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 پیشگفتار

نیگذشته از ا یو فرهنگ ی، اجتماعیها، تحوالت و ساختار اقتصادیژگیو لیو تحل یبررس

 نیا اًو قطع یزیربرنامه یخواهد بود در فرارو یاکند نقشهیم یشناسبیراه رفته توسعه را آس که

که  دیتر کمک خواهد کرد. در عصر جدمحکم و مشخص ییهادر برداشتن گام زانیرنقشه به برنامه

خواهد بود که تحوالت  ییهاشده است قطعا برد با انسان یتحوالت فراتر از محاسبات مهندس سرعت

 جینتا یتواند با بررسیکه م یاز مطالعات یکیراستا  نی. در انندینگارانه به نظاره بنشندهیآ یرا با نگاه

و  یگزارش اقتصاد ه،و خم توسع چیپرپ ندهیآ یباشد برا یگذشته چراغ راه یهااستیها و سبرنامه

استان  یکالن و عموم تیگردد. شناخت وضعیم نیو تدو هیاستان است که همه ساله ته یاجتماع

شده نییتع شیاهداف از پ سهیمقا یتواند به عنوان مبنایها مشاخص نیا راتییاز روند تغ یو آگاه

یزیرل به اهداف برنامهین یها را در راستامختلف قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف بخش یهابخش

 ریشده در مسانجام یهاها و تالشاستیس یابیارز یکارآمد برا یابزار این گزارش آشکار سازد. شده

درست از عملکرد شاخص یشفاف و درک یریبه اهدف ساالنه برنامه توسعه است و با ارائه تصو لین

جهت فائق آمدن  یآت یهارا در برنامه ی، مسئوالن استانیرهنگو ف ی، اجتماعیکالن اقتصاد یها

 رساند.می یاریناهموار توسعه  ریبر مشکالت مس

، در ۱۳۹۷و بلوچستان در سال  ستانیاستان س یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد گزارش

االمکان آمارها به یشده است، حت یگزارش سع نیباشد. در ایماستان کالن  تیوضع رندهیبرگ

. عالوه بر آن بعضا ابدی شیها افزاآن لیو تحل یریگجهینت تیقابل اآورده شود ت یزمان یصورت سر

 استفاده شده است. یاستان در سطح مل یابیارز یبرا یمل یهااز شاخص

 ی، اجتماعیاقتصاد طیاز شرا یاخالصه ریاست که گزارش حاضر تصو دواریسازمان ام نیا

، ییاجرا یهادستگاه رانی، مدزانیرمسئوالن، برنامه اریرا در اخت ۱۳۹۷استان در سال  یو فرهنگ

 سازد. واررا هم یتیریدرست مد یریگمیتصم ریپژوهان قرار داده و مسدانش و نیمحقق

سازمان  یزیرارزنده همکاران محترم حوزه توسعه و برنامه یهااست از تالش یضرور انیپا در

که  ییاجرا یهااز دستگاه نیچن. هممیو تشکر نما ریاند تقدداشته یاساس یگزارش نقش نیکه در تدو

 .مینمایم یتشکر و قدردان مانهیالزم را نمودند صم یهمکار ازیبا ارائه اطالعات و آمار مورد ن
 

 مهرداد عرب اول

 یزیو برنامه ر تیریسازمان مد سیرئ

 و بلوچستان ستانیس
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 ۲۱۲ .................................................................... کار و کسب سهولت یهاشاخص در رانیا گاهیجا ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۵............................................................................................... کار و کسب شروع شاخص ـ ۱ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۶ ................................................................................ ساخت الزم یمجوزها اخذ شاخص ـ ۲ ـ ۳ - ۷

 ۲۱۶ .......................................................................................................... برق افتیدر شاخص ـ ۳ ـ ۳ - ۷

 ۲۱۶ ......................................................................................................... تیمالک ثبت شاخص ـ ۴ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۷............................................................................................................. اعتبار اخذ شاخص ـ ۵ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۷.............................................................. (سهامداران) گذارانهیسرما از تیحما شاخص ـ ۶ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۷.................................................................................................... اتیمال پرداخت شاخص ـ ۷ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۷.................................................................................................... یفرامرز یتجار شاخص ـ ۸ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۸.................................................................................... قراردادها االجراشدنالزم شاخص ـ ۹ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۸...................................................................... کار و کسب کی( انحالل) انیپا شاخص ـ ۱۰ ـ ۳ ـ ۷

 ۲۱۹ ........................................................... کار و کسب یفضا بهبود جهت یشنهادیپ یراهکارها ـ ۴ ـ ۷

 ۲۲۱............................................................................................................................................... آب: هشتم فصل

 ۲۲۱ ................................................................................................................................................ مقدمه ـ ۱ ـ ۸

 ۲۲۱ ................................................................................................................................. زیآبر یهاحوزه ـ ۲ ـ ۸

 ۲۲۲ ............................................................................................................................. آب مصارف محل ـ ۳ ـ ۸

 ۲۲۲ ................................................................................................................... استان یسطح یهاآب ـ ۴ ـ ۸

 ۲۲۴ ................................................................................................................استان ینیرزمیز یهاآب ـ ۵ ـ ۸

 ۲۲۷ ..................................................................................................... * ییروستا و یشهر ساتیتاس ـ ۶ ـ ۸

 ۲۲۸ .............................................. آب بخش در یشنهادیپ یراهکارها و روشیپ یهاچالش اهم ـ ۷ ـ ۸

 ۲۳۷ ................................................................... استان فاضالب و آب یهارساختیز توسعه برنامه ـ ۸ ـ ۸

 ۲۳۹ .................................................................................................................... راهکارها و شنهاداتیپ ـ ۹ ـ ۸

 ۲۴۷.......................................................................................................................................یکشاورزفصل نهم: 

 ۲۴۷ ................................................................................................................................................ مقدمه ـ ۱ ـ ۹

 ۲۴۸ ............................................................................................................. رانیا در یکشاورز تیاهم ـ ۲ ـ ۹

 ۲۵۰ ............................................................................... یکشاورز بخش یبرا یجو طیشرا تیاهم ـ ۳ ـ ۹

 ۲۵۰ ................................................................. استان یکشاورز بخش یدیکل یهاشاخص لیتحل ـ ۴ ـ ۹

 ۲۵۰.................................................................................................... یکارجنگل و یکشاورز ـ ۱ ـ ۴ ـ ۹



 

 ۲۶۲.......................................................................................................................... التیش و یدامپرور ـ ۵ ـ ۹

 ۲۶۸ .................................................................................. یکشاورز بخش افزودهارزش سهم ـ ۱ ـ ۵ ـ ۹

 ۲۶۹............................................................... کشور و استان در التیش و یکشاورز گاهیجا یبررس ـ ۶ ـ ۹

 ۲۹۳ ............................................................................................................................................. هاچالش ـ ۷ ـ ۹

 ۲۹۹ ............................................................................................................................................. راهکارها ـ ۸ ـ ۹

 ۳۰۰.......................................................................................................................... معدن و صنعت: دهم فصل

 ۳۰۰ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۰

 ۳۰۱ .................................................................................................. ایپو صنعت گرو در داریپا رشد ـ ۲ ـ ۱۰

 ۳۰۲ ................................................................................................................رانیا در صنعت گاهیجا ـ ۳ ـ ۱۰

 ۳۰۷ .............................................................................................................. استان در صنعت گاهیجا ـ ۴ ـ ۱۰

 ۳۰۷.................................................................................................................... سیتاس جواز ـ ۱ ـ ۴ ـ ۱۰

 ۳۱۲................................................................. صادره سیتأس یجوازها یشهرستان عیتوز ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۰

 ۳۱۴...............................................................................صادره سیتأس جواز یصنعت عیتوز ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱۰

 ۳۱۸................................................................................................. یبرداربهره پروانه صدور ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱۰

 ۳۲۱......................................................... صادره یبرداربهره یهاپروانه یشهرستان عیتوز ـ ۵ ـ ۴ ـ ۱۰

 ۳۲۳............................................................... صادره یبرداربهره یهاپروانه یصنعت عیتوز ـ ۶ ـ ۴ ـ ۱۰

 ۳۲۵ .............................................. بلوچستان و ستانیس استان یصنعت یهارساختیز تیوضع ـ ۵ ـ ۱۰

 ۳۲۵......................................................................................... یصنعت ینواح و یهاشهرک ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱۰

 ۳۲۷ ................................................................................................................. رانیا در معدن گاهیجا ـ ۶ ـ ۱۰

 ۳۲۷ ......................................................... کشور برداریبهره درحال معادن گذاریسرمایه ارزش ـ ۷ ـ ۱۰

 ۳۲۸.......................................................... کشور برداریبهره حال در معادن افزوده ارزش ـ ۱ ـ ۷ ـ ۱۰

کشور برداریبهره درحال معادن مستقیم صادرات ارزش و تولید ارزش مقدارتولید، ـ ۲ ـ ۷ ـ ۱۰
 ....................................................................................................................................................................................۳۲۹ 

 ۳۳۰ ........................................................................ بلوچستان و ستانیس استان در معدن گاهیجا ـ ۸ ـ ۱۰

 ۳۳۰.............................................................................................. یاکتشاف یمجوزها صدور ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱۰

 ۳۳۱.......................................................................................... یبرداربهره یمجوزها صدور ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱۰

 ۳۳۳ ..................................................................................................... استان معادن موجود تیوضع ـ ۹ ـ ۱۰

 ۳۳۸ ....................................................................................................................... افزودهارزش سهم ـ ۱۰ ـ ۱۰

 ۳۳۸.............................................................................................................................. معدن ـ ۱ ـ ۱۰ ـ ۱۰



 

 ۳۳۹............................................................................................................................ صنعت ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱۰

 ۳۴۰ .......................................................................................................... صنعت بخش یهاچالش ـ ۱۱ ـ ۱۰

 ۳۴۱ .......................................................................................................... صنعت بخش یراهکارها ـ ۱۲ ـ ۱۰

 ۳۴۱ .......................................................................................................... تجارت بخش یراهکارها ـ ۱۳ ـ ۱۰

 ۳۴۲ ...................................................................................................معدن بخش یکل یهاچالش ـ ۱۴ ـ ۱۰

 ۳۴۳ ............................................................. معدن یهاچالش رفع جهت یشنهادیپ یراهکاها ـ ۱۵ ـ ۱۰

 ۳۴۵.................................................................................................................................. یبازرگان: ازدهمی فصل

 ۳۴۵ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۱

 ۳۴۸ ..................................................................................... استان یخارج تجارت تیوضع یبررس ـ ۲ ـ ۱۱

 ۳۵۲ ......................................................................................................................................... هایتعاون ـ ۳ ـ ۱۱

 ۳۵۷ .......................................................................................................................................... هاچالش ـ ۴ ـ ۱۱

 ۳۵۷ .......................................................................................................................................... راهکارها ـ ۵ ـ ۱۱

 ۳۵۸.................................................................................................. غله بخش توسعه برنامه ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱۱

 ۳۵۸....................................................................................کار و تعاون بخش توسعه برنامه ـ ۲ ـ ۵ ـ ۱۱

 ۳۶۰ .................................................................................................................. سوخت و یانرژ: دوازهم فصل

 ۳۶۰...............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۲

 ۳۶۱................................................................................................................. گاز و نفت یهافرآورده ـ ۲ ـ ۱۲

 ۳۶۱ ............................................................................................................. نفت یهافرآورده ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۲

 ۳۶۶ ......................................................................................استان ینفت یهافرآورده توسعه برنامه ـ ۳ ـ ۱۲

 ۳۶۶ .................................................................................................................................................... گاز ـ ۴ ـ ۱۲

 ۳۶۹ ........................................................... استان گاز توسعه ریمس در راهکارها ها،چالش ـ ۱ ـ ۴ ـ ۱۲

 ۳۶۹................................................................................................................................................... برق ـ ۵ ـ ۱۲

 ۳۸۳ ...................................................................................................................... راهکارها و هاچالش ـ ۶ ـ ۱۲

 ۳۸۳....................................................................................................................... دیتول بخش ـ ۱ ـ ۶ ـ ۱۲

 ۳۸۳.......................... استان در برق دیتول مشکالت بهبود جهت یشنهادیپ یراهکارها ـ ۲ ـ ۶ ـ ۱۲

 ۳۸۶ ......................................یحرارت برق حوزه در استان برق صنعت توسعه یهابرنامه ـ ۳ ـ ۶ ـ ۱۲

 ۳۸۸ .................................................................................................................. ریدپذیتجد یهایانرژ ـ ۷ ـ ۱۲

 ۳۹۰.......................................... توسعه ششم برنامه در ریدپذیتجد یهایانرژ اندازچشم ـ ۱ ـ ۷ ـ ۱۲

 ۳۹۲............................................................................................................. یباد یهاروگاهین ـ ۲ ـ ۷ ـ ۱۲



 

 ۳۹۵.......................................................................................................... یدیخورش روگاهین ـ ۳ ـ ۷ ـ ۱۲

 ۳۹۸........................................................................................................ ییگرما نیزم یانرژ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱۲

 ۴۰۰............................................................................................. (امواج) یمد و جزر یانرژ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۱۲

 ۴۰۲......................................................................................................یشهرساز و مسکن: زدهمیس فصل

 ۴۰۲ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۳

 ۴۰۵ ............................................ استان یشهرساز و مسکن بخش یدیکل یهاشاخص لیتحل ـ ۲ ـ ۱۳

 ۴۲۱ ..............................................................کشور در استان یشهرساز و مسکن گاهیجا یبررس ـ ۳ ـ ۱۳

 ۴۳۸ .......................................................................................................................................... هاچالش ـ ۴ ـ ۱۳

 ۴۳۸ .......................................................................................................................................... راهکارها ـ ۵ ـ ۱۳

 ۴۴۰........................................................................................ ییروستا و یشهر عمران: چهاردهم فصل

 ۴۴۰ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۴

 ۴۴۱ ............................................................................................................ رانیا یشهر نظام یبررس ـ ۲ ـ ۱۴

 ۴۴۲ ........................................................................................................ رانیا ییروستا نظام یبررس ـ ۳ ـ ۱۴

 ۴۴۳ ....................................................................................ییروستا و یشهر عمران یها شاخص ـ ۴ ـ ۱۴

 ۴۴۶........................................................ منتخب یکشورها با بخش تیوضع یالمللنیب سهیمقا ـ ۵ ـ ۱۴

 ۴۴۸ ........................................................................... استان در ییروستا و یشهر عمران تیوضع ـ ۶ ـ ۱۴

 ۴۴۹ .............................................................................................................................ییروستا عمران ـ ۷ ـ ۱۴

 ۴۴۹.................................................................................................................................ریعشا ـ ۱ ـ ۷ ـ ۱۴

 ۴۵۲ ............................................................................................................... ییروستا فاضالب و آب ـ ۸ ـ ۱۴

 ۴۵۸ ................................................................................................................................... مسکن ادیبن ـ ۹ ـ ۱۴

 ۴۶۰........................................................................................................................................ هاچالش ـ ۱۰ ـ ۱۴

 ۴۶۰ ................................................................................................................یشهر مسکن ـ ۱ ـ ۱۰ ـ ۱۴

 ۴۶۰ ......................................................................................... ییروستا مسکن و یبازساز ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱۴

 ۴۶۰........................................................................................................................................ راهکارها ـ ۱۱ ـ ۱۴

 ۴۶۰ ................................................................................................................یشهر مسکن ـ ۱ ـ ۱۱ ـ ۱۴

 ۴۶۱ ......................................................................................... ییروستا مسکن و یبازساز ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱۴

 ۴۶۱.............................................................................................................................. یشهر عمران ـ ۱۲ ـ ۱۴

 ۴۶۱ ..................................................................................................................... ینشانآتش ـ ۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴

 ۴۶۲ ............................................................................................................................پسماند ـ ۲ ـ ۱۲ ـ ۱۴



 

 ۴۶۴ ..................................................................................................................... سبز یفضا ـ ۳ ـ ۱۲ ـ ۱۴

 ۴۶۷ ................................................................................................... یشهر فاضالب و آب ـ ۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴

 ۴۷۱ ....................................................................................................................................... هاچالش ـ ۱۳ ـ ۱۴

 ۴۷۲ ....................................................................................................................................... راهکارها ـ ۱۴ ـ ۱۴

 ۴۷۳.......................................................................................................................... نقل و حمل: پانزدهم فصل

 ۴۷۳ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۵

 ۴۷۴ .....................................................................................................................یاجاده نقل و حمل ـ ۲ ـ ۱۵

 ۴۸۹................................................................ یاجاده نقل و حمل یراهکارها و هاچالش ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۵

 ۴۹۵ ........................................................................................................................ییهوا نقل و حمل ـ ۳ ـ ۱۵

 ۵۰۰......................................................................................................... راهکارها و هاچالش ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱۵

 ۵۰۱.. یآت یهاسال در بلوچستان و ستانیس استان ییهوا نقل و حمل توسعه برنامه ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱۵

 ۵۰۲ .......................................................................................................................... یلیر نقل و حمل ـ ۴ ـ ۱۵

 ۵۰۸........................................................استان در یلیر نقل و حمل رو شیپ یهاچالش ـ ۱ ـ ۴ ـ ۱۵

 ۵۰۹................................................. استان یلیر نقل و حمل توسعه برنامه و شنهاداتیپ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۵

 ۵۱۰ ...................................................................................................................... ییایدر نقل و حمل ـ ۵ ـ ۱۵

 ییایدر نقل و حمل تیوضع بهبود خصوص در یشنهادیپ یراهکارها و هاچالش ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱۵
 ۵۱۳..........................................................................................................................................................................استان

 ۵۱۴.................................................................استان ییایدر یگردشگر توسعه اندازچشم ـ ۲ ـ ۵ ـ ۱۵

 ۵۱۵....................................... یآت یهاسال در استان ییایدر نقل و حمل توسعه برنامه ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۵

 ۵۱۷............................................................................................................................ ارتباطات: شانزدهم فصل

 ۵۱۷ .............................................................................................................................................. مقدمه ـ ۱ ـ ۱۶

 ۵۱۸ ......................................................................................................... یدیکل یهاشاخص لیتحل ـ ۲ ـ ۱۶

 ۵۱۸...........................................................................................................همراه و ثابت تلفن ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۶

 ۵۲۲ ............................................................................. ارتباطات و اطالعات فناوری از برخورداری ـ ۳ ـ ۱۶

 ۵۲۴ ................................................................................................................................................ پست ـ ۴ ـ ۱۶

 ۵۲۷ .................................................................................................................................... افزودهارزش ـ ۵ ـ ۱۶

 ۵۲۷ ...................................................................................اطالعات یفناور و ارتباطات یهاچالش ـ ۶ ـ ۱۶

 ۵۲۸ .................................................................................................................ارتباطات توسعه برنامه ـ ۷ ـ ۱۶



 

 

 ۵۳۱................................................................................................................. یستیبهز و رفاه: هفدهم فصل

 ۵۳۱ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۷

 ۵۳۱ .....................................................................................................................................دیشه ادیبن ـ ۲ ـ ۱۷

 ۵۳۸ ................................................................................................................................... امداد تهیکم ـ ۳ ـ ۱۷

 ۵۳۸....................................ینیخم امام امداد تهیکم سیتاس اهداف نیترمهم از یبرخ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱۷

 ۵۳۹ ......................... استان در ینیخم امام امداد تهیکم یدیکل یهاشاخص عملکرد لیتحل ـ ۴ ـ ۱۷

 ۵۴۴ ......................................................................................................................................... یستیبهز ـ ۵ ـ ۱۷

 ۵۴۵.......................................................................... استان یستیبهز یهاشاخص عملکرد ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱۷

 ۵۵۰.................................................................... کشور در استان یستیبهز گاهیجا یبررس ـ ۲ ـ ۵ ـ ۱۷

 ۵۶۴.......................................................................................................................احمر هالل تیجمع ـ ۶ ـ ۱۷

 ۵۶۴ ................................................................................... احمر هالل تیجمع فیوظا اهم ـ ۱ ـ ۶ ـ ۱۷

 ۵۶۴ ........................ استان در احمر هالل تیجمع یدیکل یهاشاخص عملکرد لیتحل ـ ۲ ـ ۶ ـ ۱۷

 ۵۶۹.................................................................................................. (احمر هالل تیجمع) هاچالش ـ ۷ ـ ۱۷

 ۵۶۹.................................................................................................. (احمر هالل تیجمع) راهکارها ـ ۸ ـ ۱۷

 ۵۷۰ .................................................................................................................(دیشه ادیبن) هاچالش ـ ۹ ـ ۱۷

 ۵۷۱ .............................................................................................................. (دیشه ادیبن) راهکارها ـ ۱۰ ـ ۱۷

 ۵۷۱ ....................................................................................... (امداد تهیکم و یستیبهز) هاچالش ـ ۱۱ ـ ۱۷

 ۵۷۱ ....................................................................................... (امداد تهیکم و یستیبهز) راهکارها ـ ۱۲ ـ ۱۷

 ۵۷۳............................................................................. (هاسمن) نهادمردم یهاسازمان: هجدهم فصل

 ۵۷۳ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۸

 ۵۷۴ ........................................................................................................................... استان یهاسمن ـ ۲ ـ ۱۸

 ۵۷۵ .....................................................................................................هاچالش و هافرصت ها،تیمز ـ ۳ ـ ۱۸

 ۵۷۶ .............................................................................................................. درمان و بهداشت: نوزدهم فصل

 ۵۷۶...............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۱۹

 ۵۷۷ ........................................................................پزشکى هاىمراقبت به دسترسى هاىشاخص ـ ۲ ـ ۱۹

 ۵۷۷ ................................................................................درمانى امکانات به دسترسى هاىشاخص ـ ۳ ـ ۱۹

 ۵۷۸ .............................................................................................................................................. اهداف ـ ۴ ـ ۱۹
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 ۵۷۹..............................................................................................پزشکی پژوهش و آموزش ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱۹
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 ۵۹۷ ............................................................... کشور در استان درمان و بهداشت گاهیجا یبررس ـ ۱۰ ـ ۱۹

 ۶۱۸........................................................................................................................................ هاچالش ـ ۱۱ ـ ۱۹

 ۶۱۹........................................................................................................................................ راهکارها ـ ۱۲ ـ ۱۹

 ۶۲۱ ....................................................................................................................یاجتماع نیتام: ستمیب فصل

 ۶۲۱...............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۲۰

 ۶۲۲.....................................................................................................................یاجتماع نیتام مهیب ـ ۲ ـ ۲۰

 ۶۲۹................................................................................................................................... سالمت مهیب ـ ۳ ـ ۲۰

 ۶۳۶ ....................................................................................................................... راهکارها و هاچالش ـ ۴ ـ ۲۰

 ۶۳۶ ...................استان در سالمت مهیب سازمان یمشخط و یراهبرد اصول نیمهمتر ـ ۱ ـ ۴ ـ ۲۰

 ۶۳۹ ......................................................................................................... هنر و فرهنگ: کمی و ستیب فصل

 ۶۳۹.............................................................................................................................................. مقدمه ـ ۱ - ۲۱

 ۶۳۹ .............................................................................................................................. فرهنگ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲۱

 ۶۴۰ .....................................................................................................................................هنر ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲۱
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 ۶۴۷.............................................................(مایس و صدا) یشنهادیپ یراهکارها و هاچالش اهم ـ ۳ ـ ۲۱

 ۶۴۷ ................................................................................................... هاتیفعال توسعه برنامه ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲۱

 ۶۴۸............................................................................................................ یعموم یهاکتابخانه نهاد ـ ۴ ـ ۲۱

 ۶۵۱.............................................................................................. یاسالم ارشاد و فرهنگ کل اداره ـ ۵ ـ ۲۱

 ۶۵۷.......................................................................................................هیریخ امور و اوقاف کل اداره ـ ۶ ـ ۲۱

 ۶۵۹........................................................................................................................................... هاچالش ـ ۷ ـ ۲۱

 ۶۵۹........................................................................................................................................... راهکارها ـ ۸ ـ ۲۱



 

 ۶۶۱ ...................................................................................................... جوانان و ورزش: دوم و ستیب فصل

 ۶۶۱ .............................................................................................................................................. مقدمه ـ ۱ - ۲۲

 ۶۶۲ ............................................................................................................................... رانیا در ورزش ـ ۲ ـ ۲۲

 ۶۶۵ ............................................................................................................................. استان در ورزش ـ ۳ ـ ۲۲
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 ۶۶۷ ................................................................................................................ هامدال و هامیت ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲۲

 ۶۶۹ ....................................................................................... یورزش انیمرب و داوران تعداد ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲۲

 ۶۷۱ ........................................................................................................................ ورزشکاران ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲۲

 ۶۷۵........................................................................................................................................... هاچالش ـ ۴ ـ ۲۲

 ۶۷۶ ........................................................................................................................................... راهکارها ـ ۵ ـ ۲۲

 ۶۷۷ ........................................یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم: سوم و ستیب فصل

 ۶۷۷.............................................................................................................................................. مقدمه ـ ۱ - ۲۳

 ۶۷۸ ......................................................................... یگردشگر اقتصاد مثبت و موثر اثرات ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲۳

 ۶۷۸ ...................................................................... یگردشگر اقتصاد یمنف و مخرب اثرات ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲۳

 ۶۷۹............................................................... استان یکشاورز بخش یدیکل یهاشاخص لیتحل ـ ۲ ـ ۲۳

 ۷۰۱ .................... کشور در استان یوگردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم گاهیجا یبررس ـ ۳ ـ ۲۳

 ۷۰۵ .......................................................................................................................................... هاچالش ـ ۴ ـ ۲۳

 ۷۰۶........................................................................................................................................... راهکارها ـ ۵ ـ ۲۳

 ۷۰۸.................................................................................................................. آموزش: چهارم و ستیب فصل

 ۷۰۸ ............................................................................................................................................. مقدمه ـ ۱ - ۲۴

 ۷۱۱ ........................................................................................................................یسوادآموز نهضت ـ ۲ ـ ۲۴

 ۷۱۲ .................................................................................................................................. یعال آموزش ـ ۳ ـ ۲۴

 ۷۱۶................................................................................................................. یاحرفه و یفن آموزش ـ ۴ ـ ۲۴

 ۷۱۷ .......................................................................................................................................... هاچالش ـ ۵ ـ ۲۴

 ۷۱۸ .......................................................................................................................................... هاراهکار ـ ۶ ـ ۲۴

 ۷۲۰............................................................................... استان یپژوهش عملکرد: پنجم و ستیب فصل

 ۷۲۰ ..............................................................................................................................................مقدمه ـ ۱ ـ ۲۵

 ۷۲۱ .................................................................................................................... یپژوهش اصطالحات ـ ۲ ـ ۲۵

 ۷۲۳ .............................................................................................................. استان یپژوهش عملکرد ـ ۳ ـ ۲۵



 

 ۷۲۵............................................................ پروژه نوع برحسب یقاتیتحق هایپروژه تعداد ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲۵

 ۷۲۸.................................................. وتوسعهقیتحق یهاپروژه در یعلم گروه یپراکندگ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲۵

 ۷۳۳ ............................................................ ۱۳۹۷ سال با مرتبط استان یپژوهش یهاطرح آمار ـ ۴ ـ ۲۵

 ۷۳۷ ................................................................................................. رو شیپ یهافرصت و هاچالش ـ ۵ ـ ۲۵

 ۷۳۸.................................................................................... یانتظام و ییقضا امور: ششم و ستیب فصل

 ۷۳۸ .............................................................................................................................................. مقدمه ـ ۱ ـ ۲۶

 ۷۳۸ ..................................................................................................................................... ییقضا امور ـ ۲ ـ ۲۶

 ۷۴۲ .................................................................................................................................. یانتظام امور ـ ۳ ـ ۲۶

 ۷۴۶ ................................................................................................................................ سرقت ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲۶

 ۷۴۸.........................................................................................................................مخدر مواد ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲۶

 ۷۴۹............................................................................................................................ تصادفات ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲۶

 ۷۵۶....................................................................................................................... هاراهکار و هاچالش ـ ۴ ـ ۲۶

 

  



 

 هافهرست جدول

 ۴۱ ................................................................................................ ۱۳۹۷ سال در استان یکشور ماتیتقس :۱-۱ جدول

 ۴۲ ......................................... ۱۳۹۷ سال در استان یهادهستان و هابخش ،شهرها ها،شهرستان یاسام: ۲-۱ جدول

 ۵۴ ........................ ۱۳۹۶سال یط ماه برحسب استان یهواشناس ستگاهیا در( متریلیم) ساالنه یبارندگ :۳-۱ جدول

 ۵۵ ...................... ۱۳۹۷-۱۳۹۵ یهاسال یط( وسیسلس درجه) استان یهواشناس ستگاهیا یهوا یدما: ۴-۱ جدول

 ۵۶ ................................................................ متریلیم برحسب استان ساالنه بارش ارتفاع نیانگیم و رتبه: ۵-۱ جدول

 ۷۶ ........................................... (درصد) ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۴ یهاسال یط استان یطیمحستیز یهاشاخص: ۶-۱ جدول

 ۷۷ .......... (هکتار)-۱۳۹۷ سال در غالب یاهیگ و یجانور یهاگونه برحسب استان شدهحفاظت مناطق: ۷-۱ جدول

 ۷۸ ............. (هکتار)۱۳۹۷ سال در غالب یاهیگ و یجانور یهاگونه برحسب استان شکارممنوع مناطق: ۸-۱ جدول

 ۷۹ ............ ۱۳۹۷ سال یط ستیز طیمح یحقوق بخش و ،یانسان ستیز طیمح ،یعیطب ستیز طیمح: ۹-۱ جدول

 ۸۰ ................................................................. استان ستیزطیمح حفاظت مهم یهاشاخص از یادهیگز: ۱۰-۱ جدول

 ۸۶ .......................................... مسکن و نفوس یهایسرشمار مطابق استان یتیّجمع یهاشاخص یبرخ :۱-۲ جدول

 ۹۰ .................................. ۱۳۹۷ سال تا ۱۳۸۵ سال از استان یاقتصاد یهاشاخص یبرخ راتییتغ روند :۲-۲ جدول

 ۹۴ .................................................. ۱۳۹۷ سال در روستا و شهر کیتفک به استان و کشور فعال تیجمع: ۳-۲ جدول

 ۹۶ ............................................................................. ۱۳۹۷ سال در استان و کشور باسواد نیشاغل درصد: ۴-۲ جدول

 ۹۶ ..............................................................................۱۳۹۷ سال در استان و کشور باسواد کارانیب درصد: ۵-۲ جدول

 -الیاردریلیم) ۹۱ -۹۴ یهاسال یط کشور و استان یاقتصاد عمده یهابخش افزودهارزش سهیمقا: ۱-۳ جدول

 ۱۱۰ ......................................................................................................................................................................... (درصد

-الیاردریلیم) ۹۱-۹۴ یهاسال یط کشور و استان یاقتصاد عمده یهابخش افزودهارزش سهیمقا: ۲-۳ جدول

 ۱۱۱ ......................................................................................................................................................................... (درصد

 ۱۱۳ ............۹۱-۹۴ یهاسال یط استان یریگیماه و یدارجنگل شکار، ،یکشاورز بخش افزودهارزش: ۳-۳ جدول

 ۱۱۵ .......... (درصد-الیاردریلیم) ۱۳۹۱-۹۴ یهاسال یط استان در معدن و صنعت بخش افزودهارزش: ۴-۳ جدول

 ۱۳۹۱-۹۴ یهاسال در هوا هیتهو و بخار گاز، برق، آب، نیتأم ساختمان، بخش افزودهارزش: ۵-۳ جدول

 ۱۲۰ ................................................................................................................................................. (درصد -الیاردریلیم)

 ۱۲۲ ........................................................(الیر اردیلیم)۹۱-۹۴ یهاسال یط خدمات بخش افزودهارزش: ۶-۳ جدول

 ۱۲۴ ..............................................(درصد -تومان اردیلیم) کشور یهااستان یداخل ناخالص دیتول زانیم: ۷-۳ جدول

 برخی و اصلی اختصاصی، های گروه حسب بر یشهر خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص: ۱-۴ جدول

 ۱۳۰ ............................................................................................................................. (۱۳۹۵=۱۰۰) فرعی های گروه از

 و اصلی اختصاصی، های گروه حسب بر روستایی خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص: ۲-۴ جدول

 ۱۳۲ ....................................................................................................................(۱۳۹۵=۱۰۰) فرعی هایگروه از برخی



 

 ۱۳۵ ................................................... ۱۳۹۶ سال در استان کیتفک به ییروستا و یشهر نقاط تورم نرخ: ۳-۴ جدول

 ۱۳۸ ......................................................................................... سال پایان در استان بانکی واحدهای تعداد: ۴-۴ جدول

 ۱۴۰ .............................................................. شهرستان کیتفک به استان سطح در یبانک یواحدها تعداد: ۵-۴ جدول

 ۱۴۳ ............................................................................................ (ریال میلیون) هابانک نزد هاسپرده مانده :۶-۴ جدول

( ریال میلیون)۱۳۹۷  سال در یبانک موسسه و حساب نوع کیتفک به هابانک نزد هاسپرده انواع مانده: ۷-۴ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۱۴۶ 

 میلیون) اقتصادی عمده هایبخش حسب بر غیردولتی بخش به استان هابانک پرداختی تسهیالت مانده: ۸-۴ جدول

 ۱۴۹ ........................................................................................................................................................................... (ریال

 ۱۵۰ ............اقتصادی عمده های بخش حسب بر غیردولتی بخش به ها بانک پرداختی تسهیالت تعداد: ۹-۴ جدول

 ۱۵۱ ............................... هابانک کیتفک به مختلف یهابخش در ۱۳۹۷ سال ییاعطا التیتسه تعداد: ۱۰-۴ جدول

 ۱۵۲ .................................. بانک کیتفک به مختلف یها بخش در ۱۳۹۷ سال ییاعطا التیتسه مبالغ: ۱۱-۴ جدول

 ۱۵۷ ............................................... بیمه نوع حسب بر رانیا مهیب شرکت در صادرشده نامهبیمه تعداد:  ۱۲-۴ جدول

 ۱۵۸ ............................................... بیمه نوع حسب بر دانا مهیب شرکت در شده صادر نامه بیمه تعداد:  ۱۳-۴ جدول

 ۱۵۹ ................................................ بیمه نوع حسب بر البرز مهیب شرکت در صادرشده نامهبیمه تعداد:  ۱۴-۴ جدول

 ۱۶۰ .............................................بیمه نوع حسب بر رانیا مهیب شرکت در شده صادر نامه بیمه تعداد:  ۱۵-۴ جدول

 ۱۶۲ .................................. (ریال میلیون) بیمه نوع برحسب رانیا مهیب شرکت در شده عاید بیمه حق: ۱۶-۴ جدول

 ۱۶۳ ..................................... (ریال میلیون) بیمه نوع برحسب دانا مهیب شرکت در شده عاید بیمه حق: ۱۷-۴ جدول

 ۱۶۴ ...................................(ریال میلیون) بیمه نوع برحسب البرز مهیب شرکت در شده عاید بیمه حق: ۱۸-۴ جدول

 ۱۶۵ ................................... (ریال میلیون) بیمه نوع برحسب ایآس مهیب شرکت در شده عاید بیمه حق: ۱۹-۴ جدول

 ۱۶۷ ........... ( ریال میلیون) بیمه نوع حسب بر ایران بیمه شرکت در شده واقع خسارت مبلغ و تعداد: ۲۰-۴ جدول

 ۱۶۸ ............. (ریال میلیون) بیمه نوع حسب بر البرز بیمه شرکت در شده واقع خسارت مبلغ و تعداد: ۲۱-۴ جدول

 ۱۶۹ ..............( ریال میلیون) بیمه نوع حسب بر ایآس بیمه شرکت در شده واقع خسارت مبلغ و تعداد:۲۲-۴ جدول

 ۱۷۳ ............................... (ریال میلیون) بند و بخش قسمت، حسب بر استان عمومی درآمدهای مصوب: ۱-۵ جدول

 ۱۷۴ .............................. (ریال میلیون) بند و بخش قسمت، حسب بر استان عمومی درآمدهای عملکرد: ۲-۵ جدول

 ۱۷۶ ................................................................................................... (ریال میلیون) استانی بودجه خالصه: ۳-۵ جدول

 میلیون) سازمان برحسب عمومی درآمد محل از استان در اجرائی هایدستگاه ایهزینه اعتبارات عملکرد: ۴-۵ جدول

 ۱۷۸ ........................................................................................................................................................................... (ریال

 ۱۸۵ ..................................... (ریال هزار) روستائی و شهری خانوار یک ساالنه خالص هایهزینه متوسط :۱-۶ جدول

 ۱۸۸ .............. عمده اقالم برحسب شهری خانوار یک ساالنه ودخانی خوراکی خالص هایهزینه متوسط: ۲-۶ جدول

 ۱۹۱ ...........عمده اقالم برحسب روستایی خانوار یک ساالنه ودخانی خوراکی خالص هایهزینه متوسط: ۳-۶ جدول

 ۱۹۶ . (ریال هزار) عمده اقالم برحسب شهری خانوار یک ساالنه خوراکی غیر خالص هایهزینه متوسط: ۴-۶ جدول



 

(ریال هزار)  عمده اقالم برحسب روستایی خانوار یک ساالنه غیرخوراکی خالص هایهزینه متوسط: ۵-۶ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۱۹۹ 

 هزار) درآمد تأمین منابع انواع برحسب استان شهری خانوار یک ساالنه درآمدخالص متوسط برآورد: ۶-۶ جدول

 ۲۰۵ ........................................................................................................................................................................... (ریال

(ریال هزار) درآمد تأمین منابع انواع برحسب استان روستائی خانوار یک ساالنه درآمدخالص متوسط: ۷-۶ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۲۰۶ 

 ۲۱۵ ....................................................... ۲۰۱۹ سال در کار و کسب سهولت یبندرتبه در رانیا تیوضع: ۱-۷ جدول

 ۲۲۳ ................................................................................................................ استان یهارودخانه نیترمهم: ۱-۸ جدول

 ۲۲۷ ...................................................................................... مدار در آب مخازن حجم و یدیتول آب حجم:۲-۸ جدول

 ۲۲۷ .......................................................................................... ییروستا فاضالب و آب بخش یهاشاخص: ۳-۸ جدول

 ۲۲۹ ................................................عیتوز و انتقال ن،یتام بخش در استان فاضالب و آب یهاچالش اهم: ۴-۸ جدول

 ۲۳۰ ............................ فاضالب دفع و هیتصف ،یآورجمع بخش در استان فاضالب و آب یهاچالش اهم: ۵-۸ جدول

 ۲۳۱ .........................................................یاقتصاد و یمال بخش در استان فاضالب و آب یهاچالش اهم: ۶-۸ جدول

 ۲۳۲ ................................................. یندیفرا و یساختار بخش در استان فاضالب و آب یهاچالش اهم: ۷-۸ جدول

 ۲۳۴ ........................................................ استان فاضالب و آب شرکت شاخص یهاپروژه تیوضع نیآخر: ۸-۸ جدول

 ۲۳۵ ....... استان فاضالب و آب شرکت شاخص یهاپروژه شده انجام اقدامات اهم و پروژه یفن اطالعات: ۹-۸ جدول

 ۲۳۸ ...........یآت یهاسال در بلوچستان و ستانیس استان فاضالب و آب یها رساختیز توسعه برنامه: ۱۰-۸ جدول

 سال در بلوچستان و ستانیس ییروستا فاضالب و آب نهیزم در اجرا حال در یآبرسان یهامجتمع: ۱۱-۸ جدول

۱۳۹۷.......................................................................................................................................................................... ۲۴۰ 

 ۲۴۲ ..............بلوچستان و ستانیس ییروستا فاضالب و آب نهیزم در شاخص ییروستا تک یهاپروژه: ۱۲-۸ جدول

بلوچستان و ستانیس ییروستا فاضالب و آب نهیزم در اجرا آماده شدهمطالعه یآبرسان یهامجتمع: ۱۳-۸ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۲۴۴ 

 ۲۴۵ ...... بلوچستان و ستانیس ییروستا فاضالب و آب نهیزم در مطالعه حال در یآبرسان یهامجتمع: ۱۴-۸ جدول

 ۲۴۹ ................................................................................................. یآب سال در کشور کل یبارندگ زانیم: ۱-۹ جدول

(یبردار بهره) -(۱۳۹۳ آبان یسرشمار: )شهرستان و فعالیت نوع برحسب کشاورزی هایبرداری بهره: ۲-۹ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۲۵۱ 

 ۲۵۹ .............................................................................................. استان یکشاورز محصوالت دیتول سطح: ۳-۹ جدول

 ۲۶۱ ..................................... (الیر هزار) هکتار یک در استان کشاورزی محصوالت تولید هزینه متوسط: ۴-۹ جدول

 ۲۶۲ ..................................... استان در آن تولید و نهالستان و مالکیت نوع برحسب کاریجنگل تیوضع: ۵-۹ جدول

(لوگرمیک – الشه) استان رسمی هایکشتارگاه در شدهذبح دام انواع مصرف قابل الشه وزن و تعداد: ۶-۹ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۲۶۵ 



 

 ۲۶۶............................هاسالن ظرفیت و فعالیت وضع حسب بر گوشتی مرغ دهندهپرورش هایمرغداری:۷-۹ جدول

 ۲۶۸ ...............................................................................................................استان در التیش یهاشاخص: ۸-۹ جدول

 ۲۷۱ ................................................................................................................................ گوساله و گاو تعداد: ۹-۹ جدول

 ۲۷۲ ............................................................................................................................ بره و گوسفند تعداد: ۱۰-۹ جدول

 ۲۷۳ ..................................................................................................................................بزغاله و بز تعداد: ۱۱-۹ جدول

 ۲۷۴ ....................................................................................... یگوشت مرغ دهندهپرورش یمرغدار تعداد: ۱۲-۹ جدول

 ۲۷۵ ......................................یگوشت مرغ دهندهپرورش یهایمرغدار توسط یگوشت مرغ دیتول مقدار: ۱۳-۹ جدول

 ۲۷۶ ......................................................................................................... یگوسفند ریش دیتول کل مقدار: ۱۴-۹ جدول

 ۲۷۷ .......................................................................................................................بز ریش دیتول کل مقدار: ۱۵-۹ جدول

 ۲۷۸ ....................................................................................................................... گاو ریش دیتول کل مقدار۱۶-۹ جدول

 ۲۸۰ ............................................................................................................ گوسفند پشم دیتول کل مقدار: ۱۷-۹ جدول

 ۲۸۱ ............................................................................................................ بز مو و کرک دیتول کل مقدار: ۱۸-۹ جدول

 ۲۸۲ .....................................................................................................................قرمز گوشت دیتول مقدار: ۱۹-۹ جدول

 ۲۸۳ ......................................................................................................................مرغ گوشت دیتول مقدار: ۲۰-۹ جدول

 ۲۸۴ ........................................................................................................................... مرغتخم دیتول مقدار: ۲۱-۹ جدول

 ۲۸۵ ................................................................................................................................ عسل دیتول مقدار: ۲۲-۹ جدول

 ۲۸۶ ...................................................................................................................... یپروریآبز دیتول مقدار: ۲۳-۹ جدول

 ۲۸۷ ................................................................................ (یپرور یآبز) التیش بخش ریز نیشاغل تعداد: ۲۴-۹ جدول

 ۲۸۸ ........................................................................................................................... یکارجنگل مساحت: ۲۵-۹ جدول

 ۲۹۰ ........................................................................................................................................... نهال دیتول: ۲۶-۹ جدول

 ۲۹۱ ............................................................................................................... یباغ محصوالت دیتول مقدار: ۲۷-۹ جدول

 ۲۹۲ ................................................................................................................قلمستان و باغ کل مساحت: ۲۸-۹ جدول

 ۳۰۳ ......................................................................... کشور در مهم یها بخش در ۱۳۹۷ سال رشد نرخ: ۱-۱۰ جدول

 ۳۰۵ .......................................................................................................... کشور صنعت بخش در اشتغال: ۲-۱۰ جدول

 ۳۰۸ .......................................... کشور و بلوچستان و ستانیس استان صادره یصنعت یمجوزها سهیمقا: ۳-۱۰ جدول

 ۳۱۰ ........................................................................................... یتجمع-صنعت بخش سیتاس یجوازها: ۴-۱۰ جدول

 ۳۱۳ .....(یتجمع) ۱۳۹۷ سال انیپا تا شهرستان کیتفک به استان یصنعت سیتأس یجوازها تیوضع: ۵-۱۰ جدول

 ۳۱۵ ............................................. (یتجمع)صنعت کیتفک به استان یصنعت سیتأس یجوازها تیوضع: ۶-۱۰ جدول

 ۳۱۹ ............................................... کشور و استان در صادره یبرداربهره پروانه موجود تیوضع سهیمقا: ۷-۱۰ جدول

 ۳۲۲ .................................(یتجمع) شهرستان کیتفک به استان صادره یبرداربهره یهاپروانه تیوضع: ۸-۱۰ جدول

 ۳۲۴ ..................................................... صنعت کیتفک به استان موجود یبرداربهره یهاپروانه تیوضع: ۹-۱۰ جدول



 

 ۳۳۲ ............................................(رس خاک و ماسه و شن معادن بدون) استان معدن بخش عملکرد: ۱۰-۱۰ جدول

 ۳۳۴ ......................... (رس خاک و ماسه و شن معادن بدون) استان معادن مهم یهاشاخص سهیمقا: ۱۱-۱۰ جدول

 ۳۳۴ .......................................................(رس خاک و ماسه و شن معادن)استان معدن بخش عملکرد: ۱۲-۱۰ جدول

 ۳۳۶ ........۱۳۹۷ اسفند انیپا تا شهرستان کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان معادن مشخصات: ۱۳-۱۰ جدول

 ۳۴۷ .............................................. (دالر ونیلیم) ۱۳۹۷ سال در هیهمسا کشور ۱۵ با یتجار مبادالت: ۱-۱۱ جدول

 ۳۴۸ ......................................................................۱۳۹۷ سال در گمرکات کیتفک به واردات و صادرات: ۲-۱۱ جدول

 ۳۴۹ ................................................................................................... (تُن به) استان یخارج تجارت وزن: ۳-۱۱ جدول

 ۳۴۹ ............................................................................................... (دالر به) استان یخارج تجارت ارزش: ۴-۱۱ جدول

 ۳۴۹ .................................................................... ۱۳۹۷ سال در استان گمرک از یصادرات یکاالها اهم: ۵-۱۱ جدول

 ۳۵۰ .......................................................................................۱۳۹۷ سال در استان یواردات یکاالها اهم: ۶-۱۱ جدول

 ۳۵۱ ..................................................................................استان یلوهایس و هاسردخانه تیظرف و تعداد: ۷-۱۱ جدول

۱۳۹۷ سال انیپا تا استان یاقتصاد تیفعال عمده یهاگروه برحسب یتعاون یهاشرکت مشخصات: ۸-۱۱ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۳۵۳ 

 ۳۶۲ ............................................................................... استان در ینفت یهافراورده عرضه گاهیجا تعداد: ۱-۱۲ جدول

 ۳۶۳ ........................................................................................... استان در ینفت یهافرآورده انواع مصرف: ۲-۱۲ جدول

 ۳۶۴ .................................................... مصرف بخش کیتفک به استان ینفت یهافراورده فروش سهیمقا: ۳-۱۲ جدول

 ۳۶۵ .............................................................. ۱۳۹۷ سال در ینفت یهافرآورده عرضه یهاگاهیجا تعداد: ۴-۱۲ جدول

 ۳۶۵ .............................................................................. زاهدان منطقه در( قاچاق) ینفت اتیکشف زانیم: ۵-۱۲ جدول

 ۳۶۷ ....................................................................................استان در شده یگازرسان یروستاها و شهرها: ۶-۱۲ جدول

 ۳۶۷ ........................................................ (۱۳۹۳-۱۳۹۷) استان در بخش کیتفک به گاز مصرف زانیم: ۷-۱۲ جدول

 ۳۷۱ ............................................................................... ۱۳۹۷-۱۳۹۶ یهاسال یط برق یانرژ شاخص: ۸-۱۲ جدول

 ۳۷۳ ............................................................(درصد) تعرفه نوع و شهرستان کیتفک به برق مصرف سهم: ۹-۱۲ جدول

 ۳۷۶ .....................................................................................(۱۳۹۴-۱۳۹۷)  * برق یانرژ یهاشاخص: ۱۰-۱۲ جدول

 ۳۷۸ ............................................................................... عیتوز شبکه تلفات درصد و برق مصرف زانیم: ۱۱-۱۲ جدول

 ۳۸۰ ....................................................... ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ یهاسال یط استان در برق تیوضع خالصه: ۱۲-۱۲ جدول

 ۳۸۲ ...................................................................... بخش کیتفک به استان در برق یانرژ فروش زانیم: ۱۳-۱۲ جدول

 ۳۸۴ ................................................ استان در برق دیتول مشکالت بهبود جهت یشنهادیپ یراهکارها: ۱۴-۱۲ جدول

 ۳۸۵ ................................................استان در برق عیتوز مشکالت بهبود جهت یشنهادیپ یراهکارها: ۱۵-۱۲ جدول

 ۳۸۶ ........................................................................... استان سطح در برق انتقال خطوط توسعه برنامه: ۱۶-۱۲ جدول

 ۳۸۷ ......................................................................................... استان سطح در برق پست توسعه برنامه: ۱۷-۱۲ جدول

 ۳۸۸ .......... ۱۳۹۷ سال تا کشور در شده منعقد ریدپذیتجد برق دیخر ینیتضم یقراردادها تیوضع: ۱۸-۱۲ جدول



 

 ۳۸۸ ................................................ ۱۳۹۷ سال تا کشور در ریدپذیتجد یهایانرژ شدهنصب تیظرف: ۱۹-۱۲ جدول

 ۳۹۱ .................................................................... رانیا در ریدپذیتجد یهایانرژ توسعه بر موثر عوامل: ۲۰-۱۲ جدول

 ۳۹۵ .................................... یباد یانرژ از استفاده توسعه و بهبود جهت استان برق یضرور یازهاین: ۲۱-۱۲ جدول

 شهری نقاط در ربنایز و زمین مساحت حسب بر ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: ۱-۱۳ جدول

 ۴۰۶ .......................................................................................................................................................... (مترمربع-فقره)

(فقره) شهری نقاط در استفاده نوع برحسب ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: ۲-۱۳ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۴۰۷ 

 استان شهری نقاط در طبقات تعداد برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه: ۳-۱۳ جدول

 ۴۰۸ .......................................................................................................................................................................... (فقره)

 در آن قبلی وضعیت و زمین مساحت برحسب ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: ۴-۱۳ جدول

 ۴۰۹ ......................................................................................................................... (مترمربع -فقره) استان شهری نقاط

 مساحت مسکونی، واحد تعداد برحسب مسکونی ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: ۵-۱۳ جدول

 ۴۱۱ ............................................................................... (مترمربع-فقره) استان شهری نقاط در ربنایز مساحت و زمین

 بخش و پروانه نوع برحسب صادرشده ساختمانی هایپروانه در شدهتعیین مسکونی واحدهای تعداد: ۶-۱۳ جدول

 ۴۱۲ ................................................................................................................................. استان شهری نقاط در متقاضی

 نقاط در شدهتکمیل و تمامنیمه شده،شروع هایساختمان برحسب خصوصی بخش گذاریهیسرما: ۷-۱۳ جدول

 ۴۱۵ .................................................................................................................................................(الیر ونیلیم) شهری

 شدهتکمیل مسکونی واحدهای ساختمان مترمربع کی نهیهز متوسط و ربنایز سطح متوسط تعداد،: ۸-۱۳ جدول

 ۴۱۵ ..........................................................................(الیر هزار-مترمربع هزار) شهری نقاط در خصوصی بخش توسط

(الیر ونیلیم) استان شهرسازی و راه کل اداره توسط شدهاحداث هایساختمان انواع نهیهز و تعداد: ۹-۱۳ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۴۱۶ 

(الیر ونیلیم) ۱۳۹۷ اسفند انیپا در استان فعال مسکن تعاونی هایشرکت عمومی مشخصات: ۱۰-۱۳ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۴۱۷ 

 نفر هزار به ساختمان احداث یبرا یشهر نقاط در صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۱-۱۳ جدول

 ۴۲۲ ....................................................................................................................................................................... تیجمع

 زاره به یمسکون ساختمان احداث یبرا یشهر نقاط در صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۲-۱۳ جدول

 ۴۲۳ ................................................................................................................................................................. تیجمع نفر

 گاهکار و یمسکون ساختمان احداث یبرا یشهر نقاط در صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۳-۱۳ جدول

 ۴۲۴ ............................................................................................................................................ تیجمع نفر هزار به توام

 زاره به یبازرگان ساختمان احداث یبرا یشهر نقاط در صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۴-۱۳ جدول

 ۴۲۵ ................................................................................................................................................................. تیجمع نفر



 

 یآموزش ،یصنعت ساختمان احداث یبرا یشهر نقاط در صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۵-۱۳ جدول

 ۴۲۶ ................................................................................................................................. تیجمع نفر هزار به یبهداشت و

 هزار به نیزم مساحت برحسب ساختمان احداث یبرا صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۶-۱۳ جدول

 ۴۲۸ ................................................................................................................................................................. تیجمع نفر

 ارهز به ربنایز مساحت برحسب ساختمان احداث یبرا صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۷-۱۳ جدول

 ۴۲۹ ................................................................................................................................................................. تیجمع نفر

 ۴۳۰ ......................تیجمع نفر هزار به یشهر نقاط در صادرشده یساختمان یهاپروانه تعداد نسبت: ۱۸-۱۳ جدول

 ۴۳۱ ......................................................................................................مسکن یتعاون یهاشرکت تعداد: ۱۹-۱۳ جدول

 ۴۳۲ ......................یاسالم انقالب مسکن ادیبن توسط احداث دست در و و شدهاحداث مسکن تعداد: ۲۰-۱۳ جدول

 بر یملک معامالت یهابنگاه در شدهمعامله یمسکون یواحدها یربنایز مترمربع کی متیق متوسط: ۲۱-۱۳ جدول

 ۴۳۳ ................................................................................................................................................. هااستان مراکز حسب

 یهابنگاه در شدهمعامله یمسکون یواحدها یربنایز مترمربع کی متیق متوسط رشد رییتغ درصد: ۲۲-۱۳ جدول

 ۴۳۵ .......................................................................۱۳۹۵-۱۳۹۶ یهاسال در هااستان مراکز حسب بر یملک معامالت

 شدهمعامله یمسکون یواحدها عهیود درصد ۳ و اجاره) ماهانه یبهااجاره مترمربع کی متیق متوسط: ۲۳-۱۳ جدول

 ۴۳۶ ............................................................................................ (هااستان مراکز حسب بر یملک معامالت یهابنگاه در

 یواحدها عهیود درصد ۳ و اجاره) ماهانه یبهااجاره مترمربع کی متیق متوسط رشد رییتغ درصد: ۲۴-۱۳ جدول

 ۴۳۷ ............. ۱۳۹۶-۱۳۹۵ یها سال در هااستان مراکز حسب بر یملک معامالت یهابنگاه در شدهمعامله یمسکون

 ۴۴۲ ............................................................................................................. روستاها یخانوار یبند طبقه: ۱-۱۴ جدول

 ۴۴۴ ........................................................... کشور در ییروستا و یشهر تیریمد یعملکرد یهاشاخص: ۲-۱۴ جدول

 ۴۴۶ ................................................................... یجهان یاستانداردها با سبز یفضا یهاشاخص یبررس: ۳-۱۴ جدول

 ۴۴۷ ............................... ۱۳۹۳ سال در یجهان یاستاندردها با کشور ینشانآتش یهاشاخص سهیمقا: ۴-۱۴ جدول

 ۴۵۱ .................................................................................... استان ریعشا تیجمع به مربوط یهاشاخص: ۵-۱۴ جدول

 ۴۵۳ .................................................................................. استان در ییروستا یدنیآشام آب یهاشاخص: ۶-۱۴ جدول

 ۴۵۴ .........................................ییروستا نقاط در آب فروش و دیتول ع،یتوز شبکه طول ن،یتام تیظرف: ۷-۱۴ جدول

 ۴۵۶ ..................................... ۱۳۹۷ سال در شهرستان کیتفک به ییروستا یدنیآشام آب یهاشاخص: ۸-۱۴ جدول

 ۴۵۹ ........................................................................ییروستا اجراشده و مصوب یهاد یهاطرح شاخص: ۹-۱۴ جدول

 ۴۶۲ .........................................................................................................استان ینشانآتش یهاشاخص: ۱۰-۱۴ جدول

 ۴۶۵ .........................................................................................................استان سبز یفضا یهاشاخص: ۱۱-۱۴ جدول

 ۴۶۹ .......................................................... بلوچستان و ستانیس استان یشهر یدنیآشام آب تیوضع: ۱۲-۱۴ جدول

 ۴۷۵ ........................................................ (تن) استان از شدهیریبارگ و استان به واردشده یکاال زانیم: ۱-۱۵ جدول



 

۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ یهاسال یط تیمالک و یحقوق تیوضع برحسب یبار فعال مؤسسات و هاشرکت تعداد۲-۱۵ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۴۷۶ 

 ۴۷۷ .....۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ سال یط یحقوق تیوضع برحسب یمسافر فعال مؤسسات و هاشرکت تعداد: ۳-۱۵ جدول

 ۴۷۸ ......................................... (۱۳۹۳-۱۳۹۷) استان یاجاده نقل و حمل شبکه یدهسیسرو زانیم: ۴-۱۵ جدول

 ۴۷۹ .............. یاجاده یمسافر یعموم هینقل لیوسا انواع توسط یاستان درون جابجاشده مسافر تعداد: ۵-۱۵ جدول

 ۴۸۰ ................ یاجاده یمسافر یعموم هینقل لیوسا انواع توسط یاستانبرون جابجاشده مسافر تعداد: ۶-۱۵ جدول

 یاجاده یعموم یبار هینقل لیوسا توسط شده صادر نامه بار اساس بر( تن هزار) جابجاشده بار وزن: ۷-۱۵ جدول

(۱۳۹۷-۱۳۹۳) .......................................................................................................................................................... ۴۸۲ 

 یاستانبرون و درون برحسب یعموم ونقلحمل لیوسا با( نفر هزار) شده جابجا نیمسافر تعداد: ۸-۱۵ جدول

(۱۳۹۷-۱۳۹۳) .......................................................................................................................................................... ۴۸۳ 

 ۴۸۴ ..................... (۱۳۹۳-۱۳۹۷) استان از شدهخارج و استان به( نفر هزار) واردشده نیمسافر تعداد: ۹-۱۵ جدول

 ۴۸۶ ............................... ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ یهاسال بلوچستان و ستانیس استان فعال یهاراهدارخانه: ۱۰-۱۵ جدول

 ۴۸۸ ................. ۱۳۹۷ و۱۳۹۶ یهاسال یط یرانندگ تصادفات از یناش نیمصدوم و انیمتوف تعداد: ۱۱-۱۵ جدول

 ۴۹۰ ..................................................استان در راه نوع کیتفک به یبهساز به ازمندین راه طول حداقل: ۱۲-۱۵ جدول

 ۴۹۶ ............................................. (۱۳۹۳-۱۳۹۷) استان فرودگاه ییهوا ونقلحمل یفن یهاشاخص: ۱۳-۱۵ جدول

 ۴۹۹ ................................. (۱۳۹۳-۱۳۹۷) کشور و استان ییهوا ناوگان با شده جابجا مسافر سهیمقا: ۱۴-۱۵ جدول

استان ییهوا نقل و حمل صنعت یکنون تیوضع بهبود خصوص در یشنهادیپ یراهکارها و هاچالش: ۱۵-۱۵ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۵۰۱ 

 ۵۰۴ .............................................. (لومتریک)استان در آهنراه یهاستگاهیا تعداد و خطوط انواع طول: ۱۶-۱۵ جدول

 ۵۰۶ ...................................................................... (تن)آهنراه یهاستگاهیا از شده حمل بار انواع وزن: ۱۷-۱۵ جدول

 ۵۰۸ .............................(۱۳۹۳-۱۳۹۷) استان آهنراه یهاستگاهیا از شده حمل خالص بار و مسافر:: ۱۸-۱۵ جدول

 ۵۱۱ .........................................یکالنتر دیشه و یبهشت دیشه بنادر در موجود یهااسکله مشخصات: ۱۹-۱۵ جدول

 ۵۱۲ ......................................................................... (تن) بنادر در شدهیریبارگ و هیتخل یکاالها وزن: ۲۰-۱۵ جدول

 ۵۱۳ ....................................................................... استان بنادر در شدهیریبارگ و هیتخل یکاالها وزن: ۲۱-۱۵ جدول

 ۵۱۹ ..............................................استان ییروستا و شهری مناطق در شده نصب ثابت هایتلفن تعداد: ۱-۱۶ جدول

 ۵۲۱ ................... استان در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده حسب بر ترشیب و ساله ۶ تیجمع: ۲-۱۶ جدول

 ۵۲۳ ........................ استان در اپراتور نوع کیتفک به( 4G و 3G) چهارم و سوم نسل نیمشترک تعداد: ۳-۱۶ جدول

 ۵۲۵ ................................................................ تیمالک نوع حسب بر برداری بهره مورد پستی واحدهای: ۴-۱۶ جدول

 الس قیمت به( ریال میلیارد) برنامه طول در آن تأمین شیوه و کمی اهداف تحقق موردنیاز مالی منابع: ۵-۱۶ جدول

۱۳۹۳.......................................................................................................................................................................... ۵۳۰ 

 ۵۳۲ ......................................................................................................... استان یشهدا و جانبازان تعداد: ۱-۱۷ جدول



 

 ۵۳۴ ................................................................................... استان ثارگرانیا با مرتبط یهاشاخص دهیگز: ۲-۱۷ جدول

(الیر ونیلیم) بلوچستان و ستانیس استان( ره)ینیخم امام امداد تهیکم یدیکل یهاشاخص عملکرد: ۳-۱۷ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۵۴۰ 

 ۵۴۶ ..........گیرندهخدمت افراد و استان بهزیستی کل اداره اجتماعی معاونت پوشش تحت افراد تعداد: ۴-۱۷ جدول

 ۵۴۷ ............... استان بهزیستی کل اداره بخشیتوان معاونت پوشش تحت گیرندهخدمت افراد و تعداد: ۵-۱۷ جدول

 ۵۴۹ ................................................................ استان بهزیستی کل اداره بگیرمستمری خانوارهای تعداد: ۶-۱۷ جدول

 ۵۷۴ .............................................................................................. استان یهاسمن تیفعال حوزه و تعداد: ۱-۱۸ جدول

 ۵۸۰ ....................................... شغلی گروه حسب بر درمانی-بهداشتی خدمات و پزشکی علوم کارکنان: ۱-۱۹ جدول

 نوع و رشته حسب بر استان درمانی- بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه در شاغل پزشکان: ۲-۱۹ جدول

 ۵۸۱ ....................................................................................................................................................................... تخصص

 نوع و رشته حسب بر درمانی- بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه در شاغل راپزشکانیپ: ۳-۱۹ جدول

 ۵۸۲ ....................................................................................................................................................................... تخصص

 ۵۸۴ .................. وابستگی نوع حسب بر استان در موجود ثابت هایتخت و فعال هایمارستانیب تعداد: ۴-۱۹ جدول

 ۵۸۶ ..........................................................................استان مارستانییب هایبخش فعال هایتخت تعداد: ۵-۱۹ جدول

 ۵۸۸ ............. ۱۳۹۷ سال در شهرستان کیتفک به استان مارستانییب هایبخش فعال هایتخت تعداد: ۶-۱۹ جدول

 ۵۹۰ ........................................................................... استان بهداشتی هیاول هایمراقبت دهندهارائه مراکز۷-۱۹ جدول

 نوع حسب بر بخشیتوان و ایهسته درمانی صی،یتشخ مؤسسات داروخانه، طبی، صیتشخ شگاهیآزما: ۸-۱۹ جدول

 ۵۹۲ ...................................................................................................................................................................... وابستگی

 ۵۹۵ ..............................شغلی عنوان حسب بر ۱۳۹۷ سال در استان دامپزشکی بخش  شاغالن تعداد: ۹-۱۹ جدول

 ۵۹۶ .....................................................................۱۳۹۷ سال در استان یهاکشتارگاه تیظرف و تعداد: ۱۰-۱۹ جدول

 ۵۹۸ ...................................................... یپزشک علوم یهادانشگاه در پزشک تعداد به تیجمع نسبت: ۱۱-۱۹ جدول

 ۵۹۹ ................................................................................................. راپزشکیپ تعداد به تیجمع نسبت: ۱۲-۱۹ جدول

 ۶۰۰ ...................................................................... کشور فعال یهامارستانیب تعداد به تیجمع نسبت: ۱۳-۱۹ جدول

 ۶۰۱ ............................................................................................ یبستر تخت تعداد به تیجمع نسبت: ۱۴-۱۹ جدول

 ۶۰۳ ..................................................................... یپزشک علوم یهادانشگاه در تخت به پرستار نسبت: ۱۵-۱۹ جدول

 ۶۰۴ ..................................................................................... کل تخت تعداد به ژهیو تخت تعداد نسبت: ۱۶-۱۹ جدول

 ۶۰۵ ..............................................................وی یس یآ ژهیو یهامراقبت بخش فعال یهاتخت تعداد: ۱۷-۱۹ جدول

 ۶۰۶............................................................ وی یس یس یقلب یهامراقبت بخش فعال یهاتخت تعداد: ۱۸-۱۹ جدول

 ۶۰۷ ............................................وی یس یآ ان نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش فعال یهاتخت تعداد: ۱۹-۱۹ جدول

 ۶۰۹ .................................................................. تیجمع نفر هزار صد به یدرمان بهداشت مراکز نسبت: ۲۰-۱۹ جدول

 ۶۱۰ .........................................................یشهر تیجمع نفر هزار صد به یشهر یدرمان مراکز نسبت: ۲۱-۱۹ جدول



 

 ۶۱۱ .................................................. ییروستا تیجمع نفر هزار صد به ییروستا یدرمان مراکز نسبت: ۲۲-۱۹ جدول

 ۶۱۲ .................................................................. تیجمع نفر هزار صد به هاشگاهیآزما کل تعداد نسبت: ۲۳-۱۹ جدول

 ۶۱۳ ......................................................... تیجمع نفر هزار صد به یبخشتوان مراکز کل تعداد نسبت: ۲۴-۱۹ جدول

 ۶۱۵ ......................................... تیجمع نفر صدهزار به کینیکلیپل و کینیکل درمانگاه، تعداد نسبت: ۲۵-۱۹ جدول

 ۶۱۶.......................................................................تیجمع نفر صدهزار به هاداروخانه کل تعداد نسبت: ۲۶-۱۹ جدول

 ۶۱۷ .............................................................................. تیجمع نفر هزار به ییاهدا خون زانیم نسبت: ۲۷-۱۹ جدول

یدرمان مؤسسات کلبه آن نسبت و استان در اجتماعی تامین کل اداره قرارداد طرف مؤسسات تعداد: ۱-۲۰ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۶۲۳ 

 ۶۲۴ ............................................................استان یاجتماع نیتأم سازمان یدیکل یهاشاخص عملکرد: ۲-۲۰ جدول

 ۶۲۵ .......................................................... کشور و استان یاجنماع نیتام یهاشاخص از یبرخ سهیمقا: ۳-۲۰ جدول

 شدهمهیب نوع و شهرستان کیتفک به یاجتماع نیتأم سازمان پوشش تحت یاصل شدگانمهیب تعداد: ۴-۲۰ جدول

 ۶۲۶............................................................................................................................................................................. (نفر)

 ۶۲۹ ........................................... استان تیجمع کلبه آن نسبت و سالمت مهیب پوشش تحت تیجمع: ۵-۲۰ جدول

 ۶۳۰ .................................... یامهیب یهاصندوق کیتفک به استان سالمت مهیب پوشش تحت تیجمع: ۶-۲۰ جدول

 ۶۳۲ ........ ۱۳۹۶-۹۷ یهاسال یط شهرستان کیتفک به سالمت مهیب پوشش تحت شدگانمهیب آمار: ۷-۲۰ جدول

 ۶۴۳ ................................................................................................... مایس و صدا یعملکرد یهاشاخص: ۱-۲۱ جدول

 ۶۴۵ ........................... (قهیدق ساعت) مخاطب کیتفک به استان مرکز ییویراد یهابرنامه دیتول زانیم: ۲-۲۱ جدول

 ۶۴۶..........................(قهیدق ساعت) مخاطب کیتفک به استان مرکز یونیزیتلو یهابرنامه دیتول زانیم: ۳-۲۱ جدول

 ۶۴۹ ........................................... استان یعموم یهاکتابخانه به مراجعان و اعضا کتاب، کتابخانه، تعداد: ۴-۲۱ جدول

 ۶۵۶................................................................................... استان یارسانه و یفرهنگ یهاشاخص دهیگز: ۵-۲۱ جدول

 ۶۵۸ .......................................................................استان عالیات عتبات و مفرده عمره تمتع، حج زائران: ۶-۲۱ جدول

 ۶۶۶ ..........................................................................................................استان یورزش اماکن و ساتیتاس:۱-۲۲ جدول

 ۶۶۷........................................................ ۱۳۹۷ سال در کشور یهاگیل در استان حاضر یهامیت تعداد: ۲-۲۲ جدول

 ۶۶۸................................................................................... استان ورزشکاران توسط شدهکسب یهامدال: ۳-۲۲ جدول

 ۶۶۹.............................................................................................استان در یورزش انیمرب و داوران تعداد: ۴-۲۲ جدول

 ۶۷۲ ....................................... ۱۳۹۷ سال جنس و یورزش یهارشته برحسب افتهیسازمان ورزشکاران: ۵-۲۲ جدول

 ۶۷۹ .................................................................................................. استان یگردشگر یهاجاذبه بیترک: ۱-۲۳ جدول

 ۶۸۱ ................................................................. شهرستان کیتفک به استان یگردشگر یهاجاذبه عیتوز: ۲-۲۳ جدول

 ۶۸۳ ........................................................................................................... استان یفرهنگ راثیم عملکرد: ۳-۲۳ جدول

 ۶۸۴ .............................................................................................................. استان یدست عیصنا عملکرد: ۴-۲۳ جدول

 ۶۸۷ ..................................................................................استان در یجهانگرد و یرانگردیا یهاشاخص: ۵-۲۳ جدول



 

 ۶۸۹ .......................................... ۱۳۹۷ سال در استان سطح در موجود یگردشگر خدمات و التیتسه: ۶-۲۳ جدول

 ۶۹۱ ............................................... استان یفرهنگ – یخیتار یبناها و هاموزه از دکنندگانیبازد تعداد: ۷-۲۳ جدول

 ۶۹۴ ................................................................................... ۱۳۹۷ سال در استان یگردشگر یهادهکده: ۸-۲۳ جدول

 ۶۹۵ .................................................................................۱۳۹۷ سال در استان یگردشگر نمونه مناطق: ۹-۲۳ جدول

 ۷۰۰ ........................................................................ ۱۳۹۷ سال در استان یگردشگر هدف یروستاها: ۱۰-۲۳ جدول

 ۷۰۲ .............................................................................................................................. گردشگران تعداد :۱۱-۲۳ جدول

 ۷۰۳ .....................................................................................................یخارج یورود گردشگران تعداد: ۱۲-۲۳ جدول

 ۷۰۴ ....................................................... ۱۳۹۵-۱۳۹۶ یها سال یط یخارج گردشگران رشد درصد: ۱۳-۲۳ جدول

 ۷۱۴ .......................................................... ۱۳۹۷ سال در رشته کیتفک به استان انیدانشجو کل تعداد: ۱-۲۴ جدول

 ۷۱۵ .......................... ۱۳۹۷ سال در رشته کیتفک به استان یلیتکم التیتحص انیدانشجو کل تعداد: ۲-۲۴ جدول

 ۷۲۴ ................................. ۱۳۹۴-کارگاه نوع برحسب توسعه و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه تعداد: ۱-۲۵ جدول

 ۷۲۴ .........۱۳۹۴ -تحصیلی مدرک برحسب توسعه و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه محققان تعداد: ۲-۲۵ جدول

 ۱۳۹۴۷۲۶ -نوع برحسب توسعه و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه توسعه و تحقیق هایپروژه تعداد: ۳-۲۵ جدول

(ریال میلیون) ۱۳۹۴- توسعه و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه توسعه و تحقیق هایهزینه ارزش: ۴-۲۵ جدول

 .................................................................................................................................................................................... ۷۲۷ 

 ۷۲۹ علمی گروه برحسب توسعه و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه توسعه و تحقیق هایپروژه تعداد: ۵-۲۵ جدول

 ۷۲۹ ..........................تحصیلی گروه برحسب توسعه و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه محققان تعداد: ۶-۲۵ جدول

 ۷۳۵ ............................................................................................ ۱۳۹۷ سال در استان یپژوهش عملکرد: ۷-۲۵ جدول

 ۷۳۹ ....................................................................................... استان قضایی مراجع فعال هایشعبه تعداد: ۱-۲۶ جدول

 ۷۴۰ ........................ ۱۳۹۷ سال یط شهرستان کیتفک به استان قضایی مراجع فعال هایشعبه تعداد: ۲-۲۶ جدول

 ۷۴۳ .................................................................... بلوچستان و ستانیس استان مشکوک یهامرگ و قتل: ۳-۲۶ جدول

 ۷۴۴ .......................................................................... بلوچستان و ستانیس استان در شرارت و نزاع انواع: ۴-۲۶ جدول

 ۷۴۶ ............................................................................................ استان در هاسرقت انواع رشدگانیدستگ: ۵-۲۶ جدول

 ۷۴۷ ........................................................................................... شهرستان و نوع کیتفک به سرقت موارد: ۶-۲۶ جدول

 ۷۴۹ ............................................................................................. مخدر مواد با ارتباط در رشدگانیدستگ: ۷-۲۶ جدول

 ۷۵۰ ............................................................................................... بلوچستان و ستانیس استان تصادفات: ۸-۲۶ جدول

 ۷۵۳ ............................................................................ شهرستان کیتفک به استان ۱۳۹۷ سال تصادفات: ۹-۲۶ جدول

 

  



 

 هافهرست شکل

 ۵۷ ................................................. ریاخ انیسال در کشور در آن رتبه و استان ساالنه بارش ارتفاع متوسط: ۱-۱ شکل

 ۶۰ ............................................................................................................ هامون به مهاجر اردک از یتصویر: ۲-۱ شکل

 ۶۰ ..................................................... هامون دریاچه در ستانیس منطقه یبوم گز درخت نشاط از یتصویر:۳-۱ شکل

 ۶۲ ....................................................................................................... (گاندو) کوتاه پوزه تمساح از یریتصو: ۴-۱ شکل

 ۶۳ .......................................................................................................... گاندو شده حفاظت منطقه از یینما :۵-۱ شکل

 ۶۴ ........................................................................................................گاندو شده حفاظت منطقه پشتالک: ۶-۱ شکل

 ۶۴ ............................................................................................................................ بلوچستان راهراه سنجاب: ۷-۱ شکل

 ۶۵ ............................................................................... پوزک کوه شده حفاظت منطقه ییایآس اهیس خرس: ۸-۱ شکل

 ۶۷ ....................................................................................................................... لهیش منطقه یاهیگ پوشش: ۹-۱ شکل

 ۶۸ ....................................................................... آب بلبل شکارممنوع منطقه یوانیح یگونه از یریتصو: ۱۰-۱ شکل

 ۶۹ .................................................................................................آب بلبل شکارممنوع منطقه از یریتصو: ۱۱-۱ شکل

 ۷۰ .......................................................................................................... منطقه یبوم دراج نام به یپرندها: ۱۲-۱ شکل

 ۷۱ ................................................................................................. پزم ممنوع شکار منطقه یاهیگ پوشش: ۱۳-۱ شکل

 ۷۲ .................................................................................................................. ییایدر پشتکال از یریتصو: ۱۴-۱ شکل

 ۷۳ .................................................................................................... بزمان ممنوع شکار منطقه از یریتصو: ۱۵-۱ شکل

 ۷۵ .............................................................................................................. سنگان یروستا در سرو درخت: ۱۶-۱ شکل

 ۸۲ ..............................................................................۱۳۹۲ بهشتیارد در هامون تاالب یریآبگ تیوضع: ۱۷-۱ شکل

 ۸۲ ..............................................................................۱۳۹۳ بهشتیارد در هامون تاالب یریآبگ تیوضع: ۱۸-۱ شکل

 ۸۳ ..............................................................................۱۳۹۴ بهشتیارد در هامون تاالب یریآبگ تیوضع: ۱۹-۱ شکل

 ۸۳ ..............................................................................۱۳۹۵ بهشتیارد در هامون تاالب یریآبگ تیوضع: ۲۰-۱ شکل

 ۸۴ .............................................................................. ۱۳۹۶ بهشتیارد در هامون تاالب یریآبگ تیوضع: ۲۱-۱ شکل

 ۸۴ ..............................................................................۱۳۹۷ بهشتیارد در هامون تاالب یریآبگ تیوضع: ۲۲-۱ شکل

 ۸۷ ...............................................................................ریاخ انیسال در استان شدهثبت طالق و ازدواج روند: ۱-۲ شکل

 ۸۸ ............................................................................................................................... طالق به ازدواج نسبت: ۲-۲ شکل

 ۹۱ ............... ۱۳۹۷ سال یط استان و کشور ترشیب و ساله ۱۰ تیجمع در یاقتصاد مشارکت نرخ روند: ۳-۲ شکل

 ۹۲ .................................... ۱۳۹۷ سال در استان و کشور ترشیب و ساله ۱۰ تیجمع در یکاریب نرخ روند: ۴-۲ شکل

 ۹۲ ......................................... ۱۳۹۷ سال در استان و کشور سال ۲۴ تا ۱۵ تیجمع در یکاریب نرخ روند: ۵-۲ شکل

 ۹۳ ......................................... ۱۳۹۷ سال در استان و کشور سال ۲۹ تا ۱۵ تیجمع در یکاریب نرخ روند: ۶-۲ شکل

 ۱۰۴ ...............................................................................(نفر هزار) ۱۴۰۴ تا استان و کشور تیّجمع برآورد: ۷-۲ شکل



 

 ۱۰۵ ...................................................................... استان و کشور ییروستا و یشهر تیّجمع درصد برآورد: ۸-۲ شکل

 ۱۱۲ ................................................... ۱۳۹۴ سال یط کشور یاقتصاد عمده یهابخش افزودهارزش سهم: ۱-۳ شکل

 ۱۱۲ .................................................. ۱۳۹۴ سال یط استان یاقتصاد عمده یهابخش افزودهارزش سهم: ۲-۳ شکل

 ۱۱۴ . ۱۳۹۴ سال یط استان یریگیماه و یجنگلدار شکار، ،یکشاورز یهابخش ریز افزودهارزش سهم: ۳-۳ شکل

 ۱۱۹ ............................................۱۳۹۴ سال یط استان معدن و صنعت یهابخش ریز افزودهارزش سهم: ۴-۳ شکل

 ۱۲۰ ............... ۱۳۹۴ سال یط استان گاز و وبرق آب تأمین ساختمان، یهابخش ریز افزودهارزش سهم: ۵-۳ شکل

 ۱۲۳ .......................................................۱۳۹۴ سال یط استان در خدمات یهابخش ریز از کی هر سهم: ۶-۳ شکل

 ۱۳۹ ............................ ۱۳۹۷ سال یط استان در یبانک یواحدها تعداد کل از یهابانک از کی هر سهم: ۱-۴ شکل

 ۱۴۲ .............................................................. ۱۳۹۷ سال یط استان یهاشهرستان یبانک یواحدها تعداد: ۲-۴ شکل

 ۱۴۴ ........................................................................ استان هاسپرده کل از یبانک موسسات از کی هر سهم: ۳-۴ شکل

 ۱۴۵ ...................................................................... ۱۳۹۷-۱۳۹۳  یهاسال یط استان در یهاسپرده روند: ۴-۴ شکل

 ۱۴۸ ................................................۱۳۹۷ سال یط استان یبانک موسسات نزد هاسپرده انواع مانده سهم: ۵-۴ شکل

 ۱۵۰ .............................. ۱۳۹۷ سال یط استان غیردولتی بخش به هابانک پرداختی تسهیالت مانده سهم۶-۴ شکل

 ۱۶۱ ................................................ ۱۳۹۷ سال یط رانیا مهیب شرکت صادرشده یهانامه مهیب انواع سهم۷-۴ شکل

 ۱۶۶................................................................................................ رانیا مهیب شرکت در شده عاید بیمه حق۸-۴ شکل

 ۱۷۲ ..................................................................................... ۱۳۹۷ سال استان در هااتیمال از کیهر سهم: ۱-۵ شکل

 ۱۷۵ ...........................................۱۳۹۶ سال یط یاتیرمالیغ درآمد از یدرآمد یهابخش از کی هر سهم: ۲-۵ شکل

 ۱۷۵ .......................................... ۱۳۹۷ سال یط یاتیرمالیغ درآمد از یدرآمد یهابخش از کی هر سهم: ۳-۵ شکل

 ۱۷۶ ....................................................................... ۱۳۹۷-۱۳۹۳ یهاسال یط استان بودجه یهایافتیدر: ۴-۵ شکل

 ۱۷۷ ..................................................................... ۱۳۹۷-۱۳۹۳ یهاسال یط استان بودجه یهایپرداخت: ۵-۵ شکل

 ۱۸۰ ................................................................................... استان ییاجرا یهادستگاه نهیهز عملکرد مقدار: ۶-۵ شکل

 ۱۸۱ ..................................................................................... استان ییاجرا یهادستگاه نهیهز عملکرد رشد: ۷-۵ شکل

 ۱۸۵ ................................................................................................. استان و کشور یشهر خانوار نهیهز کل: ۱-۶ شکل

 ۱۸۶ ................................................................................................ استان و کشور ییروستا خانوار نهیهز کل۲-۶ شکل

 ۱۹۰ ......................... ۱۳۹۶ استان یشهر خانوار یبرا یدخان و یخوراک نهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۳-۶ شکل

 ۱۹۱ .................... ۱۳۹۷ استان در یشهر خانوار یبرا یدخان و یخوراک نهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۴-۶ شکل

 ۱۹۴ ...................... ۱۳۹۶ استان ییروستا خانوار یبرا یدخان و یخوراک نهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۵-۶ شکل

 ۱۹۵ ...................... ۱۳۹۷ استان ییروستا خانوار یبرا یدخان و یخوراک نهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۶-۶ شکل

 ۱۹۸ .......................... ۱۳۹۶ استان یشهر خانوار یبرا یخوراک ریغ یهانهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۷-۶ شکل

 ۱۹۹ ............................۱۳۹۷ استان یشهر خانوار یبرا یرخوراکیغ یهانهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۸-۶ شکل

 ۲۰۲ ....................... ۱۳۹۶ استان ییروستا خانوار یبرا یخوراک ریغ یهانهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۹-۶ شکل



 

 ۲۰۲ ......................۱۳۹۷ استان ییروستا خانوار یبرا یرخوراکیغ یهانهیهز یهاگروه از کی هر سهم: ۱۰-۶ شکل

 ۲۰۳ ....................................... ۱۳۹۷ سال یط کشور یهااستان یشهر یخانوارها نهیهز متوسط نقشه: ۱۱-۶ شکل

 ۲۰۳ ....................................۱۳۹۷ سال یط کشور یهااستان ییروستا یخانوارها نهیهز متوسط نقشه: ۱۲-۶ شکل

 ۲۰۴ .................................................................................. استان ییروستا و یشهر خانوار درآمد متوسط: ۱۳-۶ شکل

 ۲۰۷ ....................................... ۱۳۹۷ سال یط کشور یهااستان یشهر یخانوارها درآمد متوسط نقشه: ۱۴-۶ شکل

 ۲۰۷ ....................................۱۳۹۷ سال یط کشور یهااستان ییروستا یخانوارها درآمد متوسط نقشه: ۱۵-۶ شکل

 ۲۱۲ ................................................... ۲۰۱۱-۲۰۱۹ یجهان بانک کار و کسب انجام گزارش در رانیا رتبه: ۱-۷ شکل

یجهان بانک کار و کسب انجام ۲۰۱۸ سال گزارش در اندازچشم سند یکشورها با سهیمقا در رانیا رتبه: ۲-۷ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۲۱۳ 

 ۲۲۲ .............. (مترمکعب ونیلیم) ۱۳۹۶ سال در مصرف یهابخش کیتفک به استان آب مصارف زانیم: ۱-۸ شکل

 ۲۲۳ .............................. (مترمکعب ونیلیم)۱۳۹۷ سال در یسطح یهاآب از شده استحصال آب زانیم: ۲-۸ شکل

 ۲۲۴ ..................................................... (مترمکعب ونیلیم) ۱۳۹۶ سال در یسطح یهاآب منابع شاخص: ۳-۸ شکل

 ۲۲۵ ..................................................................................................... استان ینیرزمیز آب منابع کل تعداد: ۴-۸ شکل

 ۲۲۵ .......................................... (مترمکعب ونیلیم) ۱۳۹۶ سال در ینیرزمیز یهاآب منابع هیتخل حجم: ۵-۸ شکل

 ۲۲۶ .................................................. (مترمکعب ونیلیم) ۱۳۹۶ سال در ینیرزمیز یهاآب منابع شاخص: ۶-۸ شکل

 ۲۲۶ ..(مترمکعب ونیلیم) ۱۳۹۶ سال در یبرداربهره بیضر و حجم همراه به استان آب منابع لیپتانس: ۷-۸ شکل

 ۲۴۹ ........................................... (الیر اردیلیم) ۱۳۹۰ سال ثابت متیق به یکشاورز بخش افزوده ارزش: ۱-۹ شکل

 ۲۵۳ .................................(۱۳۹۳ آبان یسرشمار) تیفعال نوع برحسب استان یکشاورز یهایبرداربهره: ۲-۹ شکل

 ۲۵۴(۱۳۹۳ آبان یسرشمار) استان در کشاورزی اراضی وسعت برحسب هایبرداریبهره زمین مساحت: ۳-۹ شکل

 ۲۵۵ .................. (۱۳۹۳ آبان یسرشمار) استان در وسعت برحسب کشاورزی هایبرداریبهره زمین نوع: ۴-۹ شکل

 ۲۵۵ ................................................................. استان در ساالنه محصوالت زیرکشت سطح یاریآب ستمیس: ۵-۹ شکل

 ۲۵۶ ...............(۱۳۹۳ آبان یسرشمار) دیم و آبی تفکیک به استان در زمین با هایبرداریبهره مساحت: ۶-۹ شکل

 ۲۵۷ ....................... (۱۳۹۳ آبان یسرشمار) محصول نوع برحسب استان زراعی محصوالت کاشت سطح: ۷-۹ شکل

 آبان یسرشمار) استان در کشت محصول، نوع برحسب باز فضای در زراعی محصوالت کاشت سطح: ۸-۹ شکل

۱۳۹۳) ........................................................................................................................................................................ ۲۵۷ 

 ۲۵۸ .................................. کشت نوع کیتفک به استان در قلمستان و باغ دارای هایبرداریبهره مساحت: ۹-۹ شکل

 ۲۵۹ ۱۳۹۷ سال در( صنعتی نباتات یاستثنا به) استان ساالنه اصلی یکشاورز محصوالت دیتول مقدار: ۱۰-۹ شکل

 ۲۶۰ ................................................................۱۳۹۷ سال در استان صنعتی نباتات از برخی دیتول مقدار: ۱۱-۹ شکل

 کاشت، مختلف مراحل و زمین تفکیک به هکتار یک در کشاورزی محصوالت تولید هزینه متوسط: ۱۲-۹ شکل

 ۲۶۱ ......................................................................................................................................................... برداشت و داشت

 ۲۶۳ ..................................................................................... استان در دام انواع از هریک شیر تولید مقدار: ۱۳-۹ شکل



 

 سال یسرشمار نیآخر) نژاد حسب بر آمارگیری روز در فعال صنعتی هایگاوداری گوساله و گاو تعداد: ۱۴-۹ شکل

۱۳۹۵) ........................................................................................................................................................................ ۲۶۴ 

 ۲۶۶................................................... استان رسمی هایکشتارگاه در شدهذبح دام الشه هر وزن متوسط: ۱۵-۹ شکل

 سال آمار نیآخر) صنعتی هایگاوداری و گوشتی مرغ دهندهپرورش هایمرغداری تولیدات انواع ارزش: ۱۶-۹ شکل

۱۳۹۴) ........................................................................................................................................................................ ۲۶۷ 

 ۲۶۹ ......................................................کشور کل یکشاورز از استان یکشاورز بخش افزودهارزش سهم: ۱۷-۹ شکل

 ۳۰۳ ............................................... (یوابستگ شاخص) کشور صنعت بخش در یواردات هیاول مواد درصد: ۱-۱۰ شکل

 ۳۰۴ ...........................................................(الیر ونیلیم) کشور در شدهمصرف یخارج هیاول مواد ارزش: ۲-۱۰ شکل

 ۳۰۶ ....................................................................... تیجنس کیتفک به کشور صنعت بخش نیشاغل سهم: ۳-۱۰ شکل

 ۳۰۶ .................................... کشور در صنعت بخش نیشاغل کل به یعال التیتحص یدارا نیشاغل سهم: ۴-۱۰ شکل

 ۳۰۷ ..........................................................................................کشور صنعت بخش در ماهر شاغالن سهم: ۵-۱۰ شکل

 ۳۱۱ .......................................کشور از استان یصنعت بخش صادره یمجوزها در هیسرما و اشتغال سهم: ۶-۱۰ شکل

 ۳۱۱ ............................................................... کشور و استان در یصنعت بخش یمجوزها اشتغال سهیمقا: ۷-۱۰ شکل

 ۳۱۲ .......................................................... استان یتجمع-صنعت بخش سیتاس یجوازها هیسرما زانیم: ۸-۱۰ شکل

(یتجمع) ۱۳۹۷ سال انیپا تا شهرستان کیتفک به استان یصنعت سیتأس یجوازها اشتغال زانیم: ۹-۱۰ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۳۱۴ 

 ۱۳۹۷ سال در استان یصنعت سیتأس یجوازها انیم در هیسرما حجم نیترشیب یدارا صنعت پنج: ۱۰-۱۰ شکل

 ۳۱۷ ..................................................................................................................................................................... (یتجمع)

(یتجمع) ۱۳۹۷ سال در استان یصنعت سیتأس یجوازها انیم در اشتغال نیترشیب یدارا صنعت پنج: ۱۱-۱۰ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۳۱۷ 

 ۳۲۰ ................ کشور از استان یصنعت بخش صادره یهایبرداربهره پروانه در هیسرما و اشتغال سهم: ۱۲-۱۰ شکل

 ۳۲۰ ....................... کشور و استان در یصنعت بخش صادره یهایبرداربهره پروانه در اشتغال سهیمقا: ۱۳-۱۰ شکل

 ۳۲۱ ................................استان یتجمع-صنعت بخش در صادره یهایبرداربهره پروانه هیسرما زانیم: ۱۴-۱۰ شکل

 ۳۲۱ ................................استان یتجمع-صنعت بخش در صادره یهایبرداربهره پروانه هیسرما زانیم: ۱۵-۱۰ شکل

 سال نایپا تا شهرستان کیتفک به استان یصنعت بخش در صادره یبرداربهره پروانه اشتغال زانیم: ۱۶-۱۰ شکل

 ۳۲۳ ......................................................................................................................................................... (یتجمع) ۱۳۹۷

 ۳۲۸ ................ ۱۳۹۷ سال در فعالیت برحسب کشور برداریبهره درحال معادن گذاریسرمایه ارزش: ۱۷-۱۰ شکل

 ۳۲۹ .............................۱۳۹۷ سال در فعالیت حسب بر کشور برداریبهره درحال معادن افزودهارزش: ۱۸-۱۰ شکل

 ۳۳۰ ........................کشور برداریبهره درحال معادن گذاریسرمایه ارزش و افزودهارزش تولید، ارزش: ۱۹-۱۰ شکل

 ۳۳۵ ...................................................................................استان معدن بخش در اشتغال زانیم سهیمقا: ۲۰-۱۰ شکل

 ۳۳۵ ........................................................................ استان معدن بخش در یگذارهیسرما زانیم سهیمقا: ۲۱-۱۰ شکل



 

 ۳۳۷ ............................................................... استان معادن یقطع رهیذخ از استان یهاشهرستان سهم: ۲۲-۱۰ شکل

 ۳۳۸ .............................................. شهرستان کیتفک به استان معادن یواقع و یاسم استخراج سهیمقا: ۲۳-۱۰ شکل

 ۳۳۹ .............................................................. کشور کل معادن از استان معدن بخش افزودهارزش سهم: ۲۴-۱۰ شکل

 ۳۴۰ ............................................................ کشور کل صنعت از استان صنعت بخش افزودهارزش سهم: ۲۵-۱۰ شکل

 ۳۵۰ ..................................................... ۱۳۹۷ سال در یمال ارزش لحاظ از استان یصادرات یکاالها اهم: ۱-۱۱ شکل

 ۳۵۱ .......................................................۱۳۹۷ سال در یمال ارزش لحاظ از استان یواردات یکاالها اهم: ۲-۱۱ شکل

 ۳۵۵ ................. ۱۳۹۷ سال یاقتصاد فعالیت عمده یهاگروه تفکیک به تعاون بخش در اشتغال توزیع: ۳-۱۱ شکل

 ۳۶۸ .................................................... ۱۳۹۷ سال در بخش کیتفک به استان یعیطب گاز مصرف زانیم: ۱-۱۲ شکل

 ۳۷۲ ... ۱۳۹۷ سال در بلوچستان و ستانیس استان در ییروستا و یشهر کیتفک به برق مصرف زانیم: ۲-۱۲ شکل

 ۳۸۲ ............................................... ۱۳۹۷ سال در بخش کیتفک به استان برق نیمشترک مصرف زانیم: ۳-۱۲ شکل

 ۳۸۹ ........................................................... رانیا در ریدپذیتجد یمگاوات یهاروگاهین ییایجغراف تیموقع: ۴-۱۲ شکل

 ۳۹۰ ...............................................................رانیا در شدهنصب ریدپذیتجد یلوواتیک یمولدها پراکنش: ۵-۱۲ شکل

