................................................... موجودی رزشاعت و انفر س –فزوده ارزش ابرحسب  دیمل تولاکل عو یوربهره
 0-0-9 ................................................................................................................................................................................................................................................. ورزیاکش -

 0-0-9 ................................................................................................................................................................................................................................................ زانفت و گ -

 0-0-9 ....................................................................................................................................................................................................................................... دنایع و معاصن -

 0-0-9 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 0-0-9 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-1 ...................................................................................................... موجودی رزشاعت و انفر س –نده ابرحسب ست دیتول ملاعو کلی وربهره
 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................................. ورزیاکش -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ زانفت و گ -

 0-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... دنایع و معاصن -

 0-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-1 ............................................................................................................................ لاشتغا تاعاسفزوده و ارزش اس اسار براک یروین یوربهره
 0-0-8 ................................................................................................................................................................................................................................................. ورزیاکش -

 0-0-8 ................................................................................................................................................................................................................................................ زانفت و گ -

 0-0-8 ....................................................................................................................................................................................................................................... نداعم یع واصن -

 0-0-8 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 0-0-8 ................................................................................................................................................................................................................................. بدون نفت مجموع -

 1-1-7............................................................................................................................ لاتغشا تاعاسنده و ارزش ستاس اسار براک یروین یوربهره
   0-0-5 ................................................................................................................................................................................................................................................. ورزیاکش -

 0-0-5 ................................................................................................................................................................................................................................................ زانفت و گ -

 0-0-5 ........................................................................................................................................................................................................................................ نداومع یعاصن -

 0-0-5 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 0-0-5 ................................................................................................................................................................................................................................. مجموع بدون نفت -

 1-2-1 ........................................................................................................................................................................................................... رکزیم بیمه
 0-2-3 .................................................................................................................................................................................................................................... مهینفوک ب بیضر -

 0-2-3 ..................................................................................................................................................................................................................................................مهیب حق -

 0-2-3 ................................................................................................................................................................................................................................... یختاپرد رتاخس -

 

 ت

 1-1-1 ........................................................................................................................................................................ نایرای ملی ارد هانداستاتدوین 
 9-3-0 ........................................................................................................................................................................................................................... لکترونیکابرق و  یمل -

 9-3-0 .................................................................................................................................................................................. نیامختای ساهآوردهلح و فران و مصامختاس -

 9-3-0 ........................................................................................................................................................................................................ ورزیای کشاهآوردهک و فراخور -

 9-3-0 .................................................................................................................................................................................................. فالیاجی ای نساهآوردهک و فراپوش -

 9-3-0 ...................................................................................................................................................................................................................... یی و پلیمرایع شیمیاصن -

 9-3-0 ......................................................................................................................................................................................غذای چوبی، سلولزی وکاهآوردهچوب و فر -

 9-3-0 .............................................................................................................................................................................................................................. د معدنیامعدن و مو -

 9-3-0 ............................................................................................................................................................................................................................ خودرو و نیرو محرکه -
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 9-3-0 .......................................................................................................................................................................................................... اهسان و مقیاوزاسی، اشنزهاندا -

 9-3-0 ................................................................................................................................................................................................................................... مهندسی پزشکی -

 9-3-0 ...................................................................................................................................................................................................................... میکروبیولوژی و بیولوژی -

 9-3-0 .................................................................................................................................................................................................... یشآموزری و ادات اد و تجهیزاسنا -

 9-3-0 .......................................................................................................................................................................................................................... یپوشاچرم، پوست و پ -

 9-3-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... مدیریتسیستم  -

 9-3-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... تاعطالاوری افن -

 9-3-0 ..............................................................................................................................................................................................................................................  بندیبسته -

 9-3-0 .................................................................................................................................................................................................................................... تاطارتبا یورافن -

 9-3-0 ............................................................................................................................................................................ ناکودک یآموزش یل سرگرمی وکمکایمنی وسا -

  9-3-0 .................................................................................................................................................................................................................................................... نیکامک -

   9-3-0 ............................................................................................................................................................................................................................................... یسافلزشن -

 9-3-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................ مریپل -

 9-3-0 ................................................................................................................................................................................................................................................. ابفاو آب  -

 9-3-0 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

 9-3-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................ ژینرا -

 9-3-0 .................................................................................................................................................................................................................................... حمل و نقل یمل -

 9-3-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. نواوری نافن -

 9-3-0 .........................................................................................................................................................................................................................نیات مکاعطالانقشه و  -

 9-3-0 ............................................................................................................................................................................................................. ی نفتیاهآوردهو فر تازیتجه -

 9-3-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ و سموم اکوده -

 9-3-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... محیط زیست -

 9-3-0 ...................................................................................................................................................................................... و گردشگری یفرهنگ ثاریم یدست عیاصن -

 9-3-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................ لحال -

  9-3-0 ................................................................................................................................................................................................................... یورزش تازیورزش و تجه -

 9-3-0 ................................................................................................................................................................................................................................متسال کیتامنفورا -

   1-2-2 ................................................................................................................................................ یراعتبات اوموسس اهنكاختی بات پردتسهیال
   0-2-2 ....................................................................................................................................................................................................................... دیاقتصا یاکل بخش ه-

 0-2-2 ................................................................................................................................................................................................................................................. ورزیاکش -

    0-2-2 ....................................................................................................................................................................................................................................... صنعت و معدن -

   0-2-2 ................................................................................................................................................................................................................................ نامختامسکن و س -

   0-2-2 ................................................................................................................................................................................................. رقهت و متفامت، خدادرانی، صازرگاب -

   0-2-2 ................................................................................................................................................................................................................................................... نیازرگاب -

   0-2-2 .................................................................................................................................................................................................................................................... تامخد -

   0-2-2 ...................................................................................................................................................................................................................................................... متفرقه -

 1-1-2 ...................................................................................................................................................................................................................... وناتع
 9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................................. یوناتع یاهشرکت -

 9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................... یوناتع یاهشرکت یاعضا -

 9-0-2 .................................................................................................................................................................................................................. یوناتع یاهشرکت نیغلاش -

 9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................... یوناتع یاهشرکت هیامسر -

 9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................................ یوناتع یاههیداتحا -

 9-0-2 .......................................................................................................................................................................................................................... های صادرهنامهضمانت -
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 9-0-2 ............................................................................................................................................................................................................................. مان واکنندگ فتایدر -

 9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................................ یختاپرد تالیتسه -

 9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................................. شده داجیال اشتغا -

 9-0-2 .............................................................................................................................................................................................................................. نارده شدگامرگاکبه -

 9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................................ منعقده یادهارداقر -

   9-0-2 ................................................................................................................................................................................................................... مهیحق ب تیفامع یرابرقر -

 1-1-1 ........................................................................................................................................................................................................... درامد  توزیع
 0-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... ینیج بیضر -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................................. جمعیت زیر خط فقر شدید -

 0-0-0 ...................................................................................................................................................................................................... رانواخ کیز هزینه اهزینه مسکن  -

 0-0-0  ............................................................................................................................................................................................................................ نیرج ثروتمندترامخ -

 0-0-0 ............................................................................................................................................................................................................. رانواخ کی مختلفی اههزینه -

 1-1-1 ........................................................................................................................................................................................................ ینانساتوسعه 

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................... رارکت نیروی کانرخ مش -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................ نازن و نامرد یداقتصارکت امش نرخ -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ نازن لاشتغا -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. یراکیب نرخ -

 9-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. ینیشهرنش -

 9-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... ینینش اروست -

 

 ج

 1-1-1 .................................................................................................................................................................................................................. جمعیت
 9-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ جمعیت براورد -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... تیجمع نسبت -

 9-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... نسبت جنسی -

 9-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... سهم جمعیت -

   9-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... جاوزدا تیعموم -

      

 ح

 1-1-1 ....................................................................................................................................................................................................... ملی یاهباحس
 0-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................... یخلالص داخامحصول ن -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................. یداقتصانرخ رشد  -

 0-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................... نهاسر یملدرامد  -

 0-0-0 .............................................................................................................................................................................................................. یریگیهامو  یورزابخش کش -

 0-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... بخش صنعت -

 0-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ بخش معدن -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................................... زاج نفت و گاستخرابخش  -