 ۳۹۳ ................................................................................. هیهمسا یکشورها و رانیا در باد سرعت اطلس: ۶-۱۲ شکل

 ۳۹۴ .............................................................................. بلوچستان و ستانیس استان در باد سرعت اطلس: ۷-۱۲ شکل

 ۳۹۶ ....................................................................................................... جهان در یدیخورش یانرژ اطلس: ۸-۱۲ شکل

 ۳۹۷ ........................................................................................................ رانیا در یدیخورش یانرژ اطلس: ۹-۱۲ شکل

 ۳۹۹ ....................................................................................... رانیا در ییگرما نیزم یانرژ منابع اطلس: ۱۰-۱۲ شکل

 ۴۰۱ ................................ امواج و مد و جزر یانرژ از استحصال نهیزم در مستعد یکشورها یپراکندگ: ۱۱-۱۲ شکل

 ۴۰۶ ..........سال برحسب یشهر نقاط در ساختمان احداث یبرا صادرشده ساختمانی یهاپروانه تعداد: ۱-۱۳ شکل

 یشهر نقاط در استفاده نوع برحسب ساختمان احداث یبرا صادرشده ساختمانی یهاپروانه تعداد: ۲-۱۳ شکل

 ۴۰۷ ................................................................................................................................................. ۱۳۹۷ سال در استان

 مصالح و اسکلت نوع حسب بر ساختمان احداث یبرا صادرشده ساختمانی یهاپروانه تعداد عیتوز: ۳-۱۳ شکل

 ۴۰۸ .......................................................................................... ۱۳۹۷ سال در استان یشهر نقاط در ساختمانی عمده

استان شهری نقاط در طبقات تعداد برحسب ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: ۴-۱۳ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۴۰۹ 

استان شهری نقاط در آن قبلی وضعیت برحسب ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: ۵-۱۳ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۴۱۰ 

 در عمده مصالح نوع برحسب مسکونی ساختمان احداث یبرا شده صاد ساختمانی یهاپروانه عیتوز: ۶-۱۳ شکل

 ۴۱۲ ............................................................................................................................ ۱۳۹۷ سال در استان یشهر نقاط

 متقاضی بخش برحسب صادرشده ساختمانی یهاپروانه در شدهنییتع مسکونی یواحدها تعداد عیتوز: ۷-۱۳ شکل

 ۴۱۳ ...................................................................................................................... ۱۳۹۷ سال در استان یشهر نقاط در



 

 ۴۱۴ .........................استان شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شدهشروع هایساختمان مشخصات: ۸-۱۳ شکل

 ۴۱۴ .......................استان شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شدهتکمیل هایساختمان مشخصات: ۹-۱۳ شکل

عاملهم مسکونی واحدهای ربناییز و کلنگی مسکونی هایساختمان زمین مترمربع کی قیمت متوسط: ۱۰-۱۳ شکل

 ۴۱۷ ................................................................................................... زاهدان شهر در ملکی معامالت هایبنگاه در شده

 ملکی معامالت هایبنگاه در مستاجر و موجر بین منعقدشده قراردادهای در ماهانه بهای اجاره متوسط: ۱۱-۱۳ شکل

 ۴۱۸ .................................................................................. زاهدان شهر در مسکونی واحد بنای ریز مترمربع کی ازاء به

 ۴۱۹ ............. ۱۳۹۵ سال کشور در ساکن معمولی خانوار تعداد حسب بر معمولی مسکونی واحدهای: ۱۲-۱۳ شکل

 نقاط در ساختمان در رفته کار به عمده مصالح و اسکلت نوع حسب بر معمولی مسکونی واحدهای: ۱۳-۱۳ شکل

 ۴۲۰ .................................................................................................................. ۱۳۹۵ سال در استان ییروستا و شهری

 ۴۴۱ ......................................................................................کشور ییروستا و یشهر تیجمع رییتغ روند: ۱-۱۴ شکل

 ۴۴۲ ...................................................................................................... کشور یشهرها تعداد شیافزا روند: ۲-۱۴ شکل

 ۴۵۸ ........................... 1397 سال در شهرستان کیتفک به ییروستا یدنیآشام آب از مندبهره یخانوارها درصد: ۳-۱۴ شکل

 ۴۶۳ .................................................................................استان مرکز در شدهحمل یخانگ پسماند زانیم: ۴-۱۴ شکل

 ۴۶۳ .............................................یشهردار مناطق کیتفک به استان مرکز در شدهحمل یخانگ پسماند: ۵-۱۴ شکل

 ۴۶۶..............................................یشهردار مناطق کیتفک به استان مرکز در یمحل یهاپارک مساحت: ۶-۱۴ شکل

 ۴۶۶................................................ یشهردار مناطق کیتفک به استان مرکز در سبز یفضا کل مساحت: ۷-۱۴ شکل

 ۴۶۷ ................................................................................. زاهدان گانه پنج مناطق یمحل یهاپارک تعداد: ۸-۱۴ شکل

 ۴۶۸ .(مترمکعب هزار) ۱۳۹۷ سال در استفاده موارد کیتفک به استان در یمصرف و یدیتول آب زانیم: ۹-۱۴ شکل

 ۴۷۶ ................................................... (تن) ۱۳۹۷ سال در استان از شده خارج و واردشده یکاال زانیم: ۱-۱۵ شکل

 هینقل لهیوس نوع کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان در ۱۳۹۷ سال در جابجاشده مسافر تعداد: ۲-۱۵ شکل

 ۴۸۱ ........................................................................................................................................................................ یعموم

 ۴۸۱ ...... ۱۳۹۷ سال در بلوچستان و ستانیس استان در یعموم نقل و حمل لیوسا عمر طول متوسط :۳-۱۵ شکل

 ۴۸۵ ................................................ (نفر) ۱۳۹۷ سال در استان از شدهخارج و واردشده نیمسافر تعداد: ۴-۱۵ شکل

 ۴۸۹ .................................... کشور تصادفات نیمصدوم و اتیمتوف در بلوچستان و ستانیس استان سهم: ۵-۱۵ شکل

 ۴۹۲ ......................................................... استان در غرب – شرق و جنوب – شمال دوریکر ییفضا طرح: ۶-۱۵ شکل

 و ستانیس در ۱۳۹۷ یال ۱۳۹۳ یهاسال دوره در شده انجام یخارج و یداخل یپروازها تعداد سهیمقا: ۷-۱۵ شکل

 ۴۹۸ ....................................................................................................................................................................بلوچستان

 یال ۱۳۹۳ یهاسال دوره در  کشور در ییهوا مسافر ییجابجا از بلوچستان و ستانیس استان سهم: ۸-۱۵ شکل

۱۳۹۷.......................................................................................................................................................................... ۵۰۰ 

 ۵۰۷ ............................................... نوع کیتفک به استان در یلیر نقل و حمل توسط شدهحمل بار انواع: ۹-۱۵ شکل

 ۵۱۰ ............................................................................ جهان در چابهار بندر لیپتانس و گاهیجا از یینما: ۱۰-۱۵ شکل



 

 ۵۱۹ ...................................روستا و شهر کیتفک به ۱۳۹۷ سال در استان منصوبه ثابت یهاتلفن تعداد: ۱-۱۶ شکل

 ۵۲۰ ............................................................استان یتلفن ارتباط یدارا یروستاها تعداد در راتییتغ روند: ۲-۱۶ شکل

 ۵۲۰ .......................................... کشور و استان در کار به مشغول ثابت تلفن سهم راتییتغ روند سهیمقا: ۳-۱۶ شکل

اپراتور کیتفک به ۱۳۹۷ سال در استان در کار به مشغول و شده یواگذار همراه تلفن خطوط تعداد: ۴-۱۶ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۵۲۲ 

 ۵۲۳ ................ سکونت محل در ارتباطات و اطالعات فناوری از برخورداری حسب بر استان خانوارهای: ۵-۱۶ شکل

 ۵۲۴ ................... ۱۳۹۷ سال در مصرف نوع کیتفک به کار به مشغول سرعت پر نترنتیا خطوط عیتوز: ۶-۱۶ شکل

 ۵۲۶ ................................................................................... استان در یپست مرسوالت تعداد راتییتغ روند: ۷-۱۶ شکل

 ۵۲۶ ................................ ۱۳۹۷ سال در استانی برون و درون شده صادر پستی مرسوالت انواع سهیمقا: ۸-۱۶ شکل

 ۵۲۷ ........................................................کشور کل ارتباطات از استان ارتباطات بخش افزودهارزش سهم: ۹-۱۶ شکل

 ۵۳۳ .......................................................۱۳۹۷ سال در یجانباز درصد کیتفک به استان جانبازان تعداد: ۱-۱۷ شکل

 ۵۳۷ ......................................استان در دیشه ادیبن توسط اشتغال داتیتمه از شده مندبهره افراد تعداد: ۲-۱۷ شکل

 ۵۳۷ ......................................................................... استان دیشه ادیبن توسط اشتغال وام پرداخت زانیم: ۳-۱۷ شکل

 ۵۴۲ ......................................................................استان در انیحام به شده یمعرف تامیا و انیحام تعداد: ۴-۱۷ شکل

 ۵۴۲ ................................................... استان در ییرجا دیشه و ییمددجو یخانوارها به یپرداخت زانیم: ۵-۱۷ شکل

 ۵۴۳ ....................... ۱۳۹۷ سال در استان ینیخم امام امداد تهیکم یدیکل یهاشاخص یبرخ عملکرد: ۶-۱۷ شکل

 تاناس یستیبهز کل اداره یاجتماع معاونت توسط شده ارائه خدمات از کنندهاستفاده انیمددجو عیتوز: ۷-۱۷ شکل

 ۵۴۶ ............................................................................................................................................................ ۱۳۹۷ سال در

 یستیبهز کل اداره یبخشنتوا معاونت توسط شده ارائه خدمات از کنندهاستفاده انیمددجو عیتوز: ۸-۱۷ شکل

 ۵۴۷ ................................................................................................................................................. ۱۳۹۷ سال در استان

 استان یستیبهز کل اداره یریشگیپ معاونت توسط شده ارائه خدمات از کنندهاستفاده انیمددجو عیتوز: ۹-۱۷ شکل

 ۵۴۸ ............................................................................................................................................................ ۱۳۹۷ سال در

 ۵۴۹ .........................................سال برحسب استان در نیمعتاد یبازتوان خدمات دهندهارائه یواحدها: ۱۰-۱۷ شکل

 ۵۵۱ .................................................... استان کیتفک به جنس برحسب پوشش تحت انیمددجو تعداد: ۱۱-۱۷ شکل

 ۵۵۲ .................................... استان کیتفک به جنس برحسب پوشش تحت انیمددجو خانوار تیجمع: ۱۲-۱۷ شکل

 ۵۵۳ ........................................ استان کیتفک به پوشش تحت انیمددجو خانوار تیجمع درصد عیتوز: ۱۳-۱۷ شکل

 ۵۵۵ .....................................................................استان کیتفک به افتهیاشتغال رندگانیگخدمت تعداد: ۱۴-۱۷ شکل

 ۵۵۷ ............................ استان کیتفک به یدولت مراکز یخدمات و یرنقدیغ ،ینقد یهامشارکت زانیم: ۱۵-۱۷ شکل

 ۵۵۸ ............................ استان کیتفک به هیریخ مراکز یخدمات و یرنقدیغ ،ینقد یهامشارکت زانیم: ۱۶-۱۷ شکل

 ۵۶۰ ............................................................................... استان کیتفک به زنان اریهم یهاگروه تیوضع: ۱۷-۱۷ شکل

 ۵۶۲ ........................................... استان کیتفک به پوشش تحت ازمندین یخانوارها آموزاندانش تعداد: ۱۸-۱۷ شکل



 

 ۵۶۳ ................................استان کیتفک به جنس حسب بر پوشش تحت یخانوارها انیدانشجو تعداد: ۱۹-۱۷ شکل

 ۵۶۵ ...................................................................احمر هالل جمعیت امدادگران و داوطلبان اعضا، تعداد: ۲۰-۱۷ شکل

 ۵۶۶......................................................... نجات و امداد حوزه در ایران احمر هالل جمعیت هایفعالیت: ۲۱-۱۷ شکل

 ۵۶۶...............................حادثه کیتفک به ۱۳۹۷ سال در استان حوادث نیمجروج و نیمصدوم تعداد: ۲۲-۱۷ شکل

 ۵۶۷ ........................................................... سال حسب بر استان احمر هالل تیجمع رندگانیگآموزش: ۲۳-۱۷ شکل

 ۵۶۸ .......................................... استان احمر هالل تیجمع توسط برگزارشده یآموزش یهادوره تعداد: ۲۴-۱۷ شکل

 ۵۶۸ ...............................۱۳۹۷ سال در جنس حسب بر استان احمر هالل تیجمع رندگانیگآموزش :۲۵-۱۷ شکل

 کیتقک به۱۳۹۷ سال در استان احمر هالل تیجمع توسط برگزارشده یآموزش یهادوره تعداد: ۲۶-۱۷ شکل

 ۵۶۹ .................................................................................................................................................................... شهرستان

 ۵۸۰ ....................................................................................... استان در شاغل راپزشکیپ و پزشکان تعداد: ۱-۱۹ شکل

۱۳۹۷ سال در استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یهادانشگاه در شاغل پزشکان تعداد: ۲-۱۹ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۵۸۱ 

۱۳۹۷ سال در استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یهادانشگاه در شاغل راپزشکانیپ تعداد: ۳-۱۹ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۵۸۲ 

 ۵۸۳ ............................................................................................... استان در یمارستانیب فعال تخت تعداد: ۴-۱۹ شکل

 ۵۸۵ ............. ۱۳۹۷ سال در دولتی بخش در وابستگی نوع حسب بر استان فعال یهامارستانیب عیتوز: ۵-۱۹ شکل

۱۳۹۷ سال در ردولتییغ و دولتی بخش در وابستگی نوع حسب بر استان فعال یهامارستانیب عیتوز: ۶-۱۹ شکل

 .................................................................................................................................................................................... ۵۸۵ 

 ۵۸۷ ................................................. ۱۳۹۷ سال در استان مارستانییب هایبخش فعال یهاتخت عیتوز: ۷-۱۹ شکل

 ۵۸۹ ............... ۱۳۹۷ سال در شهرستان کیتفک به استان مارستانییب هایبخش فعال هایتخت عدادت: ۸-۱۹ شکل

 ۵۹۰ . ۱۳۹۷ سال در ییروستا و یشهر کیتفک به استان بهداشتی هیاول هایمراقبت دهندهارائه مراکز: ۹-۱۹ شکل

 ۵۹۲ .......................وابستگی نوع حسب بر ۱۳۹۷ سال در استان طبی صیتشخ یهاشگاهیآزما تعداد: ۱۰-۱۹ شکل

توان مرکز و یاهسته درمانی-صییتشخ موسسات داروخانه، طبی، صیتشخ یهاشگاهیآزما تعداد: ۱۱-۱۹ شکل

 ۵۹۳ ..................................................................................................................................... ۱۳۹۷ سال در استان بخشی

 ۵۹۳ .................................................. ۱۳۹۷ سال در استان یمارستانیبشیپ اورژانس یهاگاهیپا عیتوز: ۱۲-۱۹ شکل

 ۵۹۴ ............................................. ۱۳۹۷ سال در تیجنس کیتفک به استان در کامل خون اهدا زانیم: ۱۳-۱۹ شکل

 ۵۹۴ ...................................... ۱۳۹۷ سال در اهدا تیوضع کیتفک به استان در کامل خون اهدا زانیم: ۱۴-۱۹ شکل

 ۶۲۵ .................................................................................................................. استان شدگانمهیب تیوضع: ۱-۲۰ شکل

 ۶۲۷ ........................................................۱۳۹۷ سال یط استان در تنوع نظر از یامهیب پوشش تیوضع: ۲-۲۰ شکل

 ۶۲۸ ................................................................ ۱۳۹۷ سال استان یهاشهرستان یاصل شدگانمهیب سهم: ۳-۲۰ شکل

 ۶۲۸ .............................................................. ۱۳۹۶ سال استان یهاشهرستان یاصل شدگانمهیب سهمه: ۴-۲۰ شکل



 

 ۶۳۱ ............................................................................................... ۱۳۹۷ استان در سالمت مهیب تیجمع: ۵-۲۰ شکل

 ۶۳۴ ........................................... ۱۳۹۷ سال یط انیروستائ مهیب صندوق از استان یهاشهرستان سهم: ۶-۲۰ شکل

 ۶۳۴ .................................... ۱۳۹۷ سال یط دولت کارکنان مهیب صندوق از استان یهاشهرستان سهم: ۷-۲۰ شکل

 ۶۳۵ .......................................... ۱۳۹۷ سال یط اقشار ریسا مهیب صندوق از استان یهاشهرستان سهم: ۸-۲۰ شکل

 ۶۳۵ ..................................۱۳۹۷ سال یط یهمگان سالمت مهیب صندوق از استان یهاشهرستان سهم: ۹-۲۰ شکل

 ۶۴۴ .................................................................... استان یمایس و صدا انتقال ستمیس یبهساز و ینوساز: ۱-۲۱ شکل
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 و بلوچستان ستانیبا استان س ییآشنافصل یکم:  ـ 1

 مقدمه ـ 1 ـ 1

کیلومترمربع پهناورترین استان در  ۱۸۷۵۰۲استان سیستان و بلوچستان با مساحت 

ای دارد. دو منطقه سیستان در شمال کشور است که به لحاظ تاریخی و جغرافیایی شرایط ویژه

افیایی . به لحاظ جغرباشدومیت سیستانی و بلوچ در استان میو بلوچستان در جنوب بیانگر دو ق

ه دو چندان کرده است. دسترسی قرارگیری استان در منطقه استراتژیک، اهمیت آن را در منطق

غرب  -جنوب و شرق -های آزاد و قرارگیری در محل تقاطع دو کریدور ترانزیتی شمالبه آب

های مختلف از جمله جایگاه مهمی را به استان در منطقه داده است. تنوع محیطی استان در حوزه

عی استان به خود جلب ای را به محیط طبیهای مختلف جانوری نگاه ویژهپوشش گیاهی و گونه

های مانگرو، کوه تفتان، خرس سیاه، ها، جنگلفشانکرده است. تاالب هامون، کویر لوت، گل

های اکوسیستم ها و سایر موجودات دریازی از جمله پتانسیلکوتاه )گاندو(، مرجان تمساح پوزه

ه سرزمین ایران و از پهنو گردشگران گران طبیعی این استان است که همه ساله پذیرای پژوهش

 جهان است. چه بسا

 موقعیت جغرافیایی ـ 2 ـ 1

 قهیدق ۲۹درجه و  ۳۱تا  قهیدق ۳درجه و  ۲۵محصور به  رانیاز خاک ا یعیوس پهنه

جنوب  هیالیدر منته ؛یطول شرق قهیدق ۲۰درجه و  ۶۳تا  قهیدق ۴۹درجه و  ۵۸ ،یعرض شمال

و  یمساحت خاک لومترمربعیک ۱۸۱۷۸۵) لومترمربعیک ۱۸۷۵۰۲ بربالغ یآن با مساحت یشرق

درصد از مساحت  ۵/۱۱استان کشور است که  نی( پهناورترییایمساحت در کیلومترمربع ۵۷۱۷

استان از شمال به  نیو بلوچستان نام دارد. ا ستانیکشور را به خود اختصاص داده و استان س

عمان )با  یایکرمان و هرمزگان، از جنوب به در هایاستاناز غرب به  ،یاستان خراسان جنوب
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رق به ( و از شیالمللنیآزاد ب یهابه آب یدسترس تیعمان و قابل یایدربا  یمرز آب لومتریک ۳۷۰

 شده است. ( محدودیمرز خاک لومتریک ۱۲۱۰افغانستان و پاکستان )با  یکشورها

 پیشینه تاریخی ـ 3 ـ 1

شود، وسعت و قومیت به دو قسمت عمده تقسیم می ازلحاظاستان سیستان و بلوچستان 

 سیستان و بلوچستان؛ که هرکدام از این مناطق دارای گذشته تاریخی متمایزی هستند:

هاست و احتماالً یکی از مراکز دین زرتشت بوده ها و اسطورهسیستان سرزمین حماسه

هامون ظهور خواهد کرد.  های زرتشتی سه پسر زرتشت )سوشیانث( از کنارروایت بنا براست و 

است. از زمان قدیم تا روایت شاهنامه قلمرو فرمانروایی او بوده  بنا برسیستان زادگاه رستم و 

بانز سر برکنند و وقایع شاهنامه نقل می ییهابه شهرها و بناهای این منطقه داستانامروز راجع

 های آنان است.

ام خواندند که از نمی« درانگیانا»رمند را مورخین یونانی سرزمین واقع در مسیر سفلی هی

بوده است. پس از هجوم سکاها به « زرنگ»شده است. نام بومی این ناحیه گرفته« درانگای»قوم 

است. این ناحیه  شدهلیسرزمین سکاها تبد«= سکستان»)ق.م( نام آن به ۱۲۸این ناحیه در سال 

ان عنوهای تخت جمشید و بیستون بهکتیبه هخامنشی بوده و در یجزء امپراتور االیامیماز قد

 یکی از ممالک شرقی داریوش ذکرش آمده است.

هجری قمری فتح سیستان را آغاز کردند. در دوره عباسیان یعقوب  ۲۳مسلمانان در سال 

لیث صفاری سلسله صفاریان را بنیاد نهاد. منطقه سیستان در حمله مغول آسیب فراوان دید و 

. سیستان را ویران ساخت یهاضربت مهلکی وارد ساخت. وی زرنج و شبکه کانالامیر تیمور بر آن 

تا برآمدن صفویه امرای سیستان اغلب بومی بودند. بعد از مرگ نادرشاه، سیستان  مهه نیبا ا

)م( سیستان را از  ۱۸۶۵تحت استیالی احمدشاه درانی درآمد. سرانجام سپاهیان ایران در سال 

های افغانستان و ایران بر سر ادعاهای آن کشور نسبت به تند. کشمکشدست امرای سرکش گرف

و  و سیستان به دو قسمت تقسیم گردید عنوان حکم گردیدبریتانیا به مداخلهسیستان منجر به 

 به آن داده بودند به ایران تعلق گرفت.« سیستان خاص»قسمتی که اروپاییان عنوان



 39│و بلوچستان ستانیبا استان س یی: آشناکمیفصل 

 داشدهیپ یو ابزارها بوده یقدیم مسکون یسنگنهیهایی از بلوچستان از دوران پاربخش 

دهنده نشان یشناسهزار سال پیش دارد. شواهد باستان صدکینشان از قدمتی حدود  هاآندر 

ار بوده و آث یآن است که بلوچستان در دوران نوسنگی باوجود دشواری شرایط اقلیمی مسکون

 مپور، دامن( ظاهر گردیده است.هایی از بلوچستان )بسال قبل در بخش ۹۰۰۰تا  ۵۰۰۰

های میخی بلوچستان در دوره هخامنشیان بخشی از امپراتوری آنان بوده و در کتیبه

های جنوبی بلوچستان است و هرودوت مورخ یونانی از بخش ادشدهی« مکا»داریوش از آن به نام

 است. ادکردهی«گدروسیا»به نام

شی از لشکریان خود را پس از نبرد خواست بخق. م می ۳۲۵مقدونی در سال  اسکندر

گین های شدید و تلفات سنسند از طریق بیابان مکران به بابل برگرداند و در این راه به گرفتاری

بلوچستان به مدت چند قرن جزء قلمروهای مرزی شاهان ایرانی قرار  این از پسرو گردید. هروب

 زرتشتی داشتند. هبگرفت که مذ

هـ .ق به تصرف مسلمانان درآمد و آنان  ۲۳در زمان خالفت عمر خطاب در سال  کرمان

به نام کوچ یا قفص و بلوچ یا بلوص روبرو گردیدند. در  یگردابانیکرمان با اقوام ب یهادر کوه

 رفت. طرف مشرق پیشهـ.ق( شهرهای مکران فتح شد و قلمرو اسالمی به ۴۴دوره معاویه )

بلوچستان »رن با حمله سلجوقیان به کرمان و از کرمان به مکران ظاهراً مقا هابلوچ

درآمدند. در دوره قاجاریه بلوچستان ایران از تحت استیالی خانات کالت بیرون آمد. مرز « جنوبی

تعیین گردید و در سال  قمری هجری ۱۲۸۸ –میالدی  ۱۸۷۲کالت با بلوچستان ایران در سال 

با پاکستان الحاق شد  ۱۹۴۶عمل آمد. ناحیه بلوچستان در  به دنظرتجدی آن در ۱۸۹۶ – ۱۸۹۵

 خاتمه یافت. ۱۳۳۸ ماهیو اختالفات مرزی ایران و پاکستان در د

 زبان و مذهب ـ 4 ـ 1

است و در  یزبان فارس یهاشیکه از گو یستانیبا لهجه س ستانیمردم در منطقه س

در جنوب بلوچستان و  یمکران یهاالبته لهجه کنند،یتکلم م یمنطقه بلوچستان به زبان بلوچ

 یو سن عهیاستان را مسلمانان ش تیدرصد جمع ۸۰/۹۹است.  جیدر شمال بلوچستان را یسرحد



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│40

 نی( و اکثر ساکنیمذهب تسنن ) شاخه حنف رویبلوچستان غالباً پ نطقهکه در م دهندیم لیتشک

 هستند. یامام دوازده عهیش روانیپ ستانیمنطقه س

 و بلوچستان ستانیس یتحول ادار ریس ـ 5 ـ 1

قانون  تحت عنوان یقانون ،یشمس یهجر ۱۲۸۵در سال  یگذاردوره قانون نیدر اول

در دو  یو بلوچستان فعل ستانیآن استان س یکه ط دیرس بیبه تصو اتیو وال االتیا ماتیتقس

 اتمیقانون تقس نیقرار گرفت. در دوم ستانیس و خراسان التیبلوچستان و ا و کرمان التیا

شد که استان هشتم  میاستان تقس ۱۰به  رانیکشور ا یشمس یهجر ۱۳۱۶در سال  یکشور

 شهرستان کرمان، بم، بندرعباس، خاش و زابل بود. ۵شامل 

 دیگرد لیزاهدان تشک تیبه مرکز ستانیکل بلوچستان و س یفرماندار ۱۳۲۶سال  در

 ستانیبه استان س ۱۳۴۰شد و در دهه  لیتبد ستانیبه استان بلوچستان و س ۱۳۳۰که در دهه 

 .افتینام  رییو بلوچستان تغ

شهرستان زاهدان،  ۶ یو بلوچستان دارا ستانیاستان س یانقالب اسالم یروزیاز پ پس

 ۱۳۷۹در سال  کشهر،یشهرستان ن ۱۳۶۹سراوان و چابهار بود، در سال  رانشهر،یزابل، خاش، ا

 یهاشهرستان ۱۳۸۶در سال  کنارک و زهک، یهاشهرستان ۱۳۸۴شهرستان سرباز، در سال 

 رجاوهیم مروز،یهامون، ن یهاشهرستان ۱۳۹۱و مهرستان، در سال  وسورانبیدلگان، س رمند،یه

و  دیگرد سیشهرستان بمپور تأس ۱۳۹۷شهرستان فنوج و در سال  ۱۳۹۲و قصرقند، در سال 

 یآباد ۷۱۹۲) یآباد ۱۰۰۱۴دهستان و  ۱۱۵بخش،  ۵۰شهر،  ۴۷شهرستان،  ۲۰ یاکنون داراهم

 شودیمالحظه م ۱ـ۱طور که از جدول . هماناستاز سکنه(  یخال یآباد ۲۸۲۲سکنه و  یدارا

مساحت  نیشتریب یدارا لومترمربعیک ۳۰۷۱۶استان، شهرستان زاهدان با  یهاشهرستان نیدر ب

 یاسام ۲-۱. در جدول باشندیمساحت م نیکمتر یدارا لومترمربعیک ۳۴۴و شهرستان زابل با 

 استان آمده است. یهاها، شهرها و دهستانها، بخشهرستانش
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 1397استان در سال  یکشور ماتیقست :1-1جدول 

 شهرستان
 مساحت

 )کیلومترمربع(
 تعداد بخش

تعداد 

 شهر

تعداد 

 دهستان

 تعداد آبادی

 کل
دارای 

 سکنه

خالی 

از 

 سکنه

 ۲۸۴ ۲۷۹ ۵۶۳ ۵ ۲ ۲ ۱۶۶۴۸ ایرانشهر

 ۸۸ ۱۲۸ ۲۱۶ ۴ ۲ ۲ ۳۴۸۳ بمپور

 ۵۴ ۴۴۷ ۵۰۱ ۶ ۳ ۳ ۷۷۱۹ چابهار

 ۱۳۳ ۱۲۳۷ ۱۳۷۰ ۱۱ ۳ ۳ ۱۹۳۷۶ خاش

 ۵ ۸۹ ۹۴ ۱ ۲ ۱ ۳۴۴ زابل

 ۵۱۵ ۱۳۷۶ ۱۸۹۱ ۶ ۳ ۳ ۳۰۷۱۶ زاهدان

 ۱۶۶ ۳۲۲ ۴۸۸ ۹ ۵ ۴ ۱۳۲۷۴ سراوان

 ۲۳۶ ۳۸۹ ۶۲۵ ۱۱ ۳ ۴ ۱۳۵۳۰ کشهرین

 ۱۹۹ ۶۳۱ ۸۳۰ ۱۱ ۴ ۴ ۱۰۵۶۸ سرباز

 ۴۵ ۱۳۸ ۱۸۳ ۴ ۲ ۲ ۸۹۶۹ کنارک

 ۳۱ ۱۸۸ ۲۱۹ ۴ ۱ ۲ ۸۰۲ زهک

 ۱۸ ۳۴۱ ۳۵۹ ۵ ۲ ۲ ۱۰۱۲ هیرمند

 ۵۰۷ ۲۴۸ ۷۵۵ ۵ ۲ ۲ ۱۱۵۳۴ دلگان

 ۹۹ ۲۴۵ ۳۴۴ ۴ ۲ ۲ ۶۴۱۹ مهرستان

 ۵۷ ۲۴۸ ۳۰۵ ۴ ۲ ۲ ۷۱۵۷ وسورانبیس

 ۳۴ ۱۲۲ ۱۵۶ ۴ ۱ ۲ ۹۷۱۴ نیمروز

 ۲۲ ۱۷۵ ۱۹۷ ۴ ۲ ۲ ۴۹۸۷ هامون

 ۱۴۰ ۲۸۸ ۴۲۸ ۷ ۲ ۳ ۶۰۵۴ رجاوهیم

 ۵۱ ۱۴۹ ۲۰۰ ۶ ۲ ۳ ۵۳۹۵ قصرقند

 ۱۳۸ ۱۵۲ ۲۹۰ ۴ ۲ ۲ ۴۰۸۴ فنوج

مساحت 

خشکی 

 استان

۱۸۱۷۸۵ ۵۰ ۴۷ ۱۱۵ ۱۰۰۱۴ ۷۱۹۲ ۲۸۲۲ 

مساحت آبی 

 استان
۵۷۱۷  

مساحت کل 

 استان
۱۸۷۵۰۲  

 ۱۳۹۷ استان یسالنامه آمار مأخذ:
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 1397های استان در سال ها و دهستانبخش ،ها، شهرهااسامی شهرستان: 2-1جدول 

 دهستان بخش نام شهر شهرستان ردیف

 ایرانشهر ۱

 بزمان بزمان
 آب رئیس

 بزمان

 مرکزی ایرانشهر

 ابتر

 حومه

 دامن

 چابهار ۲

 دشتیاری نگور

 باهوکالت

 سندمیرثویان

 نگور

 مرکزی چابهار
 پیرسهراب

 کمبل سلیمان

 پالن پالن پالن

 خاش ۳

 مرکزی خاش

 پشتکوه

 سنگان

 کارواندر

 کوه سفید

 آباداسماعیل

 آبادنوک آبادنوک

 آباداسکل

 تفتان جنوبی

 گوهرکوه

 نازیل

 ایرندگان شهر ده رئیس
 ایرندگان

 کهنوک

 زابل ۴
 زابل

 بنجار مرکزی
 بنجار

 چشمه زیارت مرکزی زاهدان زاهدان ۵
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 دهستان بخش نام شهر شهرستان ردیف

 حرمک

 آبادنصرت آبادنصرت
 دومک

 نصرت آباد

 کورین شهرک سرجنگل
 کورین

 شورو

 سراوان ۶

 جالق جالق

 جالق

 کله گان

 ناهوک

 سراوان

 مرکزی
 حومه

 محمدی

 گشت گشت

 بم پشت سیرکان
 بم پشت

 کشتگان

 مهرگان __
 کوهک

 اسفندک

 شهرنیک ۷

 بنت بنت

 بنت

 توتان ومهمدان

 دستگرد

 الشار اسپکه
 الشارجنوبی

 الشارشمالی

 مرکزی شهرنیک

 چاهان

 مخت

 مهبان

 هیچان

 آهوران __
 چانف

 کهیری
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 دهستان بخش نام شهر شهرستان ردیف

 سرباز ۸

 پیشین پیشین
 پیشین

 زردبن

 سرباز سرباز

 سرباز

 سرکور

 کیشکور

 مینان

 نسکند

 مرکزی راسک
 راسک وفیروزآباد

 جکیگور

 پارود پارود
 پارود

 مورتان

 کنارک ۹

 زرآباد زرآباد
 زرآبادشرقی

 زرآبادغربی

 مرکزی کنارک
 جهلیان

 کهیر

 زهک ۱۰

 جزینک __
 جزینک

 خمک

 مرکزی زهک
 احمدخواجه

 زهک

 هیرمند ۱۱

 مرکزی محمددوست

 محمددوست

 مارگان

 جهان آباد

 قرقری قرقری
 قرقرئ

 اکبرآباد

 مرکزی گلمورتی دلگان ۱۲
 گنبد علوی

 دلگان
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 دهستان بخش نام شهر شهرستان ردیف

 هودیان

 چاه هاشم جلگه چگرد
 جلگه چاه هاشم

 چاه علی

 مهرستان ۱۳

 مرکزی مهرستان
 زابلی

 بیرک

 آشار آشار
 آشار

 ایرافشان

 سورانوسیب ۱۴

 مرکزی سوران
 وسورانسیب

 پسکوه

 هیدوچ هیدوچ
 هیدوچ

 کنت

 نیمروز ۱۵

 مرکزی ادیمی
 ادیمی

 بزی

 صابری __
 قائم آباد

 سفیدابه

 هامون ۱۶

 مرکزی محمدآباد
 لوتک

 محمدآباد

 تیمورآباد شهرک علی اکبر
 تیمورآباد

 کوه خواجه

 میرجاوه ۱۷

 مرکزی میرجاوه
 حومه

 انده

 الدیز __

 تمین

 الدیز

 جون آباد

 ریگ ملک ریگ ملک
 ریگ ملک

 تهالب
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 دهستان بخش نام شهر شهرستان ردیف

 قصرقند ۱۸

 مرکزی قصرقند
 هلونچگان

 هیت

 ساربوک ساربوک
 ساربوک

 حمیری

 تلنگ __
 تلنگ

 شارک

 فنوج ۱۹

 مرکزی فنوج
 فنوج

 مسکوتان

 کتیج کتیج
 کتیج

 محترم آباد

 بمپور ۲۰

 محمدان
 مرکزی

 بمپورشرقی

 خیرآباد بمپور

 کالتان __
 میرآباد

 بمپورغربی

 115 50 47 20 استان

 ۱۳۹۷ مأخذ: سالنامه آماری استان
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 یمیو اقل یعیطب یهایژگیو ـ 6 ـ 1

و بلوچستان است.  ستانیس یهااستان شامل دو منطقه جداگانه به نام ،یعیطب ازلحاظ

 ندرمیرودخانه ه یهااست که از آبرفت یدر شمال استان واقع در منطقه مسطح ستانیمنطقه س

که ارتفاع آن  جز کوه خواجهوجود ندارد به یامنطقه ارتفاعات عمده نیبه وجود آمده است. در ا

 قیو منبع آب آن از کشور افغانستان )از طر زیآن ناچ یبارندگ زانیمتر است. م ۹۰۰ ایراز سطح د

. است ادیز ریرطوبت کم و تبخ یخشک و دارا ستانیس ی. هواشودیم نی( تأمرمندیرودخانه ه

 .باشدیمنطقه م ییمهم آب و هوا یهااز مشخصه یکی ستانیروزه س ۱۲۰ یبادها

ن آ یلوت و حد جنوب ریآن کو یاست که حد شمال یپهناور نیبلوچستان، سرزم منطقه

 یهااست و اطراف آن را کوه یکوهستان عتیطب یمنطقه عمدتاً دارا نیعمان است. ا یایدر

 ایمتر از سطح در ۳۴۹۷متر و بزمان با ارتفاع  ۴۰۴۲فراگرفته است. تفتان با ارتفاع  یمتعدد

 .شوندیبلوچستان محسوب م منطقهارتفاعات  نیترمهم

استان  یگیدر غرب استان و در همسا انینقطه بلوچستان در حوزه جازمور نیترپست

 یهادر دامنه ژهیوبه یاز نواح یبلوچستان عمدتاً گرم و در بعض یوهواشده است. آبکرمان واقع

 معتدل است. یوهواآب یتان داراتف

 وهواآب ـ 7 ـ 1

 .شودیاستان سیستان و بلوچستان ازنظر آب و هوایی به چهار حوزه اقلیمی تقسیم م

 شمالی حوزه ـ 1 ـ 7 ـ 1

تحت تأثیر  یطورکلو به گیردبرمی در جوار آن رااین حوزه دشت سیستان و مناطق هم

خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی حوزه هیرمند است. میزان نزوالت جوی در آن بسیار ناچیز و به 

. حوزه شمالی تحت شودیخشک تلقی م یادر سال رسیده و درمجموع منطقه مترمیلی ۶۰تا  ۴۵

ز ی اابری از شمال و جریان خشک و گرم کویر)گرم و مرطوب( هوایی تروپیکال  یهاتودهتأثیر 
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داد تا پایان شهریور از سمت خر لیروزه که از اوا ۱۲۰منشأ کویر یا افغانستان قرار دارد. وزش باد 

 عامل فرسایش طبیعی است. نیتریغربی در این حوزه جریان دارد، اصلشمال

 حوزه میانی ـ 2 ـ 7 ـ 1

زاهدان، خاش و شمال سراوان را در برگرفته و خصوصیات  یهااین حوزه، شهرستان

 حوزه مشکیل بر آن تأثیر مستقیم دارد. یتوپوگراف

هوای سیبری  تأثیر جریانبودن منطقه از جریان مرطوب تابستانی اقیانوس هند و  دور

 در آن باعث استیالی اقلیم خشک و کویری شده است.

 غربی میانی حوزه ـ 3 ـ 7 ـ 1

حوزه شامل آبریز شرق جازموریان و مناطق گرم سراوان بوده که در فصل تابستان  نیا

هوایی تروپیکال خشک، از شمال غرب و جریان مرطوب اقیانوس هند از  یهاتحت تأثیر توده

جنوب و جریان خشک و گرم عربستان قرار دارد. این حوزه در فصل زمستان از جریان هوایی 

 .ردیپذیهوایی مرطوب غرب نیز تأثیر م یهان تودهچنیخشک و سرد قطبی و هم

 جنوبی حوزه ـ 4 ـ 7 ـ 1

 یهااین حوزه محدوده شهرستان چابهار، شهرستان کنارک، بخش وسیعی از شهرستان

 یهاگیرد. حوزه جنوبی کامالً متأثر از خصوصیات توپوگرافیک کوهبر می و سرباز را در کشهرین

مان و اقیانوس هند است. دامنه نوسانات بارندگی در بشاگرد و جریان هوایی برخاسته از دریای ع

در سال متغیر است. این منطقه دارای هوایی گرم بوده  مترمیلی ۱۸۵تا  مترمیلی ۱۱۴ ازچابهار 

 .پذیردمی تأثیر مانسون جریان و غربی جنوب –و از جریان هوایی جنوب شرقی 
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 یعیعوارض طب ـ 8 ـ 1

 ارتفاعات ـ 1 ـ 8 ـ 1

شرق چاله  یهایاست و شامل ناهموار رانیمرکز ا یهاکوهاستان جزء رشته نیا یهاکوه

از شمال به  یکوهستان ی. پهناباشدیم انیچاله جازمور یو جنوب یشرق وارهیلوت و ارتفاعات د

 .شوندیشامل دو قسمت م هایناهموار نیا یکل طور. بهابدییم شیجنوب افزا

 )ماشکل( و سواحل دیماشک ابانیب ان،یچاله لوت و جازمور نیها بکوه نیا: بلوچستان یهاکوه

اند از: کوه تفتان، کوه بزمان، کوه عبارت هیناح نیاند. ارتفاعات مهم اعمان گسترده شده یایدر

 پشت.بم یهاکوه و کوه اهیملک س رگ،یب

است. شده  شهر خاش واقع یشرقشمال یلومتریک ۵۰و در  رانیا یجنوب شرق در: تفتان کوه

است که از دهانه  رانیفعال امهین یهافشاناز آتش یکی ایمتر از سطح در ۴۰۴۲کوه با ارتفاع  نیا

 . شودیآن همواره بخار گوگرد خارج م

قرارگرفته است.  ایمتر از سطح در ۳۴۹۷با ارتفاع  انیکوه در شمال چاله جازمور نیا :بزمان کوه

 .کندیجدا م انیها چاله لوت را از جازمورکوه نیا

 است. زیاستان ن یریاز مناطق عشا یکیارتفاعات شهرستان سراوان است و  از: رگیب کوه

و در شمال  ایمتر از سطح در ۱۶۴۲خاموش است با ارتفاع  یفشانکوه آتش نیا :کوه اهیس ملک

 پاکستان و افغانستان است. ران،یمشترک ا یشده و نقطه مرزشهر زاهدان واقع

 اند.شده ها در حدفاصل شهرستان سراوان و چابهار واقعکوه نیا: پشتبم یهاکوه

 لوت را از بلوچستان ریشده و کو ها در غرب استان واقعکوهرشته نیا: رسورانیپ یهاکوهرشته

 .کندیجدا م

هستند  یافشرده یهایخوردگنیشامل چ ،یجنوب یها، جهت شمالکوه نیا :ستانیس یهاکوه

 .گرددیم یمنته ستانیلوت و از شرق به دشت س ابانیکه از غرب به ب

فرارود و کوهزرد،  نیهامون و در مغرب زابل ب هیکوه خواجه در حاش یتوده بازالت: خواجه کوه

 متر است. ۹۰۰حدود  ایکوه از سطح در نیاست. ارتفاع ا ستانیتنها کوه دشت س
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 هارودخانه ـ 2 ـ 8 ـ 1

 منطقه یاتیشاهرگ ح قتیو در حق ستانیآب دشت س نیتأم یمنبع اصل :رمندیرودخانه ه

غرب کابل در  یلومتریدر چهل ک غمایهندوکش و ارتفاعات بابا یهــااست که از کوه ستانیس

و  شودیم رانیوارد خاک ا لومتریک ۱۰۵۰مسافت  یو پس از ط ردیگیم افغانستان سرچشــمه

 انیو پر کندیم دایپ انیشاخه در امتداد مرز جر کیود. شیم میبه دوشاخه تقس یدر نقطه مرز

 یدر نوار مرز انیشاخه پس از جر نیکه ا شودیم دهیوافغانستان( نام رانی) مرز مشترک ا یمرز

 اچهیبه در تاًیاز آن وارد خاک افغانستان شده و نها رهیوغ اتکین ردل،یش یهاو انشعاب شاخه

ه منطق نیوارد خاک ا مایمستق غــــربی – یجنوب شـــرق هیحدر نا گری. شاخه دزدیریهامون م

از آن  «یطاهر» و « شهر » رود )نهر(  یهاتحت نام ی. در محل سد زهک دوشاخه فرعگرددیم

سد  لومتریچند ک یو پس از ط دهدیم ریدر همان جهت ادامه مس یمنفک شده و شاخه اصل

. رددگیهامون م اچهیوارد در« رگ باغ لو» در محل  تاًیو نها هیبر آن تعب« نهر آب » و پل ستانیس

جهت  ۴ و ۳انهار درجه  ر،یدر طول مس یو فرع یاصل یهاشاخه هیاست از کل حیالزم به توض

 .کندیم دایانشعاب پ یکشاورز یشرب اراض

 ۱۲۰پر آب بلوچستان و از ارتفاعات کارواندر که در  یدائم یهااز رودخانه یکی :بمپور رودخانه

شاخه عمده رودخانه بمپور  شده، سرچشمه گرفته است. سهواقع رانشهریا یشرقشمال یلومتریک

 یو مشروب نمودن روستاها وستنیو دامن که پس از به هم پ رندگانیاند از: کارواندر، اعبارت

 نیا آب یسد بمپور را مشروب نموده و مابق یاراض هیبه سد بمپور، کل دنیرس نیچنو هم اطراف

 .زدیریم انیجازمور یگزارهایودخانه به رر

رودخانه باهوکالت است. طول رودخانه سرباز  یاصل یهارودخانه از شاخه نیا: سرباز رودخانه

که  شودیم لیتشک یفرع یرودها وستنیاست و خود از به هم پ لومتریک ۱۷۰تا باهو کالت 

 یهانیاست و زم ادیرودخانه ز نیا ریدر مس هایرودخانه نسکند است. تراکم آباد هاآن نیتربزرگ

 .گرددیرودخانه مشروب م نیاز هم هاآن یزراع

و پس از گذشتن از  دیآیکاجو و سرباز به وجود م وستنیاز به هم پ :باهوکالت رودخانه

که از  نیشیو سد پ زدیریعمان م یایگواتر در در جیبه خل ،یاریباهوکالت و دشت یهادشت

 نیشده است. ارودخانه بسته نیا یاستان است، بر رو نیدر جنوب ا یآب ساتیتأس نیترمهم
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نور جا نیجانور نادر و در معرض انقراض است ا نیا ،«گاندو» ،کوتاهتمساح پوزه ستگاهیرودخانه ز

 .افتی توانیکه در اطراف کاجو و سرباز وجود دارد، م ییهارا در برکه

 شهرکیو اطراف ن« تنگ سرحه »  از ارتفاعات ،یالبیرودخانه س نیا :(کشهری)ن ریکه رودخانه

 . زدیریعمان م یایدر غرب کنارک به در تاًیآن نها یهاالبیسرچشمه گرفته س

 بی، س یبلوچستان )زابل یجنوب شرق یهارودخانه از کوه نیا :)ماشکل( دیماشک رودخانه

سرحد به آن  یهاکوه یهاالبیو پس از عبور از شمال بم پشت، س ردیگیم وسوران( سرچشمه

روتک و  ش،یمیاند از سرودخانه عبارت نیا یاصل یها. شاخهشودیو وارد پاکستان م ونددیپیم

 و شهر سراوان نقش دارند. یوسوران زابل بیمناطق س یدر آباد یبه نحو کیکه هر  دیماشک

و پس از مشروب  ردیگیرودخانه از ارتفاعات فنوج و بنت سرچشمه م نیا :رابچ )فنوج( رودخانه

 یایاطراف خود وارد شهرستان چابهار شده و ازآنجا به در یو روستاها یاز اراض یاریکردن بس

 .زدیریعمان م

و پس  ردیگیرودخانه از ارتفاعات اطراف کوه تفتان سرچشمه م نیا :رودخانه تهالب )تلخ آب(

 شیشرق په سمت جنوبجاوه )دشت تهالب( بریم هیو عبور از ناح زین الداز مشروب ساخت

 .شودیوارد پاکستان م رانیو با الحاق به شاخه گزو، پر آب گشته و از مرز ا ودریم

 هااچهیدر ـ 3 ـ 8 ـ 1

و  لومترمربعیک ۴۰۰۰با مساحت  ستانیدر دشت س اچهیدر نیا :(ستانیهامون)س اچهیدر

 کشور است که در شمال و نیریآب ش اچهیدر نیتر( بزرگیمتر )در فصول پرآب ۵عمق متوسط 

است.  هشدمیتقس رمندیو ه یدشت قرارگرفته است و به سه قسمت پوزک، صابور نیا یغربشمال

د، خاش رود از فراه رود، چخان رو ،یمرز انیپر هرودخان ستان،یرودخانه س قیاز طر اچهیدر نیا

 .شودیم هیتغذ گریکوچک د ، شورو و چند رودخانهافغانستان و بندان

 هایسالدر  یماه دیآن و امکان پرورش و ص نیریبه خاطر آب ش اچهیدر نیا تیاهم

 یدر مواقع پرآب نیچن. همباشدیآن م یزارهایو ن هیحاش قیها از طرعلوفه دام نیو تأم یپرآب

طرف مرز افغانستان به اچه،یدر یدر قسمت جنوب غرب لهیآبراه ش قیاز طر اچهیمازاد آب در

 .رودیزارها فرو مبنام گودِ زره در شن یو در محل گرددیبرم
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 آن در استان تربیششده و است و در مغرب بلوچستان واقع یفصل اچهیدر: انیجازمور اچهیدر

 رودلیهل یشاهسواران قرارگرفته است. رودها یهامکران و کوه یهاکوه نیکرمان قرار دارد و ماب

 فرورفتن ینیریش نیاست و علت ا نیریآب ش یدارا اچهیدر نی. ازندیریم اچهیدر نیو بمپور به ا

 است. یفراوان یو علفزارها زارهاین یو دارا باشدیاست و ساکن نم نآ یهانیآب در زم

 یبارندگ زانیم ـ 9 ـ 1

 ۱۳۹۶ استان در سال یهواشناس یهاستگاهیساالنه را در ا یبارندگ زانی، م۳-۱جدول

 ۳/۶۳با  یبارندگ زانیم ینتربیش زین ۱۳۹۶در سال شودیطور که مالحظه مهمان دهدینشان م

 شده است.زابل گزارش ستگاهیاز ا مترمیلی ۷/۱۰با  زانیم نیو کمتر رانشهریا ستگاهیاز ا مترمیلی

بارش  زانیدر سطح استان م سنجش یهاستگاهیا هیدر کل کهگردد مشخص می نیچنمه

 یبارندگ زانیم نیتربیش. است کاهش داشته ۱۳۹۵نسبت به سال  ۱۳۹۶شده در سال گزارش

 بوده است. اسفندماهدر  ۱۳۹۶سال 

 حرارت درجه ـ 10 ـ 1

استان  یهواشناس ستگاهیا یدارا یشهرها یهوا یدما تیاطالعات وضع ۴-۱جدول  در

به۱۳۹۶ و۱۳۹۵ هایسالشده، حداقل مطلق دما در آورده شده است. براساس اطالعات گزارش

در سال زیزاهدان و حداکثر مطلق دما ن ستگاهیاز ا گرادیدرجه سانت - ۴/۱۱و  -۸/۷با  بیترت

 گرادیدرجه سانت ۷/۵۱راسک با  ستگاهیاز ا ۱۳۹۶و در سال  ۵/۴۸کشهر با ین ستگاهیاز ا ۱۳۹۵

است. شده ثبتصفر  یباال



 

 1396سال طیاستان برحسب ماه  یهواشناس ستگاهی( در امترمیلیساالنه ) یبارندگ :3-1جدول 

 ایستگاه     

 ماه
 جمع نصرت آباد میرجاوه نیکشهر سراوان زهک زاهدان زابل راسک خاش چابهار ایرانشهر

 77/1 ۲۰/۴ ۲/۲ ۰ ۰/۴ ۱۲/۲ ۱۲/۳ ۵/۱ ۲/۸ ۱۶/۹ ۰ ۴/۸ فروردین

 29/3 ۰ ۵/۴ ۱۴/۴ ۲/۴ ۰ ۴/۷ ۰ ۱/۸ ۰/۴ ۰ ۰/۲ اردیبهشت

 3/2 ۰ ۰ ۰ ۳/۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خرداد

 39 ۰ ۰ ۲ ۳/۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳/۹ تیر

 0/9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۹ مرداد

 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شهریور

 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مهر

 25/7 ۰ ۳/۲ ۰ ۰/۳ ۰ ۰ ۰ ۱۷/۷ ۴/۵ ۰ ۰ آبان

 6/6 ۰ ۰ ۲/۴ ۰/۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/۸ ۲ ۰/۱ آذر

 3/5 ۲/۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دی

 28 ۰/۶ ۰/۹ ۰ ۲ ۰ ۷/۴ ۰ ۱۰ ۶/۶ ۰ ۰/۵ بهمن

 138 ۳/۴ ۱/۸ ۲۶/۶ ۲۱/۵ ۲/۶ ۴/۵ ۵/۶ ۱۶/۲ ۹/۳ ۲۳/۶ ۲۲/۹ اسفند

 351 26/9 13/5 45/4 33/2 14/8 29/9 10/7 48/5 39/5 25/6 63/3 جمع

 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار



 

 1397-1395 هایسال طی (سلسیوساستان )درجه  یهواشناس ستگاهیا یهوا یدما: 4-1جدول 

 / سال ایستگاه
 متوسط سالیانه حداکثر مطلق حداقل مطلق

1395 1396 1397 1395 1396 1397 1395 1396 1397 

 - ۵/۲۷ ۶/۲۷ - ۹/۴۸ ۵/۴۷ - ۴/۰ ۶/۲ ایرانشهر

 - ۴/۲۷ ۹/۲۶ - ۱/۴۴ ۴/۳۶ - ۱/۱۲ ۱/۱۱ چابهار

 - ۹/۲۰ ۱/۲۱ - ۲/۴۲ ۶/۴۱ - -۹/۵ -۵/۴ خاش

 - ۸/۲۳ ۵/۲۳ - ۸/۴۸ ۸/۴۷ - -۱/۷ -۳/۴ زابل

 - ۶/۱۹ ۸/۱۹ - ۴/۴۳ ۵/۴۱ - -۴/۱۱ -۸/۷ زاهدان

 - ۹/۲۳ ۵/۲۳ - ۴۹ ۴/۴۸ - -۶ -۴ زهک

 - ۸/۲۲ ۹/۲۲ - ۴۴ ۵/۴۲ - -۷/۲ -۲/۲ سراوان

 - ۸/۲۸ ۶/۲۸ - ۸/۵۰ ۵/۴۸ - ۴/۵ ۴/۵ نیکشهر

 - ۵/۲۴ ۴/۲۴ - ۴/۴۷ ۳/۴۶ - -۶/۴ -۲/۲ میرجاوه

 - ۹/۲۲ ۱/۲۳ - ۵/۴۵ ۲/۴۵ - -۶ -۹/۲ آبادنصرت

 - ۴/۲۹ ۲/۲۹ - ۷/۵۱ ۴۹ - ۶ ۷ راسک
 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار
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و هم  ۱۳۹۵که هم در سال  دهدیدما نشان م انهیاطالعات مربوط به ستون متوسط سال

 نیترگرم گرادیدرجه سانت ۴/۲۹و  ۲/۲۹ انهیسال ی، شهر راسک با متوسط دما ۱۳۹۶سال در 

 هایسال یبرا بیترت)به گرادیدرجه سانت ۶/۱۹و  ۸/۱۹متوسط  ینقطه استان و زاهدان با دما

 نقطه استان بوده است.  نیدتر( سر۱۳۹۶و  ۱۳۹۵

 ۱۳۸۵ هایسالدر خالل  مترمیلیارتفاع بارش ساالنه برحسب  نیانگیم ۵-۱جدول  در

ی، مالحظه مشدهثبتکشور آمده است. مطابق اطالعات  هایاستان ریبا سا اسیو در ق ۱۳۹۵تا 

و  زانیراست و لذا برنامه یکه اورژانس ستیمطلوب ن تنهانهاستان  تیوضع ثیح نیکه از ا شود

 زیر و نبکم آب هایفعالیتجد بر توسعه  طوربه دیبا یو محل یمل رانیگمیمو تص سازانمیتصم

 مصارف آب از طرق گوناگون متمرکز شوند. یسازنهیبه

 مترمیلی برحسبارتفاع بارش ساالنه استان  نیانگیرتبه و م: 5-1جدول 

 کشور رتبه در رمتمیلی برحسبمقدار  سال آماری

۱۳۸۵ ۴۸/۷۸ ۲۸ 

۱۳۸۶ ۸۱/۶۴ ۲۵ 

۱۳۸۷ ۶۷/۲۴ ۲۴ 

۱۳۸۸ ۱۳۷/۰۸ ۲۹ 

۱۳۸۹ ۱۰۷/۱۸ ۲۸ 

۱۳۹۰ ۷۴/۱ ۲۸ 

۱۳۹۱ ۷۲ ۳۱ 

۱۳۹۲ ۱۵۰/۶ ۲۶ 

۱۳۹۳ ۷۸/۵ ۳۱ 

۱۳۹۴ ۷۱ ۳۰ 

۱۳۹۵ ۹۲/۸ ۳۰ 

۱۳۹۶ - - 
 ۱۳۹۷ استان یسالنامه آمار: مأخذ
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 و رتبه استان ریاخ انیبارش متوسط ساالنه استان در سال زانیدهنده م، نشان۱-۱شکل 

 .باشدیدر کشور م ثیح نیاز ا

 
 ریاخ انیمتوسط ارتفاع بارش ساالنه استان و رتبه آن در کشور در سال: 1-1شکل 

 و بلوچستان ستانیاستان س ستیزطیمح یمعرف ـ 11 ـ 1

استان  نیعنوان پهناورتربه  کیلومترمربع ۱۸۷۵۰۲سیستان و بلوچستان با وسعت  استان

درصد از وسعت کل  ۲/۱۱ شرقی ایران واقع گردیده است. این استان بیش ازدر جنوبکشور 

 تیریمنطقه تحت مد۱۳هکتار آن در قالب  ۱۴۸۲۰۴۳ عیپهنه وس نیکشور را در برگرفته که از ا

 نیهشتم گاهیو در جا باشدیدرصد از کل سطح استان م ۹۴/۷ تقریباًاست که  دهیرسبه ثبت 

شده با مناطق حفاظت ثیاست و مطابق آمار از ح قرارگرفتهمناطق تحت مدیریت  نظر ازاستان 

 ۳۷۰۷۸۶و از منظر مساحت جنگل با مساحت  یچهارم کشور گاهیهکتار جا ۸۸۶۰۱۸مساحت 

 یابانیب یهادهیهکتار مقام چهارم کشور از نگاه پد ۴۸۰۴۹۵۶و با  یورپانزدهم کش گاهیهکتار جا

 را داراست.
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اکوسیستم زیبای  شور دریای عمان در جنوب استان، هایآب، با توجه به وجود استان نیا

 یهامون در شمال استان، تالق المللیبین و تاالبدر غرب استان، دریاچه آب شیرین  کویر لوت

.. از تنوع و . یارتفاع راتییدامنه تغ ،یمی(، تنوع اقلیعمان و خلیج یتوران رانی)ا یاهیگ شگاهیرو ۲

 ۱۱۰ یو بلوچستان با دارا بودن متوسط بارندگ ستانیباشد. استان سباالیی برخوردار می یستیز

 نیچنو هم ییایجغراف تیموقع لیبه دل یول شود،یجزء مناطق خشک محسوب م یمتریلیم

 یهااهستگیاز ز یکیاستان را به  نیکه دارد ا یشناسنیخاص زم تیو وضع یاهیو گ یجانور یغنا

 یاستان دارا نیا باشد،یم فردمنحصربه یستیز یغنا یکرده است که دارا لیبدکشور ت یغن

به  توانیاست، که از آن جمله م یشاخص جانور یهافراوان و گونه یهاستگاهیمناطق بکر و ز

 .کرد اشاره …و  ییایجانوران در ،ی، پرندگان شکار کوتاهپلنگ، تمساح پوزه اه،یخرس س

 ۳۵۰ از شیسطح مناطق است که ب ازنظراستان  نیو بلوچستان چهارم ستانیس استان

در شرق، تاالب هامون در شمال،  ینوار مرز لومتریک۱۱۰۰ها خور در جنوب،سواحل، ده لومتریک

 .باشدیمرتفع در مرکز م هاو کوهدر غرب  انیجازمور

 هامون وحشاتیپناهگاه ح-استان  تیریمناطق تحت مد یمعرف ـ 1 ـ 11 ـ 1

 ۴۳درجه و  ۶۱  تا قهیدق ۱۵درجه و  ۵۹ هامون در طول جغرافیایی وحشحیات پناهگاه

در غرب شهر زابل و  قهیدق ۲۶درجه و  ۳۱  تا قهیدق ۲۵درجه و  ۳۰ ییو عرض جغرافیا قهیدق

مورخ ۲۴۳مصوبه شماره  یاست. که ط دهیو بلوچستان واقع گرد ستانیدر شمال استان س

 تیریتحت مد وحشاتیعنوان پناهگاه حبه ستیزطیحفاظت مح یلعا یشورا ۲۸/۸/۱۳۸۱

 قرار گرفت. ستیزطیسازمان مح

 

 منطقه وسعت

 رمندیهکتار از رودخانه ه ۲۹۳۰۳۱بر بالغ یهامون با مساحت وحشاتیح پناهگاه

 .دوشیم ریسراز ستانیس یهاو به دشت شودیم زیربابا افغانستان سر یها)مشترک( که از کوه

 .شودیم رانیدر خاک افغانستان وارد مرز ا لومتریهزار ک کیرودخانه با گذر حدود  نیا
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 منطقه یاهیگ تنوع

 (، قاشق واش، شپشو، انواع تاغی)سلمک پلکس یآتر از: توانیم یاهیمهم گ یهاگونه از

 زر،یپ ارسالم،یشور، علف مورچه، او اهیاُشنان، س ،ییتاغ و زرد تاغ(، شور کوهسر، شور کاهو دی)سف

 کوچک، خارخسک یگز، شورگز، آالله، لوئ ،یسراب ،یسبط پاکوتاه، انواع گون، بارهنگ آب ،ین

 کاروان کش نام برد. چ،یق ،یابانیب

 

 منطقه یجانور تنوع

باکالن، آنقوت، دال و انواع پرندگان  نگو،یفالم کان،یاز پل توانیم یمهم جانور یهاگونه از

 پرندگان زمستان گذران در سطح نیا انیزمستان گذران اشاره کرد که از م یو کنار آبز یآبز

اردک مرمری، اردک  ،یگونه )اردک بلوطی، پلیکان پا خاکستر ۶المللی و در قوانین تعداد بین

ه چنین در قوانین اتحادیاند و همپذیر معرفی گردیدهآسیب (عقاب شاهی عقاب تاالبی سرسفید،

کفچه نوک، هوبره،  پلیکان پا خاکستری، یهاگونه به نام۵های درخطر انقراض، منع تجارت گونه

، عقاب Iگونه نیز به لحاظ وضعیت بحرانی جمعیتی در ضمیمه  ۳و  IIسارگپه، بحری، در ضمیمه 

 یاند. از خزندگان شاخص منطقه افعشده یبنددسته نیعقاب شاهی و شاه د،یسفدم دریایی

 به کپور و آمور اشاره کرد. توانیشاخص م انیانواع ماه و از یو جعفر یرانیدار اشاخ
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 از اردک مهاجر به هامون یتصویر: 2-1شکل 

 

 
 در دریاچه هامون ستانیمنطقه س یاز نشاط درخت گز بوم ی:تصویر3-1شکل 
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 شکارممنوع بزمان منطقه ـ 2 ـ 11 ـ 1

و  ستانیاستان س یهزار هکتار در جنوب غرب۳۰۰شکارممنوع بزمان با مساحت  منطقه

 ریمنطقه تحت تأث نیقرارگرفته است. ا انیو شرق حوزه جازمور رانشهریبلوچستان، شمال غرب ا

 نیسنگ یو ورود دام و چرا یجهت کشاورز یتصرف اراض ،یانسان تیورود جمع ه،یرویشکار ب

 نیا ۱۳۷۴خود را از دست داد. مجدداً در سال  یو جانور یاهیگ یهاستگاهیاحشام، عمده ز

قرار  موردتوجه ستیزطیحفاظت مح یعال یشورا قیعنوان منطقه شکارممنوع از طرمنطقه به

قرار گرفت و در  ستیزطیحفاظت مح یتیریمد یهادو دوره چهارساله تحت برنامه یگرفت و ط

 یو بازنگر شیمنطقه مورد پا نیا ۱۳۹۷. در سال باشدیم شکارممنوعجزو مناطق  زیحال حاضر ن

شده در حال منطقه به منطقه حفاظت یمجدد قرارگرفته است و جهت ارتقاء سطح حفاظت

 .باشدمی یریگیپ

 ،یکیمنطقه ازلحاظ اکولوژ نیا تیاست . اهم یو توران رانیجزء فلور ا یاهیپوشش گ ازنظر

 یو فوقان یتحتان یهااست که در اشکوب یاژهیو یاهیو پوشش گ نیخاص سرزم یهایژگیو

 را یو توران رانیفلور ا یاهیگ یهااکثر گونه کهیطورمنطقه برحسب ارتفاع منطقه وجود دارد به

ت قسم نیدرمنه، بادام و بنه در ا لیاز قب یمهم مراتع استپ یهادر آن مشاهده کرد. گونه توانیم

قوچ و -جبیر-پلنگ  توانیشاخص م یجانور یها. از گونهشوندیغالب محسوب م یهاجزء گونه

 نام برد. توانیانواع خزنده را م-تیهو-کبک -کوکر -کل وبر- شیم

 شده گاندومنطقه حفاظت ـ 3 ـ 11 ـ 1

شده گاندو در محدوده سیاسی استان سیستان و بلوچستان و در محدوده منطقه حفاظت

 ۶۱ثانیه تا  ۴۰دقیقه و ۹درجه و  ۶۱چابهـار و راسک و در موقعیت جغرافیایی  یهاشهرستان

ثانیه  ۴۰دقیقه  ۳درجه و  ۲۵النهار گرینویچ و ثانیه طول خاوری از نصف ۳۰دقیقه و  ۵۳درجه و 

با  ۱۳۴۹ثانیه عرض شمالی از خط استوا قرارگرفته است. در سال  ۲۰دقیقه و  ۱۶ ودرجه  ۲۶تا 

 رییتغ« گاندو» سال بعد به ۱۲به جرگة مناطق تحت حفاظت کشور پیوست که« باهوکالت»نام 

 باشدمیهکتار  ۴۶۵۶۸۱نام یافت. وسعت منطقه مذکور 

 نادر یهاشده، یکی از تاالبمنطقه حفاظت نیجنوبی ا مهیبر آن، در بخشی از ن افزون

شده درصد از منطقه حفاظت ۵/۷هکتار )معادل  ۹/۳۴۴۴۵کیلومتر و مساحت  ۶۰جهان با طول 
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تاالب  ۲۰گاندو( وجود دارد. تاالبی که بر پایه موقعیت ارزشی یا منزلت آن، در شمار یکی از 

 ن رامسر به ثبت رسیده است. جهانی کنوانسیو یهادر سیاهة تاالب شور،ک یالمللنیب

، رویشگاه یکی از بکرترین هکتار از اراضی ساحلی خلیج گواتر ۴۰۰از این گذشته، بیش از 

عنوان تنها اجتماعات به ۱۹۷۲که در سال  ییهاجنگل شود،یمانگرو ایران محسوب م یهاجنگل

 MAB کرهستیان و زمعرف اقلیم حیاتی پالئوتروپیک با برخورداری از معیارهای برنامه انس

 است. شدهثبتها گاهگاه زیست سپهر برگزیده و در شبکه جهانی اندوختهاندوخته نعنوابه

 

 
 تمساح پوزه کوتاه )گاندو(: تصویری از 4-1شکل 

 

در استان سیستان و بلوچستان  شدهییگونة گیاهی شناسا ۱۲۰۰از حدود بیش از 

شده گاندو زیست در منطقه حفاظت تیره ۴۹درصد( متعلق به  ۵/۱۲گونه گیاهی ) ۱۵۰کم دست

در معرض خطر بودن یا انحصاری و کمیاب بودن  ازنظر هاآنگونه از  ۲۱که حدود  کنندیم

 یهااز کل گونه درصد ۵/۱۲در حالی رویشگاه  مطالعه مورد منطقهکه اهمیت دارند. جالب آن

استان سیستان و بلوچستان  درصد از مساحت ۵/۲شده در استان است که خود کمتر از شناخته
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)پاکستانی  کهور-کنار-چش-کلیر-به حرا توانیشاخص منطقه م یهارا اشغال کرده است، از گونه

 و ایرانی( اشاره کرد.

 
 از منطقه حفاظت شده گاندو یینما :5-1شکل 

 

داران را در گاندو از مهره یرینظمتنوع و کم یهاتجمع گونه توانیم ،یاز منظر تنوع جانور

درصد کل  ۵/۱۷گونه پستاندار ) ۲۸به  هاآنموجود  یهاکه شمار گونه یدارانمالحظه کرد. مهره

 ۷۱درصد پرندگان موجود در کشور(،  ۳۹گونه پرنده )بیش از  ۱۹۲پستانداران موجود در کشور(، 

درصد از کل  ۵/۲۳گونه دوزیست ) ۴شده کشور(، درصد خزندگان شناخته ۴۰گونه خزنده )

 ۳۸۰شده کشور(، یعنی مجموعاً درصد از ماهیان شناخته ۹/۴۸گونه ماهی ) ۸۵دوزیستان کشور( و 

گیاهی،  یهاگونه ارزشمند از پالنکتون ۹۳کم تعداد، دست این عالوه بر این، باید به .رسدیگونه م

پوستان هم اضافه گونه از سخت ۲۴گونه بنتوز و  ۱۴جانوری،  یهاگروه مختلف از پالنکتون ۳۳

انواع -تمساح پوزه کوتاه ،یراه بلوچبه سنجاب راه توانیم زین یشاخص جانور یهااز گونه کرد.

 .کرداشاره  یو کنارآبز یانواع پرندگان آبز-پلیکان-فالمینگو-ندلفی-ماردریایی-پشت دریاییالک
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 پشت منطقه حفاظت شده گاندوکال: 6-1شکل 

 

 
 سنجاب راهراه بلوچستان: 7-1شکل 

 

 شده پوزکمنطقه حفاظت ـ 4 ـ 11 ـ 1

ماره مصوبه ش یو بلوچستان واقع است که ط ستانیشده کوه در استان سحفاظتمنطقه 

شده منطقه حفاظت عنوانبه ستیزطیحفاظت مح یعال یشورا ۱۳۷۸/ ۱۵/۱۰مورخ  ۱۸۵

 .دیو اعالم گرد نییتع یجنگل
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 یلومتریک ۲۵و بلوچستان در  ستانیهکتار در استان س ۴۶۱۴۴منطقه که یا مساحت این

شده درآمد دارای اقلیم فراخشک صورت حفاظتبه ۱۳۷۸شهر قرار دارد. از سال کینجنوب شهرستان 

 اصلی فراوان است. یهاکه دارای رودها و آبراهه یماهوردشتی است و تپه یگرم است. منطقه اسپ

 هانای،کهور، استبرق، از گشور با پوشش گیاهی ضعیف است. دازپوزک دارای اراضی  کوه

 ش،یقوچ و م اه،یپلنگ، خرس س به توانیو از پستانداران منطقه م باشندیمنطقه م نیشاخص ا

خدنگ، موش دوپا و ... اشاره  ،یشغال، خرگوش، سنجاب بلوچ ،یروباه شن ،یکل و بز، روباه معمول

شبگرد  ،یکبک، باقرقره، هدهد، سبزقبا، چکاوک کاکل هو،یت توانیپرندگان منطقه م زکرد، ا

انواع کوکرها  ،یرفتیدراج، ج ،یاغراب گردن قهوه د،یسفچک دمچک اه،یچک سرسچک ،یبلوچ

 .را نام برد یو انواع پرندگان شکار

 شیکه در گو باشدیم ییایآس اهیخرس س یهاستگاهیز نیتراز مهم یکیمنطقه  نیا

شده پوزک تاکنون در منطقه حفاظت اهیتعداد خرس س نیشتری. بشودیم دهیمم نام یمحل

 شده است. مشاهده

 
 منطقه حفاظت شده کوه پوزک ییایآس اهیخرس س: 8-1شکل 

 

 رکیشده کوه بمنطقه حفاظت ـ 5 ـ 11 ـ 1

طول  قهیدق ۳۳درجه و  ۶۱ ییایجغراف تیدر موقع رکیشده کوه بمنطقه حفاظت

 ۷۳۲۱۷منطقه با مساحت  نیقرار دارد. ا ییعرض جغرافیا قهیدق ۱۳درجه و  ۲۷و   جغرافیایی
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صوبه م یکه ط قرارگرفتهو بلوچستان  ستانیشهرستان سراوان در استان س یکیهکتار در نزد

شده عنوان منطقه حفاظتبه ستیزطیحفاظت مح یعال یشورا ۱۳۷۸/ ۱۵/۱۰مورخ  ۱۸۴شماره 

 .دیو اعالم گرد نییتع یجنگل

ها و در حاشیه بوده که از کوه ییهاکوه باریک با دشت رشتهکیمنطقه مذکور شامل 

ن شروع و پس از گذشت یاز مرکز زابل رکیکوه بشده است. رشته زیاطراف کامالً متما یماهورهاتپه

در استان  نالودیب یهابه کوه رجندی، زاهدان و بتفتان یهااز شهرستان خاش و اتصال به کوه

 یوهواآب ی. داراباشدیقله بلند استان پس از تفتان م نیه دومکو نی. قله اشودیمتصل م انخراس

گردشگری و کوهنوردی فراوان همچون آبشارهای حشانی،  یهابوده، از جاذبه یمطبوع و معتدل

 های پرجاذبه ماهانی، رضی و گتی برخوردار است.تاجانی، گیشتوک و دره

از  ینغ یفراوان و پوشش یهاو درخور توجه با گونه بایز اریبس یعتیطب یدارا رکیب کوه

از هفتادوپنج نوع از  شیو تاکنون ب باشدیارژن و زیتون وحشی و... م ؛یکوهبنه؛ بادام درختان

است و در  شده ییو ... شناسا شنی، آوی، طوترازگند، کلپوره، گواتک، مور لیاز قب یداروئ اهانیگ

 یهاصمغ ریو سا اهانیگ نیا یآورمنطقه جهت جمع یاز مردم و اهال یاریپر آب بس هایسال

 ندیآیمنطقه م نیبه ا یمحل یهاقارچ نیو همچن یداروئ

، ی، بز کوهازجمله پلنگ، قوچ یهاگونه یدارا یجانور یهابه لحاظ وجود گونه رکیب کوه

ها اع عقابانو ،یبل کوه، بل هویمانند کبک، ت یو پرندگان ی، خرس، سمور سنگری، کفتار، شگرگ

 .باشدیو ... م

 نیترهزار هکتار در سراوان مهم ۷۰کوه بیرک با گستره بیش از 'شده حفاظت منطقه

دنیا را  نژادهای پلنگ در نیتریکی از بزرگ گونهنیزیستگاه پلنگ در بلوچستان ایران است که ا

یسانت ۱۸۰کیلوگرم و طول بدنش به  ۹۰بالغ به  گونهنی. وزن یک پلنگ از ادهدینیز تشکیل م

این حیوان وجود دارد.  یهاسفید، زرد، زرد قرمز یا زرد خاکستری در خال یهاو رنگ رسدیمترم

متر،  ۵۰۰این نوع پلنگ ایرانی زندگی در نقاط جنگلی و کوهستانی، ارتفاعات باالی سه هزار و 

. خوراک اصلی این جانور گوسفند، دهدیو نزدیک رودخانه را ترجیح م یانواحی پردرخت و صخره

 کوچک حیوانات و چرندگان پرندگان، از شکار، بودن کمیاب صورت در و است …و  یبز وحش

 .کندمی تغذیه نیز دیگر
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 لهیشده شحفاظت منطقه ـ 6 ـ 11 ـ 1

 ۶۱ و بلوچستان و به طول جغرافیایی ستانیواقع در استان س لهیشده شحفاظت منطقه

منطقه حفاظت شده  است. شدهواقع قهیدق ۲۲درجه و  ۳۰ ییو عرض جغرافیا قهیدق ۴درجه و 

عنوان منطقه به ۱۵/۱۰/۱۳۷۸مورخ  ۱۸۶مصوبه شماره  یهکتار ط ۶۵۲۵شیله با مساحت 

 و تحت حفاظت قرار گرفت. نییتع یشده جنگلحفاظت

 

 یو تنوع جانور یاهیگ پوشش

گیاهی دیگری شامل تاغ،  یهاگونهگز پوشش قالب این منطقه است و عالوه بر آن درخت

. شده استآتریپلکس، علف شور، ترات و اسنکبیل تنوع پوشش گیاهی این منطقه حفاظت

معمولی، شغال، تشی،  روباه گربه وحشی، اند از جبیر،اصلی جانوری منطقه عبارت یهاگونه

حرایی، انواع سارگپه، دلیجه، چکاوک هدهدی، چکاوک کاکلی، ص بخرگوش، هوبره، دراج، عقا

 سانان.انواع گنجشک

 

 
 لهیمنطقه ش یاهیپوشش گ: 9-1شکل 
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 بلبل آب شکارممنوعمنطقه  ـ 7 ـ 11 ـ 1

هکتار در  ۱۳۰۰۰۰و بلوچستان با مساحت  ستانیبلبل آب در استان س شکارممنوعمنطقه 

 شهرستان زاهدان و در منطقه نصرت آباد قراردارد.

 
 منطقه شکارممنوع بلبل آب یوانیح یاز گونه یریتصو: 10-1شکل 

 

 یو تنوع جانور یاهیگ پوشش

در استان بوده که به این لحاظ دارای  یمناطق اکوتون ازجملهشکارممنوع بلبل آب  منطقه

. این منطقه در حاشیه کویر واقع گردیده و جاده باشدیتنوع زیستی و اقلیمی حائز اهمیت م

 .است شده آن زیستگاه جداسازی سبب بم –زاهدان 

ها به تابستان . حداکثر درجه حرارت درباشدیگرم و خشک م یوهواآب یدارا آبادنصرت

 زانیصفر و م ریز گرادیدرجه سانت ۳ها حداقل دما به و در زمستان گرادیسانت درجه ۴۲ یباال

آباد منطقه گرگ غرب نصرت ی. اطراف روستارسدیم متریلیم ۹۳آن به  انهیبارش سال

انند م یموجود پرندگان بوم یهاستگاهیاز ز یکی هحصاروئی دشت اومار –آب  بلشکارممنوع بل

 .باشدیهوبره،کبک و..... م

گیاهی دیگری شامل  یهاگونهگز پوشش قالب این منطقه است و عالوه بر آن درخت

تاغ، آتریپلکس، علف شور، ترات و اسنکبیل تنوع پوشش گیاهی  ،یکوهکسور، بنه، افدرا، بادام
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 ش،یاز: کل و بز و قوچ و م اندعبارتاصلی جانوری منطقه  یهاشده است. گونهاین منطقه حفاظت

معمولی، شغال، تشی، خرگوش، هوبره، دراج، عقاب صحرایی، انواع  روباه ی،وحش جبیر، گربه

 سانان.سارگپه، دلیجه، چکاوک هدهدی، چکاوک کاکلی، انواع گنجشک

 

 

 
 از منطقه شکارممنوع بلبل آب یریتصو: 11-1شکل 
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 منطقه شکارممنوع مک سرخ ـ 8 ـ 11 ـ 1

 
 منطقه یبه نام دراج بوم یپرندها: 12-1شکل 

 

هکتار در استان سیستان و بلوچستان و  ۱۳۰۰۰۰سرخ با وسعت مک شکارممنوعمنطقه 

ای گونهبه کندنهبندان از شرق منطقه عبور می –محور زاهدان واقع گردیده و از  هامونشهرستان 

ترین شهر به منطقه، شهر جدید رامشار به فاصله آید و نزدیکحساب میکه مرز شرقی منطقه به

باشد. متر می ۵۸۰و حداقل آن  ۱۹۷۸کیلومتر است. حداکثر ارتفاع از سطح دریا  ۵۰حدوداً 

 ماهوری است.دشت و تپه %۳۰منطقه کوهستانی و  %۷۰توپوگرافی  ازنظر

کهور و از  -بنه -درمنه -اسکنبیل -تاغ -توان به گزشاخص گیاهی آن میهای از گونه  

 توان به هوبره، جبیر، کل و بز، قوچ و میش اشاره کرد.های شاخص جانوری آن میگونه

 منطقه شکارممنوع پزم ـ 9 ـ 11 ـ 1

هکتار و در نوار ساحلی دریای عمان در استان  ۳۷۷۰۰پزم با وسعت  شکارممنوعمنطقه 

مورخ  ۵۲-۵۸۶۴۸این منطقه برابر آگهی رسمی شماره  است. شدهواقعسیستان و بلوچستان 

 شکارممنوعمنطقه  عنوانبهو سیصد و هشتاد و هفت  یک هزارسال  آذرماهاز یکم  ۱۳/۰۹/۱۳۸۷



 71│و بلوچستان ستانیبا استان س یی: آشناکمیفصل 

ها، گیباشد. ویژای آن میتنوع گونه سیستمی وهای این منطقه تنوع اکواز شاخصهمعرفی گردید. 

موقعیت جغرافیایی منطقه ازنظر  اند از :های حفاظتی منطقه عبارتمشخصات جغرافیایی و ارزش

تقسیمات کشور در استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک محدوده بین بخش مرکزی 

 باشد.کنارک و بخش کهیر می

های انبوه کهور ایرانی و در ی حرا، پوششهاپوشش گیاهی غالب منطقه شامل جنگل

 خورد.های کنار، گز، کلیر و انواع دیگر گیاهان بومی منطقه به چشم میمناطقی نیز گونه

 توانباشد که میوری شاخصی میهای جاندارای گونه وحشحیات ازنظرالذکر منطقه فوق

ر انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی دیگ، پلیکان، فالمینگو ،ییایمار در، پشت دریاییانواع الک به

 اشاره نمود.

 

 
 منطقه شکار ممنوع پزم یاهیپوشش گ: 13-1شکل 

 منطقه شکارممنوع بزمان ـ 10 ـ 11 ـ 1

غربی استان سیستان و هزار هکتار در جنوب۳۰۰منطقه شکارممنوع بزمان با مساحت 

بلوچستان، شمال غرب ایرانشهر و شرق حوزه جازموریان قرارگرفته است. این منطقه تحت تأثیر 

رویه، ورود جمعیت انسانی، تصرف اراضی جهت کشاورزی و ورود دام و چرای سنگین شکار بی
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این منطقه  ۱۳۷۴های گیاهی و جانوری خود را از دست داد. مجدداً در سال احشام، عمده زیستگاه

قرار گرفت و  موردتوجهزیست از طریق شورای عالی حفاظت محیط شکارممنوععنوان منطقه به

زیست قرار گرفت و در حال حاضر های مدیریتی حفاظت محیططی دو دوره چهارساله تحت برنامه

این منطقه جهت ارتقاء سطح حفاظتی  ۱۳۹۷باشد. در سال نیز جزء مناطق شکارممنوع می

 باشد.شده در حال پیگیری میو ارتقاء آن به منطقه حفاظت قرارگرفتهو بررسی  موردبازنگری

 

 
 پشت دریاییکتصویری از ال: 14-1شکل 

 

نظر پوشش گیاهی جزء فلور ایران و تورانی است . اهمیت این منطقه ازلحاظ  از

 های تحتانیای است که در اشکوبخاص سرزمین و پوشش گیاهی ویژه یهاویژگی اکولوژیکی،

های گیاهی فلور ایران و که اکثر گونهطوریو فوقانی منطقه برحسب ارتفاع منطقه وجود دارد به

 .توان در آن مشاهده کردنی را میتورا
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 تصویری از منطقه شکار ممنوع بزمان: 15-1شکل 

 

ها: پوشش گیاهی این ناحیه جزء فلور ایران تورانی انواع جوامع گیاهی و تراکم گونه

های مهم مراتع استپی از قبیل درمنه، بادام و بنه در این قسمت جزء محسوب شده و گونه

قوچ و -جبیر-نگ توان پلهای جانوری شاخص میشوند و از گونههای غالب محسوب میگونه

 توان نام برد.انواع خزنده را می-تیهو-کبک -کوکر-کل و بز -میش 

 اثر طبیعی و ملی گل فشان پیرگل ـ 11 ـ 11 ـ 1

 عنوانبهزیست محیط یعال یشورا ۲۱/۳/۱۳۸۱مورخ  ۲۲۶گل فشان پیرگل بر اساس مصوبه 

طبیعی بسیار زیبای این استان  هایجاذبهاست. این گل فشان یکی از  شدهیمعرفاثر طبیعی ملی 

 ۱۱۳کیلومتری گوهرکوه  ۸۰در جنوب غربی خاش و در فاصله  بندسیاه هایدر کوه .شودمیمحسوب 

 ۳۶درجه طول شرقی و ۶۰ ۴۱ ۵۰بزمان و در مختصات -کیلومتری خاش ۷۰آباد و ی نوککیلومتر

 .باشدمی غیرفعالچشمه فعال و  ۱۵تا  ۸و دارای  شدهواقعدرجه عرض شمالی  ۲۷ ۵۶

آب  است. شدهواقعو بر روی یک تپه مارنی  باشدمیهکتار  ۷وسعت تقریبی این منطقه 

رقیق و رنگ آن خاکستری تیره است. مقدار گاز  تقریباًخروجی از گل فشان کامالً شور و گل آن 
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ارتفاع داشته  متریسانت ۲۰تا  ۱۰خروجی  یهاحبابخروجی از آن کم بوده که سبب گشته 

 .باشدمیکربن دیاکسیدباشند و نوع گازهای خروجی 

راه این گل فشان تا آبادی گوهرکوه آسفالت و پس از آن دسترسی به منطقه از طریق 

 .است ریپذامکانیک جاده مالرو 

که عاری از هرگونه  باشدمیهای رس و مارنی هکتاری اطراف پوشیده از گل ۳محدوده 

ه با رنگی شد تکهتکه. خاک حاشیه این گلفشان ترک برداشته و باشدمیپوشش گیاهی و جانوری 

تعداد زیادی مخروط قدیمی  ماهورهاتپه. در قسمت باالی باشدمیشبیه به خاک کائولین )زرد( 

دهانه جدید ایجاد  مسدود شده و هاآنو خاموش وجود دارد که بعد از چندین سال فعالیت دهانه 

 .شودمیکوزه گری و گل درمانی استفاده -از گل خروجی این مکان در سفال گری .گرددمی

 اثر طبیعی ملی قله تفتان ـ 12 ـ 11 ـ 1

د که باشبه دوره چهارم)کواترنری( مربوط می شناسیزمینفشانی تفتان ازنظر قله آتش

زیست به ثبت رسیده شورای عالی حفاظت محیط ۲۱/۳/۱۳۸۱مورخه  ۲۲۴طی مصوبه شماره 

شرقی شهرستان کیلومتری شمال ۴۰شرقی ایران و در فاصله جنوبفشان در آتشاین  است.

متری از سطح دریا به مختصات  ۴۰۵۰کوه تفتان با ارتفاع  باشد.خاش با تصاعد گوگرد می

قرارگرفته است. عواملی چون  ۲۸˚ ۳۴′ ۵/۷″و رجه طول شرقی د ۶۱˚ ۰۰′ ۷۸/۳۲″جغرافیایی 

اختالف ارتفاع بین منطقه دشتی و قله تفتان  خصوصبهشرایط زمین ساختاری، رطوبت و  خاک،

 .نمایند های متفاوتی در این منطقه رشداست که منطقه دارای فلور و غنی و گونه سبب شده

 فشان تنگملی گل -اثر طبیعی ـ 13 ـ 11 ـ 1

  ۲۵˚و  ۲۸′ و عرض جغرافیایی ۵۹˚ و ۵۵ ′  طول جغرافیاییملی در  –این اثر طبیعی 

 شدهواقعفشان مذکور در زمینی مسطح . گلباشدمیدر محدوده سیاسی شهرستان کنارک  واقع

و در حال حاضر فعال  آتشفشانشبیه  هاآنفشان است که یکی از و دارای سه تپه کوچک گل

 ازمحدوده اطراف پوشیده  .اندغیرفعال درآمده صورتبهنیز از چند سال قبل  هاآناست و بقیه 

محدوده اطراف عاری  .باشدمیکه عاری از هرگونه پوشش گیاهی  باشدمیرس و مارنی  هایگل

 .باشدمیاز هرگونه زیست جانوری 
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 ملی سرو سنگان -اثر طبیعی ـ 14 ـ 11 ـ 1

روستای سنگان و    در سیاسی شهرستان خاش و    در محدوده  ملی واقع –این اثر طبیعی 

باشـد.   مترمربع می ۱۰۰ در حدوددر صـحن مسـجد این روسـتا قرار دارد . تاج پوشـش درخت     

ــات جغرافیایی این مکان در    ــرقی و   ۶۱˚ ۱۹′ ۱۱″مختصـ درجه   ۲۸˚ ۳۴′ ۵۶″درجه طول شـ

ــمالی و با ارتفاع حدود  ــد که در ارتفاع متر می ۸/۴ متری و قطر درخت ۳۰عرض ش   ۱۶۳۳باش

 .باشدمیگیاهی و جانوری  فاقد هرگونهو  قرار داردمتری از سطح دریا 

 

 
 سنگان یدرخت سرو در روستا :16-1شکل 

 

محیطی بیانگر این مطلب است که نسبت مناطق تحت  ایهشاخصبررسی برخی از 

 ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴ هایسالکل وسعت استان در طول زیست بهپوشش و مدیریت محیط

با توجه به وجود  ۱۳۹۷درصد بوده است. در سال  ۹۴/۷ گونه تغییری نداشته و برابر باهیچ
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وزک اقدام و کاهش مساحت شده گاندو و پتلف نسبت به بازنگری منطقه حفاظتتعارضات مخ

 .باشدمیهکتار  ۴۳۷۰۱هکتار و پوزک  ۴۵۵۹۵۶مساحت فعلی منطقه حفاظت شده گاندو  گردید.

 

 )درصد( 1397تا  1394 هایسالمحیطی استان طی زیست ایهشاخص: 6-1جدول 

 1397 1396 1395 1394 / سالشرح

زیست به مناطق تحت پوشش و مدیریت محیطنسبت 

 وسعت کل استان
۹۴/۷ ۹۴/۷ ۹۴/۷ ۹/۷ 

 ۷۰ ۹۲ ۹۰ ۷۰ کل فاضالب صنعتیشده بهنسبت فاضالب بازیافت

 استان ستیزطیحفاظت مح مأخذ:
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-1397 های جانوری و گیاهی غالب در سالشده استان برحسب گونهمناطق حفاظت: 7-1جدول 

 )هکتار(

های غالب گونه

 گیاهی

های غالب گونه

 جانوری

مساحت 

 منطقه

 )هکتار(

 نام منطقه شهرستان

اویار  –لویی  –نی 

 گز شاهی-گز –سالم 

انواع پرندگان آبزی و 

 کنار آبزی
۲۹۳۰۳۱ 

نیمروز، هامون 

 هیرمند

پناهگاه 

 وحشحیات

 هامون

 – کنار – کهور – گز

– شور گیاه – نی

 ... داز – اسکنبیل

 _بلوچی سنجاب -تمساح

 _ روباه _ جبیر _خدنگ

 پرندگان انواع و

۴۶۵۶۸۱ 
 چابهار، سرباز

 قصر قند

منطقه حفاظت

 شده گاندو

–وحشی زیتون – بنه

 -انجیر-کوهی بادام

 و – بومادران – درمنه

... 