 0-0-0 ................................................................................................................................................................................................................. گازبرق و  آب، میناتبخش  -

 0-0-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... نامختابخش س -

 0-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... تامبخش خد -
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 0-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................ لصاخاز ناندان پسامیز -

 0-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................... تامو خد الات کادراص -

 0-0-0 .......................................................................................................................................................................................................... خلیالص داخاز تولید نا تارداو -

 0-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................... یمصرف یاهالات کارداو -

 0-0-0 ...................................................................................................................................................................................................................... ت غیر نفتیادرارزش صا -

 CIF .................................................................................................................................................................................................................................. 0-0-0ت اراردارزش وا

 2-2-1 .............................................................................................................................................................................................................. حمل ونقل
 2-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ الاک ییاجبهاج -

 2-2-0 .............................................................................................................................................................................................................................. ینریتناک جاییجابه -

 2-2-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... سمیا ظرفیت -

 2-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................... فرامس ییاجبهاج -

 2-2-0 ................................................................................................................................................................................................................... نزیت شدهای ترالاک نامیز -

 2-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................................... اههار طول -

 2-2-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. ناوگاعمر ن -

 2-2-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... شده اجبهار جاب -

 2-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................... یادهافرین جامس -

 2-2-0 ....................................................................................................................................................................................................................................................... ناوگان -

 2-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................. موجود یاوهیلکوموت -

 2-2-0 ......................................................................................................................................................................................................................................................... گناو -

 2-2-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... راب ژاتن -

 2-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................................... خطوط طول -

 2-2-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... یاحومه فرامس -

 2-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................... فرامس رشیو پذ ماعزا -

 2-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................................. ییار هواب -

 2-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ ییاپست هو -

 2-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................... یعبور یازهاپرو -

 2-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................... غیردولتی بخش سهم -

 2-2-0 ............................................................................................................................................................................................................. خلیاد ییامیپاهو یاهشرکت -

 2-2-0 ......................................................................................................................................................................................................................... درابن ینرینتاک تیظرف -

 2-2-0 ................................................................................................................................................................................................................ ییایدر ین نفتاوگان تیظرف -

 

 ر

 1-1-2 ............................................................................................................................................................................................................. نه ملیارس
 9-9-2 ............................................................................................................................................................................................................................................. د شبکهاعدت -

 9-9-2 ......................................................................................................................................................................................................................................................... تولید -

 9-9-2 .......................................................................................................................................................................................... صیاختصاره اهوامنی او پشتیب زیانداهار -

 9-9-2 ................................................................................................................................................................................................................لیای دیجیتاهپوشش شبکه -

 9-9-2 ......................................................................................................................................................................................... اههاستگیا و اهفرستندهی تیجمع پوشش -

 9-9-2 ................................................................................................................................................................................................................ یرش خبراپخش خبر و گز -

  1-1-1 .......................................................................................................................................................................................... عیامجتا میناته وارف
 9-0-9 ........................................................................................................................................................................................................................................... ناشدگ مهیب -
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 9-0-9 .................................................................................................................................................................................................................................... ناریبگ یمستمر -

 9-0-9 ..................................................................................................................................................................................................................................... یصلاده ش مهیب -

 9-0-9 ...................................................................................................................................................................................................................................... یشده تبع مهیب -

 9-0-9 ................................................................................................................................................................................................................ یراکیب مهیب ناریبگ یمقرر -

 9-0-9 .................................................................................................................................................................................................................. یعامجتا مهینفوک ب بیضر -

 9-0-9 ................................................................................................................................................................................................................. ز صندوقان کسورپردغالاش -

 9-0-9 ...........................................................................................................................................................................................................................صندوق ناریحقوق بگ -

 9-0-9 ............................................................................................................................................................................................................................... ناکم تو نایمددجو -

 9-0-9 ................................................................................................................................................................................................................................................. نالمنداس -

 9-0-9 ......................................................................................................................................................................................................................................... تامکز خدامر -

 9-0-9 .............................................................................................................................................................................................................................. رندهید خدمت گافرا -

 9-0-9 .................................................................................................................................................................................................................................. شده رشید پذافرا -

 9-0-9 ..................................................................................................................................................................................... یستیبهز سازمانتحت پوشش  ناینشجواد -

 

 ش

 1-2-1 .................................................................................................................................................................................................... ی پولیاهخصاش
 0-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................................. یپول هیاپ -

 0-2-0 ................................................................................................................................................................................................................... رجیای خاهییاراد لصاخ -

 0-2-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... تالبامط لصاخ -

 0-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... تالبامط -

 0-2-0 ................................................................................................................................................................................................................................... مقالایر اس لصاخ -

 0-2-0 ....................................................................................................................................................................................................................... ینگینقد ندهیافز بیضر -

 0-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................................. ینگینقد -

 0-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................... پول -

 0-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................... مسکوکو  ساسکنا -

 0-2-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... سپرده -

 0-2-0 .................................................................................................................................................................................................................................................. پول شبه -

 0-2-0 ....................................................................................................................................................................................................................................................... نونیاق -

 0-2-0 ..................................................................................................................................................................................................................................................... ریادید -

 0-2-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. ریادید غیر -

 0-2-0 ........................................................................................................................................................................................................................... زاندالحسنه پساقرض -

 0-2-0 .......................................................................................................................................................................................................................... رادری مدتاگذیهامسر -

 1-2-11 ...................................................................................................................................................................ت مصرفیاموخد الاخص قیمت کاش
 0-2-00 ..................................................................................................................................................... ی کل کشورارهانوات مصرفی خامو خد الاک متیخص قاش -

 0-2-00 ........................................................................................................................................................... ی شهریارهانوات مصرفی خامو خد الاک متیق خصاش -

 0-2-00 ....................................................................................................................................................... ییای روستارهانوات مصرفی خامو خد الاک متیق خصاش -
 

 ص

 1-1-1........................................................................................................................................................................................................ یع دستیاصن
 9-9-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... لمللیان بینانش -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ ن ملیانش -
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 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................. دیدهآموزشغلین اش -

 9-9-0 .............................................................................................................................................................................................................. زی شدهاسزنده زاب یاهرشته -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ زیابرندس -

 9-9-0 ........................................................................................................................................................................................................................................ لکیتامحقوق  -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................. خلیای داههایشگامن -

 9-9-0 ....................................................................................................................................................................................................................ئماکز عرضه و فروش دامر -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................ دستییعاصن تادراص -

 9-9-0 ..................................................................................................................................................................................................................................... تولید یاهنهاپرو -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. ناشدگبیمه -

 9-9-0 ....................................................................................................................................................................................................... ریاعتبای فنی و اهکمک یاعطا -

 9-9-0 ........................................................................................................................................................................................................................... ییاسارت شناک صدور -

 9-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................... یئماد یاهرچهازاب داجیا -

 2-1-1 .................................................................................................................................................................................................................... صنعت
 2-9-0 ..................................................................................................................................................................................................................................................... لاشتغا -

 2-9-0 ................................................................................................................................................................................................................................................ یاهنهاپرو -

 2-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................................................... اهزاجو -

 2-9-0 ......................................................................................................................................................................................................................................... یراگذهیامسر -

 2-9-0 ..................................................................................................................................................................................................... مصوبی صنعت یحاو نو اهشهرک -

 2-9-0 .......................................................................................................................................................................................................................... فزودهارزش انرخ رشد  -

 2-9-0 ............................................................................................................................................................................................................... یصنعت یاهنرخ رشد خوشه -

 2-9-0 .................................................................................................................................................................................................................................... لاشتغانرخ رشد  -

 2-9-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... دینرخ رشد تول -

 

 ف

 1-1-1 ....................................................................................................................................................................................................... فرهنگ و هنر
 9-9-0 .................................................................................................................................................................................دارشات کل فرهنگ و ارادا یانهیت هزاراعتبا -

 9-9-0 ....................................................................................................................................................................................................................................................... جاجح -

 9-9-0 .................................................................................................................................................................................................................... ییامنیس یاهلمیفروش ف -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................................................................... گراشامت -

 9-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ امنیلن ساس -

 9-9-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... ناکرا یاهلمیف -

 9-9-0 ................................................................................................................................................................................................................... ییامی سیناهوین فیلماعن -
 