 – میش و قوچ – پلنگ

 کیک – روباه - بز و کل

 ... - تیهو –

۷۳۲۱۷ 

 مهرستان،

خاش، سیب 

 سوران

حفاظت منطقه

 جنگلی شده

 بیرک

 – داز – کنار – کهور

 - ترات -  اسکنبیل

 ... و – شتر خار

 - سیاه خرس – پلنگ

 - بز و کل – میش و قوچ

 ... - تیهو – کیک – روباه

۴۳۷۰۱ 
نیکشهر، 

 قصرقند

حفاظت منطقه

 جنگلی شده

 پوزک

 شور – شتر خار – گز

 تاغ -

 – شغال – روباه – قمری

 - قرقره با
 هامون ۶۵۲۵

منطقه حفاظت

شده جنگلی 

 شیله

 استان ستیزطیمأخذ: حفاظت مح
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 )هکتار(1397 های جانوری و گیاهی غالب در سالمناطق شکارممنوع استان برحسب گونه: 8-1جدول 

 های غالب گیاهیگونه
های غالب گونه

 جانوری

 مساحت

 منطقه

 )هکتار(

 نام منطقه شهرستان

 –بادام کوهی  –بنه –کنار 

 –درمنه  –اسکمبیل  -داز

 ...و –قیچ  کاله میرحسن

قوچ  –کل و بز  –پلنگ 

تیهو  –کبک  –و میش 

 ...و  –باقرقره  –

 ایرانشهر ۳۰۰۰۰۰

منطقه 

 شکارممنوع

 بزمان

 –بادام کوهی  –انجیر 

–خار شتر  –گز  –درمنه 

 کسور –بنه –شور 

قوچ و  –کل و بز  –جبیر 

 –شغال  –روباه  –میش 

 ....و –کبک  –تیهو 

 زاهدان ۱۳۰۰۰۰

منطقه 

 شکارممنوع

 بلبل آب

 –بادام کوهی  –انجیر 

–خار شتر  –گز  –درمنه 

 و– -کسور –بنه  - شور

قوچ و  –کل و بز  –جبیر 

 –شغال  –روباه  –میش 

 ....و –کبک  –تیهو 

۱۳۰۰۰۰ 
 -نیمروز 

 هامون

منطقه 

 شکارممنوع

 مک سرخ

شور  –کنار  –چش  –کهور 

 ...و  –

پرندگان آبزی و کنار 

 آبزی
 کنارک ۴۵۲۶۵

منطقه 

 پزم شکارممنوع

 استان ستیزطیمأخذ: حفاظت مح
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 1397محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی، و بخش حقوقی محیط زیست طی سال : 9-1جدول 

 1397سال 
واحد اندازه 

 گیری
 شرح

 وسعت مناطق تحت پوشش و مدیریت محیط زیست هکتار ۱،۴۷۷،۹۲۲،۰۵

 واحدهای صنعتیتعداد کل  واحد ۴۲۹

 شدهتعداد واحدهای صنعتی بازدید واحد ۸۹۳

 اخطار صادره به واحدها مورد ۸۴

 نصب سیستم مانیتورینگ آالینده مورد ۳

 بازدید از محل دفن زباله مورد ۱۵۶

 برداریاستعالم برای صدور گواهی بهره مورد ۳۷

 صدور مجوز آزمایشگاه معتمد مورد ۲

 شدهدستگیر تعداد متخلفین نفر ۷۴

 پیگیری پرونده متخلفین در دادگاه پرونده ۸۶

 ریال ۲۷،۴۵۰،۰۰۰
صدور پرونده شکار و صید و دریافت بهای جانوران 

 وحشی از متخلفین

 زنی شکارالزحمه خدمات صدور دفترچه ساچمهحق ریال ۵،۴۴۵،۰۰۰

 زنی شکاره خدمات صدور دفترچه گلولهالزحمحق ریال ۱،۱۵۵،۰۰۰

 زیست استانحفاظت محیط مأخذ:
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 زیست استانهای مهم حفاظت محیطای از شاخص: گزیده10-1جدول 

  

 شکار
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 کل استان ۳ ۶۰ ۳۶۷ ۱۴ ۹۱۴۰۰۰۰ ۱۶۶ ۲۶۴۲۰۰ -

 زاهدان ۱ ۶۰ ۱۲۰ - ۲۶۰۰۰۰۰ ۱۰۴ ۱۶۳۵۰۰ -

 زابل ۱ ۶۰ ۵۲ ۳ ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۹ ۶۵۶۰۰ -

 زهک - ۶۰ ۵ - ۳۰۰۰۰۰ ۵ ۸۵۰۰ -

 خاش - ۶۰ ۱۷ ۲ ۶۰۰۰۰۰ ۲ ۲۰۰۰ -

 ایرانشهر - ۶۰ ۴۰ ۲ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳ ۴۶۰۰ -

 چابهار ۱ ۶۰ ۴۵ ۲ ۸۰۰۰۰۰ ۹ ۱۳۲۰۰ -

 سرباز - ۶۰ ۵ ۲ ۱۵۰۰۰۰ - - -

 نیکشهر - ۶۰ ۱۲ ۱ ۳۳۰۰۰۰ ۴ ۶۸۰۰ -

 سراوان - ۶۰ ۵۰ ۲ ۶۰۰۰۰۰ - - -

 کنارک - ۶۰ ۱۴ - ۵۲۰۰۰۰ - - -

 مهرستان - ۶۰ ۷ - ۲۴۰۰۰۰ - - -

 زیست استانمأخذ: حفاظت محیط



 81│و بلوچستان ستانیبا استان س یی: آشناکمیفصل 

 یالمللنیاقدامات ب ـ 12 ـ 1

  .ونسکوی کرهستیز گاهرهیعنوان ذخهامون به یالمللنیثبت تاالب ب -۱

 یو افغانستان به مناسبت روز جهان رانینشست مشترک بزرگان و معتمدان دو کشور ا یبرگزار -۲

 .هاتاالب

 .۱۳۹۳ بهمن ۱۳ –با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار  ستانیها در ستاالب یروز جهان یبرگزار -۳

 یاو منطقه یدر سطح محل یمردم یهاجهت جلب مشارکت نیو مسئول یبا جوامع محل یهماهنگ -۴

 .تاالب هامون یایاح یمطالعات برا اهم

 .آن در تاالب هامون یما و اجرا نیبرنامه سرزم یونیزیبا گروه تلو یهمکار -

 ریاخ انیتاالب هامون در سال یریآبگ تیوضع ـ 13 ـ 1

ور کش یهاکوهدر رشته  یتاالب هامون به آب شدن نزوالت جو یریآبگ نکهیتوجه به ا با

اتفاق  بهشتیدر ارد معموالًبا آغاز فصل گرما،  یریحجم آبگ نیتربیشافغانستان وابسته است و 

تاالب  یریآبگ تیاز وضع یاماهواره ریرا به تصاو یدر ادامه توجه خوانندگان گرام افتد؛یم

 .میینمایهامون جلب م یالمللنیب
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 1392وضعیت آبگیری تاالب هامون در اردیبهشت : 17-1شکل 

 

 
 1393وضعیت آبگیری تاالب هامون در اردیبهشت : 18-1شکل 

 



 83│و بلوچستان ستانیبا استان س یی: آشناکمیفصل 

 
 1394وضعیت آبگیری تاالب هامون در اردیبهشت : 19-1شکل 

 

 
 1395وضعیت آبگیری تاالب هامون در اردیبهشت : 20-1شکل 
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 1396وضعیت آبگیری تاالب هامون در اردیبهشت : 21-1شکل 

 

 
 1397وضعیت آبگیری تاالب هامون در اردیبهشت : 22-1شکل 



 

 و اشتغال تی، فعّالتیّجمعفصل دوم:  ـ 2

 مقدمه ـ 1 ـ 2

 یرویهر جامعه توجه و اهتمام به ن یاقتصاد تیوضع یمهم در بررس ایهشاخصاز  یکی

بخش تحول و  نیترمهم یعامل انسان دیتردیب عامل توسعه است. نیتریعنوان اصلبه یانسان

 تیّبه اطالعات جمع یابی. لذا دستشودیجامعه محسوب م یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد

فصل تالش خواهد شد  نیاست. در ا یالزم و ضرور یامر یزیربرنامه یآن برا یهایژگیفعّال و و

 شیبحوزه  نیو اقدامات صورت گرفته در ا ثیح نیاستان از ا تیتا خوانندگان محترم را با وضع

 .میساز آشنا شیپ از

 تیّجمع ـ 2 ـ 2

در  کنندهنییهمواره نقش تع تیفیک لحاظ ازو چه  تیکم لحاظ ازچه  تیّجمع

نوع  سطح و لیبودن ابعاد مستتر در آن از قب الیعامل به لحاظ س نیداشته است. ا هاریزیبرنامه

دمات خ فیوکدر کمّ رییکه ممکن است منجر به تغ غیره،غالب و  یسن فیمهاجرت، ط الت،یتحص

 اطالعات ران،یبرنامه است. در ا کی تیالعاده در موفقفوق تیاهم یگردد، دارا ندهیدر آ ازین مورد

نفوس و مسکن که توسط مرکز  یعموم هایسرشماری جیعمدتاً از نتا یتیّجمع هایشاخصو 

 ۱۳۳۵نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار نی. اولدیآیم به دست شود،یانجام م رانیآمار ا

شده در کل کشور انجام بارکیهر پنج سال  ۱۳۸۵و از سال  بارکیده سال  ره ازآنپساجرا و 

 راتیی، روند تغ۱۳۹۵تا سال  ۱۳۷۵نفوس و مسکن از سال  یعموم یسرشمار جیاست. براساس نتا

است. مطابق  ۱-۲و بلوچستان به شرح جدول  ستانیکشور و استان س تیّجمع هایشاخص یبرخ

 نیدر ب ریدر ده سال اخ تیّجمع ازنظروچستان و بل ستانیس ستانا شود،یجدول مالحظه م نیا
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در نوسان بوده است.  ۱۳تا  ۱۱ یهادر رتبه یشهر تیّجمع ازنظردهم و  گاهیجا هااستان ریسا

 کرده است. رییتغ ۵تا  ۳ یهارتبه نیاستان ب گاهیجا ییروستا تیّجمع ازنظراما 

 نفوس و مسکن هایسرشماریاستان مطابق  یتیّجمع هایشاخص یبرخ :1-2جدول 

 1395 1390 1385 1375 / سالشرح

 ۷۹۹۲۶۲۷۰ ۷۵۱۴۹۶۶۹ ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۶۰۰۵۵۴۸۸ جمعیّت کشور

 ۱/۲۴ ۱/۲۹ ۱/۶۲ ۱/۴۷ کشور نرخ رشد جمعیّت

 ۲۷۷۵۰۱۴ ۲۵۳۴۳۲۷ ۲۴۰۵۷۴۲ ۱۷۲۲۵۷۹ استان جمعیّت

 ۱/۸ ۱/۱ ۳/۴۰ ۳/۷۱ استان )درصد( نرخ رشد جمعیّت

 ۱۳۴۵۶۴۲ ۱۲۴۳۰۷۹ ۱۱۹۳۱۹۸ ۷۹۴۵۲۸ شهری جمعیّت

 ۱/۶۰ ۰/۸ ۳/۵ ۵ )درصد(شهری  نرخ رشد جمعیّت

 ۱۴۲۷۳۳۲ ۱۲۸۸۱۶۰ ۱۲۱۲۵۴۴ ۹۲۸۰۵۱ روستایی جمعیّت

روستایی  نرخ رشد جمعیّت

 )درصد(
۲/۷۲ ۱/۳ ۱/۳ ۲/۰۷ 

 ۴۸/۵ ۴۹ ۴۹/۶ ۴۶ ضریب شهرنشینی

 ۵۱/۴ ۵۰/۸۳ ۵۰/۴ ۵۳/۸ روستایی درصد جمعیّت

تراکم جمعیّت )نفر در 

 (کیلومترمربع
۹ ۱۳ ۱۴ ۱۵ 

 ۱۰۲ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱۰۴ نسبت جنسیتی

 ۷۰۴۸۸۸ ۵۸۸۴۴۷ ۴۷۰۰۶۰ ۲۹۱۸۵۵ خانوار

 ۳/۹۴ ۴/۳۱ ۵/۱۲ ۵/۹ بعد خانوار

 ۳۸/۳ ۳۷/۶ ۳۸/۸۵ ۴۸/۷۹ ساله 14-0 سهم جمعیّت

 ۵۸/۴ ۵۹/۱ ۵۸/۲۰ ۴۸/۲۸ ساله 64-15 سهم جمعیّت

 ۳/۲ ۳/۲ ۲/۹۵ ۲/۹۲ سال و بیشتر 65 سهم جمعیّت

 ۲۸۴۲۳ ۲۸۵۹۹ ۱۹۸۲۳ ۷۷۰۹ تعداد ازدواج

 ۱۸۰۵ ۱۴۰۸ ۸۸۹ ۲۵۹ طالق تعداد

 ۱۵/۷۵ ۲۰/۳ ۲۲/۳ ۲۹/۸ نسبت ازدواج به طالق

 ۹۶۹۱۸ ۸۸۲۳۱ ۷۴۶۴۳ ۵۳۱۵۰ تعداد والدت

 ۱۵۳۳۶ ۲۰۲۳۸ ۱۵۰۱۶ ۱۳۲۳۲ تعداد فوت

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا



 87│و اشتغال تیفعّال ت،یّفصل دوم: جمع

 

 
 ریاخ انیاستان در سال شدهثبتروند ازدواج و طالق : 1-2شکل 

 

 :دهدینشان م رانیمرکز آمار ا ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۵از  یتیّجمع آمار

 .کنندیم یو بلوچستان زندگ ستانیکشور در س تیّدرصد جمع ۵/۳ طمتوس طوربه •

درصد  ۸۸/۳تا  ۵۵/۲ نیدر کشور، سهم استان ب شدهثبتدر تعداد واقعه ازدواج  تقریباً •

 درصد نوسان داشته است.  ۰۵/۱تا  ۸/۰ نیدر کشور سهم استان ب شدهثبتو در تعداد طالق 

 لیبه دل ۹۰تا  ۸۷ هایسالروند ازدواج در  یگونهاست که نوسان شوک حیبه توض الزم

 قبل است.  هایسالاز  یسنت وهیصورت گرفته به ش هایازدواج یثبت رسم

نخست در  گاهیکسب جا رغمیو از منظر نسبت ازدواج به طالق، عل ریاخ انیر سالد •

 ۱۳۷۵که در سال  یآمار موجود درحال بنا به چراکهاست،  مودهیرا نپ یکشور، استان روند خوب

نسبت در سال  نی. اشدیمورد طالق ثبت م کیواقعه ازدواج  ۳۰در قبال ثبت هر  یبیتقر طوربه

 است. افتهیمورد ثبت طالق( کاهش  کیثبت واقعه ازدواج  ۱۲هر  ی)در ازا ۱۲ تقریباًبه  ۱۳۹۶
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تعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان

ازدواج ثبت شده طالق ثبت شده
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 : نسبت ازدواج به طالق2-2شکل 

 

تمرار )که اس یالهیبه حساب کاهش تعصبات قب دینسبت را با نیاز ا یاگرچه بخش اعظم

 یاریبس ی(، ثبت رسمدادیم حیرا بر قباحت طالق ترج طیمشترک تحت هر شرا یزندگ

باال رفتن سطح  لیاز قب یمسائل فرهنگ ،یقانون یهازهیانگ لیگذشته به دال یرسم ریغ هایطالق

 فیظااز و دیو ... گذاشت، اما نبا یحاکم بر جوامع سنت ینگاه مردساالر رفتنیبانوان و نپذ یآگاه

کاستن از  ،ییزابه جوانان قبل از ازدواج، اشتغال یبخش یآگاه شیمسئول در افزا ینهادها

 غافل شد.  غیرهو  نیمخرب زوج ساتیمقا
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نسبت ازدواج به طالق استان نسبت ازدواج به طالق کشور



 89│و اشتغال تیفعّال ت،یّفصل دوم: جمع

 و اشتغال تیفعّال ـ 3 ـ 2

 آمار، نیتوسط عام جامعه و متخصص شدهاستفادهاصطالحات  یبرخ کهنیاتوجه به  با

 هیاواز ز هاآن فیدارند؛ در ابتدا به تعار یمتفاوت کامالً ریو تفاس یاما معان یتشابه ظاهر رغمیعل

 اشاره خواهد شد.  ران،یمد استفاده موردعلم آمار، 

)شامل شاغل  یفعال اقتصاد تیبه دو گروه جمع شتریساله و ب ۱۰ تیجمع یطورکلبه 

درآمد بدون کار و  یدار، دارا)شامل محصل، خانه یاقتصاد ازنظر رفعالیغ تی( و جمعکاریو ب

که در هفت روز قبل از مراجعه مأمور  تربیشساله و  ۱۰افراد  یتمام. بهشودیم میتقس (ریسا

فعال  تیجمع انی. در مشودیگفته م یفعال اقتصاد تیاند جمعبوده کاریب ایو  لشاغ ریآمارگ

 کار حداقل فیکه در طول هفته مرجع ) هفته قبل از مراجعه مأمور( طبق تعر یبه افراد یاقتصاد

اشته د یشغل یرسم وندیپ یموقت از کار بوده ول بیغا یلیبنا به دال ایساعت کارکرده و  کی

ساعت در هفته  کیروز قبل از مراجعه مأمور حداقل  ۷که در  یو به افراد شودیشاغل گفته م

کار اقدام  یجستجو یروز گذشته برا ۳۰در  کهینبوده، درصورت زین یشغل یاند و داراکردهن کار

 .شودیگفته م کاریباشند ب زیکار ن به و آماده نموده

به  تربیشساله و  ۱۰( کاریفعال )شاغل و ب تیرا نسبت جمع ینرخ مشارکت اقتصاد 

به  کاریب تیرا نسبت جمع یکاری، و نرخ ب۱۰۰ضربدر  تربیشساله و  ۱۰در سن کار  تیجمع

 .کنندیم فی، تعر۱۰۰( ضربدر کاریفعال )شاغل و ب تیجمع

 ر،یاخ انیاستان را در سال یمهم اقتصاد یاهشاخص یبرخ راتییروند تغ ۲-۲ جدول

  .دهدینشان م ۱۳۹۷به  یمنته
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 1397تا سال  1385استان از سال  یاقتصاد ایهشاخص یبرخ راتییروند تغ :2-2جدول 

  مأخذ: سازمان برنامه و بودجه
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۱۳۸۵ 
 ۵۱۸۰۷ - ۲۳/۳ ۱۰/۹ ۳۸/۳ استان

 ۱۲ - ۱۵ ۱۵ ۱۶ رتبه استان در کشور

۱۳۸۶ 
 ۵۳۹۰۳ - ۲۵/۸ ۱۲ ۳۵/۳ مقدار

 ۱۲ - ۱۱ ۹ ۲۲ رتبه در کشور

۱۳۸۷ 
 ۴۹۸۵۲ ۲۱/۷ ۲۶/۳ ۱۱/۲ ۲۸/۶ مقدار

 ۱۲ ۱۳ ۱۰ ۱۱ ۲۸ رتبه در کشور

۱۳۸۸ 
 ۵۴۹۴۲ ۲۳/۱ ۲۸/۴ ۱۳/۳ ۳۰/۵ مقدار

 ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۸ ۲۶ رتبه در کشور

۱۳۸۹ 
 ۵۲۲۴۸ ۱۹/۹ ۲۴/۲ ۱۲/۱ ۱۹/۹ مقدار

 ۱۲ ۲۴ ۲۰ ۱۵ ۲۹ رتبه در کشور

۱۳۹۰ 
 ۵۲۹۵۴ ۱۹/۴ ۲۶/۷ ۹/۹ ۲۶/۱ مقدار

 ۱۳ ۲۶ ۱۷ ۱۹ ۲۹ رتبه در کشور

۱۳۹۱ 
 ۵۸۰۸۹ ۲۰/۷ ۲۶/۳ ۱۰/۴ ۲۶/۷ مقدار

 ۱۱ ۲۲ ۱۶ ۲۱ ۲۸ رتبه در کشور

۱۳۹۲ 
  ۲۱/۸ ۲۵/۶ ۱۱/۴ ۲۸/۵ مقدار

  ۱۳ ۱۲ ۱۰ ۲۷ رتبه در کشور

۱۳۹۳ 
 ۶۹۳۴۳ ۱۹/۲ ۲۴/۱ ۱۰/۹ ۲۹ مقدار

 ۱۱ ۲۲ ۱۹ ۱۷ ۳۱ رتبه در کشور

۱۳۹۴ 
 ۶۷۸۶۳ ۲۳/۶ ۲۹/۹ ۱۱/۵ ۲۹/۹ مقدار

 ۱۱ ۱۶ ۱۹ ۱۶ ۳۱ رتبه در کشور

۱۳۹۵ 
 ۷۰۶۰۲ ۲۶/۳ ۳۱/۸ ۱۲/۹ ۳۱/۱ مقدار

 ۱۰ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۳۱ رتبه در کشور

۱۳۹۶ 
 ۷۱۲۱۵ ۲۵/۸ ۲۹/۹ ۱۲/۲ ۳۰/۷ مقدار

 ۱۰ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۳۱ رتبه در کشور

۱۳۹۷ 
  ۲۵/۹ ۳۶/۲ ۱۶ ۳۳/۹ مقدار

     ۳۱ رتبه در کشور
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کشور(  ۱۱هزار نفر )رتبه  ۶۲۳فعال استان  تی، جمع۱۳۸۵سال  یسرشمار جیبراساس نتا

کشور به  یبرا هاشاخص نیکه ا یاست در حال شدهثبتهزار نفر  ۴۲۹شاغل استان  تیو جمع

سهم استان در  بیترت نیهزار نفر به دست آمده است. بد ۲۰۴۷۷هزار نفر و  ۲۳۴۶۸ بیترت

  ۴۱/۲شاغل سهم استان  تیجمع نظر ازو  یکشور ازدهمیرتبه آن  ودرصد  ۶۵/۲فعال  تیجمع

ساله  ۱۰ تیدر جمع ینرخ مشارکت اقتصاد راتییروند تغ ۳-۲ شکل. باشدیکشور م ۱۱با رتبه 

 نیا شکل نی. مطابق ادهدینشان م ۱۳۹۷تا سال  ۱۳۸۵کشور و استان را از سال  تربیشو 

 برخوردار بوده است. یتربیشتر و از نوسان مک هشاخص در استان نسبت به کشور هموار

 

 

 1397سال  طیکشور و استان  تربیشساله و  10 تیدر جمع یروند نرخ مشارکت اقتصاد :3-2شکل 

 

 هایشکلکه  باشدمیفعّال  تیدر جمع یکارینرخ ب یمهم اقتصاد هایشاخص گرید از

در استان و  ۱۳۹۷به  یمنته ریسال اخ ۱۲ یشاخص مذکور را ط راتییتغ ۲-۶و  ۲-۵، ۲-۴

وجود دارد اما  یو کشور یدر نوسانات شاخص استان یهماهنگ ی. گرچه نوعدهدیکشور نشان م

حوالت از ت ریاخ انیدر سال ینرخ استان شتریب یریرپذیکرد تأث طاستنبا توانیکه م یکل جهینت

 است. یآن نسبت به متوسط کشور شتریبازار کار و رشد ب
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 1397کشور و استان در سال  تربیشساله و  10: روند نرخ بیکاری در جمعیت 4-2شکل 

 

 

 1397استان در سال سال کشور و  24تا  15: روند نرخ بیکاری در جمعیت 5-2شکل 
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 1397سال کشور و استان در سال  29تا  15روند نرخ بیکاری در جمعیت : 6-2شکل 

 

 ۱۳۹۷کشور و استان در سال  تربیشساله و  ۱۰دفتر نیروی کار مرکز آمار ایران، جمعیت 

 النفر اعالم کرده است. مطابق این آمار، نسبت جمعیت فعّ ۲۰۴۸۴۱۹و  ۶۶۸۷۴۹۴۹را به ترتیب 

بیکار( و در  ۰۴/۰شاغل و  ۳۶/۰) ۴/۰در کشور  تربیشساله و  ۱۰ اقتصادی به جمعیت ازنظر

باشند. به عبارت دیگر در استان سیستان و بلوچستان می بیکار( ۰۵/۰شاغل و  ۲۸/۰) ۳۳/۰استان 

شاغل و  هاآندرصد  ۲۸که  هستند الاقتصادی فعّ نظر از تربیشساله و  ۱۰درصد جمعیت  ۳۳

برابر  تقریباًاستان  تربیشساله و  ۱۰درصد مابقی بیکارند. در حالی که تعداد زنان و مردان  ۵

 ۲۴چنین زنان استان درصد است. هم ۲۵ال اقتصادی استان است، اما سهم زنان از جمعیت فعّ

ساله و  ۱۰درصد زنان جمعیت  ۱۳اقتصادی استان )معادل  ازنظرال درصد شاغلین جمعیت فعّ

درصد زنان  ۱/۳اقتصادی استان )معادل  نظر ازال درصد بیکاران جمعیت فعّ ۲۹استان( و  تربیش

  دهند.را تشکیل می استان( تربیشساله و  ۱۰جمعیت 
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این  در ادامه به آمارهای فوق از نگاه سکونت شهری و روستایی خواهیم پرداخت. بر

درصد این جمعیت  ۲۵شهری و  تربیشساله و  ۱۰درصد جمعیت  ۷۵اساس، در کشور 

باشد. آمارها نشان درصد می ۴۸درصد و  ۵۲اند در حالی که در استان این آمار به ترتیب روستایی

 :۱۳۹۷دهد که در سال می

 نظر از تربیشساله و ۱۰ دهنده جمعیت شهریتشکیل درصد مردانِ ۶۴در کشور  -

 درصد است. ۵۰، این عدد برای استاناندفعّالاقتصادی 

 نظر از تربیشساله و  ۱۰ دهنده جمعیت شهریتشکیل درصد زنانِ ۱۵در کشور  - 

 درصد است. ۱۹، این عدد برای استان اندفعّالاقتصادی 

 دهنده جمعیت روستاییدرصد مردان تشکیل ۵۱درصد و در استان  ۶۸در کشور  -

 .اندفعالاقتصادی  ازنظر تربیشساله و ۱۰

 ۱۰جمعیت روستایی دهندهیلتشکدرصد زنان  ۱۵درصد و در استان  ۱۷در کشور  - 

 .اندفعالاقتصادی  ازنظرساله و بیشتر 

 1397شهر و روستا در سال  کیفعال کشور و استان به تفک تی: جمع3-2جدول 
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 ۳ ۴۰ ۱۶۴۰۰۵۸۳ ۵ ۳۴ ۵۰۴۷۴۳۶۶ کشور

 ۵ ۲۷ ۹۷۷۵۰۹ ۶ ۲۹ ۱۰۷۰۹۰۹ استان

 مرد
 ۵ ۶۳ ۸۱۹۱۰۶۳ ۷ ۵۷ ۲۵۳۴۲۰۷۷ کشور

 ۸ ۴۳ ۴۷۹۸۸۴ ۷ ۴۳ ۵۴۳۵۱۲ استان

 زن
 ۱ ۱۶ ۸۲۰۹۵۱۹ ۳/۵ ۱۲ ۲۵۱۳۲۲۸۸ کشور

 ۲ ۱۳ ۴۹۷۶۲۴ ۴ ۱۵ ۵۲۷۳۹۶ استان
 رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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رح به ش تیو جنس یلیباسواد برحسب مقطع تحص کارانیو ب نیدرصد شاغل ن،یچنهم

 است. ۴-۲و  ۳-۲جداول 

 نیدرصد زن و در استان ا ۱۷درصد شاغالن باسواد کشور مرد و  ۸۳ ت،یاز نگاه جنس• 

 . باشندیدرصد زن م ۲۳درصد مرد و  ۷۷ بیعدد به ترت

 پلمید التیدرصد شاغالن باسواد، تحص ۷۶درصد شاغالن باسواد کشور، و در استان  ۷۲• 

 و کمتر دارند.

درصد زنان شاغل باسواد،  ۵۲درصد مردان و  ۷۶در کشور  ز،ین تیجنس ثیاز ح• 

درصد  ۶۴مردان شاغل باسواد و  یدرصد برا ۸۰آمار در استان  نیو کمتر دارند. ا پلمید التیتحص

 زنان شاغل باسواد است. یبرا



 

 1397باسواد کشور و استان در سال  نیدرصد شاغل: 4-2جدول 

 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی کاردانی دانشگاهیدیپلم/پیش 2متوسطه  1متوسطه  ابتدایی )نفر( کل 

 مرد و زن
 ۶/۶۱ ۱۶/۱۶ ۵/۳۴ ۲۴/۹۶ ۰/۵۰ ۲۲/۹۶ ۲۳/۴۶ ۲۲۰۳۸۸۸۴ کشور

 ۵/۲۱ ۱۲/۶۳ ۵/۹۹ ۱۷/۹۶ ۱/۳۵ ۲۵/۳۷ ۳۱/۴۵ ۴۸۴۱۴۹ استان

 مرد
 ۵/۵۴ ۱۳/۲۵ ۵/۲۲ ۲۶/۳۰ ۰/۵۴ ۲۵/۳۸ ۲۳/۷۵ ۱۸۲۰۶۴۱۴ کشور

 ۴/۶۲ ۱۰/۴۹ ۵/۰۲ ۲۰/۴۲ ۱/۵۰ ۲۷/۹۳ ۲۹/۹۸ ۳۷۱۲۴۹ استان

 زن
 ۱۱/۷۰ ۲۹/۹۵ ۵/۹۱ ۱۸/۶۳ ۰/۳۱ ۱۱/۴۳ ۲۲/۰۷ ۳۸۳۲۴۶۹ کشور

 ۷/۱۴ ۱۹/۶۷ ۹/۱۶ ۹/۸۵ ۰/۸۶ ۱۶/۹۵ ۳۶/۲۹ ۱۱۲۸۹۹ استان

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 

 1397باسواد کشور و استان در سال  کارانی: درصد ب5-2جدول 

 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی کاردانی دانشگاهیدیپلم/پیش 2متوسطه 1متوسطه ابتدایی )نفر( کل 

 مرد و زن
 ۷/۶۷ ۲۸/۶۵ ۷/۵۱ ۲۵/۰۲ ۰/۴۶ ۱۸/۷۱ ۱۱/۹۶ ۳۱۷۲۶۵۷ کشور

 ۳/۳۱ ۲۱/۲۵ ۶/۳۰ ۲۴/۱۴ ۱/۰۷ ۱۹/۹۷ ۲۳/۸۷ ۹۸۹۸۸ استان

 مرد
 ۴/۹۲ ۱۸/۴۷ ۶/۹۵ ۲۸/۳۴ ۰/۶۲ ۲۴/۹۲ ۱۵/۷۸ ۲۱۷۱۱۲۸ کشور

 ۱/۲۰ ۱۱/۹۸ ۴/۸۶ ۲۲/۷۶ ۱/۲۷ ۲۶/۸۸ ۳۰/۹۱ ۶۷۹۰۶ استان

 زن
 ۱۳/۶۳ ۵۰/۷۲ ۸/۷۵ ۱۷/۸۳ ۰/۱۳ ۵/۲۷ ۳/۶۷ ۱۰۰۱۵۲۹ کشور

 ۷/۹۰ ۴۱/۵۱ ۹/۴۴ ۲۷/۱۶ ۰/۶۳ ۴/۸۷ ۸/۴۸ ۳۱۰۸۲ استان

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 



 97│دوم: جمعیت، فعالیت و اشتغالفصل 

 نیدرصد زن و در استان ا ۳۲باسواد کشور مرد و  کارانیدرصد ب ۶۸ ت،جنسی نگاه از •

 .باشندیدرصد زن م ۳۱درصد مرد و  ۶۹عدد 

 و پلمید التیباسواد استان، تحص کارانیدرصد ب ۶۹باسواد کشور و  کارانیدرصد ب ۵۶ •

 ند.کمتر دار

 التیباسواد، تحص کاریدرصد زنان ب ۲۷درصد مردان و  ۷۰در کشور  ت،یجنس ثیاز ح •

زنان  یدرصد برا ۲۶باسواد و  کاریمردان ب یدرصد برا ۸۲آمار در استان  نیو کمتر دارند. ا پلمید

 باسواد است. کاریب

 لیدرصد را زنان تشک ۳۴باسواد را مرد و  کارانیدرصد ب ۶۶استان  یدر نقاط شهر •

 اند.زنان بوده زیدرصد ن ۲۲باسواد مرد و  کارانیدرصد ب ۷۸استان  ییاما در نقاط روستا دهند،یم

اند کمتر از آن بوده ای پلمیباسواد د کارانیدرصد ب ۵۸ یدر نقاط شهر الت،یتحص ثیاز ح •

 .باشندیکمتر از آن م ای پلمید التیتحص یباسواد دارا کارانیدرصد ب ۸۶که در روستاها  یدر حال

از  کیدر خصوص سهم هر  رانیتوسط مرکز آمار ا شدهارائه یآمارها یادامه به برخ در

 کیو خدمات در اشتغال کشور و استان به تفک یصنعت، کشاورز ،یخصوص ،یعموم یهابخش

  پرداخت. میخواه ۱۳۹۷به سال  یمنته یشمس ۹۰دهه  هایسالدر  تیجنس
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 ۶/۳ ۲۴/۸ ۱۵/۸ ۵/۹ ۲۲ ۱۷ کل

 ۶/۶ ۲۲/۷ ۱۵/۲ ۶/۲ ۱۹/۳ ۱۵/۴ مرد

 ۴/۹ ۳۸/۹ ۱۸/۶ ۴/۳ ۳۶/۶ ۲۵ زن

13
92

 

 ۷/۹ ۳۶/۴ ۲۲/۶ ۶/۲ ۲۱/۶ ۱۷/۱ کل

 ۸/۱ ۳۰/۱ ۱۹ ۶/۵ ۱۹/۱ ۱۵/۵ مرد

 ۶ ۶۴/۴ ۴۲/۸ ۵ ۳۷/۷ ۲۶/۴ زن

13
93

 

 ۸/۵ ۳۷/۹ ۲۳ ۶/۳ ۲۱/۳ ۱۶/۹ کل

 ۸/۶ ۳۲/۹ ۲۰/۵ ۶/۳ ۱۸/۶ ۱۵/۱ مرد

 ۷/۳ ۶۴/۴ ۳۷/۹ ۶/۲ ۳۸ ۲۷/۶ زن

13
94

 

 ۱۰/۷ ۳۹/۳ ۲۶ ۶/۱ ۲۰/۹ ۱۶/۷ کل

 ۱۰/۷ ۳۲/۷ ۲۲/۲ ۶/۲ ۱۸/۳ ۱۴/۹ مرد

 ۱۰/۶ ۷۲/۱ ۴۹/۱ ۵/۶ ۳۵/۸ ۲۵/۸ زن

13
95

 

 ۹/۵ ۳۵/۳ ۲۴/۳ ۶ ۲۰/۶ ۱۶/۵ کل

 ۹/۷ ۲۸/۷ ۲۰/۱ ۶/۲ ۱۸/۱ ۱۴/۸ مرد

 ۸/۲ ۶۰/۱ ۴۳/۹ ۵/۳ ۳۳/۶ ۲۴/۵ زن

13
96

 

 ۹/۲ ۳۷/۵ ۲۶ ۶/۱ ۱۹/۷ ۱۶ کل

 ۸/۹ ۳۰/۷ ۲۱/۵ ۶/۳ ۱۷/۳ ۱۴/۴ مرد

 ۱۱ ۶۴/۸ ۴۷/۱ ۵/۳ ۳۱/۲ ۲۳/۳ زن

13
97

 

 ۹/۸ ۳۱/۸ ۲۱/۶ ۵/۶ ۱۹/۲ ۱۵/۵ کل

 ۱۰/۵ ۲۹/۷ ۲۰/۷ ۵/۷ ۱۶/۹ ۱۳/۹ مرد

 ۷/۴ ۳۸ ۲۴/۳ ۵/۳ ۳۰/۲ ۲۲/۷ زن
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 ۹۳/۷ ۷۵/۲ ۸۴/۲ ۹۴/۱ ۷۸ ۸۳ کل

 ۹۳/۴ ۷۷/۳ ۸۴/۸ ۹۳/۸ ۸۰/۷ ۸۴/۶ مرد

 ۹۵/۱ ۶۱/۱ ۸۱/۴ ۹۵/۷ ۶۳/۴ ۷۵ زن

13
92

 

 ۹۲/۱ ۶۳/۶ ۷۷/۴ ۹۳/۸ ۷۸/۴ ۸۲/۹ کل

 ۹۱/۹ ۶۹/۹ ۸۱ ۹۳/۵ ۸۰/۹ ۸۴/۵ مرد

 ۹۴ ۳۵/۶ ۵۷/۲ ۹۵ ۶۲/۳ ۷۳/۶ زن

13
93

 

 ۹۱/۵ ۶۲/۱ ۷۷ ۹۳/۷ ۷۸/۷ ۸۳/۱ کل

 ۹۱/۴ ۶۷/۱ ۷۹/۵ ۹۳/۷ ۸۱/۴ ۸۴/۹ مرد

 ۹۲/۷ ۳۵/۶ ۶۲/۱ ۹۳/۸ ۶۲ ۷۲/۴ زن

13
94

 
 ۸۹/۳ ۶۰/۷ ۷۴ ۹۳/۹ ۷۹/۱ ۸۳/۳ کل

 ۸۹/۳ ۶۷/۳ ۷۷/۸ ۹۳/۸ ۸۱/۷ ۸۵/۱ مرد

 ۸۹/۴ ۲۷/۹ ۵۰/۹ ۹۴/۴ ۶۴/۲ ۷۴/۲ زن

13
95

 

 ۹۰/۵ ۶۴/۷ ۷۵/۷ ۹۴ ۷۹/۴ ۸۳/۵ کل

 ۹۰/۳ ۷۱/۳ ۷۹/۹ ۹۳/۸ ۸۱/۹ ۸۵/۲ مرد

 ۹۱/۸ ۳۹/۹ ۵۶/۱ ۹۴/۷ ۶۶/۴ ۷۵/۵ زن

13
96

 

 ۹۰/۸ ۶۲/۵ ۷۴ ۹۳/۹ ۸۰/۳ ۸۴ کل

 ۹۱/۱ ۶۹/۳ ۷۸/۵ ۹۳/۷ ۸۲/۷ ۸۵/۶ مرد

 ۸۹ ۳۵/۲ ۵۲/۹ ۹۴/۷ ۶۸/۸ ۷۶/۷ زن

13
97

 

 ۹۰/۲ ۶۸/۲ ۷۸/۴ ۹۴/۴ ۸۰/۸ ۸۴/۵ کل

 ۸۹/۵ ۷۰/۳ ۷۹/۳ ۹۴/۳ ۸۳/۱ ۸۶/۱ مرد

 ۹۲/۶ ۶۲ ۷۵/۷ ۹۴/۷ ۶۹/۸ ۷۷/۳ زن
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 ۳۲/۸ ۳۲/۳ ۳۲/۶ ۲۷/۲ ۳۶/۲ ۳۳/۴ کل

 ۲۴ ۳۰/۴ ۲۷/۴ ۲۸/۵ ۳۷/۸ ۳۵/۱ مرد

 ۶۷/۸ ۴۵/۶ ۵۸/۹ ۲۱/۹ ۲۷/۲ ۲۵/۳ زن

13
92

 

 ۳۴/۵ ۲۷/۹ ۳۱/۱ ۲۸/۱ ۳۶/۹ ۳۴/۳ کل

 ۳۰/۱ ۲۸/۸ ۲۹/۴ ۲۸/۶ ۳۸/۸ ۳۵/۹ مرد

 ۶۷/۶ ۲۴/۲ ۴۰/۳ ۲۵/۶ ۲۴/۶ ۲۵ زن

13
93

 

 ۳۴/۵ ۲۸/۴ ۳۱/۵ ۲۷/۵ ۳۶/۳ ۳۳/۸ کل

 ۲۹/۷ ۲۸/۷ ۲۹/۲ ۲۸/۲ ۳۸/۲ ۳۵/۴ مرد

 ۶۵/۷ ۲۶/۷ ۴۴/۸ ۲۴ ۲۴/۵ ۲۴/۳ زن

13
94

 

 ۳۴/۴ ۲۴/۲ ۲۸/۹ ۲۶/۶ ۳۴/۹ ۳۲/۵ کل

 ۳۰/۵ ۲۵/۶ ۲۸ ۲۷/۵ ۳۶/۷ ۳۴/۲ مرد

 ۶۳/۹ ۱۷/۱ ۳۴/۶ ۲۲/۵ ۲۴/۵ ۲۳/۸ زن

13
95

 

 ۳۴ ۲۵ ۲۹ ۲۵ ۳۴ ۳۲ کل

 ۳۱ ۲۶ ۲۸ ۲۶ ۳۶ ۳۳ مرد

 ۶۰ ۲۳ ۳۵ ۲۳ ۲۶ ۲۵ زن

13
96

 

 ۳۸ ۲۸ ۳۲/۱ ۲۶ ۳۵ ۳۲ کل

 ۳۴ ۳۰ ۳۱ ۲۶ ۳۶ ۳۴ مرد

 ۶۲ ۲۲ ۳۵ ۲۳ ۲۷ ۲۶ زن

13
97

 

 ۴۳/۷ ۳۳/۱ ۳۸ ۲۶/۶ ۳۴ ۳۲ کل

 ۳۳/۸ ۲۸/۲ ۳۰/۹ ۲۶/۸ ۳۵/۵ ۳۳/۲ مرد

 ۷۵/۵ ۴۷/۸ ۶۰/۲ ۲۵/۹ ۲۷/۳ ۲۶/۹ زن
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 ۴۶/۱ ۶/۱ ۲۵/۶ ۵۰/۹ ۵/۵ ۱۹/۴ کل

 ۵۱/۱ ۶/۸ ۲۷/۴ ۴۷/۱ ۵/۸ ۱۸ مرد

 ۲۶/۳ ۱/۳ ۱۶/۳ ۶۶/۶ ۳/۶ ۲۶/۱ زن

13
92

 

 ۴۰/۷ ۵/۷ ۲۲/۶ ۵۰/۱ ۴/۹ ۱۸/۳ کل

 ۴۲/۹ ۷ ۲۵/۱ ۴۷/۷ ۵/۲ ۱۷/۵ مرد

 ۲۳/۷ ۰/۱ ۸/۹ ۶۱/۸ ۳ ۲۳/۴ زن

13
93

 

 ۳۷/۹ ۴/۹ ۲۱/۶ ۴۹/۴ ۵/۱ ۱۷/۹ کل

 ۳۹/۸ ۵/۸ ۲۳/۲ ۴۷/۱ ۵/۴ ۱۷/۲ مرد

 ۲۵/۸ ۰/۱ ۱۲ ۶۰/۸ ۲/۸ ۲۱/۸ زن

13
94

 
 ۳۶/۱ ۴/۱ ۱۸/۹ ۵۰ ۵/۲ ۱۸ کل

 ۳۷/۷ ۴/۸ ۲۰/۵ ۴۷/۲ ۵/۵ ۱۷/۱ مرد

 ۲۴/۴ ۰/۵ ۹/۴ ۶۲/۲ ۳/۵ ۲۲/۸ زن

13
95

 

 ۳۷/۳ ۳/۹ ۱۸/۲ ۵۰/۳ ۵/۳ ۱۸ کل

 ۳۸/۷ ۵ ۲۰/۲ ۴۷/۶ ۵/۷ ۱۷/۱ مرد

 ۲۷/۶ ۰ ۸/۶ ۶۱/۳ ۳/۳ ۲۲ زن

13
96

 

 ۳۳/۸ ۳/۴ ۱۵/۸ ۵۰ ۵/۴ ۱۷/۶ کل

 ۳۶ ۴/۳ ۱۷/۷ ۴۷/۳ ۵/۷ ۱۶/۸ مرد

 ۲۰/۵ ۰ ۶/۸ ۶۰/۸ ۴ ۲۱/۳ زن

13
97

 

 ۲۸/۴ ۵/۶ ۱۶/۱ ۴۹/۱ ۶/۱ ۱۷/۷ کل

 ۳۲/۶ ۶/۹ ۱۸/۹ ۴۶/۹ ۶/۷ ۱۷/۲ مرد

 ۱۵/۱ ۱/۶ ۷/۷ ۵۷/۹ ۳/۳ ۱۹/۷ زن
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 ۲۱/۱ ۶۱/۵ ۴۱/۸ ۲۱/۹ ۵۸/۴ ۴۷/۲ کل

 ۲۴/۹ ۶۲/۸ ۴۵/۲ ۲۴/۴ ۵۶/۴ ۴۶/۹ مرد

 ۵/۹ ۵۳/۱ ۲۴/۸ ۱۱/۶ ۴۹/۲ ۴۸/۶ زن

13
92

 

 ۲۴/۹ ۶۶/۳ ۴۶/۳ ۲۱/۸ ۵۸/۲ ۴۷/۴ کل

 ۲۷ ۶۴/۲ ۴۵/۵ ۲۳/۷ ۵۵/۹ ۴۶/۶ مرد

 ۸/۷ ۷۵/۷ ۵۰/۸ ۱۲/۵ ۷۲/۴ ۵۱/۶ زن

13
93

 

 ۲۷/۶ ۶۶/۷ ۴۷ ۲۳/۱ ۵۸/۶ ۴۸/۳ کل

 ۳۰/۶ ۶۵/۵ ۴۷/۶ ۲۴/۷ ۵۶/۴ ۴۷/۴ مرد

 ۸/۵ ۷۳/۲ ۴۳/۱ ۱۵/۲ ۷۲/۸ ۵۳/۸ زن

13
94

 

 ۲۹/۵ ۷۱/۷ ۵۲/۲ ۲۳/۴ ۵۹/۹ ۴۹/۴ کل

 ۳۱/۸ ۶۹/۶ ۵۱/۵ ۲۵/۲ ۵۷/۷ ۴۸/۷ مرد

 ۱۱/۶ ۸۲/۵ ۵۶ ۱۵/۳ ۷۲/۱ ۵۳/۴ زن

13
95

 

 ۲۸ ۷۱ ۵۳ ۲۴ ۶۰ ۵۰ کل

 ۳۱ ۶۹ ۵۲ ۲۷ ۵۸ ۵۰ مرد

 ۱۲ ۷۷ ۵۷ ۱۵ ۷۱ ۵۳ زن

13
96

 

 ۲۸ ۶۹ ۵۲/۲ ۲۴ ۶۰ ۵۰/۴ کل

 ۳۰ ۶۶ ۵۱ ۲۷ ۵۸ ۵۰ مرد

 ۱۸ ۷۸ ۵۸ ۱۶ ۷۰ ۵۳ زن

13
97

 

 ۲۷/۹ ۶۱/۳ ۴۵/۸ ۲۴/۳ ۵۹/۹ ۵۰/۳ کل

 ۳۳/۶ ۶۴/۸ ۵۰/۳ ۲۶/۳ ۵۷/۹ ۴۹/۶ مرد

 ۹/۴ ۵۰/۶ ۳۲/۱ ۱۶/۲ ۶۹/۳ ۵۳/۴ زن

 



 103│دوم: جمعیت، فعالیت و اشتغالفصل 

 استان یرو شیپ هایچالشو  هافرصت ـ 4 ـ 2

 تیّجمع نییتراکم پا ـ 1 ـ 4 ـ 2

م ک اریمطلوب به جامعه، تراکم بس یمهم در بحث خدمات رسان اریبس هایچالشاز  یکی

قرار داشته است.  یکشور یبندآخر رتبه هایردیفهمواره در  نهیزم نیاست. استان در ا تیّجمع

 یورچون د ییهابه بهبود است اما با توجه به مؤلفهاستان رو  تیّجمع شیبا افزا زانیم نیگرچه ا

بعد  ،یتیّالعبور بودن نقاط جمعمداوم، صعب هایسالیخشکو خشن و  ریفق عتیطب کز،از مر

 بازهموافر مسئوالن،  هایتالش رغمیجوار و ... سبب شده تا علهم یروستاها نیب اریمسافت بس

 باشد. اریتا نقطه مطلوب فاصله بس

 جوان تیّجمع ـ 2 ـ 4 ـ 2

نخست کشور را داشته و  گاهیجا ریاخ انینفر در سال ۱۰۰۰در  دیتعداد موال ازنظر استان

 ستین یزیچ کنندیم انیاعداد و ارقام ب آنچهشاخص برخوردار بوده است.  نیدر ا ییاز رشد باال

مسکن،  ،یبهداشت ،یمهارت ،یخدمات آموزش یفیو ک یکمّ یاستان به توسعه دیشد ازیجز ن

 یبردارو بهره یانسان هیسرما ندهیآ یدرست برا یزیراشتغال. جوان بودن استان در صورت برنامه

ته کشور باشد. الب یتوسعه استان و حت یبرا یمناسب اریدهنده بسشتاب تواندیدرست از آن م

 و یتیامن ایهشاخصکه از نگاه  ییاستان با کشورها جواریهمبا توجه به  تواندیمورد م نیهم

ذب ج یکشورها برا نیمواد مخدر و ... در ا یایماف تیفعال زینداشته و ن یمناسب تیتوسعه وضع

ظام ن یبرا یجد دیجوانان، در صورت نبود برنامه جهت اشتغال، با توجه به کمبود منابع، به تهد

 ۱۴۰۴تا  ۱۳۹۷کشور و استان از  یتیّجمع یبرآوردها یبه برخ روازاینشود.  لیتبد زیو کشور ن

برآوردها از آن جهت مهم است  نی. امیینمایانجام شده است، اشاره م رانیکه توسط مرکز آمار ا

 مواجه یبرا یسطوح، به منظور کسب آمادگ یاستان در تمام رانیبه مد یخوب اریبس دیکه د

 درست خواهد داد. یزیرمقدمات و برنامه دیو تمه ندهیشدن با آ

نفر  ۱۶۲۸۰۰۰را  ۱۴۰۴سال استان در سال  ۲۰ ریز تیّجمع رانیمرکز آمار ا یبرآوردها

برآورد  ینفر ۳۳۸۲۰۰۰ تیّدرصد از جمع ۴۸و  یرده سن نیکشور در ا تیّدرصد جمع ۶ تقریباً)

سال  یسال استان برا ۲۰ ریز تیّبرآوردها جمع نی. بنابر همدهدینشان م (۱۴۰۴شده استان در 
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استان در آن سال و  ینفر ۴۱۹۲۰۰۰ تیّدرصد جمع ۴۵فر معادل ن ۱۸۷۵۰۰۰مقدار  ۱۴۱۵

 ۱۵-۶۴ تیّجمع ،یشده است. از طرف ینیبشیسال کشور( پ ۲۰ ریز تیّدرصد جمع ۷از  شیب

درصد  ۷/۲استان و  تیّدرصد جمع ۴۹تن )معادل  ۱۶۴۲۰۰۰مقدار ۱۴۰۴افق  یسال استان برا

 تیّدرصد جمع ۶۱تن )معادل  ۲۵۷۱۰۰۰عدد  ۱۴۱۵افق  یبرا وسال کشور(  ۱۵-۶۴ تیّجمع

به برآورد  ۸-۲ و ۷-۲ یهاشکلسال کشور( برآورد شده است.  ۱۵-۶۴ تیّدرصد جمع ۳استان و 

 شهر و روستا اشاره دارند. کیبا کشور و به تفک اسیدر ق ۱۴۰۴در افق  تیّجمع

 

 
 )هزار نفر( 1404کشور و استان تا  جمعیّت: برآورد 7-2شکل 
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 105│دوم: جمعیت، فعالیت و اشتغالفصل 

 
 شهری و روستایی کشور و استان جمعیّتبرآورد درصد : 8-2شکل 

 

 روستایی جمعیّتکاهش  ـ 3 ـ 4 ـ 2

روستایی کشور  جمعیّتپیوسته از  طوربهدهد که در سالیان پیش رو برآوردها نشان می

ولد م هایفعالیتشهری افزوده خواهد شد. این مورد با توجه به  جمعیّتو استان کاسته شده و به 

مدیران  برای یاکنندهنگرانتواند روند میجمعیّت کاسته شدن از آن با کاهش  بالطبعروستایی و 

 لی و محلی باشد.م

 بیکاری جمعیّت در کنار جمعیّت جوان روبه رشد ـ 4 ـ 4 ـ 2

 ۲۷درصد محصل،  ۲۵استان ) تربیشساله و  ۱۰درصد جمعیت  ۶۷ تقریباًآمار، مطابق 

درصد سایر(، غیرفعال اقتصادی هستند که  ۸درصد دارای درآمد بدون کار و  ۷دار، درصد خانه

دهند. به درصد جمعیت استان را تشکیل می ۷۵سال را هم اضافه کنیم  ۱۰اگر جمعیت زیر 

نفر در رونق اقتصادی استان  ۲۰۵۰۰۰۰ تقریباًنفری استان،  ۲۷۰۰۰۰۰عبارت دیگر، از جمعیت 

د، اما باشگویای وضعیت نامطلوب استان از این حیث می تنهاییبهنقشی ندارند. گرچه این آمار 

شود که برخی مختصات نامطلوب دیگر خاص استان، از قبیل دوری از تر میچالش وقتی جدی
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مسیر تردد ای و قرار گرفتن در ، جوالن فرهنگ طایفهسالیخشکفقر زیرساخت صنعتی،  مرکز،

 را در کنار آن ببینیم. مافیای مواد مخدر

میلیون نفر از جمعیت استان در  ۱قرار گرفتن حدود های منفی، در کنار این مؤلفه

ظرفیت بسیار خوبی است برای جبران  و عموماً دارای تحصیالت، سال ۴۰تا  ۲۰محدوده سنّی 

؛ البته مشروط به داشتن طرح و تاریخی و رساندن استان به جایگاه واقعی آن هایدگیمانعقب

 .برنامه برای فعّال نمودن این پتانسیل بسیار خوب



 

 یناخالص داخل دیتولفصل سوم:  ـ 3

 مقدمه ـ 1 ـ 3

ای برخوردار است. های اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهدر میان شاخص

د ها مورها و ارزیابیترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلعنوان مهمبه تنهانهزیرا 

و برآورد  نبی محاسبهاگیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقالم کالن اقتصاد محصوالت جاستفاده قرار می

گردند. کل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی آن محسوب می

منطقه( در دوره زمانی معین )ساالنه یا فصلی( را تولید ناخالص داخلی  ایستان مقیم کشور )ا

منظور تبدیل به محصول نهایی چندین از محصوالت تولیدشده در اقتصاد به هریک نامند.می

د، از رسعنوان یک محصول نهایی که مستقیماً به مصرف میکنند. مثالً نان، بهمرحله را طی می

گذرد. روشن است که در محصوالت پیچیده صنعتی تعداد لید گندم و آرد میمراحلی مانند تو

در برآورد تولید ناخالص داخلی باید ارزش محصول  هرحال بهبیشتر است.  راوریمراحل تبدیل یا ف

که ارزش گندم نهایی )نان( را مورد استفاده قرار داد، زیرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنان

رد وجود دارد. اگر ارزش هر یک از این مراحل را جداگانه در تولید ناخالص ضمنی در آ طوربه

ارزش محصوالت تولید شده در اقتصاد را بیشتر از میزان واقعی برآورد  درواقعداخلی منظور کنیم 

ش توان ارزبر کلمه نهایی تاکید شده است. در عمل می ،ایم. به همین دلیل در تعریف باالکرده

شرطی که در هر مرحله تنها ارزش جدید تولیدشده در هر مرحله را منظور کرد به محصول تولیدی

قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتی که ارزش گندم و آرد تولید شده  حلهرا به ارزش مر

ریال  ۲۰ریال بوده و ارزش یک قرص نان نیز  ۱۵و  ۱۰برای تولید یک قرص نان به ترتیب برابر 

 ۵( و ۱۵-۱۰)= ۵،  ۱۰رت میزان ارزش جدید ایجاد شده در هر مرحله برابر با باشد، در آن صو

باشد. ریال و برابر با ارزش محصول نهایی )نان( می ۲۰بود که جمع آن  اهد( ریال خو۱۵-۲۰)=

های جدید ایجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش شود که جمع ارزشبا این مثال روشن می

 محصول نهایی است.
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د. آرد گیربا مثال باال، گندم در تولید آرد و آرد در تولید نان مورد استفاده قرار می مطابق

د منظور تولیهای هر مرحله از تولید هستند. از طرف دیگر به محصولی که خود بهو نان ستانده

 طهسرسد، محصول واو در فرایند تولید کالً به مصرف می قرارگرفتهمحصول دیگر مورد استفاده 

به این فرایند مصرف واسطه گویند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید و 

افزوده هر فعالیت منظور محاسبه تولید ناخالص داخلی ارزشافزوده است. بهایجاد شده یا ارزش

های کل اقتصاد، تولید ناخالص افزودهبر اساس روش فوق استخراج شده و در نهایت از جمع ارزش

 آید.می به دست داخلی

 یخاص تیاز اهم یامنطقه یهاحساب یکل طوربهناخالص و  دیمحاسبه تول یسو از

جامع و  صورتبهکه  تاس یاز اطالعات آمار یامجموعه یامنطقه یهابرخوردار است. حساب

 نیمع یزمان دوره یمنطقه مشخص را برا کی یاقتصاد هایفعالیتو منظم  یکم هدفمند مطالعه

را  یو کاربرد تینقش، اهم گری. به عبارت دسازدیم ریپذامکان ،سال است کیمعمول  طوربهکه 

دار در سطح منطقه عهده یامنطقه یهادر کل کشور به عهده دارد حساب یمل یهاکه حساب

 ف،یبراساس تعار یمل یهاهماهنگ با حساب یامنطقه یهاحساب هیته ینظر یاست. مبان

 محاسبه ،یامنطقه یهااست. هدف حساب یمبتن( SNA93) یهاو روش هایبندطبقه م،یمفاه

آن  یلهیوسبهاز زمان است که  ینیمع یکشور در دوره هایاستاندر  یکالن اقتصاد یرهایمتغ

 یادشده و توان اقتص دهیکش ریخاص به تصو یمقطع زمان ایدر آن دوره  هااستان یاقتصاد تیوضع

ناخالص  محصولها حساب نیحاصل از ا یکالن اقتصاد تیکم نیتر. مهمشودینشان داده م هاآن

دارد  یزیربرنامهدر  یتوجه انینقش شا یاها منطقهاست. حساب( GDPR) منطقه یداخل

 یامنطقه یهاحساب یهاافتهیبدون استفاده از  یاستان یزیرکه تحقق اهداف برنامه یطوربه

که  آوردیرا فراهم م یو سازگار نانیقابل اطم یهاها آمارحساب نیا هی. تهستین ریپذامکان

 نیب یو اجتماع یاقتصاد یهایکاهش نابرابر یدر راستا یاقتصاد یهایگذاراستیس یربنایز

منتشر  رانیمرکز آمار ا یکشور که همه ساله از سو یامنطقه یهاحساب یبررس است. هااستان

 تواندیم یمختلف اقتصاد یهادر بخش هااستان یهاتیمز سهیشناخت و مقا ازلحاظ شودیم

شاخص  یفصل به بررس نیدر ا رونیازاباشد.  یاقتصاد یهایگذاراستیدر س یخوب یراهنما

ر پرداخته کشو هایاستان گریآن با د سهیو بلوچستان و مقا ستانیس ناستا یناخالص داخل دیتول

 .شودیم



 109│یناخالص داخل دیفصل سوم: تول

 استان یناخالص داخل دیتول ـ 2 ـ 3

نفر  ۱۰های صنعتی سری زمانی اطالعات نتایج طرح آمارگیری از کارگاه نکهیتوجه به ا با

 ۱۳۹۵ای سال های منطقهکارکن و بیشتر در حال تغییر و به روز رسانی است، اطالعات حساب

 ۱۳۹۴تا سال اطالعات  یبخش از گزارش به بررس نیدر ا نی. بنابراستندیبعد از آن در دسترس ن

 ۱۲۶۹۳۷استان  یناخالص داخل دیبلوچستان تول ستانیاستان س ۱۳۹۴سال  یاست. ط هاکتفا شد

 نی. اشودیکشور را شامل م یناخالص داخل دیدرصد از کل تول ۳/۱ریال بوده است که  اردیلیم

 .ردیگیدر برمکشور را  تیدر صد از جمع ۵/۳است که استان  یدر حال

 استان و کشور یعمده اقتصاد یهابخش افزودهارزش سهیمقا ـ 3 ـ 3

 جدول و ۱-۳ول در جد یمختلف عمده اقتصاد یهابخش افزودهارزش تیتوجه به اهم با

سهم هر  ۲-۳و  ۱-۳ یهاشکل نیآمده است همچن کیها مختلف به تفکبخش افزودهارزش ۳-۲

 شودیکه مشاهده م گونههمان. دهدیها را در سطح کشور و استان نشان مبخش نیاز ا کی

بخش  نیا ۱۳۹۴سال  یکه ط شودیدر استان مربوط به خدمات م افزودهارزشسهم  نیشتریب

  ..ریال به خود اختصاص داده است اردیلیم ۱۰۰۵۴۳استان را با ارزش  افزودهارزشدرصد کل  ۶۲



 

 درصد( -الیاردریلی)م 91 -94 هایسال یاستان و کشور ط یعمده اقتصاد یهاافزوده بخشارزش سهی: مقا1-3جدول 

 بخش افزودهارزش
1391 1392 

 رشد  استان  رشد  کل کشور رشد  استان  رشد  کل کشور

 ۴۲ ۲۶۱۶۵ ۵۷ ۹۰۸۰۷۸ ۶۹ ۱۸۴۸۵ ۵۲ ۵۷۹۵۹۴ ماهیگیری داری وکشاورزی، شکار و جنگل

 ۲۴ ۱۳۶۰۰ ۳۳ ۵۱۷۲۷۴۰ ۴۵ ۱۰۹۸۴ ۵۲ ۳۸۹۳۰۳۸ صنعت و معدن

 ۷- ۶۵۱۵ ۳۷ ۱۰۹۶۸۹۶ ۳- ۷۰۲۱ ۲۰ ۷۹۸۹۵۷ بخار و تهویه هوا برق، گاز، تأمین آب و ساختمان،

 ۳۷ ۸۰۵۴۴ ۳۲ ۵۰۲۹۱۶۴ ۱۸ ۵۸۷۳۲ ۲۵ ۳۸۰۱۰۱۴ خدمات

 ۳۳ ۱۲۶۸۲۴ ۳۵ ۱۲۲۰۶۸۷۸ ۲۶ ۹۵۲۲۳ ۳۶ ۹۰۷۲۶۰۲ جمع

 ۷۳- ۱۱۳ ۷۰- ۱۲۸۵۹ ۴۲ ۴۲۱ ۴۸ ۴۲۳۴۰ خالص مالیات بر واردات

 ۳۳ ۱۲۶۹۳۷ ۳۴ ۱۲۲۱۹۷۳۷ ۲۶ ۹۵۶۴۴ ۳۶ ۹۱۱۴۹۴۲ محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 ۳۳ ۱۲۶۹۳۷ ۳۱ ۹۱۷۶۶۱۵ ۲۶ ۹۵۶۴۴ ۴۸ ۷۰۰۹۱۶۱ ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت بازار(محصول 

 کشور هایاستانحساب تولید  –مأخذ: مرکز آمار ایران 

  



 

 

 درصد(-الیاردریلی)م 91-94 هایسال یاستان و کشور ط یعمده اقتصاد یهاافزوده بخشارزش سهیمقا :2-3جدول 

 بخش افزودهارزش
1393 1394 

 رشد استان رشد کل کشور رشد استان رشد کل کشور

 ۱۰ ۳۶۴۷۴ ۸ ۱۱۷۸۶۴۰ ۲۷ ۳۳۱۳۶ ۲۰ ۱۰۸۶۹۴۶ ماهیگیری داری وکشاورزی، شکار و جنگل

 -۱ ۱۶۸۲۹ -۲۳ ۳۶۲۱۷۶۳ ۲۴ ۱۶۹۲۵ -۹ ۴۷۱۲۶۸۵ صنعت و معدن

 -۹ ۸۶۱۴ -۱۱ ۱۱۲۴۹۸۸ ۴۵ ۹۴۴۳ ۱۵ ۱۲۵۸۵۰۲ بخار و تهویه هوا گاز،برق،  تأمین آب و ساختمان،

 ۸ ۱۰۰۵۴۳ ۹ ۶۳۴۰۶۳۱ ۱۶ ۹۳۱۴۸ ۱۶ ۵۸۲۳۸۰۷ خدمات

 ۶ ۱۶۲۴۵۹ -۵ ۱۲۲۶۶۰۲۱ ۲۰ ۱۵۲۶۵۲ ۶ ۱۲۸۸۱۹۴۰ جمع

 -۶۸۴ ۵۱۷ -۶۳۴ ۴۸۲۰۰ -۱۷۸ -۸۸ -۱۷۰ -۹۰۲۳ خالص مالیات بر واردات

 ۷ ۱۶۲۹۷۶ -۴ ۱۲۳۱۴۲۲۰ ۲۰ ۱۵۲۵۶۳ ۵ ۱۲۸۷۲۹۱۷ به قیمت بازار(محصول ناخالص داخلی )

 ۷ ۱۶۲۹۷۶ ۲ ۱۰۶۸۵۰۶۱ ۲۰ ۱۵۲۵۶۳ ۱۴ ۱۰۴۳۷۰۴۹ (به قیمت بازارمحصول ناخالص داخلی بدون نفت )

 کشور هایاستانحساب تولید  –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 1394 سال یکشور ط یعمده اقتصاد یهاافزوده بخش: سهم ارزش1-3شکل 

 

 

 1394 سال یاستان ط یعمده اقتصاد یهاافزوده بخش: سهم ارزش2-3شکل 
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 113│یناخالص داخل دیفصل سوم: تول

 یریگیو ماه یدار، جنگل، شکاریافزوده بخش کشاورزارزش ـ 4 ـ 3

که نسبت  باشدیم الیر اردیلیم ۱۸۰۱۸برابر با  ۱۳۹۴سال  یبخش ط نیا افزودهارزش

بخش  نیسهم ا نیچنریال رشد داشته است. هم اردیلیم ۱۲۴۳درصد معادل  ۴/۷به سال قبل 

 ریز نیدر ب یبخش زراعت و باغدار ریز نیچندرصد است. هم ۲۲ زین یناخالص داخل دیاز تول

 باشدیبخش دارا م نیافزوده اسهم را در ارزش نیشتریب یدرصد ۴۹ همبا س یکشاورز یهابخش

 قابل مشاهده است. ۳-۳در شکل  زیها نبخش ریو سهم همه ز

 

  91-94 هایسال یاستان ط یریگیو ماه یدارشکار، جنگل ،یبخش کشاورز افزودهارزش: 3-3جدول 

 هایزیر بخش

–الیر اردیلی)م

 (درصد

1391 1392 1393 1394 

 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش

 ۴۹ ۱۸۰۱۸ ۵۱ ۱۶۷۷۵ ۵۱ ۱۳۲۱۵ ۴۹ ۹۰۳۰ باغداری زراعت و

 ۹ ۳۳۱۳ ۱۰ ۳۳۵۳ ۱۳ ۳۳۳۹ ۱۳ ۲۴۹۰ دامداری

 ۱ ۵۲۲ ۲ ۵۲۷ ۲ ۴۲۹ ۲ ۲۹۹ داریجنگل

 ۴۰ ۱۴۶۲۱ ۳۸ ۱۲۴۸۱ ۳۵ ۹۱۸۲ ۳۶ ۶۶۶۶ ماهیگیری

 ۱۰۰ ۳۶۴۷۴ ۱۰۰ ۳۳۱۳۶ ۱۰۰ ۲۶۱۶۵ ۱۰۰ ۱۸۴۸۵ جمع

 کشور هایاستانحساب تولید  –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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سال  یاستان ط یریگیو ماه ی، شکار، جنگلداریکشاورز یهابخش ریافزوده ز: سهم ارزش3-3شکل 

1394 

 افزوده بخش صنعت و معدنارزش ـ 5 ـ 3

درصد از کل  ۱۰ زیدر استان ن ردیگیکشور را در بر م افزودهارزشدرصد  ۲۹بخش  نیا

است که  الیر اردیلیم ۱۶۸۲۹برابر با  ۱۳۹۴سال  طی باشدیبخش م نیمربوط به ا افزودهارزش

 ریبخش به دو ز نیکاهش داشته است. ا الیر اردیلیم ۹۶درصد معادل  ۵/۰نسبت به سال قبل 

افزوده استان در بخش صنعت ارزش ۱۳۹۴در سال  شودیم میمعدن تقس وصنعت  یبخش اصل

 دیبخش تول ریافزوده زبوده است. ارزش الیر اردیلیم ۴۸۴و در بخش معدن  الیر اردیلیم ۱۶۳۴۴

درصد بوده است که  ۶۳و  ۶۲، ۵۹، ۵۷با  بیبه ترت یبررس مورد هایسالدر  ییمحصوالت غذا

 استان را دارا است. دنسهم در بخش صنعت و مع نیتربیش

 

 

زراعت و 

%49باغداری

%40ماهیگیری

%9دامداری

%2جنگلداری
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 درصد(-الیاردریلی)م 1391-94 هایسال یافزوده بخش صنعت و معدن در استان ط: ارزش4-3جدول 

 های صنعت و معدنزیر بخش
1391 1392 

 سهم ارزش سهم ارزش

 ۳ ۳۹۶ ۴ ۴۸۰ استخراج معدن

طبیعی و خدمات استخراج نفت خام، گاز 
 پشتیبانی معادن

۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۳ ۳۹۶ ۴ ۴۸۰ استخراج سایر معادن

 ۹۷ ۱۳۲۰۴ ۹۶ ۱۰۵۰۴ صنعت

 ۵۹ ۸۰۳۶ ۵۷ ۶۲۶۵ تولید محصوالت غذایی

 ۰ ۰ ۱ ۸۱ هایدنیآشامتولید انواع 

 ۰ ۰ ۰ ۰ های توتون و تنباکووردهاتولید فر

 ۹ ۱۲۷۷ ۹ ۹۸۰ تولید منسوجات

 ۱ ۱۸۸ ۱ ۱۵۷ تولید پوشاک

 ۰ ۰ ۰ ۰ های وابستهوردهاتولید چرم و فر

مبلمان،  جزبهتولید چوب و محصوالت چوبی 
 یربافیحصحصیر و مواد 

۲۰۲ ۲ ۳۱۹ ۲ 

 ۰ ۱ ۰ ۱ های کاغذیوردهاتولید کاغذ و فر

 ۱ ۸۱ ۱ ۶۲ شدهضبطهای چاپ و تکثیر رسانه

 ۰ ۰ ۰ ۰ های حاصل از پاالیش نفتوردهاتولید کک، فر

 ۰ ۳ ۰ ۴ های شیمیاییوردهامواد شیمیایی و فرتولید 

های دارویی و شیمیایی تولید داروها و فراورده
 و گیاهی

۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۴ ۵۶۹ ۴ ۴۶۳ های الستیکی و پالستیکیتولید فرآورده

 ۱۶ ۲۲۳۰ ۱۷ ۱۸۳۴ های معدنی غیرفلزیتولید سایر فرآورده

 ۰ ۶۵ ۱ ۷۳ تولید فلزات پایه

 جزبه ،شدهساختهتولید محصوالت فلزی 
 ۲ ۱۷۷ آالت و تجهیزاتماشین

۲۳۴ 
۲ 

 ۰ ۷ ۰ ۶ ای، الکترونیکی و نوریتولید محصوالت رایانه

 ۰ ۳۳ ۰ ۲۳ تولید تجهیزات برقی
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 های صنعت و معدنزیر بخش
1391 1392 

 سهم ارزش سهم ارزش

ده بندی نشآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 ۰ ۹ در جای دیگر

۱۰ 
۰ 

 ۰ ۱۹ ۰ ۱۶ تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 ۰ ۵ ۰ ۷  ونقلحملتولید سایر تجهیزات 

 ۱ ۸۳ ۱ ۹۵ تولید مبلمان

 ۰ ۴۴ ۰ ۴۸ تولید سایر مصنوعات

 ۰ ۱ ۰ ۱ آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 100 13600 100 10984 جمع

 های کشورحساب تولید استان –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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  1391-94 هایسال یافزوده بخش صنعت و معدن در استان ط: ارزش۴-۳جدول ادامه 

 درصد(-الیاردریلی)م

 های صنعت و معدنزیر بخش
1393 1394 

 سهم ارزش سهم ارزش

 ۳ ۴۸۴ ۲ ۳۳۷ استخراج معدن

 استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات

 پشتیبانی معادن
۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۳ ۴۸۴ ۲ ۳۳۷ استخراج سایر معادن

 ۹۷ ۱۶۳۴۴ ۹۸ ۱۶۵۸۸ صنعت

 ۶۳ ۱۰۶۷۱ ۶۲ ۱۰۵۱۱ تولید محصوالت غذایی

 ۰ ۲۵ ۰ ۳۲ هایدنیآشامتولید انواع 

 ۰ ۰ ۰ ۰ های توتون و تنباکووردهاتولید فر

 ۸ ۱۳۳۴ ۹ ۱۵۵۱ تولید منسوجات

 ۱ ۲۲۱ ۲ ۲۷۹ تولید پوشاک

 ۰ ۰ ۰ ۰ های وابستهوردهاچرم و فر تولید

 جزبهتولید چوب و محصوالت چوبی 

 حصیربافیمبلمان، حصیر و مواد 
۳۸۴ ۲ ۳۵۹ ۲ 

 ۰ ۲ ۰ ۲ های کاغذیوردهاتولید کاغذ و فر

 ۱ ۱۰۳ ۱ ۹۷ شدهضبطهای چاپ و تکثیر رسانه

های حاصل از پاالیش وردهاتولید کک، فر

 نفت
۰ ۰ ۰ ۰ 

های وردهاشیمیایی و فرتولید مواد 

 شیمیایی
۴ ۰ ۲ ۰ 

های دارویی و تولید داروها و فراورده

 شیمیایی و گیاهی
۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۳ ۵۲۵ ۳ ۵۴۱ های الستیکی و پالستیکیوردهاتولید فر

 ۱۵ ۲۵۳۳ ۱۵ ۲۶۰۱ های معدنی غیرفلزیوردهاتولید سایر فر
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 های صنعت و معدنزیر بخش
1393 1394 

 سهم ارزش سهم ارزش

 ۰ ۴۷ ۰ ۶۶ تولید فلزات پایه

 جزبه، شدهساختهتولید محصوالت فلزی 

 آالت و تجهیزاتماشین
۲۶۱ 

۲ 
۲۸۰ 

۲ 

ای، الکترونیکی و تولید محصوالت رایانه

 نوری
۹ 

۰ 
۹ 

۰ 

 ۰ ۳۴ ۰ ۳۸ تولید تجهیزات برقی

دی بنآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 نشده در جای دیگر
۱۳ 

۰ 
۱۴ 

۰ 

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و 

 تریلر نیم
۳۲ 

۰ 
۲۸ 

۰ 

 ۰ ۶ ۰ ۹  ونقلحملتولید سایر تجهیزات 

 ۱ ۸۹ ۱ ۹۸ تولید مبلمان

 ۰ ۵۹ ۰ ۵۹ تولید سایر مصنوعات

 ۰ ۲ ۰ ۱ آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 100 16829 100 16925 جمع

 کشور هایاستانحساب تولید  –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 1394سال  یصنعت و معدن استان ط یهابخش ریافزوده ز: سهم ارزش4-3شکل 

 هوا هی، گاز، بخار و تهوو برقافزوده بخش ساختمان، تأمین آب ارزش ـ 6 ـ 3

برابر ۱۳۹۴هوا در سال  هیآب و برق، گاز، بخار و تهو نیبخش ساختمان، تأم افزودهارزش

ریال  اردیلیم ۸۲۹درصد معادل با  ۷/۸که نسبت به سال قبل باشدیم الیر اردیلیم ۸۶۱۴با 

درصد  ۷معادل  ۹۱استان در سال  یداخل تولید ناخالصبخش از  نیکاهش داشته است و سهم ا

ناخالص  دیسهم از تول نیتربخش کم نیاست. ا دهیرس ۹۴درصد در سال  ۵به  یو با روند کاهش

 یبخش ساختمان با سهم ری. زباشدیبخش م ریزبخش شامل سه  نیاستان را داراست. ا یداخل

 آب، نیبخش ساختمان، تأم افزودهارزشسهم را در  نیتربیش ۱۳۹۴درصد در سال  ۶۸معادل 

 .باشدیاستان را دارا م یهوا هیتهو وگاز، بخار  برق،

 

تولید 

محصوالت 

%۶۳غذایی

تولید سایر 

فرآورده های 

معدنی غیرفلزی

۱۵%

تولید 

منسوجات

۸%

تولید 

فرآورده های 

الستیکی و 

%۳پالستیکی
استخراج 

%۳معدن

دیگر زیر 

%۸بخش ها
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 1391-94 هایسالهوا در  هیبخار و تهو گاز، برق، آب، نیتأمافزوده بخش ساختمان، : ارزش5-3جدول 

 درصد( -الیاردریلی)م

های ساختمان، تأمین زیربخش

 آب برق، گاز، بخار و تهویه هوا

1391 1392 1393 1394 

ش
ارز

 

سهم
ش 

ارز
 

سهم
ش 

ارز
 

سهم
ش 

ارز
 

سهم
 

 ۲۶ ۲۱۹۷ ۱۹ ۱۷۶۹ ۲۰ ۱۲۷۴ ۱۶ ۱۱۲۱ بخار و تهویه هوا تأمین برق، گاز،

مدیریت پسماند، فاضالب و  آبرسانی،

 تصفیه هایفعالیت
۵۱۱ ۷ ۶۲۵ ۱۰ ۵۱۲ ۵ ۵۲۸ ۶ 

 ۶۸ ۵۸۸۹ ۷۶ ۷۱۶۲ ۷۱ ۴۶۱۶ ۷۷ ۵۳۸۹ ساختمان

 100 8614 100 9443 100 6515 100 7021 جمع کل

 های کشورحساب تولید استان –مأخذ: مرکز آمار ایران 

 

 

 1394سال  یساختمان، تأمین آب وبرق و گاز استان ط یهابخش ریافزوده ز: سهم ارزش5-3شکل 

 

تأمين برق، گاز،
۲۶%

ت آبرسانی، مديري
ب پسماند، فاضال

و فعاليت های 
%۶تصفيه

%۶۸ساختمان
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 افزوده بخش خدماتارزش ـ 7 ـ 3

که  باشدیم الیر اردیلیم ۱۰۰۵۴۳برابر با  ۱۳۹۴سال  یبخش خدمات طوده افزارزش

بزرگ نیچنداشته است. هم شیافزا الیر اردیلیم ۷۳۹۵درصد معادل با  ۳/۷نسبت به سال قبل 

استان را در  یناخالص داخل دیدرصد از تول ۶۲ناخالص استان است که  دیبخش از کل تول نیتر

 باشدیم زیربه شرح جدول  یهابخش ریو شامل ز دهدیبه خود اختصاص م ۱۳۹۴سال 

فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و فروشی و خردهبخش خدمات عمده ریز»بخش اول  ریسه ز

ناخالص  دیدرصد کل تول ۶۰به  بیقر« بخش آموزش رزی –بخش امالک و مستغالت  رزی –کاالها 

 اند.به خود اختصاص داده ۱۳۹۴استان را در سال 



 

 (الیر اردیلی)م91-94 یهاسال یافزوده بخش خدمات طارزش :6-3جدول 

 های خدماتزیربخش
1391 1392 1393 1394 

 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش

 ۳۰ ۳۰۳۵۷ ۳۶ ۳۳۷۱۷ ۳۹ ۳۱۶۴۴ ۳۷ ۲۱۷۳۹ فروشی، تعمیر وسایل نقلیه وکاالهافروشی و خردهعمده

 ۱۱ ۱۱۱۳۲ ۱۱ ۱۰۵۷۳ ۹ ۷۲۵۹ ۱۱ ۶۲۸۵ پست حمل و نقل و انبارداری و

 ۱ ۱۰۲۷ ۱ ۸۷۸ ۱ ۷۳۵ ۱ ۵۱۷ فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 ۲ ۱۶۰۶ ۱ ۱۱۸۹ ۱ ۹۰۵ ۱ ۷۱۸ اطالعات و ارتباطات

 ۱ ۱۳۷۵ ۱ ۱۱۶۸ ۲ ۱۳۶۶ ۲ ۱۴۳۰ فعالیتهای مالی و بیمه

 ۱۵ ۱۵۵۲۴ ۱۳ ۱۲۵۳۵ ۱۵ ۱۱۸۴۳ ۱۱ ۶۲۱۴ امالک و مستغالت

 ۱ ۶۸۴ ۱ ۵۵۹ ۱ ۴۴۶ ۱ ۳۲۲ ی، علمی و فنیاهای حرفهفعالیت

 ۰ ۴۰۶ ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۱۸۹ های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 ۱۳ ۱۳۲۳۳ ۱۲ ۱۱۵۳۳ ۱۳ ۱۰۰۰۱ ۱۴ ۸۰۵۷ اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 ۱۴ ۱۴۲۱۳ ۱۲ ۱۱۱۲۲ ۱۱ ۸۶۲۰ ۱۲ ۷۲۹۱ آموزش

 ۱۰ ۹۹۱۰ ۹ ۸۵۶۳ ۸ ۶۶۶۷ ۹ ۵۳۱۸ مددکاری اجتماعی های مربوط به سالمت انسان وفعالیت

 ۱ ۱۰۷۷ ۱ ۹۸۰ ۱ ۸۰۱ ۱ ۶۵۱ ، اجتماعی شخصی و خانگیسایر خدمات عمومی

 100 100543 100 93148 100 80544 100 58732 جمع

 های کشورحساب تولید استان –مأخذ: مرکز آمار ایران 



 123│فصل سوم: تولید ناخالص داخلی

 

 

 1394سال  یخدمات در استان ط یهابخش ریاز ز کی: سهم هر 6-3شکل 

 هاچالشراهکارها و  ـ 8 ـ 3

، ۱۲۶۹۳۷، ۹۵۶۴۴ بیبه ترت ۱۳۹۱-۹۴ یهااستان در سال یناخالص داخل دیتول

درصد داشته  ۷و ۲۰، ۳۳، ۲۶معادل یرشد بیبوده که به ترت الیر اردیلیم ۱۶۲۴۵۹و  ۱۵۲۵۶۳

است که ارقام  یدر حال نیا دهدیناخالص را نشان م دیروند کاهش رشد تول یاست که به روشن

تان از سهم اس یناخالص کشور بررس دیاستان در تول گاهیجا یبررس یهستند برا یشده اسم ادی

سال  ۴ یناخالص کشور ط دیسهم استان از تول یبررس .باشدیم یمناسب اریناخالص مع دیتول

ناخالص  دیتول ۱۹رتبه  ۱۳۹۴که در سال  باشدیم ۳۲/۱و ۱۹/۱، ۰۴/۱، ۰۵/۱ بیبه ترت ادشدهی

 یمطابق سرشمار که است یدر حال نیداده است اما ا اصاستان کشور به خود اختص ۳۱ انیرا درم

طور که و همان ردیگیم بر کشور را در تیدرصد از جمع ۵/۳و بلوچستان  ستانیاستان س ۱۳۹۵

عمده فروشی و 

خرده فروشی، 

لیه تعمیر وسایل نق

%۳۰و کاالها

امالک و مستغالت

۱۶%

%۱۴آموزش

اداره امور عمومی ، 

و خدمات شهری

۱۳%

حمل و نقل و 

انبارداری وپست

۱۱%

فعالیت های مربوط

به سالمت انسان

۱۰%

اطالعات و 

%۲ارتباطات

%۱مالی و بیمه
%۶دیگر 
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 دیسرانه تول یبا بررس نیبنابرا شودیناخالص کشور را شامل م دیاز تول ۳/۱گفته شد حدود 

گفت که سهم  توانیقرار خواهد گرفت. م راستان کشو ۳۱ انیبه آخر درمناخالص استان در رت

از  نیاست. همچن تیآن براساس جمع تیازظرف ترنییهمواره پا یناخالص داخل دیاستان از تول

مرزها  نیتر یو با وجود طوالن شودیدرصد از مساحت کشور را شامل م ۱۱استان  زینظر وسعت ن

یا مدار یمختلف اقتصاد یهانهیدر زم یادیز اریبس لیآزاد پتانس یهابه آب یکشور و دسترس

شور ناخالص ک دیاز تول یها از سهم اندک لیپتانس نیهم ییسوال که به علت عدم شکوفا باشد

 یدهااستعدا نیا ییدر استان به شکوفا دیو رفع موانع تول یی. به نظر شناساباشدیبرخوردار م

 استان کمک خواهد کرد.

 

 (درصد -تومان اردیلیم) کشور یهااستان یناخالص داخل دیتول زانی: م7-3جدول 

ف
دی

ر
 

 نام استان
تولید ناخالص 

 1394داخلی 

سهم از تولید ناخالص 

 داخلی کل کشور

 ۲۴/۱ ۲۹۲۱۰۲ تهران ۱

 ۱۴/۵ ۱۷۶۰۷۰ خوزستان ۲

 ۵/۸ ۷۰۲۸۱ اصفهان ۳

 ۵/۴ ۶۵۹۷۰ خراسان رضوی ۴

 ۴/۹ ۵۸۹۰۶ فارس ۵

 ۴/۳ ۵۲۶۴۱ بوشهر ۶

 ۳/۴ ۴۱۶۶۸ مازندران ۷

 ۳/۴ ۴۱۲۱۳ البرز ۸

 ۳/۳ ۴۰۳۸۳ آذربایجان شرقی ۹

 ۳ ۳۵۸۶۴ کرمان ۱۰

 ۲/۲ ۲۷۱۲۱ مرکزی ۱۱

 ۲/۲ ۲۶۸۵۸ گیالن ۱۲

 ۲/۱ ۲۵۴۹۷ آذربایجان غربی ۱۳

 ۲/۱ ۲۵۴۷۶ هرمزگان ۱۴

 ۱/۸ ۲۲۰۹۰ یزد ۱۵

 ۱/۷ ۲۰۹۵۷ قزوین ۱۶
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ف
دی

ر
 

 نام استان
تولید ناخالص 

 1394داخلی 

سهم از تولید ناخالص 

 داخلی کل کشور

 ۱/۷ ۲۰۰۳۵ کرمانشاه ۱۷

 ۱/۴ ۱۶۵۶۱ همدان ۱۸
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 ۱/۲ ۱۴۷۵۶ گلستان ۲۰

 ۱/۲ ۱۴۷۱۴ کهگیلویه و بویراحمد ۲۱

 ۱/۲ ۱۴۴۷۸ لرستان ۲۲

 ۱/۱ ۱۳۸۳۵ قم ۲۳

 ۱/۱ ۱۳۸۲۰ زنجان ۲۴

 ۱/۱ ۱۲۷۹۲ اردبیل ۲۵

 ۱ ۱۱۶۳۶ کردستان ۲۶

 ۰/۹ ۱۰۷۵۳ سمنان ۲۷

 ۰/۷ ۸۶۹۹ چهارمحال و بختیاری ۲۸

 ۰/۷ ۸۳۱۰ ایالم ۲۹

 ۰/۶ ۶۹۹۴ خراسان شمالی ۳۰

 ۰/۶ ۶۷۵۵ خراسان جنوبی ۳۱

سازمان برنامه و بودجهمأخذ:   
 



 

 فصل چهارم: بیمه، پول و بانکداری ـ 4

 مقدمه ـ 1 ـ 4

ارض است با عو یجوامع بشر ریگبانیگاه گرکه گه یاز معضالت یکیعنوان تورم به امروزه

 یسطح عموم شی. منظور از تورم، افزاباشدیمطرح م یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیگسترده س

پول  دیکاال و خدمات با دیخر یبرا یعنیدارد  ریناپذمداوم و برگشت یکه اغلب حالت هاستمتیق

 شود. اختپرد یتربیش

 یاقتصاد یهاتیدر فعال ینانینااطم شیافزا -

 یگذارهیمحدود شدن رشد سرما -

ها تنها و ناعادالنه آن نهیبه ریغ عیو باز توز یمنابع اقتصاد نهیبه صیاختالل در تخص -

 .شوندیتورم باال محسوب م یهانهیاز مضرات و هز یبخش

از  گرید یکیدولت است.  یهانهیدرآمدها و هز انیتورم نبود تعادل م یهاشهیاز ر یکی

ذشته گ اتیکه اگر مردم براساس تجرب یمعن نیاست. به ا ینرخ تورم، انتظارات تورم شیعلل افزا

خواهد  شیرو به افزا هامتیق کینزد ندهیکنند که در آ ینیبشیمشاهدات بازار پ یبر مبنا ایخود 

و فروشندگان  دکنندگانیتول گری. از طرف ددهندیم شیخود را افزا یدهایو خر نهیهز زانیم د،بو

است  یهیبد کنند،یم یخوددار ندهیدر آ متیق شیافزا دیخود به ام یاز فروش و عرضه کاالها

خواهد داشت و موجب  هامتیبر ق میعرضه و تقاضا اثر مستق است،یس نیصورت با ا نیدر ا

 .گرددیم رمتو شیافزا

 یریطرح آمارگ یو نرخ تورم، بعد از اجرا متیشاخص ق یفاکتورهابه مربوط  اطالعات

طور همزمان در طرح به نی. اگرددیخانوار استخراج م یکاالها و خدمات مصرف متیاز شاخص ق

 .شودیصورت ماهانه اجرا مسراسر کشور به

 یدر دو منطقه شهر یکاالها و خدمات مصرف متیاز شاخص ق یریطرح آمارگ یطورکلبه

: شوندیم میتقس ی.در هر دو منطقه کاالها و خدمات به سه گروه اصلگرددیم یبررس ییو روستا
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و خدمات. هم یرخوراکیغ یکاالها -۳ اتیو دخان هایدنیآشام ها،یخوراک -۲شاخص کل  -۱

ها آن نیترکه مهم شوندیم میتقس تریجزئ یهارگروهیبه ز یگروه اصل سه نیهرکدام از ا نیچن

 ریو کفش، مسکن و آب و برق و گاز و سا ات،پوشاکیدخان ها،یدنیو آشام هایاند از: خوراکعبارت

 تیآموزش و درنها ،یو امور فرهنگ حیونقل، ارتباطات، تفرها، بهداشت و درمان، حملسوخت

 . فرقهکاالها و خدمات مت

تورم است.  زانیمحاسبه م یبرا ی، ابزار(CPI) یکاالها و خدمات مصرف یبها شاخص

 دیارزش پول و قدرت خر راتییدهنده تغنشان یکاالها و خدمات مصرف یشاخص بها راتییتغ

 .باشدی( مکسالیخاص)معموالً  یدوره زمان کی یکننده در طمصرف

های مرتبط پول در نقاط شهری و روستایی ها و محاسبه شاخصبررسی قیمت سابقه

کشور که در حال حاضر توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران انجام می

 گیرد، به شرح زیر است:

کاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهری، شاخص بهای تولید کننده، ( شاخص بهای الف

 شاخص بهای عمده فروشی کاالها و شاخص بهای کاالهای صادراتی

شاخص  ، محاسبه شاخص هزینه زندگی( ۱۳۱۵اولین بار، بانک ملی ایران در سال  برای

شهری آغاز کرد.  )و شاخص بهای عمده فروشی کاالها را در نقاط قیمت کاالها و خدمات مصرفی

فروشی با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده ،۱۳۳۸در سال 

، مسئولیت ۱۳۳۹یس بانک مرکزی ایران در سال قرار گرفت و با تأس نظرکاالها مورد تجدید 

ل ابهای مذکور، به این بانک محول شد. بانک مرکزی ایران، با توجه به تغییرات قتهیه شاخص

را سال پایه قرار داد و  ۱۳۴۸مالحظه در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آن ها، سال 

تجدید نظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده فروشی کاالها به عمل 

تحوالتی در اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد و سال مذکور به عنوان سال  ۱۳۵۳آورد. در سال 

های فوق، برای سومین بار مورد تجدید ر نظر گرفته شد. بر همین اساس، محاسبه شاخصپایه د

 نظر قرار گرفت.

، با توجه به تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف خانوارها که ناشی از ۱۳۶۱سال  در

تحوالت اقتصادی و اجتماعی بعد از انقالب اسالمی بود، این سال به عنوان سال پایه انتخاب شد 

 های مذکور به عمل آمد.تجدید نظر در زمینه محاسبه شاخص و
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، با پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط اقتصادی، ضرورت تجدید نظر در ۱۳۶۹در سال 

 سال پایه احساس شد و این سال را بانک مرکزی به عنوان سال پایه انتخاب کرد.

ها و خدمات مصرفی در ، سال پایه را برای شاخص بهای کاال۱۳۷۸مرکزی در سال  بانک

تغییر داد. محاسبه شاخص بهای تولیدکننده  ۱۳۷۶به سال  ۱۳۶۹مناطق شهری ایران از سال 

ترین موارد استفاده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آغاز شد. از مهم ۱۳۶۹از سال 

ای تعدیل زود هنگام روند تورم و استفاده از آن در محاسبات ملی بر ادناین شاخص، نشان د

 های جاری به ثابت است.قیمت

نشریات شاخص بهای تولیدکننده توسط بانک مذکور به صورت ماهانه و ساالنه منتشر 

 شود.می

 ( شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستاییب

فروشی ، مرکز آمار ایران برای اولین بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده۱۳۵۳در سال 

دادی از کاالها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا در آورد و از آن زمان تا تع

های مذکور را همه ساله به صورت متوسط قیمت کاالها ، نتایج حاصل از آمارگیری۱۳۵۷مهر ماه 

 مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و ساالنه، منتشر کرد. دماتو خ

طرح آمارگیری فوق، به  ۱۳۵۹و نیمه اول سال  ۱۳۵۸یج نیمه دوم سال از آن، نتا پس

صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار عالقمندان 

فروشی کاالها و خدمات مصرفی ، شاخص بهای خرده۱۳۷۵لغایت سال  ۱۳۶۱قرار گرفت. از سال 

چنین در سال شد. همتهیه و منتشر می ۱۳۶۱ل پایه بر اساس سا ایی،خانوارها در نقاط روست

لغایت  ۱۳۷۵به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای مورد نظر برای سال های  ۱۳۷۴، سال ۱۳۷۶

و در حال  ۱۳۸۱ها و کل کشور تهیه و منتشر شده است. بعد از آن سال ، به تفکیک استان۱۳۸۳

عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته به  ۱۳۹۵سال  ر،حاضر بر اساس آخرین تجدید نظ

 است.