 ك

 2-1-1 ............................................................................................................................................................................................................... ورزیاکش
 2-0-0 ........................................................................................................................................................................... نه مختلفالان ساهاگی لوگرمیک کی دیتول نهیهز -

 2-0-0 .............................................................................................................................................................................................................................................. تولید گندم -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................... برنج تولید -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................. یزمینتولید سیب -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................................. زاپی تولید -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................. تاقنوطول  -
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 2-0-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... ینابایب یضارا -

 2-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................................................ تعامر -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................. اهجنگل بیتخر نرخ -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................... اهحت جنگلامس -

 2-0-0 ................................................................................................................................................................................................................................. گوشت قرمز دیتول -

 2-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................. گوشت مرغ دیتول -

 2-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................................... تخم مرغ دیتول -

 2-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ نایزآب دیتول -

 1-1-1 ............................................................................................................................................................................. م خمینی )ره(اما کمیته امداد
 9-0-0 ......................................................................................................................................................................................................................... تیاممورد ح یمددجو -

 9-0-0 ........................................................................................................................................................................................................................ تیامن مورد حالمنداس -

 9-0-0 ................................................................................................................................................................................................................... تیاممورد ح آموزاندانش -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................ سرپرست زن ار مددجو بانواخ -

 9-0-0 ....................................................................................................................................................................................................................... تیاممورد ح یارهانواخ -

 9-0-0 ..................................................................................................................................................................................................................................فتهایل اشتغاد افرا -

 9-0-0 .................................................................................................................................................................................................................................. یشغل یاهفرصت -

 9-0-0 ............................................................................................................................................................................................................................. یختال پرداشتغام او -
 

 گ

 2-1-2 .......................................................................................................................................................................................................................... زاگ
 2-0-2 ....................................................................................................................................................................................................................... شده ینازرساگ یاشهره -

 2-0-2 .............................................................................................................................................................................................. یعیز طباشده گ یزانداهار یاههاگیاج -

 2-0-2 ................................................................................................................................................................................................................................. یعیز طباگ مصرف -

 1-1-1 ............................................................................................................................................................................................................گردشگری
 9-9- 3 ............................................................................................................................................................................................................................................. ناگردشگر -

 9-9-3 ...................................................................................................................................................................................................................................................... هاهتل -

 9-9-3 .................................................................................................................................................................................................................................... یمتاقا یاهتخت -

 9-9-3 ........................................................................................................................................................................................................................................... صلاحدرامد  -

 

 م

 2-1-2 ........................................................................................................................................................................................................ محیط زیست
 2-0-2  .......................................................................................................................................................................................................................... دای مردم نهاهتشکل -

 2-0-2 .................................................................................................................................................................................................................... هارگانطق چهاحت منامس -

 2-0-2 ...................................................................................................................................................................................................................دیدی در معرض تهاهگونه -

 2-0-2 .............................................................................................................................................................................................................. کننده یراظهاخود یاحدهاو -

 2-1-1 ...................................................................................................................................................................................................................... معدن
 2-9-0 ........................................................................................................................................................................................................................... یرابردبهره یاهنهاپرو -

 2-9-0 ...................................................................................................................................................................................................................................... اهنهال پرواشتغا -

 2-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................................ دنامع دیتول -

 2-9-0 .......................................................................................................................................................................................................................................... یقطع رهیکخ -
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 2-9-0 ............................................................................................................................................................................................................................. یوصول یحقوق دولت -

 2-9-0 .......................................................................................................................................................................................................................... فزودهارزش انرخ رشد  -

 1-1-1 .................................................................................................................................................................................................... ث فرهنگیامیر
 9-9-9 ...................................................................................................................................................................................................................................................... اهموزه -

 9-9-9  ............................................................................................................................................................................................................................................. منقول آثار -

 9-9-9 ......................................................................................................................................................................................................................................... غیرمنقول آثار -

 9-9-9  ............................................................................................................................................................................................................................................ طبیعی آثار -

 9-9-9 ..............................................................................................................................................................................................................................ملموسان ثامیر آثار -

 9-9-9 ................................................................................................................................................................................... شدهمرمت ریخیات –فرهنگی غیرمنقول آثار -

 9-9-9 ......................................................................................................................................................................................................................... نیاجه ثامیر آثار ثبت -

 9-9-9  .................................................................................................................................................................................................................................................. اههایگاپ -

 9-9-9  .............................................................................................................................................................................................................................. شده مرمت یاهابن -

 9-9-9 .......................................................................................................................................................................................................................... فرهنگی ریخیات ءاشیا -

 9-9-9 ....................................................................................................................................................................................................................  ریابردبهره تحت یاهابن -

 9-9-9  .............................................................................................................................................................................................................. ییاروست و شهری یاهفتاب -

 9-9-9 ............................................................................................................................................................................................................ فرهنگی -ریخیات ءاشیا مرمت -

 9-9-9 ..................................................................................................................................................................................... لکترونیکا ظتاحف سیستم به موزه تجهیز -

 9-9-9 .................................................................................................................................................................................................................... زیامستندس و ندهیاماس -

 9-9-9  ................................................................................................................................................................................................................................................. اهوشاک -

 9-9-9 ......................................................................................................................................................................................................................................................... حوزه -
 

 ن

 1-2-11 _1-2-11 .............................................................................................................................................................................................. نرخ تورم

 1-2-11 ......................................................................................................................................................................................................... نرخ تورم کل
 0-2-00 ........................................................................................................................................................................................................ کشورکل  یارهانوانرخ تورم خ -

 0-2-00 .............................................................................................................................................................................................................. یشهر یارهانواخ تورم نرخ -

 0-2-00 .......................................................................................................................................................................................................... ییاروست یارهانواتورم خ نرخ -

 1-2-12 _1-2-11 ...................................................................................... عمده یاهگروهبرحسب  ، شهری و روستاییی کشورارهانوانرخ تورم خ
 0-2-02 _0-2-00 ..................................................................................................................................................................................................................... خص کلاش -

 0-2-02 _0-2-00 ............................................................................................................................................................................ تانیاو دخ اهمیدنیاشا، اهکیاخور -

 0-2-02 _0-2-00 .............................................................................................................................................................................................. اهیمیدناشاو  اهکیاخور -

 0-2-02 _0-2-00 ........................................................................................................................................................................................................................... تانیادخ -

 0-2-02 _0-2-00 ................................................................................................................................................................................. تامکی و خداغیر خور یاهالاک -

 0-2-02 _0-2-00 .............................................................................................................................................................................................................. و کفش کاپوش -

 0-2-02 _0-2-00 .................................................................................................................................................................... اهیر سوختاز و سابرق، گ آب، مسکن، -

 0-2-02 _0-2-00 ...................................................................................................................................................... هاآنری معمول انگی و نگهدازم خاو لو ناممبل -

 0-2-02 _0-2-00 ........................................................................................................................................................................................................... نامو در شتابهد -

 0-2-02 _0-2-00 ...................................................................................................................................................................................................................... ونقل حمل -

 0-2-02 _0-2-00 .......................................................................................................................................................................................................................... تاطارتبا -

 0-2-02 _0-2-00 ............................................................................................................................................................................................................. و فرهنگ تفریح -

 0-2-02 _0-2-00 ............................................................................................................................................................................................................................. آموزش -
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 0-2-02 _0-2-00 .............................................................................................................................................................................................................. ناو رستور هتل -

 0-2-02 _0-2-00 ............................................................................................................................................................................................... ت متفرقهامو خد اهالاک -

 2-1-2 ........................................................................................................................................................................................................................ نفت
 2-0-2 ............................................................................................................................................................................................................................... موتور نیمصرف بنز -

 2-0-2 ................................................................................................................................................................................................................................. دیمصرف نفت سف -

 2-0-2 ...................................................................................................................................................................................................................................... زامصرف نفت گ -

 

 و

 1-1-1 ................................................................................................................................................................................................................... ورزش

 9-9-3 .................................................................................................................................................................................................................. در شدهاص یازهد مجواتعد -

 9-9-3 ....................................................................................................................................................................................................................................... اهیزادر ب رتبه -

 9-9-3 .......................................................................................................................................................................................................................................... اهلاد مداتعد -

 
 