و  باشندیم سهیمقا قابل یدر سطح شهر شتریب یکشور یهاذکر است شاخص انیشا

 (.۱۳۹۵= ۱۰۰است ) ۱۳۹۵شده، سال  ارائه جینتا یدر تمام هیسال پا
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 کشور و استان ییو روستا یشاخص کل مناطق شهر ـ 2 ـ 4

استان  ییو روستا یمناطق شهر یبرا ۱۳۹۷( در سال ۱۳۹۵=۱۰۰ یکل )بر مبنا شاخص

مناطق  ی)نرخ تورم( برا ۱۳۹۶که نسبت به سال  دهدیرا نشان م ۸/۱۳۶و  ۷/۱۳۸عدد  بیبه ترت

است که  یدر حال نی. ادهدینشان م شیدرصد افزا ۱/۳۰ ییدرصد و مناطق روستا ۶/۲۹ یشهر

 باشدیم ۱/۲۸و  ۶/۲۶ بیبه ترت یو شهر ییمناطق روستا ینرخ تورم برا

و  یمناطق شهر «اتیو دخان هایدنیآشام ها،یخوراک»شاخص گروه عمده  ـ 1 ـ 2 ـ 4

 و بلوچستان ستانیکشور و استان س ییروستا

، "نایگوشت قرمز و گوشت ماک"، "نان و غالت" یو فرع یگروه اصل ازدهیگروه شامل  نیا

، "و خشکبار وهیم"، "هایها و چربروغن"، "مرغو تخم ریپن ر،یش"، "دارانو صدف هایماه"

ینیری)قند و شکر و ش ینیریشکر، مربا، عسل، شکالت و ش"، "و حبوبات( های)سبز جاتیسبز"

 وهیمقهوه، کاکائو، نوشابه و آب ،یچا"، "گرید ینشده در جا یبندطبقه یخوراک تمحصوال"، "(ها

و  هایدنیآشام ها،یخوراک»ه عمده است. شاخص گرو "اتیدخان"و  "(یرالکلیغ یها)نوشابه

 بیترتو بلوچستان به ستانیاستان س ییو روستا یمناطق شهر یبرا ۱۳۹۷در سال  «اتیدخان

   است. دهیرس ۲/۱۴۳و  ۳/۱۵۷به عدد 
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بر حسب گروه های اختصاصی،  یشاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهر: 1-4جدول 

 (1395=100اصلی و برخی از گروه های فرعی )

 های کاالها و خدماتگروه
ضریب 

 اهمیت
1393 1394 1395 1396 1397 

 ۷/۱۳۸ ۷/۱۰۷ ۱۰۰ ۸۵ ۷۶/۳ ۱۰۰ شاخص کل

       های اصلی و فرعی:گروه

 ۳/۱۵۷ ۷/۱۱۱ ۱۰۰ ۷۶/۴ ۶۶/۳ ۳۷ هاهاو آشامیدنیخوراکی

 ۲/۱۵۷ ۱/۱۱۲ ۱۰۰ ۷۵/۷ ۶۵/۴ ۳۵ هاخوراکی

 ۳/۱۴۴ ۵/۱۰۶ ۱۰۰ ۹۶/۱ ۸۶/۴ ۹ نان و غالت 

 ۴/۱۶۴ ۸/۱۱۲ ۱۰۰ ۹۵/۵ ۹۳/۶ ۱۰ هاهای آنوردهاسفیدو فر گوشت قرمز،

 ۱/۱۶۳ ۲/۱۱۳ ۱۰۰ ۹۵/۵ ۹۴/۷ ۹ گوشت قرمز و گوشت ماکیان

 ۷/۱۷۴ ۵/۱۰۹ ۱۰۰ ۹۵/۱ ۸۷/۶ ۱ دارانها و صدفماهی

 ۹/۱۵۵ ۷/۱۱۲ ۱۰۰ ۸۹/۸ ۷۹ ۳ مرغلبنیات و تخم

۹/۶۷ ۲ هاها و چربیروغن  ۹۲/۹ ۱۰۰ ۹/۱۰۶ ۵/۱۴۷ 

 ۹/۱۶۲ ۰/۱۰۷ ۱۰۰ ۹۱/۱ ۸۴/۱ ۳ ها و خشکبارمیوه

 ۸/۱۷۵ ۵/۱۳۱ ۱۰۰ ۴۶/۱ ۲۹/۳ ۴ ها و حبوباتسبزی

 ۲/۱۳۰ ۷/۱۰۸ ۱۰۰ ۹۱/۸ ۸۶ ۲ هاقند و شکر و شیرینی

 ۶/۱۷۱ ۳/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۶/۱ ۹۱ ۱ هاها و چاشنیادویه

 ۵/۱۶۰ ۲/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۴/۹ ۸۸/۷ ۲ ها )غیرالکلی(چای و سایر آشامیدنی

 ۶/۲۰۶ ۷/۱۰۳ ۱۰۰ ۸۵/۸ ۸۱ ۱ دخانیات

 ۷/۱۴۴ ۵/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۵/۱ ۹۰/۲ ۶ پوشاک و کفش

مسکن، آب، برق، گاز و سایر 

 هاسوخت
۲۸ ۸۵/۸ ۹۵/۲ ۱۰۰ ۰/۱۰۷ ۸/۱۱۳ 

 ۵/۱۱۴ ۸/۱۰۷ ۱۰۰ ۹۵ ۸۵/۸ ۲۳ مسکن

 ۵/۱۱۴ ۸/۱۰۷ ۱۰۰ ۹۴/۹ ۸۵/۶ ۲۳ اجاره

نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 

 )خدمت(
۰ ۹۳/۵ ۹۵/۳ ۱۰۰ ۲/۱۰۴ ۶/۱۲۲ 

 ۹/۱۱۰ ۸/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۶/۴ ۸۶ ۵ هاسوخت آب، برق و سایر

مبلمان و لوازم خانگی و تعمیر و 

 هاگهداری معمول آنن
۵ ۹۲/۴ ۹۶/۳ ۱۰۰ ۵/۱۰۳ ۳/۱۴۳ 

 ۵/۱۲۲ ۴/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۳/۸ ۸۸ ۴ بهداشت و درمان

 ۲/۱۴۰ ۰/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۵/۳ ۸۶/۷ ۱۱ حمل و نقل
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 ۱۲۴ ۰/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸/۵ ۲ ارتباطات

 ۸/۱۴۸ ۷/۱۰۶ ۱۰۰ ۹۳/۶ ۹۰/۴ ۱ تفریح و فرهنگ

 ۷/۱۱۱ ۳/۱۰۲ ۱۰۰ ۹۸ ۹۳ ۱ آموزش

 ۲/۱۳۷ ۰/۱۰۷ ۱۰۰ ۹۳/۳ ۸۷ ۱ هتل و رستوران

 ۱/۱۴۲ ۹/۱۰۵ ۱۰۰ ۹۴/۴ ۹۲/۷ ۳ کاالها و خدمات متفرقه

       اختصاصی:گروه های 

 ۸/۱۴۵ ۶/۱۰۷ ۱۰۰ ۸۲ ۷۳ ۶۷ کاالها

 ۷/۱۴۹ ۱/۱۰۸ ۱۰۰ ۹۴/۸ ۸۷ ۳۳ خدمات

 ۸/۱۱۶ ۷/۱۰۶ ۱۰۰ ۸۳/۲ ۷۴/۷ ۷۷ (1)شاخص کل

 شاخص کل منهای ارزش اجاری واحدهای مسکونی ملکی. -۱
 ۱۳۹۷سالنامه آماری  – رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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: شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی بر حسب گروه های اختصاصی، 2-4جدول 

 (1395=100های فرعی )اصلی و برخی از گروه

 هاي كاالها و خدماتگروه
ضريب 

 اهميت
1393 1394 1395 1396 1397 

 ۸/۱۳۶ ۱/۱۰۵ ۱۰۰ ۹۴/۹ ۹۰ ۱۰۰ شاخص کل 

       فرعی:های اصلی و گروه
 ۲/۱۴۳ ۶/۱۰۵ ۱۰۰ ۹۵ ۹۱/۱ ۵۴ هاینو آشامید هاخوراکی

 ۳/۱۴۲ ۷/۱۰۵ ۱۰۰ ۹۵/۱ ۹۱/۱ ۵۱ هاخوراکی

 ۶/۱۲۷ ۴/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۹/۱ ۹۴/۶ ۱۵ نان و غالت

های وردهاسفیدو فر گوشت قرمز،

 هاآن
۱۰ ۸۸/۷ ۹۲/۲ ۱۰۰ ۳/۱۰۸ ۳/۱۵۷ 

 ۶/۱۵۳ ۰/۱۰۸ ۱۰۰ ۹۱/۹ ۸۹/۸ ۸ گوشت قرمز و گوشت ماکیان 

 ۲/۱۷۷ ۶/۱۰۹ ۱۰۰ ۹۲/۹ ۸۵/۲ ۲ دارانماهی ها و صدف

 ۲/۱۳۹ ۵/۱۰۵ ۱۰۰ ۹۳/۲ ۸۸/۸ ۴ مرغلبنیات و تخم

 ۱۴۴ ۱/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۵ ۹۱/۹ ۳ هاها و چربیروغن

 ۳/۱۴۵ ۵/۱۰۶ ۱۰۰ ۹۵/۸ ۸۹ ۳ ها و خشکبارمیوه

 ۶/۱۴۹ ۲/۱۰۶ ۱۰۰ ۹۳/۳ ۹۱/۲ ۹ ها و حبوباتسبزی

 ۱۲۴ ۲/۱۰۹ ۱۰۰ ۹۳/۲ ۸۹/۲ ۴ هاشیرینیقند و شکر و 

 ۸/۱۷۵ ۹/۱۰۲ ۱۰۰ ۹۴ ۸۹/۵ ۲ هاها و چاشنیادویه

ها چای و سایر آشامیدنی

 ۲/۱۵۷ ۵/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۳/۳ ۹۰ ۴ )غیرالکلی(

 ۶/۱۷۸ ۹/۱۰۵ ۱۰۰ ۸۶ ۸۳/۴ ۱ دخانیات

 ۵/۱۵۵ ۲/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۶/۲ ۹۱/۴ ۷ پوشاک و کفش

مسکن، آب، برق، گاز و سایر 

 ۷/۱۰۹ ۲/۱۰۵ ۱۰۰ ۹۴/۸ ۸۵/۵ ۱۹ هاسوخت

 ۵/۱۱۴ ۷/۱۰۷ ۱۰۰ ۹۵ ۸۵/۸ ۱۱ مسکن

 ۵/۱۱۴ ۸/۱۰۷ ۱۰۰ ۹۴/۹ ۸۵/۶ ۱۱ اجاره

نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 

 ۲/۱۲۴ ۵/۱۰۱ ۱۰۰ ۹۸/۵ ۹۸ ۰ )خدمت(

 ۵/۱۰۲ ۳/۱۰۱ ۱۰۰ ۹۴/۴ ۸۴/۹ ۷ هاسوخت آب، برق و سایر



 133│یپول و بانکدار مه،یفصل چهارم: ب

 

و  یمناطق شهر« و خدمات یرخوراکیغ یکاالها»شاخص گروه عمده  ـ 2 ـ 2 ـ 4

 و بلوچستان ستانیکشور و استان س ییروستا

خدمات "، "اجاره مسکن"، "پوشاک و کفش" یو فرع یگروه اصل ۱۲گروه شامل  نیا

 یو نگهدار یخانگمبلمان و لوازم "، "آب، برق و سوخت"، "یواحد مسکون ریو تعم ینگهدار

، "آموزش"، "و فرهنگ حیتفر"، "ارتباطات"، "حمل و نقل"، "بهداشت و درمان"، "هامعمول آن

 است. "و خدمت متفرقه هاکاال"و  "هتل و رستوران"

 یمناطق شهر یبرا ۱۳۹۶در سال « و خدمات یرخوراکیغ یکاالها»گروه عمده  شاخص

)نرخ  ۱۳۹۵که نسبت به سال  دیرس ۹/۱۰۶و  ۷/۱۰۶به عدد  بیترتکل کشور به ییو روستا

 است.  افتهی شیدرصد افزا ۹/۶ ییمناطق روستا یدرصد و برا ۷/۶ یمناطق شهر یتورم( برا

 یمناطق شهر یبرا ۱۳۹۶در سال « و خدمات یرخوراکیغ یکاالها»گروه عمده  شاخص

که نسبت به  دیرس ۵/۱۰۴و ۴/۱۰۵به عدد  بیو بلوچستان به ترت ستانیاستان س ییو روستا

مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و 

 ۱/۱۳۵ ۲/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۵/۴ ۹۲/۱ ۵ هاآن نگهداری معمول

 ۵/۱۲۱ ۷/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۳/۸ ۸۷/۵ ۲ بهداشت و درمان

 ۲/۱۴۶ ۹/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۴/۷ ۸۷/۹ ۶ حمل و نقل

 ۱۲۴ ۲/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸/۵ ۲ ارتباطات

 ۹/۱۴۰ ۱/۱۰۵ ۱۰۰ ۹۲/۵ ۷۳/۷ ۱ تفریح و فرهنگ

 ۹/۱۰۸ ۱/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۷/۵ ۹۱/۴ ۰ آموزش

 ۳/۱۳۱ ۸/۱۰۳ ۱۰۰ ۹۲/۲ ۸۲/۲ ۰ هتل و رستوران

 ۷/۱۳۶ ۲/۱۰۶ ۱۰۰ ۹۴/۱ ۹۲/۶ ۳ کاالها و خدمات متفرقه

       گروه های اختصاصی:

 ۶/۱۳۹ ۸/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۴/۹ ۹۰/۳ ۸۰ کاالها

 ۶/۱۴۱ ۸/۱۰۴ ۱۰۰ ۹۵/۲ ۸۸/۶ ۲۰ خدمات

 ۱۱۸ ۲/۱۰۶ ۱۰۰ ۹۴/۹ ۹۰/۴ ۸۹ (1)شاخص کل

 شاخص کل منهای ارزش اجاری واحدهای مسکونی ملکی.-۱
 رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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 شیدرصد افزا ۵/۴ ییمناطق روستا یدرصد و برا ۴/۵ یمناطق شهر ی)نرخ تورم( برا ۱۳۹۵سال 

 است.  افتهی

ه گرو نیو بلوچستان در ب ستانیاستان س ینرخ تورم مناطق شهر نیترو کم نیتربیش

مربوط به اجاره مسکن و آموزش  بیبه ترت ۱۳۹۶و خدمات در سال  یرخوراکیغ یعمده کاالها

 است.

 نرخ تورم ـ 3 ـ 2 ـ 4

و  ستانیدرصد و در استان س ۱/۸در کشور معادل  ۱۳۹۶سال  یتورم مناطق شهر نرخ

 المیلرستان،  ا ،یاریکشور، چهارمحال و بخت یهااستان نیدرصد است. در ب ۷/۷بلوچستان برابر 

را  ینرخ تورم شهر نیترمبوشهر و زنجان ک یهاو استان ینرخ تورم شهر نیتربیشو کرمانشاه 

 ییو روستا یشهر یخانوارها یکاالها و خدمات مصرف متیشاخص ق راتییتغ داند. درصداشته

درصد  نیتربیشکه که  کندیم انیکشور( ب ییو روستا یکل کشور )نرخ تورم مناطق شهر

 است. اتیو دخان هایدنیآشام ها،یمربوط به خوراک ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵ یهادر سال راتییتغ

در کشور مربوط به گروه آموزش  یمقدار نرخ تورم مناطق شهر نیتربیش ۱۳۹۵سال  در

 درصد است. -۶/۰و خشکبار با  وهیمقدار مربوط به م نیتردرصد و کم ۶/۱۲با مقدار 

 و بلوچستان ستانیدر استان س یمقدار نرخ تورم مناطق شهر نیتربیش ۱۳۹۵سال  در

مقدار مربوط به  نیتردرصد و کم ۸/۱۱۶و حبوبات( با مقدار  های)سبز جاتیزمربوط به سب

 درصد است. ۱/۱ارتباطات با 

 جاتیدر کشور مربوط به سبز یمقدار نرخ تورم مناطق شهر نیتربیش ۱۳۹۶سال  در

 درصد است. ۰/۳مقدار مربوط به ارتباطات با  نیتردرصد و کم ۵/۲۶و حبوبات( با مقدار  های)سبز

 و بلوچستان ستانیدر استان س یمقدار نرخ تورم مناطق شهر نیتربیش ۱۳۹۶سال  در

مقدار مربوط به آموزش  نیدرصد و کمتر ۵/۳۱و حبوبات( با مقدار  های)سبز جاتیمربوط به سبز

  درصد است. ۳/۲با 
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 1396استان در سال  کیبه تفک ییو روستا ی: نرخ تورم نقاط شهر3-4جدول 

 

 نرخ روستایی روستاییرتبه  نرخ شهری رتبه شهری /تورمنام استان

 ۰/۱۲ ۱ ۰/۱۱ ۱ کرمانشاه

 ۰/۱۰ ۲ ۰/۹ ۴ خراسان جنوبی

 ۳/۷ ۷ ۰/۱۰ ۲ همدان

 ۶/۸ ۱۷ ۰/۱۱ ۳ ایالم

 ۵/۱۱ ۹ ۱/۱۱ ۵ یبختیار چهارمحال و

 ۹/۷ ۳۰ ۱/۱۱ ۶ لرستان

 ۵/۱۰ ۱۱ ۱/۱۰ ۷ گلستان

 ۶/۱۱ ۱۴ ۱/۱۰ ۸ خراسان شمالی

 ۴/۸ ۱۲ ۱/۸ ۱۰ تهران

 8/8 22 1/8 9 کل کشورمیانگین 

 ۶/۷ ۲۱ ۱/۷ ۱۱ فارس

 ۱/۱۰ ۴ ۲/۸ ۱۲ آذربایجان غربی

 ۶/۸ ۱۸ ۳/۸ ۱۵ یزد

 ۸/۸ ۲۳ ۳/۸ ۱۳ کرمان

 ۹/۸ ۲۷ ۳/۸ ۱۴ سمنان

 ۶/۹ ۱۵ ۳/۷ ۱۷ هرمزگان

 ۹/۶ ۳۲ ۳/۷ ۱۶ راحمدیوبوکهگیلویه 

 ۹/۹ ۲۴ ۵/۹ ۱۸ آذربایجان شرقی

 ۷/۷ ۲۵ ۴/۷ ۱۹ البرز

 ۶/۸ ۱۹ ۵/۸ ۲۰ اردبیل

 ۵/۱۱ ۱۰ ۵/۷ ۲۲ یرضوخراسان 

 ۷/۷ ۲۶ ۵/۷ ۲۱ گیالن

 ۱/۹ ۵ ۶/۷ ۲۳ خوزستان

 ۰/۸ ۳ ۷/۷ ۲۴ یمرکز

 1/5 6 7/7 25 بلوچستان وسیستان 

 ۵/۷ ۱۶ ۷/۷ ۲۶ کردستان

 ۳/۷ ۸ ۸/۷ ۲۸ قم

 ۹/۸ ۲۸ ۸/۷ ۲۹ قزوین

 ۸/۷ ۲۹ ۸/۷ ۲۷ اصفهان

 ۴/۸ ۱۳ ۹/۷ ۳۰ مازندران

 ۵/۶ ۲۰ ۹/۶ ۳۱ بوشهر

 ۸/۶ ۳۱ ۹/۶ ۳۲ زنجان

 سازمان برنامه و بودجهمأخذ: 
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 یبانکدار ـ 3 ـ 4

 کیدر توسعه و رشد اقتصادی  یمهم ارینقش بس یمال یبه عنوان منابع اصل هابانک

 اقتصادی است. یو کمک به بالندگ تیها در هر کشوری محمابانک فهیو اصوال وظ کشور دارند

. است یو بازرگان دییواحدهای تول یمال ازهایین نیها در اقتصاد کشور تأمبانک ینقش اصل

 التیدر قالب تسه یو صنعت دییهای خرد به واحدهای تولهیبا جذب سرما دبتوانن دیها بابانک

فراهم آورند.  لذا نظام  یرا در اقتصاد مل دیینقش واحدهای تول تیخدمات بدهند تا موجبات تقو

 ،یهای اقتصاد جامعه، در قالب بازارهای مالبخش نیتریو اساس نیتراز مهم یکیبه عنوان  یبانک

 یها به عنوان واسطه مال. بانکدینمایم فاءیاقتصادی ا هایتیرا در فعال ییابسز گاهینقش و جا

 صیها و تخصآوری، جلب و جذب انواع سپردهجمع کنندگاناندازکنندگان و استقراضپس نیب

گوناگون اقتصادی را بر عهده داشته و با استفاده از  هایتیفعال یمال ازهایین نیها برای تأمآن

 یقیگذاری، اشخاص حقهیسرما انیمتقاض اریالزم را در اخت هیهای مردم، سرماپردهمنابع خود و س

و با استفاده از  دهندیکشاورزان، بازرگانان و ... قرار م ،یصاحبان واحدهای صنعت ،یو حقوق

یو اشتغال کمک م دیگذاری، تولهیانداز، سرماپس شیخود به افزا یاستیو ابزارهای س رهایمتغ

آن با  سهیاستان و مقا یانکینظام  دییهای کلشاخص تیوضع یقسمت به بررس نیا. در کنند

 است.های متناظر کشوری پرداخته شده شاخص

صرافان انجام  لهیبه وس یبانک اتیها، عملبانک سیکشورها قبل از تأس ریمانند سا رانیا در

 بانک سیتأس نهیموجب شد که زم ن،ینو یبه صنعت بانکدار یشد اما تحول حرفه صرافیم

سفربه  نهیهز یبرا شاه قاجار نیکه ناصرالد یشمس یهجر ۱۲۵۱فراهم گردد. درسال  رانیدرا

 یمهم یازهایمقابل امت قرض کرد در یسیانگل تریبه نام رو یاز شخص رهیل ۴۰۰۰۰اروپا مبلغ 

 یبانک برا سیاستخراج تمام معادن )جز طال ونقره( وتأس یمانند احداث راه آهن، حق انحصار

 ازیامت ۱۲۶۷سال  لغو شد اما در یبانک به علل سیتأس ازیواگذار کرد. امت یسال را به و ۷۰مدت 

 .دیفراهم گرد رانیا یبانک شاهنشاه سیتأس نهیاعطا شد که زم یسال به و ۶۰به مدت  یگرید

عاف م اتیپرداخت مال از ار وذکور واگذاسکناس به بانک م یانتشار انحصار ازیامت نیبه سبب ا

ه ب د وش رانیدرا یبانک سیخواستار تأس سیدررقابت با دولت انگل هیشد. دوسال بعد دولت روس

 یتزار هیاز اتباع روس یکیسال به  ۷۵به مدت  «رانیاستقراض ا نکبا» سیتأس ازیامت بیترت نیا

داشت وازپرداخت  زیرا ن یحق انحصار حراج عموم یورهن یبانک اتیعمل رازیبانک غ نیداده شد. ا
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شد.  سیتأس یتحت عنوان بانک عثمان رانیبانک در ا نیسوم ۱۳۰۱معاف بود. درسال  اتیمال

 نیب یجارروابط ت لیفرانسه به منظور تسه و سیانگل مشترک هیبا سرما بانک مذکور یشعبه اصل

 نینخست ۱۳۰۴شده بود. درسال  سیسابق( تأس ی)عثمان هیدرکشور ترک ،یغرب گانیو همسا رانیا

ش( درجه داران ارت ی)ازمحل صندوق بازنشستگ رانیمشترک دولت وملت ا هیبا سرما یرانیبانک ا

بأ مؤسسه نام داد. متعاق رییتغ« بانک سپه» شد که بعدها به  سیتأس« قشون یبانک پهلو» به نام 

حق  ۱۳۱۰شدند. دولت دراسفند  سیتأس ۱۳۰۷درسال  یوبانک مل ۱۳۰۵درسال  رانیا یرهن

تیمسؤل ۱۳۱۷واگذارنمود. درسال  یبه بانک مل و دهیخر یانتشار اسکناس را از بانک شاهنشاه

 ها وربانکیسا تیکشور، نظارت بر فعال راتاعتبا میتنظ ،یحفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارز یها

 ۱۳۳۹سرانجام درسال  گذاشته شد و یبه عهده بانک مل یبانک مرکز فیانجام تمام وظا یبطورکل

 بیوتص شد. با کیتفک یبانک مل و یزبانک مرک فیوظا ،یبموجب قانون اساسنامه بانک مل

لذا  شد و یرضرو ،یباراعت یهاوجود مؤسسه ۱۳۲۷کشورازسال  یطرح برنامه عمران نینخست

 هها بتعداد بانک شد و سیبه نام بانک برنامه تأس رانیا یبانک خصوص نینخست ۱۳۲۸درسال 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۱ یهاسال در و دیبانک رس ۲۶به  ۱۳۵۰درسال  کهیطوره ب افتی شیافزا جیتدر

 یداخل رانداهیسرما ییها به منظور سودجوبانک نی. اغلب اافتی شیبانک افزا ۳۶ها به تعداد بانک

 یهابانک و یبانک مرکز استقراض از قیطر را از خود یمنابع مال شده بودند و جادیا یخارج و

 .کردندیم نیتأم یالمللنیب یپول یبازارها از ای یبزرگ تجار

 هاروند آن لیو تحل دییهای کلعملکرد شاخص ـ 4 ـ 4

 یواحدهای بانک ـ 1 ـ 4 ـ 4

ها به . بانکباشندیم یو تخصص یتجار یهاشامل بانک یبانک یمال یاواسطه مؤسسات

 یهاسپرده یآورو با جمع کنندیپول نظارت مپول در گردش و شبه انیمناسبت که بر جر نیا

 یاز عوامل مهم رشد و توسعه اقتصاد سازند،یم ریپذامکان قیطر نیرا از ا یپرداخت اعتبارات بانک

که  باشدیواحد م ۳۶۶برابر با  ۱۳۹۷استان در سال  یبانک ی. تعداد واحدهاشوندیممحسوب 

کشور  یبانک یاز سهم واحدها ۶/۱ نیچنهم .درصد کاهش داشته است ۶/۲نسبت به سال قبل 
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را  یتعداد واحدها نیتربیش بیترتو صادرات به یکشاورز ،یبانک مل نیچن. همشودیرا شامل م

 یبانک یواحدها نیتربیش بیترتزاهدان، زابل و چابهار بههای شهرستاندر سطح استان دارند. 

 .باشندیرا دارا م

 : تعداد واحدهای بانکی استان در پایان سال4-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 سال و بانک

 366 376 392 401 416 جمع

 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ اقتصاد نوین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ انصار

 ۰ ۰ ۴ ۴ ۴ ایران زمین

 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ پارسیان

 ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ پاسارگاد

 ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۴۵ ۵۴ تجارت

 ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۹ توسعه تعاون

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ توسعه صادرات

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دی

 ۲۹ ۲۹ ۳۰ ۳۲ ۳۲ رفاه کارگران

 ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ سامان

 ۳۳ ۳۷ ۴۰ ۴۱ ۴۱ سپه

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سرمایه

 ۰ ۰ ۲ ۲ ۳ سینا

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ شهر

 ۵۲ ۵۷ ۵۹ ۵۹ ۶۴ صادرات

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ صنعت و معدن

 ۲۱ ۲۵ ۲۵ ۲۴ ۰ قوامین

 ۱ ۰ ۰ ۲ ۲ کارآفرین

 ۵۳ ۵۳ ۵۳ ۵۳ ۵۳ کشاورزی

 ۲۲ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۲ مسکن

 ۲۳ ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳۳ ملت

 ۷۹ ۷۹ ۷۹ ۷۹ ۸۱ ملی

 ۱۳۹۷ استان یسالنامه آمارمأخذ: 
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 1397سال  یدر استان ط یبانک یاز کل تعداد واحدها یهااز بانک کی: سهم هر 1-4شکل 
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 شهرستان کیدر سطح استان به تفک یبانک ی: تعداد واحدها5-4جدول 
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اقتصاد 

 نوین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ انصار

ایران 

 زمین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پارسیان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پاسارگاد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۱۸ ۱ ۳ ۰ ۱ ۳ ۳ تجارت
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۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۴ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دی

رفاه 

 کارگران
۳ ۳ ۱ ۰ ۵ ۰ ۱۴ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سامان
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 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱۲ ۰ ۶ ۰ ۱ ۴ ۲ سپه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سرمایه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سینا

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شهر

 ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲۱ ۱ ۵ ۰ ۱ ۹ ۴ صادرات

صنعت و 

 معدن
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۲ ۱ قوامین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کارآفرین

 ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۷ ۳ ۲ ۱۱ ۱ ۶ ۱ ۲ ۵ ۲ کشاورزی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۳ ۲ مسکن

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۲ ۲ ملت

 ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۶ ۲ ۲۷ ۱ ۹ ۱ ۴ ۸ ۸ ملی

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 1397سال  یاستان ط یهاشهرستان یبانک یتعداد واحدها :2-4شکل 

 

 جذب سپرده ـ 2 ـ 4 ـ 4

. که نسبت به باشدیریال م ونیلیم ۱۴۵۹۹۶۰۵۱ها مجموع مبلغ سپرده ۱۳۹۷سال  یط

مربوط به  بیسهم به ترت نیتربیشگفت  توانیمکه داشته است  شیدرصد افزا ۲/۳۴سال قبل 

یها استان را شامل مدرصد از کل سپرده ۵۰به  بیاست که قر نیصادرات و قوام ،یمل یهاانکب

 ۱۳۹۷-۱۳۹۳ هایلسا یها در سطح استان طسپرده یروند صعود یدهنده نشان ۳-۴ شکل. شود

  .است درصد رشد داشته ۱۲۸ یزمان یبازه نیا طی هانمودار روند سپرده نیطبق ا باشد،یم
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 ها )میلیون ریال(ها نزد بانکمانده سپرده :6-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 سال و نوع سپرده

 جمع کل
 ۷۲۴۹۵۷۴ ۶۹۰۶۵۸۴ ۶۲۳۳۵۷۸ ۵۹۲۴۷۰۹ ۴۱۸۱۲۵۲ تعداد

 ۱۴۵۹۹۶۰۵۱ ۱۰۸۸۰۰۹۳۹ ۸۸۸۵۷۹۷۳ ۷۵۹۴۰۹۰۸ ۶۳۷۵۵۰۷۳ مبلغ

 ایران زمین
 ۰ ۰ ۰ ۱۸۵۳ ۶۱۲۸ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۳۴۰۱۶۲ ۲۲۲۵۴۵ مبلغ

 پاسارگاد
 ۱۵۳۷۵ ۰ ۰ ۰ ۹۳۱۴ تعداد

 ۴۴۸۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۹۳۰۵ مبلغ

 تجارت
 ۹۲۴۹۹۸ ۸۹۲۴۷۷ ۷۹۶۳۶۰ ۸۱۶۶۱۳ ۷۸۴۴۲۹ تعداد

 ۱۴۳۲۳۱۱۶ ۱۱۰۵۲۷۸۴ ۹۵۷۷۳۵۲ ۸۰۳۴۹۳۸ ۷۰۷۶۶۲۹ مبلغ

 توسعه اقتصاد
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۱ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۱۴۳ مبلغ

 توسعه تعاون
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۱۵۸۸ تعداد

 ۲۳۵۰۵۳۶ ۰ ۰ ۰ ۵۲۰۵۴۲ مبلغ

 دی
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹۵۳ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۸۹۹۳ مبلغ

 رفاه کارگران
 ۶۴۴۱۱۴ ۵۷۳۹۴۱ ۵۳۱۵۴۷ ۵۰۵۳۵۸ ۲۲۶۲۶۸ تعداد

 ۱۱۷۰۲۸۵۶ ۹۳۴۰۵۱۵ ۷۷۵۹۲۶۳ ۶۲۹۷۸۳۸ ۳۹۰۴۰۰۵ مبلغ

 سپه
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۰۵۶۷ تعداد

 ۱۰۹۷۲۹۷۴ ۸۴۱۰۰۴۵ ۶۴۹۹۶۴۲ ۵۳۱۰۰۷۰ ۴۱۵۶۴۰۰ مبلغ

 سرمایه
 ۰ ۴ ۴ ۳ ۹۲۲۲ تعداد

 ۳۷۶۹۹۵ ۲۱۰۵ ۲۶۱۱ ۳۵۹۲ ۱۴۷۲۴۷ مبلغ

 سینا
 ۰ ۰ ۰ ۲۴۶۴۰ ۱۸۶۷۹ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۶۱۵۴۸۱ ۸۷۳۵۹۳ مبلغ

 شهر
 ۱۱۵۸۶ ۰ ۰ ۹۰۰۰ ۶۷۷ تعداد

 ۰ ۹۶۵۰۰۰ ۰ ۱۱۱۷۹۴ ۸۸۱۰۶ مبلغ

 صادرات
 ۱۱۴۲۳۶۲ ۱۰۵۸۰۰۳ ۸۳۷۷۳۲ ۷۷۷۶۹۹ ۱۱۶۱۷۶ تعداد

 ۲۷۶۲۱۰۶۵ ۱۶۷۳۳۵۷۲ ۱۳۲۲۶۲۲۹ ۱۱۵۱۹۵۰۳ ۸۶۸۴۲۸۹ مبلغ

 صنعت و معدن
 ۱۳۵ ۲۳۹۱ ۲۲۲۷ ۲۱۰۹ ۱۹۵۹ تعداد

 ۲۳۵۸۹۴ ۱۷۴۸۰۳ ۱۹۰۶۳۵ ۱۴۸۳۶۳ ۸۹۱۵۴ مبلغ

 قوامین
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۱۶۲۶۷۵۰۴ ۱۲۹۴۶۶۱۵ ۱۲۱۶۱۱۶۳ ۹۱۴۵۵۶۲ ۷۲۹۱۸۰۳ مبلغ

 کارآفرین
 ۳۰۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۱۷۱۹۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ

 کشاورزی
 ۱۴۶۱۹۵۸ ۱۴۲۱۲۸۲ ۱۴۶۷۴۵۳ ۱۳۵۶۶۷۱ ۱۰۱۵۳۲۳ تعداد

 ۱۳۸۸۰۸۱۰ ۱۰۹۹۴۴۴۸ ۹۶۶۴۱۳۰ ۸۱۶۷۸۰۵ ۶۶۱۴۴۶۳ مبلغ

 مسکن
 ۳۱۴۰۱۲ ۳۵۰۶۷۲ ۲۷۲۰۶۲ ۲۴۸۸۹۲ ۲۲۹۶۷۵ تعداد

 ۴۷۳۷۸۷۷ ۴۲۸۱۵۷۸ ۳۴۵۵۰۵۴ ۲۷۶۲۱۷۰ ۱۷۹۲۳۵۴ مبلغ
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 ملت
 ۸۱۸۱۱۴ ۸۰۲۳۸۰ ۷۴۸۸۰۶ ۷۰۴۸۶۵ ۶۶۹۷۰۵ تعداد

 ۱۳۸۹۸۲۹۶ ۱۱۲۷۳۹۲۲ ۹۰۴۱۹۸۶ ۸۷۲۷۳۳۳ ۷۶۷۰۷۱۱ مبلغ

 ملی
 ۱۹۱۲۸۱۳ ۱۸۰۴۶۴۲ ۱۵۷۶۶۲۲ ۱۴۷۳۸۷۸ ۱۳۹۱۹۵۲ تعداد

 ۲۸۷۵۷۰۰۷ ۲۲۱۳۹۷۴۷ ۱۶۸۵۶۵۰۰ ۱۴۵۴۵۲۸۱ ۱۲۴۹۰۰۹۲ مبلغ

 اقتصاد نوین
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۴۱۰۶۸۰ ۳۷۵۶۲۲ ۳۷۷۰۰۳ ۳۱۲۴۸۹ مبلغ

 سامان
 ۰ ۰ ۰ ۳۸۳۲ ۸۵۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۱۴۴۵۳۱ ۹۴۵۰۰ مبلغ

 توسعه صادرات
 ۱۰۹۲ ۷۹۲ ۷۶۵ ۰ ۰ تعداد

 ۲۵۰۸۷۹ ۷۵۱۲۵ ۴۷۷۸۶ ۰ ۰ مبلغ

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 
 ها استاناز کل سپرده یاز موسسات بانک کی: سهم هر 3-4شکل 
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 1397-1393  یهاسال یدر استان ط یهاروند سپرده: 4-4شکل 

 

ر د ینوع حساب و موسسه بانک کیها به تفکها نزد بانکمانده انواع سپرده ۷-۴ جدول

هیحساب سرما ،یبانک یهاانواع حساب انیجدول در م نیطبق ا دهد،یرا نشان م ۱۳۹۷سال 

 است.مبلغ را به خود اختصاص داده  نیتربیشکوتاه مدت  یگذار
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در سال   ینوع حساب و موسسه بانک کیها به تفکها نزد بانک: مانده انواع سپرده7-4جدول 

 )میلیون ریال (1397

 سال و نوع سپرده
الحسنه قرض

 جاری

الحسنه قرض

 اندازپس

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

سرمایه

گذاری 

 بلندمدت

 سایر

 جمع کل
 ۷۲۳۵ ۲۳۱۰۸۷ ۸۷۳۳۸۳ ۴۵۷۶۳۲۵ ۱۵۶۱۵۴۴ تعداد

 ۶۰۶۷۱۳۵ ۳۱۰۸۲۶۹۵ ۴۴۵۱۶۳۷۰ ۳۴۹۹۵۰۵۳ ۲۹۳۳۴۷۹۷ مبلغ

ایران 

 زمین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ

 پاسارگاد
 ۰ ۷۰۵ ۱۰۷۰۰ ۲۵۱۰ ۱۴۶۰ تعداد

 ۲۱۰۰ ۳۰۲۲۵۰ ۱۳۰۲۰۰ ۳۵۰۰ ۱۰۲۰۰ مبلغ

 تجارت
 ۳۳۱ ۲۲۸۴۱ ۹۲۷۸۶ ۶۷۱۲۲۲ ۱۳۷۸۱۸ تعداد

 ۳۸۳۳۵۷ ۵۴۹۳۰۵۲ ۲۷۵۳۷۸۰ ۲۹۴۶۴۸۴ ۲۷۴۶۴۴۳ مبلغ

توسعه 

 اقتصاد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ

توسعه 

 تعاون

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۵۲۶۳۰۵ ۲۴۴۵۲۳ ۵۱۳۷۳۱ ۵۹۶۵۲۸ ۴۶۹۴۴۹ مبلغ

 دی
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ

رفاه 

 کارگران

 ۰ ۳۴۰۰۷ ۹۵۹۰۸ ۲۹۲۰۵۴ ۲۲۲۱۴۵ تعداد

 ۶۳۶۳۷۹ ۳۹۶۰۵۳۳ ۳۰۱۳۴۷۹ ۱۰۵۲۹۹۵ ۳۰۳۹۴۷۰ مبلغ

 سپه
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۲۳۸۲۱۰ ۳۸۶۹۲۹۵ ۳۲۵۹۶۳۳ ۲۳۵۴۵۳۰ ۱۲۵۱۳۰۶ مبلغ

 سرمایه
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۱۵۹ ۲۴۰۸۳۲ ۱۲۳۱۶۵ ۵۸۹۳ ۶۹۴۵ مبلغ

 سینا
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ
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 سال و نوع سپرده
الحسنه قرض

 جاری

الحسنه قرض

 اندازپس

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

سرمایه

گذاری 

 بلندمدت

 سایر

 شهر
 ۰ ۷۲۳ ۴۹۶۳ ۴۳۵۰ ۱۵۵۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ

 صادرات
 ۳۲۲ ۲۷۶۷۱ ۱۲۳۲۲۰ ۶۸۰۴۴۳ ۳۱۰۷۰۶ تعداد

 ۱۷۵۹۸۷۱ ۲۷۲۱۶۰۰ ۴۴۷۸۵۳۰ ۸۹۴۷۱۶۴ ۹۷۱۳۹۰۰ مبلغ

صنعت و 

 معدن

 ۰ ۰ ۳۵ ۹۲ ۸ تعداد

 ۱۳۹۰ ۱۳۴۹۰ ۱۲۱۲۲۲ ۷۵۱ ۹۹۰۴۱ مبلغ

 قوامین
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۵۲۵۰ ۲۵۷۴۷۶۰ ۱۳۳۹۳۲۲۰ ۲۳۳۲۸۵ ۶۰۹۸۹ مبلغ

 کارآفرین
 ۰ ۳۶۷ ۱۶۹۹ ۲۱۳ ۷۳۶ تعداد

 ۰ ۱۳۳۲۱۸ ۳۲۳۳۵ ۱۸۶۵ ۴۵۷۴ مبلغ

 کشاورزی
 ۲۵۵۴ ۳۱۵۵۶ ۱۲۲۵۵۲ ۷۴۸۰۰۰ ۵۵۷۲۹۶ تعداد

 ۲۰۹۱۰۳۰ ۱۵۱۸۷۹۸ ۳۱۲۷۰۹۴ ۳۶۸۹۳۵۲ ۳۴۵۴۵۳۶ مبلغ

 مسکن
 ۱۶ ۴۳۹۴ ۸۵۷۸۸ ۲۰۸۶۵۰ ۱۵۱۶۴ تعداد

 ۵۴۳۷ ۴۰۸۸۱۷ ۳۶۴۸۰۱۴ ۵۴۹۱۱۴ ۱۲۶۴۹۵ مبلغ

 ملت
 ۰ ۳۷۵۳۵ ۱۵۴۷۱۳ ۴۹۴۳۸۰ ۱۳۱۴۸۶ تعداد

 ۰ ۳۶۴۹۹۰۹ ۳۰۵۰۳۷۰ ۳۸۹۳۵۱۷ ۳۳۰۴۵۰۰ مبلغ

 ملی
 ۴۰۰۰ ۷۱۲۷۴ ۱۸۰۷۶۹ ۱۴۷۳۸۴۱ ۱۸۲۹۲۹ تعداد

 ۴۱۳۹۴۹ ۵۹۵۱۴۸۲ ۶۸۴۷۷۶۸ ۱۰۶۶۴۵۹۲ ۴۸۷۹۲۱۶ مبلغ

اقتصاد 

 نوین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ

 سامان
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ

 پارسیان
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مبلغ
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 سال و نوع سپرده
الحسنه قرض

 جاری

الحسنه قرض

 اندازپس

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

سرمایه

گذاری 

 بلندمدت

 سایر

توسعه 

 صادرات

 ۱۲ ۱۴ ۲۵۰ ۵۷۰ ۲۴۶ تعداد

 ۳۶۹۸ ۱۳۶ ۲۳۸۲۹ ۵۵۴۸۳ ۱۶۷۷۳۳ مبلغ

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 
 1397سال  یاستان ط یها نزد موسسات بانک: سهم مانده انواع سپرده5-4شکل 

 

 التیتسه ـ 3 ـ 4 ـ 4

که  باشدیم الیر ونیلمی ۵۱۹۹۸۸۴۰ استان هایبانک التتسهی مانده ،۱۳۹۷ سال در

، در ۱۳۹۳-۱۳۹۷های در سال التیدرصد رشد داشته. رشد مانده تسه ۵/۷۹نسبت به سال قبل 

 درصد بوده است. ۱/۱۶۱استان 

 ۱۲ یهای مختلف اقتصادی استان در طدر بخش یپرداخت التیارزش تسه ۹-۴ جدول

درصد به بخش صنعت و  ۱۱که حدود  دهدینشان م یالیرا بر حسب ارزش ر ۱۳۹۷ماه سال 

سرمایه گذاری 

%۳۱کوتاه مدت

قرض الحسنه 

%۲۴پس انداز

سرمایه گذاری 

%۲۱بلند مدت

قرض الحسنه 

%۲۰جاری

%۴سایر
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 ۴۹به بخش کشاورزی،  التیدرصد از تسه ۳۰درصد به بخش ساختمان و مسکن،  ۲۰معدن، 

 است. افتهیخدمات اختصاص  ری( و سایجو خار ی)داخل یدرصد به بخش بازرگان

استان بر طبق  یمختلف اقتصاد هایشبخ به هابانک ییاعطا التیتعداد تسه نیچنمه

های مختلف در بخش یپرداخت التیسهم تسه یو بررس باشدیعدد م ۲۱۶۵۹۲، ۲۱-۴جدول 

درصد به بخش صنعت و  ۱که حدود  دهدی، نشان م۱۳۹۷ماه سال  ۱۲ یاقتصادی استان در ط

 ۷۸به بخش کشاورزی،  التیدرصد از تسه ۱۵درصد به بخش ساختمان و مسکن،  ۶معدن، 

 است. افتهیخدمات اختصاص  ری( و سایو خارج ی)داخل یدرصد به بخش بازرگان

 

 

های عمده به بخش غیردولتی بر حسب بخش استان هامانده تسهیالت پرداختی بانک :8-4جدول 

 اقتصادی )میلیون ریال(

سال و 

 بانک
 کشاورزی جمع

مسکن و 

 ساختمان

صنعت و 

 معدن

خدمات بازرگانی 

 و متفرقه

1393 ۱۹۹۰۹۰۱۴ ۳۳۶۳۲۰۰ ۴۷۷۰۶۴۱ ۱۴۹۹۵۷۰ ۱۰۲۷۵۶۰۳ 

1394 ۲۴۱۱۱۷۸۲ ۲۸۵۲۳۹۴ ۱۱۰۵۳۸۰۹ ۲۲۱۵۹۳۵ ۷۹۳۲۶۱۳ 

1395 ۳۲۹۸۸۱۵۰ ۲۲۰۳۱۶۳ ۱۱۶۹۱۷۳۴ ۳۲۰۴۱۵۹ ۱۵۸۸۹۰۹۴ 

1396 ۲۸۹۶۱۴۶۴ ۳۱۳۶۳۸۶ ۴۱۳۷۷۵۰ ۳۵۸۸۰۷۶ ۱۸۰۹۹۲۵۲ 

1397 ۵۱۹۹۸۸۴۰ ۱۰۴۰۹۵۰۰ ۱۰۵۵۹۴۶۳ ۵۷۶۷۴۸۶ ۲۵۲۶۱۸۴۹ 

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 1397استان طی سال  ها به بخش غیردولتیمانده تسهیالت پرداختی بانکسهم 6-4شکل 

 

 تعداد تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش غیردولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی: 9-4جدول 

سال و 

 بانک
 کشاورزی جمع

مسکن و 

 ساختمان

صنعت و 

 معدن

خدمات بازرگانی و 

 متفرقه

1393 ۱۳۱۳۴۰ ۹۹۴۷ ۱۶۳۴۱ ۷۱۴۴ ۹۶۸۷۸ 

1394 ۱۶۰۵۴۹ ۱۳۵۸۸ ۳۲۳۳۳ ۲۱۴۸ ۸۷۷۰۷ 

1395 ۱۲۱۳۱۲ ۸۰۹۴ ۳۳۵۱۳ ۱۸۲۹ ۶۵۳۳۷ 

1396 ۱۳۷۱۸۵ ۱۱۱۹۱ ۱۵۲۵۰ ۳۵۹۹ ۸۶۷۹۱ 

1397 ۲۱۶۵۹۲ ۳۱۳۸۳ ۱۳۴۸۷ ۲۶۴۰ ۱۶۹۰۷۷ 

 مأخذ: مرکز آمار ایران

  

خدمات بازرگانی و

%49متفرقه

مسکن و ساختمان

20%

%20کشاورزی

صنعت و 

%11معدن
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 اهبانک کیمختلف به تفک یهادر بخش 1397سال  ییاعطا التی: تعداد تسه10-4جدول 

ع سال و بانک
جم

ی 
رز

او
ش

ک
 

و 
ن 

سک
م

ان
تم

اخ
س

 

دن
مع

 و 
ت

نع
ص

 و  
ی

گان
زر

 با
ت

ما
خد

قه
فر

مت
 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اقتصاد نوین 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ایران زمین 

 ۷۰ ۲ ۲۹ ۰ ۱۰۱ پاسارگاد

 ۲۸۰۳۴ ۲۰۴ ۶۲۴۰ ۱۴ ۳۴۴۹۲ تجارت 

 ۱۷۵۹ ۱۱۱۱ ۲۶۲ ۲۲۲ ۳۳۵۴ توسعه تعاون 

توسعه صادرات 

(2) 
۳۲ ۰ ۰ ۳ ۲۴ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دی

 ۸۰۹۹ ۳۳ ۸۱۵ ۱۱ ۸۹۵۸ رفاه کارگران

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سپه 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سینا

 ۸۸۸۸ ۱۶۰ ۲۳۹۱ ۲۰ ۱۱۴۵۹ صادرات 

 ۵۷ ۳۲ ۰ ۰ ۸۹ صنعت و معدن

 ۳۷۱۵ ۰ ۴۶ ۰ ۳۷۶۱ قوامین 

 ۲۸۶۴ ۲۰ ۲۲۶ ۳۰۹۴۸ ۳۴۰۵۸ کشاورزی

 ۱۶۱۷ ۰ ۱۵۱۵ ۰ ۳۱۳۲ مسکن

 ۱۶۲۰۵ ۱۰۷۲ ۱۳۶۷ ۱۵۰ ۱۸۷۹۴ ملت 

 ۳۰۵۷۱ ۳ ۵۹۶ ۱۸ ۳۱۱۸۸ ملی

 ۳۳۳ ۰ ۰ ۰ ۳۳۳ سرمایه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شهر

 ۶۶۸۴۱ ۰ ۰ ۰ ۶۶۸۴۱ کارآفرین

علت وجود اختالف در سرجمع به این دلیل است که بانک رفاه کارگران تعداد تسهیالت را به تفکیک اعالم -1

 اند.نکرده

اند که در فقره را اعالم کرده 5در بخش سایر تسهیالت تعداد  1397در بانک توسعه صادرات در سال -2

 لحاظ شده است.سرجمع 
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 بانک کیمختلف به تفک یدر بخش ها 1397سال  ییاعطا التی: مبالغ تسه11-4جدول 

 کشاورزی جمع سال و بانک
مسکن و 

 ساختمان

صنعت و 

 معدن

خدمات بازرگانی و 

 متفرقه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اقتصاد نوین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ایران زمین

 ۳۶۸۹۶ ۱۱۰۰ ۷۰۴۱ ۰ ۴۵۰۳۷ پاسارگاد

 ۳۲۸۴۷۵۴ ۱۳۰۰۳۳ ۲۳۹۶۴۹ ۱۲۸۱۴۹ ۳۷۸۲۵۸۵ تجارت

 ۸۷۷۶۲۲ ۸۱۹۶۶۷ ۲۱۸۵۲۲ ۳۰۲۹۸۸ ۲۲۱۸۷۹۹ توسعه تعاون

توسعه 

 (1صادرات )
۳۰۰۸۱۶ ۰ ۰ ۴۵۵۰۰ ۲۵۴۷۷۴ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دی

 ۵۳۴۰۷۷۱ ۷۲۸۱۴۲ ۶۱۴۰۵۴ ۶۶۱۶۹ ۶۷۴۹۱۳۶ رفاه کارگران

 ۱۱۹۴۵۸۲ ۲۰۵۷۱۳۱ ۳۶۵۹۹۸ ۶۰۲۷۹ ۳۶۷۷۹۹۰ سپه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سینا

 ۲۵۳۵۳۱۷ ۳۵۶۸۰۵ ۳۷۰۲۴۴ ۲۵۵۰ ۳۲۶۴۹۱۶ صادرات

 ۱۱۹۳۷ ۸۰۹۲۰۷ ۰ ۰ ۸۲۱۱۴۴ صنعت و معدن

 ۷۹۰۳۹۷ ۰ ۱۵۵۹۵ ۰ ۸۰۵۹۹۲ قوامین

 ۴۳۶۰۷۹ ۹۳۹۳ ۱۴۰۸۱۴ ۹۸۳۶۲۰۹ ۱۰۴۲۲۴۹۵ کشاورزی

 ۹۲۲۷۴۰ ۰ ۷۹۹۲۷۷۷ ۰ ۸۹۱۵۵۱۷ مسکن

 ۳۸۹۲۴۳۰ ۸۰۱۳۸۸ ۵۳۶۴۷۰ ۱۱۱۵۶ ۵۲۴۱۴۴۴ ملت

 ۵۵۶۷۶۰۷ ۹۱۲۰ ۵۸۲۹۹ ۲۰۰۰ ۵۶۳۷۰۲۶ ملی

 ۴۹۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۴۹۱۰۲ سرمایه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شهر

 ۶۶۸۴۱ ۰ ۰ ۰ ۶۶۸۴۱ کارآفرین

میلیون ریال بابت سایر تسهیالت پرداختی داشته است که  ۵۴۲مبلغ  ۱۳۹۷بانک توسعه صادرات در سال -۱

 در سرجمع لحاظ شده است.

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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 مهیب ـ 5 ـ 4

آوری آمارهای مربوط به تأسیس شد. جمع ۱۳۱۴سهامی بیمه ایران در سال  شرکت

شروع شده است. این اداره  ۱۳۳۹بیمه، با تشکیل اداره آمار و اطالعات در شرکت مذکور، از سال 

تری به تجدید سازمان یافت و با امکانات گسترده ۱۳۴۵پس از تغییر و تحوالتی چند، در سال 

، بیمه مرکزی ایران با هدف هدایت و ۱۳۵۰بیمه کشور پرداخت. در سال  ایآوری آمارهجمع

های بیمه تأسیس گردید و تهیه و انتشار آمارهای بیمه به اداره آمار این سازمان نظارت فعالیت

واگذار شد. در حال حاضر آمارهای مربوط به بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، با 

بخش  نیشود. در اآوری و منتشر میهای مختلف بیمه، جمعمدارک شرکت واز اسناد  استفاده

مرکز آمار  یآمار اطالعات منتشرشده از سو نیاز ا یبرخ سهیو مقا یاز گزارش حاضر به بررس

یو بلوچستان پرداخته م ستانیو معاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان س رانیا

 .شود

کند در ازای پرداخت وجه از عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می: مهیب

طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر وی را جبران نماید یا وجه معینی را 

گذار می پردازد، حق بیمه و گر، طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمهبپردازد. متعهد را بیمه

 نامند. شود موضوع بیمه میمه میآنچه را که بی

عبارت از تفاضل ذخایر حق بیمه ابتدا و انتهای دوره با حق بیمه عاید شده: مهیب حق

 های همان دوره است.

عبارت است تفاضل ذخایر خسارت معوق ابتدا و انتهای دوره با  واقع شده: خسارت

 های پرداختی همان دوره.خسارت

گر بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، جهت وجهی است که بیمه پرداختی: خسارت

 کند.گذار پرداخت میجبران خسارت به بیمه

خسارت معوق )نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است.  خسارت: ضریب

 .(و ذخیره حق بیمه در محاسبه آن لحاظ شده است
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خشی تمام یا ب (واگذارنده)بیمه قراردادی است که براساس آن، یک شرکت  اتکایی: مهیب

واگذار و  (گر اتکاییبیمه)از تعهدات خود را در قبال پرداخت حق بیمه، به شرکت بیمه پذیرنده 

 نماید.گر اتکایی در صورت تحقق خطر، سهم خود را از خسارت پرداخت میبیمه

کند گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد میبیمه سوزی:آتش مهیب

سوزی، انفجار و صاعقه را جبران شده به علت وقوع آتشهای وارد شده به اموال بیمهکه خسارت

توان خطرهای دیگری مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، نشت آب، نامه میکند. در این نوع بیمه

ترکیدگی لوله، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز و سقوط هواپیما بر روی اموال و اماکن را 

  .ز با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار دادنی

کند که گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد میبیمهباربری:  مهیب

 های واردشده به اموال بیمه را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران نماید.خسارت

کند که تعهد میگر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه بیمه حوادث: مهیب

نامه شده یا ذینفع بیمهرا به بیمه (فوت، نقص عضو و از کار افتادگی) غرامت جانی ناشی از حادثه

پرداخت نماید. در این نوع بیمه با توافق و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشکی و غرامت روزانه 

 گیرد.نیز تحت پوشش قرار می

کند که چوب مصوب شورای عالی بیمه تعهد میگر در چاربیمه :لیبدنه اتومب مهیب

سوزی، شده ناشی از حوادث مختلف از قبیل سرقت، آتشهای وارده به وسیله نقلیه بیمهخسارت

انفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و به طور کلی برخورد اتومبیل به هر جسم ثابت یا متحرک و یا 

 کند.شده را جبران با اتومبیل بیمه یبرخورد جسم دیگر

کند که چنانگر در چارچوب مصوب شورای عالی بیمه تعهد میبیمه شخص ثالث: مهیب

های مالی شده به علت وقوع حواث رانندگی، مسئول جبران خسارتچه دارنده وسیله نقلیه بیمه

نامه تا سقف ها را براساس شرایط بیمهیا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود این خسارت

 نامه پرداخت نماید.همندرج در بیمتعهد 

کند که هزینه گر در چارچوب مصوب شورای عالی بیمه تعهد میبیمهدرمان:  مهیب

نامه پرداخت نماید. این بیمه برای داخل دگان را تا مقدار مندرج در بیمهشمعالجات پزشکی بیمه

 شود.کشور به صورت گروهی و خانوادگی صادر می
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های همگانی را در حدودی که نامه زیاندر چارچوب شرایط بیمهگر بیمه کشتی: مهیب

 نامه مشخص شده است پرداخت نماید.در بیمه

شود که خسارت نامه هواپیما متعهد میگر در چارچوب شرایط بیمهبیمه :مایهواپ مهیب

و دزدی  سوزیوارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند سقوط، تصادف، آتش

 شود، پرداخت نماید.نامه مشخص میهوایی را در حدودی که در بیمه

کند که خسارتنامه مهندسی تعهد میگر در چارچوب شرایط بیمهبیمه مهندسی: مهیب

آالت را که ناشی از ها و ماشینهای ناشی از طراحی، ساخت، نصب و نگهداری سازهها یا زیان

های نامه جبران کند. در این نوع بیمه، زیانبراساس شرایط بیمهمسئولیت مهندسان مربوط است 

 گیرد.آالت هم تحت پوشش بیمه قرار میشینناشی از خرابی ما

اثر بروز  هایی که برکند، زیاننامه تعهد میگر در چارچوب شرایط بیمهبیمهپول:  مهیب

ها، بانک)موجود در صندوق  به پول (سوزی، انفجار، سیل و...آتش)و حادثه  (مسلحانه)سرقت 

شود، جبران کند. به طور کلی بیمه پول به دو و یا در حال جابجایی وارد می (مؤسسات مالی

 شود.رشته پول در گردش و پول در صندوق تقسیم می

نامه مسئولیت مدنی تعهد میگر در چارچوب شرایط بیمهبیمه مدنی: تیمسئول مهیب

نآکند و مسؤول گذار به طور غیرعمدی به اشخاص ثالث وارد میهایی را که بیمهکند، خسارت

، (پزشکان، پیراپزشکان، وکال و ...)ای شود، پرداخت نماید. بیمه مسؤولیت حرفهها شناخته می

حمل و نقل، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسؤولیت  متصدیانبیمه مسؤولیت 

از  (هتل، سینما، استخر، پارک و ...)عمومی و اماکن تفریحی  سازندگان ابنیه و بیمه مسؤولیت

 انواع این رشته بیمه است

شود. بیمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کاال تقسیم می اعتبار: مهیب

براساس مقررات مصوب شورای عالی بیمه منظور از اعتبار داخلی، ظرفیت  بدهی یک مشتری 

ها و مؤسسات مالی و های اقتصادی، در قبال ارائه کاال و خدمات، یا بانکاست که از طرف بنگاه

مرکزی را دارند و به صورت تسهیالت مالی در اختیار مشتریان قرار می بانکاعتباری که مجوز 

گیرند. طبق مقررات، قراردادهای بیمه اعتبار داخلی به صورت گروهی و فقط به اشخاص حقوقی 

ها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از های اقتصادی آنیتکه فعالمشروط بر این

گذار یا ذینفع در رابطه با فروش شود. تامین مطالبات بیمهها باشد، منعقد میاعتبارات اعطایی آن
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واگذاری اسناد در مقابل ( و L/C) کاالهای صادراتی در قالب قراردادهای گشایش اعتبار اسناد

 باشد.موضوع بیمه اعتبار صادارت می( D/A)و واگذاری اسناد در مقابل تضمین ( D/P) پرداخت

به )شود، مبلغ معینی گر متعهد مینوعی بیمه است که در آن بیمه (:عمر)زندگی  مهیب

گذار و یا اشخاص ثالثی که او تعیین کرده است، پرداخت ، به بیمه(صورت سرمایه و یا مستمری

 کند. 

النفع، شامل اکتشاف و استخراج نفت، بهداشت، صداقت و امانت، عدم :مهیانواع ب سایر

 باشد.وام و اعتبار و بیمه اموال در مقابل سرقت می

هایی هستند که تأمین نیازهای مالی اعضای تحت تشرک تعاونی اعتبار: هایشرکت

اعتبار کارمندی، های تعاونی پوشش، در قالب پرداخت انواع وام را برعهده دارند و شامل شرکت

 باشند.می (سایر)آزاد  کارگری و اعتبار

 و بلوچستان ستانیدر سطح استان س مهیب یدیکل یهاشاخص یبرخ

نامه صادرشده مهیتعداد ب نیتربیش ینامه دارامهیب ۵۲۴۸۳۰با صدور  رانیا مهیشرکت ب

درصد، شخص ثالث و  ۴۴نامه حوادث راننده مهیمقدار سهم ب نیکه از ا باشد،یم ۱۳۹۷در سال 

نامهمهیب ریدرصد و سا ۲ سوزیدرصد، آتش ۴ لیدرصد، بدنه اتومب  ۶ درصد، حوادث ۴۳مازاد 

 .باشدمی درصد ۱ ها
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 بر حسب نوع بیمه بیمه ایراننامه صادرشده در شرکت :  تعداد بیمه12-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 524830 423226 92326 349584 324342 بیمه ایران 

 ۱۱۲۳۸ ۹۵۰۹ ۱۴۰۷ ۱۲۰۷۵ ۸۰۰۳ سوزیآتش

 ۲۲۹ ۱۲۴ ۳۳ ۵۶ ۲۸ باربری

 ۳۳۷۳۳ ۱۶۱۴۸ ۱۸۲۴ ۵۴۳۲ ۱۸۷۷ حوادث

 ۲۲۸۱۲۰ ۱۸۸۸۳۵ ۴۲۴۲۵ ۱۵۷۸۶۶ ۱۴۹۸۳۶ حوادث راننده

 ۲۰۹۵۲ ۱۷۷۷۸ ۳۷۶۷ ۱۴۱۴۲ ۱۳۳۸۷ بدنه اتومبیل

 ۲۲۸۱۲۰ ۱۸۸۸۳۵ ۴۲۴۲۵ ۱۵۷۸۶۶ ۱۴۹۸۵۸ شخص ثالث و مازاد

 ۱۴ ۵۹ ۱ ۱۹ ۲۵ درمان

 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۱۷ ۱۸ ۴ ۱۱۱ ۲۵ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۲۳۳۹ ۱۸۹۶ ۴۳۳ ۱۹۹۵ ۱۲۸۰ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۶۷ ۲۴ ۷ ۲۲ ۲۳ بیمه زندگی )عمر(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 بر حسب نوع بیمه بیمه دانا:  تعداد بیمه نامه صادر شده در شرکت 13-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 0 28485 0 0 0 بیمه دانا

 ۰ ۵۱۸ ۰ ۰ ۰ سوزیآتش

 ۰ ۴۹۶ ۰ ۰ ۰ باربری

 ۰ ۵۰۸ ۰ ۰ ۰ حوادث

 ۰ ۸۱۸۶ ۰ ۰ ۰ حوادث راننده

 ۰ ۱۸۹۷ ۰ ۰ ۰ بدنه اتومبیل

 ۰ ۱۴۳۲۱ ۰ ۰ ۰ شخص ثالث و مازاد

 ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ درمان

 ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۰ ۶۲ ۰ ۰ ۰ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۰ ۲۱۱۶ ۰ ۰ ۰ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۰ ۳۲۵ ۰ ۰ ۰ بیمه زندگی )عمر(

 ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 بر حسب نوع بیمه بیمه البرزنامه صادرشده در شرکت :  تعداد بیمه14-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 50718 38690 31848 32440 28909 بیمه البرز

 ۲۴۳۶ ۱۸۰۸ ۱۳۰۴ ۱۱۵۳ ۱۶۲۵ سوزیآتش

 ۲۲۱ ۲۲۵ ۲۶۳ ۰ ۵۱۶ (۱باربری )

 ۴۰۶۵ ۱۲۰۵ ۴۵۹ ۴۰۸ ۷۰۵ حوادث

 ۱۹۴۴۴ ۱۶۰۱۴ ۱۳۶۹۹ ۱۳۷۶۶ ۱۱۹۱۲ حوادث راننده

 ۲۳۰۷ ۱۶۲۱ ۱۴۲۲ ۱۶۳۴ ۱۳۱۲ بدنه اتومبیل

 ۱۹۴۴۴ ۱۶۰۱۴ ۱۳۶۹۹ ۱۳۷۶۶ ۱۱۹۱۲ شخص ثالث و مازاد

 ۲۷ ۳۴ ۴۲ ۵۶ ۶۰ درمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ (۱کشتی)

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۴۰ ۵۱ ۸ ۱۰ ۸ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۱۶۰۱ ۱۱۷۵ ۵۲۹ ۱۰۸۳ ۸۴۰ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۱۱۳۳ ۵۴۳ ۴۲۳ ۵۶۴ ۱۹ بیمه زندگی )عمر(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 بر حسب نوع بیمه بیمه ایران:  تعداد بیمه نامه صادر شده در شرکت 15-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 24455 29589 15970 14131 13582 بیمه آسیا

 ۱۵۹۲ ۱۰۴۳۳ ۷۲۶ ۶۳۸ ۶۹۶ سوزیآتش

 ۴۰ ۵۱ ۳۳ ۴۰ ۰ باربری

 ۸۰۸ ۴۴۵ ۴۰۰ ۳۷۵ ۷۷۰ حوادث

 ۸۵۵۱ ۷۶۶۸ ۶۱۱۲ ۵۶۷۹ ۵۲۹۸ حوادث راننده

 ۱۳۳۶ ۱۱۳۸ ۹۵۹ ۷۹۸ ۶۶۸ بدنه اتومبیل

 ۸۵۵۱ ۸۶۶۸ ۶۱۱۲ ۵۶۷۹ ۵۲۹۸ شخص ثالث و مازاد

 ۱۰ ۲۰ ۱۱ ۱۰ ۱۰ درمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۲۷ ۱۱۱ ۲۹ ۱ ۸ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۵۳۸ ۶۵۳ ۵۶۲ ۳۹۱ ۴۶۶ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۲۹۸۰ ۱۴۰۲ ۱۰۲۵ ۵۲۰ ۳۶۸ بیمه زندگی )عمر(

 ۲۲ ۰ ۱ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 1397سال  یط رانیا مهیشرکت ب صادرشده هاینامه مهیسهم انواع ب7-4شکل 

 

درصد،  ۷۲شخص ثالث و مازاد  مهیب یبرا رانیا مهیشده در شرکت ب دیعا مهیسهم حق ب

 .باشدیدرصد م ۴ها مهیب ریدرصد و سا ۱۲حوادث راننده  مهیدرصد، ب ۱۲ لیبدنه اتومب مهیب

  

حوادث راننده

۴۴%

شخص ثالث و 

%۴۳مازاد

%۶حوادث

%۴بدنه اتومبیل

%۲آتش سوزی

سایر

۱%
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 )میلیون ریال(حسب نوع بیمه بر بیمه ایران : حق بیمه عاید شده در شرکت16-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 2073870 1374216 286907 1073821 1058814 بیمه ایران 

 ۱۸۰۱۰ ۱۳۳۷۲ ۲۳۵۴ ۱۱۷۳۵ ۸۲۳۰ سوزیآتش

 ۱۹۱۸ ۱۵۰ ۳۲ ۶۸ ۷۶ باربری

 ۱۰۵۵۳ ۲۸۹۳ ۲۹۰ ۷۹۵ ۷۰۶ حوادث

 ۲۳۸۸۴۱ ۱۴۱۰۸۷ ۲۱۱۲۴ ۸۹۴۲۴ ۸۵۱۰۸ حوادث راننده

 ۲۴۲۱۸۸ ۱۲۲۱۴۱ ۲۵۰۵۵ ۹۴۸۳۲ ۱۰۷۱۶۸ بدنه اتومبیل

 ۱۵۰۰۲۵۷ ۱۰۳۶۸۳۶ ۲۲۹۶۸۱ ۷۰۷۶۴۹ ۷۲۶۴۷۶ شخص ثالث و مازاد

 ۸۵۳۵ ۳۱۰۶۷ ۳۳۱۱ ۱۵۱۸۳۹ ۱۱۱۴۴۹ درمان

 ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۹۵۱ ۳۹۵ ۹۲ ۱۵۶۳ ۱۰۳۸ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۲۱۸۵۳ ۱۷۸۹۱ ۳۰۸۰ ۹۰۲۴ ۱۱۴۸۲ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۳۰۶۶۴ ۸۳۸۴ ۱۸۸۸ ۶۸۹۲ ۷۰۸۱ بیمه زندگی )عمر(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 حسب نوع بیمه )میلیون ریال(بیمه دانا بر : حق بیمه عاید شده در شرکت17-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 0 517378 0 0 0 بیمه دانا

 ۰ ۵۲۱۳ ۰ ۰ ۰ سوزیآتش

 ۰ ۱۴۵۱ ۰ ۰ ۰ باربری

 ۰ ۱۶۴۰۴ ۰ ۰ ۰ حوادث

 ۰ ۱۱۴۴۲ ۰ ۰ ۰ حوادث راننده

 ۰ ۱۲۷۲۶ ۰ ۰ ۰ بدنه اتومبیل

 ۰ ۸۴۶۵۲ ۰ ۰ ۰ شخص ثالث و مازاد

 ۰ ۲۷۹۰۴۷ ۰ ۰ ۰ درمان

 ۰ ۲۵۱۳ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۰ ۱۶۹۵۹ ۰ ۰ ۰ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۰ ۱۸۴۶۷ ۰ ۰ ۰ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۰ ۶۸۴۸۶ ۰ ۰ ۰ بیمه زندگی )عمر(

 ۰ ۱۸ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران
 

  



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│164

 حسب نوع بیمه )میلیون ریال(بیمه البرز بر شرکت: حق بیمه عاید شده در 18-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 270082 179773 196297 143585 79882 بیمه البرز

 ۱۰۲۴۲ ۶۷۳۶ ۶۹۴۱ ۶۹۳۲ ۶۷۸۴ سوزیآتش

 ۸۰۳۷ ۸۴۱ ۱۱۲۸ ۳۲۵۸ ۳۷۸۹ (۱باربری )

 ۳۷۹۷ ۱۴۲۷ ۲۷۵۸ ۲۰۵۴ ۱۲۷۳ حوادث

 ۲۷۲۹۳ ۱۲۳۵۳ ۷۶۳۳۷ ۶۸۷۶ ۶۱۱۶ حوادث راننده

 ۱۴۶۷۶ ۶۴۷۴ ۶۳۴۰ ۶۳۰۹ ۵۷۰۴ بدنه اتومبیل

 ۱۳۰۷۴۶ ۸۹۶۴۴ ۰ ۵۸۷۵۵ ۵۴۰۶ شخص ثالث و مازاد

 ۴۰۴۸۶ ۲۹۷۵۳ ۷۰۲۱۴ ۳۴۱۴۹ ۴۰۳۱۳ درمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ (۱کشتی)

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۵۵۶۳ ۱۱۵۰ ۵۱۷ ۳۱۳ ۷۷۸ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۱۱۸۴۱ ۱۰۳۸۹ ۵۳۰۹ ۵۳۹۸ ۴۴۴۲ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۱۷۴۰۱ ۲۱۰۰۶ ۲۶۷۵۳ ۱۹۵۴۱ ۵۲۷۷ بیمه زندگی )عمر(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران
 

  



 165│یپول و بانکدار مه،یفصل چهارم: ب

 ریال(حسب نوع بیمه )میلیون آسیا بر مهی: حق بیمه عاید شده در شرکت ب19-4جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 205232 148207 119648 96432 71497 بیمه آسیا

 ۵۰۵۵ ۳۴۴۳ ۳۴۷۴ ۲۱۴۸ ۱۷۶۳ سوزیآتش

 ۴۵۳۹ ۳۹۲۳ ۳۱۷۷ ۳۶۱۴ ۰ باربری

 ۶۹۷ ۶۳۵ ۴۶۵ ۵۲۳ ۲۷۶ حوادث

 ۹۴۲۱ ۶۱۱۰ ۳۲۸۰ ۳۳۵۰ ۳۱۸۲ حوادث راننده

 ۱۶۰۶۳ ۷۷۴۳ ۷۵۳۹ ۹۹۳۶ ۱۱۰۳۴ بدنه اتومبیل

 ۶۳۷۰۹ ۴۷۹۷۹ ۳۶۶۳۸ ۲۶۲۶۴ ۲۹۲۲۰ شخص ثالث و مازاد

 ۹۵۶۵۶ ۶۹۵۴۵ ۵۶۹۹۱ ۴۵۱۰۴ ۱۹۱۵۴ درمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۴۶۸ ۶۱۲ ۹۷ ۵۹ ۱۵۲ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۴۸۵۶ ۳۷۵۶ ۲۷۵۴ ۱۳۳۴ ۴۷۸۵ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۴۷۵۲ ۴۴۶۱ ۵۲۳۳ ۴۱۰۰ ۱۹۳۱ بیمه زندگی )عمر(

 ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

  



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│166

 

 
 رانیا مهیحق بیمه عاید شده در شرکت ب8-4شکل 

 

 ۸۳شخص ثالث و مازاد  مهیب یبرا رانیا مهیسهم مبلغ خسارت واقع شده در شرکت ب

 .باشدیدرصد م ۱۷ها مهیب ریدرصد و سا

شخص ثالث و 

مازاد

۷۲%

بدنه اتومبیل

۱۲%

حوادث راننده

۱۲%

سایر

۴%



 

 بر حسب نوع بیمه )میلیون ریال (ان شرکت بیمه ایر تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در: 20-4جدول 

 نوع بیمه سال و
1393 1394 1395 1396 1397 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1853432 16154 1530197 102971 292240 18820 910814 39937 1064837 56326 بیمه ایران

 ۶۱۶۴ ۴۰ ۱۳۲۹۸ ۶۰ ۷۶۷ ۱۹ ۹۴۱۰ ۸۹ ۵۶۶۴ ۳۵ سوزیآتش

 ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ باربری

 ۵۵۴ ۱۰ ۵۹ ۵ ۰ ۰ ۳۹۸ ۲۷ ۱۹۹۸ ۴۸۷ حوادث

 ۱۶۲۴۹۳ ۳۱۵ ۱۱۵۲۹۶ ۲۸۵ ۲۰۸۶۴ ۶۹ ۷۰۳۲۱ ۲۵۹ ۶۶۴۱۹ ۲۶۴ حوادث راننده

 ۱۱۳۴۰۹ ۱۶۸۵ ۱۰۶۵۰۷ ۱۳۱۵ ۲۴۰۸۹ ۳۰۰ ۹۰۰۹۴ ۱۱۳۱ ۸۷۷۵۴ ۱۳۴۶ بدنه اتومبیل

 ۱۵۲۹۳۹۶ ۶۶۵۰ ۱۱۸۵۴۱۹ ۵۴۵۱ ۲۱۴۴۴۴ ۱۰۱۷ ۶۵۱۹۷۹ ۴۴۲۸ ۷۷۹۷۰۸ ۵۴۹۵ شخص ثالث و مازاد

 ۱۹۶۹۵ ۷۰۰۴ ۹۴۴۷۴ ۹۵۴۶۰ ۲۸۸۲۸ ۱۷۳۱۹ ۷۵۵۰۳ ۳۳۶۸۶ ۱۱۰۱۰۷ ۴۸۳۷۷ درمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۲۴۲۲ ۷ ۸۰۴ ۳ ۰ ۰ ۳۵ ۱ ۳۰ ۰ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۱۲۴۰۲ ۳۰ ۷۴۳۶ ۴۱ ۱۷۶۷ ۱۷ ۵۹۷۰ ۴۱ ۳۲۸۴ ۳۶ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۶۸۸۶ ۴۱۳ ۶۹۰۴ ۳۵۱ ۱۴۸۱ ۷۹ ۷۱۰۴ ۲۷۵ ۹۸۵۷ ۲۸۶ زندگی )عمر(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران



 

 بر حسب نوع بیمه )میلیون ریال( البرز: تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت بیمه 21-4جدول 

 نوع بیمه سال و
1393 1394 1395 1396 1397 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 172289 3106 157975 2980 230089 2894 114311 3129 93942 6313 البرز

 ۲۲۳۶ ۱۰ ۳۸۷۰ ۱۵ ۲۰۱۴ ۱۴ ۳۰۸ ۱۱ ۲۴۱۶ ۸ سوزیآتش

 ۴۰ ۲ ۰ ۰ ۳۲۰۰ ۰ ۴۵ ۷ ۸ ۱ باربری

 ۱۷ ۲ ۲۳ ۰ ۱۰۰۹ ۱۰ ۴۱۰ ۲ ۲۵ ۴ حوادث

 ۱۴۶۸۳ ۳۳ ۱۱۳۱۲ ۲۴ ۷۳۱۶۳ ۶۳۳ ۱۰۷۴۷ ۱۲ ۴۶۰۳ ۶ حوادث راننده

 ۶۴۶۵ ۲۳۴ ۳۷۱۳ ۱۷۸ ۳۷۰۸ ۱۹۱ ۲۶۰۵ ۱۱۶ ۳۶۶۵ ۱۱۵ بدنه اتومبیل

 ۱۰۴۵۵۶ ۷۰۲ ۸۶۵۱۹ ۶۲۵ ۰ ۰ ۶۴۱۹۴ ۶۴۵ ۵۵۴۳۶ ۵۵۵ شخص ثالث و مازاد

 ۳۵۷۰۰ ۲۰۰۱ ۳۵۷۵۰ ۲۰۰۱ ۳۷۵۰۰ ۱۹۰۵ ۳۰۲۹۲ ۲۳۱۱ ۲۳۹۴۷ ۵۵۸۵ درمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۸۱ ۱ ۹۱۲ ۴ ۹۶۱۹۹ ۲ ۴۵ ۱ ۵۵۲ ۲ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۳۹۸۷ ۴۷ ۵۴۷۰ ۲۳ ۳۵۸۶ ۱۷ ۱۹۷۴ ۱۹ ۷۳۷ ۹ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۴۵۲۴ ۷۴ ۱۰۴۰۶ ۱۱۰ ۹۷۱۰ ۱۲۲ ۳۶۹۱ ۵ ۲۵۵۳ ۲۸ زندگی )عمر(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران



 

 بر حسب نوع بیمه )میلیون ریال ( آسیاتعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت بیمه :22-4جدول 

 نوع بیمه سال و
1393 1394 1395 1396 1397 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 130898 3499 73166 2848 102067 2476 62212 1651 46172 1018 بیمه آسیا

 ۱۰۳۷ ۶ ۷۹۴ ۱۱ ۴۳۷ ۳ ۱۷۵۳ ۵ ۳۴۶ ۷ سوزیآتش

 ۲۳۸۷ ۱۱ ۵۲۵ ۹ ۱۸۰۶ ۱۱ ۸۶۰ ۷ ۰ ۰ باربری

 ۴۱۰ ۹ ۱۳۳ ۶ ۱۴۶ ۷ ۱۰۰ ۳ ۹۸ ۲ حوادث

 ۳۸۳۷ ۶ ۱۰۲۰ ۴ ۱۸۷۰ ۱ ۶۵۵۰ ۷ ۲۴۷۸ ۳ حوادث راننده

 ۸۲۵۰ ۱۷۷ ۶۱۹۴ ۱۰۰ ۱۰۲۳۲ ۸۶ ۹۸۳۸ ۷۳ ۶۰۳۰ ۷۹ بدنه اتومبیل

 ۶۵۶۵۸ ۲۷۳ ۲۹۹۰۵ ۲۲۲ ۵۹۶۰۳ ۲۳۱ ۲۵۹۳۱ ۲۱۶ ۲۸۷۸۹ ۲۸۶ شخص ثالث و مازاد

 ۴۵۷۷۶ ۲۸۹۹ ۳۲۸۸۷ ۲۴۳۸ ۲۱۵۹۹ ۲۰۸۰ ۱۳۹۱۰ ۱۲۶۶ ۵۲۶۸ ۶۰۵ درمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کشتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵ ۱ مهندسی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پول

 ۱۴۲۶ ۱۶ ۳۶۴ ۱۴ ۹۵۵ ۱۲ ۱۰۶ ۳۸ ۳۱۷ ۷ مسئولیت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفت و انرژی

 ۲۱۱۷ ۵۲ ۱۳۴۴ ۴۴ ۵۴۱۹ ۴۵ ۳۱۶۴ ۳۶ ۲۸۰۱ ۲۸ زندگی )عمر(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر

 مأخذ: مرکز آمار ایران



 

 فصل پنجم: بودجه و درآمدهای عمومی ـ 5

 مقدمه ـ 1 ـ 5

 فیررو تع نیاست از ا افتهی اریو تحول بس رییتاکنون تغ شیدایمفهوم بودجه از آغاز پ

است.  یگذشته و زمان حال باشد کار دشوار یهاآن در دوره میتمام مفاه رندهیکه در برگ یجامع

 یهاخاطر در زمان و مکان نید و به همهستن مندمند و مکانزمان فیها و تعارهینظر ها،هدگاید

 هیتشب یکشور را به ساختمان یزیرارائه شده است. اگر نظام بودجه یمتفاوت فیتعار تفاوتم

و  یاصول علم یشود و هر چه بر مبنایو اسکلت آن محسوب م ونیاصول بودجه فونداس م،یینما

به دنبال خواهد داشت. اصول بودجه در  یترمطلوب جیاستوارتر باشد قطعاً نتا یمنطق اقتصاد

 یهاهدگایقانون برنامه و بودجه و د ،یقانون محاسبات عموم ،یاسگرفته از قانون اس أتنش رانیا

 باشد.یم ینظران و کارشناسان اقتصادصاحب

به عمل آمده است در ماده  رانیا یمال یکه از بودجه در نظام حقوق یقانون فیتعر نیاول

 ۱۲۸۹مطابق با سال  یقمر یهجر ۱۳۲۹صفر  ۲۱مصوب مورخ  یقانون محاسبات عموم کی

است که معامالت دخل  یبودجه دولت سند»کرده است:  فیتعر نیاست که بودجه را چن یشمس

 یگردد. مدت مزبور را سنه مالیم بیو تصو ینیبشیدر آن پ ینیمدت مع یبرا یو خرج مملکت

 است. یسال شمس کیکه عبارت از  ندیگویم

 یشمس ۱۳۱۲ اسفند ۱۶مصوب  یمربوط به قانون محاسبات عموم یقانون فیتعر نیدوم

است  یو مخارج مملکت دیعوا هیکل ینیبشیپ حهیآمده است: بودجه ال نیشود که چنیمربوط م

 باشد. دهیرس یمل یمجلس شورا بیکه به تصو یشمس سال کیمدت  یبرا

 ۱۳۴۹ ماه ید ۱۵مصوب  یمربوط به قانون محاسبات عموم یقانون فیتعر نیسوم

که  دولت است ینموده است: بودجه کل کشور برنامه مال فیتعر نیاست که بودجه را چن یشمس

نهیاعتبار و برآورد هز نیمنابع تأم ریدرآمدها و سا ینیبشیپ یو حاو هیته یسال مال کی یبرا

 .شودیدولت م یاهکه منجر به وصول به هدف یاتیانجام عمل یها برا



 171│پنجم:بودجه و درآمدهای عمومیفصل 

 یمجلس شورا ۱/۶/۱۳۶۶کشور  یمربوط است به قانون محاسبات عموم فیتعر نیچهارم

 یبودجه کل کشور برنامه مال»شده است:  فیتعر نیقانون، بودجه کل کشور چن نیدر ا ،یاسالم

اعتبار و  نیمنابع تأم ریدرآمدها و سا ینیبشیپ یو حاو هیته یسال مال کی یدولت است که برا

 شود.یم یقانون یهافو به هد هاتاسیس لیکه منجر به ن یاتیانجام عمل یها برانهیبرآورد هز

برنامه  کیبودجه  کهنیقبول است: اول ا مشترک و مورد ریموارد ز فیالبته در همه تعار

کشور است، سوم مدت  یعموم یهانهیدرآمد و هز ینیبشیدولت است، دوم پ یبرا یو کار یمال

قوه مقننه برسد و  بیوبه تص دیاست که با یسند کهنیسال است، چهارم ا کیآن محدود به 

 خود ادامه دهد.  تیبدون آن به فعال تواندینم یدولت چیه نیچندارد و هم یمنبع قانون

ای و های سرمایههای دولت به درآمدها، منابع حاصل از واگذاری داراییو دریافتی منابع

های مالیاتی شود. درآمدها شامل درآمدبندی میهای مالی تقسیممنابع حاصل از واگذاری دارایی

ای از اقالم فروش نفت های سرمایههای ناشی از واگذاری داراییباشد. دریافتیو سایر درآمدها می

آالت و تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و سایر اقالم تشکیل ندولتی، ماشی هایساختمانخام، 

راق مشارکت، تسهیالت های مالی شامل فروش اوهای ناشی از واگذاری داراییشده است. دریافتی

 .های دولتی و سایر موارد استخارجی، واگذاری شرکت

 یهادستگاه یهانهیعبارت است از اعتبارات، درآمدها و هز یبودجه استان نیچنهم

پرداخته خواهد شد تا ۱۳۹۷بودجه استان در سال  یاستان. در فصل حاضر به بررس کی ییاجرا

 شود. میاز بودجه استان ترس یکل یینما

 استان یدرآمدها ـ 2 ـ 5

یم الیر ونیلیم ۵۷۴۵۳۲۸برابر با  ۱۳۹۷سال  یاستان ط یعموم یدرآمدها عملکرد

 زانیم زین ۱۳۹۶سال  یاستان است و ط یمصوب استان یدرصد درآمدها ۱/۹۶که معادل  باشد

 یط یاستان یمصوب عموم یدرآمدها نیچنم. هباشدیدرصد م ۴/۶۸ یعموم یتحقق درآمدها

از  یعموم ی. درآمدهادهدیدرصد رشد را نشان م ۶/۶ دحدو ۱۳۹۶نسبت به سال  ۱۳۹۷سال 

 است. شدهلی( تشکیاتیمالریغ یدرآمدها )درآمدها ریو سا یاتیمال یدو بخش درآمدها
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 یاتیمال یدرآمدها ـ 1 ـ 2 ـ 5

 ایکننده بخشی از اهداف اجتماعی، اقتصادی و بودجهمالیاتی در کشورها، تأمین نظام

های اقتصادی و تأمین درآمد دولت و یاست مالیاتی همواره ابزار مهمی در سیاستدولت است. س

دستیابی به الگوی صحیح تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی است و بر توزیع عادالنه 

 یو بلوچستان بخش عمده درآمدها ستانیدر استان س ییاقتصادی مؤثر است. از سو عهمنافع توس

استان  یعموم یدرصد از درآمدها ۶/۸۵ یاتیمال ی. در واقع درآمدهادهندیم لیرا تشک یعموم

 ۴۹۹۹۱۰۸استان برابر با  یاتیسال مصوب درآمد مال نیدر ا دهندیم لیرا تشک ۱۳۹۷سال  یط

و نسبت به سال قبل که  افتهیتحقق  ۴۹۲۶۲۳۲درصد آن معادل  ۵/۹۸که  باشدیریال م ونیلیم

 یدر حال نیدرصد رشد داشته است ا ۸/۸بوده است  ۴۷۴۶۳۰۹ابر با بر یاتیعملکرد درآمد مال

بر کاال و خدمات با  اتیدرصد بوده است. مال ۶/۶ یاتیمال یدرآمدها یاست که رشد مصوب برا

 .به خود اختصاص داده است هااتیمال انیدرمسهم را  نیتربیش یدرصد ۴۵سهم 

 

 

 1397در استان سال  هااتیاز مال کی: سهم هر1-5شکل 

  

مالیات بر 

کاالها و 

%۴۵خدمات

مالیات بر 

%۳۹درآمد
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%۱۳شرکت ها

مالیات بر 

%۳ثروت
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 (درآمدهای عمومی استان بر حسب قسمت، بخش و بند )میلیون ریالمصوب : 1-5جدول 

 1397 1396 1395 / سالشرح

 5978088 5607262 5358425 جمع

 ۵۹۷۸۰۶۸ ۵۶۰۷۱۶۲ ۵۳۵۸۴۲۵ قسمت اول: درآمدها

 ۴۹۹۹۱۰۸ ۴۷۴۶۳۰۹ ۴۴۹۶۶۲۰ بخش اول: درآمدهای مالیاتی

 ۷۷۵۵۱۹ ۶۶۴۶۳۰ ۰ ها مالیات بر شرکت -بند اول 

 ۲۰۷۶۸۰۹ ۱۹۵۲۳۷۰ ۱۹۲۱۱۷۰ مالیات بر درآمد -بند دوم 

 ۱۱۴۰۰۶ ۸۶۴۳۹ ۵۸۰۹۰ مالیات بر ثروت  -بند سوم 

 ۰ ۰ ۰ مالیات بر واردات  -بند چهارم 

 ۲۰۳۲۷۷۴ ۲۰۴۲۸۷۰ ۲۵۱۷۳۶۰ مالیات بر کاالها و خدمات -بند پنجم 

 ۰ ۰ ۰ های اجتماعیبخش دوم: درآمد ناشی از کمک

بخش سوم: در آمدهای حاصل ازانحصارات و مالکیت 
 دولت

۷۵۵ ۴۲ ۱۸۰ 

در آمدهای حاصل از خدمات و فروش  بخش چهارم:
 کاال 

۳۲۵۶۷۵ ۴۳۸۱۵۲ ۵۲۶۹۰۴ 

 ۳۱۴۲۴۵ ۲۵۴۱۶۰ ۳۵۴۱۳۰ بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت 

 ۱۳۷۵۷۵ ۱۶۸۴۹۹ ۱۸۱۲۴۵ بخش ششم: درآمدهای متفرقه

های قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی
 ای سرمایه

۰ ۱۰۰ ۲۰ 

 ۰ ۰ ۰ های مالیقسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری داریی

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 درآمدهای عمومی استان بر حسب قسمت، بخش و بند )میلیون ریال(عملکرد : 2-5جدول 

 1397 1396 1395 / سالشرح

 5749987 5584598 4794461 جمع

 ۵۷۴۵۳۲۸ ۵۲۸۰۴۵۵ ۴۷۷۱۹۲۱ قسمت اول: درآمدها

 ۴۹۲۶۲۳۲ ۴۶۸۱۰۴۴ ۴۱۹۶۶۵۵ بخش اول: درآمدهای مالیاتی

 ۶۴۷۴۵۱ ۵۷۲۶۵۷ ۰ هامالیات بر شرکت -بند اول 

 ۱۹۰۲۶۳۷ ۱۶۹۳۳۸۱ ۲۳۶۷۶۹۰ مالیات بر درآمد -بند دوم 

 ۱۴۰۰۳۰ ۱۰۲۵۴۱ ۸۵۱۰۱ مالیات بر ثروت -بند سوم 

 ۰ ۱۵۷۴۳ ۲۳۸۷۹۱ مالیات بر واردات -بند چهارم 

 ۲۲۳۶۱۱۴ ۲۲۹۶۷۲۲ ۱۵۰۵۰۷۳ مالیات بر کاالها و خدمات -بند پنجم 

 ۰ ۰ ۰ های اجتماعیبخش دوم: درآمد ناشی از کمک

انحصارات و مالکیت  بخش سوم: در آمدهای حاصل از
 دولت

۰ ۸۰ ۰ 

 ۵۷۹۷۷۸ ۴۰۸۶۵۶ ۳۳۸۶۹۷ بخش چهارم: در آمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال

 ۱۶۸۷۴۲ ۱۴۸۲۰۰ ۱۹۸۳۶۷ بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت

 ۷۰۵۷۶ ۴۲۴۷۵ ۳۸۲۰۲ ششم: درآمدهای متفرقه بخش

 هایقسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی
 ایسرمایه

۲۲۵۴۰ ۳۱۰۱۱ ۱۰۲۷ 

 ۳۶۳۲ ۲۷۳۱۳۲ ۰ های مالیواگذاری داریی

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
 

 یاتیمالریغ یدرآمدها ـ 2 ـ 2 ـ 5

خدمات و فروش  -۱از محل:  بیترتبه اتیجز مالهاستان ب یدرآمدها ۱۳۹۷سال  یط

  یاهیسرما یهاییدارا یواگذار -۴متفرقه  یدرآمدها -۳حاصله از جرائم و خسارات  -۲کاال 

یاستان را شامل م یدرصد از درآمدها ۴/۱۴درآمدها  نی. اباشدیهای مالی مواگذاری داریی -۵

 .باشدیاز مقدار مصوب م تربیشدرصد  ۶/۲۳نظر  موردسال  یکه ط شوند
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 1396سال  یط یاتیمالریاز درآمد غ یدرآمد یهااز بخش کی: سهم هر 2-5شکل 

 

 
 1397سال  یط یاتیمالریاز درآمد غ یدرآمد یهااز بخش کی: سهم هر 3-5شکل 
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۳۰%
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 خالصه بودجه استانی )میلیون ریال(: 3-5جدول 

 1397 1396 1395 / سالشرح

    )مصوب(

 ۵۹۷۸۰۶۸ ۹۰۱۹۶۷۳ ۵۳۵۸۴۲۵ هادریافتی

 ۵۹۷۸۰۶۸ ۵۶۰۷۲۶۲ ۵۳۵۸۴۲۵ ز محل درآمدهای استانیا

 ۰ ۳۴۱۲۴۱۱ ۰ از محل درآمد ملی

 ۲۵۰۷۵۲۸۰ ۲۲۵۳۸۱۳۵ ۱۵۳۸۰۰۱۵ هاپرداختی

 ۳۵۷۱۳۵۷ ۲۹۲۶۲۹۵ ۲۸۵۱۵۸۴ ایهزینه

 ۲۱۵۰۳۹۲۳ ۱۹۶۱۱۸۴۰ ۱۲۵۲۸۴۳۱ ایهای سرمایهتملک دارایی

    )عملکرد(

 ۵۷۶۰۹۳۸ ۵۴۳۲۴۶۶ ۴۸۴۶۱۶۵ دریافتی ها

 ۵۷۴۵۳۲۸ ۳۸۴۰۶۶۶ ۴۵۳۳۱۳۰ از محل درآمدهای استانی

 ۱۵۶۱۰ ۱۵۹۱۸۰۰ ۳۱۳۰۳۵ از محل درآمد ملی

 ۱۶۹۹۸۴۷۷ ۵۵۴۲۸۸۷ ۶۹۷۱۲۷۳ هاپرداختی

 ۴۱۱۳۰۵۷ ۳۳۰۰۷۰۰ ۳۱۳۳۵۳۴ ایهزینه

 ۱۲۸۸۵۴۲۰ ۲۲۴۲۱۸۷ ۳۸۳۷۷۳۹ ایهای سرمایهتملک دارایی

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
 

 
 1397-1393 یهاسال یبودجه استان ط یهایافتی: در4-5شکل 
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 1397-1393 یهاسال یبودجه استان ط یهای: پرداخت5-5شکل 

 

 استان یانهیاعتبارات هز ـ 3 ـ 5

 تیمنظور حفظ و تقو به دولت و تیاعمال حاکم یدر راستا یانهیهز اعتبارات

 ها وها، وزارتخانهمدارس، دانشگاه یمربوطه مانند نگهدار یهانهیو هز یموجود دولت یهاتیظرف

 یو در بودجه عموم یصورت کلساله بهپنج ی. اعتبارات فوق در برنامه عمرانشودیمنظور م غیره

نگهداشت سطح  یهانهیهز نیچندولت و هم یجار یهانهیهز نیک، جهت تأمیدولت به تفک

 جادشدهیا یهاتیتبارات از ظرفاع نی. اشودیم ینیبشیدولت پ یو اجتماع یاقتصاد یهاتیفعال

موجود را در قالب جبران  یهاتیاز ظرف ینگهدار یهانهیو هز کنندیم یتوسط دولت نگهدار

اعمال  یهانهیو هز یکاال و خدمات، کمک بدون عوض، رفاه اجتماع زخدمات کارکنان، استفاده ا

عمدتاً از  یانهی. اعتبارات هزندینمایم نیتأم هانهیهز ریو استقرار و اقتدار نظام و سا تیحاکم

 ۱۳۹۷مصوب استان در سال  یانهیاعتبارات هز زانی. مشوندیم نیتأم یعموم یمحل درآمدها

مقدار معادل  نیاز ا شتریدرصد ب ۱۵ هانهیبوده است که عملکرد هز الیر ونیلیم ۳۵۷۱۳۵۷برابر 
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 ۶/۲۴سال نسبت به سال قبل  نیدر ا هانهیکه عملکرد هز باشدیریال م ونیلیم ۴۱۱۳۰۵۷

 داشته است. شیدرصد افزا

های اجرائی در استان از محل درآمد عمومی برحسب ای دستگاه: عملکرد اعتبارات هزینه4-5جدول 

 سازمان )میلیون ریال(

 1397 1396 1395 / سالدستگاه

 4113057 3417785 3133534 جمع

 ۰ ۰ ۰ ریزیسازمان مدیریت و برنامه

 ۷۴۳۸۷۶ ۵۷۳۴۸۷ ۴۸۹۳۱۷ استانداری

 ۰ ۰ ۰ اداره کل ثبت احوال

 ۴۴۴۵۶۴ ۳۹۵۲۲۸ ۳۵۸۲۳۲ ها و اقدامات تامینی و تربیتیاداره کل زندان

 ۷۶۹۱۶ ۶۵۱۱۵ ۵۲۹۷۱ اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 ۰ ۰ ۰ اداره کل ثبت اسناد و امالک

 ۱۴۱۲۳ ۱۱۵۵۶ ۹۴۸۷ اداره کل اوقاف و امور خیریه

 ۰ ۰ ۰ (۱)اداره کل امور مالیاتی 

 ۸۲۰۷۶ ۷۱۰۹۷ ۶۲۰۷۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ۴۵۷۸۹ ۴۲۷۰۵ ۳۶۶۷۶ اداره کل هواشناسی

 ۹۶۳۰۶ ۸۱۵۸۹ ۷۹۵۳۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی

 ۷۰۳۵۳ ۵۹۷۸۹ ۵۷۰۹۶ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۴۶۳۸۰ ۴۴۵۹۶ ۴۲۷۹۶ سازمان تبلیغات اسالمی

 ۴۹۷۲ ۴۶۴۱ ۳۸۴۶ (۲)حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 ۰ ۰ ۰ سازمان آموزش و پرورش استان

 ۴۳۸۴۵ ۳۹۳۷۷ ۳۵۲۸۸ تجهیز مدارس مدیریت نوسازی و توسعه و

 ۷۰۵۶۶ ۶۲۶۹۸ ۵۷۱۷۸ اداره کل ورزش و جوانان

 ۷۱۵۹۰ ۶۴۵۲۶ ۵۳۲۱۵ انتقال خونپایگاه منطقه ای 

 ۲۳۵۷۷۳ ۲۱۹۶۸۱ ۱۹۴۷۵۲ سازمان بهزیستی

 ۰ ۰ ۰ (۳)اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 ۰ ۰ ۰ سازمان مسکن و شهرسازی

 ۱۲۵۶۱۴ ۱۰۸۷۱۸ ۹۲۸۵۰ اداره کل دامپزشکی

 ۱۷۸۰۴۰ ۱۶۹۱۴۲ ۱۵۰۲۵۵ اداره کل منابع طبیعی

 ۸۲۵۳۶ ۴۲۸۰۷ ۶۵۷۱۲ اداره کل حقاظت محیط زیست

 ۰ ۰ ۰ (۴سازمان صنایع و معادن)
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 1397 1396 1395 / سالدستگاه

 ۳۳۹۲۱ ۳۰۰۶۱ ۲۶۵۵۱ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

 ۰ ۰ ۰ سازمان بازرگانی

 ۱۴۰۲۹۲ ۱۳۱۵۶۹ ۱۸۹۷۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان

 ۲۰۴۸۲۹ ۱۶۷۶۴۶ ۱۴۴۰۱۳ اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر

 ۵۴۴۷۵ ۴۱۰۴۹ ۳۶۵۳۳ استان اداره کل امور عشایر

 ۰ ۰ ۰ اداره کل تعاون

 ۲۱۵۷۴۶ ۵۸۵۰۰ ۶۳۰۱۹ شرکت آب و فاضالب روستایی

 ۰ ۰ ۰ اداره کل گمرگ استان

 ۰ ۰ ۰ سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال
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 ها و راهکارهاچالش ـ 4 ـ 5

استان کشور که همواره صفت محروم را با خود همراه دارد یکی از  نیپهناورتر توسعه

ها از یک سو و چنین مردم این دیار است اما عمق محرومیتوالن و همئها و آرزوهای مسدغدغه

که باید گونه های اقتصادی از سوی دیگر سبب شده تاکنون آنهای الهی و مزیتفراوانی نعمت

های این خطه پهناور از قوه به فعل این استان به کلی حل شود و نه ظرفیت منه مشکالت مرد

تواند بر شکوفایی استعدادهای استان و رفع مشکالت ترین مباحثی که مییکی از مهمدرآیند. 

اط قریزی دقیق و توجه به ناین دیار کارگر باشد نحوه تخصیص بودجه استان است که با برنامه

الی به عنوان مثال: خشکس .تواند توسعه استان را تسریع و تسهیل گرداندضعف و قوت استان می

توسعه  نیچنمنابع آب مساله و چالش اصلی و حیاتی در فرایند توسعه استان است. هم دو کمبو

نامتوازن سکونت و عدم تعادل در نظام شهری و روستایی را در استان شاهد هستیم و اشتغال

عدم وجود  ییاز سو .نشینی در استان شده استایی ناقص و وابسته منجر به تشدید روند حاشیهز

پیوندهای فضایی مستحکم شبکه ارتباطات درون و برون استانی باعث انزوای استان شده است. 

ه توسعه ای کهای کشور دارد به گونهالبته این استان موقعیت خاص ژئوپلتیک در بین همه استان

این  های آزاد شده که بخش عمده آن ازمحور شرق باعث ارتباط کشورهای آسیای میانه با آب

. در واقع این استان محل تالقی مسیر تاریخی خاور دور، کریدور محور دمنطقه عبور خواهد کر

شرق، کریدور قطر به اروپا و ارتباطات با کشورهای حوزه خلیج فارس است و در یک نگاه آمایشی 

ب المللی محسوسیستان و بلوچستان دروازه جهانی ایران زمین و چابهار مفصل کریدورهای بین

به توسعه استان خواهد  یانیدر مبحث بودجه کمک شا هاتیاز ظرف بهتوجه  نیشود. بنابرامی

 نمود.



 

 درآمد خانوار فصل ششم: هزینه و ـ 6

 مقدمه ـ 1 ـ 6

 نیتردرآمد مهم عیاست که توز یعدالت اقتصاد یاهداف جامعه برقرار نیتراز مهم یکی

 یصلشرط ا کینابرابر درآمد  عیتوز یاقتصاد اتیاز نظر یبرخ ییشود. از سو یبعد آن را شامل م

چه و چنان ستین یجامعه اشباع شدن ریقشر فق یازهایکه ن رایز دانندیم یرشد اقتصاد یبرا

 یی. اما از سوکنندیکاال م دیدرآمد خود را صرف خر یتمام فیدرآمد برابر باشد اقشار ضع عیتوز

یم یمشارکت درتوسعه اقتصاد یافراد برا یروان یهازهیانگ شیعادالنه درآمد باعث افزا عیتوز

 یتوسعه اقتصاد یهابرنامه یاز اهداف اصل یکیو کاهش فقر  یرفاه اجتماع شیافزا نیچن. همشود

کشور  ییایجغراف یها در نواحساختریجا که در کشور ما توسعه و زنآ. از باشدیم یوردر هر کش

عدالت  یبرقرار یو درآمدها در مناطق مختلف کشور برا هانهیتفاوت دارند لزوم توجه به هز

 است. یافراد جامعه ضرور نیعادالنه رفاه و ثروت در ب عیو توز یاجتماع

 یارائه و بررس ییو روستا یشهر یخانوارها نهیبخش آمار و اطالعات درآمد و هز نیا در

 یشهر یخانوارها نهیهرساله اطالعات: مقدار هز رانیمرکز آمار ا یاز سو یبه طور کل شودیم

مد، آبرحسب منابع در یشهر یمتوسط درآمد خانوارها ،یدخان ،یرخوراکیو غ یاقالم خوراک یبرا

برحسب  یشهر یخانوارها یهانهیمقدار هز ،یشهر یالص ساالنه خانوارهانه خیمقدار هز

 خانوار(، برای و درامد خانوار )بودجه هزینه بررسی نیچن. همشودیو .... ارائه م یدرامد یهادهک

 دست، بهبررسی این اصلی ه و هدفانجام شد ایران ملی توسط بانک ۱۳۱۴ بار در سال اولین

 بوده است. زندگی هزینه شاخص محاسبه برای مصرف ضرایب وردنآ

به ایران ملی بانک اقتصادی هایبررسی ، ادارهطوالنی وقفه پس از یک ۱۳۳۸سال  در

شهر کشور، با مراجعه به  ۲۳، در زندگی هزینه شاخص اهمیت منظور تجدیدنظر در ضرایب

 ،رانای مرکزی بانک ۱۳۴۴ نمود. از سال مبادرت زمینه مار در اینخانوارهای نمونه به تهیه آ

 یداده است. ط انجام طور مرتب، بـهشهری و درآمد خانوارهای را در مورد هزینه هاییبررسی
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تر، توسط مرکز گسترده و در مقیاسی از هزینه خانوارها در نقاط شهری ، آمارگیری۱۳۴۷ سال

شهری را نیز  ارهایمد خانوآعالوه بر هزینه، در ۱۳۵۳شد. این آمارگیری از سال  شروع آمار ایران

 ، همه ساله انجام شده و۱۳۶۰و ۱۳۵۷، ۱۳۵۵های شود و تا کنون به استثنای سالشامل می

 یتا با ارائه برخ داردتالش  شروی. گزارش حاضر و فصل پاستو منتشر شده  استخراج آن نتایج

 تیاز وضع یرها تصوداده نیا یو بررس لیو تحل یزمان یسر میو ترس ۱۳۹۷-۱۳۹۳ یهاداده

 کند. میموجود را ترس

 خانوار یهانهیهز ـ 2 ـ 6

و  اهنهیهز یدارد بررس تیاهم اریرفاه جامعه بس حسط یکه در بررس یاز پارامترها یکی 

گام  یدر جهت عدالت اقتصاد توانیها نمشاخص نیکه بدون توجه به ا باشدیدرآمد خانوار م

و  یخانوارها در نقاط شهر یمصرف یهانهیهز یهاشاخص یبه عنوان مثال بررس .برداشت

 بیرض ،ییبه روستا یشهر یهانهینسبت هز ،یرخوراکیبه غ یخوراک یهانهینسبت هز ،ییروستا

هد و با دینشان م یاستان را از لحاظ سطح رفاه اجتماع ینسب تیوضع ینیج بیانگل و ضر

جامعه استان نسبت به  یسطح رفاه گاهیاز جا توانیم یکشور نیانگیها با مشاخص نیا سهیمقا

 کرد. دایکشور اطالع پ

 استان ییو روستا یشهر یخانوارها نهیهز تیوضع یبررس ـ 1 ـ 2 ـ 6

 کیساالنه  نهیکه هز دهدیو درآمد خانوار کشور نشان م نهیهز یهاگزارش جینتا یبررس

سه با یاست که در مقا الیهزار ر ۲۶۲۷۷۹به طور متوسط  ۱۳۹۷استان در سال  یخانوار شهر

 ۹۹۷۴۸استان به طور متوسط  ییخانوار روستا یو برا باشدیتر مدرصد کم ۳۳ یکشور نیانگیم

نشان  یبه خوب ۱-۶. شکل باشدیتر مکم یکشور نیانگیدرصد از م ۵۳ که باشدیم الیهزار ر

تر از استان کم ییو روستا یخانوار شهر نهیهز یمورد بررس یهاسال یکه در تمام دهدیم

 کیبه تفک ۱-۶در جدول  یخوراکریو غ یخوراک یهانهیهز نیچنبوده است. هم یکشور نیانگیم

 .شودیمشاهده م
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 کشور و استان ییخانوار روستا نهیکل هز2-6شکل 

 

 ییبه روستا یشهر یهانهینسبت هز ـ 2 ـ 2 ـ 6

دهنده نشان سنجش اریمع کیبه عنوان  ییبه روستا یمناطق شهر یهانهیهز نسبت

باالتر  یاست هرچند به طور معمول سطح رفاه در مناطق شهر یو شهر ییشکاف جوامع روستا

 یو شهر ییشکاف جامعه روستا یریگاندازه یبرا اریمع نیقرار دارد. اما ا ییاز مناطق روستا

 نیانگیکه نسبت به م باشدیم ۶۳/۲برابر با  اریمع نیو بلوچستان ا ستانیس ندر استا .دارد تیاهم

 انیتر مقیشکاف عم هدهنداست و نشان تربیش یقابل توجه زانیبه م باشدیم ۸۳/۱کشور که 

 .باشدیاستان نسبت به کشور م یو شهر یجوامع روستا

 یو دخان یخوراک یهانهیبه هز یخوراک ریغ یهانهینسبت هز ـ 3 ـ 2 ـ 6

به  یخوراکریغ یهانهیمهم سنجش سطح رفاه خانوار نسبت هز یهااز شاخص یکی

 تربیش یمندامکان استفاده و بهره ینسبت به معن نیا شیافزا .است یو دخان یخوراک یهانهیهز

دهنده سطح رفاه شاخص نشان نیا شیتر است. افزابه مصارف متنوع لیخانوار از درآمد و تما

١٣۸۵۲۸
١۴۶٩۸٣

١۵۶٩۰٧

١٧۸۶٧۰

۲١۴۴٧۲

٧۵۰۴۰
۸٣۸٩٣ ۸۵۸٧۵

٩۵۶٣٧ ٩٩٧۴۸

۰

۵۰۰۰۰

١۰۰۰۰۰

١۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧

ال
 ری

زار
ه

کشور استان
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یم ۹۰/۰و  ۰۲/۲ بیبه ترت ۱۳۹۷استان در سال  ییو روستا یمناطق شهر یا. برباشدیباالتر م

 ۶۷/۱و  ۱۶/۳ بیبه ترت ییو روستا ینقاط شهر یآن که برا یکه نسبت به شاخص کشور باشد

 .باشدیم ترنییسطح رفاه پا هتر است و نشان دهنددرصد کم ۳۶و  ۴۶ باشدیم

 انگل( بی)ضر هانهیبه کل هز یو دخان یخوراک یهانهیسبت هزن ـ 4 ـ 2 ـ 6

. باشدهای کاهش رفاه خانوار میسهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص افزایش

در  یو دخان یتر است. سهم گروه خوراکها در خانوارهای فقیر بزرگمعموال سهم این گروه از کاال

درصد کاهش داشته است  ۶/۱نسبت به سال قبل  ۱۳۹۷استان در سال  یشهر یهزینه خانوارها

 دهیدرصد رس ۶/۵۲به  شیدرصد افزا ۵/۱با  ییخانوار روستا یاست و برا دهیرس صددر ۱/۳۳و به 

و  ۲۴ بیکشور به ترت ییو روستا یشهر یخانوارها یانگل برا بیکه ضر ستیدرحال نیاست. ا

 درصد است. ۴/۳۷

 یو دخان یخوراک یهانهیاقالم عمده هز ـ 5 ـ 2 ـ 6

ساالنه یک خانوار شهری استان  یو دخان یخوراک یهانهیمتوسط هز ۲-۶جدول  در

 بیترتبه یو دخان یخوراک یهانهیسهم از هز نیتربیش .برحسب اقالم عمده قابل مشاهده است

 هایو سبز هاوهیهای آن و گروه ممربوط به گروه گوشت، گروه آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده

 مراجعه نمود. ۴-۶و  ۳-۶ یهابه شکل توانیها ماز گروه کیسهم هر هدهمشا یاست. برا

هب یو دخان یخوراک یهانهیسهم از هز نیشتریب ،استان ییخانوار روستا یبرا نیچنهم

و گروه  هایو سبز هاوهیهای آن، گروه ممربوط به گروه آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده بیترت

 مشاهده نمود. ۶-۶و  ۵-۶ یهادر شکل توانیها را ماز گروه کیگوشت است که سهم هر
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 وار شهری برحسب اقالم عمدههای خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانهزینه: متوسط 2-6جدول 

 1395 1394 1393 / سال)هزار ریال( شرح

 ۶۵۷۷۸ ۶۶۰۳۹ ۶۴۴۰۹ جمع

 ۱۴۳۰۱ ۱۴۷۵۵ ۱۳۷۱۱ های آنآرد، رشته، غالت، نان و فرآورده

 ۵۶۰ ۵۳۱ ۵۶۳ آرد، رشته و ماکارونی

 ۴۹۳۹ ۵۳۳۲ ۵۷۶۰ غالت

 ۸۵۲۸ ۸۶۵۳ ۷۰۲۶ انواع نان

 ۲۷۴ ۲۳۹ ۳۶۳ بیسکویت، کیک و ویفر

 ۱۸۴۳۸ ۱۷۹۶۲ ۱۷۴۰۲ گوشت

 ۸۷۵۱ ۸۸۵۱ ۸۲۴۹ گوشت دام

 ۷۵۵۱ ۷۳۲۲ ۷۲۷۷ گوشت پرندگان

 ۲۱۳۷ ۱۷۸۹ ۱۸۷۶ گوشت حیوانات دریایی

 ۵۹۹۰ ۵۹۴۱ ۵۷۶۱ های آن و تخم پرندگانهشیر و فرآورد

 ۱۴۲۲ ۱۳۱۰ ۱۳۵۵ انواع شیر

 ۳۳۱۹ ۳۱۹۸ ۳۰۱۰ های شیریفرآورده

 ۱۲۴۹ ۱۴۳۳ ۱۳۹۶ انواع تخم پرندگان

 ۳۰۰۸ ۲۸۷۸ ۳۳۷۹ هاها و چربیروغن

 ۱۲۴ ۱۵۶ ۴۸۷ های حیوانیها و چربیروغن

 ۲۸۸۵ ۲۷۲۱ ۲۸۹۲ های نباتیروغن

 ۱۰۰۹۱ ۹۹۸۳ ۹۹۲۶ هاها و سبزیمیوه

 ۴۲۳۹ ۴۰۲۸ ۳۷۹۲ انواع میوه

 ۵۷۱۴ ۵۸۰۴ ۶۰۲۱ انواع سبزی

 ۱۳۸ ۱۵۱ ۱۱۳ (برای مصرف در منزل) های آمادهها و سبزیمیوه

 ۲۴۳۳ ۲۴۰۳ ۲۱۷۶ خشکبار و حبوبات

 ۹۹۶ ۹۹۶ ۷۵۳ خشکبار 

 ۱۴۳۷ ۱۴۰۷ ۱۴۲۳ حبوبات

 ۶۱۰۵ ۵۶۵۶ ۵۴۶۰ شکر، شیرینی، چای، قهوه و کاکائو و قند

 ۲۴۵۸ ۲۰۳۳ ۲۰۶۹ قند و شکر

 ۱۷۱۷ ۱۷۰۸ ۱۳۷۷ ها، مرباها و عسلانواع شیرینی

 ۱۹۳۰ ۱۹۱۶ ۲۰۱۳ چای، قهوه و کاکائو 

 ۲۲۷۹ ۲۱۷۱ ۲۱۲۱ ها و سایر ترکیبات ها، چاشنیادویه
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 ۶۹۴ ۶۳۴ ۴۹۹ انواع ادویه

 ۱۵۸۴ ۱۵۳۷ ۱۶۲۲ ها و سایر ترکیبات خوراکیچاشنی

 ۳۱۳۳ ۴۲۹۰ ۴۴۷۲ ها و غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه

 ۱۳۲۹ ۱۳۰۸ ۱۸۳۹ انواع نوشابه

 ۶۹۰ ۱۰۷۹ ۹۱۳ تنقالتغذاهای آماده و 

 ۱۱۱۴ ۱۹۰۴ ۱۷۲۰ دخانیات

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

های خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانوار شهری : متوسط هزینه۲-۶جدول ادامه 

 برحسب اقالم عمده 

 1397 1396 / سال)هزار ریال(شرح

 ۸۷۰۰۵ ۷۶۰۱۶ جمع

 ۱۹۷۱۶ ۱۶۹۲۸ های آنآرد، رشته، غالت، نان و فرآورده

 ۸۰۰ ۶۹۰ ماکارونیآرد، رشته و 

 ۸۷۴۵ ۶۲۹۹ غالت

 ۹۰۵۱ ۹۱۹۸ انواع نان

 ۱۱۲۰ ۷۴۱ بیسکویت، کیک و ویفر

 ۲۲۷۱۶ ۲۲۰۳۲ گوشت

 ۱۰۰۳۸ ۱۱۲۰۳ گوشت دام

 ۹۶۱۷ ۸۳۱۸ گوشت پرندگان

 ۳۰۶۱ ۲۵۱۲ گوشت حیوانات دریایی

 ۷۶۰۵ ۶۶۳۶ های آن و تخم پرندگانهشیر و فرآورد

 ۲۲۶۳ ۱۵۱۴ انواع شیر

 ۳۷۲۵ ۳۵۳۶ های شیریفرآورده

 ۱۶۱۷ ۱۵۸۶ انواع تخم پرندگان

 ۴۴۹۷ ۳۳۷۶ هاها و چربیروغن

 ۵۳۴ ۲۸۹ های حیوانیها و چربیروغن

 ۳۹۶۳ ۳۰۸۷ های نباتیروغن

 ۱۳۵۸۲ ۱۱۵۳۴ هاها و سبزیمیوه

 ۴۸۷۵ ۴۳۹۴ انواع میوه

 ۸۴۸۴ ۶۹۹۰ انواع سبزی

 ۲۲۳ ۱۵۰ (منزلبرای مصرف در ) های آمادهها و سبزیمیوه
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 ۳۵۸۴ ۳۵۵۶ خشکبار و حبوبات

 ۱۴۱۰ ۱۴۷۷ خشکبار 

 ۲۱۷۴ ۲۰۸۰ حبوبات

 ۷۱۲۷ ۶۳۸۵ شکر، شیرینی، چای، قهوه و کاکائو و قند

 ۲۳۰۵ ۲۳۶۰ قند و شکر

 ۱۹۷۶ ۱۸۶۰ ها، مرباها و عسلانواع شیرینی

 ۲۸۴۵ ۲۱۶۴ چای، قهوه و کاکائو 

 ۳۸۶۲ ۲۶۰۳ ها و سایر ترکیبات ها، چاشنیادویه

 ۱۱۶۹ ۸۷۱ انواع ادویه

 ۲۶۹۳ ۱۷۳۲ ها و سایر ترکیبات خوراکیچاشنی

 ۴۳۱۶ ۲۹۶۷ ها و غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه

 ۲۰۶۶ ۱۵۰۷ انواع نوشابه

 ۱۹۶۷ ۸۰۶ غذاهای آماده و تنقالت

 ۲۸۳ ۶۵۴ دخانیات

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

 

 
 1396استان  یخانوار شهر یبرا یو دخان یخوراک نهیهز یهااز گروه کی: سهم هر 3-6شکل 

 

%۲۹گوشت

آرد، غالت و 

%۲۲فرآورده ها

میوه و 

سبزی

۱۵%

شیر و فرآورده ها، 

%۹تخم پرند گان
قند و شکر، 

شیرینی ها، چای،

%۸قهوه و کاکائو

%۵روغن ها

نوشابه ها و غذای آماده 

%۴و دخانیات
...ادویه ها، چاشنی ها و 

۳%

%۵خشکبار و حبوبات

کمتر از

درصد5

17%
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 1397در استان  یخانوار شهر یبرا یو دخان یخوراک نهیهز یهااز گروه کی: سهم هر 4-6شکل 

 

 های خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمده متوسط هزینه :3-6جدول 

 1395 1394 1393 / سال)هزار ریال(شرح

 ۴۶۰۶۶ ۴۳۶۳۶۰۰۰ ۴۱۵۲۰۰۰۰ جمع

 ۱۲۴۰۸ ۱۲۲۰۵۰۰۰ ۱۰۷۵۹۰۰۰ های آنآرد، غالت، نان و فرآورده

 ۳۲۰۸ ۲۹۷۷۰۰۰ ۳۱۳۲۰۰۰ آرد، رشته و ماکارونی

 ۳۲۸۹ ۳۲۹۴۰۰۰ ۳۴۲۹۰۰۰ غالت

 ۵۴۹۶ ۵۵۶۵۰۰۰ ۳۷۵۷۰۰۰ انواع نان

 ۴۱۴ ۳۶۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰۰ بیسکویت، کیک و ویفر

 ۱۰۰۵۴ ۹۳۶۵۰۰۰ ۸۷۳۱۰۰۰ گوشت

 ۲۶۴۵ ۲۸۳۵۰۰۰ ۲۶۳۸۰۰۰ گوشت دام

 ۶۰۹۰ ۵۵۳۸۰۰۰ ۵۱۹۱۰۰۰ گوشت پرندگان

 ۱۳۱۹ ۹۹۲۰۰۰ ۹۰۱۰۰۰ گوشت حیوانات دریایی

های آن و تخم هشیر و فرآورد

 پرندگان

۳۴۰۵۰۰۰ ۳۷۹۱۰۰۰ ۳۷۵۵ 

 ۸۸۲ ۹۵۱۰۰۰ ۸۲۶۰۰۰ انواع شیر

 ۲۰۸۶ ۲۰۶۵۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰۰ های شیریفرآورده

 ۷۸۶ ۷۷۴۰۰۰ ۸۳۸۰۰۰ انواع تخم پرندگان

%۲۶گوشت

آرد، غالت و 

%۲۳فرآورده ها

میوه و 

%۱۶سبزی

شیر و فرآورده ها، 

%۹تخم پرند گان

، قند و شکر

ا، شیرینی ه

چای، قهوه و 

%۸کاکائو
%۵روغن ها

نوشابه ها و غذای 

%۵آماده و دخانیات

ادویه ها، چاشنی ها و  

...۴%
خشکبار و حبوبات

۴%

۵کمتر از 

درصد

۱۸%
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 ۲۶۱۱ ۲۲۸۰۰۰۰ ۲۴۱۰۰۰۰ هاها و چربیروغن

 ۱۶ ۷۰۰۰ ۹۰۰۰ های حیوانیها و چربیروغن

 ۲۵۹۵ ۲۲۷۲۰۰۰ ۲۴۰۱۰۰۰ های نباتیروغن

 ۶۹۴۰ ۶۶۲۳۰۰۰ ۶۴۲۰۰۰۰ هاها و سبزیمیوه

 ۱۶۰۶ ۱۷۸۹۰۰۰ ۱۳۴۲۰۰۰ انواع میوه

 ۵۱۸۸ ۴۷۰۴۰۰۰ ۴۹۴۱۰۰۰ انواع سبزی

برای مصرف ) های آمادهها و سبزیمیوه
 (در منزل

۱۳۶۰۰۰ ۱۲۹۰۰۰ ۱۴۶ 

 ۲۱۰۴ ۱۷۷۶۰۰۰ ۱۷۹۷۰۰۰ خشکبار و حبوبات

 ۴۲۸ ۴۰۰۰۰۰ ۴۵۴۰۰۰ خشکبار 

 ۱۶۷۷ ۱۳۷۶۰۰۰ ۱۳۴۳۰۰۰ حبوبات

شکر، شیرینی، چای، قهوه و  و قند

 کاکائو

۴۰۳۷۰۰۰ ۴۱۲۶۰۰۰ ۴۶۵۰ 

 ۲۴۲۴ ۲۰۸۷۰۰۰ ۲۰۸۳۰۰۰ قند و شکر

 ۵۳۱ ۴۰۸۰۰۰ ۳۰۹۰۰۰ ها، مرباها و عسلانواع شیرینی

 ۱۶۹۵ ۱۶۳۰۰۰۰ ۱۶۸۱۰۰۰ چای، قهوه و کاکائو 

 ۱۷۱۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۱۷۳۸۰۰۰ ها و سایر ترکیبات ها، چاشنیادویه

 ۵۱۶ ۴۴۳۰۰۰ ۴۴۸۰۰۰ انواع ادویه

 ۱۱۹۴ ۱۱۴۶۰۰۰ ۱۲۸۹۰۰۰ ها و سایر ترکیبات خوراکیچاشنی

 ۱۸۳۶ ۱۸۸۱۰۰۰ ۲۱۸۷۰۰۰ ها و غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه

 ۱۰۳۷ ۹۰۷۰۰۰ ۱۲۶۷۰۰۰ انواع نوشابه

 ۱۰۸ ۶۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰ غذاهای آماده و تنقالت

 ۶۹۱ ۹۱۴۰۰۰ ۸۴۲۰۰۰ دخانیات

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
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 ایی برحسب اقالم عمدههای خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانوار روستمتوسط هزینه: 3-6جدول ادامه 

 1397 1396 / سال)هزار ریال(شرح

 ۵۲۴۹۳ ۴۹۰۸۹ جمع

 ۱۳۷۲۰ ۱۳۱۳۵ های آنآرد، غالت، نان و فرآورده

 ۳۰۷۰ ۲۹۶۸ آرد، رشته و ماکارونی

 ۴۱۰۲ ۳۳۲۹ غالت

 ۶۱۰۷ ۶۲۹۳ انواع نان

 ۴۴۱ ۵۴۵ بیسکویت، کیک و ویفر

 ۱۰۴۷۶ ۱۱۱۳۵ گوشت

 ۱۹۲۸ ۳۰۱۵ گوشت دام

 ۷۰۳۰ ۶۸۰۵ گوشت پرندگان

 ۱۵۱۸ ۱۳۱۵ گوشت حیوانات دریایی

 ۳۶۴۷ ۳۹۴۸ های آن و تخم پرندگانهشیر و فرآورد

 ۷۷۹ ۱۰۲۰ انواع شیر

 ۲۰۵۷ ۲۱۲۳ های شیریفرآورده

 ۸۱۰ ۸۰۴ انواع تخم پرندگان

 ۳۴۷۳ ۲۷۶۶ هاها و چربیروغن

 ۲۸ ۷۵ های حیوانیها و چربیروغن

 ۳۴۴۵ ۲۶۹۱ های نباتیروغن

 ۹۵۷۳ ۷۷۹۹ هاها و سبزیمیوه

 ۱۲۵۹ ۱۶۲۶ انواع میوه

 ۸۱۵۷ ۶۰۳۰ انواع سبزی

 ۱۵۸ ۱۴۳ (برای مصرف در منزل) های آمادهها و سبزیمیوه

 ۲۶۲۷ ۲۵۴۶ خشکبار و حبوبات

 ۳۷۲ ۵۰۷ خشکبار 

 ۲۲۵۴ ۲۰۳۹ حبوبات

 ۴۷۴۱ ۴۲۶۵ شکر، شیرینی، چای، قهوه و کاکائو و قند

 ۲۳۱۷ ۲۰۶۴ قند و شکر

 ۴۱۹ ۵۸۶ ها، مرباها و عسلانواع شیرینی

 ۲۰۰۵ ۱۶۱۵ چای، قهوه و کاکائو 

 ۲۷۵۳ ۱۸۹۴ ها و سایر ترکیبات ها، چاشنیادویه
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 ۶۱۶ ۵۹۴ ادویهانواع 

 ۲۱۳۸ ۱۳۰۱ ها و سایر ترکیبات خوراکیچاشنی

 ۱۴۸۳ ۱۶۰۰ ها و غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه

 ۱۱۱۲ ۱۰۷۴ انواع نوشابه

 ۱۱۰ ۲۰۸ غذاهای آماده و تنقالت

 ۲۶۰ ۳۱۸ دخانیات

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

 

 
 1396استان  ییخانوار روستا یبرا یو دخان یخوراک نهیهز یهااز گروه کی: سهم هر 5-6شکل 

 

آرد، غالت و 

%۲۲فرآورده ها

%۲۰میوه و سبزی

%۱۹گوشت

قند و شکر، 

شیرینی ها، 

چای، قهوه و 

%۱۱کاکائو

%۶روغن ها

نوشابه ها و غذای آماده 

%۵و دخانیات

...ادویه ها، چاشنی ها و 

۴%
شیر و فرآورده ها، تخم 

%۷پرند گان

%۶خشکبار و حبوبات

درصد۱۰کمتر از 

۲۸%



 195│و درآمد خانوار نهیفصل ششم: هز

 
 1397استان  ییخانوار روستا یبرا یو دخان یخوراک نهیهز یهااز گروه کیسهم هر : 6-6شکل 

 

 یخوراکریغ یهانهیاقالم عمده هز ـ 6 ـ 2 ـ 6

بخش از  نیا .دهدیم لیتشک یخوراکریغ یهانهیخانوارها را هز یهانهیعمده هز بخش

 یخوراکریغ یهانهینشان دادن سطح رفاه خانوار باشد. هرچه هز یبرا یاریمع تواندیم هانهیهز

 یباالتر یگفت خانوار سطح رفاه توانیخانوار را تشکل دهند م یهانهیاز کل هز یتربیشسهم 

به  ییو روستا یشهر یخانوارها یخوراکریغ نهیو بلوچستان هز ستانیباشد. در استان سیدارا م

 نهیسهم از کل هز نی. اردیگیم بر خانوار را در یهانهیدرصد از کل هز ۴/۴۷و  ۹/۶۶ بیترت

 ترنییدهنده سطح رفاه پاکه نشان باشدیم یترمقدار کم یکشور نیانگیبا م سهیخانوار در مقا

استان در جدول  یخانوار شهر یاقالم عمده برا کیبه تفک یرخوراکیغ یهانهیهز نیچناست. هم

بخش از  نیسهم در ا نیتربیشذکر شده است که  ۵-۶در جدول  ییخانوار روستا یو برا ۶-۴

سهم  نیچن. همباشدیسهم مربوط به تفریحات، سرگرمی م نیترممربوط به مسکن و ک هانهیهز

 ۸-۶و  ۷-۶ یهادر شکل ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶سال  یاستان ط یشهر یرهاخانوا یاقالم مختلف برا

 یط یخوراکریغ یهانهیاستان سهم اقالم عمده هز یخانوار روستا یداده شده است و برا شینما

  داده شده است. شینما ۱۰-۶و  ۹-۶ یهادر شکل ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶ یهاسال

آرد، غالت و 

%۲۱فرآورده ها

%۲۱میوه و سبزی

%۱۶گوشت

قند و شکر، 

شیرینی ها، 

چای، قهوه و 

%۱۱کاکائو

%۷روغن ها

نوشابه ها و غذای آماده 

%۷و دخانیات

...ادویه ها، چاشنی ها و 

۶%

شیر و فرآورده ها، تخم 

%۶پرند گان

%۵خشکبار و حبوبات

درصد۱۰کمتر از 

۳۱%
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های خالص غیر خوراکی ساالنه یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده )هزار : متوسط هزینه4-6جدول 

 ریال(

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 ۱۷۵۷۷۴ ۱۴۲۷۷۵ ۱۲۶۸۲۳ ۱۱۲۰۰۲ ۹۸۲۹۶ جمع

 ۱۳۸۴۱ ۱۲۶۸۱ ۱۱۱۲۸ ۱۰۹۰۹ ۹۶۰۰ پوشاک و کفش

 ۱۱۰۲۶ ۱۰۶۹۳ ۹۵۹۲ ۸۹۸۲ ۷۷۵۳ پوشاک و تعمیرات آن

 ۲۸۱۴ ۱۹۸۸ ۱۵۳۵ ۱۹۲۷ ۱۸۴۷ انواع کفش و تعمیرات آن

 ۶۵۴۴۱ ۵۳۹۷۵ ۴۷۸۱۸ ۴۴۲۶۹ ۴۰۳۱۷ مسکن

های منزل بها و سایر هزینهاجاره

 مسکونی

۳۲۶۹۴ ۳۵۸۷۷ ۳۸۸۴۱ ۴۴۴۳۵ ۵۵۵۱۲ 

 ۹۹۲۹ ۹۵۴۰ ۸۹۷۸ ۸۳۹۲ ۷۶۲۳ آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات 

 خانوار

۸۶۹۵ ۹۵۷۵ ۹۵۶۷ ۱۰۲۴۳ ۱۱۶۹۴ 

مبلمان، اثاث ثابت ، فرش و تعمیرات 

 هاآن

۱۳۶۲ ۱۵۴۷ ۲۳۵۵ ۱۹۳۹ ۲۰۲۴ 

 ۲۶۲ ۹۱۳ ۳۵۸ ۵۹۲ ۵۹۵ لوازم و اثاث منزل

وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و 
 سایر وسایل عمده

۱۷۵۰ ۱۸۳۰ ۱۸۵۶ ۱۷۷۵ ۱۹۹۰ 

ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل 
 هاو تعمیرات آن

۷۹۰ ۱۳۶۱ ۷۸۸ ۸۴۸ ۷۸۴ 

دوام و کمکاالها و لوازم مصرفی بی
 دوام منزل

۴۱۷۴ ۴۲۴۵ ۴۲۰۷ ۴۷۵۳ ۶۶۱۹ 

 ۱۷ ۱۴ ۳ ۰ ۲۵ خدمات خانگی

 ۲۴۵۰۶ ۱۸۰۲۰ ۱۲۷۰۲ ۱۲۷۰۹ ۸۵۰۸ بهداشت و درمان

 ۱۲۸۸۳ ۹۵۸۵ ۶۶۵۶ ۶۳۰۳ ۴۲۹۶ های بهداشتی و درمانیهزینه

 ۱۱۶۲۳ ۸۴۳۵ ۶۰۴۶ ۶۴۰۶ ۴۲۱۲ های اجتماعی و درمانیهزینه

 ۲۲۱۴۴ ۱۹۶۴۴ ۲۳۲۳۸ ۱۶۳۸۶ ۱۴۲۰۳ حمل و نقل و ارتباطات

 ۱۷۱۳۸ ۱۵۱۰۱ ۱۹۶۶۱ ۱۲۸۵۲ ۱۰۰۱۵ حمل و نقل

 ۵۰۰۶ ۴۵۴۳ ۳۵۷۸ ۳۵۳۴ ۴۱۸۸ ارتباطات

و خدمات  سرگرمی ،تفریحات

 فرهنگی

۳۲۵۵ ۳۱۳۷ ۴۲۶۴ ۵۳۳۳ ۶۲۱۳ 



 197│و درآمد خانوار نهیفصل ششم: هز

 ۴۹۴ ۹۱۱ ۷۶۸ ۴۶۳ ۹۰۰ هاتفریحات و سرگرمی

 ۵۷۱۹ ۴۴۲۱ ۳۴۹۶ ۲۶۷۴ ۲۳۵۵ تحصیل و آموزش

 ۳۱۹۳۵ ۲۲۸۷۹ ۱۸۱۰۶ ۱۵۰۱۶ ۱۳۷۱۷ کاال و خدمات متفرقه خانوار

 ۲۵۶۸ ۲۹۳۴ ۲۳۱۵ ۲۱۴۲ ۲۰۴۹ خدمات شخصی و وسایل آرایشی

 ۲۵۴ ۱۷۴۲ ۱۲۰۹ ۲۴۵ ۵۵۷ لوازم زینتی و شخصی

ههای دستهتل، مسافرخانه و مسافرت

 جمعی

۴۱۱ ۴۸۴ ۳۶۴ ۰ ۲۵۳ 

 ۷۹۵ ۵۶۷ ۳۶۴ ۲۸۴ ۶۱۵ خدمات مالی و حقوقی

 ۱۵۷۰ ۷۲۸ ۶۰۶ ۵۶۰ ۵۵۸ های مذهبیهزینه

 ۲۶۴۹۶ ۱۶۹۰۷ ۱۳۲۴۸ ۱۱۳۰۰ ۹۵۲۸ های متفرقههزینه

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 

 

های خالص غیر خوراکی ساالنه یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده : متوسط هزینه4-6جدول  ادامه

 )هزار ریال(

 1397 1396 / سالشرح

 ۱۷۵۷۷۴ ۱۴۲۷۷۵ جمع

 ۱۳۸۴۱ ۱۲۶۸۱ پوشاک و کفش

 ۱۱۰۲۶ ۱۰۶۹۳ پوشاک و تعمیرات آن

 ۲۸۱۴ ۱۹۸۸ تعمیرات آنانواع کفش و 

 ۶۵۴۴۱ ۵۳۹۷۵ مسکن

 ۵۵۵۱۲ ۴۴۴۳۵ های منزل مسکونیبها و سایر هزینهاجاره

 ۹۹۲۹ ۹۵۴۰ آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

 ۱۱۶۹۴ ۱۰۲۴۳ لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 ۲۰۲۴ ۱۹۳۹ هامبلمان، اثاث ثابت ، فرش و تعمیرات آن

 ۲۶۲ ۹۱۳ لوازم و اثاث منزل

 ۱۹۹۰ ۱۷۷۵ وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده

 ۷۸۴ ۸۴۸ هاظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل و تعمیرات آن

 ۶۶۱۹ ۴۷۵۳ دوام منزلدوام و کمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ۱۷ ۱۴ خدمات خانگی

 ۲۴۵۰۶ ۱۸۰۲۰ بهداشت و درمان
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 ۱۲۸۸۳ ۹۵۸۵ های بهداشتی و درمانیهزینه

 ۱۱۶۲۳ ۸۴۳۵ های اجتماعی و درمانیهزینه

 ۲۲۱۴۴ ۱۹۶۴۴ حمل و نقل و ارتباطات

 ۱۷۱۳۸ ۱۵۱۰۱ حمل و نقل

 ۵۰۰۶ ۴۵۴۳ ارتباطات

 ۶۲۱۳ ۵۳۳۳ و خدمات فرهنگی سرگرمی ،تفریحات

 ۴۹۴ ۹۱۱ هاتفریحات و سرگرمی

 ۵۷۱۹ ۴۴۲۱ تحصیل و آموزش

 ۳۱۹۳۵ ۲۲۸۷۹ کاال و خدمات متفرقه خانوار

 ۲۵۶۸ ۲۹۳۴ خدمات شخصی و وسایل آرایشی

 ۲۵۴ ۱۷۴۲ لوازم زینتی و شخصی

 ۲۵۳ ۰ جمعیههای دستهتل، مسافرخانه و مسافرت

 ۷۹۵ ۵۶۷ خدمات مالی و حقوقی

 ۱۵۷۰ ۷۲۸ های مذهبیهزینه

 ۲۶۴۹۶ ۱۶۹۰۷ های متفرقههزینه

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 

 

 
 1396استان  یخانوار شهر یبرا یخوراک ریغ یهانهیهز یهااز گروه کی: سهم هر 7-6شکل 

 

%۳۸مسکن

کاال و خدمات 

%۱۶متفرقه خانوار

بهداشت و درمان

۱۲%
حمل و نقل و 

%۱۴ارتباطات

پوشاک و 

%۹کفش

لوازم، اثاثیه، 

ملزومات و خدمات 

%۷خانوار
%۴تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی



 199│و درآمد خانوار نهیفصل ششم: هز

 
 1397استان  یخانوار شهر یبرا یخوراکریغ یهانهیهز یهااز گروه کی: سهم هر 8-6شکل 

 

های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمده ) : متوسط هزینه5-6جدول 

 هزار ریال(

 1395 1394 1393 / سالشرح

 ۳۹۸۰۹ ۴۰۲۵۷ ۳۳۵۲۰ جمع

 ۶۷۴۲ ۵۲۰۴ ۴۸۹۱ پوشاک و کفش

 ۵۹۰۲ ۴۲۷۹ ۳۸۷۳ پوشاک و تعمیرات آن

 ۸۴۰ ۹۲۵ ۱۰۱۹ کفش و تعمیرات آنانواع 

 ۱۴۱۰۵ ۱۳۳۲۷ ۱۲۲۱۷ مسکن

 ۸۳۹۴ ۸۴۹۹ ۷۴۰۷ های منزل مسکونیبها و سایر هزینهاجاره

 ۵۷۱۱ ۴۸۲۸ ۴۸۱۰ آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

 ۳۸۲۹ ۳۸۹۵ ۴۲۵۰ لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 ۳۵۶ ۵۲۳ ۲۷۱ هامبلمان، اثاث ثابت، فرش و تعمیرات آن

 ۱۳۲ ۱۸۸ ۲۹۲ لوازم و اثاث منزل

 ۳۰۵ ۱۹۲ ۴۲۱ وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده

%۳۷مسکن

کاال و خدمات متفرقه

%۱۸خانوار

%۱۴بهداشت و درمان
حمل و نقل و 

%۱۳ارتباطات

%۸پوشاک و کفش

لوازم، اثاثیه،  

ملزومات و 

%۷خدمات خانوار

تفریحات، سرگرمی و

%۳خدمات فرهنگی
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 1395 1394 1393 / سالشرح

ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات 
 هاآن

۴۲۷ ۳۹۱ ۴۴۶ 

 ۲۵۸۹ ۲۶۰۱ ۲۸۳۹ کاالها و لوازم مصرفی بی دوام و کم دوام منزل

 ۰ ۰ ۰ خدمات خانگی

 ۳۹۸۷ ۶۹۲۶ ۲۷۴۲ و درمانبهداشت 

 ۱۶۶۶ ۱۸۷۰ ۱۶۴۲ های بهداشتی و درمانیهزینه

 ۲۳۲۲ ۵۰۵۶ ۱۱۰۰ های اجتماعی و درمانیهزینه

 ۶۰۱۴ ۵۸۳۶ ۵۵۹۳ حمل و نقل و ارتباطات

 ۴۱۹۹ ۴۲۴۴ ۳۹۱۰ حمل و نقل

 ۱۸۱۴ ۱۵۹۳ ۱۶۸۳ ارتباطات

 ۷۸۳ ۸۸۰ ۷۰۲ و خدمات فرهنگی سرگرمی ،تفریحات

 ۹۹ ۱۴۸ ۱۷۷ هاسرگرمیتفریحات و 

 ۶۸۴ ۷۳۳ ۵۲۵ تحصیل و آموزش

 ۴۳۴۹ ۴۱۸۸ ۳۱۲۵ کاال و خدمات متفرقه خانوار

 ۱۱۲۹ ۱۱۹۱ ۱۲۱۱ خدمات شخصی و وسایل آرایشی

 ۳۰۸ ۱۴۹ ۱۶۴ لوازم زینتی و شخصی

 ۱۴ ۲۴ ۰ جمعیههای دستهتل، مسافرخانه و مسافرت

 ۴۷ ۵۱ ۵۳ خدمات مالی و حقوقی

 ۳۸۰ ۲۵۵ ۲۱۰ مذهبیهای هزینه

 ۲۴۷۰ ۲۵۱۷ ۱۴۸۷ های متفرقههزینه

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

  



 201│و درآمد خانوار نهیفصل ششم: هز

های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم : متوسط هزینه5-6جدول ادامه 

 عمده )هزار ریال(

 1397 1396 / سالشرح

 ۴۷۲۵۵ ۴۶۵۴۸ جمع

 ۴۶۰۰ ۶۸۱۱ پوشاک و کفش

 ۳۹۳۴ ۵۸۵۶ پوشاک و تعمیرات آن

 ۶۶۶ ۹۵۴ تعمیرات آنانواع کفش و 

 ۱۷۱۴۴ ۱۶۸۱۰ مسکن

 ۱۱۴۵۱ ۱۰۸۷۲ های منزل مسکونیبها و سایر هزینهاجاره

 ۵۶۹۳ ۵۹۳۸ آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

 ۵۲۶۲ ۴۴۳۴ لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 ۴۴۵ ۳۶۸ هامبلمان، اثاث ثابت، فرش و تعمیرات آن

 ۱۶۳ ۱۸۱ لوازم و اثاث منزل

 ۲۲۴ ۳۸۲ وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده

 ۳۳۸ ۵۰۳ هاظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات آن

 ۴۰۹۲ ۲۹۹۸ دوام منزلدوام و کمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ۰ ۳ خدمات خانگی

 ۴۷۳۱ ۵۵۹۴ بهداشت و درمان

 ۲۳۹۰ ۳۱۳۳ های بهداشتی و درمانیهزینه

 ۲۳۴۱ ۲۴۶۱ های اجتماعی و درمانیهزینه

 ۹۳۹۲ ۶۵۱۰ حمل و نقل و ارتباطات

 ۷۳۳۲ ۴۷۵۷ حمل و نقل

 ۲۰۶۰ ۱۷۵۳ ارتباطات

 ۹۰۹ ۱۱۱۸ و خدمات فرهنگی سرگرمی ،تفریحات

 ۱۳۳ ۲۵۵ هاتفریحات و سرگرمی

 ۷۷۶ ۸۶۳ تحصیل و آموزش

 ۵۲۱۷ ۵۲۷۲ کاال و خدمات متفرقه خانوار

 ۱۳۴۶ ۱۴۴۷ وسایل آرایشی خدمات شخصی و

 ۱۲۸ ۴۲۱ لوازم زینتی و شخصی

 ۰ ۴۵ جمعیههای دستهتل، مسافرخانه و مسافرت

 ۶۵ ۳۴ خدمات مالی و حقوقی
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 1397 1396 / سالشرح

 ۳۴۷ ۴۱۹ های مذهبیهزینه

 ۳۳۳۰ ۲۹۰۶ های متفرقههزینه

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

 

 1396استان  ییخانوار روستا یبرا یخوراک ریغ یهانهیهز یهااز گروه کی: سهم هر 9-6شکل 

 

 

 1397استان  ییخانوار روستا یبرا یخوراکریغ یهانهیهز یهااز گروه کی: سهم هر 10-6شکل 
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 1397سال  یکشور ط یهااستان یشهر یخانوارها نهی: نقشه متوسط هز11-6شکل 

 

 
 1397سال  یکشور ط یهااستان ییروستا یخانوارها نهی: نقشه متوسط هز12-6شکل 

 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│204

 خانوار یدرآمدها ـ 3 ـ 6

طح س یکه در بررس ییاز پارامترها یکیفصل گفته شد  یکه در قسمت قبل ونهگنهما

 نیکه بدون توجه به ا باشدیو درآمد خانوار م هانهیهز یدارد بررس تیاهم اریرفاه جامعه بس

 یقسمت از فصل درآمدها نیدر ا .گام برداشت یدر جهت عدالت اقتصاد توانیها نمشاخص

استان را از لحاظ سطح  ینسب تیتا وضع ردیگیقرار م یبررس وردمختلف استان م یهابخش

 توانیم یکشور نیانگیها با مشاخص نیا سهید و با مقاوش میمختلف ترس یهادرآمد در بخش

 کرد. دایاستان نسبت به کشور اطالع پ گاهیاز جا

 استان ییو روستا یشهر یدرآمد خانوارها تیوضع یبررس ـ 1 ـ 3 ـ 6

 کیکه درآمد ساالنه  دهدیشور نشان مو درآمد خانوار ک نهیهز یهاگزارش جینتا یبررس

سه با یاست که در مقا الیهزار ر ۲۸۴۶۹۹به طور متوسط  ۱۳۹۷استان در سال  یخانوار شهر

 ۸۹۵۸۶استان به طور متوسط  ییخانوار روستا یو برا باشدیتر مدرصد کم ۵/۳۴کشور  نیانگیم

و  ستانیو استان س باشدیتر مکم یکشور نیانگیدرصد از م ۵/۶۱که  باشدیم الیهزار ر

استان  یشهر ی.  هر چند خانوارهاباشدیکشور را دارا م ییروستا یخانوارها نیرتریبلوچستان فق

. اما شوندیوب مسکشور مح یخانوارها نیرتریاز نظر درآمد بعد از استان آذربایجان غربی فق زین

با  یقابل توجه هفاصل ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۴درآمد از سال  یبا روند نزول اناست ییروستا یخانوارها

و  یشهر یخانوارها یشکاف درآمد شیروند درآمد و افزادر ادامه، دارند.  یکشور نیانگیم

 نشان داده شده است. یانواع منابع درآمد کیتفک یاستان را در بازه مورد بررس ییروستا

 
  خانوار شهری و روستایی استان: متوسط درآمد 13-6شکل 
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برحسب انواع منابع تأمین  استان برآورد متوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوار شهری: 6-6جدول 

 درآمد )هزار ریال(

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 ۰ ۰ ۰.۰۶۲۵ ۰.۰۴۴ ۰.۰۵۳۱ درصد خطای نسبی میانگین

 ۲۸۴۶۹۹ ۲۶۲۳۸۳ ۲۳۳۷۲۹ ۲۰۹۳۸۴ ۱۵۴۶۵۶ جمع

 ۱۵۴۵۷۱ ۱۲۳۱۷۸ ۱۰۴۴۴۸ ۹۴۷۰۵ ۶۰۸۹۲ درآمد از حقوق بگیری

 ۹۹۲۵۳ ۸۳۷۸۶ ۷۲۱۸۹ ۶۱۱۰۳ ۳۸۰۶۴ بخش عمومی

 ۸۱۹۶۲ ۷۲۸۱۳ ۶۳۸۲۲ ۵۳۶۲۳ ۳۲۸۲۰ پولی

 ۱۷۲۹۱ ۱۰۹۷۳ ۸۳۶۷ ۷۴۸۰ ۵۲۴۴ غیرپولی

 ۷۱۹ ۰ ۰ ۰ ۱۰۶ بخش تعاونی

 ۴۳۶ ۰ ۰ ۰ ۱۰۶ پولی 

 ۲۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ غیرپولی

 ۵۴۵۹۹ ۳۹۳۹۲ ۳۲۲۵۹ ۳۳۶۰۳ ۲۲۷۲۲ بخش خصوصی

 ۵۰۳۰۴ ۳۶۹۱۳ ۳۰۵۸۸ ۳۲۰۱۰ ۲۱۸۱۶ پولی 

 ۴۲۹۵ ۲۴۷۹ ۱۶۷۱ ۱۵۹۳ ۹۰۶ غیرپولی

 ۲۳۸۰۹ ۴۰۸۸۰ ۳۸۹۳۶ ۳۳۹۷۲ ۲۰۰۰۱ درآمد از مشاغل آزاد

 ۲۱۰ ۲۷۲۹ ۲۰۹۹ ۱۰۱۳ ۸۰۸ کشاورزی

 ۲۰۳ ۲۶۰۸ ۱۸۷۵ ۱۰۰۳ ۶۸۸ پولی

 ۷ ۱۲۱ ۲۲۴ ۱۰ ۱۲۰ غیرپولی

 ۲۳۶۰۰ ۳۸۱۵۰ ۳۶۸۳۷ ۳۲۹۶۰ ۱۹۱۹۳ غیرکشاورزی

 ۲۳۳۱۵ ۳۷۸۹۴ ۳۶۲۸۸ ۳۲۳۲۴ ۱۸۶۹۱ پولی

 ۲۸۵ ۲۵۶ ۵۴۹ ۶۳۶ ۵۰۲ غیرپولی

 ۱۰۶۳۱۹ ۹۸۳۲۶ ۹۰۳۴۶ ۸۰۷۰۷ ۷۳۷۶۳ درآمدهای متفرقه

 ۶۸۲۵۳ ۶۲۹۷۵ ۶۱۴۳۵ ۵۲۹۵۴ ۵۱۱۵۶ پولی 

 ۳۸۰۶۶ ۳۵۳۵۱ ۲۸۹۱۱ ۲۷۷۵۲ ۲۲۶۰۷ غیرپولی

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
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برحسب انواع منابع تأمین درآمد  استان متوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوار روستائی: 7-6جدول 

 هزار ریال()

 1397 1396 1395 1394 1393 / سالشرح

 ۰ ۰ ۰.۰۳۳۶ ۰.۰۳۲۳ ۰.۰۲۹ درصد خطای نسبی میانگین

 ۸۹۵۸۶ ۹۳۸۴۰ ۸۷۷۴۳ ۱۱۴۹۷۴ ۶۷۱۳۱ جمع

 ۳۵۸۸۸ ۳۳۱۴۵ ۳۰۱۸۷ ۲۷۶۷۸ ۱۷۳۷۶ درآمد از حقوق بگیری

 ۱۳۴۲۵ ۱۱۶۱۴ ۳۸۲۲۷ ۱۱۳۵۳ ۵۸۶۸ بخش عمومی

 ۱۱۱۴۱ ۹۸۵۱ ۳۰۱۸۷ ۹۵۵۹ ۴۹۹۱ پولی

 ۲۲۸۴ ۱۷۶۳ ۸۰۴۰ ۱۷۹۴ ۸۷۷ غیرپولی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۲ بخش تعاونی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۲ پولی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ غیرپولی

 ۲۲۴۶۳ ۲۱۵۳۰ ۲۰۷۵۰ ۱۶۳۲۶ ۱۱۳۹۶ بخش خصوصی

 ۲۲۱۰۰ ۲۰۶۸۷ ۱۹۸۰۵ ۱۵۷۷۷ ۱۱۳۲۷ پولی

 ۳۶۳ ۸۴۳ ۹۴۵ ۵۴۹ ۶۹ غیرپولی

 ۷۰۸۴ ۱۱۱۱۱ ۱۴۲۶۸ ۱۲۶۵۲ ۹۱۲۷ درآمد از مشاغل آزاد

 ۴۴۸۷ ۴۶۸۰ ۶۶۸۷ ۴۳۷۲۱ ۳۵۴۶ کشاورزی

 ۳۷۰۹ ۳۷۷۱ ۵۵۶۲ ۳۴۵۲ ۳۰۲۱ پولی

 ۷۷۸ ۹۰۹ ۱۱۲۵ ۹۸۴ ۵۲۵ غیرپولی

 ۲۵۹۷ ۶۳۴۱ ۷۵۸۱ ۸۲۱۵ ۵۵۸۱ غیرکشاورزی

 ۲۵۹۷ ۶۳۴۹ ۷۳۴۱ ۷۹۷۰ ۵۳۷۳ پولی

 ۰ ۸۲ ۲۴۰ ۲۴۵ ۲۰۸ غیرپولی

 ۴۶۶۱۳ ۴۹۵۸۵ ۴۳۲۸۷ ۴۳۵۷۴ ۴۰۶۲۸ درآمدهای متفرقه

 ۳۱۳۸۱ ۳۴۶۱۰ ۳۰۳۲۰ ۲۸۹۴۹ ۳۱۰۲۸ پولی

 ۱۵۲۳۲ ۱۴۹۷۴ ۱۲۹۶۷ ۱۴۶۲۵ ۹۶۰۰ غیرپولی

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
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 1397سال  یکشور ط یهااستان یشهر یخانوارها درآمد: نقشه متوسط 14-6شکل 

 

 
  1397سال  یکشور ط یهااستان روستایی یخانوارها درآمدنقشه متوسط : 15-6شکل 
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 ها و راهکارهاچالش ـ 4 ـ 6

 هایو درآمد هانهیو درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هز نهیهز یریآمارگ هایطرح

طرح امکان  نی. اشودیهر ساله در سطح کشور و استان، انجام م ییو خانوار روستا یخانوار شهر

 بیمصرف خانوارها، ضر یشناخت الگوها، آن عیتوز یو درآمد و چگونگ نهیهز بیترک یبررس

امکانات،  یخط فقر و مطالعه در مورد نابرابر نییخانوارها، تع یهر کاال در سبد مصرف تیاهم

بر اساس  ۱۳۹۷در سال  هزینه و درآمد خانوار .کندیم جادیدر خانوارها را ا التیدرآمد و تسه

خانوار نمونه در نقاط  ۶۱۰و  هزار ۱۸و  یخانوار نمونه در نقاط شهر ۳۵۰هزار و  ۲۰از  یریآمارگ

ساکن و  یمعمول یطرح شامل همه خانوارها نیکشور اجرا شده است. جامعه هدف ا ییوستار

شهرستان در مناطق  ۳۸۷نمونه از  یخانوارها نیاست. ا ییروستا ای یدر نقاط شهر یگروه

 بیترک یامکان بررسکه  اندکشور، انتخاب شده ییشهرستان در مناطق روستا ۳۹۵و از  یشهر

 بیترک یامکان بررس نیچن. همآوردیآن در خانوارها را فراهم م عیتوز یو درآمد و چگونگ نهیهز

هر کاال در  تیاهم بیمصرف خانوارها، ضر یآن، شناخت الگو عیتوز یو درآمد و چگونگ نهیهز

در  التیدرآمد و تسه ت،امکانا یخط فقر و مطالعه در مورد نابرابر نییخانوارها، تع یسبد مصرف

در البرز با  ییروستا یهاخانوادهدهد بررسی آمارهای موجود نشان می .کندیم جادیارها را اخانو

در کل کشور را دارند و در مقابل خانوار  ییخانوار روستا نهیهز نیتربیش ریال ونیلیم ۳۲۰

 انیرا در م ییخانوار روستا نهیهز نیترمک ریال ونیلیم ۹۹و بلوچستان با  ستانیدر س ییروستا

 ۳/۳این در حالی است که بعد خانوار برای مناطق روستایی استان البرز  کشور دارند. یروستاها

 ۲۶۲است. در مناطق شهری استان هم نیز هزینه خانوار  ۹/۳و برای استان سیستان و بلوچستان 

های کرمان، آذربایجان غربی و میلیون ریال را به خود اختصاص داده است که پس از استان

چنین ترین خانوارهای شهری کشور درجایگاه چهارم قرار دارد. همن به عنوان کم هزینهسمنا

 باشد.از میانگین کشوری می تربیششکاف میان خانوارهای روستایی و شهری استان از نظر هزینه 

از نظر درآمدی نیز استان سیستان و بلوچستان در وضعیت مناسبی نسبت به دیگر استان

 یهاکه استان دهدی، نشان م۱۳۹۷در سال  یخانوار شهر کیمتوسط درآمد کل . ها قرار ندارد

 نیباالتر ریال ونیلیم ۴۶۱و مازندران با  ریال ونیلیم ۵۰۰، البرز با ریال ونیلیم ۶۴۰تهران با 

، ریال ونیلیم ۲۶۴با  یغرب جانیآذربا یهااستانها از نظر درآمدی هستند. درحالی که استان

مقدار درآمد را  ترینریال کم ونیلیم ۳۰۰و کرمان با ریال  ونیلیم ۲۸۴با  لوچستانو ب ستانیس
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ر خانوا کیبا توجه به متوسط درآمد کل  گرید یاز سو اند.ها به خود اختصاص دادهاستان نیب

 ۳۶۰، مازندران با ریال ونیلیم ۳۷۲البرز با  یهاگفت، استان توانی، م۱۳۹۷در سال  ییروستا

 ونیلیم ۸۹و بلوچستان با  ستانیس یهاو استان نیتربیش ریال ونیلیم ۳۳۳و تهران با  ریال

متوسط درآمد  نیترمک ریال ونیلیم ۱۶۱با  یو خراسان جنوب ریال ونیلیم ۱۵۷، کرمان با ریال

در مباحث مطرح شده پررنگ اند.کشور، به خود اختصاص داده یهااستان نیکل ساالنه را در ب

متوسط  رسد کهمسئله فاصله درآمدی روستاییان استان سیستان و بلوچستان به نظر میترین 

درصد متوسط درآمد یک خانوار روستایی کشور است و حتی درآمد خانوار  ۳۸درآمد آنها فقط 

 رسد.درصد درآمد خانوار روستایی استان کرمان نیز نمی ۶۰روستایی استان به 

لزوم توجه به درآمد گزارش مطرح شد فصل که در این چه ه طور کلی با توجه به آنب

استان سیستان و بلوچستان و تالش برای افزایش سطح درآمد خانوارهای استان ضرروی به نظر 

توزیع  چون عدم توسعه استان،ترین عوامل ایجادکننده وضعیت کنونی مواردی همرسد. مهممی

 ،هاپذیر و محروم جامعه از یارانهآسیب ندی اقشارمناعادالنه بودن میزان بهره ،نابرابر درآمدها

 ،درآمد جامعه از امکانات عمومی )اجتماعی, فرهنگی و آموزشی(کم ارشمندی مطلوب اقعـدم بهره

به طور کلی افزایش سطح  .رسدبه نظر میاجتماعی و ...  فقدان یک نظام جامع و فراگیرتامین

الخصوص جامعه ریزی و توجه خاص به این استان علینیازمند برنامه را  رفاه در این استان

 توان دانست.روستایی آن می

 



 

 : فضای کسب و کارهفتمفصل  ـ 7

 مقدمه ـ 1 ـ 7

 شودیگفته م یاقتصاد یهاکسب وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه یفضا

 ها،متیق تفیبهبود بخشند. آزاد بودن و شفا ایداده  رییها را تغآن توانندیها نمبنگاه رانیکه مد

 یبخش خصوص یاقتصاد تیفعال یبرا زمالرط شسه  تیبودن بازار و حفـظ حقـوق مالک یرقابت

مناسب  طیفضا و فراهم آوردن شرا ـنیو کارآ بودن اقتصـاد اسـت و نقـش دولـت در بهبود ا

 طیتنها در شرا دهدیمهم است. تجربه جهان نشان م اریبس یبخش خصوص تیجهت جذب فعال

ساده و  انیب کیعمل کند. در  نهیبه صورت کارآ و به تواندیبنگاه م کیمساعد کسب وکار، 

 هر کشور در گرو یرشد اقتصاد اتیاز مقتض یاذعان داشت که بخش قابل توجهتوان یم ح،یصر

یا مر یگذارهیکسب و کار بر سرما یفضا ریکسب و کار مناسب در آن کشور است. تأث یفضا

 چون یاز عوامل یکرد که عمدتا ناش یتلق رانیا یتوسعه صنعت کیاستراتژ یهااز حوزه توان

 یهاتیو ظرف دکنندگانیتول یاقتصاد یهایآزاد ،یگذارهیکار، سرما یرویو اشتغال ن یوربهره

ت کشورها استوار است و سالم یریپذرقابت هیبر پا یتوسعه اقتصاد گر،یاست. از طرف د یدیتول

 .باشدیم یکشورها در اقتصاد جهان یریپذکسب و کار از عوامل مؤثر بر رقابت طیمح

هر کشور است  یاقتصاد تیوضع کنندهنییتع یهاکسب و کار از جمله شاخص یفضا

 طیهر کشور پرداخت. مح یاقتصاد طیشرا لیو تحل هیو تجز یبه بررس توانیکه با استناد به آن م

 یسالمت اقتصاد شیباشد منجر به افزا تریتر و رقابتکسب و کار در کشورها هرچه شفاف یفضا

خواهد  یرا در پ یاقتصاد یهاشاخص یدمطلوب شده و روند بهبو یهااستیکشورها و اتخاذ س

کسب و کار چه از نظر خرد و چه از نظر کالن  یهاشاخص تیوضع یراستا بررس نیداشت. در ا

کسب و کار در کشور مثمر ثمر  یو توسعه فضا جادیدر ا تواندیموجود م یهاچالش نییو تب

 باشد.
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 کسب و کار یفضا یهاشاخص ـ 2 ـ 7

سهولت کسب  یهاها به عنوان شاخصده گانه کسب و کار که در کل از آن یهاشاخص

 یاهدر بخش ازیاصالحات مورد ن ییو شناسا یاقتصاد یامدهایپ لیو جهت تحل شودیم ادیو کار 

 عبارتند از: رندیگیمختلف مورد استفاده قرار م

 (Starting a Businessشروع کسب و کار ) -۱

 (Dealing with Construction Permitsاخت )الزم س یاخذ مجوزها -۲

 (Employing Workersکار ) یروین یریبکارگ -۳

 (Registering Property) تیثبت مالک -۴

 (Getting Creditاخذ اعتبارات ) -۵

 (Protecting Investorsسهامداران ) ای گذارانهیاز سرما تیحما -۶

 (Paying Taxes) اتیپرداخت مال -۷

 (Ttrading Across Borders) یفرامرزتجارت  -۸

 (Enforcing Contractsاالجرا شدن قراردادها )الزم -۹

 (Closing a Business) تیفعال کیانحالل  ایکسب و کار  کی انیپا -۱۰

عوامل مهم و  ریو سا باشدیمواجه م ییهاتیکسب و کار با محدود یفضا یشناسروش

 ییربنایخدمات ز تیفیبزرگ، ک یبه بازارها یکینزد چون مجاورت ومؤثر بر کسب و کار هم

در مقابل سرقت و غارت،  ییدارا تیارتباط دارد(، امن یکه به تجارت فرامرز یاز خدمات ریغ)به

 میقنهادها، به صورت مست ییربنایز ییتوانا ایاقتصاد کالن  طیدولت، شرا یادستاورده تیشفاف

 .گردندیپروژه کسب و کار مطالعه نم قیاز طر

کشورها بکار  انیم سهیآوردن اطالعات قابل مقاکسب و کار جهت به دست یهاشاخص

اقتصادها با فروض استاندارد صورت  سهیها و اطالعات و مقاداده یآورجمع رایز شوندیگرفته م

بلکه در  ندینمایکسب وکار را روشن م یاطالعات نه تنها حد و اندازه موانع فضا نیگرفته است. ا

 .ندینمایکمک م گذاراناستیاصالحات به س یدر طراح زیموانع و ن نیمنشأ ا ییشناسا
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 سهولت کسب و کار یهادر شاخص رانیا گاهیجا ـ 3 ـ 7

بندی گزارش انجام کسب وکار قرار گرفته در رتبه ۲۰۰۶اسالمی ایران از سال  جمهوری

 انیرا در م رانیرتبه ا ۱-۷و تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. شکل 

 .دهدینشان م ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۱ یهادر سال یکشور مورد بررس ۱۹۰

 

 
 2011-2019 یدر گزارش انجام کسب و کار بانک جهان رانی: رتبه ا1-7شکل 

 

روند رو به بهبودی در رتبه ایران در  ۲۰۱۵که قابل مشاهده است، از سال  گونههمان

در سال  ۱۵۲گزارش انجام کسب وکار آغاز شده بود به نحوی که جمهوری اسالمی ایران از رتبه 

بانک جهانی  ۲۰۱۶-۲۰۱۴های های سالرسید. بررسی گزارش ۲۰۱۶در سال  ۱۱۸به  ۲۰۱۴

های انجام کسب و کار برای ایران ثبت دهد در این دوره تنها دو مورد اصالح در گزارشنشان می

ها اتفاق ها به دلیل بازنگری بانک جهانی در دادهلاشده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این س

مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷های سالافتاده است. در گزارش 

دلیل آن این است که اصالحات محیط حقوقی و اداری کسب وکار در ایران  ترینهاست که عمد
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انداز در گزارش کشور سند چشم ۲۵ انیدر م رانیا گاهیجا ۲-۷رود. شکل یبه کندی پیش م

 . دهدیرا نشان م ۲۰۱۸سال 

 

 
انجام کسب و کار  2018انداز در گزارش سال سند چشم یبا کشورها سهیدر مقا رانیرتبه ا: 2-7شکل 

 یبانک جهان

 

ایران با رتبه  ،اندازکشور سند چشم ۲۵شود، از که در شکل فوق مالحظه می طورهمان

دهنده عدم موفقیت ایران در اصالح محیط کشور دارد که نشان ۱۷، وضعیتی به مراتب بدتر از ۱۸

قانون  ۴کشور این منطقه است. براساس تبصره ماده  ۱۷کار به نسبت و  حقوقی اداری کسب

دستگاهکار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری  کسب و طبهبود مستمر محی

های جهانی کسب و کار را بهبود بندیالمللی، جایگاه ایران در رتبههای اجرایی و نهادهای بین

گذاران خارجی معرفی کند. در قانون برنامه بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه
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در پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را 

در پایان اجرای قانون برنامه ششم  ۷۰رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از  ۱۰کار  و شاخص انجام کسب

 ( برسد.۱۴۰۰)سال 

 نیروز و مساعدترکشورها در گزارش سهولت کسب و کار را به یبندرتبه یجهان بانک

ت گزارش سهول در یالمللنینهاد ب نیکرد. ا یرا معرف یو فعاالن اقتصاد نانیکارآفر یخاک برا

کشور مورد  ۱۹۰ یوکار را براکسب نیشاخص مربوط به قوان ۱۱در مجموع  ۲۰۱۹و کار کسب 

 نیا جیشاخص را لحاظ کرده است. نتا ۱۰شاخص کل،  یریگاما در اندازه ده،قرار دا یابیارز

شور ک نیترعنوان مساعد خود به یقبل گاهیتوانسته با حفظ جا لندیوزین دهدیگزارش نشان م

، ۲۴/۸۵سنگاپور با نمره  یکشورها لند،یوزی. پس از نستدیکار در رده نخست با و انجام کسب یبرا

، نروژ ۲۸/۸۳، گرجستان با ۱۴/۸۴با  یجنوب، کره۸۴/ ۲۲کنگ با ، هنگ۶۴/۸۴دانمارک با نمره 

به  زین ۲۸/۸۱و امارات با  ۵۵/۸۱با  هیو مقدون ۶۵/۸۲با  سی، انگل۸۲/ ۷۵با  کای، آمر۸۲/ ۹۵با 

 تیعگزارش وض نیاز نکات ا گرید یکیقرار دارند.  یبندرتبه نیا ازدهمیدوم تا  یهادر رده بیترت

 ۱۲۸در رده  ۵۶/ ۹۸با کسب نمره  رانیا ،یبندرتبه نیاست. در ا« و کار کسب سهولت»در  رانیا

 قرار گرفت.

 پله ۴که رتبه آن  یدر حال افتهی، بهبود ۲۰۱۸سخه نسبت به ن رانینمره ا یبررس نیا در

داشت(. در  یجا ۱۲۴در رده  ۵۶/ ۴۸با کسب نمره  رانی، ا۲۰۱۸نزول کرده است )در گزارش 

، ۶۱/۳۰، ونزوئال با ۲۳/ ۰۷با  ترهی، ار۱۹/ ۹۸با نمره  یسومال یکشورها ز،ین یبندرتبه نیا یانتها

یقرار گرفتند. بر اساس بررس ۱۸۶تا  ۱۹۰ یهادر رده بیترتبه ۴۴/۳۳با  یبیو ل ۴۱/۳۲با  منی

افغانستان،  یصورت گرفته است، کشورها ۲۰۱۸تا مه  ۲۰۱۷که از ژوئن  یجهان بانک یها

بت به بهبود را نس نیو روآندا بهتر هیعاج، ترکساحل ا،یهند، توگو، کن جان،یآذربا ن،یچ ،یبوتیج

 تجربه کردند. نیشیپ ارشگز

اقدامات  نیشده است. ا ییاجرا هااتیسهولت پرداخت مال نهیدر زم یاقدامات رانیا در

 نیآنال ستمیس جادیا ،یاجتماع تیامن یهااظهارنامه کمک یبرا نیآنال ستمیس ی: معرفعبارتند از

ها و امکان بر درآمد شرکت اتیمربوط به مال نیآنال ستمیافزوده، اصالح سارزش اتیاسترداد مال

لت بهبود سهو یبرا یجهانکه بانک یاقدامات گریها. از ددر بانک یاضاف یاتیهدات مالتع رداختپ

 تمسیس یاقدام مربوط به ارتقا نیاست. ا یتجارت فرامرز نهیمطرح کرده، در زم رانیکار ا و کسب
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است که منجر به سهولت صادرات و واردات کشور خواهد شد. از  یپنجره واحد تجارت فرامرز

ها و از شاخص کیدر هر  رانیا تیوضع ،یجهان بانک دینکات مهم گزارش جد گرید

 .ها استمربوط به آن یهارشاخصیز

 

 2019سهولت کسب و کار در سال  یبنددر رتبه رانیا تی: وضع1-7جدول 

 تغییر رتبه 2018رتبه  2019رتبه  شاخص

 -۷۶ ۹۷ ۱۷۳ و کار شروع کسب

 -۶۱ ۲۵ ۸۶ دریافت مجوزهای ساخت

 -۹ ۹۹ ۱۰۸ دریافت برق

 -۳ ۸۷ ۹۰ ثبت مالکیت

 -۹ ۹۰ ۹۹ دریافت اعتبار

 -۳ ۱۷۰ ۱۷۳ گذاران خردحمایت از سرمایه

 +۱ ۱۵۰ ۱۴۹ پرداخت مالیات

 +۴۵ ۱۶۶ ۱۲۱ تجارت فرامرزی

 -۹ ۸۰ ۸۹ اجرای قراردادها

 +۲۹ ۱۶۰ ۱۳۱ حل و فصل ورشکستگی

 -4 124 128 کل

 های مجلسمأخذ: مرکز پژوهش

 

 شاخص شروع کسب و کار ـ 1 ـ 3 ـ 7

 برداریهبهر تا شرکت یک تأسیس منظور به کارآفرین یک که را فرایندی کل شاخص این

 .کندمی ارزیابی دهدیم انجام صنعتی یا و خدماتی تجاری، کار و کسب یک شروعی رسمی برا

ه آن مواجا به کی مانع اولین گیردمی کار و کسب یک طراحی به تصمیم کارآفرین یک که هنگامی

 کشورها .نمایند فعالیته بع شرو قانونی طور به بتواند تا است جدید شرکت ثبت مراحل شود،یم

 برخی از هستند. در متفاوت بسیار شوندد جدی کار و کسب وارد چگونه که خصوص این در

می سختبسیار  دیگر، برخی در حصول و قابل و آسان بسیار کار و کسب شروع مراحل کشورها

بر اساس باشد. یم مرحله ۷ شامل ایران شرکت( در )ثبت فعالیت یک اندازی راه و باشد. تأسیس

مورد است.  ۵/۱۰طور میانگین  کار ایران به و های شروع کسبتعداد پروسه ،جهانیآمارهای بانک
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درصد درآمد سرانه  ۱/ ۲ای معادل کشد و هزینهروز طول می ۷۲/ ۵چنین این فرآیند حدود هم

پله سقوط نسبت به سال گذشته به  ۷۶با  ۲۰۱۹در این شاخص رتبه ایران در سال  نیاز دارد.

 کشور جهان رسیده است. ۱۹۰در میان  ۱۷۳

 ساخت الزم مجوزهای اخذ شاخص ـ 2 ـ 3 ـ 7

 فرآیندهای است موظف رسانید ثبت به را جدید کار و کسب کارآفرین یک کهاین از پس

های دریافت مجوز»در شاخص نماید.  طی را الزم مجوزهای اخذ از اعم ساختمان عملیات بخش

های اعالم شده است. تعداد پروسه ۲۰۱۹در سال برای ایران  ۸۶و رتبه  ۶۹/ ۱۱نمره « ساخت

 روز است. ۱۳۰و زمان مورد نیاز در این زمینه  ۱۶مورد نیاز 

 

 شاخص دریافت برق  ـ 3 ـ 3 ـ 7

بایستد. در ایران  ۱۰۸در جایگاه  ۶۸/ ۸۶ایران توانست با نمره « دریافت برق»در شاخص 

 ۹۲۳ای معادل روزه و هزینه ۷۷پروسه است که نیاز به زمان  ۶برای دریافت برق نیاز به گذراندن 

 درصد درآمد سرانه دارد. 

 مالکیت ثبت شاخص ـ 4 ـ 3 ـ 7

 دسترسی نیز و گذاریهسرمای تشویق زمین، انتقال فرایند ارتقاء به رسمی مالکیت ثبت

 بخش توسعه، حال در کشورهای برخی در کند. امامی کمک اعتباری بازارهای به کارآفرینان

 یک خرید کامل فرایند مالکیت، ثبت شاخصد. گردینم ثبت رسمی طور به مالکیت از بزرگی

 زمانی مالکیت ثبت. شودیم ثبت دیگر فرد به فردی از آن مالکیت حق انتقال و ساختمان زمین،

در شاخص  .نماید کمک مالکیت نمودن رسمی به و دهد کاهش را انتقال هایههزین که است کارا

برای ایران گزارش شده است. برای ثبت مالکیت در ایران  ۹۰و رتبه  ۶۳/ ۹۸نمره « ثبت مالکیت»

 درصد ارزش دارایی است. ۷/۵ای معادل پروسه اداری و هزینه ۶روزه، گذراندن  ۳۱نیاز به زمان 
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 اعتبار اخذ شاخص ـ 5 ـ 3 ـ 7

 اخذ شاخص. کندمی سیربر را اعتبار به هاتشرک دسترسی میزان اعتبار اخذ شاخص

وام و گیرندگانوام قانونی از: حقوق عبارتند که باشدمی فرعی شاخص مجموعه دو شامل اعتبار

در شاخص حقوقی(.  و )حقیقی افراد اعتباری اطالعات مبادله و گذاریاشتراک به ثبت، و دهندگان

 برای ایران حاصل شده است. ۹۹و رتبه  ۵۰نیز نمره « دریافت اعتبار»

 (سهامداران) گذارانسرمایه از حمایت شاخص ـ 6 ـ 3 ـ 7

 وام طریق از تواندمی سرمایه افزایش این که کنندیم رشد سرمایه افزایش با هاشرکت

می را اجازه این شرکت به سهام فروش .گیرد صورت سهامداران و گذارانسرمایه یا جذب و بانکی

می خود سرمایه نگران نیز سهامداران حال، عین دهد. در گسترش را خود هایکه فعالیت دهد

حمایت از »چنین در شاخص همکند.  حمایت هاآن از که هستند قوانینی به دنبال و باشند

 را در جهان کسب کرده است. ۱۷۳و رتبه  ۳۳/۳۳نمره ایران « گذاران خردسرمایه

 مالیات پرداخت شاخص ـ 7 ـ 3 ـ 7

 مالیات باشد. بدونمی اساسی و ضروری بسیار کشور هر اقتصاد برای مالیات پرداخت

 اقتصادی عملکرد جهت الزم خدماتی و بنایی زیر امور عمومی، تسهیالت فراهم نمودن امکان

در انتظار ایران ، ۱۴۹و رتبه  ۷۸/۵۶نمره « پرداخت مالیات»در شاخص باشد. مقدور نمی مناسب

 بوده است که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود داشته است.

 فرامرزی تجاری شاخص ـ 8 ـ 3 ـ 7

 و هابندیسهمیه ها،تعرفه .است شده شناخته خوبی به آن موانع چونهم تجارت منافع

جای  بر تجارت از جلوگیری و تجاری کاالهای هزینه افزایش بر زیادی بسیار آثار از بازارها فاصله

شده  کوچک بسیار جهان سیرالسریع هواپیماهای و بزرگ هایکشتی وجود دلیل به گذارد. امامی

 لیکن بسیاری و است داده کاهش را تجارت موانع ایمنطقه و جهانی تجارت هاینامهموافقت .است

 حاصل منافع بالقوه واقع، باشند. درمی مواجه واردات و صادرات جهت زیادی موانع با هاشرکت از

تجارت »ر شاخص د .باشد هاتعرفه کاهش از حاصل منافع از تربیش است ممکن تجارت سهولت از
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در جهان  ۱۲۱رتبه بهبود نسبت به سال گذشته به  ۴۵با  ۲۰۱۹جایگاه ایران در سال « فرامرزی

 رسیده است. 

 قراردادها ناالجراشدالزم شاخص ـ 9 ـ 3 ـ 7

 د.کنمی بیان را افراد میان حقوقی دعاوی بروز هنگام قراردادها کارایی میزان شاخص این

می تجاری اختالفات فصل و حل در کشور یک قضایی سیستم کارآمدی بررسی به این شاخص

 .برای ایران گزارش شده است ۸۹و رتبه  ۵۸/ ۲۱نمره « ادهااجرای قرارد»در شاخص  .پردازد

 کار و کسب یکل( انحال) پایان شاخص ـ 10 ـ 3 ـ 7

 التین آمریکای تا شرقی آسیای از بازارها، در ۱۹۹۰ دهه شده پدیدار اقتصادی هایبحران

 جهت هاسیستم آن توانایی و ورشکستگی هایسیستم طراحی اهمیت مکزیک، تا از روسیه و

شرکت شدن تعطیل یا و هستند فعالیت دامها به قادر که هاییشرکت مجدد به ساماندهی کمک

 سیستم دارای که داد. درکشورهایی افزایش را نیستند خود فعالیت ادامه قادر به که هایی

 و کسب پایان نیستند فعالیت ادامه به قادر که کارهایی و کسب باشند،ناکارایی می ورشکستگی

 از هاآن انسانی سرمایه و هادارایی ترتیب این به و انجامدمی به طول سال چندین هاآن کار

 به مربوط قوانین که کشورهایی در د.مانیم باز دارند یتربیشبازده  که مواردی به تخصیص

در نهایت در  .بود خواهد کشورها آن در گذاریسرمایه جدی جهت مانع باشد ناکارا ورشکستگی

 برای ایران گزارش شده است. ۱۳۱و نمره  ۳۵/ ۵۷فصل ورشکستگی نمره  و شاخص حل
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 راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار ـ 4 ـ 7

یجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات از ا

  .های ناگهانیهای واردات و ممنوعیتجمله تعرفه

  رعایت قوانین مصوب در این  در کنار ۱۳۹۹در الیحه بودجه جامع  ایالگو و برنامهطراحی

زمینه )مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه 

 .چهارم قانون اساسی( های کلی اصل چهل وششم توسعه و سیاست

 ها از طریق کاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آن و ایجاد ساز

 .دیگرهای اطالعاتی به یککارهای قانونی و اتصال پایگاه و ازتقویت س

 های گذشته بسیاری از فعاالن و افراد جامعه یا اصالً مالیاتی باید دقت داشت که در سال

اند و یا متناسب با استفاده از فضای کالن اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات نداده

بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و مواره حقوقاند؛ های پرداخت نکردهبه اندازه

ترین افراد در زمینه همیشه در دسترس کار دارای مجوز، خصوصی و فعاالن سالم کسب و

ها هستند. این امر که هر گروه و یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته اخذ مالیات

کارتخوان، عدم مشخص بودن  هایمالیات الزم را به دالیل مختلف عدم استفاده از دستگاه

آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و ... پرداخت نمی

 .کار است عامل مخلی بر محیط کسب و کند، خود

 کار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی  و ترین مؤلفه محیط کسبمهم حیط مالی،م

های حیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکتتأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن م

شود و این امر در صورتی که بدون تمهید دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می

 منابع کاهش سبب  ها و عملیات بازار باز صورت گیرد،مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک

 بر تواندمی که شده کار و کسب مالی محیط شدنتخریب و کارآفرینان دسترس در مالی

 بگذارد. منفی اثر آتی هایسال مالیاتی درآمد و تولید

  های دولت به صورت اوراق بهادار است. لذا بخش غیر اوراقی بدهیدرصد از بدهی ۱۰تنها

های غیر اوراقی دولت به دلیل های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی

ها از آن جهت که بدون سررسید بوده د شده است. این بدهیعدم ایفای تعهدات دولت ایجا
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تری برای تأمین مالی دولت گیرد روش بسیار جذابو به طور معمول به آن سود تعلق نمی

ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی

شده سازی ارقام درجچنین واقعیمه .کار است های دولتی مخل محیط کسب وو شرکت

سازی تواند تا حد زیادی از بدهیای میهای سرمایهدر جداول نظیر اعتبار تملک دارایی

 .دولت جلوگیری کند

 صورت اقساطی و هتوان بهای مربوط به تاسیسات را میهای برق، هزینهبرای کاهش هزینه

توان کلیه قبوض کاالهای مصرفی و روی قبوض برق در عرض چند سال دریافت نمود. می

که در بدو فعالیت طوریهمالیات را به شکل قبضی واحد، ماهانه از صاحب بنگاه مطالبه کرد ب

 .ها با مشکالت زیادی مواجهند فرایند کار تسهیل شودکه معموال شرکت

 یار کند بسسامانه ثبت، برای تغییر نام و بحث تغییرات شرکت و امثالهم  نام درسیستم ثبت

ها و موسسات های شرکتتوان با استفاده از یک سامانه که بانک اطالعات کلیه ناماست می

که امکان رد نام به حداقل ممکن کاهش یابد. طوریهباشد فرآیند را بسیار تسهیل کرد ب

های تیپ استفاده کرد و در زمان بررسی شود از نمونهبرای بحث تغییرات و امثالهم می

جویی زیادی در زمان رخ صورت صرفه تغییرات کار را با نمونه تیپ سنجید در اینصرفا 

 .خواهد داد

 گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و کیفیت عرضه کاال های قیمته حداقل رساندن سیاستب

.در بازار با استفاده از نهادهای تخصصی و مدنیو ارائه خدمات 



 

 : آبهشتمفصل  ـ 8

 مقدمه ـ 1 ـ 8

در  د.کشور قراردار یابانیدر منطقه خشک و ب میاقل ثیو بلوچستان از ح ستانیاستان س

 نیبر منابع آب استان بوده به هم رگذاریاز عوامل تأث یکی م،یاقل رییتغ دهیوقوع پد ریاخ یهادهه

توان  یجیاست که منجر به کاهش تدر افتهیشیشدت افزابه ینیرزمیبرداشت از منابع آب ز لیدل

یلیم ۱۰۵ساالنه استان حدود  یاست، متوسط بارندگ دهیرفتن سطح آب گرد نییو پا هاهسفر

 یاز ابتدا یمتوسط بارندگ باشد،یمترمکعب درسال م اردیلیم ۲/۱۸با حجم بارش معادل  متر

کاهش  %۷/۷۵، ۹۵-۹۶ یمدت مشابه سال آب ینسبت به متوسط بارندگ ۱۳۹۶-۹۷ یسال آب

 زانیم نیبوده، که از ا  % ۳/۷۴ به مدت مشابه درازمدت بتداشته است و درصد کاهش نس

 .باشدیو نفوذی م یشامل رواناب سطح ماندهیباق  %۳/۱۳و  ریتبخ ۷/۸۶%

 زیآبر یهاحوزه ـ 2 ـ 8

( کشور در سه کی)درجه یاصل زیحوضه آبر ۶بلوچستان از مجموع  و ستانیس استان

از  نیچنهم .باشدیشرق( مشترک م یمرز ،یعمان، فالت مرکز یایو در فارسجیحوزه )خل

لوت، هامون  ریعمان، کو یای)در زیحوضه آبر ۵در  ۲درجه  زیحوضه آبر ریز ۳۰مجموع 

محدوده  ۴۳ یاستان متول نی( مشترک است. )ارمندیه امونو ه دی، هامون ماشکانیجازمور

محدوده  ممنوعه،  ۹تعداد  نیکه از ا باشدیدر کشور م یمحدوده مطالعات ۶۰۹از مجموع  یمطالعات

 ۱۵و  ینیرزمیز یهافاقد آب یمورد محدوده مطالعات ۱۳شده، ممنوعه داده شنهادیمورد پ ۶

 آزاد است.(  زیمحدوده ن
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 محل مصارف آب ـ 3 ـ 8

 یاستان در بخش کشاورز ینیرزمیو ز یبع آب سطحاز منا یمحل مصرف آب استحصال

 یهاعمده مصارف آب استان در بخش .باشدیم درصد ۳/۱۱ شرب ودرصد  ۷/۰ ، صنعتدرصد ۸۸

در  ۱۳۹۶استان در سال  یحجم آب مصرف .شودیها انجام مبرداشت از چاه قیاز طر یکشاورز

 ۴۴/۱۶۴۹حدود  یکشاورزمترمکعب و در بخش  ۵۶۳/۲۲۴شرب و صنعت حدود  ،یهابخش

 است. دهیمترمکعب برآورد گرد ونیلیم

 

 
 مترمکعب( ونیلی)م 1396مصرف در سال  یهابخش کیمصارف آب استان به تفک زانی: م1-8شکل 

 

 استان یسطح یهاآب ـ 4 ـ 8

 نیا یآبده نیانگیکه م ،باشدیم ستانی، رودخانه سیرودخانه استان ازنظر دب نیترمهم

 مترمکعب بوده است. ونیلیم ۱۲۵۹سد کهک،  ابیپا ستگاهیدر ا ۱۳۹۴-۹۵ یدر سال آب رودخانه

 

آب شرب

۵۲%

صنعت ومعدن

۴۷%

ت کشاورزی، شیال

و محیط زیست

۱%
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 استان یهارودخانه نیتر: مهم1-8جدول 

 شود بهواریز می ای استانترین رودخانهمهم ردیف

 پاکستانمرز  ماشکید ۱

 هامون هیرمند سیستان ۲

 جازموریان بمپور ۳

 سد کهیر کهیر ۴

 سد پیشین سرباز ۵

 سد زیردان کاجو ۶

 دریای عمان رابچ ۷

 چاه نیمه کانال ورودی چاه نیمه ۸

 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام
 

 

 
 (مترمکعب ونیلی)م1397در سال  یسطح یهاآب استحصال شده از آب زانی: م2-8شکل 

 

1600

۳۲۱

حجم آب های سطحی

حجم کل استحصال آب های 

سطحی
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 مترمکعب( ونیلی)م 1396در سال  یسطح یها: شاخص منابع آب3-8شکل 

 

 استان ینیرزمیز یهاآب ـ 5 ـ 8

و بلوچستان شامل چاه و چشمه و قنوات است  ستانیاستان س ینیرزمیز یهامنابع آب 

 ارت،یز یآباد، گرگشورو، نصرت -نیزاهدان، دومک، کور یهاآبخوان بنام یمحدوده دارا ۳۰که 

 ز،یتهالب، الد ،یسوران، زابلو  بیپشتکوه،  آبخوان، سراوان، س -خاش د،یگوهرکوه قلعه ب

اسپکه مسکوتان، جلگه چاه هاشم،  ،یچیه گبمپور، دلگان چا رانشهریا ر،یکه رسهراب،یپ رجاوه،یم

نگور، قصرقند، دق -و الش زرآباد بنت، باهوکالت نیشیسردگال، پ بزمان ه،یحرمک، حصاروئ

 نیباشد که از ایعدد م ۱۷۹۸۶استان  ینیرزمیدارد. کل منابع آب ز رمندیکهورک، هامون ه

حجم  زانیشود میدهنه چشمه را شامل م ۸۳۱رشته قنات و  ۱۲۸۱حلقه چاه،  ۱۵۸۷۴تعداد 

با  سهیکه در مقا باشدیمترمکعب م ونیلیم۱۹۱۷، ۱۳۹۶در سال ینیرزمیز یهااستحصال آب

 نداشته است. یچندان راتیی، تغ۱۳۹۵سال 

 

1600

3٢.6٥

حجم پتانسیل

حجم بهره بردار
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 استان ینیرزمیتعداد کل منابع آب ز: 4-8شکل 

 

 
 مترمکعب( ونیلی)م 1396 در سال ینیرزمیز یهامنابع آب هی: حجم تخل5-8شکل 

 

1٥874

1٢81
831

حلقه چاه

رشته قنات

چشمه

991

3٥0

1٥٥

38٢

39

نیمه عمیق و )چاه های پروانه دار 
(عمیق

چاه های تعیین تکلیف و غیرمجاز

اضافه برداشت چاه های مجاز

قنوات

چشمه
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 مترمکعب( ونیلی)م 1396در سال  ینیزمریز یهاشاخص منابع آب: 6-8شکل 

 

 
 ونیلی)م 1396در سال  یبرداربهره بیمنابع آب استان به همراه حجم و ضر لی: پتانس7-8شکل 

 مترمکعب(

  

1400

1917

حجم پتانسیل

حجم بهره بردار

٢٢39

3000

حجم بهره برداری

سطحی و )حجم پتانسیل 
(زیرزمینی
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 * ییو روستا یشهر ساتیتاس ـ 6 ـ 8

عمران  - ۱۷به فصل  ییآب و فاضالب روستا نهیدر زم شتریکسب اطالعات ب ی)* برا

 مراجعه شود.( -ییو روستا یشهر

 حجم مخازن آب در مدار:حجم آب تولیدی و 2-8جدول 

 سال

 حجم آب تولیدی

 )هزار مترمکعب در سال(
 حجم مخازن آب در مدار

 )هزار مترمکعب(
 منابع زیرزمینی منابع سطحی

 کل استان

۱۳۹۳ ۱۸۸۸۰ ۲۳۱۲۰ ۱۵۰۶۰۲ 

۱۳۹۴ ۱۷۱۵۰ ۲۳۹۷۰ ۱۶۲۲۶۹ 

۱۳۹۵ ۲۱۳۷۸ ۲۳۳۷۴ ۱۶۴۲۶۹ 

۱۳۹۶ ۲۱۷۹۹ ۲۳۸۲۲ ۱۷۹۹۵۱ 

۱۳۹۷ ۲۱۲۵۴ ۲۴۲۷۸ ۱۸۵۱۵۱ 
 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام

 

به  ۱۳۹۳مترمکعب در روز در سال  ۰۹۷/۰استان از  ییدر نقاط روستا یسرانه آب مصرف

درصد  ۱۲با  ییحجم مخازن آب روستا نیچناست. هم دهیرس ۱۳۹۷مترمکعب در سال  ۰۸۸/۰

 دهیرس ۱۳۹۷در سال  ییروستا تیهر نفر جمع یازابه تریل ۴۹۳به  ۱۳۹۳کاهش نسبت به سال 

 .ستیشبکه فاضالب ن یدر استان دارا ییروستا چیهاست. متاسفانه تا کنون 

 

 ییبخش آب و فاضالب روستا یها: شاخص3-8جدول 

 سال

حجم مخازن آب روستایی به 

 ازای هر نفر جمعیت روستایی

 )لیتر(

سرانه مصرف آب در 

 نقاط روستایی

 )مترمکعب در روز(

درصد خانوارهای روستایی 

 کننده از شبکهاستفاده

۱۳۹۳ ۵۵۸ ۰۹۷/۰ ۰ 

۱۳۹۴ ۵۱۷ ۰۹۱/۰ ۰ 

۱۳۹۵ ۵۵۳ ۰۷۹/۰ ۰ 

۱۳۹۶ ۵۰۶ ۰۸۸/۰ ۰ 

۱۳۹۷ ۴۹۳ ۰۸۸/۰ ۰ 
 استان آب و فاضالب روستاییمأخذ: شرکت 
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 در بخش آب  یشنهادیپ یو راهکارها روشیپ یهااهم چالش ـ 7 ـ 8

 ( آب و فاضالب استانالف

و بلوچستان به طور  ستانیرو در بحث آب و فاضالب استان س شیموجود و پ مشکالت

 ،یآورو انتقال، مسائل مربوط به جمع عیتوز نی: مشکالت تامشوندیم میبخش تقس ۴به  یکل

ول . جدایندیو فرآ یساختار یهاو در آخر چالش یو اقتصاد یو دفع فاضالب، مسائل مال هیتصف

 .دهندیمربوطه را نشان م یشنهادیپ یبخش و راهکارها ره یهاچالش زیر

 



 

 عیانتقال و توز ن،یآب و فاضالب استان در بخش تام یهااهم چالش: 4-8جدول 

 عنوان چالش موضوعات
شده جهت مدیریت موضوع و کاهش اقدامات انجام

 اثرات آن
 برنامه و راهکارهای پیشنهادی

ع
زی

تو
 و 

ال
تق

، ان
ن

می
تا

 

های آب و فاضالب نسبت ماندگی شاخصعقب

 به صنعت
 تمامهای نیمهتسریع در تکمیل و اتمام پروژه -

تمام در راستای کاهش های عمرانی نیمهتکمیل و تسریع در اتمام پروژه -۱

 مصوب و تخصیص آن ها با افزایش سقف اعتباراتهای اجرای پروژههزینه

 ها از طریق بخش خصوصی با دیدگاه اقتصادیواگذاری فعالیت -۲

عدم اختصاص مناسب و کافی اعتبارات مصوب 

 ایبرنامه

تامین منابع مالی جدید به منظور تکمیل مطالعات و  -

 تمام آب و فاضالبهای نیمهطرح

ای در کرد منابع سرمایهریزی در خصوص هزینهبرنامه -

 های آب و فاضالبراستای توسعه و احداث شبکه

اجرای تعهدات در خصوص تامین لوله برای عملیات اجرای توسعه  -۱

افزایش اعتبار  -۲ (مصوبات شورای عالی آب)شبکه مناطق حاشیه شهر 

تمام از طریق اختصاص اعتبارات خارج از سقف تخصیص از های نیمهطرح

 محل منابع اوراق مشارکت

شهر استان به دلیل باال بودن  ۱۳تامین آب در 

سنگ کف و عدم وجود آبرفت و سفره آب 

زیرزمینی که مستقیمأ با نزوالت جوی و آورد 

 .های فصلی ارتباط داردرودخانه

 شکنی منابع تولیدالیروبی و کف -

 یابی جهت تامین آب پایدار خارج از محدوده شهرهامطالعات آب -۱

اصالح شبکه آب  -۳ های مدیریت مصرفبرنامه اعمال و اجرای -۲

 بازچرخانی آب -۴ کیلومتر ۱۰۶شهرهای استان به میزان 

عدم نزوالت جوی و تاثیر منفی بر روی منابع 

 تامین
 حفر چاه جدید و جایگزینی بعضی از منابع -

 قانون مدیریت بحران ۱۲و  ۱۰تخصیص اعتبار مناسب از محل ماده  -۱

 (میلیارد ریال ۹۳۰)مصوب هیئت وزیران  ابالغ اعتبار -۲

های تولید و توزیع برق، آب بدهی به شرکت

 ای و تحت تاثیر قرار دادن ارائه خدماتمنطقه

پیگیری اوراق تسویه خزانه در خصوص تهاتر بدهی نیروهای  -

مسلح با مطالبات برق مصرفی که به دلیل عدم ردیف عمومی 

 .نگردیده استهای برق منجر به نتیجه شرکت

مکاتبه و پیگیری شرکت مهندسی با وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط با 

 پرداخت بدهی برق مصرفی از طریق اوراق تسویه خزانه

 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام



 

 و دفع فاضالب هیتصف ،یآورآب و فاضالب استان در بخش جمع یها: اهم چالش5-8جدول 

 عنوان چالش موضوعات
شده جهت مدیریت اقدامات انجام

 موضوع و کاهش اثرات آن
 برنامه و راهکارهای پیشنهادی
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خوردگی و فرسودگی شبکه فاضالب زابل به طول 

های شهر به دلیل خیابانکیلومتر و نشت مکرر  ۱۱۴

 ریزش خطوط فاضالب

 اصالح بخشی از شبکه فاضالب زابل -

به دلیل باال بودن هزینه اصالح شبکه فاضالب زابل ایجاد  -۱

 ردیف اعتباری اصالح شبکه فاضالب شهر زابل

ثل ای مالمللی توسعههای بیناستفاده از تسهیالت بانک -۲

 بانک توسعه زیر ساخت آسیا و غیره

شده نشده قراردادهای منعقده و اجراتعهدات پرداخت

 های فاضالبها به ویژه پروژهطرح

پیگیری اخذ مصوبه شورای عالی آب در  -

خصوص افزایش سه برابری سقف 

 های فاضالباعتبارات مصوب طرح

 اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی آب

عدم تکافوی اعتبارات مصوب ابالغی جهت تکمیل 

 تمام فاضالبهای نیمهطرح

های فاضالب از افزایش اعتباز طرح -

 ۵۵۰۰۰۰ردیف  ۱۰۴. محل اعتبارات جز

و منابع مالی حاصله از درآمدهای 

ای در راستای تکمیل مطالعات و سرمایه

 تمام فاضالبهای نیمهطرح

تمام از طریق اختصاص های نیمهافزایش اعتبار طرح

ص از محل منابع اوراق اعتبارات خارج از سقف تخصی

 قانون بودجه ۵۵۰۰۰۰ردیف  ۱۰۴. مشارکت و جز

محیطی در شهرهای فنوج، وجود مشکالت زیست

پیشین، راسک، سرباز، جالق، سیرکان، بنت، قصرقند، 

مهرستان و هیدوج به علت بستر سنگی شهرهای 

های فوق الذکر و عدم جذب فاضالب توسط چاه

یستان بعه علت چنین در شهرهای سجذبی و هم

 ریزدانه و رسی بودن بستر و عدم نفوذپذیری

انجام مطالعات طرح فاضالب در  -

شهرهای فنوج، قصرقند، راسک، سرباز، 

 جالق و پیشین

تکمیل مطالعات فاضالب کلیه شهرهای موصوف و ایجاد  -۱

های مطالعاتی و اجرایی ردیف اعتباری پایدار برای طرح

 های فاضالبنمودن طرح

 های در دست اجراعدم کفایت منابع مالی برای طرح -۲

 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام



 

 یو اقتصاد یآب و فاضالب استان در بخش مال یها: اهم چالش6-8جدول 

 عنوان چالش موضوعات
شده جهت مدیریت موضوع و اقدامات انجام

 اثرات آنکاهش 
 برنامه و راهکارهای پیشنهادی

ی
اد

ص
قت

و ا
ی 

مال
ل 

سائ
م

 

زیان ناشی از فروش هر 
 ۷۵۰۰بالغ بر )مترمکعب 

 (ریال

ها از قبیل های قانونی تعرفهاستفاده از ظرفیت
شورای اقتصاد و ماده  ۷ماده واحده و ماده  ۳تعرفه 

های آب و فاضالب و قانون تشکیل شرکت ۱۱

 مصرفدر مصارف مشترکین کمچنین بازنگری هم
 های باالتر از تعرفه آبجهت استفاده از نرخ

رشد % ۱که تعمیر و نگهداری تاسیسات ساالنه با عنایت به این
د کنها با نرخ تورم رشد میهای حقوقی و سایر هزینهدارد و هزینه

و بسیاری از اقداماتی که باید انجام شود در صورت مالی مستتر 

 .گرددجر به استهالک بیش از حد تاسیسات میاست و این من
 .ها بر اساس خدمت واقعی لحاظ گرددتعرفه

عدم وصول مطالبات 
نیروهای مسلح و فضای 

سبز شهرداری که به تبع 
آن مطالبات شرکت بالغ 

میلیارد ریال  ۷۰۰بر 
 .باشدمی

( و)در خصوص نیروهای مسلح استفاده از بند  -
 مبنی بر تهاتر( اوراق تسویه)قانون بودجه  ۵تبصره 

 ای وبدهی نیروهای مسلح با مطالبات برق منطقه
میلیار ریال و مالیات بر  ۲۴۰توزیع برق بالغ بر 

 .ارزش افزوده

در خصوص شهرداری جلسات متعدد با هماهنگی  -
مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری برگزار 

نتایج گردیده و امید است تا پایان سال مالی 
 .مطلوب حاصل گردد

در نظر گرفتن ردیف اختصاصی با هماهنگی خزانه کل کشور  -۱
توسط آب و فاضالب کشور و توانیر جهت اوراق تسویه، مصوب 

 بودجه کل کشور

 صدور مجوز استفاده از کنتورهای پیش پرداخت -۲

 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام
  



 

 یندیو فرا یآب و فاضالب استان در بخش ساختار یها: اهم چالش7-8جدول 

 عنوان چالش موضوعات
شده جهت مدیریت اقدامات انجام

 موضوع و کاهش اثرات آن
 برنامه و راهکارهای پیشنهادی
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 ها* پیچیدگی تعرفه
های جدید نصب و لوازم انشعاب * عدم ابالغ تعرفه

 تا کنون ۹۴آب و فاضالب از سال 
های آب * عدم تخصیص ردیف اعتباری معافیت

 بها و حق انشعاب

* عدم وجود مجوز استفاده از کنتورهای اعتباری 
 جهت مشترکین با اقطار باال

واگذاری ارائه خدمات نصب و  -

 تهیه لوازم به بخش خصوصی
تاکید بر ارائه اسناد مالکیت به  -

نام شخص مددجو و مشمول 

 معافیت

 صدور مجوز استفاده از کنتورهای اعتباری ۱
ای هعدم تطابق بودجه عملیاتی شرکت با برنامه -۲

 بلندمدت )برنامه ششم توسعه(
 های آبنرخی شدن تعرفهتک -۳

گردد مجمع وزارت نیرو سالیانه پیشنهاد می -۴

های جدید نصب و لوازم انشعاب آب و فاضالب تعرفه
 را اعالم نماید

 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام
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 انستیشاخص شرکت آب و فاضالب استان س یهاپروژه تیوضع نیدر ادامه بحث، به آخر

 نهیبزرگ از لحاظ هز یهاآب و فاضالب مشمول طرح یها. پروژهشودیو بلوچستان پرداخته م

و  ژهوپر یمال نیتام ازمندیها نگونه طرح نیو اتمام ا شرفتیپ نی. بنابراباشندیدر هر استان م

در پرداخت و عدم توجه به توسعه  ریاست. چرا که تاخ نیدر زمان مع یآن منابع مال صیتخص

لیطو تیپروژه )با توجه به نرخ تورم(، موجب محروم یمال ازیروزافزون ن شیها عالوه بر افزاآن

آب شهر  عیپروژه خواهد شد. به طور مثال، طرح شبکه توز نیمدت مردم منطقه از امکانات ا

 یبردارچنان به بهرههم یکیزیف شرفتیپ % ۵۵شروع شده است با  ۱۳۷۶که از سال  زاهدان

. باشدیم لیتکم یبرا "یمل - یاستان"اعتبار در قالب  الیر اردیلیم ۳۵۰۰ ازمندیاست و ن دهینرس

برسد.  یبرداربه بهره ۱۴۰۴طرح تا سال  نیاعتبار ا صیدر صورت تخص شودیم ینیبشیپ

مواجه هستند.  یآب سالم و بهداشت نیدر تام یادیچابهار و کنارک با مشکالت ز یاهشهرستان

شروع شد و  ۱۳۸۷به چابهار و کنارک در سال  یمشکل طرح آبرسان نیاز ا یبخش رفع نهیدر زم

 یاستان "اعتبار  الیر اردیلیم ۴۰۰۰ ازمندین یکیزیف شرفتیپ % ۲۷سال از آن، با  ۱۰با گذشت 

 ریسا لیجهت تکم ازیمورد ن یاعتبارها زانی. به طور مشابه، مباشدیم لیجهت تکم "یمل -

 نشان داده شده است.  ر ادامهآب و فاضالب استان د یهاپروژه
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 استانشاخص شرکت آب و فاضالب  یهاپروژه تیوضع نی: آخر8-8جدول 

 نام پروژه

 هزینه طرح

محل  (میلیارد ریال) 

تامین 

وع اعتبار
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طرح شبکه توزیع آب 

 شهر زاهدان
 % ۵۵ ۱۴۰۴ ۱۳۷۶ استانی، ملی ۳۵۰۰ ۱۰۰۰ ۴۵۰۰

طرح آبرسانی به 

شهرهای چابهار و 

 کنارک

 % ۲۷ ۱۴۰۱ ۱۳۸۷ ملی استانی ۴۰۰۰ ۱۲۷۰ ۵۲۷۰

طرح آبرسانی به 

 شهرهای سیستان
 % ۹۲ ۱۴۰۰ ۱۳۸۷ ملی استانی ۶۰۰ ۲۳۸۱ ۲۹۸۱

آبرسانی به شهر طرح 
 خاش

 % 4 1401 1391 ملی استانی 3٢00 133 3333

ایجاد تاسیسات 
 فاضالب شهر زاهدان

 % 61 140٢ 1381 ملی استانی 8000 7٢0 87٢0

ایجاد تاسیسات 
فاضالب مناطق جدید 

 شهر زابل
 % ٥٢ 140٢ 1387 ملی استانی 3٢00 ٥34 3734

ایجاد تاسیسات 
 فاضالب شهر چابهار

 % 60 140٢ 138٢ ملی استانی 1000 430 1430

ایجاد تاسیسات 
 فاضالب شهر کنارک

 % ٥3 140٢ 1381 ملی استانی 700 ٢٢3 9٢3

ایجاد تاسیسات 
 فاضالب شهر زهک

 % ٢٥ 140٢ 1390 ملی استانی 700 9٥ 79٥

 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام
 

 

 

 



 

 استانشاخص شرکت آب و فاضالب  یهاپروژه اهم اقدامات انجام شدهو  پروژه یاطالعات فن: 9-8جدول 

 شدهاقدامات انجاماهم  اطالعات فنی پروژه نام پروژه

طرح شبکه توزیع آب شهر 

 زاهدان

اصالح و توسعه شبکه توزیع و رینگ پیرامونی، احداث خطوط 

 ۸کیلومتر و حفر و تجهیز  ۱۸۰۰جمع آوری چاه ها به طول 

 حلقه چاه

غرب زاهدان و در منطقه شمال ۴حلقه  ۴حلقه چاه در منطقه حرمک، حفر  ۴حفر 

 کیلومتر ۹۵۰ها به طول آوری چاهاحداث و بازسازی شبکه توزیع و خطوط جمع

طرح آبرسانی به شهرهای 

 چابهار و کنارک

 ۱۲۰۰و  ۱۰۰۰، ۷۰۰خانه، خط انتقال لوله چدن به قطر تصفیه

باب ایستگاه  ۴، ۳۱۵اتلین کیلومتر پلی ۴کیلومتر،  ۸۸به طول 

مترمکعب در  ۴۰۰۰۰شیرین کن به ظرفیت  پمپاژ، آب

 روزشبانه

کیلومتر خط انتقال سد  ۱۷، اجرای %(۵۸)خانه با پیشرفت فیزیکی احداث تصفیه

کیلومتر  ۴کن، اجرای شیرینکیلومتر خط انتقال دوم آب ۱۸زیردان به چابهار، اجرای 

های پمپاژ سه راهی پلیس راه، جهلیان و خط انتقال سه راهی کهیر، احداث ایستگاه

 .خانهو تملک اراضی محل احداث مخازن و تصفیه%( ۶۰)مخازن 

طرح آبرسانی به شهرهای 

 سیستان

لیتر در ثانیه، خطوط  ۲۰۵۰خانه و آبگیر به ظرفیت تصفیه

متر  ۶۲۰۰۰ظرفیت  کیلومتر، مخازن به ۱۷۰انتقال به طول 

 ایستگاه پمپاژ ۷مکعب و 

، احداث (برداریکیلومتر در مدار بهره ۱۰۰)کیلومتر  خطوط انتقال  ۱۱۵اجرای 

های مترمکعب، ایسگاه ۵۲۰۰۰برداری، مخازن در مدار بهره)خانه و آبگیر تصفیه

 (و تملک اراضی مسیر خطوط انتقال%( ۵۵)باب  ۶پمپاژ 

کیلومتر، خطوط برق  7٢خانه، خطوط انتقال آب به طول تصفیه شطرح آبرسانی به شهر خا
ایستگاه  3متر مکعب و  ٢1000کیلومتر، مخازن به ظرفیت  7٥

 پمپاژ

برای اصالح خط آبرسانی از کلچات، انجام امور  400کیلومتر لوله چدن  10خرید 
، دیوارکشی 69خانه طرح در کارگروه ماده هکتار زمین تصفیه 6مربوط به تملک 

مترمکعبی آب پاک و شروع  10000خانه، خاکبرداری مخزن محوطه تصفیه
های بتنی های مخزن، خاکبرداری و اجرای سازهعملیات  احداث زهکش

ی، های اداری و نگهبانهای شیمیایی، کلرزنی و امحا کلر، خاکبرداری سازهساختمان
 میلیمتر 700کیلومتر لوله فوالدی خط انتقال به قطر  10خرید 

ایجاد تاسیسات فاضالب 
 شهر زاهدان

 701روز، مترمکعب در شبانه 90000خانه با ظرفیت تصفیه
کیلومتر  3/1کیلومتر خطوط اصلی،  111کیلومتر شبکه فرعی و 

 باب ایستگاه پمپاژ ٢خط انتقال و 

مترمکعب، احداث ایستگاه پمپاژ  47600خانه به ظرفیت احداث مدول اول تصفیه
 ٢٢6کیلومتر، شبکه فرعی به طول  86شیرآباد و اجرای شبکه اصلی به طول 

 کیلومتر 3/1کیلومتر، خط انتقال به طول 



 

 شدهاقدامات انجاماهم  اطالعات فنی پروژه نام پروژه

ایجاد تاسیسات فاضالب 
 مناطق جدید شهر زابل

 88روز و مترمکعب در شبانه 30000خانه با ظرفیت تصفیه
کیلومتر خط  6ط اصلی و کیلومتر خ ٢4کیلومتر خط فرعی، 

 باب ایستگاه پمپاژ ٥انتقال و 

نفر با پیشرفت  ٢00000نفر به  1٢0000خانه فاضالب از ظرفیت ارتقا تصفیه
آوری و تملک زمین دو باب ایستگاه پمپاژ، اجرای شبکه جمع%( 68)فیزیکی 

 کیلومتر 63فاضالب به طول 

ایجاد تاسیسات فاضالب 
 شهر چابهار

روز، اجرای مترمکعب در شبانه 1٢000خانه با ظرفیت تصفیه
کیلومتر خط اصلی و انتقال  44کیلومتر خط فرعی،  116

 باب ایستگاه پمپاژ 3فاضالب و 

چنین پیگیری ارتقا و هم%( 90)خانه فاضالب با پیشرفت فیزیکی اجرای تصفیه
فاضالب  آوریه جمعخانه فاضالب، احداث ایستگاه پمپاژ اصلی، اجرای شبکتصفیه

 کیلومتر 110به طول 

ایجاد تاسیسات فاضالب 
 شهر کنارک

روز، اجرای مترمکعب در شبانه 4٥00خانه با ظرفیت تصفیه
کیلومتر خط اصلی و انتقال  7/17کیلومتر خط فرعی،  3/46

 باب ایستگاه پمپاژ 3فاضالب و 

ث ایستگاه پمپاژ و احدا%( 40)خانه فاضالب با پیشرفت فیزیکی اجرای تصفیه
 کیلومتر 37آوری فاضالب به طول اصلی، اجرای شبکه جمع

ایجاد تاسیسات فاضالب 
 شهر زهک

روز و اجرای مترمکعب در شبانه 4440خانه با ظرفیت تصفیه
کیلومتر خط  ٢کیلومتر خط اصلی و  6کیلومتر خط فرعی،  38

 باب ایستگاه پمپاژ 4انتقال فاضالب و 

فاضالب  آوریخانه و ایستگاه پمپاژ اصلی و اجرای شبکه جمعتملک زمین تصفیه
 کیلومتر ٢1به طول 

 استان یاآب منطقه یمأخذ: شرکت سهام
 

 



 237│فصل هشتم: آب

 آب و فاضالب استان یهارساختیبرنامه توسعه ز ـ 8 ـ 8

سند " یو بلوچستان در راستا ستانیآب و فاضالب استان س یهارساختیز توسعه

است.  دهیگرد یزیربرنامه "رویوزارت ن ۱۴۰۴ یبرنامه راهبرد"و  "برنامه ششم توسعه یلیتفص

محقق شده  زانیطرح و م فیآب و فاضالب استان، هدف از تعر یاتوسعه یهاشاخص زیرجدول 

 .دهدیرا نشان م

 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│238

 یآت یهاو بلوچستان در سال ستانیآب و فاضالب استان س یها رساختی: برنامه توسعه ز10-8جدول 

 عنوان شاخص
مستند 

 شاخص

واحد 

 سنجش
 شاخص و هدف از طراحی آن تعریف

ی
کم

ف 
هد

 

جمعیت تحت پوشش 

 شبکه آب شهری

سند تفصیلی 

برنامه ششم 

 توسعه

 درصد

باشد که درصدی از جمعیت شهری کشور می

دارای انشعاب آب بوده و تحت پوشش شبکه آب 

شرب شهری قرار دارند و از آب سالم و بهداشتی 

 برخوردارند.

۲/۹۸ 

آبرسانی به شهرها، 

 و صنایع روستاها

سند تفصیلی 

برنامه ششم 

 توسعه

میلیون 

مترمکعب 

 در سال

های آبرسانی اجراشده و به ظرفیت طرح

برداری رسیده در سال برای تامین آب شرب بهره

 شهرها، روستاها و صنایع

۰۲/۳ 

جمعیت تحت پوشش 

 شبکه فاضالب شهری

سند تفصیلی 

برنامه ششم 

 توسعه

 درصد

پوشش شبکه درصدی از جمعیت شهری تحت 

آب شرب شهری که دارای انشعاب فاضالب بوده 

آوری فاضالب قرار و تحت پوشش شبکه جمع

 دارند.

۴/۲۹ 

افزایش ظرفیت 

استحصال آب دریا و 

زدایی آن برای نمک

مصارف شرب )احداث 

 ها(کنشیرینآب

سند تفصیلی 

برنامه ششم 

 توسعه

میلیون 

مترمکعب 

 در سال

ن کشیرینآبمجمع ظرفیت اسمی تاسیسات 

که توسط بخش غیردولتی احداث و آب تولیدی 

( و سایر ۲( قانون الحاق )۲۰ها وفق ماده )آن

قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت نیرو از 

 شود.گذار تضمین خرید میبخش سرمایه

۶/۳۲ 

 آب بدون درآمد در شهر

سند تفصیلی 

برنامه ششم 

 توسعه

 درصد

به سیستم با مقدار به تفاضل مقدار آب ورودی 

گردد. آب مصرفی که بابت آن درآمد حاصل می

بدون درآمد گویند و به صورت حجم در سال، 

متوسط حجم در روز و درصد نسبت به تولید 

 شود.بیان می

۸/۲۵ 

مطلوبیت میکروبی 

 شبکه توزیع آب در شهر

برنامه 

راهبردی 

وزارت  ۱۴۰۴

 نیرو

 درصد

های تایید کلیفرمهایی که در تست تعداد نمونه

د گیری استاندارگرماپای نسبت به تعداد نمونه

 اند.پاسخ منفی داده

۱۰۰ 

های مطلوبیت آزمون

کلرسنجی شبکه توزیع 

 در شهر

برنامه 

راهبردی 

وزارت  ۱۴۰۴

 نیرو

 درصد
هایی از شبکه توزیع اب که کلر تعداد نمونه

 است. PPM ۸/۰الی  ۲/۰مانده آن بین باقی
۱۰۰ 

 استان یاآب منطقه یشرکت سهاممأخذ: 

 



 239│فصل هشتم: آب

 ییب( آب و فاضالب روستا

 :و مشکالت ئلامس

 .ساله ۵مطابق با برنامه  ازیمورد ن یمنابع مال نیعدم تام •

هت روستاها ج ریدولت نسبت به سا یگذارهیروستاها و باال بودن سهم سرما یپراکندگ •

 .ییآب شرب روستا ساتیتاس جادیا

 .کل کشور( اریس یدرصد آبرسان ۲۵)حدود  اریس یآبرسان یروستا ۱۳۵۰وجود بالغ بر  •

 .مرتبط آالتنیو ماش زاتیکمبود تجه •

 .و فروشندگان مانکارانیعدم استقبال پ •

 و راهکارها شنهاداتیپ ـ 9 ـ 8

 .برنامه ششم انیتا پا یآبرسان یهامجتمع یجهت اجرا ازیمورد ن یمنابع مال نیتام •

 .الیر اردیلیم ۲۷۰به صورت ساالنه  اریس یمجزا جهت آبرسان یاعتبار فیاختصاص رد •

 .با توجه به مجوز اخذشده نانسیفا قیاز طر نیشیسد پ یپروژه آبرسان لیتکم •

 .نانسیفا قیاز طر ستانیس ییروستا ۹۴۵ یمجتمع آبرسان لیتکم •

 یبرنامه ششم با اعتبار انیخانوار تا پا ۲۰ یباال یروستاها یآبرسان ساتیتاس لیتکم •

 .الیر اردیلیم ۲۸۰۰۰بالغ بر 



 

 ییدر دست اجرا و برنامه توسعه آب و فاضالب روستا اقدامات

 1397و بلوچستان در سال  ستانیس ییآب و فاضالب روستا نهیدر حال اجرا در زم یآبرسان یهامجتمع: 11-8جدول 

 جمعیت شهرستان نام پروژه ردیف
درصد پیشرفت 

 فیزیکی

شده اعتبار هزینه

 تا کنون

 )میلیارد ریال(

 اعتبار سال

1398 

 )میلیارد ریال(

اعتبار مورد نیاز 

 جهت اتمام

 )میلیارد ریال(

در تاثیر 

 شاخص استان

 )درصد(

 ۲ ۰ ۸/۲۱۰ ۶/۶۱۵ ۸۰ ۶۱۷۰۴ ایرانشهر مجتمع غرب و شرق بمپور ۱

مجنمع تلنگ، پالن و  ۲

 پیرسهراب
 ۵ ۴۵۳ ۴/۵۵۴ ۱۶۶۳ ۶۸ ۶۹۵۸۵ چابهار

 ۶ ۴۸۷۳ ۸/۲۹۶ ۶/۴۱۵ ۱۰ ۱۰۵۶۶۳ چابهار زیر مجموعه سد پیشین ۳

 ۳/۰ ۰ ۱۷۴ ۲۱۴ ۵۲ ۴۳۱۹ خاش مجتمع دشت آبخوان ۴

بازنگری طرح جامع آبرسانی  ۵

 به روستاهای سیستان
 ارتقا سطح ۵۱۲۷ ۵/۳۲۹ ۷۳۳ ۱۲ ۲۶۹۳۶۵ سیستان

 ۰۳/۰ ۰ ۵/۲ ۴/۱۰۴ ۹۸ ۳۱۳۱ زاهدان مجتمع گلوگاه ۶

 ۱ ۲۹۷ ۱۵۰ ۱/۲۵۳ ۳۴ ۱۶۲۶۵ سراوان مجتمع دشت سراوان ۷

 ۴/۰ ۰ ۴۳ ۲/۹۱ ۷۵ ۵۶۷۳ میرجاوه مجتمع ریگ ملک ۸

 ۵۵/۰ ۰ ۸/۸۵ ۵۰۸ ۹۰ ۶۸۸۹ کنارک مجتمع بندینی ۹

 ۲۳/۰ ۰ ۱۰ ۷۱ ۹۸ ۳۳۶۰ سرباز مچان ۱۰

 ۱۸/۰ خاتمه پیمان ۵/۱۰ ۸/۵۳ ۷۰ ۲۶۲۵ سرباز کافه بلوچی ۱۱



 

 جمعیت شهرستان نام پروژه ردیف
درصد پیشرفت 

 فیزیکی

شده اعتبار هزینه

 تا کنون

 )میلیارد ریال(

 اعتبار سال

1398 

 )میلیارد ریال(

اعتبار مورد نیاز 

 جهت اتمام

 )میلیارد ریال(

در تاثیر 

 شاخص استان

 )درصد(

 ۱ ۴۵۶ ۱۹۰ ۳/۴۱۳ ۵۲ ۲۹۱۱۶ سوران مجتمع سیب و سوران ۱۲

 ۳/۰ ۱۱۵۳ ۸۱ ۰ ۵ ۱۸۸۰۷ خاش مجتمع حومه خاش ۱۳

 ۱ ۱۳۱۶ ۲۲ ۵ ۳ ۲۸۰۸۰ کنارک زیر مجموعه سد کهیر ۱۴

 ۱/۰ ۵۳۳ ۷۱ ۲۵ ۱۰ ۱۱۵۴۲ ایرانشهر مجتمع غرب و شرق دامن ۱۵

 ۸/۰ ۴۱۸ ۱۲۰ ۹ ۲ ۱۰۷۱۳ نیکشهر زیر مجموعه سد خیرآباد ۱۶

 ۵/۰ ۳۹۰ ۷۰ ۸/۵ ۵ ۲۰۵۳۴ قصرقند مجتمع حمیری ۱۷

 ۱ ۲۹۶۳ ۲۸ ۸/۵ ۲ ۲۸۴۳۳ نیکشهر مجتمع الشار ۱۸

 39/20 17979 3/2440 6/5186 42 695804 جمع

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان

  



 

 و بلوچستان ستانیس ییآب و فاضالب روستا نهیشاخص در زم ییتک روستا یها: پروژه12-8جدول 

 شهرستان نام پروژه ردیف
تعداد 

 روستا
 جمعیت

درصد پیشرفت 

 فیزیکی

شده اعتبار هزینه

 تا کنون

 )میلیارد ریال(

 اعتبار سال

1398 

 )میلیارد ریال(

اعتبار مورد نیاز 

 جهت اتمام

 )میلیارد ریال(

تاثیر در 

 شاخص استان

 )درصد(

 ۳۱/۰ ۴۲ ۸/۳۰ ۳/۸۱ ۶۰ ۴۵۲۹ ۷ کنارک نکمبگان ۱

 ۱۱/۰ ۲۰ ۳۶ ۹/۳۲ ۵۰ ۱۵۷۰ ۵ نیکشهر هنزم وزبردان ۲

 ۰۶/۰ ۰ ۱/۱ ۳/۴۵ ۱۰۰ ۹۴۱ ۶ فنوج کهن عیسی ۳

مسکونان  ۴

 ورشیدآباد
 فنوج

۲ 
۴۵۱۷ ۱۰۰ ۳/۵۴ ۱/۱ ۰ ۳۱/۰ 

 ۱۶/۰ ۰ ۱۶ ۲/۴۱ ۹۰ ۲۲۹۷ ۱ نیکشهر چانف ۵

 ۰۸/۰ ۰ ۱۱ ۵/۳۰ ۸۵ ۱۲۶۵ ۱ مهرستان مولتان ۶

 ۱۴/۰ ۰ ۲۸ ۵/۴۰ ۷۰ ۲۰۴۴ ۱۵ میرجاوه سیاه جنگل ۷

 ۱۹/۰ ۰ ۹/۱۶ ۶/۳۸ ۷۲ ۲۷۴۲ ۱ دلگان چگردک ۸

 ۵۴/۰ ۰ ۱۶ ۱/۵۸ ۸۵ ۷۷۱ ۳۳ خاش چاه احمد ۹

الشار کاهی  ۱۰

 فضل اهلل

قصرقند، 

 سرباز
۱۶ ۲۳۰۵ ۱۵ ۲/۴۸ ۸/۱۹۲ ۲۰۸ ۱۶/۰ 

آباد حاجی ۱۱

 کوران
 مهرستان

۳ 
۲۵۳۲ ۹۸ ۴۸ ۸ ۰ ۱۷/۰ 

 ۱۷/۰ ۰ ۵/۸ ۲/۳۲ ۹۵ ۲۴۳۴ ۴ نیکشهر تنگه سرحه ۱۲

 ۰۰۵/۰ ۰ ۸/۱ ۶/۳ ۹۸ ۷۲ ۱ میرجاوه سعیدآباد ۱۳

منزالب و  ۱۴

 شهدادآباد
 زاهدان

۴۷ 
۳۷۵۰ ۲۵ ۷۷ ۱/۱۰۱ ۱۶۰ ۲۶/۰ 



 

 شهرستان نام پروژه ردیف
تعداد 

 روستا
 جمعیت

درصد پیشرفت 

 فیزیکی

شده اعتبار هزینه

 تا کنون

 )میلیارد ریال(

 اعتبار سال

1398 

 )میلیارد ریال(

اعتبار مورد نیاز 

 جهت اتمام

 )میلیارد ریال(

تاثیر در 

 شاخص استان

 )درصد(

 ۰۹/۰ ۰ ۵ ۵/۳۵ ۹۸ ۱۳۷۹ ۵ خاش ده رئیس ۱۵

آباد کوه عادل ۱۶

 یوسفی
 میرجاوه

۱ 
۱۲۰ ۹۸ ۵/۳ ۷/۰ ۰ ۰۰۶/۰ 

 2761 430 8/474 7/670 77 40288 148 جمع

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان

  



 

 و بلوچستان ستانیس ییآب و فاضالب روستا نهیشده آماده اجرا در زممطالعه یآبرسان یهامجتمع: 13-8جدول 

 نام مجتمع ردیف
محدوده 

 جغرافیایی

تعداد 

 روستا

جمعیت 

 فعلی

جمعیت 

 افق

تاثیر در شاخص 

 استان

منبع تامین 

 آب

اعتبار مورد 

 نیاز 

 )میلیارد ریال(

 ۲۵۰ چاه ۱۵۵/۰ ۲۸۰۰ ۱۷۵۰ ۱۲ زاهدان مجتمع چاه رحمان ۱

 ۲۵۷۰ چاه ۲/۱ ۳۴۰۰۰ ۲۱۲۵۰ ۵۰۹ زاهدان مجتمع کورین ۲

 ۱۰۰ چاه ۲/۰ ۹۶۰۰ ۶۰۰۰ ۲۲ میرجاوه مجتمع الدیز ۳

 ۱۵ چاه ۰۵/۰ ۲۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰ میرجاوه مجتمع دیزوک ۴

 ۵۰۰ چاه ۶/۰ ۳۸۲۷۳ ۲۱۲۶۳ ۶۵ فنوج مجتمع روستاهای فنوج ۵

 ۷۰ چاه ۲/۰ ۱۵۲۰۰ ۹۵۰۰ ۶ دلگان مجتمع چاه کیجی ۶

 مجتمع میل نادر و سفیدآبه ۷
 نیمروز

۵ 
۵۰۰۰ ۸۰۰۰ ۲/۰ 

چاه و 

 هانیمهچاه
۳۰۰ 

مجتمع روستاهای منطقه  ۸

 بزمان
 ایرانشهر

۶ 
 ۵۰ چاه ۱/۰ ۲۴۰۰ ۱۵۰۰

 ۱۸۵ چاه ۲/۰ ۵۵۳۶ ۳۳۳۵ ۱۷ دلگان مجتمع روستاهای گل آباد ۹

مجتمع روستاهای جنوب  ۱۰

 دلگن
 دلگان

۱۰۷ 
 ۷۸۰ چاه ۵/۰ ۳۷۴۲۰ ۲۰۷۸۹

 ۱۰۰ چاه ۰۵/۰ ۳۴۳۴ ۱۹۰۸ ۹ دلگان مجتمع هودیان ۱۱

 4920 0 3455 159063 93795 768 جمع

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان

  



 

 و بلوچستان ستانیس ییآب و فاضالب روستا نهیدر حال مطالعه در زم یآبرسان یها: مجتمع14-8جدول 

 نام مجتمع ردیف
محدوده 

 جغرافیایی

تعداد 

 روستا

جمعیت 

 فعلی

جمعیت 

 افق

تاثیر در شاخص 

 استان
 منبع تامین آب

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیارد 

 ریال(

 ۵۰ چاه ۱۵/۰ ۸۷۲۰ ۵۴۵۰ ۳۰ زاهدان مجتمع دشت حصاروئیه ۱

 ۲۰۰ چاه ۳/۰ ۱۰۸۰۰ ۶۷۵۰ ۱۸ سراوان مجتمع کلگان ۲

 ۳۰۰ سد زیردان ۵/۰ ۸۵۶۰ ۵۳۵۰ ۱۶ قصرقند مجتمع شی گلک ۳

 ۴۰۰ چاه ۲/۰ ۱۵۲۳۵ ۹۵۲۲ ۴۲ مهرستان مجتمع حومه مهرستان ۴

۵ 
مجتمع روستاهای زیرمجموعه سد 

 شهری کور
 ۲۳۷۶ سد شهری کور ۵/۱ ۸۶۶۶۰ ۵۱۹۹۶ ۱۲۶ سرباز –مهرستان 

۶ 
مجتمع روستاهای زیر مموعه سد 

 رگنتگ
 ۷۸ سد رگنتک ۲/۰ ۱۲۵۲۸ ۷۸۳۰ ۱۱ مهرستان

 ۳۰ چاه ۶/۰ ۱۳۵۰۰ ۸۱۰۰ ۲۵ سرباز مجتمع لد ۷

 ۱۰۰ سد پیشین ۳/۰ ۱۰۸۷۲ ۶۵۲۳ ۱۷ سرباز مجتمع زردبن ۸

 ۱۲۰ سد پیشین ۲/۰ ۶۵۰۰ ۴۲۰۰ ۵۴ سرباز مجتمع دشت پیشین ۹

 ۸/۱ ۴۷۴۹۸ ۲۸۶۷۸ ۸۹ سراوان کشتگان –مجتمع بم پشت  ۱۰
سد  –های حق آباد چاه

 ماشکید سفلی
۹۳۰ 

 ۵۰ چاه ۱۵/۰ ۲۱۹۲ ۱۳۷۰ ۵ نیکشهر مجتمع سر رود بنت ۱۱

۱۲ 
مجتمع آبرسانی زیرمجموعه سد 

 ماشکید سفلی
 ۱۸۴۰ سد ماشکید سفلی ۵/۱ ۴۸۴۱۴ ۲۹۰۴۸ ۹۰ سراوان



 

 نام مجتمع ردیف
محدوده 

 جغرافیایی

تعداد 

 روستا

جمعیت 

 فعلی

جمعیت 

 افق

تاثیر در شاخص 

 استان
 منبع تامین آب

اعتبار مورد 

 نیاز

)میلیارد 

 ریال(

۱۳ 
مجتمع آبرسانی زیرمجموعه سد 

 ماشکید علیا

 -سوران 

 مهرستان
 ۷۵۰ ماشکید علیاسد  ۵/۱ ۴۰۳۶۷ ۲۰۵۳۱ ۵۹

 ۵۷۰ چاه ۵/۰ ۴۰۹۴۱ ۲۲۷۵۴ ۵۵ دلگان مجتمع روستاهای شمال دلگان ۱۴

 ۸۰ چاه ۱/۰ ۶۰۰۳ ۳۳۲۵ ۱۵ دلگان مجتمع روستاهای شرق دلگان ۱۵

 7874 - 5/9 358790 211418 652 جمع

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان



 

 یکشاورزفصل نهم:  ـ 9

 مقدمه ـ 1 ـ 9

توسعه تمدن  دیکل یها است. کشاورزو دام اهانیو هنر کشت و پرورش گ علمی کشاورز

ها آن نیو انتخاب از ب یو جانور یاهیمختلف گ یهاکردن گونه یبا اهل یاست. کشاورز یبشر

به  یکشاورز شهی. رکندیها و موجودات زنده فراهم مانسان اتیرشد و ح یرا برا ییمنابع غذا

سال قبل شروع به کشت  ۱۱۵۰۰کشاورزان در حدود  نیو اول گرددیبر م شیهزار سال پ ۱۰۵

 شیهزار سال پ ۱۰مختلف مانند گوسفند، بز، گاو انواع پرندگان از حدود  واناتیو کار کردند. ح

 .شدندیکشت م نیمنطقه از سراسر کره زم ۱۱در  اهانیشدند. گ یاهل

 ستمیهستند که از قرن ب یو عمدتا تک محصول عیابعاد وسمدرن در  ای یصنعت یکشاورز

توسط  نیچنخرد )در ابعاد کوچک با محصوالت متنوع( هم یآغاز به رشد کرد. البته کشاورز

ها در خود و خانواده آن ازیمورد ن ییمواد غذا نیتام یبرا نیاز کشاورزان در سرتاسر زم یاریبس

 است. دهحال انجام بو

 کاربرد کودها و یبه معن ییایمیش یو کشاورز اهانیگ یکیاصالح ژنت د،یجد یکشاورز

به  یدر کشاورز یمدرن هستند. استفاده از تکنولوژ یکشاورز یهااز شاخص یسموم در کشاورز

 یستیزطیو مح یطیمح یهابیکه باعث آس یدر حال .عملکرد شده است شیشدت باعث افزا

قابل  شیباعث افزا یپروردر دام دیاقدامات جد دیجد یهایکاردستشده است. اصالح نباتات و 

دمه و ص بیآس جادیضمن ا شرفتهیاقدامات پ نیا یشده است ول ریگوشت و ش دیدر تول یتوجه

 یطیمحستیشده است. مسائل ز زین واناتیدر مورد حقوق ح ییهایسبب نگران  ست،یزطیبه مح

کیوتیبیمقاومت به آنت ،ییزداجنگل ،ینیزمریز یهاآب عکاهش مناب ن،یمانند گرم شدن کره زم

شده به روش اصالح دیاست. موجودات تول یشده صنعتدیتول یهارشد در گوشت یهاها، هورمون

 از کشورها ممنوع شده است. یاند، اگرچه در برخمورد استفاده قرار گرفته عیبه طور وس کیژنت
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 یاهـا و کشورهاسـت کـه دولت یاز جمله مسائل اساس یکشاورز داریبه رشد پا یابیدست

 نهیها در زمدولت لیبه تما یرشد نیچن جادی. اباشندیم و متوسط با آن مواجه نییبا درآمد پا

 یکه بخش کشاورز یدیو توجه بـه نقش کل یکاف یعرضـه غذا یضرورت سامانده ،ییفقرزدا

 ارد.د یبستگ دینما فایکشورها ا یاقتصاد ریتواند در توسـعه فراگیم

 یشده است. برخ لیتبد یبحران در کشاورز کیحال حاضر عرضه غذا در جهان به  در

 عبارتند از: یادهیپد نیچن جادیا لیاز دال

 تیپرجمع یشده و کشورها یتازه صنعت یو درآمد سرانه در کشورها تی( رشد جمعالف

رو هستند( موجب کم درآمد )کـه عمدتا بـا کمبود غـذا روبه یکننده کشورهانگران تیوضع زیو ن

 یهامتیو ق یو بـر موجود دهیغذا گرد یغذا و افزون شدن آن بر عرضه جهان یتقاضا شیافزا

 است. رگذاشتهیتأث ییغذا دموا یجار

از مردم  یادیاست که شمار ز یدر حد ییمواد غذا یجار یهامتیعرضه و ق زانی( مب

 .ستندیبرخوردار ن یمناسب ییغذا یهامیاز رژ ریفق

عرضه  یهاتیچند دهه گذشته که توانست محدود یط یفناور یهاشرفتی( باوجود پج

 یتمام دیتول طیبا شرا هایفناور نیدهد، اما ا شیرا افزا ییاقالم مهم غذا دیو تول دیرا برطرف نما

ا محصول ر د،یتول یهایآورفن ،یاساس یکاالها یاند. بعالوه درمورد برخمحصوالت سازگار نبوده

از  بیرتت نیبد(. ایکرده است )مقارن با دور نخست انقالب سبز در آس کیبالقوه نزد دیبه حد تول

 است. افتهیکاهش  یورو بهره دیموجود امکان رشد تول یهایفناور قیطر

 رانیدر ا یکشاورز تیاهم ـ 2 ـ 9

افزوده ارزش جادیاست که عملکرد آن در ا ییهااز بخش یکی رانیدر ا یکشاورز بخش

کشت، ریسطح ز ،یسطح یهاانیجر ،یبارندگ زانیچون مهم یاز عوامل یتابع زیاز هر چ شیب

 باًیقرت یکشاورز تیعملکرد و اهم جهیاست. در نت رهیو غ ینیرزمیاستحصال آب از منابع ز زانیم

 یبارندگ تیوضع یبوده است. بررس رانی)رونق و رکود( در اقتصاد ا یتجار یهامستقل از چرخه

 ینسبت به سال آب یسال آب نیدر ا یبارندگ زانیاز کاهش م یحاک ۱۳۹۷-۱۳۹۶ یدر سال آب
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قبل از آن  ینسبت به سال آب ۱۳۹۷-۱۳۹۶ یکشور در سال آب یبارندگ زانی. مباشدیقبل م

 داشته است. یدرصد - ۶/۲۶کاهش 

 یکل کشور در سال آب یبارندگ زانیم: 1-9جدول 

 (درصد) بارندگی رشد (میلیمتر) کشور کل در بارش میزان آبی سال

۱۳۹۲-۱۳۹۱ ۲۳۷ ۱۶ 

۱۳۹۳-۱۳۹۲ ۲۱۸ ۸- 

۱۳۹۴-۱۳۹۳ ۲۰۴ ۴/۶- 

۱۳۹۵-۱۳۹۴ ۲۵۰ ۵/۲۲ 

۱۳۹۶-۱۳۹۵ ۲۳۳ ۸/۶- 

۱۳۹۷-۱۳۹۶ ۱۷۱ ۶/۲۶- 
 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

 

و  یبر اساس اعالم بانک مرکز ۱۳۹۵در سال  یبخش کشاورز یرشد افزوده بانک مرکز

 نیافزوده اارزش دهدینشان م ۱درصد بوده است. شکل  ۳/۳و  ۲/۴ بیبه ترت رانیمرکز آمار ا

 .داشته است یصعود یروند ۱۳۸۷به جز سال  ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۳بخش از سال 

 

 
 (الیر اردیلی)م 1390ثابت سال  متیبه ق ی: ارزش افزوده بخش کشاورز1-9شکل 
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 یبخش کشاورز یبرا یجو طیشرا تیاهم ـ 3 ـ 9

 ،یکشاورز داتیسدها بر تول یو خروج یسطح یهاانیجر ،یبارندگ زانیبر آثار م عالوه

 زانیاستفاده از آب، م یکشت، تکنولوژریسطح ز لیاز قب یگریاشاره کرد که عوامل د دیبا

مقاوم به  یاستفاده از بذرها ،یزیخاکر نینو یهاروش ،ینیرزمیاستحصال آب از منابع آب ز

تند. اثرگذار هس یمحصوالت کشاورز دیتول زانیبر م زین ییایمیش یو استفاده از کودها یخشک

کاهش  ریبه واردات نهاده کمتر تحت تأث یبا توجه به وابستگ یاهیرگیغ داتیتول زانیالبته م

دات وار قیکشور از طر یدام داتیتول یاعلوفه ازیاز ن یابخش عمده رایز رندیگیقرار م یبارندگ

 یبه عنوان بخش مهم یدام داتیتول یبر رو یادیز ریتأث انهیسال یهاشده و کاهش بارش نیتأم

درصد در رشد کل  ۲/۰ زانیبه م ۱۳۹۶ که در سال یندارد. بخش کشاورز یکشاورز داتیاز تول

 تیاست، با توجه به ماه دهیبه صفر رس ۱۳۹۷نقش داشته است و در سه ماهه اول سال  یاقتصاد

 زانیکم به م یهابا نوسان ویدر سه سنار توانیم رانیبخش در ا نیدر ا یادکم نوسان رشد اقتص

 در نظر گرفت. یگروه کشاورز یدرصد در سهم از رشد را برا ۱/۰

 استان یبخش کشاورز یدیکل یهاشاخص لیتحل ـ 4 ـ 9

 یکارو جنگل یکشاورز ـ 1 ـ 4 ـ 9

واحد تولیدی  ۱۶۸۵۳۲، تعداد ۱۳۹۳اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی  بر

استان شناسایی شده است که حداقل به برداری کشاورزی در سطح کشاورزی، تحت عنوان بهره

ای، پرورش دام پرورش ماکیان به روش سنتی های زراعت، باغداری، تولید گلخانهیکی از فعالیت

ها توسط اشخاص حقیقی یا برداریاند. اکثریت مطلق این بهرهبودهو پرورش زنبور عسل مشغول 

برداری کشاورزی تحت اداره اشخاص هبهر ۱۶۰شوند و تنها همان کشاورزان و دامداران اداره می

  حقوقی )شرکت رسمی و موسسات عمومی( قرار داشته است.
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 -(1393آبان  یهای کشاورزی برحسب نوع فعالیت و شهرستان: )سرشمار: بهره برداری2-9جدول 

 (ی)بهره بردار

 باغداری زراعت شهرستان
 کشت

 ایگلخانه

پرورش دام 

 سنگین

پرورش دام 

 سبک

زنبور 

 عسل

 ۱ ۷۱۶۳ ۱۰۹۰ ۷۳ ۴۳۰۷ ۲۹۱۶ ایرانشهر

 ۰ ۱۰۸۰۳ ۳۱۸۸ ۲ ۱۲۴۴ ۴۷۶۸ چابهار

 ۱۶ ۸۹۷۰ ۱۰۵۴ ۱۱۰ ۶۱۶۲ ۶۸۲۷ خاش

 ۲ ۵۱۲۵ ۳۰۰۴ ۳ ۵۳۵۱ ۳۸۸۲ دلگان

 ۵ ۲۵۶۷ ۱۱۳۱ ۱۵ ۸۴۴ ۲۹۹۲ زابل

 ۵ ۵۸۶۱ ۹۱۸ ۳ ۵۹۰۰ ۱۸۲۹ مهرستان

 ۲ ۵۶۲۱ ۱۰۴۸ ۱۶ ۱۹۵۱ ۱۵۵۹ زاهدان

 ۲۰ ۴۱۴۱ ۲۱۸۵ ۸۰ ۳۱۹ ۵۶۳۰ زهک

 ۲ ۸۷۰۵ ۶۳۲ ۴۷ ۶۹۲۷ ۲۲۵۱ سراوان

 ۰ ۱۵۸۱۰ ۱۴۳۱ ۸ ۱۰۷۰۸ ۶۴۳۴ سرباز

 ۱ ۵۲۴۶ ۶۸۹ ۷ ۴۳۷۶ ۱۶۲۲ سیب و سوران

 ۰ ۴۴۳۵ ۱۴۵ ۱ ۳۷۰۵ ۱۸۳۶ فنوج

 ۴ ۶۴۱۸ ۱۸۶۵ ۷ ۳۰۱۲ ۳۸۵۳ قصرقند

 ۰ ۴۹۱۰ ۱۰۲۷ ۰ ۱۱۲۸ ۱۳۹۲ کنارک

 ۲۵ ۲۹۳۲ ۲۸۰ ۴۹ ۲۲۳۵ ۲۳۲۰ میرجاوه

 ۵ ۱۱۹۷۱ ۶۷۶ ۶ ۷۴۶۰ ۱۷۲۷ نیکشهر

 ۱ ۳۸۶۲ ۱۳۲۵ ۳۴ ۱۰۵ ۴۶۴۵ نیمروز

 ۶ ۵۱۲۷ ۱۵۰۸ ۳۰ ۸۳۹ ۶۰۸۶ هامون

 ۱ ۵۳۲۱ ۱۴۲۹ ۵۲ ۴۹۵ ۶۱۶۳ هیرمند

 96 124988 24625 543 67068 68732 جمع

 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار
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آبان  یهای کشاورزی برحسب نوع فعالیت و شهرستان: )سرشمار: بهره برداری2-9جدول ادامه 

 (یبردار)بهره -(1393

 شهرستان
پرورش دام 

 سنگین

پرورش دام 

 سبک

پرورش کرم 

 ابریشم

پرورش طیور به 

 روش سنتی

پرورش 

 ماهی

 ۲۳ ۶۹۵ ۰ ۷۱۶۳ ۱۰۹۰ ایرانشهر

 ۰ ۴۱۰ ۰ ۱۰۸۰۳ ۳۱۸۸ چابهار

 ۲۱ ۴۴۰۰ ۰ ۸۹۷۰ ۱۰۵۴ خاش

 ۱ ۲۲ ۰ ۵۱۲۵ ۳۰۰۴ دلگان

 ۲۴ ۳۳۱۷ ۰ ۲۵۶۷ ۱۱۳۱ زابل

 ۹ ۲۱۳ ۰ ۵۸۶۱ ۹۱۸ مهرستان

 ۲۴ ۲۸۱۸ ۰ ۵۶۲۱ ۱۰۴۸ زاهدان

 ۲۳۳ ۳۱۶۲ ۰ ۴۱۴۱ ۲۱۸۵ زهک

 ۲ ۹۹۷ ۰ ۸۷۰۵ ۶۳۲ سراوان

 ۱۲ ۶۹۴ ۰ ۱۵۸۱۰ ۱۴۳۱ سرباز

 ۱۰ ۲۳۳ ۰ ۵۲۴۶ ۶۸۹ سیب و سوران

 ۳ ۱۷۳ ۰ ۴۴۳۵ ۱۴۵ فنوج

 ۳ ۶۵۴ ۰ ۶۴۱۸ ۱۸۶۵ قصرقند

 ۰ ۹۶۸ ۰ ۴۹۱۰ ۱۰۲۷ کنارک

 ۲۴ ۲۳۴۸ ۰ ۲۹۳۲ ۲۸۰ میرجاوه

 ۲ ۹۶ ۰ ۱۱۹۷۱ ۶۷۶ نیکشهر

 ۲۶ ۳۴۶۱ ۰ ۳۸۶۲ ۱۳۲۵ نیمروز

 ۲۰ ۳۶۹۶ ۰ ۵۱۲۷ ۱۵۰۸ هامون

 ۸۰ ۴۵۶۸ ۰ ۵۳۲۱ ۱۴۲۹ هیرمند

 517 32925 0 124988 24625 جمع

 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار
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مربوط به  بیاستان به ترت یکشاورز یهایبرداربهره نیتربیش دهدیآمارها نشان م

 ستانیآب سدر استان کم یاباشد. کشت گلخانهیم یپرورش دام سبک، زراعت و باغدار ربخشیز

و کنترل مصرف  تیریمد نیمحصول در ح دیتول شیافزا یهااز راه یکیتواند یو بلوچستان که م

  ،یابردار کشت گلخانهبهره ۵۴۳که از  یابه گونه ستیبرخوردار ن یخوب تیآب باشد از وضع

بردار را دارا بهره نیتربیشبردار بهره ۷۳با  رانشهریو ا ۸۰، زهک با ۱۱۰خاش با  یهاشهرستان

متاسفانه استان  زیبردار نبهره ۸۱۷با  یبردار و ماهبهره ۹۶زنبور عسل با هستند. در حوزه پرورش 

 ندارد. یمطلوب گاهیجا

 

 

 (1393آبان  ی)سرشمار تیاستان برحسب نوع فعال یکشاورز یهایبردار: بهره2-9شکل 

 

باشد یهکتار م ۲۰تر از تا کم ۵ یهانیسهم مربوط به زم نیتربیش ،ینظر وسعت اراض از

بردار بهره نیتربیشاست که  یدر حال نی. اردیگیبا اندازه متوسط قرار م یهانیکه در رده زم

 نیهستند. ا تیهکتار مشغول به فعال کیتر از کم یهانیبردار در زمبهره ۴۸۸۷۷با  یکشاورز

 متیق شیزااف ینامتناسب قشر کشاورز در استان و از طرف یمال تیوضع انگرینوبه خود ب بهمسئله 
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بزرگ  اسیبه مق یکشاورز یهانیو گسترش زم دیخر ییکشاورزان توانا جهیباشد. در نتیم نیزم

 .را ندارند

 

 

آبان  یکشاورزی در استان )سرشمارهای برحسب وسعت اراضی برداری: مساحت زمین بهره3-9شکل 

1393) 

 

استان باغ و قلمستان بوده  یکشاورز یهانیدرصد از زم ۵۲ یسرشمار نیبا آخر مطابق

درصد از کل  ۸۲ یاریآب ستمیاند. از نظر نوع سداده لیتشک یزراع یرا اراض یدرصد مابق ۴۸و 

به  یاریآب ستمیچه سباشد. چنانیم میدرصد د ۱۸و تنها  یاستان از نوع آب یکشاورز یهانیزم

و  یبه صورت آب یاراض یهانیدرصد از زم ۷۸گردد یشود مشخص م یبررس نیزم وعن کیتفک

 میدرصد د ۲و تنها  یدرصد آب ۹۸آمار در باغ و قلمستان  نیشود. ایم یاریآب میدرصد د ۲۲

ذکر است در سطح استان تنها در شهرستان چابهار محصوالت کشت انیگزارش شده است. شا

، سطح زیرکشت ۱۳۹۷هکتار وجود دارد. در سال ۱۳۹۲۰کشت  ریبا سطح ز یمیشده د

باشد که نسبت به سال هکتار می ۱۴۰۵۲۴محصوالت ساالنه اعم از آبی و دیم در سطح استان 

درصد  ۱۰درصد کشت آبی و  ۹۰کشت دهد که از این میزان درصد کاهش را نشان می ۲۸قبل 

 کشت دیم به خود اختصاص داده است.

48877

39486

12446

2866

731

10095

83800

104101

79681

60701

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

کمتر از یک هکتار

یک تا کمتر از پنج هکتار

پنج هکتار تا کمتر از بیست هکتار

بیست هکتار تا کمتر از پنجاه هکتار

پنجاه هکتار و بیشتر

(هکتار)مساحت  تعداد بهره برداری
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 (1393 آبان سرشماری) استان در وسعت برحسب کشاورزی هایبرداریبهره زمین نوع: 4-9شکل 

 

 
 سطح زیرکشت محصوالت ساالنه در استان یاریآب ستمی: س5-9شکل 

 

اراضی زراعی

انباغ و قلمست۴۸%

۵۲%
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 (1393آبان  یهای با زمین در استان به تفکیک آبی و دیم )سرشماربرداری: مساحت بهره6-9شکل 

 

 ترتیب مربوط به سایر محصوالت زراعی، گندم، جو و برنجین سطح کشت استان بهتربیش

درصد  ۷۹درصد گندم استان،  ۹۷دهد که باشد. بررسی نوع آبیاری این محصوالت نشان میمی

شوند که با درصد سایر محصوالت زراعی با سیستم آبی کشت می ۶۵درصد برنج و  ۱۰۰جو، 

آبی، خشکسالی و دمای باالی استان و تبخیر باالی ناشی از آن نیازمند تغییر توجه به مشکل کم

 باشد.بیاری در سطح استان میآهای نوین متناسب با اقلیم و استفاده از روش الگوی کشت

82% 78%

98%

18% 22%

2%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

کل اراضی زراعی باغ و قلمستان

آبی  دیم
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 (1393آبان  ی: سطح کاشت محصوالت زراعی استان برحسب نوع محصول )سرشمار7-9شکل 

 

 
 استان در کشت محصول، نوع برحسب باز فضای در زراعی محصوالت کاشت سطح: 8-9شکل 

 (1393 آبان سرشماری)

 

باغ و قلمستان در استان را کاشت ساده )تک یدارا یهایبرداردرصد از مساحت بهره ۸۵

باشد. با ی( میمربوط به کاشت مخلوط )چندمحصول یدرصد مابق ۱۵داده و  لی( تشکیمحصول

 یافزوده محصوالت متنوع کشاورزارزش یدر کشور و استان و از طرف نیو زمتوجه به ارزش آب 

 کند. دایسوق پ یبه سمت کشت مخلوط چندمحصول دیانوع کشت استان ب

97%

79%

100%

65%

3%

21%

0%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

گندم

جو

برنج

ساير محصوالت زراعی

ديم آبی 
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 نوع کشت کیهای دارای باغ و قلمستان در استان به تفکبرداری: مساحت بهره9-9شکل 

 

به گزارش سازمان جهاد کشاورزی، مقدار تولید محصوالت  ۱۳۹۵-۹۶سال زراعی  در

درصد  ۷۱ای با تن بوده است که نباتات علوفه ۲۱۵۸۳۴۳کشاورزی اصلی به هکتار با میزان تولید 

 زانیاند. مترین سهم را از تولید در میان محصوالت داشتهدرصد بیش ۲۲و محصوالت جالیزی با 

تن در  ۸/۱۵۴۳۷۵۷به  ۱۳۹۵-۹۶تن در سال  ۱۵۹۸۶۹۱در استان از  یالوفهنباتات ع دیتول

شده کشت یزیمحصوالت جال دتولی. است داشته کاهش درصد – ۴/۳که  دهیرس۱۳۹۶-۹۷سال 

 نیتربیشدرصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.  -۱۹/۱۰ زین ۱۳۹۶-۹۷در سال 

 باشد.یکاهش نسبت به سال گذشته م ددرص – ۵/۴۲مربوط به غالت با  زین دیکاهش تول

 

 

تک)کاشت ساده 

%۸۵(محصولی

کاشت مخلوط  

(چند محصولی)

۱۵%

(تک محصولی)کاشت ساده  (چند محصولی)کاشت مخلوط 
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 استان یمحصوالت کشاورز دیسطح تول: 3-9جدول 

 شرح
 1396-97 سال 1395-96 سال

 تولید سطح تولید سطح

 ۱۳۵۹۳۳ ۴۵۰۵۲ ۲۳۶۵۸۶ ۹۳۶۷۵ غالت

 - - - - حبوبات

 ۳/۴۷۸۶۵۲ ۵/۲۰۷۵۳ ۵۳۲۹۸۱ ۲۳۸۹۴ جالیزی محصوالت

 - - - - سبزیجات

 ۸/۱۵۴۳۷۵۷ ۵۰۳۶۷۱ ۱۵۹۸۶۹۱ ۵۰۲۹۹ ایعلوفه نباتات
 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

 

 

نباتات صنعتی( در سال  یاصلی ساالنه استان )به استثنا یمحصوالت کشاورز دی: مقدار تول10-9شکل 

1397 

 

های روغنی تن، دانه ۲۳۵۳در زمینه تولید نباتات صنعتی، با میزان تولید  ۱۳۹۷سال  در

انواع توتون و تنباکو  نیچنترین سهم از میزان تولید را در استان داراست. همدرصد بیش ۸۹با 

 شت شده است.نسبت به سال گذشته در سطح استان ک رییتن ساالنه بدون تغ ۲۵۰با 
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 1397برخی از نباتات صنعتی استان در سال  دی: مقدار تول11-9شکل 

 

هکتار در  کی یاستان به ازا یچند نمونه از محصوالت کشاورز دیتول نهیهز متوسط

 نیتربیش بیترتبه یو گندم آب یهندوانه آب از،یپ ،ینشان داده شده است. گوجه فرنگ زیرجدول 

متوسط کشت  نهیهز شیافزا زانیدهند. میبه خود اختصاص م یسال زراع کیرا در  دیتول نهیهز

 عبارت است از: ینسبت به سال گذشته زراع ۱۳۹۶-۹۷ یراعمحصوالت در سال ز

 داشته است. شیدرصد افزا ۲۱۳ یهر هکتار گندم آب دیتول نهیهز •

 داشته است. شیدرصد افزا ۴/۴ یهر هکتار جو آب دیتول نهیهز •

 هش داشته است.کا درصد – ۶/۱۶ یاهر هکتار ذرت دانه دیتول نهیهز •

 .است داشته کاهش درصد – ۵/۱۹هر هکتار  دیتول نهیهز •

 داشته است. شیدرصد افزا ۷/۲۳ یهر هکتار گوجه فرنگ دیتول نهیهز •

 درصد کاهش داشته است. -۴/۲۲ ازیهر هکتار پ دیتول نهیهز •
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 (الیمتوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزی استان در یک هکتار )هزار ر: 4-9جدول 

 1396-97 سال 1395-96 سال شرح

 ۷۲۷۲۷۸۵ 2321208 آبی گندم

 ۲۰۷۸۷۱۱ 1990689 آبی جو

 ۲۳۸۱۴۱۴ 2857345 ای دانه ذرت

 ۷۷۶۶۷۳۴ 9652712 آبی هندوانه

 ۰ ۰ زمینی سیب

 ۹۱۸۲۲۶۵ 7421656 فرنگی گوجه

 ۷۸۱۵۰۵۴ 10070215 پیاز
 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

توان مشاهده کرد یهر هکتار گندم در استان م دیتول نهیهز ریگچشم شیافزا لیدر تحل

درصد برداشت  ۶درصد داشت و  ۶درصد کاشت،  ۷ ن،یمربوط به زم دیتول نهیدرصد هز ۸۱که 

 لیبدر استان از ق یدیمحصوالت تول ریکدام از سا چیدر ه نیزم نهیبه هز یوابستگ نیباشد. ایم

درصد،  ۴۷با  ازیکه پ دهندیبرداشت آمارها نشان م نهی. در زمشودینم دهید ندوانهجو و برنج و ه

برداشت را به خود اختصاص  نهیهز نیتربیشدرصد  ۳۵با  یدرصد و هندوانه آب ۴۳با  یگوجه فرنگ

 .دهندیم

 
: متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکیک زمین و مراحل مختلف 12-9شکل 

 کاشت، داشت و برداشت
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شده است که نسبت به سال  هکتار گزارش ۴۷۰، ۱۳۹۷کاری در سال مساحت جنگل

درصد آن را بخش دولتی به عهده داشته است. با  ۱۰۰برابر شده است و   ۱۷به  کیگذشته نزد

ن آ زانیم نیتربیشنبوده و  ریچند سال اخ یکارجنگل زانیم نیتربیش زانیم نیحال ا نیا

 ۱۳۹۷در سال  دیولت زانیم زیباشد. در بخش نهالستان نیم هکتار ۱۰۵۰با  ۱۳۹۳مربوط به سال 

نهال  دیتول زانیم نیتربیشحال  نیدرصد رشد داشته است. با ا ۹/۲۶نسبت به سال گذشته 

 ۱۳۹۷در سال  دیتول زانیاز م شیدرصد ب ۷۰اصله بوده که  ۸۴۳۰۰۰با  ۱۳۹۴مربوط به سال 

 باشد.یم

 

 کاری برحسب نوع مالکیت و نهالستان و تولید آن در استانجنگل تی: وضع5-9جدول 

 شرح
 سال

1393 

 سال

1394 

 سال

1395 

 سال

1396 

 سال

1397 

 مساحت

 کاریجنگل
 )هکتار(

 ۴۷۰ ۵۰ ۰ ۵۵ ۱۰۵۰ دولتی

 ۰ ۴۰ ۳۲۰ ۰ ۰ خصوصی

 ۴۷۰ ۹۰ ۳۲۰ ۵۵ ۱۰۵۰ جمع

 نهالستان

 مساحت
 )هکتار(

۸۸/۳۴ ۸۸/۳۴ ۲/۴۲ ۲۵/۳۹ ۲۵/۳۹ 

 تولید
 )اصله(

۶۴۰۰۰۰ ۸۴۳۰۰۰ ۵۷۳۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰ 

 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

 التیو ش یدامپرور ـ 5 ـ 9

راس گوسفند و  ۷۴۴۶۹۰راس گاو و گوساله،  ۸۸۶۵۹زمان اجرای سرشماری، تعداد  در

، ۱۳۹۷های دارای دام استان بوده است. در سال برداریراس بز و بزغاله در بهره ۱۳۳۸۸۳۳بره و 

شده اعم از گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، شتر و بچه شتر در استان تعداد دام ذبح

درصد و  ۸/۰درصد، بز و بزغاله  ۲۸و نفر بوده است که از این تعداد گوسفند و بره  رأس ۴۲۵۱۷

 اند. درصد را به خود اختصاص داده ۱۵درصد و شتر و بچه شتر  ۵۶گاو و گوساله 
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درصد  ۱۳بز و  ریدرصد ش ۲۵گاو،  ریشده در استان را شدیتول ریدرصد از ش ۶۲حدود  در

 دیمقدار تول ۱۳۹۶آمار، در سال  نیطبق آخر نیچن. همدهندیم لیگوسفند تشک ریرا ش یمابق

بوده  لوگرمیک ۳۴۳۱۲۱مو و کرک  دیو مقدار تول لوگرمیک ۵۸۵۳۵۸پشم گوسفند در استان 

 است. 

 
 : مقدار تولید شیر هریک از انواع دام در استان13-9شکل 

 

 ختهیدرصد را گاو آم ۲۲ ل،یدرصد را گاو اص ۵۹گاو و گوساله استان،  ینژاد بیاز نظر ترک

 دهند.یم لیتشک یدرصد را گاو بوم ۱۹و 

%۱۳گوسفند

%۲۵بز

%۶۲گاو
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 نیهای صنعتی فعال در روز آمارگیری بر حسب نژاد )آخر: تعداد گاو و گوساله گاوداری14-9شکل 

 (1395سال  یسرشمار

 

الشه در سال  ۱۱۹۸۶به  ۱۳۹۳الشه در سال  ۱۱۲۹شده از گوسفند و بره ذبح تعداد

شده در سال حال تعداد بز و بزغاله و گاو و گوساله ذبح نیکرده است. با ا دایپ شیافزا ۱۳۹۷

 درصد کاهش داشته است.  -۶/۶۵و  -۶/۵۹ بیترتبه ۱۳۹۳نسبت به سال  ۱۳۹۷

هاست. با بحث پروار کردن دام قبل از ذبح آن یپارامترها در دامپرور نیتراز مهم یکی

و  تانسیاستان س قیکشور از کشور پاکستان و از طر ازیاز دام مورد ن یادیتوجه به ورود بخش ز

 شیها را افزاافزوده گوشت آنها ارزشگونه دام نیو پروار کردن ا یبا نگهدار توانیبلوچستان، م

در سال  لوگرمیک ۳/۱۸که متوسط وزن هر الشه گوسفند و بره از  دیفهم توانی. از آمارها مادد

است. به طور مشابه در مورد متوسط وزن الشه بز و بزغاله  افتهیکاهش  لوگرمیک ۴/۱۷به  ۱۳۹۳

 نیکاهش داشته که ا لوگرمیک ۱۵به  ۱۳۹۳در سال  لوگرمیک ۷/۱۶صادق بوده و از  زیشده نذبح

متاسفانه تا  نهیزم نیباشد و در ایم یشنهادیافزوده پارزش شیافزا ستایبر خالف س ئلهمس

استان صورت  یو جهاد کشاورز یهمانند دامپزشک ربطیذ یهادستگاه یاز سو یاقدام چیکنون ه

 نگرفته است.

%۵۹اصیل
%۲۲آمیخته

%۱۹بومی



 

 

 کیلوگرم( –) الشه های رسمی استانشده در کشتارگاهذبح تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام: 6-9جدول 

 نوع دام
1393 1394 1395 1396 1397 

 وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد

 ۲۰۸۵۱۶ ۱۱۹۸۶ 88818 ۵۴۵۱ 80845 ۴۹۴۷ 38518 ۲۳۶۹ 20619 ۱۱۲۹ گوسفند و بره

 ۵۳۵۲ ۳۵۷ 59430 ۳۷۳۰ 54835 ۲۸۷۷ 35019 ۲۱۸۷ 14742 ۸۸۴ بز و بزغاله

 ۵۲۸۱۸۷۷ ۲۳۸۷۲ 15426179 ۷۲۳۲۰ 17820183 ۸۳۴۲۹ 27891139 ۱۲۲۰۴۷ 14987784 ۶۹۳۷۶ گاو و گوساله

گاومیش و بچه 
 گاومیش

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۱۴۱۱۸۱۹ ۶۳۰۲ 1822631 ۷۸۹۳ 506681 ۲۳۱۰ 471760 ۲۰۹۶ 99610 ۴۵۱ شتر و بچه شتر
 ۱۳۹۷ استان یسالنامه آمار: مأخذ
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 های رسمی استانشده در کشتارگاهمتوسط وزن هر الشه دام ذبح: 15-9شکل 

 

 یرییعدد نسبت به سال گذشته تغ ۲۱۹با  ۱۳۹۷استان در سال  یهایتعداد مرغدار

اند که فعال بودهریسال غ نیواحد در ا ۵۶فعال و  یواحد صنف ۱۶۳تعداد  نینداشته است. از ا

مجموع  اند. تعدادخود را از سر گرفته تیفعال مجددا فعالریواحد غ ۸نسبت به سال گذشته تعداد 

 هزار قطعه گزارش شده است. ۵۶۳۵ها یمرغدار نیا تیظرف

 هادهنده مرغ گوشتی بر حسب وضع فعالیت و ظرفیت سالنپرورشهای مرغداری:7-9جدول 

 1397 سال 1396 سال شرح

 تعداد
 مرغداری

 ۲۱۹ ۲۱۹ کل

 ۱۶۳ ۱۵۵ فعال

 ۵۶ ۶۴ غیرفعال

 ۵۶۳۵ ۵۶۳۵ قطعه( )هزار ظرفیت
 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

 

1393 1394 1395 1396 1397
گوسفند و بره 18.3 16.25 16.3 16.3 17.4

بز و بزغاله 16.7 16 19 15.9 15

گاو و گوساله 216 228.5 213.5 213.3 221.2

شتر و بچه شتر 220.8 225 219.3 230.9 224
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 ،یصنعت یهایو گاودار یدهنده مرغ گوشتپرورش یهایمرغدار داتیانواع تول انیدر م

گاو  ریش نیچناند. همارزش را داشته نیتربیش الیر ونیلیم ۵۷۵۰۵۰با  افتهیمرغ زنده پرورش

 دوم از نظر ارزش قرار دارد. گاهیدر جا الیر ونیلیم ۳۵۹۴۷با  زین یدیتول

 

 

های صنعتی دهنده مرغ گوشتی و گاوداریهای پرورشمرغداریارزش انواع تولیدات : 16-9شکل 

 (1394آمار سال  نی)آخر

 

های که مربوط به آب ۱۳۹۷صید آبزیان در استان سیستان و بلوچستان در سال  مقدار

دهد و درصد رشد را نشان می ۹تن است که در مقایسه با سال قبل  ۳۲۸۲۷۹باشد، جنوب می

چنین در بخش مقدار تولید باشد. همبوط به صید میگو دریایی میدرصد مر ۲/۰از این مقدار 

باشد که نسبت به سال قبل تن می ۱۴۱۰۰پروری تولید آبزی مجموع، ۱۳۹۷پروری در سالآبزی

درصد شامل مزارع پرورش  ۲۱پروری درصد کاهش داشته است. از مجموع میزان تولید آبزی ۳

 باشد.ماهی و میگو می

باشد که از این فروند می ۲۶۳۹، ۱۳۹۷صیادی در سطح استان در سال شناورهای تعداد

درصد مربوط به کشتی می ۰۳/۰درصد مربوط به لنج و  ۳۴درصد مربوط به قایق،  ۶۶تعداد 

572050

4927

4916

35947
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شرکت تعاونی کشاورزی فعال در اداره کل تعاون روستایی استان ثبت  ۲۰، ۱۳۹۷باشد. در سال 

هزار ریال بوده است  ۱۴۱۷۰۷۳ها برابر است. سرمایه این شرکت داشتهنفر عضو  ۱۵۷۱شده که 

های کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان و تعداد تعاونی

درصد  ۷و  ۳ترتیب عضو بوده است که نسبت به سال قبل به ۶۳۶۸تعاونی با  ۶۷۱ ،۱۳۹۷سال 

 دهد.افزایش را نشان می

 در استان التیش یهاشاخص: 8-9جدول 

 شرح
 سال

1393 

 سال

1394 

 سال

1395 

 سال

1396 

 سال

1397 

 میگو و ماهی پرورش مزارع مساحت
 )هکتار(

- - ۵۹۰۲۴۵ ۵۹۰۶۲۳ ۵۹۰۸۷۰ 

 ۱۵۵۰ ۱۰۲۶ ۵۷۰ ۳۰۳ ۲۱۰ پرورشی)تن( میگوی تولید میزان

( پروریآبزی و )صید تولید میزان

 )تن(
۲۱۳۶۹۵ ۲۳۰۹۹۸ ۲۵۰۰۴۳ ۳۰۱۸۰۵ ۳۲۷۲۷۹ 

 بچه هایگونه انواع تولید میزان
 قطعه( )هزار ماهیان

۲۵۷۵ ۲۷۴۰ ۴۳۵۰ ۴۸۴۲ ۳۴۴۳ 

 صیادی شناور تعداد

 ۱۷۳۱ ۱۷۲۹ ۱۷۳۳ ۱۷۳۳ ۱۸۲۳ قایق

 ۹۰۷ ۹۲۱ ۱۴۲۳ ۹۲۳ ۹۲۹ لنج

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ کشتی

 ۲۶۳۹ ۲۶۵۱ ۳۱۵۷ ۲۶۵۷ ۲۷۵۲ جمع

 ۲۷۸۰۵ ۲۸۰۷۷ ۳۱۷۸۶ ۲۸۰۵۱ ۲۸۱۵۱  صیاد تعداد

 ۳۲۱۳۱ ۳۱۷۸۶ ۳۱۷۸۶ ۷۲۸۸۸ ۸۴۶۳۳ صید زیربخش شاغالن تعداد

 ۱۷۳۱ ۱۴۹۱ ۱۸۴۴ ۲۴۵۷ ۱۹۱۶ پروریآبزی بخش زیر شاغالن تعداد
 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

 یافزوده بخش کشاورزسهم ارزش ـ 1 ـ 5 ـ 9

کل کشور  یاستان از کشاورز یبخش کشاورزافزوده دهند که سهم ارزشنشان می آمارها

 نیپیدا کرده است با ا شیافزا ۱۳۹۵درصد در سال  ۲۵/۳به عدد  ۱۳۹۰درصد در سال  ۸۵/۲از 

 یهاتیهستند و مشغول به فعال نیاستان روستانش تیاز جمع یمین نکهیحال با توجه به ا
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ها میزان مطلوبی نیست استان ریبا سا سهیافزوده در مقاارزش زانیم نیا ،یو دامپرور یکشاورز

 باشد.یاستان در کشور م یافزوده کشاورزسهم ارزش شیافزا یبرا رانیمد یزیربرنامه ازمندیو ن

 

 

 کل کشور یاستان از کشاورز یافزوده بخش کشاورزسهم ارزش: 17-9شکل 

 در استان و کشور التیو ش یکشاورز گاهیجا یبررس ـ 6 ـ 9

 تعداد گاو و گوساله در  زانیم نیتربیش النیگ و یشرق جانیمازندران، اذربا یهااستان

 نیو بلوچستان در ا ستانیاند. استان سبه خود اختصاص داده ۱۳۹۶کشور را در سال 

 .قرار دارد یام کشور ۱۶ گاهیکشور و در جا انهیشاخص در م

 تعداد  نیتربیش یدارا یشرق جانیو آدربا یغرب جانیآذربا ،یخراسان رضو یهااستان

از نظر  یام کشور ۱۱و بلوچستان در رتبه  ستانیگوسفند و بره در کشور هستند. استان س

 تعداد گاو و گوسفند قرار دارد. 

 ز و تعداد ب نیتربیشو بلوچستان و کرمان در رتبه اول تا سوم  ستانیفارس، س یهااستان

 اند.قرار گرفته ۱۳۹۶در کشور در سال  بزغاله
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 تهران،  یهادر کشور، استان یدهنده مرغ گئشترشوپر یهایتعداد مرغدار یدر بررس

شاخص  نیام قرار دارند. در ا ۲۷ام تا  ۲۴و بلوچستان، زنجان و بوشهر در رتبه  ستانیس

 ر دارند.در رتبه اول تا سوم قرا یمازندران، اصغهان و خراسان شمال یهااستان

 ا ب سهیدر مقا یمرغ گوشت دیاز نظر مفدار تول یام کشور ۲۷و بلوچستان در رتبه  ستانیس

در کشور مربوط  یمرغ گوشت دیاول تا سوم از نظر تول یهاگاهیها قرار دارد. جااستان ریسا

 باشد.یم یمازندران، گلستان و خراسان رضو یهابه استان

 در  یگوسفند ریش دیاز نظر مقدار کل تول یام کشور ۱۴ گاهیو بلوچستان در جا ستانیس

در رتبه  یو خراسان رضو یغرب جانیآذربا ،یشرق جانیآذربا یهاکشور قرار دارد. استان

 قرار دارند. یاول تا سوم کشور

 ر و بلوچستان د ستانیو س یشرق جانیفارس، کرمان، خوزستان، کرمانشاه، آذربا یهااستان

 بز در کشور قرار دارند. ریش دیاز نظر مقدار کل تول یرتبه اول تا ششم کشور

 رد و در ندا یمطلوب گاهیگاو جا ریش دیکل تول زانیو بلوجستان از نظر م ستانیاستان س

در رتبه اول  یاصفهان، تهران و خراسان رضو یهاقرار دارد. استان یام کشور ۲۷ گاهیجا

  شاخص قرار دارند. نیتا سوم ا
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 تعداد گاو و گوساله: 9-9جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 تعداد گوسفند و بره: 10-9جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه

 



 273│یکشاورزنهم:   فصل

 تعداد بز و بزغاله: 11-9جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 یدهنده مرغ گوشتپرورش یتعداد مرغدار: 12-9جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 یدهنده مرغ گوشتپرورش یهایتوسط مرغدار یمرغ گوشت دیمقدار تول: 13-9جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 یگوسفند ریش دیمقدار کل تول: 14-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 بز ریش دیمقدار کل تول: 15-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 گاو ریش دیتولمقدار کل 16-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 در رتبه اول تا سوم و استان  یشرق جانیو آذربا یخراسان رضو ،یغرب جانیآذربا یهااستان

 پشم گوسفند در کشور قرار دارند. دیام مقدار کل تول ۱۸ گاهیو بلوچستان در جا ستانیس

 در  لوگرمیک ۳۴۳۱۲۱و بلوچستان با  ستانیکرک و مو بز، استان س دیاز نظر مقدار کل تول

 قرار دارد.  ۱۳۹۶در سال  ینخست کشور گاهیجا

 در  یشرق جانیفارس و آذربا ،یخراسان رضو یهاگوشت قرمز، استان دیاز نظر مقدار تول

 ام قرار دارند. ۱۸ گاهیو بلوچستان در جا ستانیاول تا سوم و استان س گاهیجا

 شت مرغ در کشور قرار دارد. وگ دیام مقدار تول ۲۸ گاهیو بلوچستان در جا ستانیاستان س

 شاخص قرار دارند. نیمازندران، گلستان و اصفهان در رتبه اول تا سوم ا یهااستان

 در  ۱۳۹۶مرغ را در سال تخم زانیم نیتربیشو اصفهان  یاستان تهران، خراسان رضو

 شاخص قرار گرفته است. نیام ا ۲۵ گاهیو بلوچستان در جا ستانیاند. سکرده دیکشور تول

  نییتن گزارش شده که در پا ۴۸و بلوچستان  ستانیعسل در س دیمقدار تول ۱۳۹۶در سال

 .ردیگیرده در کشور قرار م نیتر

 ام  ۱۱ گاهیدر جا یپروریآبز نهیباال در زم لیو بلوچستان با وجود پتانس ستانیاستان س

 یپروریدر رتبه اول تا سوم آبز النیو گ تانسمازندران، خوز یهاقرار دارد. استان یکشور

 قرار دارند. یکشور

 یپروریبخش آبز نیتعداد شاغل نیتربیش یخوزستان، هرمزگان و مازندران دارا یهااستان 

قرار  یام کشور ۶ گاهیو بلوچستان در جا ستانیاند. سبوده ۱۳۹۶در کشور در سال  التیش

 گرفته است.

 زانیپنجم تا هفتم از نظر م گاهیو بلوچستان در جا ستانیخوزستان، گلستان و س یهااستان 

  در کشور قرار دارند. یکارمساحت جنگل
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 پشم گوسفند دیمقدار کل تول: 17-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 کرک و مو بز دیمقدار کل تول: 18-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 گوشت قرمز دیمقدار تول: 19-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 گوشت مرغ دیمقدار تول: 20-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 مرغتخم دیمقدار تول: 21-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه

 



 285│یکشاورزنهم:   فصل

 عسل دیمقدار تول: 22-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 یپروریآبز دیمقدار تول: 23-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 (یپرور ی)آبز التیبخش ش ریز نیتعداد شاغل: 24-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 یکارمساحت جنگل: 25-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 یهاتانسنهال در کشور قرار دارند. ا دیتول ازدهمیو بلوچستان در رتبه  ستانیاستان س 

 نهال در کشور قرار دارند. دیدر رتبه اول تا سوم تول النیو گ المیمازندران، ا

 کشور در سال یمحصوالت باغ دیو بلوچستان در رتبه هفتم مقدار تول ستانیاستان س 

مازندران، کرمان و  یهااستان اریشاخص در اخت نیاول تا سوم ا یهاقرار دارد. رتبه ۱۳۹۶

 باشد.یم یغرب جانیآذربا

 و  ستانیگردد استان سیمساحت کل باغ و قلمستان در کشور مشخص م زانیم یبا بررس

کرمان، فارس و خراسان  یهاشاخص قرار دارد. استان نیام ا ۱۰ گاهیبلوچستان در جا

  ساحت کل باغ و قلمستان در کشور قرار دارند.م زانیدر رتبه اول تا سوم از نظر م یرضو
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 نهال دیتول: 26-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 یمحصوالت باغ دیمقدار تول: 27-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه
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 مساحت کل باغ و قلمستان: 28-9جدول 

  
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶سال  یآمار یهاشاخص یکشور براساس برخ یهااستان یبندمأخذ: رتبه



 293│یکشاورزنهم:   فصل

 هاچالش ـ 7 ـ 9

 :گرددیم یبندگروه دسته ۳در قالب  التیش یهاتیمشکالت مرتبط با فعال

 .گویو م ی( مشکالت مربوط به پرورش ماهالف

 .یادیو ص دی( مشکالت مربوط به صب

 .یالتیش یلیتبد عی( مشکالت مربوط به صناج

 

 :یپروریحوزه آبز -الف

 .هکتار ۴۰۰۰: گواتر –غرب باهوکالت  یگویکل مجتمع پرورش م مساحت

 .هکتار ۶۶۰: حدود ییربنایز ساتیتأس

 شود.یم یبندمیتقس یو جنوب یدو بخش شمال به

 دیمزرعه با سطح مف ۹۱)که حدود  یهکتار ۲۰ پیمزرعه با طرح ت ۱۰۷: یفاز شمال •

 است.( دهیرس یبردارهکتار به بهره ۱۴۱۰حدود 

درصد  ۵۰مزرعه حدود  کیمزرعه کامل و  ۳)که  یهکتار ۲۰۰مزرعه  ۶: با یفاز جنوب• 

 است.( دهیرس یبردارهکتار به بهره ۴۳۰ دیبا سطح مف

 .هکتار ۱۸۵۰: حدود: یبردارکل آماده بهره دیسطح مف •

 

 در بانک عامل: گویپرورش م یهاطرحمرتبط با  مشکالت

 :ریز لیها به دالدر بانک گویمزارع پرورش م یبده فیتکل نییمشکل عدم تع  -۱

 افتیاز در یادیبا توجه به گذشت مدت زمان ز یقانون یاز بخشودگ یعدم برخوردار• 

 .دهندگانپرورش یبانک یهایها و انباشت بدهساله طرح ۱۵تا  ۱۲و توقف  التیتسه

به  الیر اردیلیم ۱۰۰۰ کی ریز التیتسه یاز بخشودگ گویمزارع م یعدم برخوردار• 

 .یسقف بخشودگ نییدر تع یکشاورز کبان یهاالعملدستور لیدل

 ۱۸با نرخ  التیتسه یو بازپزداخت مابق یبده زانیدرصد از م ۱۰اجبار به پرداخت • 

 فیتکل نییدهنده به بانک جهت تعصورت مراجعه پرورشارج از طرح در خ قهیدرصد و ارائه وث

 .یبده
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سند "در دفاتر ثبت اسناد و الزام به گرفتن  یعیمنابع طب یقراردادها نیعدم امکان تره• 

 ."تک برگ

 التیمزارع از تسه میو ترم یبازساز یبرا گویمزارع پرورش م یعدم امکان برخوردار• 

و  جادیا یتنها برا التیتسه کهنیبر ا یاعالم بانک مبن لیبه دل یسامانه کارا در بانک کشاورز

 یوزارت تعاون رفاه وکار و امور اجتماع ندهیکه با حضور نما یارغم صورتجلسهیتوسعه است. عل

 هدیموضوع حل گرد نیاستان نگارش شد و ا یشعب بانک کشاورز تیریر اعتبارات و مدیو مد

 بود.

و طوفات گونو و  لیو جبران خسارت وارده از س یبازساز یاعتبار الزم برا نیعدم تام• 

 الیر ونیلیم ۳۰۰۰تا  ۲۵۰۰ارتباط به هر مزرعه حدود  نیدر ا گویفت به مزارع پرورش مآ

 است. دهیخسارت وارد گرد

مخالفت  رغمیعل یتوسط بانک کشاورز گویمزارع پرورش م کیطرح موضوع تمل• 

و بلوچستان و اداره کل  ستانیس یاستاندار -رانیا التشی سازمان –کشور  یمان امور اراضساز

 نیها در ااز آن یاند و بعضخود را مجددا شروع نموده تیکه فعال یمزارع یاستان برا التیش

 .دهم دارن دیدوره تول

پرورش  تیمشترک سا یهارساختیز میو ترم یبازساز یاعتبار الزم برا نیعدم تام• 

به مزارع و شبکه  یدسترس یهاراه میترم ،یو فرع یاصل یهاکانال یروبیال لیگواتر از قب گویم

 برق فشار متوسط.

 

 الذکررفع مشکالت فوق یبرا شنهاداتی

و  یشده توسط بخش دولتجادیا یگذارهیسرما تیاز تمام ظرف یبردارعدم بهره -۱

 یبرا الیر اردیلیم ۵۵۰مبلغ  نیدر صورت تام گواتر. یگویدر مجتمع پرورش م یخصوص

 ۲۰۰۰ تغالاش یالزم برا طیشرا گویم ریپرورش دهندگان و مراکز تکث یبانک التیتسه یبخشودگ

 نیا یگردد. درصورت اجرایفراهم م میمستقرینفر به صورت غ ۲۰۰۰ و مینفر به صورت مستق

دوره  کیتن در  ۳۵۰۰ دیتول تیبا ظرف گویمزرعه پرورش م ۹۵تعداد  تیشاهد فعال شنهادیپ

و  مینفر مستق ۲۰۰۰ داریقطعه الرو و اشتغال پا ونیلیم ۲۱۰ تیبا ظرف ریمرکز تکث ۷پرورش و 

 بود. میواهخ میمستقرینفر به صورت غ ۲۰۰۰



 295│یکشاورزنهم:   فصل

بانک  ژهیعامل استان به و یهابخش توسط بانک نیا نیوثائق فعال یتوقف اجرا -۲

آن نیگذاران و ضامنهیسرما یاهاز مسدود نمودن حساب یریو صادرات و جلوگ یمل ،یکشاورز

 ها.

 یبازساز یمنابع برا ریسا ایاعتبار از محل اعتبارات توسعه سواحل مکران  صیتخص -۳

 گویم ریمرکز تکث ۷( و یمزارع هکتار ۲۰) یشمال تیمزارع سا یفن هیو ابن ییربنایز ساتیتاس

اند دهدچار خسارات فراوان ش دیلکه سف یماریو طوفان و ب لیس لیاز قب یعیطب یایکه بر اثر بال

 نیاند. در اننموده افتیوزارت کشور در رمترقبهیستاد حوادث غ یاز سو یوجه گونهچیو ه

مزارع خود  یبازساز یکمک برا ازمندیوجود دارد که ن رفعالیمزرعه غ ۷۴اکنون خصوص هم

 (.دارد ازین یبازساز یبرا الیر ونیلیم ۲۳۰۰تا  ۲۲۰۰)هر مزرعه حدود  .هستند

 گویم ریمزارع پرورش و مراکز تکث ونیزاسیثابت جهت مکان هیسرما التیتسه یاعطا -۴

و بهره دیتول شیروز در جهت افزابه یهایو مجهز نمودن مزارع به تکنولوژ دیتول شیجهت افزا

 .یور

 یهانهیو هز دیتول یهاهنهاد نیو تام دیدر گردش جهت خر هیسرما التیتسه یاعطا -۵

 .دوره پرورش یجار

 .مزارع یکمک به بازساز ینصر برا یجهادها یهاتیاستفاده از ظرف-۶

ز محل ا ریو مراکز تکث یهکتار ستیمزارع ب یبانک التیاصل و متفرعات تسه نیتام -۷

 .اعتبارات توسعه سواحل مکران

 .گواتر یگویپرورش م یاراض تیصدور سند مالک -۸

 یهکتار ستیب گویمزرعه پرورش م ۷۵ یبازساز یبرا ازیاعتبار الزم مورد ن نیتام -۹

 .الیر اردیلیم ۱۸۰حداقل 

دهندگان امکان اشتغال حضور پرورش نهیاعتبارات و فراهم نمودن زم نیصورت تام در

گواتر وجود دارد که  تیدر سا میمستقرینفر به صورت غ ۱۸۰۰و  میصورت مستق نفر به ۱۸۰۰

از  نهیو استفاده به داریو اشتغال پا دیتول ،یقطه صفر مرزدر ن رعاملیدر پدافند غ ینقش مهم

  جامعه خواهد داشت. ازیمود ن نیپروتئ دیو تول زرعیممنابع آب وخاک ل
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 ایدر در ی( حوزه پرورش ماهب

 هستند: التیتسه یکه متقاض یپرورش ماه یهامشکالت طرح -۱

 .بانیپشت نیگذاران از جمله زمهیسرما ازیمورد ن یهاساخترینبود ز •

یآبز نهیدر زم یگذارهیسرما یبرا یبخش خصوص یبیو ترغ یقیتشو یهااستیعدم س• 

 .نینو یپرور

 در بانک و انجام التیتسه انیپرونده متقاض یبودن زمان پروسه بررس یطوالن• 

 .وثائق توسط بانک نییپا یگذاراستعالمات مورد نظر بانک و ارزش

 یدر قفس مانند: شناورها یپروش ماه یهاطرح یالزم در اجرا زاتینبود ادوات و تجه• 

 یها(، تور و سازهربطیذ یهاارگان یصدور مجوز از سو با قدرت باال )عدم یمجهز به موتورها

 .منطقه چابهار ییآب و هوا طیقفس با توجه به شرا

 .و خوراک( در منطقه ی)بچه ماه دیتول یهاکمبود نهاده اینبود و • 

 .قفس در کشور و منطقه یهاسازه یسازاستاندارد عدم• 

 :ایدر در یجهت رفع موانع و مشکالت پرورش ماه شنهاداتیپ -۲

 .(یامور اراض-یعی)منابع طب یبانیپشت ساتیتاس یاراض یدر روند واگذار عیتسر• 

ستیز سکیر یابیارز لیاز قب یلیاعتبارات الزم جهت انجام مطالعات تکم نیتام• 

 .یطیمح

با توجه به کمبود بچه  از،یمورد ن یبچه ماه نیاستان جهت تام ریاز مراکز تکث تیحما• 

 .در کشور یماه

بخش  انبردارو بهره یکارشناسان بخش دولت یبرا یتخصص یهابودن آموزش یناکاف• 

 .یخصوص

 .دیجد یهاتیدر فعال یبخش خصوص یبیو ترغ یقیتشو یهااستیعدم س• 

در قفس  یتوسعه پرورش ماه یهاطرح ازیمورد ن یبانک التیتسه باال بودن نرخ سود• 

 .ییایدر

ضمانت صرفا جهت اصل وام و  افتیتوسط بانک و در یبه صورت پلکان قهیوث افتیدر• 

 .قهیبه عنوان وث ایشده در دربصماندگار ن زاتیاز تجه یگرفتن بخشدر نظر
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 یادیو ص دیص یهامربوط به طرح مشکالت

 .یادیص یشناورها -۱

اند با مورد خسارت واقع شده ییایکه توسط دزدان در ییشناورها یعدم برخوردار -۲

 نیفروند شناور که منجر به برگشت اعتبار تام ۲۲ یبه اعالم اداره کل اطالعات استان برا تیعنا

 .دیگرد اردیلیم ۷۴به مبلغ  التیتسه یبخشودگ یشده برا

شده در سامانه طرح ثبت ۱۶تعداد  یسامانه کارا برا یعدم ابالغ مصوبات کارگروه فن -۳

 .عامل یهاو بانک یبانک کشاورز

مرتبط با  یقانون یهایاز بخشودگ یادیص یشناورها التیتسه یعدم برخوردار -۴

 ها داشته باشد.برداشت آن زانیدر م ریکه تاث یخشکسال

 

 :شنهاداتیپ

 یراب رانیمحترم وز ئتیاز مصوبه ه یادیص یشناورها یامکان استفاده مابق یریگیپ -۱

 .یسوزمانند طوفان و آتش ییایمترقبه درریو حوادث غ ییایاز دزدان در دهیدشناوران خسارت

 یادیص یشناورها یبرا یمربوط به خشکسال التیتسه یاز بخشودگ یمندامکان بهره -۲

 اند.وه شهرستان مورد خسارات واقع شدهکارگر بیکه به تصو

 

 :یلیتبد عیصنا( حوزه ج

در اص هیها اجرائآن هیعامل عل یهاکه توسط بانک یلیتبد عیصنا یاز واحدها یتعداد -۱

 هیگستر جنوب در ناح لهیشده است از جمله طرح شرکت ش هاآن یلیو موجب تعط دهیگرد

 است.  دهیگرد لیو تعط فیابندر که توسط بانک ملت توقسپ یصنعت

رک کنا یدر شهرک صنعت یکنسروساز یواحدها ازیمورد ن التیتسه نیمشکالت تام -۲

ت شرک ابه،یشرکت ماه ،یامیو م نایمواجه هستند مانند شرکت سار یمال نیکه با مشکل تام

  حامد. دیبلوچ و آرمان ص یسماک، تن ماه
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 عبارتند از: یبخش کشاورز یهاچالش ریسا

 .یمحصوالت کشاورز یمنیسالمت و ا نیبه مواز یتوجهکم -۱

 .یکشاورز یبرداربهره ینبودن انداره واحدها یاقتصاد -۲

از  یو خارج شدن بخش اعظم یارزش در بخش کشاورز یهارهیزنج یکمبود اساس -۳

 .از بخش داتیتول ییارزش نها

در محصوالت  ییخوداتکا بیکشور به واردات و کاهش ضر ییغذا تیامن یوابستگ -۴

 .یکشاورز یراهبرد

 نینو یهاتوسعه روش ژهیمصرف آب به و یوردر حوره بهره یناکاف یگذارهیسرما -۵

 .یاریبودن راندمان آب نییو پا یاریآب

 .و زمان مناسب( ی)در اندازه کلف دیتول ازیمورد ن یهانهاده نیضعف در تام -۶

 .دیمنابع و عوامل تول یوربودن بهره نییپا -۷

)آب،  هینامتناسب از منابع پا یبرداربهره ،یکشاورز یاراض یکاربر رییادامه روند تغ -۸

 .خاک؛ جنگل و مرتع(

 .خاک شیو فرسا ییزاابانیند بور شیافزا -۹

 یو نگهدار یبندبسته ،یفرآور ،یبرداربهره د،یتول یندهایدر فرا ونیزاسیضعف مکان -۱۰

 .محصوالت

 اسیمقبه مانند کوچک بودن  یوجود مشکالت ساختار لیبه دل نیینرخ سود پا -۱۱

 .یمحصوالت کشاورز متیو ق یابیو بازار دیباال در تول سکیهمراه با ر یبرداربهره یواحدها

ر عناص نیمحور و ارتباط ناقص بو تقاضا ینظام آموزش و پژوهش کاربرد یناکارآمد -۱۲

 .حوزه نیدر ا ینظام دانش و اطالعات و فعال نبودن بخش خصوص

 .قابل اتکا یآمارها دیاطالعات در تول یضعف فناور -۱۳

خانهچندمنظوره و سرد یفن یانبارها ،یلیو تکم یلیتبد عیصنا تیعدم تناسب ظرف -۱۴

 .مواد خام دیتول یهادر قطب ازیمورد ن یها

 .یمرتبط کشاورز عیو صنا دیتول یبودن سطح فناور نییپا -۱۵

 .یکشاورز یریکمبود آب قابل دسترس و خطرپذ -۱۶

 .یو اقتصاد یمیاقل طیکشت متناسب با شرا نهیبه یعدم اعمال الگو -۱۷
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 راهکارها ـ 8 ـ 9

قابل کنترل و گلخانه یهاطیبه مح یفیو ص یانتقال سبز قیآب از طر ییجوصرفه -۱

 .یا

 .بردارانمشارکت بهره قیآب از طر یتقاضا تیریمد -۲

 .دیعوامل تول ریمنابع حاک، اب و سا تیفیک شیپا -۳

دانش بهره یاز منابع آب و خاک و ارتقا یبرداردر بهره نینو یهایاستفاده از فناور -۴

 .برداران

 .اکخ یزیحاصلخ تیبر تقو دیبا تاک یاهیگ هیتغذ تیریبهبود و متنوع کردن مد -۵

 .یی( در سبد غذایآبز ،ی)دام یوانیح نیسهم پروتئ یسازمتناسب -۶

 .انیو عرضه آبز یبندبسته یهاوهیبهبود ش -۷

 .یالتیهدف محصوالت ش یبازارهاگسترش  -۸

 .انیآبز عاتیو کاهش ضا تیفیبهبود ک -۹

 .یستیز تیامن یهاارتقا شاخص -۱۰

 یمصرف غذا یو توسعه الگو جیترو ک،یاز توسعه محصوالت سالم و ارگان تیحما -۱۱

 .سالم

 .یصادرات تیمز یدارا یمحصوالت باغ شیافزا -۱۲

 اتیانجام به موقع عمل لیها و تسهنیو ماش زاتیادوات، تجه یو بازساز ینوساز -۱۳

 .یزراع

کود  لیاز قب ییایمیکود و سموم ش ژهیها به ومصرف نهاده نهیبه یهاتوسعه روش -۱۴

 .یاریآب

 .یحفاظت یاصول کشاورز تیتوسعه کشت دوم با رعا -۱۵

 .میمتناسب با اقل یدر منطقه کشاورز ریدپذیتجد یاستفاده از سبد انرژ -۱۶

 .ییغدا تیروز جهان در امنبه یقاتیتحق یهاافتهیاستفاده از  -۱۷



 

 فصل دهم: صنعت و معدن ـ 10

 مقدمه ـ 1 ـ 10

شود. این بخش و نوآوری کشورها محسوب می بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت

های اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. افزوده بیش از سایر بخشعالوه بر ایجاد ارزش

کنندگان عوامل کلیدی زایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرفافزوده، اشتغالارزش

نوآوری در زمینه مواد اولیه، فناوری اطالعات رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند. جریان قوی 

های جدید برای طراحی و ساخت محصوالت و و فرآیندهای تولید و ساخت، آفرینش فرصت

خدمات جدید ازجمله مواردی است که به واسطه بخش صنعت منجر به رشد اقتصادی کشور 

اس بسته هستند. براسخواهد شد. بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وا

که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش  ییمطالعه

 هایبه طور متوسط باالترین سهم نیروی کار را در میان بخش ۲۰۱۳-۲۰۱۰های صنعت طی سال

اقتصادی به خود اختصاص داده است. در اقتصادهای پیشرفته، بخش صنعت محرک نوآوری، 

وری است. کشورهای درحال توسعه نیز از محل تقاضا برای کاالهای صنعتی ات و رشد بهرهصادر

روند.  و اهمیت آنها به لحاظ مشارکت در زنجیره تامین محرک رشد اقتصاد جهانی به شمار می

های اقتصاد وجود دارد، اهمیت این ارتباط باالیی که بین بخش صنعت و معدن و سایر بخش

های مختلف صنعتی و معدنی با سایر کند. ارتباطات بخشپیش آشکار می بخش را بیش از

ش فعالیت بخ های اقتصادی ازجمله کشاورزی، نفت و انرژی و ساختمان سبب شده تا قلمروبخش

صنعت و اثرگذاری آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد. عالوه بر این امکان به کارگیری بیش

  عنوان داده در بخش صنعت وجود خواهد داشت. های بخش خدمات بهتر فعالیت
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 رشد پایدار در گرو صنعت پویا ـ 2 ـ 10

اگر چه راهکارهای موجود برای رشد پایدار هر یک از کشورها متناسب با بخش صنعت و 

های عمومی اثربخش و رایج که منجر به نرخ رشد موقعیت کشورها متفاوت است اما سیاست

 رتند از:شوند، عباپایدار از طریق صنعت می

 نطقم براساس مقررات و قواعد تنظیم: بازار در رقابت اصل بر مبتنی خصوصی بخش توسعه 

 به کارآفرینی هایانگیزه که کندمی ایجاد و کاری کسب محیط بازار توسعه و رقابت بازار،

 گذاریسرمایه هایفرصت حداکثرسازی و دانش ورود محیطی چنین. داشت خواهد همراه

 میسر خواهد کرد. را

 سو یک از المللیبین بازارهای به دسترسی امکان: المللیبین بازارهای به آزاد دسترسی 

 صادرات/  واردات سهولت حیث از دیگر سوی از و جدید هایتکنولوژی به یابیدست برای

 داخلی سرمایه تجهیز و خارجی هایسرمایه به دسترسی این بر عالوه. است اهمیت دارای

 سازد. ا نیز میسر میر

 بازتعریف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالکیت. 

 و متوازن بودجه و تورم نرخ در ثبات ایجاد با کالن اقتصاد سطح در مساعد شرایط ایجاد 

 اقتصاد. به درآمدی جریان تنظیم

 نقل  و حمل و ارتباطات هایسیستم شامل یافتهتوسعه هایزیرساخت: هازیرساخت تامین

 کند.پذیر میدسترسی به بازارها را امکان

 صنعتی. توسعه اهداف با سازگار گیریتصمیم نظام با بنگاه رابطه تقویت 

 تقاضای هب پاسخگویی توانایی که ماهر و متنوع شایسته، کار نیروی: توانمند انسانی نیروی 

چه شرایط با است. چنانر پایدا رشدی به یابیدست الزمه باشد، داشته را اقتصاد در موجود

واهد ها تغییر خثبات اقتصادی در کشور حاکم شود و بازار رقابتی ایجاد شود، الزامات بنگاه

 .ها افزایش خواهد یافتکرده در آنکرد و تمایل به جذب و نگهداشت نیروی کار تحصیل

 کند.دان فراهم میهای برابر برای زنان و مرها: محیط اقتصادی و اجتماعی که فرصتبرابری فرصت 

 در رمستم و پویا تحرک مستلزم هاتحریم رفع برای پیگیری: صنعت بخش پویای تحرک 

 ارزش رهزنجی به پیوستن با ذکرشده موارد بر عالوه نیز بخش این تحرک. است صنعت بخش

 اضایتق تکمیل و صنعتی تولیدات برخی بازار اشباع شرایط در. شد خواهد تقویت جهانی
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رسد. در پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات ضروری به نظر می داخلی،

های توانند با به کارگیری تکنیکهای صنعتی میهای ارزش جهانی، بنگاهچارچوب زنجیره

چنین بهبود در عملیات، انتظار افزایش ارزش صحیح ارتقا و بهبود در فرآیند تولید هم

 شته باشندمضاعف و کسب مزیت رقابتی را دا

 نوعت موجب صنعتی تولیدات سازیتنوع: صنعتی تولیدات کردن تخصصی و سازیتنوع 

 هایبنگاه رشد صنعتی، متنوع ساختار اینکه ضمن شودمی صنعتی صادرات به بخشی

 خروج و ورود تواندمی هافعالیت از وسیع طیف دارای صنعت بخش. کندمی تقویت را رقابتی

های نگاهورتر و خروج بهای بهرهاز طریق پشتیبانی ایجاد یا توسعه بنگاه را صنعتی هایبنگاه

 وری کم تسهیل کند.با بهره

 جایگاه صنعت در ایران ـ 3 ـ 10

و  ستیبخش چندان مطلوب ن نیا تیوضع دهدیکالن صنعت در کشور نشان م یآمارها

و هم ۱۴۰۴افق  یعنیکشور  سالهستیانداز بشده در سند چشمنییبا توجه به اهداف بلندمدت تع

عت مختلف صن یهادر بخش یتیحما یازهاین ییشناسا ،یتوسعه صنعت ریمس یبه ط ازین نیچن

 یروردر بلندمدت ض یاهداف صنعت شبردیپ یبرا ییهااستیو اتخاذ س دیبخش تول ژهیوکشور، به

 یهاسال یدولت ط یشده از سواعمال یتیحما یهااستیس یعدم اثربخش ن،یاست. افزون بر ا

 مواجه کرده است. یجد یها با چالشها و حوزهرا در اغلب بخش یمل یهاهیمحافظت از سرما ر،یاخ

نرخ رشد  ،۱۳۹۳پایه سال  مبنایایران بر آمار مرکزهای ملی فصلیاساس نتایج حساب بر

نتایج مذکور درصد بوده است.  -۹/۴، ۱۳۹۷سال در)به قیمت بازار(  محصول ناخالص داخلی

 :شامل) درصد – ۶/۹ گروه صنعت درصد، -۵/۱ های گروه کشاورزیحاکی است رشته فعالیت

های گروه فعالیتو ساختمان( و  انرژیصنعت، معادن، سایر گازطبیعی، و  خامفتن استخراج

  است. داشتهرشد درصد  ۰۲/۰ خدمات
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 مهم در کشور یدر بخش ها 1397نرخ رشد سال : 1-10جدول 

 نام بخش
 1397نرخ رشد سال 

 (1390)درصد، سال پایه 

 -۵/۱ گروه کشاورزی

 -۶/۹ گروه صنعت

 ۰۲/۰ گروه خدمات

 -۹/۴ ر(به قیمت بازا) محصول ناخالص داخلی

 -۴/۲ (ربه قیمت بازا)محصول ناخالص داخلی بدون نفت 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 
     رانیمأخذ: مرکز آمار ا 

 (یدر بخش صنعت کشور )شاخص وابستگ یواردات هی: درصد مواد اول1-10شکل 
 

 فیرتع "یشاخص وابستگ"در هر کشور به عنوان  یبخش صنعت یواردات هیدرصد مواد اول

. دارندیبر م ییخودکفا ریدر مس یشاخص کشورها گام نیاست که با کاهش ا یهی. بدشودیم

درصد در  ۱/۱۴کرده و از  دایشاخص کاهش پ نیدهد که در ده سال گذشته ایآمارها نشان م

 دیموجود و تشد یهامیتحر لیبه دل یاست. ول دهیرس ۱۳۹۴سال  ردرصد د ۶۱/۹به  ۱۳۸۵سال 
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بوده است. ارزش مواد  یصنعت کشور هستند دچار نوسانات ریگنابیکه گر یها و مشکالت بانکآن

در  الیر ونیلیم ۲۷۶۵۸۴۳۹۸به  الیر ونیلیم ۵۸۹۶۳۰۶۸وارد شده به کشور از  یخارج هیاول

 رشد داشته است. برابر ۶/۴از  شیاست که ب دهیرس ۱۳۹۴سال 

 

 
 مرکز آمار ایرانمأخذ:  

 (الیر ونیلی)مدر کشور شده مصرف یخارج هیارزش مواد اول: 2-10شکل 
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 اشتغال در بخش صنعت کشور: 2-10جدول 
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 شاغالن

سهم 

شاغالن مرد 

به کل 

 شاغالن

سهم 

شاغالن زن 

به کل 

 غالنشا

سهم 

شاغالن 

 ماهر

سهم شاغالن 

دارای تحصیالت 

عالی به کل 

 شاغالن

 سال

۱۰۷۱۳۸۳ ۹۷۱۷۰۳ ۹۹۶۸۰ ۱۰۴۵۸۱۱ ۶۱/۹۷ ۷/۹۰ ۳/۹ ۵۷/۴۵ ۲۴/۱۸ 1385 

۱۲۱۴۲۳۷ ۱۰۹۲۴۹۳ ۱۲۱۷۴۴ ۱۱۸۹۲۵۰ ۹۴/۹۷ ۹۷/۸۹ ۰۳/۱۰ ۲۳/۴۵ ۳۵/۱۹ 1386 

۱۲۶۱۲۹۸ ۱۱۳۴۹۰۹ ۱۲۶۳۸۹ ۱۲۳۳۸۸۱ ۸۳/۹۷ ۹۸/۸۹ ۰۲/۱۰ ۷۱/۴۴ ۷۱/۲۰ 1387 

۱۲۵۱۵۱۲ ۱۱۲۳۶۰۹ ۱۲۷۸۸۰ ۱۲۲۹۳۹۹ ۲۳/۹۸ ۷۸/۸۹ ۲۲/۱۰ ۵۹/۴۴ ۳۵/۲۱ 1388 

۱۲۴۸۶۴۹ ۱۱۲۳۱۲۲ ۱۲۵۵۲۷ ۱۲۱۹۳۱۶ ۶۵/۹۷ ۹۵/۸۹ ۰۵/۱۰ ۷۸/۴۵ ۶۵/۲۲ 1389 

۱۲۴۲۹۸۳ ۱۱۱۸۰۴۶ ۱۲۴۹۳۷ ۱۲۱۵۷۵۱ ۸۱/۹۷ ۹۵/۸۹ ۰۵/۱۰ ۸۱/۴۴ ۸۳/۲۳ 1390 

۱۲۰۴۶۹۹ ۱۰۸۱۸۳۷ ۱۲۲۸۶۲ ۱۱۷۸۹۳۲ ۸۶/۹۷ ۸/۸۹ ۲/۱۰ ۵۱/۴۴ ۹۸/۲۴ 1391 

۱۲۷۹۵۷۷ ۱۱۴۹۶۹۰ ۱۲۹۸۸۷ ۱۲۵۴۰۳۷ ۹۸ ۸۵/۸۹ ۱۵/۱۰ ۵۹/۴۴ ۳۱/۲۶ 1392 

۱۳۰۹۰۵۸ ۱۱۷۳۷۰۱ ۱۳۵۳۵۷ ۱۲۸۵۴۲۹ ۱۹/۹۸ ۶۶/۸۹ ۳۴/۱۰ ۵۱/۴۴ ۲۷/۲۷ 1393 

۱۲۵۸۴۱۴ ۱۱۲۶۳۶۸ ۱۳۲۰۴۵ ۱۲۳۸۰۱۶ ۳۸/۹۸ ۵۱/۸۹ ۴۹/۱۰ ۵۱/۴۴ ۵۳/۲۸ 1394 

 مرکز آمار ایرانمأخذ: 
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در  ۲۴/۱۸در بخش صنعت کشور از  نیبه کل شاغل یعال التیتحص یسهم شاغالن دارا

دهنده سوق بازار به سمت است که نشان دهیرس ۱۳۹۴درصد در سال  ۵۳/۲۸به عدد  ۱۳۸۵سال 

به  ایماهر  نیسهم بازار از شاغل نیچنباشد. همیبخش م نیباال در ا التیجذب افراد با تحص

درصد بوده است. از نظر  ۴۵ثابت و در حدود  بایمذکور تقر یزمان ازهدر ب "نیتکنس"اصطالح 

 ۹۰که حدود  ینحوبوده به تربیشها سال نیسهم شاغالن مرد نسبت به زن در همه ا ت،یجنس

 دهند.یم لیدرصد را بانوان تشک ۱۰و  انیصنعت کشور را آقا نیدرصد شاغل

 
 سهم شاغلین بخش صنعت کشور به تفکیک جنسیت: 3-10شکل 

 

 
 سهم شاغلین دارای تحصیالت عالی به کل شاغلین بخش صنعت در کشور: 4-10شکل 
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 سهم شاغالن ماهر در بخش صنعت کشور: 5-10شکل 

 

 

 جایگاه صنعت در استان ـ 4 ـ 10

 جواز تاسیس ـ 1 ـ 4 ـ 10

و  الیر اردیلیم ۱۳۵۷۵ یگذارهیبا سرما سیفقره جواز تأس ۶۲۷تعداد  ۱۳۹۷در سال 

درصد  ۴۸نظر تعداد  از بیبا سال قبل به ترت سهیکه در مقا دهینفر صادر گرد ۹۸۵۸اشتغال 

 درصد رشد داشته است. ۹/۳۲درصد کاهش و اشتغال  -۲/۲۶ یگذارهیرشد، سرما
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 و بلوچستان و کشور ستانیصادره استان س یصنعت یمجوزها سهیمقا: 3-10جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان شرح

س
سی

 تأ
واز

ج
 

 ۲۴۴۸۴ ۶۲۷ ۲۰۹۱۸ ۴۲۳ ۱۶۹۹۳ ۲۹۸ ۱۶۰۷۸ ۲۴۹ ۱۸۶۵۳ ۳۵۵ تعداد )فقره(

 گذاریسرمایه

 )میلیارد ریال(
۵۲۲۷ ۱۴۵۸۳۵۲ ۱۰۲۹۷ ۸۹۳۵۲۰۶ ۵۶۷۹ ۱۵۴۹۸۵۴ ۱۸۳۹۷ ۱۹۰۹۰۲۵ ۱۳۵۷۵ ۲۸۸۵۶۶۸ 

 ۵۵۴۵۴۵ ۹۸۵۸ ۴۷۹۷۶۴ ۷۴۱۵ ۳۹۰۸۱۱ ۴۹۹۳ ۳۸۶۳۲۴ ۴۵۷۱ ۴۳۲۷۶۸ ۵۲۶۸ اشتغال )نفر(

 گذاری هر طرحمتوسط سرمایه

 ریال( )میلیارد
۷۲/۱۴ ۱۸/۷۸ ۳۵/۴۱ ۷۴/۵۵۵ ۰۵/۱۹ ۲۰/۹۱ ۴۹/۴۳ ۲۶/۹۱ ۶۵/۲۱ ۸۵/۱۱۷ 

 گذاری اشتغالسرمایهسرانه 

 )میلیارد ریال(
۹۹/۰ ۳۷/۳ ۲۵/۲ ۱۲/۲۴ ۱۳/۱ ۹۶/۳ ۴۸/۲ ۹۷/۳ ۳۷/۱ ۲۰/۵ 

  



 

 و بلوچستان و کشور ستانیصادره استان س یصنعت یمجوزها سهی: مقا۳-۱۰جدول ادامه 

 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان شرح

ره
 به

انه
رو

پ
ی

دار
بر

 

 ۶۲۷۴ ۹۰ ۵۸۵۰ ۷۰ ۵۶۷۰ ۸۷ ۵۱۰۵ ۵۰ ۵۱۶۶ ۵۷ تعداد )فقره(

 ۶۴۰۵۵۷ ۱۱۹۸ ۳۱۴۱۰۲ ۱۰۲۷ ۳۴۵۴۷۴ ۲۰۰۵ ۱۷۸۶۳۴ ۸۰۱ ۱۵۲۵۲۴ ۵۸۵ گذاری )میلیارد ریال(سرمایه

 ۱۰۷۸۶۱ ۷۷۸ ۱۰۵۸۹۳ ۱۸۷۶ ۹۳۵۰۵ ۱۲۱۱ ۷۹۲۷۷ ۴۸۸ ۸۰۹۲۴ ۴۶۸ اشتغال )نفر(

 گذاری هر طرحمتوسط سرمایه

 ریال( )میلیارد
۲۶/۱۰ ۵۲/۲۱ ۰۲/۱۶ ۹۹/۳۴ ۹/۲۲۹ ۹۳/۶۰ ۶۷/۱۴ ۶۹/۵۳ ۳۱/۱۳ ۰۹/۱۰۲ 

 گذاری اشتغالسرانه سرمایه
 )میلیارد ریال( 

۲۵/۱ ۸۸/۱ ۶۴/۱ ۲۵/۲ ۶۵/۱ ۶۹/۳ ۵۴/۰ ۹۶/۲ ۵۳/۱ ۱۳/۵ 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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صادره در  یصنعت سی، تعداد فقره جواز تأس۱۳۹۷در سال  یبا آمار کشور اسیدر ق

 ۴۷/۰استان سهم  یصنعت یجوازها یگذارهیسرما زانیاز کشور، م یدرصد ۵/۲استان سهم 

متوسط  نیچناز کشور را داراست. هم یدرصد ۷/۱سهم  یاز کشور و اشتغال بخش صنعت یدرصد

کاهش  ۱۳۹۷درصد در سال  ۶۵/۲۱به  ۱۳۹۶در سال  ۴۹/۴۳از  یهر طرح صنعت یگذارهیسرما

 یگذارهیفقره با سرما ۹۰، ۱۳۹۷سال  انیتا پا یبردارکرده است. در خصوص پروانه بهره دایپ

با سال قبل از نظر تعداد،  سهینفر وجود داشته که در مقا ۷۷۸و اشتغال  الیر اردیلیم ۱۱۹۸

 داشته است. راتییدرصد تغ -۵/۵۸و ۵/۱۵، ۵۷/۲۸ بیو اشتغال به ترت هیسرما

 
 یتجمع-بخش صنعت سیتاس یجوازها: 4-10جدول 

 سال
تعداد 

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیارد ریال( 

اشتغال 

 )نفر(

 استان

1393 ۳۵۵ ۵۲۲۷ ۵۲۶۸ 

1394 ۲۴۹ ۱۰۲۹۷ ۴۵۷۱ 

1395 ۲۹۸ ۵۶۷۹ ۴۹۹۳ 

1396 ۴۲۳ ۱۸۳۹۷ ۷۴۱۵ 

1397 ۶۲۷ ۱۳۵۷۵ ۹۸۵۸ 

 ۳۶/۱۹ ۴۷/۶۲ ۹۹/۱۹ رشد متوسط )درصد(

 کشور

1393 ۱۸۶۵۳ ۱۴۵۸۴۵۲ ۴۳۲۷۶۸ 

1394 ۱۶۰۷۸ ۸۹۳۵۲۰۶ ۳۸۶۳۲۴ 

1395 ۱۶۹۹۳ ۱۵۴۹۸۵۴ ۳۹۰۸۱۱ 

1396 ۲۰۹۱۸ ۱۹۰۹۰۲۵ ۴۷۹۷۶۴ 

1397 ۲۴۴۸۴ ۲۸۸۵۶۶۸ ۵۵۴۵۴۵ 

 ۱۹/۷ ۰۷/۱۲۶ ۸ رشد متوسط )درصد(

سهم استان از کشور 

 )درصد(

1393 ۹/۱ ۳۵/۰ ۲۱/۱ 

1394 ۵۴/۱ ۱۱/۰ ۱۸/۱ 

1395 ۵۷/۱ ۳۶/۰ ۲۷/۱ 

1396 ۰۲/۲ ۹۶/۰ ۵۴/۱ 

1397 ۵۶/۲ ۴۷/۰ ۷۷/۱ 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 مجوزهای صادره بخش صنعتی استان از کشور سهم اشتغال و سرمایه در : 6-10شکل 

 

 
 مقایسه اشتغال مجوزهای بخش صنعتی در استان و کشور: 7-10شکل 
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 تجمعی استان-جوازهای تاسیس بخش صنعتمیزان سرمایه : 8-10شکل 

 

 صادره سیتأس یجوازها یشهرستان عیتوز ـ 2 ـ 4 ـ 10

 ۱۳۹۷ موضوع است که در سال نیاز ا یصادره حاک یصنعت یهاسیآمار جواز تأس

 ۹۸۵۸و اشتغال  الیر اردیلیم ۱۳۵۷۵ یگذارهیبا سرما سیفقره جواز تأس ۶۲۷درمجموع تعداد 

 ۱۳۹۷سال  انیصادره تا پا یصنعت هایسیموجود جواز تأس تیاست. آمار وضع دهینفر صادر گرد

 الیر ۴۰۹۵۶ یگذارهیمعتبر با سرما سیفقره جواز تأس ۱۱۸۷موضوع است که تعداد  نینشانگر ا

درصد و شهرستان  ۴/۵۰نفر در استان وجود داشته است که شهرستان زاهدان با  ۲۰۸۷۴و اشتغال 

استان به خود اختصاص  یهاسهم را از شهرستان ینتربیشدرصد از نظر تعداد جواز  ۱۷چابهار با 

 دادند.
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 1397سال  انیشهرستان تا پا کیاستان به تفک یصنعت سیتأس یجوازها تیوضع: 5-10جدول 

 (ی)تجمع

 شهرستان

 1397سال 

 تعداد
سرمایه مجوز 

 )میلیارد ریال(

اشتغال 

 مجوز

 ۷۳۸۴ ۷۹۴۴ ۵۹۸ زاهدان

 ۴۳۰۰ ۸۰۴۷ ۲۰۲ چابهار

 ۲۵۳ ۴۱۰ ۱۶ خاش

 ۹۷۶ ۵۲۸ ۳۶ زابل

 ۸۲۵ ۴۳۵۴ ۵۱ ایرانشهر

 ۲۲۹۵ ۳۰۵۸ ۷۱ سراوان

 ۳۰۸ ۱۶۵ ۲۳ نیکشهر

 ۴۴۳ ۱۳۲۶ ۹ سرباز

 ۱۳۳ ۹۴ ۸ زهک

 ۱۴۵۷ ۲۱۱۶ ۸۰ کنارک

 ۳۰۶ ۱۲۳ ۳۱ و سوران سیب

 ۸۷ ۲۲۰ ۷ هیرمند

 ۸۰ ۲۱۰ ۵ دلگان

 ۳۱۸ ۳۰۵ ۲۳ نیمروز

 ۱۳۸۶ ۱۱۷۵۱ ۲ هامون

 ۱۲ ۵ ۲ قصرقند

 ۱۷۵ ۲۱۵ ۹ میرجاوه

 ۷۶ ۵۸ ۹ فنوج

 ۶۰ ۲۷ ۵ مهرستان

 20874 40956 1187 جمع کل

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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صنعتی استان به تفکیک شهرستان تا  تأسیس جوازهایمیزان اشتغال : 9-10شکل 

 )تجمعی( 1397 پایان سال

 

 صادره سیجواز تأس یصنعت عیتوز ـ 3 ـ 4 ـ 10

موضوع  نینشانگر ا ۱۳۹۷صادره استان در سال  یصنعت سیتأس یآمار جوازها یبررس

سهم را  ینتربیشنظر تعداد  درصد از ۷/۳۲با دارا بودن سهم  یرفلزیغ یاست که محصوالت کان

 عیموضوع است که صنا نیا انگریآمار ب نیا صنعت به خود اختصاص داده است. یهاگروه ریاز سا

به  هیاز نظر سرما نیچن. همباشدیدر سطح استان برخوردار م یاژهیو گاهیااز ج یرفلزیغ یکان

، ۳/۲۵با  بیبه ترت یدنیآشام ییساخت منسوجات و محصوالت غذا ،یرفلزیغ یهایگروه کان ریز

در بخش صنعت استان را به خود اختصاص  یگذارهیسرما زانیم ینتربیشدرصد  ۳/۱۶و  ۴/۱۸

 اند.داده

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ان
هد

زا
هار

چاب
ش

خا ل
زاب

هر
نش

یرا
ا

ان
راو

س
هر

 ش
ک

نی
باز

سر
ک

زه
ک

نار
ک

ان
ور

 س
ب

سی
ند

رم
هی

ان
لگ

د
وز

مر
نی

ون
هام

ند
رق

ص
ق

وه
جا

یر
م

وج
فن

ان
ست

هر
م

فر
ر ن

هزا



 

 (یصنعت)تجمع کیاستان به تفک یصنعت سیتأس یجوازها تیوضع: 6-10جدول 

 گروه صنعت دورقمی ردیف

 1397سال  1396سال 

 تعداد
 سرمایه

 )میلیارد ریال(
 تعداد اشتغال مجوز

 سرمایه

 )میلیارد ریال(
 اشتغال مجوز

 ۱۲۶ ۱۲۶۰ ۴ ۰ ۰ ۰ های فلزیاستخراج کانی ۱

 ۲۸۲ ۴۶۷ ۲۶ ۱۸۸ ۲۲۰ ۱۵ معادن استخراج سایر ۲

 ۱۲۶۱ ۲۲۱۷ ۵۲ ۸۰۱ ۵۴۲ ۳۸ هامحصوالت غذائی آشامیدنی ۳

 ۱۵۲۹ ۲۵۰۸ ۷ ۱۱۴ ۳۴۶ ۶ ساخت منسوجات ۴

 ۸۴۸ ۲۴۲ ۳۱ ۷۱۹ ۹۴ ۲۰ آوردن پوست خزعمل پوشاک و ۵

 ۱۳۲ ۲۰ ۳ ۳۴ ۸ ۳ کفش-چمدان-کیف-چرم-دباغی ۶

 ۴۹۵ ۳۱۱ ۶۱ ۳۰۸ ۱۹۰ ۴۶ جز مبلمحصوالت چوبی به چوب و ۷

 ۱۶۹ ۱۱۲ ۱۲ ۲۲۶ ۸۲۱ ۱۵ ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ۸

 ۱۳۰ ۳۱۱ ۱۲ ۲۶۸ ۳۵۸۲ ۱۶ نفت های حاصل ازکک و فرآورده ۹

 ۴۳۲ ۲۹۹ ۳۲ ۲۵۹ ۱۵۰ ۱۹ ساخت مواد و محصوالت شیمیائی ۱۰

 ۵۵۲ ۸۱۲ ۴۳ ۲۲۷۸ ۱۰۶۴۶ ۳۲ پالستیک محصوالت ازالستیک و ۱۱

 ۲۱۱۹ ۳۴۳۷ ۲۰۵ ۱۱۹۷ ۱۱۷۶ ۱۲۹ محصوالت کانی غیرفلزی سایر ۱۲

 ۸۵ ۲۱۴ ۳ ۲۴ ۲۰ ۳ ساخت فلزات اساسی ۱۳



 

 گروه صنعت دورقمی ردیف

 1397سال  1396سال 

 تعداد
 سرمایه

 )میلیارد ریال(
 تعداد اشتغال مجوز

 سرمایه

 )میلیارد ریال(
 اشتغال مجوز

 ۶۰۸ ۶۰۷ ۴۹ ۱۳۰ ۷۰ ۱۶ محصوالت فلزی فابریکی ۱۴

 ۷۷ ۵۸ ۸ ۸۳ ۵۹ ۸ تجهیزات آالت وساخت ماشین ۱۵

 ۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۱ حسابداری آالت دفتری وماشین ۱۶

 ۵۱ ۳۵ ۱ ۶۶ ۳۳ ۲ های برقیدستگاه آالت وماشین ۱۷

 ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۲۰ ۲ انتشار و چاپ و تکثیر ۱۸

 ۴۰ ۲ ۱ ۱۵ ۳ ۱ تساع-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی ۱۹

 ۱۵۷ ۱۵۱ ۱۲ ۱۱۲ ۸۹ ۱۰ وسایل نقلیه موتوری ۲۰

 ۵۷ ۲۷ ۵ ۵۶ ۴۰ ۶ نقل و تجهیزات حمل سایر ۲۱

 ۴۶۹ ۲۵۱ ۳۸ ۲۴۲ ۷۸ ۱۹ مصنوعات مبلمان سایر ۲۲

 ۱۹۹ ۱۷۱ ۱۳ ۱۹۶ ۱۵۱ ۱۳ بازیافت ۲۳

 ۵۰ ۴۲ ۶ ۷۴ ۳۷ ۳ های خدمات مهندسیفعالیت سایر ۲۴

 9858 13575 627 7415 18397 423 مجموع

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 



 317 │صنعت و معدنفصل دهم: 

 
 در صنعتی استان تأسیس حجم سرمایه در میان جوازهای ینتربیشپنج صنعت دارای : 10-10شکل 

 )تجمعی( 1397سال 

 

 
 در سال صنعتی استان تأسیس اشتغال در میان جوازهای ینتربیشپنج صنعت دارای : 11-10شکل 

 )تجمعی( 1397
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 یبرداربهرهصدور پروانه  ـ 4 ـ 4 ـ 10

 ۱۱۹۸بر  بالغ یگذارهیبا سرما یبردارفقره پروانه بهره ۹۰درمجموع  ۱۳۹۷سال  انیتا پا

 و هیبا سال قبل از نظر تعداد، سرما سهیکه در مقا دهینفر صادر گرد  ۷۷۸و اشتغال  الیر اردیلیم

 تیدر خصوص وضع نیچنداشته است. هم راتییدرصد تغ -۵/۵۸و ۵/۱۵، ۵۷/۲۸ بیاشتغال به ترت

 یگذارهیبا سرما یبردارفقره پروانه بهره ۹۷۳، تعداد ۱۳۹۵سال  انیتا پا یبردارپروانه بهره دموجو

نظر تعداد،  با سال قبل از سهینفر وجود داشته که در مقا ۲۰۲۸۸و اشتغال  الیر اردیلیم ۹۱۴۴

 است. افتهیکاهشدرصد  -۸/۱۱و  ۲۹/۱۷ ،-۳۲/۱۹ بیو اشتغال به ترت یگذارهیسرما

صادره در استان  یصنعت یبردار، تعداد پروانه بهره۱۳۹۷در سال  یبا آمار کشور اسیق در

 ۱/۰استان سهم  یصنعت یبردارموجود در پروانه بهره هیسرما زانیاز کشور، م یدرصد ۴/۱سهم 

 از کشور را داراست. یدرصد ۷/۰ها سهم از کشور و اشتغال آن یدرصد

  



 319 │صنعت و معدنفصل دهم: 

 صادره در استان و کشور یبردارموجود پروانه بهره تیوضع سهیمقا: 7-10جدول 

 تعداد )فقره( سال
 سرمایه

 )میلیارد ریال( 
 اشتغال )نفر(

 استان

1393 ۵۷ ۵۸۵ ۴۶۸ 

1394 ۵۰ ۸۰۱ ۴۸۸ 

1395 ۸۷ ۲۰۰۵ ۱۲۱۱ 

1396 ۷۰ ۱۰۲۷ ۱۸۷۶ 

1397 ۹۰ ۱۱۹۸ ۷۷۸ 

 ۲/۳۷ ۷۷/۳۸ ۶۸/۱۷ رشد متوسط

 کشور

1393 ۵۱۶۶ ۱۵۲۵۲۴ ۸۰۹۲۴ 

1394 ۵۱۰۵ ۱۷۸۶۳۴ ۷۹۲۷۷ 

1395 ۵۶۷۰ ۳۴۵۴۷۴ ۹۳۵۰۵ 

1396 ۵۸۵۰ ۳۱۴۱۰۲ ۱۰۵۸۹۳ 

1397 ۶۲۷۴ ۶۴۰۵۵۷ ۱۰۷۸۶۱ 

 ۷۵/۷ ۳۳/۵۱ ۰۷/۵ رشد متوسط

 سهم استان از کشور )درصد(

1393 ۱/۱ ۳/۰ ۵/۰ 

1394 ۹/۰ ۴/۰ ۶/۰ 

1395 ۵/۱ ۵/۰ ۲/۱ 

1396 ۱/۱ ۳/۰ ۷/۱ 

1397 ۴/۱ ۱/۰ ۷/۰ 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 های صادره بخش صنعتی استان از کشور برداریسهم اشتغال و سرمایه در پروانه بهره: 12-10شکل 

 

 
 های صادره بخش صنعتی در استان و کشوربرداریمقایسه اشتغال در پروانه بهره: 13-10شکل 
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 321 │صنعت و معدنفصل دهم: 

 
 تجمعی استان-در بخش صنعتهای صادره برداریمیزان سرمایه پروانه بهره: 14-10شکل 

 

 
 تجمعی استان-در بخش صنعتهای صادره برداریمیزان سرمایه پروانه بهره: 15-10شکل 

 

 صادره یبرداربهره یهاپروانه یشهرستان عیتوز ـ 5 ـ 4 ـ 10

سال  انیموضوع است که در پا نیاز ا یصادره حاک یبرداربهره یهاآمار موجود پروانه

سهم تعداد  ینتربیشدرصد  ۲/۱۲با  رانشهریدرصد، ا ۴/۳۴شهرستان زاهدان با  بی، به ترت۱۳۹۷
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 مزبور یهاشهرستانکه  یاگونهاند بهدر سال را به خود اختصاص داده یبردارصدور پروانه بهره

 .روندیاستان بشمار م یصنعت یهاعنوان قطب به

 

 برداری صادره استان به تفکیک شهرستان )تجمعی(های بهرهوضعیت پروانه: 8-10جدول 

 شهرستان

 1397سال  

 تعداد
 سرمایه 

 )میلیارد ریال(
 اشتغال

 ۲۹۲ ۶۲۹ ۳۱ زاهدان

 ۵۵ ۷۰ ۶ چابهار

 ۱۵ ۱۴ ۳ خاش

 ۴۷ ۲۵ ۵ زابل

 ۸۳ ۱۱۱ ۱۱ ایرانشهر

 ۵ ۲۴ ۱ سراوان

 ۸ ۱۰ ۱ نیکشهر

 ۱ ۸ ۲ سرباز

 ۱ ۳۰ ۱ زهک

 ۶۹ ۱۱۵ ۸ کنارک

 ۴۲ ۱۹ ۶ سیب و سوران

 ۶ ۸ ۱ هیرمند

 ۰ ۰ ۰ دلگان

 ۵۸ ۶۸ ۱۰ نیمروز

 ۹۶ ۶۱ ۴ هامون

 ۰ ۰ ۰ قصرقند

 ۰ ۰ ۰ میرجاوه

 ۰ ۰ ۰ فنوج

 ۰ ۰ ۰ مهرستان

 778 1198 90 جمع کل

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



 323 │صنعت و معدنفصل دهم: 

 

 
صنعتی استان به تفکیک شهرستان برداری صادره در بخش پروانه بهرهمیزان اشتغال : 16-10شکل 

 )تجمعی( 1397 تا پایان سال

 

 صادره یبرداربهره یهاپروانه یصنعت عیتوز ـ 6 ـ 4 ـ 10

درصد، محصوالت  ۵/۳۲با  یفلزریغ یاست که ساخت محصوالت کان نیا انگریآمار ب نیا

 سهم از ینتربیشدرصد  ۷/۱۳با  یکیفابر یدرصد و محصوالت فلز ۵/۱۹با  یدنیو آشام ییغذا

به خود اختصاص  ۱۳۹۷صادرشده در سال  یهاروانهپمختلف صنعت در  یگروها نینظر تعداد را ب
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 صنعت کیموجود استان به تفک یبرداربهره یهاپروانه تیوضع: 9-10جدول 

 گروه صنعت دورقمی ردیف

 1397سال 

 تعداد
 سرمایه

 )میلیارد ریال(
 اشتغال )نفر(

 ۱۲۶۶ ۱۲۴۰ ۶۹ معادن استخراج سایر ۱

 ۵۶۹۸ ۷/۳۴۳۳ ۱۹۳ محصوالت غذائی آشامیدنی ۲

 ۲۴۱۴ ۸/۳۵۵ ۱۰ ساخت منسوجات ۳

 ۶۴۲ ۴/۱۱۲ ۱ آوردن پوست خزعمل پوشاک و ۴

 ۲۱ ۵ ۲ کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی  ۵

 ۲۴۶ ۸۷//۱ ۴۴ محصوالت چوبی چوب و ۶

 ۶۹ ۴۸ ۶ ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ۷

 ۳۰۹ ۱۷۱ ۲۴ نفت های حاصل ازفرآورده کک و ۸

 ۶۵۱ ۴۸۸ ۲۶ ساخت مواد و محصوالت شیمیائی ۹

 ۹۸۰ ۶۹۲ ۶۰ پالستیک محصوالت ازالستیک و ۱۰

 ۸۰۶۲ ۰۱/۳۵۹۱ ۳۲۱ محصوالت کانی غیرفلزی سایر ۱۱

 ۹۱ ۶۴ ۷ ساخت فلزات اساسی ۱۲

 ۸۵۱ ۱/۵۷۶ ۱۳۶ محصوالت فلزی فابریکی ۱۳

 ۶۳ ۱/۶ ۱۳ تجهیزات آالت وساخت ماشین ۱۴

 ۹ ۶ ۱ حسابداری آالت دفتری وماشین ۱۵

 ۵۸ ۲۰ ۷ های برقیدستگاه آالت وماشین ۱۶

 ۸ ۲ ۱ ساعت-دقیق-اپتیکی-پزشکی ابزار ۱۷

 ۱۶۴ ۳۰ ۱۲ وسایل نقلیه موتوری ۱۸

 ۳۶۱ ۶۹ ۸ نقل و تجهیزات حمل سایر ۱۹

 ۱۸۵ ۲۹ ۱۶ مصنوعات مبلمان سایر ۲۰

 ۱۱۱ ۵۳ ۱۲ بازیافت ۲۱

۲۲ 
ونقل؛ های پشتیبانی و کمکی حملفعالیت

 های مسافرتیهای آژانسفعالیت
۳ ۴۵ ۶۵ 

 ۴۸ ۴۱ ۵ خدمات مهندسیهای فعالیت سایر ۲۳

 22369 22/11171 987 مجموع

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



 325 │صنعت و معدنفصل دهم: 

 و بلوچستان ستانیاستان س یصنعت یهارساختیز تیوضع ـ 5 ـ 10

 یصنعت یو نواح یهاشهرک ـ 1 ـ 5 ـ 10

 یشرقخطه که در جنوب نیبه مردم ا ستهیشا یرسانو خدمت داریپا یلزوم توسعه اقتصاد

 ۱۳۶۹و بلوچستان از سال  ستانیس یصنعت یهاکشورمان قرار دارد، سبب شد تا شرکت شهرک

خود را با توجه به اصول  تیو اشتغال ماندگار، فعال عیصنا جادیدر جهت ا داریپا یبا تالش و همت

 .دیکشور آغاز نما یو توسعه صنعت یکالبد یاستراتژ ،ایو مطالعات منطقه نیسرزم شیآما

 یسانان یروین یریکارگخدمات، به تیفیشرکت از همان ابتدا با سرلوحه قرار دادن ک نیا

 تریشب یدگیو رس یتوسعه متوازن صنعت یمتخصص، در راستا نیاز مشاور یریگکارآمد و بهره

 پرداخت. یطیمحستیضوابط ز تیبا رعا ربناهایو ساخت ز جادیبه مناطق محروم استان به ا

 اتیعمل گونهچیمحدود و ه اریو بلوچستان تا آن زمان بس ستانیدر س یصنعت ینواح

 یبا مشکالت فراوان زین یموافقت اصول یدارا یبود. واحدها رفتهیها انجام نپذدر آن مکان ییاجرا

. اما با دیانجامیها به طول مبه آنان سال نیزم لیرو بوده و اغلب تحوروبه نیگرفتن زم یبرا

رکنان و اهتمام مستمر کا یو استان یکشور هیو مسئوالن بلندپا رانیو تالش مد یسع ،یات الهیعنا

فعال و  یصنعت هیشهرک و ناح ۲۸اکنون شاهد استقرار استان هم یصنعت یهاشرکت شهرک

 ریو در سا روزهکیدر زاهدان  نیزم لی. تحومیو مناسب هست ییربنایبرخوردار از امکانات ز

موجود در استان  یصنعت یها. شهرکانجامدیتنها سه روز به طول م استان هایشهرستان

 عبارتند از:

 رانشهریا یشهرک صنعت -۱

 یکارگاه رانشهریا یشهرک صنعت -۲

 کنارک یشهرک صنعت -۳

 چابهار یشهرک صنعت -۴

 خاش یشهرک صنعت -۵

 زابل محمدآباد یشهرک صنعت -۶

 رامشار یشهرک صنعت -۷

 (رجاوهی)جاده مزاهدان  یشهرک صنعت -۸
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 (ایزاهدان )کامبوز یشهرک صنعت -۹

 (یزاهدان )کارگاه یشهرک صنعت -۱۰

 سراوان یشهرک صنعت -۱۱

 سرباز یشهرک صنعت -۱۲

 کشهرین یشهرک صنعت -۱۳

 یمیاد یصنعت هیناح -۱۴

 سیبر یصنعت هیناح -۱۵

 بزمان یصنعت هیناح -۱۶

 بنجار یصنعت هیناح -۱۷

 پسابندر یصنعت هیناح -۱۸

 دلگان یصنعت هیناح -۱۹

 یزابل یصنعت هیناح -۲۰

 زهک یصنعت هیناح -۲۱

 سوران یصنعت هیناح -۲۲

 یانکنگیم یصنعت هیناح -۲۳

 رجاوهیم یصنعت هیناح -۲۴

 آبادنصرت یصنعت هیناح -۲۵

 نگور یصنعت هیناح -۲۶

 محمددوست یصنعت هیناح -۲۷

 آبادنوک یصنعت هیناح -۲۸

درصد اشتغال بخش صنعت  ۵۰مستقر در استان و  عیدرصد صنا ۶۰از  شیب اکنونهم

 یامر حاک نیاستان است که ا یصنعت یها و نواحمستقر در شهرک یصنعت یمربوط به واحدها

 و بلوچستان است. ستانیاستان س یصنعت یها و نواحشهرک تیاز جذاب



 327 │صنعت و معدنفصل دهم: 

 رانیمعدن در ا گاهیجا ـ 6 ـ 10

نشــان می ۱۳۹۷برداری کشــور ســال بهرهنتایج طرح آمارگیری از معادن در حال 

معدن(،  ۵۳۵۳اند که نسبت به سال گذشته )معدن به فعالیت مشغول بوده ۴۹۱۶دهد که تعداد 

 معادن عبارتند از: نیتردهد. مهمدرصد کاهش نشان می ۲/۸

 ۱۱۷۰ ( مربوط به استخراج شن و ماسه ۸/۲۳معدن )درصد 

 ۹۶۹ ( استخراج سنگ آهک  ۷/۱۹معدن )درصد 

 ۶۷۰ ( مربوط به استخراج سنگ ۶/۱۳معدن )های تزئینیدرصد 

معدن،  ۳۲۹و  ۳۹۲، ۵۷۲ترتیب با تعداد تهران، خراسان رضوی و اصفهان، به هایناستا

معادن ترین معدن کم ۲۷و  ۳۲، ۶۱ترتیب با های کرمانشـــاه، ایالم و البرز بهنترین و استابیش

 اند.برداری کشـــور را به خود اختصاص دادهدر حال بهره

 ۶/۹۶معدن ) ۴۷۴۹، سهم بخش خصوصی با تعداد ۱۳۹۷بر اساس نتایج طرح در سال  

 درصد( بوده است. ۴/۹۶) ۵۱۵۸برابر با  ۱۳۹۶باشد. این تعداد در سال درصد( می

 برداری کشورگذاری معادن درحال بهرهارزش سرمایه ـ 7 ـ 10

گذاری در بخش معدن، حدود میلیارد ریال سرمایه ۱۹۴۷۶از کل مبلغ  ۱۳۹۷ل در سا

درصد توسط بخش خصوصی انجام شده  ۸/۴۰درصد آن توسط بخش عمومی و حدود  ۲/۵۹

درصد  ۳/۱۳در بخش عمومی حدود  ۱۳۹۶نسبت به سال  ۱۳۹۷گذاری سال است. سرمایه

های مختلف، دهد. در بین فعالیتدرصد کاهش را نشان می ۳۱افزایش و در بخش خصوصی 

ترین میلیارد ریال بیش ۲۰۲۸و  ۴۶۲۶، ۷۵۲۹ترتیب با سنگ آهن، سنگ مس و سنگ آهک به

 اند.گذاری را داشتهسرمایه

 ۱۷۵۳و  ۴۷۳۱، ۵۴۲۹ترتیب با های کرمان، یزد و آذربایجان شــرقی بهتاندر کشور، اس

 اند.را دارا بودهگذاری ساالنه ترین سرمایهمیلیارد ریال بیش
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 1397در سال  برداری کشور برحسب فعالیتگذاری معادن درحال بهرهارزش سرمایه: 17-10شکل 

 

 برداری کشورارزش افزوده معادن در حال بهره ـ 1 ـ 7 ـ 10

برداری کشــور در دهند که ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهرهآمارها نشان می

درصد افزایش  ۸/۵۷میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته،  ۳۰۷۹۸۸بیش از  ۱۳۹۷سال 

 ۴۳۱۷۴و  ۵۸۲۳۳، ۱۵۰۶۵۱ترتیب با های کرمان، یزد و آذربایجان شرقی بهداشته است. استان

آهن،  دن سنگهای مختلف، معااند. در بین فعالیتترین ارزش افزوده را داشتهمیلیارد ریال بیش

میلیارد ریال باالترین ارزش ۱۰۰۹۵و  ۸۶۵۳۵، ۱۶۷۰۰۶ترتیب با مس و سنگ تزیینی به سنگ

 اند.افزوده را داشته
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در سال  حسب فعالیت بر برداری کشورافزوده معادن درحال بهرهارزش: 18-10شکل 

1397 

 

برداری مقدارتولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم معادن درحال بهره ـ 2 ـ 7 ـ 10

 کشور

میلیارد ریال  ۳۹۴۵۲۵هزار تن مواد معدنی به ارزش  ۳۶۱۳۶۸حدود  ،۱۳۹۷در سال 

میلیون دالر به  ۵۱۶هزار تن مواد معدنی به ارزش  ۶۸۷۴تولید شده است. از این مقدار حدود 

، ۱۳۹۶از کشور صادر شده است. این درحالی است که در سال طور مستقیم از معدن به خارج 

میلیون دالر صادر شده است. به این  ۱۸۰۴هزار تن مواد معدنی به ارزش بیش از  ۷۸۶۳حدود 

درصد و  ۶/۱۲حدود  ۱۳۹۶نسبت به سال  ۱۳۹۷ترتیب، مقدار صادرات مستقیم معادن در سال 

 است.درصد کاهش داشته  ۴/۷۱ارزش آن )برحسب دالر( 

 ۳۹۴۵۲۵بالغ بر  ۱۳۹۷برداری کشور در سال ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره

مس و سنگ  آهن، سنگ های مختلف، معادن سنگمیلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت

میلیارد ریال باالترین ارزش تولید ساالنه را داشته ۱۲۳۶۷و  ۹۶۸۶۳، ۲۲۸۲۲۶ترتیب با آهک به

 اند.
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  برداری کشورگذاری معادن درحال بهرهافزوده و ارزش سرمایهارزش تولید، ارزش: 19-10شکل 

 و بلوچستان ستانیمعدن در استان س گاهیجا ـ 8 ـ 10

 یاکتشاف یصدور مجوزها ـ 1 ـ 8 ـ 10

 و یاکتشاف اتیفقره پروانه اکتشاف صادر که پس از انجام عمل ۶۱تعداد  ۱۳۹۷در سال 

تن صادر  ونیلیم ۵/۴مکشوفه  رهیذخ زانیکشف با  م نامهیفقره گواه ۷تعداد  ییگزارش نها دییتأ

 ۵۴/۴۵( از نظر تعداد پروانه اکتشاف صادره ۱۳۹۷-۱۳۹۳ساله ) ۵دوره  کیاست که در  دهیگرد

 مکشوفه رهیذخ زانیدرصد کاهش و از نظر م -۳/۲۴کشف صادره  یدرصد رشد، تعداد گواه

 دهد.یرا نشان م شیدرصد افزا ۲۹/۵۶

 اشاره نمود :  لیبه موارد ذ توانیکشف صادره م یکاهش گواه نیعمده ا لیدال از

 به  یینها دییو تأ یاکتشاف جهت بررس اتیعمل انیپا یهااز گزارش یارسال تعداد

 کشف وزارت متبوع. یگواه ونیسیکم

 کشف در مرحله پاسخ استعالم منابع  یمستعد گواه یهااز محدوده یقرار داشتن تعداد

 .یعیطب
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 اکتشاف در مرحله رفع نواقص. اتیعمل یانیپا یهااز گزارش یقرار داشتن تعداد 

 یول ترنییپا رهیذخ یبوده و طبعاً دارا یمربوطه از نوع فلز یهاکشف نامهیاکثر گواه 

 ینیزئو ت ی، مصالح ساختمان یرفلزی)غ یمواد معدن رینسبت به سا یافزوده باالترارزش

 .باشندیو نما( م

 برداریصدور مجوزهای بهره ـ 2 ـ 8 ـ 10

 انهیاستخراج سال زانیبا مجموع م یبردارفقره پروانه بهره ۲۳تعداد  ۱۳۹۷در سال 

نفر صادر  ۲۷۵اشتغال  جادیهدف ا و با الیر اردیلیم ۶/۴۲۶ یگذارهیهزار تن، سرما ۱۸/۶۲۰

( ازلحاظ تعداد پروانه صادره، اشتغال، ۱۳۹۳-۱۳۹۷ساله ) ۵دوره  کیارقام در  نیاست. ا دهیگرد

استخراج  تیدرصد رشد داشته و از نظر ظرف ۶۳/۵۹، ۹۱/۳۰، ۱۱/۲۴ بیترتبه یگذارهیسرما

 .دهدیرا نشان م شیدرصد افزا ۰۶/۶۶ انهیسال



 

 )بدون معادن شن و ماسه و خاک رس( عملکرد بخش معدن استان: 10-10جدول 

 عنوان شاخص
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

متوسط رشد 

 دوره

 ۵۴/۴۵ ۶۱ ۲۱ ۱۳ ۱۱ ۹۲ تعداد )فقره( پروانه اکتشاف صادره

 گواهی کشف صادره

 -۳/۲۴ ۷ ۹ ۹ ۹ ۴۱ تعداد )فقره(

 میزان ذخیره مکشوفه
 )میلیون تن(

۴/۱۹۸ ۹/۲۸ ۵۵/۰ ۱/۱ ۵/۴ ۲۹/۵۶ 

 -۸۹/۲۹ ۶/۳ ۲۱ ۳/۱۲ ۵/۱۵ ۳/۱۱۷ هزینه عملیات )میلیارد ریال(

برداری مشخصات پروانه بهره
 صادره

 ۱۱/۲۴ ۲۳ ۱۵ ۱۲ ۷ ۱۵ تعداد )فقره(

 ۹۱/۳۰ ۲۷۵ ۱۵۶ ۱۱۴ ۶۳ ۲۱۳ اشتغال )نفر(

میزان ظرفیت اسمی استخراج سالیانه 
 )هزارتن(

۳۱۲ ۷/۱۲۵ ۲/۸۰ ۹/۱۹۷ ۱۸/۶۲۰ ۰۶/۶۶ 

 ۶۳/۵۹ ۹/۴۲۶ ۳/۱۳۲ ۷/۱۱۲ ۸/۴۹۰ ۷/۲۷۹ گذاری )میلیارد ریال(سرمایه

 ۰۲/۲۶ ۷/۴۳ ۵/۱۶ ۴۴/۹ ۹/۷۱ ۱/۱۴۰ میزان ذخیره )میلیون تن(

 ۲۴/۳۰ ۸ ۷ ۵ ۳ ۰ تعداد )فقره( اجازه برداشت صادره

 ۴۹/۳۲ ۱۶۹۶۰ ۴/۱۷۰۶۹ ۶/۱۱۸۱۵ ۶۲۵۸ ۶۴۳۰ کلیه معادن استان -شده )میلیون ریال(میزان حقوق دولتی وصول
 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 موجود معادن استان تیوضع ـ 9 ـ 10

از  ریمعدن )غ ۱۷۶در استان  یبردارمجوز بهره یتعداد معادن دارا ۱۳۹۷سال  انیتا پا

درصد  ۶۵/۹ ،یکه در دوره پنج سال گذشته مورد بررس باشدیمعادن شن و ماسه و خاک رس( م

 داشته است.   شیافزا

مشکالت متعدد  رغمیعل یمعادن شن و ماسه و خاک رس انتقال یاز انجام سامانده پس

)آهن،  یفلز یاز انواع مواد معدن یواحد معدن ۳۳۰اکنون در سطح استان تعداد، هم۱۳۹۷در سال 

 یهاخاک س،یلیس ت،یزی)من یرفلزیغ ی، طال و ...(، مواد معدنمنگنز ت،یکروم موان،یمس، آنت

 )شن و ماسه، خاک رس، مخلوط یکائولن، گارنت و ...(، مصالح ساختمان ل،ید، شیسفگل ،یصنعت

و ...( و  یانواع سنگ الشه ساختمان ،یخاکآهک و مارن، لوماشل، پوزوالن، گچ وم،یآلوو ،یکوه

 ( وجود دارد.ینیتراورتن، سنگ چ ت،یمرمر، مرمر ت،یو نما )گران ینیتزئ یهاانواع سنگ

 معادن بدون – یبردارمجوز بهره یفقره دارا ۱۷۶تعداد معادن ) نیاز ا ۱۳۹۷سال  یط

تن مواد  ونیلیم ۸/۲بر تن، بالغ ونیلیم ۵/۵ یاستخراج اسم تظرفی با ،( رس خاک و ماسه و شن

( در ۱۳۹۳-۱۳۹۷از معادن استان در دوره ) یبرداربهره زانیشده است که ماستخراج یمعدن

 است. افتهی کاهش درصد – ۸۲/۱حدود 

 شن معادن بدون – یبردارمجوز بهره یفقره دارا ۱۴۸) موجود در معادن استان اشتغال

موجود در  یگذارهیسرما زانینفر و م ۲۳۹۴بر ، بالغ ۱۳۹۷سال  انپای تا( رس خاک و ماسه و

( از ۱۳۹۳-۱۳۹۷بوده که در دوره مورد محاسبه ) الیر ونیلیم ۵/۱۸۶۰۰۷۳ زانیمعادن به م

 درصد رشد داشته است. ۳۵/۱۴و  ۹۳/۶ بیبه ترت یگذارهیزان سرمایلحاظ اشتغال و م
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 مهم معادن استان )بدون معادن شن و ماسه و خاک رس( یهاشاخص سهیمقا: 11-10جدول 

 درصد تغییرات 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  عنوان شاخص

 ۶۵/۹ ۱۷۶ ۱۵۸ ۱۴۸ ۱۴۰ ۱۲۲ تعداد معادن )فقره(

 ۹۳/۶ ۲۳۹۴ ۲۱۸۲ ۲۰۲۵ ۲۰۴۰ ۱۸۳۸ تعداد کارکنان موجود در معادن )نفر(

 ۳۵/۱۴ ۵/۱۸۶۰۰۷۳ ۳۹۳/۱۴۵۳۰۲۶ ۱۹/۱۲۸۶۱۳۹ ۸۷/۱۲۷۹۵۵۰ ۸۶/۱۱۰۴۰۳۳ گذاری )میلیون ریال(میزان سرمایه

 -۹۶/۳ ۳۷/۶۷۵۳۴۴ ۹۱۳/۶۵۵۴۴۷ ۸۲۵/۶۷۹۸۳۹ ۳۴۷/۹۲۵۵۴۲ ۳۹۳/۸۳۱۷۵۸ میزان ذخیره قطعی )هزارتن(

 -۷۷/۲ ۸/۵۵۰۲۸۷۶ ۴۹۸۹۳۹۱ ۴۸۲۶۵۷۹ ۶۲۹۷۱۷۹ ۶۳۸۶۷۱۶ میزان استخراج اسمی )تن(

 -۸۲/۱ ۲۸۲۱۰۷۰ ۳۵/۲۶۴۸۰۹۲ ۱/۲۳۳۳۱۷۸ ۱۳/۲۵۹۶۶۸۵ ۳۱۳۴۲۲۶ میزان استخراج واقعی )تن(
 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 عملکرد بخش معدن استان)معادن شن و ماسه و خاک رس(: 12-10جدول 

 عنوان شاخص
سال 

1393 
 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال 

متوسط رشد 

 دوره

مشخصات معادن شن و 

 ماسه و خاک رس

 ۶۴/۱۴۵ ۱۴۳ ۱۱۰ ۱۸ ۶۴ ۳۰ تعداد  صادره )فقره(

 ۷۰/۹۵ ۳۳۳۷ ۲۹۸۳ ۴۱۹۵ ۱۲۵۱ ۴۷۳ معدن و کارگاه –اشتغال )نفر(

میزان ظرفیت اسمی استخراج 

 سالیانه )هزارتن(
۴۴۲۲ ۱۵/۷۲۵۱ ۰۵/۸۲۰۰ ۳/۳۱۴۰ ۹۹/۱۲۱۳۱ ۴۲/۷۵ 

 ۶۸/۵۰ ۷۴/۱۳۳۸ ۹۷/۱۰۷۰ ۵۱/۱۵۲۷ ۸۵/۶۳۳ ۳۹/۳۸۰ گذاری )میلیارد ریال(سرمایه
 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 مقایسه میزان اشتغال در بخش معدن استان: 20-10شکل 

 

 
 گذاری در بخش معدن استانمقایسه میزان سرمایه: 21-10شکل 

 

گردد که معادن شن و ماسه با مقایسه میزان اشتغال در بخش معادن استان مشخص می

 ۱۳۹۵جز سال چنین بهی در اشتغال دارند. همتربیشنسبت به سایر معادن فعال در استان سهم 

ها بوده در دیگر سال تربیشگذاری در معادن شن و ماسه استان از سایر معادن که میزان سرمایه

اند. از لحاظ ظرفیت استخراج ی را به خود جذب کردهتربیشیر معادن استان سرمایه همواره سا
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درصد کاهش داشته است  -۷۷/۲غیر از شن و ماسه در پنج سال گذشته اسمی معادن استان به

 درصدی مواجه بوده است.  ۴۲/۷۵که در همین مدت معادن شن و ماسه استان با رشد درحالی

 

 اسفند انیشهرستان تا پا کیو بلوچستان به تفک ستانیمشخصات معادن استان س: 13-10جدول 
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 معادن استان های استان از ذخیره قطعیسهم شهرستان: 22-10شکل 

 

مواد  یقطع ریمجموع ذخا ۱۳۹۷سال  انیاست که در پا نیاز ا یموجود حاک یآمارها

هزار تن بوده که شهرستان  ۷۶۰۹۸۷/ ۷۸بر  استان بالغ یبردارمجوز بهره یمعادن دارا یمعدن

 یقطع ریذخا زانیدرصد از مجموع م ۲/۳۸ یمواد معدن رهیهزار تن ذخ ۵۵/۲۹۸۵۹۱زاهدان با 

 ۰۵/۲۱۲۸۸۲ رانشهریبه خود اختصاص داده است. بعد از زاهدان، شهرستان ا ااستان ر یمواد معدن

خاش، فنوج و  یهارا به خود اختصاص داده و شهرستان ریذخا نیدرصد ا ۹/۲۷هزار تن حدود 

 یقطع ریدرصد از ذخا ۸/۸۷حدود  گرید عبارت قرار دارند. به یبعد یهاسوران در رتبهوبیس

سوران اختصاص داشته وبیخاش، فنوج و س رانشهر،یشهرستان زاهدان، ا ۵به  ناستا یاد معدنمو

 . ها اختصاص داردشهرستان گریبه د زین ریذخا ماندهیدرصد باق ۲/۱۲و حدود 

برد که  ینکته پ نیتوان به ایمعادن استان م یو واقع یاستخراج اسم زانیبه م ینگاه با

آن معادن بوده و با توجه به  یاسم تیاستخراج کمتر از ظرف یواقع تیظرفها در اغلب شهرستان

معادن اقدام  نیاز ا شتریو استخراج ب یگذارهیتوان نسبت به سرمایها مآن یقطع رهیذخ زانیم

از معادن  یادیکه سهم ز رانشهریزاهدان، خاش، ا یهاخصوص در شهرستانمسئله به نیکرد.  ا

 اند مشهود است.استان را به خود اختصاص داده
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 مقایسه استخراج اسمی و واقعی معادن استان به تفکیک شهرستان: 23-10شکل 

 افزودهسهم ارزش ـ 10 ـ 10

 معدن ـ 1 ـ 10 ـ 10

کل کشور از  افزوده بخش معدن استان از معادنکه سهم ارزش دهندیآمارها نشان م

 ینتربیشکرده است.  دایکاهش پ ۱۳۹۵درصد در سال  ۰۱/۰به عدد  ۱۳۹۰درصد در سال  ۰۲/۰

درصد رخ داده است که  ۰۳/۰با  ۱۳۹۴درصد سهم معادن استان از لحاظ ارزش افزوده در سال 

 یشرقجانیها دارند مانند کرمان و آذربادر توسعه آن ینقش اساس عدنکه م ییهانسبت به استان

 .ستین یمطلوب زانیم
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 افزوده بخش معدن استان از معادن کل کشورسهم ارزش: 24-10شکل 

 صنعت ـ 2 ـ 10 ـ 10

 ۱۳۹۰درصد در سال  ۹/۰افزوده بخش صنعت استان از صنعت کل کشور از سهم ارزش

درصد سهم معادن استان  ینتربیشکرده است.  دایپ شیافزا ۱۳۹۵درصد در سال  ۰۹/۱به عدد 

 لیتوان با توجه به پتانسیدرصد رخ داده است که م ۲۱/۱با  ۱۳۹۴از لحاظ ارزش افزوده در سال 

 یدسترس نیچنبا دو کشور پاکستان و افغانستان و هم یجواروسعت و هم ظاستان از لحا یباال

 داد. شیها را افزایگذارهیش سرمابخ نیبندر چابهار در ا قیآزاد از طر یهابه آب
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 افزوده بخش صنعت استان از صنعت کل کشورسهم ارزش: 25-10شکل 

 ی بخش صنعتهاچالش ـ 11 ـ 10

 .یو دولت یو معادن خصوص عیکار مازاد و فاقد مهارت در صنا یرویوجود ن -۱

 .یتوانمند خارج یهابا بنگاه یصنعت یضعف تعامالت واحدها -۲

 .کوتاه یثابت در بخش صنعت به جز مقاطع هیسرما لیو نوسان در تشک یداریناپا -۳

 .مبادله یهانهیهز دیشد شیافزا -۴

 .افزودهدر ارزش شرفتهیپ عیسهم کم و نامناسب صنا -۵

  .مهم عیدر صنا کیتکنولوژ تیو کسب مزی فناورانه در طراح یهایضعف توانمند -۶

 .یصادارات صنعت هیعدم تنوع در پا -۷

0.9 0.96 0.91 0.96

1.21
1.09

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1390 1391 1392 1393 1394 1395

صد
ر
د

سال



 341 │فصل دهم: صنعت و معدن

 راهکارهای بخش صنعت ـ 12 ـ 10

 ریتا دیبزرگ استان )تول یهاطرح ییجهت نظارت بر روند اجرا ینظارت ژهیو تهیکم لیتشک -۱

ل مکران( و ح نیوشنگار و فوالد نگ یکاش س،یت مانیبافت بلوچ، س ر،یتا ایخودرو شرکت آر

 .ها( آنیدسترس )آب، برق و راه یساخت ریمشکالت ز

 فیرد نییسال و تع ۲در گردش با مدت  هیسرما التیتسه یاخذ مجوز در خصوص اعطا -۲

استان )در حال  یدیتول یواحدها یبلندمدت برا یهابودجه با حداقل نرخ بهره و با پرداخت

 .گردد(یاعطا م سالهکیدر گردش با دوره بازپزداخت  هیسرما التیحاضر تسه

نوات س یبانک التیتسه دیپس از سررس یسود و سودها یاعتبار الزم جهت بخشودگ نیتام -۳

 ی.دیتول یقبل واحدها

 یصنعت یهاجهت طرح یصنعت یهادر شهرک نیزم یواگذار متیمناسب ق فیاعمال تخف -۴

 .نفر ۱۰۰از  شیبا اشتغال ب

با گاز  ینفت یهاوردهآنرخ فر یسازکسانیدرخصوص  رانیوز ئتیشدن مصوبه ه یاتیعمل -۵

کشور در حال  مانیس یطرح تنها در واحدها نیفاقد گاز )در حال حاضر ا یهادر استان یعیطب

 .اجراست(

 بخش تجارت راهکارهای ـ 13 ـ 10

که از حداقل  ییقلم کاال ۳۰۹و پاکستان  رانیا نیمابیف یحینامه تعرفه ترجبه توافق تیبا عنا -۱

 اریکه تنها اقالم بس باشدیدو کشور برقرار م نیب یدرصد سود بازرگان ۳۰حداکثر  یدرصد ال ۱۰

لذا  شودیانجام نم نیطرف نیب یتبادل گونهچیاقالم ه ریاز سا یاریو بس شودیمبادله م یمحدود

 فیتخف زانیو م ردیامه صورت گندر فهرست اقالم توافق ینسبت به بازنگر گرددیم شنهادیپ

 .ابدی شیدرصد افزا ۷۰درصد به  ۳۰درصد و از حداکثر  ۳۰درصد به  ۱۰از حداقل  زیشده نلحاظ

که موجب واکنش طرف  ریسال اخ از پاکستان در چند یواردات نارنگ تیبا توجه به ممنوع -۲

 شیدر گمرک خو یرانیا یواردات یارزش کاال شیاقدام به افزا یمقابل شده است، و طرف پاکستان

 رانیا یصادرات یدرخت بیس ی. به طور مثال براردیاقالم تعلق گ نیبه ا یتریشبکرده تا عوارض 

است که سبب  افتهی شیافزا هیهزار روپ ۷۵به  هیهزار روپ ۲۵از مبلغ  ونیهر کام یعوارض گمرک
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اهش ک یرانیدر بازار مذکورشده و صادرات محصوالت ا یرانیا دکنندگانیکاهش توان رقابت تول

 داشته است. یریگچشم

 یبنادر جنوب ریدرصد همانند سا ۲۵درصد به  ۱۰بندر چابهار از  یسود بازرگان فیتخف شیافزا -۳

 یایکشور و خارج از تنگه هرمز در سواحل در یانوسیچابهار تنها بندر اق هکنیکشور با توجه به ا

 .باشدیعمان م

 زیها در جهت توسعه و تجهکالن دولت یگذارهیبنادر چابهار و سرما تیظرف شیبا توجه با افزا -۴

که توسط دولت  یاساس یدرصد کاالها ۳۰حداقل  ددگریم هادنشیها و بنادر منطقه، پاسکله

 از بندر چابهار وارد کشور شود.  شودیم یداریخر

الاثر ب یکشور و در راستا یعموم حتاجیما نیدر تام نانیمرزنش تیاز ظرف یریگبه منظور بهره -۵

مرز کشور و  یدو سو نانیمرزنش یالهیقب-یبا توجه به روابط قوم یاقتصاد یهامینمودن تحر

و بلوچستان به عنوان  ستانیاستان س گرددیم شنهادیموجود پ یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به

 :نیتام زمرک

هزار تن در سال( با واردات دام  ۷۰کشور ) انهیسال یدرصد گوشت قرمز مصرف ۵۰( حداقل الف

 ؛هیهمسا یزنده از کشورها

 ؛هزار تن( از کشور پاکستان ۵۰۰کشور ) انهیسال یمصرف یدرصد برنج واردات ۳۰( حداقل ب

 یو معدن یساختمان یسازراه نیآالت سنگنیانواع ماش یدکیکننده قطعات و لوازم نی( تامپ

 ؛CKDکشور به صورت 

 ه شود.در نظر گرفت

 بخش معدن  یکل یهاچالش ـ 14 ـ 10

 .موجود یهامیتحر -۱

 .متخصص یروین یریو عدم به کارگ یسنت یکارمعدن -۲

 .متیق نیتربا نازل یخام فروش -۳

 .یجهان یحضور نامناسب در بازارها -۴

 .ایروز دنبه زاتیمعادن به تجه زیعدم امکان تجه -۵
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 .یضعف مال -۶

 .استان یعیو منابع طب ستیزطیکارآمد رفع معارضات با مح یفقدان الگوها -۷

 .استان یپژوهش یها و مراکز عالعدم ارتباط نظامند با دانشگاه -۸

 .استان یو آب در بخش مناطق معدن یانرژ یهارساختیضعف ز -۹

 .در استان یمال نیو موثر در تام یکاف یفقدان سازوکارها -۱۰

 .در استان یمحل یهاو مزاحمت نیمعارض -۱۱

 .آالتنیماش یو فرسودگ یشکاف فناور -۱۲

 .استان هیبودن اکتشافات و اطالعات پا یناکاف -۱۳

 معدن یهاجهت رفع چالش یشنهادیپ یراهکاها ـ 15 ـ 10

 .در حوزه معدن ینیآفرکار ساختار یسازداخل و فعال تیتوجه به ظرف -۱

 ی.و کارآموز یکارورز قیاز طر اسیمعادن کوچک مق یمتخصص برا یروین یتوانمندساز -۲

 .ناکارآمد یخطوط فراور یسازنهیبه -۳

 یاستاندارد بر پارامترها یزهایو انجام آنال یسازفرمیونی قیمحصوالت از طر یاستانداردساز -۴

 .مناسب یبندو بسته یمحصوالت با نمونه خارج تیفیک سهیجهت مقا یتجار

 .روز و کارآمداحداث خطوط به -۵

 .یورآفر یهاکارخانه یمعادن برا یسازومیکنسرس -۶
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 راهکارها هاچالش ردیف

۱ 

عدم تامین اعتبار مورد نیاز برای 

احداث زیربنای معدن در راستای 

کاهش هزینه تولید و جذب 

 گذارانسرمایه

موضوع )تامین اعتبار و  تربیشپیگیری 

مساعدت داویر دولتی نسبت به احداث راه، 

 گازرسانی و غیره(

۲ 

های ژئوفیزیکی عدم تکمیل داده

های پایه هوایی و انتشار نقشه

 ۱:۱۰۰۰۰۰شناسی با مقیاس زمین

 ۱:۲۵۰۰۰و 

تامین بار مورد نیاز با اولویت مناطق پر 

 پتانسیل

 تالنرخ باالی بهره بانکی در تسهی ۳
های بازنگری در نرخ بهره به ویژه در استان

 دور از مرکز با توجه به بعد مسافت تا پایتخت

۴ 

عدم معافیت مالیاتی معادن با 

یافته تر توسعهتوجه به مناطق کم

های قانون مالیات ۱۳۲طبق ماده 

 مستقیم

با توجه به دوری استان از مرکز، شرایط خاص 

تان پیشنهاد یافته بودن استر توسعهو کم

گردد قوانین مالیاتی اشاره شده )ماده می

های مستقیم و ذیل آن( در قانون مالیات ۱۳۲

 این استان اعمال گردد

۵ 
برداری به عدم قبول پروانه بهره

 عنوان وثیقه توسط بانک

پیگیری و تاکید به بانک مبنی بر پذیرش این 

 مدرک

۶ 
عدم تامین اعتبار و پیگیری الزم 

 های صنایع معدنیپروژهجهت 

شده و موجود سنگ با توجه به ذخایر کشف

آهک، سنگ آهن، کرومیت، تیتانیوم و منگنز 

تمام پیگیری جهت تکمیل واحدهای نیمه

 معدنی استان

۷ 

عدم وجود کارشناس متخصص و 

مطلع در امر بررسی و قضاوتی در 

خصوص مسائل حقوقی و اداری 

 بخش معدن در مراجع قضایی

انتصاب قاضی مطلع به بخش معدن جهت 

 رفع مشکل



 

 فصل یازدهم: بازرگانی ـ 11

 مقدمه ـ 1 ـ 11

 یچه دادوستدها. چنانشودیم یبنددسته یو خارج یداخل یدر دو بخش اصل یبازرگان

یم یداخل یکشور و توسط ساکنان آن کشور انجام شود به آن بازرگان کیذکرشده در داخل 

 یبازرگان ردیمختلف صورت بگ یکشورها نیو ب یترعی. اگر نقل و انتقال در سطح وسندیگو

صورت  نی: به اندیگویم یانطقهم یهم هست که به آن بازرگان یاز بازرگان ینام دارد. نوع یخارج

 .ردیگیصورت م انهیمنطقه به عنوان مثال خاورم کی یکشورها نیکه دادوستد ب

 هیو جذب سرما یمرزنتوانسته است بدون تجارت برون یکشور چیه ریچند دهه اخ در

 یکسب کند و استانداردها یتوجهقابل یجهان، دستاورد اقتصاد یکشورها ریاز سا یو فناور

عه توسحال در یکشورها یبرا ژهیوبه یجارت خارجتشهروندانش فراهم سازد.  یبرا یبهتر یزندگ

چون کمبود منابع مه یکشورها با مشکالت نیاغلب ا رایاست ز ورداربرخ یتربیش تیاز اهم

جه وپندست رهیو غ یبه فناور یکار ماهر، ضعف در آموزش، عدم دسترس یرویکمبود ن ،یاقتصاد

و هند  نچی در چهآن مانند– یجهان یها. بازترشدن اقتصاد و حضور فعال در عرصهکنندینرم م

 شدهادیمشکالت  یحل تمام یاگرچه به معن -و سنگاپور اتفاق افتاد یجنوبها در کرهو قبل از آن

 .کندیم فایها ادر فائق آمدن بر آن یاتیح اریاما نقش بس ستین

 یفروشو خرده یفروشعمده بنگاه یادیتعداد ز رندهیدربرگ رانیا یداخل یبازرگان بخش

 گرید یندارند و از سو نینو یهابه استفاده از ابزار و روش یچندان لیسو تما کیاست که از 

 یو عرضه سالم و بهداشت یمرتبط با نگهدار یافزارو نرم یافزارسخت یاز استانداردها یبخش

 یاباز، بسته به منطقه یدر اقتصادها دیکارگران بخش تول . درآمدکنندینم تیرعا رامحصوالت 

در  یبسته است. حت یها در اقتصادهابرابر درآمد همکاران آن ۹تا  ۳ نیاند، بکه در آن واقع شده

ران بهتر از درآمد کارگ اریمرتبط با خارج بس یهادرآمد کارگران بخش زینبسته اقتصاد  کیدرون 

تجارت و  ازیکه از امت یعیکارگران شاغل در صنا ،یلیکشور شدر  باشد.می هابخشسایر 
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کشور درآمد  نیکارگران ا ریاز سا شیب وروی ۱۱۰۰مند هستند، ساالنه بهره یخارج یگذارهیسرما

 .کنندیکسب م

و بهبود تراز  یاز اهداف ازجمله کسب درآمد ارز یعیبه دامنه وس یابیدست نهیزم صادرات

 یلداخ داتیتول یفیو ک یکم یارتقا ،یآورانتقال فن د،یجد یشغل یهافرصت جادیها، اپرداخت

 رانی. در ادینمایرا فراهم م یو اقتصاد یاسینفوذ س شیو افزا یداخل داتیو تعادل در بازار تول

از  حاصل یساختار اقتصاد کشور به درآمدها یو کاهش وابستگ یرنفتیز توسعه صادرات غین

توجه  مورد یتوسعه بخش تجارت خارج یهااهداف برنامه نیترعنوان مهمهصادرات نفت همواره ب

 بوده است. گذاراناستیس

ور با دو کش یجواراز جمله: هم ییهاداشتن فرصت لیو بلوچستان به دل ستانیس استان

و خارج از تنگه  یالمللنیآزاد ب یهابه جهت استقرار در کنار آب نیچنافغانستان، پاکستان و هم

 ۱۵ا کشور ب یکشور را دارد. مبادالت تجار یرنفتیصادرات غ شیافزا یبرا یمناسب تیهرمز موقع

با پاکستان  رانیا ینشان داده شده است. تراز تجارزیر در جدول  ۱۳۹۷در سال  هیهمساکشور 

 ونیلیم ۲۹۱۷و  ۹۱۷ بیو بلوچستان هم مرز هستند به ترت ستانیو افغانستان که با استان س

گسترش  یاستان برا یباال لیدهنده وجود پتانسکه نشان تگزارش شده اس ۱۳۹۷دالر در سال 

 است. یبازرگان
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 دالر( ونیلی)م 1397در سال  هیکشور همسا 15با  یمبادالت تجار: 1-11جدول 

تراز 

 تجاری

ارزش واردات طی سال 

1397 

ارزش صادرات طی 

 1397سال 
 ردیف نام کشور

 ۱ امارات متحده عربی ۵۹۵۵ ۶۵۶۷ -۶۱۳

 ۲ عراق ۸۹۶۱ ۵۹ ۸۹۰۲

 ۳ ترکیه ۲۳۶۹ ۲۶۱۷ -۲۴۸

 ۴ افغانستان ۲۹۲۷ ۱۱ ۲۹۱۷

 ۵ روسیه فدراسیون ۲۸۱ ۱۳۴۳ -۱۰۶۲

 ۶ پاکستان ۱۲۴۷ ۳۳۰ ۹۱۷

 ۷ عمان ۷۲۹ ۴۳۳ ۲۹۶

 ۸ آذربایجان ۴۱۱ ۲۱ ۳۹۰

 ۹ ترکمنستان ۴۰۰ ۹ ۳۹۱

 ۱۰ کویت ۲۵۳ ۱۲ ۲۴۱

 ۱۱ قطر ۲۲۵ ۱۰ ۲۱۶

 ۱۲ قزاقستان ۱۳۱ ۸۷ ۴۴

 ۱۳ ارمنستان ۱۵۹ ۲۳ ۱۳۶

 ۱۴ بحرین ۱۲ ۱ ۱۱

 ۱۵ عربستان ۱/۰ ۳/۰ -۱/۰

 کشور 15جمع  24060 11522 12538

 مأخذ: گمرک کشوری، گزارش صادرات و واردات
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 استان یتجارت خارج تیوضع یبررس ـ 2 ـ 11

 ۱۱  قیو بلوچستان از طر ستانیبا آمار، صادرات و واردات کشور از استان س مطابق

با  لکیدالر صادرات، گمرک م ۲۱۵۷۵۹۴۶۶  رجاوهیکه بازارچه م شودیانجام م یگمرک مرز

رتبه اول تا سوم صادرات  بیدالر به ترت ۱۰۵۰۸۸۰۱۹با  لکیدالر و بازارچه م ۱۱۶۴۹۱۲۰۱

 .دهندیاستان را شکل م

 

 1397گمرکات در سال  کیصادرات و واردات به تفک: 2-11 جدول

 ردیف گمرک صادرات )دالر( ارزش ارزش واردات )دالر(

 ۱ بازارچه پیشین ۱۳۷۶۱۵۳۲ -

 ۲ بازارچه کوهک سراوان ۳۸۲۲۴۰۹۵ ۱۱۶۹۴۳۲۷

 ۳ بازارچه مرزی ریمدان ۸۷۸۳۳۲۹ -

 ۴ بازارچه میلک ۱۰۵۰۸۸۰۱۹ -

 ۵ بازارچه میرجاوه ۲۱۵۷۵۹۴۶۶ ۳۲۹۰۵۵۱

 ۶ پیشین ۱۴۱۱۱۶۹ ۲۱۳۵۷۲

 ۷ چابهار ۱۰۷۹۹۶۱۸ ۷۷۲۲۱۸۱۱

 ۸ زاهدان ۱۰۲۴۸۱۴۰۶ ۱۰۹۷۵۲۸۴۸

 ۹ منطقه آزاد تجاری چابهار ۷۴۲۸۸۹۰ ۸۲۶۱۹۳۰۷۲

 ۱۰ میرجاوه ۳۷۸۴۳۰ ۱۳۳۹۳۹۱۲

 ۱۱ میلک ۱۱۶۴۹۱۲۰۱ ۱۷۴۱۵۴۷

 کشوری، گزارش صادرات و وارداتمأخذ: گمرک 

 

دالر بوده است  ۹۳۶۵۹۴۰۴۱تن به ارزش  ۱۵۸۲۸۷۵صادرات استان  زانیم ۱۳۹۷در سال 

در دوره پنج ساله مورد  نیچندرصد رشد داشته است. هم ۱۲۹حدود  ۱۳۹۶که نسبت به سال 
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در  نیدرصد رشد داشته است. ا ۱۰۴صادرات استان از لحاظ ارزش  زانی( م۱۳۹۳-۱۳۹۷) یبررس

 درصد رشد داشته است. ۱۴/۱مذکور تنها  یارزش واردات در بازه زمان نهیکه در زم ستیحال

 

 استان )به تُن( یوزن تجارت خارج: 3-11جدول 

 سال 1393 1394 1395 1396 1397

 صادرات ۱۰۹۰۵۸۸ ۱۳۳۸۷۱۶ ۱۶۹۳۷۰۷ ۱۶۴۶۶۹۸ ۱۵۸۲۸۷۵
 گمرکات

 واردات ۹۳۶۱۵۶ ۴۸۱۲۱۲ ۴۳۴۶۲۰ ۶۳۴۴۴۲ ۷۵۱۴۳۲

 مأخذ: ناظر گمرکات استان

 

 استان )به دالر( یارزش تجارت خارج: 4-11جدول 

 سال 1393 1394 1395 1396 1397

۹۳۶۵۹۴۰۴۱ ۴۰۸۳۲۷۲۴۸ ۴۸۲۸۸۶۵۲۷ ۴۲۵۲۴۶۹۶۸ ۴۵۶۸۸۸۹۹۳ 

ت
درا

صا
 

ت
کا

مر
گ

 ۱۰۴۱۹۳۴۴۱۸ ۷۸۵۹۲۷۱۵۴ ۷۸۲۱۲۱۶۷۴ ۶۸۹۲۳۵۱۷۰ ۱۰۳۰۱۶۶۴۰۲ 
ت

ردا
وا

 

 مأخذ: ناظر گمرکات استان

 

 ۱۰۴۷۸۲۷به مقدار  مانیس ،یازنظر وزن ۱۳۹۷صادرات استان در سال  زانیم ینتربیش

 یاقالم صادرات نیتردرصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. از مهم ۶۶تن بوده که 

به  ۱۳۹۷نام برد. واردات استان در سال  توانیگاز و خرما را م ،یکاش ،یمواد نفت مان،یاستان س

 باشد.یدالر م ۱۰۴۱۹۳۴۴۱۸تن بوده که از نظر ارزش  ۷۵۱۴۳۲مقدار 

 

 1397از گمرک استان در سال  یصادرات یاهم کاالها: 5-11ول جد

 واحد کاال سیمان گاز خرما کاشی مواد نفتی جمع کل

 وزن )تن( ۱۰۴۷۸۲۷ ۶۲۴۲۷ ۷۱۴۵۹ ۳۶۱۱۸ ۵۵۵۹۸ ۱۵۸۲۸۷۵

 ارزش)دالر( ۴۴۱۰۶۳۰۴ ۵۰۷۶۰۲۴۹ ۱۰۳۲۳۳۷۷۵ ۶۱۹۷۱۳۱ ۲۷۸۸۷۷۹۴ ۹۳۶۵۹۴۰۴۱

 مأخذ: ناظر گمرکات استان
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 1397اهم کاالهای صادراتی استان از لحاظ ارزش مالی در سال : 1-11شکل 

 

 1397استان در سال  یواردات یاهم کاالها: 6-11جدول 

 واحد کاال برنج کنجد انبه شکر نخود کلجمع 

 وزن)تن( ۶۳۹۶۲۸ ۳۰۹۴۱ ۱۷۱۱۱ ۱۸۰ ۹۹ ۷۵۱۴۳۲

 ارزش)دالر( ۶۷۱۹۴۲۵۵۸ ۴۶۳۳۴۱۰۹ ۱۲۰۸۶۷۹۲ ۶۷۴۲۸ ۹۴۸۱۰ ۱۰۴۱۹۳۴۴۱۸

 مأخذ: ناظر گمرکات استان

 

برنج، شکر، تخم کنجد، نخود و انبه نام به استان  یواردات یکاالها نیتراز مهم توانیم

تن و به ارزش  ۶۳۹۶۲۸برنج به مقدار  ۱۳۹۷استان در سال  یواردات یکاال ینتربیشبرد که 

 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. ۶۴که  باشدیدالر م ۶۷۱۹۴۲۵۵۸

 

یمواد نفت
کاشی

خرما

گاز

سیمان

اهم کاالهای صادراتی استان از لحاظ ارزش مالی
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 1397کاالهای وارداتی استان از لحاظ ارزش مالی در سال  اهم: 2-11شکل 

 

 استان یلوهایها و سسردخانه تیتعداد و ظرف: 7-11جدول 

 سال
تعداد سیلو و انبارهای 

 ذخیره گندم فعال

سازی سیلو و ظرفیت ذخیره

 انبارهای ذخیره گندم )هزار تن(

 استان

۱۳۹۳ ۱۶ ۳۴۶۰۰۰ 

۱۳۹۴ ۱۶ ۳۴۶۰۰۰ 

۱۳۹۵ ۱۶ ۳۴۶۰۰۰ 

۱۳۹۶ ۱۴ ۳۳۷۰۰۰ 

۱۳۹۷ ۱۴ ۳۳۳۰۰۰ 

 -۷/۳ -۵/۱۲ رشد متوسط )درصد(

 مأخذ: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان
 

. شوندیکشور محسوب م یو صادرات یواردات یاساس یکاالها یربناهایاز ز یکی لوهایس

 تیعدد با ظرف ۱۶گندم فعال در استان از  رهیذخ یو انبارها لویتعداد س دهندیآمارها نشان م

نخود

شکر انبه

دکنج

جبرن

اهم کاالهای وارداتی استان از لحاظ ارزش مالی
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هزار تن  ۳۳۳۰۰۰ تیبا مجموع ظرف لویس ۱۴به  ۱۳۹۳هزار تن در سال  ۳۴۶۰۰۰ یسازرهیذخ

 .دهدیکاهش را نشان م -۷/۳ تیاست که از لحاظ ظرف دهیرس ۱۳۹۷در سال 

 هایتعاون ـ 3 ـ 11

در استان وجود داشته است. مطابق با  هیاتحاد ۲۹و  یتعاون ۴۸۹۶تعداد  ۱۳۹۷سال  در

یوناسهم از تع ینتربیشدرصد  ۶/۲۸با  التیو شکار و ش یدارو جنگل یآمار، بخش کشاورز

 گاهیدرصد در جا ۴/۱۶بخش ساختمان با  نیچنص داده است. همااستان را به خود اختص یها

های کل ی. متوسط تعداد اعضا برای تعاونقرار دارد ۱۳۹۷در سال  ینتعداد تعاو ینتربیشدوم 

 نفر است. ۲۲۲استان 

 



 

 1397سال  انیاستان تا پا یاقتصاد تیعمده فعال یهابرحسب گروه یتعاون یهامشخصات شرکت: 8-11جدول 

 شرح/ سال

 وضع فعالیت

 شاغل

 سرمایه

)میلیون 

 ریال(
 فعال جمع

در دست 

 اجرا

غیر 

 فعال

1396 4767 1586 558 2623 80884 2858920 

1397 4896 1564 647 2685 89728 2869766 

 ۱۳۳۶۵ ۴۲۳۰ ۵۱۷ ۳۲۳ ۴۰۵ ۱۲۴۵ داری و شکارجنگلکشاورزی، 

 ۲۳۷۷ ۶۸۲ ۸۷ ۱۰ ۵۹ ۱۵۶ تشیال

 ۶۵۰۰ ۲۲۰ ۲۹ ۴ ۹ ۴۲ استخراج معدن

 ۱۷۸۰۶ ۸۷۵۴ ۵۱۲ ۱۴۰ ۲۶۳ ۹۱۵ صنعت

 ۵۲۱ ۲۲۸ ۲۸ ۸ ۱۰ ۵۵ آب و گاز، برق تامین 

 ۲۵۹۴۲ ۷۰۲۵ ۵۲۹ ۱۶ ۲۵۸ ۸۰۳ ساختمان

نقلیه موتوری و موتورسیکلت و فروشی، تعمیر وسایل فروشی، خردهعمده

 های شخصی و خانگیکاال
۴۹۶ ۲۱۴ ۱۳ ۲۶۹ ۲۸۲۷۶ ۵۱۵۲ 

 ۲۶۷ ۷۰ ۷ ۹ ۴ ۲۰ هتل و رستوران

 ۲۷۱۵ ۶۳۲ ۱۷۰ ۹ ۸۱ ۲۶۰ مل و نقل و انبارداری و ارتباطاتح



 

 شرح/ سال

 وضع فعالیت

 شاغل

 سرمایه

)میلیون 

 ریال(
 فعال جمع

در دست 

 اجرا

غیر 

 فعال

 ۲۰۵۶۲۰ ۳۴۹ ۳۵ ۳ ۲۱ ۵۹ های مالیگریواسطه

 ۲۶۹۳۲ ۸۰۷۲ ۲۸۲ ۳۵ ۱۴۱ ۴۵۸ های کسب و کارت اجاره و فعالیتمستغال

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اداره امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری

 ۳۲۰۵ ۱۸۸۳ ۶۶ ۳ ۲۵ ۹۴ آموزش

 ۱۹۸۱۱۸ ۱۵۰۱ ۵۸ ۴۰ ۳۲ ۱۳۰ و مدکاری اجتماعی بهداشت

 ۲۳۱۷۶ ۳۲۷۸ ۸۷ ۳۲ ۴۴ ۱۶۳ های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصیسایر فعالیت

های غیرقابل تفکیک فعالیت های خانوارهای دارای مستخدم وفعالیت

 خانوارها
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دفترهای مرکزی

 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال
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 1397سال  اقتصادیهای عمده فعالیت زیع اشتغال در بخش تعاون به تفکیک گروهتو: 3-11شکل 

 

تعاونی به  ۱۴۰۱ت الداری و شیهای کشاورزی، شکار و جنگلدر فعالیت ۱۳۹۷تا سال 

ترتیب باشند که بهتعاونی فعال می ۴۶۴تعاونی در دست اجرا و  ۳۳۳بین  نیثبت رسیده که از ا

باشند. دارا میدست اجرا را  های فعال و درتعاونی نیترهای سراوان، زابل و زاهدان بیششهرستان

نفر، متوسط  ۱۲ت الداری و شیهای کشاورزی، شکار و جنگلاعضا در فعالیت دمتوسط تعدا

باشد. در فعالیت نفر می ۱۱و متوسط تعداد کارکنان  الیمیلیون ر ۱۰۸برای هر تعاونی  هیسرما

نی فعال تعاو ۲۶۳دست اجرا و  تعاونی در ۱۴۰بین  نیتعاونی به ثبت رسیده که از ا ۹۱۵صنعت 

دست  های فعال و درتعاونی نیترهای زاهدان، سراوان و زابل بیششهرستان بباشند. به ترتیمی

کشاورزی، کار و
جنگلداری

15%

شيالت
3%

استخراج معدن
7%

صنعت
20%

تامين آب و برق و
گاز

1%

ساختمان
29%

عمده فروشی، خرده 
فروشی، تعمير 

وسايل نقليه
6%

هتل و رستوران
1%

حمل و نقل و
انبارداری و 

ارتباطات
3%

واسطه گری مالی
0%

مستغالت، اجره و
کسب وکار

9%

آموزش
1%

بهداشت و مددکاری
1%

ساير فعاليت های عمومی خدماتی 
اجتماعی

4%
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برای هر  هینفر، متوسط سرما ۱۵های صنعتی باشند. متوسط تعداد اعضا در تعاونیاجرا را دارا می

 باشد.نفر می ۱۹و متوسط تعداد کارکنان  الیمیلیون ر ۱۲۱۰تعاونی 

دست اجرا و  تعاونی در ۱۶بین  نیتعاونی به ثبت رسیده که از ا ۸۰۳فعالیت ساختمان  در

های تعاونی نیترهای زاهدان، چابهار و سراوان بیشترتیب شهرستانباشند. بهتعاونی فعال می ۲۵۸

 سطونفر، مت ۶۱های ساختمان باشند. متوسط تعداد اعضا در تعاونیدست اجرا را دارا می فعال و در

 باشد.نفر می ۳۲ن یو متوسط تعداد شاغل الیمیلیون ر ۳۱۱برای هر تعاونی  هیسرما

تعاونی در دست  ۴بین  نیتعاونی به ثبت رسیده که از ا ۴۲فعالیت استخراج معدن  در

های تعاونی نیترهای زاهدان و سراوان بیشترتیب شهرستانباشند. بهتعاونی فعال می ۹اجرا و 

نفر،  ۱۸های استخراج معدن باشند. متوسط تعداد اعضا در تعاونیاجرا را دارا میفعال و در دست 

 باشد.نفر می ۱۵۴ن یو متوسط تعداد شاغل الیمیلیون ر ۱۶۵برای هر تعاونی  هیسرمامتوسط 

بین  نیتعاونی به ثبت رسیده که از ا ۲۶۰فعالیت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات  در

های زاهدان، سراوان و ترتیب شهرستانباشند. بهتعاونی فعال می ۸۱ا و دست اجر تعاونی در ۹

باشند. متوسط تعداد اعضا در دست اجرا را دارا می های فعال و درتعاونی نیترزابل بیش

 ۲۶۹برای هر تعاونی  هینفر، متوسط سرما ۱۲حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات  یهاتعاونی

 باشد.نفر می ۱۰ن الو متوسط تعداد شاغ الیمیلیون ر

نقلیه موتوری و موتورسیکلت و  لیفروشی و تعمیر وسافروشی، خردهفعالیت عمده در

 ۴۹۶شود کنندگان نیز میهای تامین نیاز مصرفکااالهای شخصی و خانگی که شامل تعاونی

باشند. به عاونی فعال میت ۲۱۴تعاونی در دست اجرا و  ۱۳بین  نیتعاونی به ثبت رسیده که از ا

فعال و در دست اجرا را دارا  یهاتعاونی نیترسراوان، زاهدان و چابهار بیش هایترتیب شهرستان

برای هر  هینفر، متوسط سرما ۳۸۹های با فعالیت فوق باشند. متوسط تعداد اعضا در تعاونیمی

 د.باشنفر می ۱۰ن الو متوسط تعداد شاغ الیمیلیون ر ۱۵۲۹تعاونی 
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 هاچالش ـ 4 ـ 11

 .هادرصد اشتغال در آن ۸۵رغم تمرکز های کوچک و متوسط بهبه بنگاه یعدم توجه کاف -۱

  .های خرد و کوچکبنگاه ازهاییبا ن یمال نیعدم تناسب نظام تام -۲

اقتصاد از کشاورزی و  یبا تحول ساختاری در بخش واقع نیها و قواناستیعدم تناسب س -۳

 .صنعت به خدمات

سبب  یتیریمد هایییگذاران و نارساهینامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش اعتماد سرما -۴

 ها شده است.هیفرار سرما یها و در مواقعهیعدم جذب مناسب سرما

ای که گونه. بهشودیبازار کار تناسب مشاهده نم ازهاییو ن یهای مهارتبرنامه آموزش نیب  -۵

 افراد ماهر است.  ازمندیو بازار کار ن شوندیکار نمجذب بازار  دهیدافراد آموزش

 .عیدر نظام توز یوربودن بهره نییپا -۶

 .مبادله کاال و خدمات یهانهیباال بودن هز -۷

 ی.داخل یبر بخش بازرگان یرسمریغ یمخرب قاچاق کاال و بازرگان ریتاث -۸

 ی.نترنتیو ا یمناسب کسب و کار مجاز یریگعدم شکل -۹

 .در کشور یتجار کیلجست کپارچهینبود شبکه  -۱۰

 .موجود تیو واقع نیمسئول نیآزاد ب مناطق یناهماهنگ از کارکردها یذهن ریتصو -۱۱

 ی.جار یهانهیهز شیو افزا یالتیتورم تشک -۱۲

 .نامتعادل یهااز مناطق در حوزه یو استقرار برخ نیسرزم یعدم تعادل فضائ -۱۳

 راهکارها ـ 5 ـ 11

 .انیبنتوسعه موسسات دانشجذب و  -۱

 یی.ربنایز یهاپروژه ایاجر یبرا یو خصوص یعموم یهامشارکت لیتسه -۲

 .شرفتهیپ یامهیو ب یخدمات بانک جادیا -۳

 کیدر  یقانون التیها و تسهاز مشوق یجهت برخوردار یاقتصاد یهاتیفعال یسازهدفمند -۴

 ی.نظام تعرفه پلکان

 ی.امنطقه یبا رقبا یخارج یگذارهیقانون سرما یسازهماهنگ -۵
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 .مناطق آزاد یهابا مجوز سازمان یاتباع خارج یبرا دیصدور رواد -۶

 .(یدروکربوریو ه ی)معدن نیو معد یاز منابع مل یبرداربهره -۷

 روگاهیمکران، ن یمیپتروش لیاز قب میعظ یهاپروژه دنیدر به انجام رس عیو تسر لیتکم -۸

 .مجتمع فوالد وی بیترک کلیس

 .هایابرکشت یریتوسعه بنادر با هدف پهلوگ -۹

 .در چابهار یقطب سوم خودروساز یاندازراه یها براساختریز جادیا -۱۰

 .شرق یتیمحور ترانز تیظرف لیتکم -۱۱

 ریو سا رانیا نیدو طرفه ب یهاونیدر حوزه کنوانس گانیبا همسا یگذارهیمشارکت سرما -۱۲

 .هادولت

 توسعه بخش غله برنامه ـ 1 ـ 5 ـ 11

آرد و  نهیبه خصوص در زم یواردات یاساس یکاالها یبرا یمکف رهیذخ یانبارها ینیبشیپ -۱

 .گندم

 .کشاورزان ازیمازاد بر ن یروغن یهادانه ریگندم و سا دیجهت خر یزیربرنامه -۲

 یفضا جادیمکران چابهار جهت ا یسازرهیذخ یهامجتمع یانبارها یتوسعه، مرمت و بازساز -۳

بر  یدولت مبن یزیرنامهرب یدر راستا یواردات یاساس یکاالها یدپو یاستاندارد و مناسب برا

 .بندر چابهار قیاز کاالها از طر یواردات بخش

 برنامه توسعه بخش تعاون و کار ـ 2 ـ 5 ـ 11

 .در بخش تعاون یاستان یورو بهره تیفیارتقاء ک یهاطرح یو اجرا یریگیپ -۱

 ی.المللنیو ب یمل یهاهشگایدر نما هایحضور تعاون ایو  اههشگاینما یکمک در برگزار -۲

 .مرتبط با بخش تعاون در استان یهاتیفعال یاجرا یریگیپ زین بودجه و و برنامه نیتدو -۳

 ،یعیتوز یهابخش هیتعاون در کل جیجهت ارتقاء عوامل مؤثر در گسترش ترو یزیربرنامه -۴

 .درسطح استان یخدمات و یدیتول
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ییشناخت نارسا نهیها در زمیتعاون تیو مطالعه در باره فعال یو اطالعات یآمار قاتیانجام تحق -۵

مربوطه در  یهایزیرها و امکانات، به منظوراستفاده در برنامهییتوانا زیها و نآن یازهایها و ن

 .سطح استان

 .یبخش تعاون ین جهت معرفاستا یجیامکانات ترو ریو سا یارتباط جمع یهااستفاده از رسانه -۶

اشتغال  ر،یاشتغال فراگ کردیبر مناطق محروم و روستا با رو دیبا تاک ریبرنامه اشتغال فراگ  -۷

 ی.توسعه مشاغل خرد و خانگ ،ستهیبر کار شا یمبتن اشتغال ،ییروستا

 نیتضم لیاز قب ییهاهای برابر و ارتقا سطح شاخصفرصت جادیو ا یتحقق عدالت اجتماع -۸

  .درآمد سرانه شیغذا و افزا نیحداقل درآمد، آموزش، سالمت، تام

  .گذاریهیو سرما دیبهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تول -۹

 ی.سطح رفاه اجتماع شیو افزا یاجتماع نیتوسعه نظام تأم -۱۰

 هاییگذارهیدر بخش سرما رییگمیتنظ هایتیو فعال یشرکت یبهبود نظام حکمران -۱۱

 ی.های بازنشستگصندوق



 

 فصل دوازهم: انرژی و سوخت ـ 12

 مقدمه ـ 1 ـ 12

عامل  نیبوده، ا یانرژ ازمندین یدیو تول یصنعت ،یاجتماع ،یاز سطوح  خدمات کیهر 

 یونقل و رشد اقتصادرفاه، ارتباطات و حمل ت،یدر آموزش، بهداشت و درمان، امن ییبه سزا ریتأث

 بهبود ،یرفاه اجتماع ،یرشد و توسعه اقتصاد یشرط الزم برا یگفت، انرژ توانیدارد. لذا م زین

 یهااز عرصه کی چیهدر  یتیفعال گونهچیکه ه یجامعه است به طور کی تیو امن یزندگ تیفیک

رفاه،  گرید انیب . بهستین ریپذو امکان  سریم یبدون استفاده از انرژ یو در جهان هست یزندگ

 است.  یاز انرژ یبرخوردار ازمندین یو رشد اقتصاد یرشد اقتصاد ازمندین

 یسو، و رشد مداوم در کشورها کیتوسعه از درحال یدر کشورها یاقتصاد عیرشد سر 

عنوان در جهان امروز به یانرژ دهیسبب گرد ،یانرژ یتقاضا شیضمن افزا گر،ید ییاز سو یصنعت

 جهان به خصوص یکه اغلب کشورها ییدر نظر گرفته شود تا جا کیو استراتژ یعامل راهبرد کی

به مقوله  چهیدر نیاز هم باشندیکشورها م گریاعمال اراده و قدرت خود بر د بالها که به دنآن

 . نگرندیم یانرژ

 اریبا در اخت رانیجهان هستند. ا یانرژ نیاز منابع مهم تأم یکی یلیفس یهاسوخت

 گاهیو کانادا جا یونزوئال، عربستان سعود یجهان پس از کشورها یدرصد منابع نفت ۳/۹داشتن 

 هگذشت یهارتبه نخست را در جهان دارد. در سال یعیگاز طب ریذخا زانیو از لحاظ م ایچهارم دن

سوم را دارا بود که هم اکنون  گاهیعضو اپک جا یکشورها نینفت خام در ب دیتول وزهدر ح رانیا

ر کرده است. د دایکاهش پ یریصادرات به نحو چشمگ زانیم کایظالمانه آمر یها میتحر لیبه دل

در سال  کاینفت آمر دیتول زانی، م(IEA) یانرژ یالملل نیگزارش منتشر شده سازمان ب نیآخر

است  دهیبشکه در روز رس ونیلیم ۱۳ یو به روز افتهی شیافزا یرینحو چشمگ به یالدیگذشته م

 زانیم نیکه از ا دیبشکه رس ونیلیم ۳/۲ یکرده و به روز یدیافت شد رانیکه سهم ا یدر حال

 .شودیبشکه در داخل کشور مصرف م ونیلیم ۲
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 ژهیه وب یاریبس یِدر توسعه کشور، سبب تبعات منف یلیفس یهاباال بودن سهم سوخت 

)شدت مصرف  رانیدر ا یانرژ یامر با توجه به مصرف باال نیشده است. ا یطیمحستیدر حوزه ز

 هیدر اتحاد یدر ژاپن و ده برابر سرانه مصرف انرژ یبرابر سرانه مصرف انرژ ۱۵ رانیدر ا یانرژ

 یدهضرورت سازمان ،یآن در بعد داخل یهاتیو محدود یانرژ تیاز نقش و اهم یسوااروپاست( 

و به خصوص  یانرژ یبرا یو جهان یداخل یواقع طیتوجه به شرا ،یبخش انرژ یهااستیبه س

 یآورتاب شیو افزا یکاستن از اثرات منف یدر راستا نهیبه یبر برنامه و استراتژ ینفت و گاز مبتن

 ش آشکار نموده است.یاز پ شیرا ب

 نفت و گاز یهاهفرآورد ـ 2 ـ 12

به  المیتهران و ا یها، استان۱۳۹۶نظر مقدار مصرف بنزین موتور و نفت گاز در سال  از

اند. در شاخص مصرف نفت سفید، استان مصرف را داشته زانیم نیو کمتر نیشتریب بیترت

آذربایجان غربی رتبه اول و در مصرف نفت گاز استان تهران دارای رتبه اول است. از نظر تعداد 

استان گیالن دارای رتبه اول و از نظر تعداد شهرهای  ۱۳۹۷در سال  شدهرسانیروستاهای گاز

اول است. استان تهران در شاخص تعداد شهرهای گازرسانی شده استان اصفهان دارای رتبه 

 گازرسانی شده، رتبه هشتم و استان سیستان و بلوچستان دارای رتبه آخر در کشور است

 نفت یهافرآورده ـ 1 ـ 2 ـ 12

و در زمان  عیسر یلیخ هایانرژ ریبا سا اسیکه انسان در ق یبه عنوان منبع انرژ نفت

آن را به کار گرفته است، از  یمه شئون زندگبه استفاده از آن عادت کرده و در ه یترکوتاه

 هکنندنییعامل تع کیعنوان تنها بهنه یمنبع انرژ نیدر جهان است.  ا یمنابع انرژ نیترمهم

مطرح است. نفت و ساختار  زین یتیو امن یاسیعامل س کیعنوان که به ،یو صنعت یاقتصاد

دارد. در سنوات  ینقش مهم رانیا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیاز آن در تحوالت س یناش یاقتصاد

 رو صادرات نفت از نیبه صادرات نفت وابسته بوده است. از ا یادیتا حد ز رانیگذشته اقتصاد ا

 .باشدیم تیحائز اهم یاسیو س یلحاظ اقتصاد
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)زاهدان(، زابل،  یمرکز یسوخت نواح نیتام فهیعرضه سوخت، وظ گاهیجا ۶۴ تعداد

استان شامل  یجنوب یو بلوچستان را بر عهده دارند. شهرستانها ستانیخاش و سراوان در س

نطقه م ینفت یهاتحت پوشش شرکت پخش فرآورده رانشهری، سرباز و ا کشهریچابهار، کنارک، ن

 یهاختاز سواقبال مردم به استفاده  ن،یبنز متیق شیاست که با افزا ذکرچابهار هستند. الزم به 

اما مجوز  باشدیم یجانیس ستگاهیو بلوچستان فاقد ا ستانیاستان س ،یجانیمانند س ینیگزیجا

وزارت نفت صادر جهت  یو بلوچستان از سو ستانیدر س دیجد یجانیس ستگاهیا ۱۵ یاندازراه

 و زاهدان شده است. رانشهریزابل، خاش، ا یهاشهرستان

 در استان ینفت یهاعرضه فراورده گاهیتعداد جا: 1-12جدول 

 سال
 های عرضهتعداد جایگاه

 مجموع دومنظوره CNG بنزین

1393 ۶۱ ۰ ۰ ۶۱ 

1394 ۶۲ ۰ ۰ ۶۲ 

1395 ۶۳ ۰ ۰ ۶۳ 

1396 ۶۴ ۰ ۰ ۶۴ 

1397 ۶۴ ۰ ۰ ۶۴ 

 استانهای نفتی مأخذ : شرکت ملی پخش فرآورده

 

متصل شد و اکنون  یبه شبکه گاز شهر ۱۳۹۶مرداد ماه  یزاهدان از ابتدا یگاز روگاهین

را  عیمصرف سوخت ما نهیدر زم یآن، کاهش قابل توجه یدیتول یدرصد از واحدها ۷۵با اتصال 

 ۳۴از  شینسبت به مدت مشابه سال گذشته ب ۱۳۹۷و در سه ماهه اول سال  کندیتجربه م

نطقه در م یروگاهیگاز نشده است. مصرف نفت ییجوصرفه روگاهین نیگاز در انفت تریل ونیلیم

درصد  ۵۸با مدت مشابه سال قبل  سهیبوده و در مقا تریهزار ل ۸۱۸و  ونیلیم ۲۴بهار امسال 

 کاهش داشته است. 

مصرف نفت  ،یزاهدان به گاز شهر روگاهیمتصل شدن ن لیطور که اشاره شد به دلهمان

مصرف  زانیحال م نیکاهش داشته است. با ا ۱۳۹۳درصد نسبت به سال  ۵استان  کوره در
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یامر را م نیداشته است. علت ا یادیز اریرشد بس ریدر استان در چند سال اخ نیگاز و بنزنفت

 یو کشورها رانیدر ا یانرژ یهاحامل متیاستان با توجه به تفاوت ق نیبه قاچاق سوخت در ا توان

 و ستانیاستان س یبه شهرها یروند کند گازرسان لیبه دل نیچنجستجو کرد. هم هیهمسا

. باشدیدر کشور م دیکنندگان نفت سفمصرف نیراز بزرگت یکیاستان  نیچنان ابلوچستان، هم

تان اس تجمعی عمده بخش که–ندارند  یعیبه گاز طب یکه دسترس ییذکر است خانوارها انیشا

 دیاز کپسول گاز و نفت سف رهیمنزل، استحمام و غ شیپخت و پز، گرما یبرا -دهندیم لیرا تشک

 .کنندیاستفاده م یاارانهی

 در استان ینفت یهامصرف انواع فرآورده: 2-12جدول 

 سال
 گاز مایع 

 )تن(

 بنزین

 )مترمکعب(

 نفت سفید

 )مترمکعب(

 گازنفت

 )مترمکعب(

 نفت کوره

 )مترمکعب(

1393 ۱۰۰۶۱۹ ۵۵۲۳۴۵ ۳۳۲۴۰۰ ۵۸۵۰۰۱ ۲۷۵۷۰۰ 

1394 ۱۱۷۴۲۷ ۵۵۸۰۸۷ ۴۲۰۰۶۴ ۵۷۵۶۱۵ ۲۷۸۶۷۱ 

1395 ۱۱۵۷۰۷ ۵۸۶۹۲۰ ۴۰۷۵۷۲ ۵۷۸۶۹۲ ۲۴۱۰۱۹ 

1396 ۱۱۶۷۰۵ ۶۲۹۶۵۶ ۳۹۵۰۰۱ ۶۵۸۰۳۰ ۲۹۷۳۲۲ 

1397 ۱۳۱۹۶۰ ۸۴۳۴۵۷ ۳۵۴۵۷۹ ۸۳۷۶۶۱ ۲۹۰۳۰۹ 

 نفتی استان هایمأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده
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 بخش مصرف کیاستان به تفک ینفت یهافروش فراورده سهیمقا: 3-12جدول 

 شرح

 گازنفت نفت سفید بنزین معمولی و سوپر

سال 

1396 

سال 

1397 

سال 

1396 
 1397سال 

سال 

1396 

سال 

1397 

 ۱۶۸۹۳ ۲۶۶۷۹ ۰ ۷۳۷ ۰ ۰ اصناف

 ۳۲۱۶۳ ۰ ۵۳۷ ۰ ۰ ۰ هاپروژه

 ۱۶۸۹۷ ۱۸۲۶ ۳۴۸۵۳۵ ۳۸۸۲۰۵ ۰ ۰ (خانگی)حرارتی 

 ۶۳۴۳۱۲ ۵۱۶۷۹۲ ۰ ۰ ۸۴۰۵۷۶ ۶۲۷۴۱۷ حمل و نقل زمینی

 ۲۹۸۸۲ ۶۰۵۸۹ ۲۲۰ ۲۸۸ ۰ ۰ صنایع

 ۱۱۰۳۸۸ ۱۱۷۱۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ کشاورزی

 ۱۴۷۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آالتماشین

 ۴۵۰۹۴ ۱۴۶۵۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ هانیروگاه

 ۸۲۷۳ ۸۸۹۶ ۵۲۸۹ ۳۹۲۸ ۲۸۸۳ ۲۲۴۶ مسلحنیروهای 

 ۴۵۷ ۱۵۹۶۴ ۰ ۱۸۴۵ ۰ ۰ ادارات

 ۲۱۲۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ صادرات

 ۲۲۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ فروشیخرده

 ۹۳۲۵۸۰ ۸۹۴۴۰۴ ۳۵۴۵۸۱ ۳۹۵۰۰۳ ۸۴۳۴۵۹ ۶۲۹۶۶۳ مجموع

 های نفتی استانشرکت ملی پخش فرآورده: مأخذ 
ارقام به 

 مترمکعب
 

شعبه بوده  ۵۸۹ یرشد چیبدون ه ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶ یهاتعداد شعب فروش نفت در سال

 یهافرآورده یمخازن انبارها تیو ظرف ینفت یهافرآورده یتعداد مخازن انبارها نیاست. همچن

سوخت پاک در  نیا CNGکنندگان . تعداد عرضهباشدیدر سال گذشته فاقد رشد م زین ینفت

ارد. از لحاظ شاخص تعداد پمپ )نازل( د یها فاصله معناداراستان گریصفر است؛ که با د استان

نخست در استان قرار دارد و بعد از آن زابل و  گاهینازل در جا ۱۸۸زاهدان با دارا بودن  نیبنز

 قرار دارند. یبعد ینازل در رتبه ها ۱۰۵و  ۱۴۰با  بیسراوان به ترت
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 1397در سال  ینفت یهاعرضه فرآورده یهاگاهیتعداد جا: 4-12جدول 

شهرستان 

 /شاخص

 تعداد نازل
تعداد شعب 

 فروش نفت
جایگاه 
CNG 

بنزین 

 سوپر
 گازنفت بنزین

نفت 

 سفید

 ۰ ۱۷۶ ۰ ۷۵ ۱۴۰ ۲ (۱)زابل 

 ۰ ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۵۳ ۰ ایرنشهر

 ۰ ۱۵۵ ۰ ۹۱ ۱۸۸ ۴ (۱)زاهدان 

 ۰ ۶ ۶ ۵۳ ۷۰ ۰ چابهار

 ۰ ۶۸ ۰ ۴۹ ۸۱ ۰ خاش

 ۰ ۹۷ ۰ ۵۵ ۱۰۵ ۰ (۱)سراوان 

 ۰ ۱۸ ۱۸ ۵ ۶ ۰ دلگان

 ۰ ۱۵ ۱۵ ۱ ۲ ۰ فنوج

 ۰ ۸ ۸ ۶ ۵ ۰ قصرقند

 ۰ ۵۲ ۵۲ ۲۶ ۳۳ ۰ سرباز

 ۰ ۴۲ ۴۲ ۲۵ ۲۱ ۰ نیکشهر

 ۰ ۴ ۴ ۱۳ ۱۵ ۰ کنارک

 ۰ ۵۸۹ ۱۷۵ ۴۲۴ ۷۱۹ ۶ کل استان
شهرستان میرجاوه در زاهدان، مهرستان و های زهک، هامون، نیمروز و هیرمند در زابل، (: اطالعات شهرستان۱)

 سیب سوران در سراوان لحاظ گردیده است.

 های نفتی استانمأخذ : شرکت ملی پخش فرآورده
 

برابر نسبت به سال  ۷/۲میزان کشفیات نفتی قاچاق در ناحیه زاهدان  ۱۳۹۷در سال 

 افزایش پیدا کرده است. ۱۳۹۳

 )قاچاق( در منطقه زاهدان ینفت اتیکشف زانیم: 5-12جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 ناحیه

منطقه 

 زاهدان
۲۰۸۹۶۷۴ ۳۶۸۷۷۹۸ ۴۷۴۰۴۶۲ ۳۷۸۳۱۶۷ ۵۸۲۱۷۶۱ 

 ارقام به لیتر های نفتی استانشرکت ملی پخش فرآورده: مأخذ 
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 استان ینفت یهابرنامه توسعه فرآورده ـ 3 ـ 12

 کنارک - چابهار – رانشهریانتقال گاز ا( الف

 کنارک – چابهار – رانشهریاحداث خطوط انتقال گاز مربوط به خط انتقال گاز ا یهاطرح

خط  یاجرا یشرکت مکران برا نیاز ا شی. پباشدیم مانکاریانتخاب پ یبرا یزریبرنامه حال در

 ریاحداث خط متوقف شد و به دستور وز روند اما بود، شده انتخاب چابهار – رانشهریانتقال گاز ا

شد  سپرده رانیو توسعه گاز ا یبه شرکت مهندس یطرح به صورت فور یو اجرا یزیربرنامهنفت 

مناقصه محدود پس از انتخاب  یشد و با برگزار میاساس طرح به چهار بخش تقس نیکه بر ا

 طرح آغاز خواهد شد. ییکار اجرا یزیرمطابق برنامه مانکاریپ

 دشتک راهیسه –زاهدان  نچیا 36( احداث خط ب

تا  یزیرتومان است و مطابق برنامه اردیلیم ۵۲۰با اعتبار  لومتریک ۱۱۰خط  نیا طول

 زابل –خط به نام پروژه دشتک  نیادامه ا نیچنهم رسد،یم یبرداربه بهره ۹۹نخست سال  مهین

 مهیدر ن شودیم ینیبشیاست و پ مانکاریاست که اکنون در مرحله انتخاب پ نچیا ۲۴ قطر به

 برسد. یبرداربه بهره ۹۹دوم سال 

 گاز ـ 4 ـ 12

و بلوچستان را در  ستانیشده در استان س یتعداد شهرها و روستاها گازرسانزیر جدول 

 .دهدیپنج سال گذشته نشان م
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 شده در استان یگازرسان یشهرها و روستاها: 6-12جدول 

 سال

 روستاهای گازرسانی شده شهرهای گازرسانی شده

 تعداد 
تعداد 

 خانوار

درصد از کل 

 استان
 تعداد 

تعداد  

 خانوار

درصد از کل 

 استان

1393 ۰ ۶۴۰۵ ۲۱/۲ ۳ ۱۲۴ ۰۴/۰ 
1394 ۰ ۸۴۲۷ ۹۰/۲ ۰ ۲۳۸ ۰۸/۰ 
1395 ۱ ۹۸۳۷ ۳۹/۳ ۰ ۲۹۹ ۱/۰ 
1396 ۰ ۱۹۶۵۳ ۸۶/۵ ۱ ۴۵۶ ۱۳/۰ 
1397 ۱ ۳۱۸۱۷ ۹۶/۱۰ ۰ ۶۲۶ ۲۱/۰ 
 شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان: مأخذ

 

 ریخانوار در دوره پنج ساله اخ ۳۱۸۱۷به  ۶۴۰۵شده از  یگازرسان یتعداد خانوار شهر

 یگازرسان یتعداد شهرها ۱۳۹۷است. در سال  یریچشمگ شیدهنده افزاکه نشان افتهی شیافزا

 زانیبا م ر،یرشد چند سال اخ رغمیکه عل دهدیم لیدرصد از کل استان را تشک ۹۶/۱۰شده 

خانوار  ۶۲۶تعداد  ت،یجمع یدارد. با توجه به وسعت استان و پراکندگ یادیمطلوب فاصله ز

 .استان است یدشوار گاز در روستاها تیدهنده وضعگاز هستند که نشان یدارا ییروستا

 

 (1393-1397بخش در استان ) کیمصرف گاز به تفک زانیم: 7-12جدول 

 سال
 کنندهتعداد مصرف

 مصرف گاز طبیعی

 )میلیون مترمکعب(

 مجموع صنعتی تجاری خانگی مجموع صنعتی تجاری خانگی

1393 ۶۲۷۸ ۱۵۲ ۱ ۶۴۳۱ ۴ ۳ ۷۳ ۸۰ 
1394 ۸۵۴۹ ۲۱۴ ۰ ۸۷۶۳ ۲۶/۵ ۱۶/۴ ۵۷۷ ۴/۵۸۶ 
1395 ۹۹۶۹ ۲۶۰ ۱ ۱۰۲۳۰ ۵۳/۶ ۱۱/۶ ۸۵/۷۴۳ ۵/۷۵۶ 
1396 ۱۹۱۰۹ ۳۵۱ ۱ ۱۹۴۶۱ ۳۶/۱۳ ۶/۷ ۴/۱۱۴۶ ۳۷/۱۱۶۷ 
1397 ۳۱۶۶۵ ۴۷۳ ۰ ۳۲۱۳۸ ۱۲/۳۰ ۳۶/۱۰ ۳/۱۳۳۰ ۷۷/۱۳۷۰ 

 باشد.منظور از مصرف گاز در بخش صنعتی، مصرف نیروگاهی می
 مأخذ: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
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متر مکعب در سال  ونیلیم ۴از  یدر استان در بخش خانگ یعیمصرف گاز طب زانیم

درصد رشد را نشان  ۶۵۳است که  دهیرس ۱۳۹۷مترمکعب در سال  ونیلیم ۱۲/۳۰، به ۱۳۹۳

مند از نعمت گاز در بهره یتعداد خانوارها شیرشد مربوط به افزا نیاست که ا یهی. بددهدیم

تان در اس ی. بخش صنعتستیمصرف ن شیدهنده افزاباشد و نشانیم ریچند سال اخ یاستان ط

 نیتردرصد بزرگ ۹۷( با باشدیبرق استان م یهاروگاهیاز ن ی)منظور مصرف گاز در تعداد

درصد در  ۱و  ۲با  بیبه ترت یو تجار یخانگ یاستان است. واحدها یعیکننده گاز طبمصرف

گاز  یاست که مصرف باال ینکته ضرور نی. ذکر ارنددا دوم و سوم مصرف گاز استان قرار گاهیجا

از  یدر برخوردار یو تجار یطرف، و سهم کم تعداد مشترکان خانگ کیاز  یروگاهیدر بخش ن

و  یخانگ نیتعداد مشترک شیسهم مصرف گاز در صنعت شده است. با افزا شیگاز سبب افزا

 و بلوچستان متعادل ستانیس دربخش  کیمصرف به تفک زانینمودار م ،یآت یهادر سال یتجار

 .افتیخواهد  شیافزا یو تجار یو سهم بخش خانگ گرددیم

 

 
 1397بخش در سال  کیاستان به تفک یعیمصرف گاز طب زانیم: 1-12شکل 

 

خانگی
٢%

تجاری
1%

یصنعت
97  %

خانگی

تجاری

صنعتی
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 توسعه گاز استان ریها، راهکارها در مسچالش ـ 1 ـ 4 ـ 12

و بلوچستان اجماالً  ستانیتوسعه گاز استان س ریموجود در مس یهاارتباط با چالش در

 اشاره کرد: ریبه عوامل ز توانیم

 کار در استان یفن ری/ غیفن یروینبود ن •

 نیترصنعت به عنوان مهم نیا یکاال و خدمات تخصص نیبه مراکز تام یعدم دسترس •

 چالش

اقدام  استان در دست یشهرها هیبه کل یو بلوچستان، گازرسان ستانیتوجه به وسعت س با

 یگازرسان ۱۴۰۲شاهلل تا افق استان ان یشهرها ماندهی. لذا در فاز اول در باقباشدیم یزیرو برنامه

 .دیچابهار، دلگان و ... به اتمام خواهد رس رجاوه،یزابل، خاش، م یشهرها

 1400احداث خطوط انتقال گاز تا سال  یهاطرح لیتکم

مهم  یهاطرح گریاز د لومتریک ۱۴۶و خاش به طول  زانیپال یبه شهرها رانشهریا پروژه

ل دوم سا مهیکارگاه قرار دارد و در ن زیشرکت در سطح استان است که اکنون در مرحله تجه نیا

 .دیخواهد رس یبرداربه بهره ۹۹

به  ۹۹دوم سال  مهیکارگاه قرار دارد و در ن زیدر مرحله تجه زین رجاوهمی –خاش  پروژه

به  کوهکوه به سوران و پسکوه، پسبه پس زانیپال یهاپروژه نی. همچندیخواهد رس یبرداربهره

 یاست و به زود هیهستند که اکنون اسناد مناقصه آنها در دست ته لومتریک ۱۵۳مهرستان 

برسند. پس از  یبرداربه بهره ۱۴۰۰نخست سال  مهیدر ن انتخاب خواهد شد تا آنها مانکاریپ

 ۹۴طرح، پروژه احداث خط انتقال گاز سوران به سراوان و سراوان به جالق به طول  نیا یاجرا

ل به طو رکانیبه س روژیو ه روژیطرح به همراه پروژه سوران به ه نیاجرا خواهد شد که ا لومتریک

ت هستند و در سه ماه نخس مانکاریانتخاب پ یاسناد مناقصه برا هیدر مرحله ته زین لومتریک ۹۶

 .دیخواهند رس یبرداربه بهره ۱۴۰۰سال 

 برق ـ 5 ـ 12

برق  بشر به یابیناممکن است. دست بایاز برق تقر یمندبدون بهره یامروزه تصور زندگ

عت صن نیامروزه شده است. بنابرا یو رفاه یضرور لیاز اختراعات و وسا یاریبس شیدایسبب پ
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 است که گردش یهیگردد. بد یمحسوب م یهر کشور یادیو بن ییبنا ریز عیبرق از جمله صنا

. به باشدیصنعت متکی م نیرفاه اجتماعی به استمرار ا نیو تأم یصنعت هتوسع ،یچرخ اقتصاد

 یرفاه ،یفرهنگ ،یمختلف اعم از اقتصاد یهاجامعه در شاخه کیگفت رشد  توانیعبارت بهتر م

 یهامصرف آن در بخش زانیو م یبرق، چگونگ یبا سرانه مصرف انرژ توانیرا م رهیو غ یو اجتماع

کشورها  یبرا شیازپشیحوزه ب نیدر ا یگذارهیقرار داد. لذا سرما یابیزمولد مورد سنجش و ار

 دارد.  تیاهم

 ربعلومترمینفر در هر ک ۱۵استان  یتراکم نسب ۱۳۹۵سال  یعموم یاساس سرشمار بر

 نیتراز کم تراکم یکیو بلوچستان  ستانیس ت،یجمع یاز لحاظ پراکندگ نیبوده است. بنابرا

شمال و جنوب  انیم یلومتریک ۱۰۰۰وجود فاصله  ی. از طرفشودیکشور محسوب م یهااستان

انتقال  و دیتول یهادر بخش یادهیعد یهاو بلوچستان با چالش ستانیس رد یرساناستان، امر برق

 همراه است.

را  یو مابق یشهر تیبرق را جمع نیدرصد مشترک ۹/۵۵و بلوچستان  ستانیاستان س در

 ۴۳/۴۱استان در شهرها و  یدرصد برق مصرف ۵۷/۵۸ نیچن. همدهندیم لیتشک انییروستا

سهم  نیشتریب یکه بخش خانگ دهندی. آمارها نشان مشودیدرصد از آن در روستاها استفاده م

 ییو روشنا یو بخش صنعت دهدیبرق در استان به خود اختصاص م نکنندگامصرف انیرا در م

گرفت که  جهینت توانیم نیمصرف را دارند. بنابرا زانیم نیدرصد کمتر ۳به  بیهر کدام با قر

و  دیاز مصرف برق صرف تول یاو سهم عمده ستیبرخوردار ن یخوب تیصنعت در استان از وضع

 یسهم مصرف برق صنعت نیشتریدرصد ب ۷/۹. شهرستان مهرستان با گرددینم یمال ینیفرآارزش

که امکان  یعیاز صنا توانیم هیناح نیبودن ا یکه با توجه به مرز دهدیرا به خود اختصاص م

 یدر کشور افزود. با نگاه یبرد و بر ارزش افزوده محصول و ارزآورها وجود دارد بهرهصادرات آن

در  یمشاهده کرد که سهم بخش خانگ توانیمختلف م یهامصرف برق در شهرستان زانیبه م

درصد از  ۶۰ یسراوان و قصرقند باال کشهر،یچابهار، ن رینظ ییهاها باال بوده و شهرستاناکثر آن

و مشابه،  ادشدهی یهاکه در شهرستان ستیدر حال نی. ادهندیمصرف برق را به خود اختصاص م

 دهنده عدم وجودنشان نیاز مصرف برق را دارند که ا یزیسهم ناچ زین یو کشاورز یبخش صنعت

 .باشدیم یفقر، بزه اجتماع ،یکاریب شیمنطقه و به تبع آن افزا نیدر ا یو کشاورز عیصنا
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 1397-1396 یهاسال یبرق ط یشاخص انرژ: 8-12جدول 

 شاخص
 سال

1396 1397 

 مشترکین

 تعداد مشترکین

 ۴۵۶۶۲۹ ۴۴۱۰۷۸ شهری

 ۳۶۰۱۵۱ ۳۴۲۲۱۷ روستایی

 ۸۱۶۷۸۰ ۷۸۳۲۹۵ جمع

 درصد مشترکین برق )درصد(
 ۹/۵۵ - شهری

 ۴۴ - روستایی

درصد مشترکین برق به تفکیک تعرفه 

 )درصد(

 ۷۴/۸۳ ۸۴/۸۳ خانگی

 ۳۹/۳ ۳۴/۳ عمومی

 ۵۶/۱ ۵۶/۱ کشاورزی

 ۳۳/۰ ۳۲/۰ صنعتی

 ۴۲/۱۰ ۴۳/۱۰ تجاری

 ۵۶/۰ ۵۱/۰ روشنایی

 مصرفی

 ساعت(میزان مصرف )مگاوات

 ۳۳۷۳۶۸۶ ۳۲۲۱۰۰۹ شهری

 ۲۳۸۶۱۷۵ ۲۰۷۷۳۵۰ روستایی

 ۵۷۵۹۸۶۱ ۵۲۹۸۳۵۹ جمع

 میزان مصرف برق )درصد(
 ۵۷/۵۸ ۷۹/۶۰ شهری

 ۴۳/۴۱ ۲۱/۳۹ روستایی

 درصد مصرف برق به تفکیک تعرفه )درصد(

 ۱۲/۵۶ ۳۸/۵۶ خانگی

 ۴۳/۱۷ ۷۹/۱۵ عمومی

 ۱۳/۱۴ ۶۴/۱۴ کشاورزی

 ۱۲/۳ ۲۷/۳ صنعتی

 ۱/۶ ۳۲/۶ تجاری

 ۳ ۴ روشنایی

 یابرق منطقه یشرکت سهام مأخذ:
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سیستان و بلوچستان در میزان مصرف برق به تفکیک شهری و روستایی در استان : 2-12شکل 

 1397سال 

 

59%

41%

شهری روستایی



 

 شهرستان و نوع تعرفه )درصد( کیتفکسهم مصرف برق به : 9-12جدول 

 شهرستان
 جمع روشنایی معابر سایر مصارف صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

96 97 96 97 96 97 96 97 96 97 96 97 96 97 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۶/۶ ۸/۶ ۹ ۹ ۵/۰ ۶/۰ ۹/۲ ۴/۲ ۳/۱۹ ۹/۲۲ ۶/۶۱ ۱/۵۸ زابل

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۷/۳ ۴ ۳/۴ ۵/۴ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۳/۴۷ ۱/۵۰ ۶/۸ ۹/۷ ۸/۳۵ ۱/۳۳ زهک

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۷/۳ ۱/۴ ۱/۴ ۲/۴ ۱/۲ ۵/۱ ۷/۱۵ ۱۴ ۴/۲۶ ۲/۲۸ ۸/۴۷ ۸/۴۷ هیرمند

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۴/۱ ۱ ۵/۴ ۴/۵ ۵/۳ ۴/۴ ۲/۶ ۱/۸ ۳۶ ۷/۲۱ ۴۸ ۲/۵۹ هامون

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۶/۰ ۹/۱ ۳/۳ ۳/۴ ۷/۹ ۶/۹ ۲/۹ ۲/۷ ۳/۱۹ ۹/۱۶ ۸/۵۷ ۹/۵۹ نیمروز

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۳/۵ ۱/۶ ۳/۱۰ ۴/۱۰ ۲/۷ ۳/۷ ۸/۹ ۹/۹ ۲/۲۰ ۴/۱۹ ۲/۴۷ ۸/۴۶ زاهدان

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۷/۲ ۴/۳ ۱/۲ ۹/۱ ۷۹/۰ ۸۶/۰ ۶/۴۹ ۹/۵۳ ۱/۲۷ ۲۲ ۶/۱۷ ۹/۱۷ میرجاوه

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۴/۴ ۷/۴ ۵ ۶/۴ ۶/۱ ۴/۱ ۸/۴۲ ۶/۴۴ ۱/۹ ۷/۹ ۹/۳۶ ۸/۳۴ خاش

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۹/۳ ۲/۵ ۹/۴ ۱/۵ ۱ ۱ ۹ ۶/۱۱ ۹/۱۷ ۵/۱۳ ۲/۶۳ ۵/۶۳ مهرستان

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۳/۵ ۳/۵ ۷/۶ ۲/۷ ۷/۱ ۲ ۶/۷ ۸/۷ ۱۶ ۱/۱۲ ۵/۶۲ ۴/۶۵ سراوان

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۲ ۳/۲ ۱/۵ ۲/۵ ۹/۲ ۲/۳ ۶/۱۴ ۲/۱۷ ۵/۱۹ ۷/۱۷ ۸/۵۵ ۳/۵۴ ایرانشهر

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۹/۱ ۲/۲ ۳/۱ ۴/۱ ۱/۱ ۲/۰ ۵/۴۷ ۷/۵۱ ۶/۷ ۱/۶ ۴/۴۱ ۳/۳۸ دلگان

 فنوج

 و اسپکه
۷۱ ۶۵ ۱/۱۸ ۱/۲۳ ۵/۳ ۲/۵ ۴/۰ ۲/۰ ۳ ۱/۳ ۴ ۲/۳ ۱۰۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۶/۲ ۷/۲ ۱/۳ ۲/۳ ۴/۰ ۴/۰ ۴/۲ ۴/۱ ۹/۱۴ ۱۷ ۵/۷۶ ۷۵ قصرقند



 

 شهرستان
 جمع روشنایی معابر سایر مصارف صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

96 97 96 97 96 97 96 97 96 97 96 97 96 97 

 راسک

 و سرباز
۶/۶۹ ۷/۵۶ ۹/۱۲ ۱/۲۲ ۱۰ ۱/۱۵ ۱۶/۱ ۱ ۴ ۳/۳ ۳/۲ ۸/۱ ۱۰۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۲ ۳/۲ ۵/۵ ۶/۵ ۳/۰ ۳/۰ ۶/۱ ۱/۲ ۴/۱۷ ۲/۱۲ ۱/۷۳ ۷۷ نیکشهر

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۸/۱ ۱/۲ ۱/۳ ۱/۳ ۱/۴ ۷/۴ ۸/۲۶ ۶/۲۹ ۹/۱۲ ۵/۱۰ ۲/۵۱ ۸/۴۹ سوران

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۶/۱ ۹/۱ ۴ ۴ ۸/۲ ۱/۳ ۲/۹ ۵/۹ ۳/۲۹ ۷/۲۷ ۵۳ ۸/۵۳ کنارک

 چابهار

 و نگور
۷۳ ۱/۷۴ ۶/۹ ۹ ۳/۳ ۵/۳ ۹/۳ ۴ ۸ ۶/۷ ۲ ۷/۱ ۱۰۰ ۱۰۰ 

 ۲۴۸۲ ۲۴۷۶ ۶/۱۵۳ ۶/۱۶۰ ۸/۱۸۷ ۴/۱۹۰ ۴/۱۴۱ ۷/۱۴۲ ۵/۴۲۳ ۲/۴۳۴ ۲/۴۵۳ ۷/۴۰۲ ۵/۱۱۲۲ ۳/۱۱۴۵ جمع

 مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

  



 375 │فصل دوازدهم: انرژی و سوخت

 لیو بلوچستان به دل ستانیو انتقال برق در س عیطور که اشاره شد، طول شبکه توزهمان

ر باال و افت ولتاژ را د یو نگهدار ریتعم نهیاست که هز یکشور نیانگیوسعت استان باالتر از م

هر مشترک در  یمتر به ازا ۳۲سرانه طول شبکه فشار متوسط از  دهدیدارد. آمارها نشان م یپ

را  رییدرصد تغ ۶است که  دهیرس ۱۳۹۷هر مشترک در سال  یمتر برا ۰۵/۳۰به  ۱۳۹۴سال 

دان ب نیاست. ا هافتی شیدوره در استان افزا نیبرق در ا نیتعداد مشترک ی. از طرفدهدینشان م

 به برق دارند. یدسترس یبا سرانه خطوط کمتر یشتریب نیمعناست که مشترک

 یهاروگاهین انیسهم را در م نیشتریمگاوات ب ۶۷۴با  تیبا مجموع ظرف یگاز روگاهین سه

دوم قرار دارند.  گاهیمگاوات در جا ۲۵۶بخار با  یهاروگاهیشده در استان دارند و ننصب یدولت

ش یبه ب آلدهیگاز بوده و در حالت ا یهاروگاهیاز ن شتریبخار ب یهاروگاهیراندمان و طول عمر ن

در  (رانشهریبخار ا هروگاهیاستان )ن روگاهین نیکه بهتر ستیدرحال نی. ارسدیم زیدرصد ن ۵۵از 

راندمان  با زاتیتجه نییپا یژمنطقه و تکنولو یباال یگرما ا،یسطح ارتفاع از در لیاستان به دل

 رفصو م دیمشغول به کار بوده است که به نوبه خود سبب افت تول ۱۳۹۷درصد در سال  ۱۳/۳۱

 .شودیکمتر برق م دیتول یسوخت در ازا شتریب

 



 

 (1394-1397)  *های انرژی برق شاخص: 10-12جدول 

 شاخص
درصد  سال

 1397 1396 1395 1394 تغییرات

طول شبکه فشار ضعیف به ازاء هر مشترک موجود )متر/ 

 مشترک(
۴۶/۱۶ ۳۵/۱۶ ۵۶/۱۶ ۵/۱۶ ۰۴/۰ 

 ۶ ۲۴۳۷۵ ۲۳۹۰۰ ۲۳۳۸۶ ۲۲۹۷۷ طول شبکه فشار متوسط )کیلومتر(

طول شبکه فشار متوسط به ازاء هر مشترک موجود )متر/ 

 مشترک(
۳۲ ۳/۳۱ ۷۵/۳۰ ۰۵/۳۰ ۶- 

 ۱۹ ۵۷۵۹۸۶۱ ۵۲۹۸۳۵۹ ۵۰۴۲۷۸۲ ۴۸۲۷۱۹۸ ساعت(میزان فروش برق )مگاوات

شده نیروگاهی ظرفیت نصب

 )مگاوات(

 ۰ ۶۷۴ ۶۷۴ ۶۷۴ ۶۷۴ گازی

 ۰ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ بخار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سیکل ترکیبی

 تعداد نیروگاه به تفکیک نوع 

 ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ گازی

 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ بخار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سیکل ترکیبی

درصد تامین برق به تفکیک نوع 

 نیروگاه

 ۰ ۷۳ ۷۳ ۷۳ ۷۳ گازی

 ۰ ۲۷ ۲۷ ۲۷ ۲۷ بخار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سیکل ترکیبی



 

 شاخص
درصد  سال

 1397 1396 1395 1394 تغییرات

 راندمان نیروگاه به تفکیک

 -۰۱/۰ ۴۸/۲۳ ۳۰/۲۳ ۸۱/۲۳ ۶۶/۲۳ گازی زاهدان

 ۸/۶ ۱۵/۲۲ ۴۳/۲۲ ۰۴/۲۲ ۷۳/۲۰ گازی کنارک

 -۰۴/۰ ۰۱/۳۱ ۲۹ ۳۱ ۴۳/۳۲ گازی بمپور

 ۷/۱ ۱۳/۳۱ ۰۴/۳۱ ۲۵/۲۹ ۶/۳۰ بخار ایرانشهر

 - - - - - سیکل ترکیبی
 این آمار بدون در نظر گرفتن نیروگاه چابهار )بخش خصوصی( است. *

 ای تولید برق حرارتی زاهدانمأخذ: شرکت سهامی برق منطقه  

 

 



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │378

 نیانگیباالتر از م شهیهم یو فرسودگ یگستردگ لیدر استان به دل عیتلفات شبکه توز

 ترکیدر حال نزد یدر حال کاهش بوده و به شاخص کشور ریاخ یدر سالها یبوده ول یکشور

درصد  ۳۶/۱۱و بلوچستان  ستانیس در عیتلفات شبکه توز زانیم ۱۳۹۷. در سال باشدیشدن م

درصد باالتر  ۹۶/۰ زانیدرصد( به م ۴/۱۰) یکشور نیانگیبا م سهیگزارش شده است که در مقا

ه قرار ندارد ب یمطلوب تیچنان در وضعهم زین یکشور نیانگیذکر است که م انیاز آن است. شا

به  میضرر به صورت مستق نهدالر ساال اردیلیم ۱درصد اتالف برق در حدود  کیکه هر  یاگونه

 .کندیم لیصنعت برق تحم

 

 عیمصرف برق و درصد تلفات شبکه توز زانیم: 11-12جدول 

 سال
 مصرف برقمیزان 

 ساعت()هزار مگاوات

 میزان تلفات شبکه  توزیع

 )درصد(

 استان

1393 ۴۳۳۱ ۳۴/۱۶ 

1394 ۴۸۲۷ ۴۶/۱۳ 

1395 ۵۰۴۳ ۵۴/۱۲ 

1396 ۵۲۹۸ ۸/۱۳ 

1397 ۵۷۵۹ ۳۶/۱۱ 

 کشور

1393 ۱۸۰۵۴۷ ۹/۱۲ 

1394 ۱۸۸۲۱۳ ۹/۱۱ 

1395 ۱۹۵۸۰۰ ۵۴/۱۱ 

1396 ۲۰۸۳۱۸ ۸/۱۰ 

1397 ۲۰۹۷۲۲ ۴/۱۰ 

 سهم )درصد(

1393 ۴/۲ - 

1394 ۵۶/۲ - 

1395 ۵۷/۲ - 

1396 ۵۴/۲ - 

1397 ۷۴/۲ - 

 مأخذ: شرکت سهامی توزیع برق سیستان و بلوچستان
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نشان داده شده است. گاز زیر استان در جدول  یهاروگاهیمصرف انواع سوخت در ن زانیم

 یهاروگاهیشده در نگاز مصرف زانیاز کل م یدرصد ۹۷/۱مترمکعب و سهم  ونیلیم ۱۳۳۰با 

 فعال در یهاروگاهین نیچنکشور و استان دارد. هم یسهم را در سبد سوخت نیشتریکشور، ب

برق را به خود  دیتول یشده در کشور برامصرف لیدرصد از گازوئ ۵۱/۳ نو بلوچستا ستانیس

 .دهندیاختصاص م



 

 1397و  1396 یهاسال یبرق در استان ط تیخالصه وضع: 12-12جدول 

 شاخص
 کشور استان

سهم استان از 

 کشور )درصد(

1396 1397 1396 1397 1396 1397 

 *سوخت مصرفی 

 ۵۱/۳ ۱۱/۶ ۵۹۷۰ ۴۸۴۱ ۲۱۰ ۲۹۳ گازوئیل )میلیون لیتر(

 ۹۷/۱ ۶۲/۱ ۶۷۳۵۶ ۶۹۳۸۲ ۱۳۳۰ ۱۱۴۶ گاز )میلیون مترمکعب(

 ۶۶/۰ ۰۸/۰ ۳۴۵۱ ۳۶۸۶ ۲۳ ۳ نفت کوره )میلیون لیتر(

 ۷۵/۲ ۵۴/۲ ۲۰۹۷۲۲ ۲۰۸۳۱۸ ۵۷۵۸ ۵۲۹۸ ساعت(فروش انرژی برق )میلیون کیلووات

 ۸۱/۳ ۵۹/۳ ۸۴۸۶۱ ۸۳۱۶۶ ۳۲۳۲ ۲۹۸۷ خانگی 

 ۲۹/۴ ۵۶/۳ ۲۳۳۹۴ ۲۳۴۹۷ ۱۰۰۴ ۸۳۷ عمومی

 ۲/۲ ۰۳/۲ ۳۷۰۲۸ ۳۸۱۹۱ ۸۱۴ ۷۷۶ کشاورزی

 ۴۴/۰ ۴۳/۰ ۴۰۶۶۷ ۴۰۰۴۸ ۱۸۰ ۱۷۳ صنعتی

 ۸۷/۱ ۸۲/۱ ۱۸۷۰۴ ۱۸۴۱۱ ۳۴۹ ۳۳۵ سایر مصارف

 ۵۸/۳ ۷۸/۳ ۴۹۶۶ ۵۰۰۲ ۱۷۸ ۱۸۹ روشنایی معابر

 ۲۸/۲ ۲۵/۲ ۳۵۴۲۸۰۰۱ ۳۴۳۷۷۳۵۵ ۸۰۶۹۱۶ ۷۷۳۳۵۵ مشترکین بدون روشنایی معابر )مشترک(تعداد 

 ۳۸/۲ ۳۴/۲ ۲۸۷۱۷۴۴۸ ۲۷۹۶۳۱۴۱ ۶۸۳۹۵۵ ۶۵۴۶۷۸ خانگی 

 ۶۷/۱ ۶۵/۱ ۱۶۶۱۵۱۴ ۱۵۹۰۵۵۸ ۲۷۷۳۱ ۲۶۲۲۷ عمومی



 

 شاخص
 کشور استان

سهم استان از 

 کشور )درصد(

1396 1397 1396 1397 1396 1397 

 ۸۶/۲ ۸۹/۲ ۴۴۴۱۲۶ ۴۲۲۰۱۱ ۱۲۷۲۲ ۱۲۱۷۷ کشاورزی

 ۰۹/۱ ۰۷/۱ ۲۴۴۷۴۶ ۲۳۴۷۰۸ ۲۶۶۶ ۲۵۱۴ صنعتی

 ۸۴/۱ ۸۷/۱ ۴۵۷۵۶۱۳۸۷/۱ ۴۳۸۱۵۰۰ ۸۴۳۹۹ ۸۱۷۲۹ سایر مصارف

 آمار کشور برگرفته از آمار تفصیلی صنعت برق است.  *

 ای، توزیع برق و تولید برق حرارتی سیستان و بلوچستان مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه  
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 بخش کیبرق در استان به تفک یفروش انرژ زانیم: 13-12جدول 

 سال
 ساعت(فروش انرژی برق )میلیون کیلووات

 سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 استان

۱۳۹۳ ۲۴۷۳ ۵۷۲ ۷۰۰ ۱۴۷ ۱۸۰ ۲۶۰ 

۱۳۹۴ ۲۸۰۶ ۱۷۸ ۲۸۸ ۱۵۶ ۶۷۰ ۷۲۹ 

۱۳۹۵ ۲۸۹۱ ۷۶۱ ۷۳۸ ۱۵۷ ۱۷۹ ۳۱۶ 

۱۳۹۶ ۲۹۸۸ ۸۳۷ ۷۷۶ ۱۷۳ ۱۸۹ ۳۳۵ 

۱۳۹۷ ۳۲۳۳ ۱۰۰۴ ۸۱۴ ۱۸۰ ۱۷۸ ۳۵۰ 

 مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
 

 ،یدر بخش خانگ ۱۳۹۷و بلوچستان در سال  ستانیدر استان س یدرصد از برق مصرف ۵۶

 .شودیمصرف م یدرصد در بخش کشاورژ ۱۴و  یدرصد در بخش عموم ۱۷

 

 
 1397میزان مصرف مشترکین برق استان به تفکیک بخش در سال : 3-12شکل 

 

3233

1004

814

180
178

350

خانگی عمومی کشاورزی صنعتی روشنایی معابر سایر مصارف
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 ها و راهکارهاچالش ـ 6 ـ 12

 دیبخش تول ـ 1 ـ 6 ـ 12

 در سطح استان دیکمبود تول •

و  ریتعم یباال نهیکنارک و زاهدان و هز یگاز یو فرسوده بودن واحدها یمیقد •

 ینگهدار

ودن ب ترنییبمپور و چابهار و پا یبیترک کلیس یهاروگاهیبخش بخار ن لیعدم تکم •

 یاستان از متوسط کشور دیراندمان تول

 استان یجنوب یهاروگاهیبودن ن سوزعیما •

ها در آن یمگاوات و توان عمل ۱۵۰۰منصوبه استان  یهاروگاهین هیکل یاسم تیظرف

در شمال  یعمدتاً در مرکز و جنوب و بخش کوچک هاروگاهین نی. اباشدیمگاوات م ۱۰۰۰حدود 

مگاوات بود  ۱۵۶۲معادل  ۱۳۹۸مصرف برق استان در سال  کیپ یاند. از طرفاستان واقع شده

 .دهدینشان م ید برق در استان را بخوبیکه مشکل کمبود تول

استان  مصرف ازین کیمگاوات( و پ ۱۰۰۰منصوبه ) یها روگاهین یتوجه به توان عمل با

یو مصرف استان م دیدر تراز تول یدرصد کسر ۳۵حدود  انگریمگاوات( در حال حاضر ب ۱۵۶۰)

 شودیم نیها تاماستان از آن دیکه کمبود تول ییهاروگاهین نیترکیکه نزد ستیدر حال نی. اباشد

 ۵۰۰ود کرمان )با فاصله حد روگاهیاز زاهدان(، ن لومتریک ۵۰۰)با فاصله حدود  ائنق روگاهین

 تی. با عناباشندی( مرانشهریاز ا لومتریک ۳۵۰کهنوج )با فاصله حدود  روگاهیاز زاهدان( و ن لومتریک

 یبا توجه به فواصل طوالن یآت یهادر سال دیجد نیمشترک ازیبه رشد متوسط ساالنه مصرف و ن

قطعاً شبکه برق استان در  رو،یانتقال ن تیو محدود یانتقال متصل به شبکه سراسر وطخط

 مواجه خواهد شد. یداریناپا تیبا وضع ندهیآ یهاسال

 راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود مشکالت تولید برق در استان ـ 2 ـ 6 ـ 12

های موجود در بخش تولید برق در جدول برخی راهکارهای پیشنهادی جهت رفع چالش

 زیر ارائه شده است. 
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 راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود مشکالت تولید برق در استان: 14-12جدول 

 راهکار ردیف

۱ 
تسریع در احداث نیروگاه دولتی در زاهدان با توجه به تعلل بخش خصوصی در 

 احداث نیروگاه در شمال استان

 تسریع در احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور ۲

 در احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهارتسریع  ۳

۴ 
های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به خصوص در ناحیه استفاده از ظرفیت انرژی

 سیستان

 (DG)توسعه نیروگاه های تولید پراکنده  ۵

 گازرسانی به جنوب استان و گازسوز نمودن نیروگاه های چابهار و کنارک ۶
 برق زاهدانمأخذ: شرکت تولید نیروی 

 

 شبکه انتقال و فوق توزیع

 شبکه فوق توزیع -الف

موجب شده  ییدر مناطق روستا تیدرصد جمع ۵۰استان و سکونت حدود  ادیمساحت ز

امر سبب  نیباشد. ا یبرابر متوسط کشور ۴از  شیاستان ب نیبرق در ا نیمشترک یاست پراکندگ

از حد استاندارد بلندتر بوده که  ییدر مناطق روستا عیو فوق توز عیتا طول شبکه توز دهیگرد

 داشته است. یرا در پ ییمناطق روستا یرخخود افت ولتاژ در ب
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 راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود مشکالت توزیع برق در استان: 15-12جدول 

 شرح نوع راهکار

راهکار 

 مدتبلند

های فوق توزیع در مناطق با مشکالت ولتاژی ضمن کاهش طول احداث پست

 خطوط توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات را نیز در پی دارد.

قانون حمایت  ۵های قانونی ماده گیری از ظرفیتگردد جهت بهرهپیشنهاد می

 از صنعت برق )عوارض برق(، جهت توسعه شبکه فوق توزیع روستایی این

 استان به دلیل شرایط جغرافیایی خاص در اولویت قرار گیرد.

راهکار 

 مدتمیان

بر اساس  ۹۸قانون بودجه  ۶تخصیص نقدینگی از محل اعتبارات بند د تبصره 

 های مورد نیاز شرکت برق استانپروژه

راهکار 

 مدتکوتاه

ولدین ماستفاده از توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در تولید به صورت نصب 

تولید پراکنده )دیزل ژنراتور( جهت رفع افت ولتاژ در مناطق دورافتاده روستایی 

 استان.

در این راستا در صورت اختصاص سهمیه سوخت گازوئیل و تولید برق به 

ماه گرم سال مشکل افت ولتاژ مناطق روستایی تا حد  ۶ظرفیت مورد نیاز در 

 گردد.زیادی مرتفع می
 ای سیستان و بلوچستانبرق منطقه سهامیمأخذ: شرکت 

 

 شبکه انتقال -ب

یدرصد طول خطوط انتقال برق کشور را شامل م ۴/۹طول خطوط انتقال برق استان  

نکته است  نیا انگریدرصد(، ب ۲/۲استان به کل کشور ) نیکه با توجه به نسبت تعداد مشترک شود

خط انتقال در استان  یبرابر متوسط کشور ۴هر مشترک  یو بلوچستان به ازا ستانیکه در س

شبکه  نی( ای)بهره بردار یو نگهدار راتیواضح است که احداث، تعم پراست.  دهیاحداث گرد

 ۱۰۰شرکت ) نیا یوام بانک توسعه اسالم نکهی. با توجه به اباشدیم برنهیهز اریگسترده بس

از محل  زانیم نیا گرددیم شنهادیشده است، پموفق ن اریبس یها( با وجود تالشوروی ونیلیم

 شود. نیگزیجا یاعتبارات صندوق توسعه مل
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 یتوسعه صنعت برق استان در حوزه برق حرارت یهابرنامه ـ 3 ـ 6 ـ 12

 دیبخش تول -الف

 تیونیتوسط شرکت  یبیترک کلیس روگاهیبلوک ن کیاحداث  •

 یتوسط بخش دولت یمگاوات ۵۰۰ یبیترک کلیس روگاهیاحداث ن •

 )شرکت آال افق( ۱زاهدان  یمگاوات ۵۰۰ یبیترک کلیس روگاهیاحداث ن •

 مگاوات ۱۶۰ تیبمپور به ظرف یبیترک کلیس روگاهیبخش بخار ن لیتکم •

 مگاوات ۱۶۰ تیچابهار به ظرف یبیترک کلیس روگاهیبخش بخار ن لیتکم •

ال در شم یحرارت روگاهیبلوک ن کیجهت انجام مطالعات انتخاب ساختگاه  یزیربرنامه •

 به منطقه زابل یاستان پس از گازرسان

 

 شدهیزیرخطوط در حال احداث و برنامه -ب

 

 برنامه توسعه خطوط انتقال برق در سطح استان: 16-12جدول 

 خطوط

 عنوان پروژه ردیف
 طول خط

 )کیلومتر مدار(

 ۲۷۹ بم -کیلوولت زاهدان  ۴۰۰احداث خط  ۱

 ۶۰ چاه لشکر -کیلوولت میرجاوه  ۱۳۲احداث خط  ۲

 ۱۸۰ میرجاوه -کیلوولت زاهدان  ۲۳۰احداث خط  ۳

 ۱۴۰ اسپکه -کیلوولت چانف  ۶۳احداث خط  ۴

 ۱۴۰ سراوان -کیلوولت آشار  ۲۳۰احداث خط  ۵

 ۱۷۴ نیکشهر -کیلوولت اسپکه  ۲۳۰احداث خط  ۶

 ۸۰ فنوج -کیلوولت تنگ سرحه  ۲۳۰خط احداث  ۷

 ۱۴۰ کتیج -کیلوولت فنوج  ۱۳۲احداث خط  ۸

 ۱۲۰ بنت -کیلوولت فنوج  ۱۳۲احداث خط  ۹
 ای سیستان و بلوچستانبرق منطقه سهامیشرکت : مأخذ
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 شده یزیردر حال احداث و برنامه یهاپست -پ

 

 برنامه توسعه پست برق در سطح استان: 17-12جدول 

 پست

 عنوان پروژه ردیف
 ظرفیت پست

 )مگاولت آمپر(

 ۲×۱۲۵ ۲۳۰/۶۳سردرگان  ۱

 ۹۰ (۱×۹۰کیلوولت فنوج ) ۲۳۰/۶۳پست  ۲

 ۳۰ (۱×۳۰کیلوولت کتیج ) ۶۳پست موقت  ۳

 ۲×۳۰ بزمان ۶۳/۲۰توسعه پست  ۴

 ۳۰ (۱×۳۰چاه لشکر )کیلوولت  ۶۳پست موقت  ۵

 ۳۰ (۱×۳۰کیلوولت چانف ) ۶۳پست موقت  ۶

 ۳۳۰ زرآباد GIS ۲۳۰/۶۳/۲۰پست  ۷

 ۲۵۰ میلک ۲۳۰/۶۳/۲۰پست  ۸

 ۱۰۰ پارود ۲۳۰/۲۰پست  ۹

 ۸۰ آزادی زاهدان GIS ۶۳/۲۰پست  ۱۰

 ۸۰ کشاورز زاهدان GIS ۶۳/۲۰پست  ۱۱

 ۲×۳۰ ۶۳/۲۰بوستان نماز )ایرانشهر چهار(  ۱۲

 ۲۵۰ فنوج ۲۳۰/۶۳/۲۰پست  ۱۳

 ۶۰ دوالبکان ۶۳/۲۰پست  ۱۴

 ۶۰ ورودی زابل ۶۳/۲۰پست  ۱۵

 ۶۰ ۶۳/۲۰پست کتیج  ۱۶

 ۲×۱۲۵ ۲۳۰/۶۳کهیر  ۱۷
 ای سیستان و بلوچستانبرق منطقه سهامیشرکت : مأخذ
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 ریدپذیتجد یهایانرژ ـ 7 ـ 12

 یهاروگاهیدرصد ن ۴۳از آن دارد که  تیبخش حکا نیاعداد و ارقام موجود در ا یبررس

کوچک، دو  یآبدرصد از نوع برق ۱۳ ،یدرصد از نوع باد ۴۱ ،یدیکشور از نوع خورش ریدپذیتجد

 ریدپذیتجد یهایاست. انرژ تودهستیاز نوع ز زیدرصد ن کیحرارت و  افتیدرصد از نوع باز

( در کشور شده و حجم میرمستقیو غ مینفر )به صورت مستق ۴۰۰هزار و  ۴۳موجب اشتغال 

 است. دهیرس الیر اردیلیهزار م ۱۰۲از  شیبخش به ب نیدر ا یردولتیغ یگذارهیسرما

 

 1397منعقد شده در کشور تا سال  ریدپذیبرق تجد دیخر ینیتضم یقراردادها تیوضع: 18-12جدول 

 (مگاوات)ظرفیت  تعداد نوع نیروگاه ردیف

 ۱۴۲۷ ۴۵ باد ۱

 ۲۶۸۵ ۲۹۹ (فتوولتائیک)خورشید  ۲

 ۳۱ ۵ زیست توده ۳

 ۱۵ ۸ آبی کوچکبرق ۴

 ۶۸ ۵ بازیافت حرارت اتالفی ۵

 ۴۲۲۶ ۳۶۲ مجموع
 برق یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژمأخذ: 

 

 1397در کشور تا سال  ریدپذیتجد یهایشده انرژنصب تیظرف: 19-12جدول 

 (مگاوات)ظرفیت  نوع نیروگاه ردیف

 ۳۰۲ باد ۱

 ۳۶۵ (فتوولتائیک)خورشید  ۲

 ۱۱ زیست توده ۳

 ۹۱ آبی کوچکبرق ۴

 ۱۳ بازیافت حرارت اتالفی ۵

 ۶۵ ظرفیت تلفات در شبکه ۶

 ۸۴۷ وری انرژیبهرهمجموع ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و 
 برق یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژمأخذ: 
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. نشان داده شده استزیر در شکل  ریپذ دیتجد یمگاوات یهاروگاهین ییایجغراف تیموقع

 تیچنان ظرفهم شودیکشور، مشاهده م یشرق مهیدر ن یدیمطلوب خورش لیپتانس رغمیعل

 یشناس نیاست. از لحاظ زم دهینرس یقبولمنطقه به حد قابل نیدر ا یدیخورش روگاهیشده ننصب

در دسترس همانند  یآب جار زانیکشور، م یشرق مهیبزرگ در مرکز و ن ریکو دوبا توجه به وجود 

 شتریمسئله سبب احداث ب نی. اباشدیکمتر م یغرب مهیقسمت از کشور نسبت به ن نیرود در ا

 کشور شده است. یغرب مهیدر ن یبرقآب یهاروگاهین

 

 
 برق یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژمأخذ: 

 های مگاواتی تجدیدپذیر در ایرانموقعیت جغرافیایی نیروگاه: 4-12شکل 

 

. دهدیشده در کشور را نشان منصب ریدپذیتجد یلوواتیک یپراکنش مولدهازیر شکل 

اهد نصب متاسفانه تا کنون ش ریدپذیتجد یباال لیو بلوچستان با دارا بودن پتانس ستانیاستان س



 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیگزارش │390

پانزدهم نسبت  گاهیبوده است که در جا لوواتیک ۲۵۳ تیبا مجمع ظرف یلواتیمولد پراکنده ک ۴۲

 ها قرار دارد. تاناس ریبه سا

 
 برق یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژمأخذ: 

 شده در ایرانپراکنش مولدهای کیلوواتی تجدیدپذیر نصب: 5-12شکل 

 

 در برنامه ششم توسعه ریدپذیتجد یهایانداز انرژچشم ـ 1 ـ 7 ـ 12

مگاوات بوده  ۵۹۷و در حال احداث  ۴۵۸ ریدپذیشده تجدنصب تیظرف ۱۳۹۶بهمن  در

در حال  تیمگاوات و ظرف ۷۰۰نصب شده  تیظرف ۱۳۹۷مگاوات( و در اسفند  ۱۰۵۵)مجموع 

نصب شده نسبت به سال قبل  تیمگاوات( بوده که ظرف ۱۱۳۰مگاوات )مجموع  ۴۳۰احداث 

 داشته است. شیمگاوات افزا ۲۴۲

را  ۱۴۰۰تا سال  ریدپذیتجد یار انرژنصب شده مورد انتظ تیششم توسعه ظرف برنامه

در دوسال  یعنی نی. ادیمگاوات رس ۷۰۰به  ۹۷سال انیمگاوات در نظر گرفته است که تا پا ۵۰۰۰
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تا بهمن  ۸۸ رماهیبه شبکه اضافه شود. از ت ریدپذیبرق تجد تیمگاوات ظرف ۴۰۰۰ دیبا ماندهیباق

در  یمگاوات ۴۰۰۰ شیپس افزا است؛دهیمگاوات رس ۷۰۰به  رانیدر ا رهایدپذیجدت تیظرف ۹۷

 تیوضع ریدپذیتجد یهاروگاهیرشد ن رقمیعل نی. بنابرارسدیبه نظر م دیزمان بع نیا ماندهیباق

 عوامل یبرخ یبه بررس زیردارد. در جدول  یادیانجام شده فاصله ز یزیرها با برنامهآن یکنون

 پرداخته شده است.   رهایدپذیدر توسعه تجد یمنف مثبت و

 

 رانیدر ا ریدپذیتجد یهایعوامل موثر بر توسعه انرژ: 20-12جدول 

 عوامل مثبت عوامل منفی ردیف

۱ 

 ۱۳۹۷نوسانات ارزی در سال 

 در  تجدیدپذیر هایاولیه نیروگاه هزینه

غالب تجهیزات به دلیل وارداتی بودن 

 به دالر است در صورتی که تعرفه

خرید تضمینی به ریال بوده و ثابت 

 مانده بود.

فراهم شدن امکان صادرات برق 

 به برخی از همسایگان.

، کشورهای هدف: کشور عراق

عمان، افغانستان، ترکیه، 

 ارمنستان و تاجیکستان.

۲ 

 ساختار اداری نامنظم

  نا هماهنگی بین توانیر و ساتبا در

 مبادله خرید تضمینی

   صدور و اعطای مجوز به افرادی که

 بعضا قصد احداث نیروگاه ندارند.

افزایش تعرفه خرید تضمینی 

 برق

اعمال ضریب ساعتی )اوج 

 یمصرف( در خرید تضمین

 هاتجدیدپذیر نشده در زمینهدانش بومی ۳
پتانسیل باالی ایران در انواع 

 تجدیدپذیر هایانرژی

۴ 

و  سازانتصمیماولویت نداشتن این موضوع برای 

 مدیران دولتی

  میلیارد ۱۲۸۰تاکنون از مبلغ کل

بینی شده در تومان عوارض پیش

 ۸۴۰، توانیر تنها ۹۷قانون بودجه 

داری میلیارد تومان به حساب خزانه

 ۶/۶۵واریز کرده است که معادل 

باشد. از این مبلغ سازمان درصد می

- 

https://hurayesh.com/fa
https://hurayesh.com/fa
https://hurayesh.com/fa
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 عوامل مثبت عوامل منفی ردیف

برنامه و بودجه کشور تاکنون تنها 

یارد تومان یعنی تنها میل ۴۲۰مبلغ 

درصد را تخصیص داده و واریز  ۵۰

کرده است؛ یعنی بطور خالصه از کل 

میلیارد تومانی که باید  ۱۲۸۰

برق تجدیدپذیر و توسعه برق  دراختیار

گرفته؛ کمتر از ثلث روستایی قرار می

 رقم پرداخت شده است.

۵ 
سازی کم درباره این حوزه اقتصادی و فرهنگ

 های باالی ایران در این زمینهپتانسیل
- 

 برق یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژمأخذ: 

 

 نهیر زمد یقابل توجه لیمختلف، پتانس یها میاز اقل یو بلوچستان با برخوردار ستانیس

 یکشور و کشورها یاز انرژ یادیبخش ز کنندهنیتام تواندیدارد که م ریدپذیتجد یها یانواع انرژ

 )افغانستان و پاکستان( باشد. هیهمسا

 یباد یهاروگاهین ـ 2 ـ 7 ـ 12

ده ( خود کمتر بوتی)عراق، عربستان و کو یغرب گانینسبت به همسا رانیسرعت باد در ا

حال، در  نیوجود دارد. با ا رانیدر ا یانرژ نیاز ا یبردارجهت بهره یترکم لیپتانس جهیو در نت

و  ستانیو س یخراسان جنوب ،یکشور همانند خراسان رضو یشرق همیواقع در ن یهااستان

درصد از  ۱۰در  یوجود دارد. با بررس یباد یجهت استفاده از انرژ یمطلوب لیبلوچستان پتانس

 یمتر ۲۰۰سرعت باد در کشور در ارتفاع  نیانگیو مستعد کشور مشخص شد م زیمناطق بادخ

 .باشدیم هیمتر بر ثان ۷۹/۹ ایاز سطح در
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 (/www. https://globalwindatlas.infoسایت اطلس جهانی انرژی بادی )مأخذ: وب

 اطلس سرعت باد در ایران و کشورهای همسایه: 6-12شکل 

 

و بلوچستان به  ستانیدر استان س ایاز سطح در یمتر ۲۰۰سرعت باد در ارتفاع  نیانگیم

 .باشدی( باالتر مهیمتر بر ثان ۷۹/۹) یکه از متوسط کشور رسدیم هیمتر بر ثان ۴۵/۱۰

 

https://globalwindatlas.info/
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 (/www. https://globalwindatlas.infoسایت اطلس جهانی انرژی بادی )مأخذ: وب

 اطلس سرعت باد در استان سیستان و بلوچستان: 7-12شکل 

 

یاد مب یمناطق کشور از منظر انرژ نیاز مستعدتر یکیدر شمال استان  ستانیمنطقه س

 یباد یهاروگاهیجهت احداث ن یو خارج یمتعدد داخل گذارانهیسرما یمندعالقه رغمی. علباشد

 نیترصورت نگرفته است. از مهم نهیزم نیدر ا یو جد ینادر( تا کنون اقدام عمل لیدر زابل )م

بکه به ش یساخت مناسب )از جمله شبکه انتقال( جهت اتصال مزارع باد ریامر فقدان ز نیا لیدال

 دیپاک جهت تول یانرژ نیاز ا یریدر بهره گ یبه عزم جد تی. با عناباشدیانتقال م یسراسر

 لیم قهدر منط یباد یهاروگاهیهکتار به منظور توسه ن ۱۷۰۰۰ یبیزون به مساحت تقر کیبرق، 

حال، نداشتن  نی. با اباشدیم گذارانهینادر در نظر گرفته شده که به سهولت در دسترس سرما

مواجه نموده است. لذا  یمنطقه با مشکل جد نیرا در ا یخصوص یگذارهیسرما یاقتصاد هیتوج

نو در  یهایتوسعه انرژ نهیدر زم یجهش تواندیم ازیانتقال مورد ن یهارساختیفراهم نمودن ز

به  یباد یبرق استان در بخش انرژ یضرور یازهاین حیتوض نی. با ادینما جادیشده ا ادیمنطقه 

 :باشدیم لیشرح ذ

https://globalwindatlas.info/
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 یباد یبرق استان جهت بهبود و توسعه استفاده از انرژ یضرور یازهاین: 21-12جدول 

 راهکار ردیف

۱ 
کیلوولت با ظرفیت مناسب جهت اتصال مزارع بادی در منطقه  ۴۰۰احداث پست 

 میل نادر )شمال استان( توسط وزارت نیرو

۲ 
 -کیلوولت سفیدآبه ۴۰۰احداث خط ارتباطی پست انتقال مزارع بادی به خط 

 ادیمی )شمال استان( توسط وزارت نیرو 

 مگاوات نیروگاه بادی در منطقه میل نادر توسط دولت ۵۰احداث  ۳

 های مخابراتی و راه دسترسی زون انرژی میل نادرتکمیل زیرساخت ۴
 یستان و بلوچستانای سمأخذ: شرکت سهامی برق منطقه

 یدیخورش روگاهین ـ 3 ـ 7 ـ 12

. دهدیرا نشان م نیدر سطح زم یافتیدر یدیخورش یانرژ یاطلس جهان زیر شکل

 قا،یآفر ،یمرکز یکایجهان )آمر یدیدر کمربند خورش رانیا شودیطور که مشاهده مهمان

 ( واقع شده است.رانیعربستان و ا یصحرا



 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیگزارش │396

 
 (www. https:// globalsolaratlas.info) سایت اطلس جهانی انرژی بادیمأخذ: وب

 اطلس انرژی خورشیدی در جهان: 8-12شکل 
 

سوم از مساحت آن و از دو شیدر ب یروز آفتاب ۳۰۰است که به با وجود  یکشور رانیا

اال در ب لیبا پتانس یاز کشورها یکیبر متر مربع در روز  ساعتلوواتکی ۵/۴ – ۵/۵متوسط تابش 

 یدیبرق خورش دیتول زانیم یسنجلیشده است. از لحاظ پتانس یمعرف یدیخورش یانرژ نهیزم

در کل  یتابش یرژان افتیدر یهاسامانه زیدر صورت نصب و تجه یآرمان التدر کشور، در ح

و  نیاز منطقه را تأم یاگسترده یهابخش ازیمورد ن یانرژ تواندیم رانیکشور، ا یابانیمساحت ب

آلمان،  DLR یقاتیبرق فعال شود. با مطالعات انجام شده توسط مرکز تحق یصدور انرژ نهیدر زم

 یحرارت روگاهیمگاوات ن ۶۰۰۰۰از  شیامکان نصب ب لومترمربع،یک ۲۰۰۰ از شیب یدر مساحت

را به  نیزم لومترمربعیک ۱۰۰×۱۰۰معادل  یوجود دارد. به طور مثال، اگر مساحت یدیخورش

برق  دیآن معادل کل تول یدیبرق تول م،یاختصاص ده کیفتوولتائ یدیخورش روگاهیساخت ن

ابش منطقه کشور از نظر ت نیترکم استعداد شودیخواهد بود. گفته م ۱۳۸۹کشور در سال 

 برق دارد.  دیتول تی)سواحل خزر( دو برابر آلمان ظرف دیخورش

 یهاروگاهیجهت احداث انواع ن یاژهیو لیپتانس یو بلوچستان دارا ستانیاستان س

استان و  یکوهستان یای. با توجه به جغرافباشدی( میمتمرکز و حرارت ک،ی)فتوولتائ یدیخورش

https://globalwindatlas.info/
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 شاز تاب یانرژ افتیتوان در ا،یمتر از سطح در ۱۰۰۰نقاط آن در ارتفاع  ترشیب یریقرارگ

و  یربردااستان در بهره نیممتاز ا تیموقع جادیبوده که به نوبه خود سبب ا شتریب یدیخورش

هت ج یسنجلیپتانس یاصل یارهایمع گر،ید یارزان و پاک شده است. از سو یانرژ نیتوجه به ا

 یابر و بارندگ زانیدرجه حرارت منطقه، م ،یآفتاب یهاشامل ساعت یدیخورش یهاروگاهیاحداث ن

 لیانساست. با توجه به پت یمطلوب طیشرا یدارا زینظر ن نیو بلوچستان از ا ستانیکه س باشدیم

رفع مشکل ولتاژ در  یراهکار مناسب برا کی ،یدیخورش یهاروگاهیمناسب استان جهت توسعه ن

 .باشدی( میمگاوات ۱۰تا  ۵کوچک ) یدیاستان احداث مزارع خورش

 
 (www. https:// globalsolaratlas.info)سایت اطلس جهانی انرژی بادی وب: مأخذ

 اطلس انرژی خورشیدی در ایران: 9-12شکل 

 

یم لیبه شرح ذ یدیخورش یبرق استان در بخش انرژ یضرور یازهاین حیتوض نیبا ا

 :باشد

https://globalwindatlas.info/
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 یشنهادیپ یهامگاوات در ساختگاه ۵ ای ۴ تیبه ظرف کیهر  یدیاحداث مزارع خورش •

 .۹۸قانون بودجه  ۱۶تبصره  یاستان توسط دولت از محل اعتبارات بند  یاشرکت برق منطقه

 ساننین بداستا کیبه تفک ریدپذیبرق تجد نیتضم دیخر دیتعرفه جد نییو تع فیتعر •

الت حال با مشک نیبرخوردارند و در ع یباالتر یدیخورش یانرژ لیکه از پتانس ییهاکه در استان

 یبا نرخ باالتر شدهدیمواجه هستند، برق تول ازیبرق مورد ن نیافت ولتاژ و تام نهیدر زم یجد

 .میصنعت استان در  مدت زمان کوتاه باش نیدر ا یگذارهیشود تا شاهد سرما یداریخر

به طول بلند خطوط انتقال،  ازیو ن تیجمع یاستان، پراکندگ ادیبا توجه به مساحت ز •

 و یمناطق آزاد تجار ،یصنعت یهاشهرک ،ییپراکنده از جمله در مناطق روستا دیتوجه به تول

 .ردیساز در دستور کار قرار گانبوه یمسکون یهامجتمع

 هاتیواز اول یکیبرق و کمبود آب شرب سالم در استان،  دیتوجه به مشکل توأمان تول با •

آب و برق منطقه مورد نظر را  نیتام ییاست که توانا یدیخورش یهاکننیریاستفاده از آب ش

 دارند.

 ییگرما نیزم یانرژ ـ 4 ـ 7 ـ 12

 یاست که از انرژ نیموجود در عمق زم یانرژ(، Geothermal) ییگرما نیزم یانرژ

 یهازوتوپیا یفروپاش نیچنو هم شدهرهیذخ نیکه در طول هزاران سال در داخل زم یدیخورش

که  نشأت گرفته است نیدراز در عمق زم انیسال یدر ط میو پتاس میتور ته،یویواکتیراد ومیاوران

. است یاز انرژ یمیمنبع عظ نیمتمرکز شده است. زم یو آتشفشان زیخزلزله یعمدتا در نواح

ها ها، و گلفشانابگرم، آبفشان یهابه طرق مختلف از جمله فوران آتشفشان، چشمه نیحرارت زم

یم تیبه سطح آن هدا نیاز زم ییهااز بخش ییرسانا تیو خاص نیزم یدر اثر کاهش چگال

 یخط بی. )با تقرشودیم ادیز یخط ریبه عمق آن به صورت غ توجهبا  نی. درجه حرارت زمشوند

 نیپوسته زم یفوقان لومتریک ۱۱شده در  رهیذخ یحرارت ی( انرژگرادیدرجه سانت ۳متر  ۱۰۰هر 

به دست آمده از منابع نفت وگاز شناخته شده امروز جهان  یمعادل پنجاه هزار برابر کل انرژ

 طیمحدود به فصل، زمان وشرا ریدپذیتجد یهایانرژ ریبر خالف سا ییگرما نیزم یاست. انرژ

 نیاستفاده از ا یحال، از لحاظ اقتصاد نی. با اباشدیم یبردارنبوده و بدون وقفه قابل بهره یخاص
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د. دار یکمتر هیبرق از توج دیتول یبرا رهایدپذیتجد ریو سا یلیفس یهاینسبت به انرژ یانرژ

کوچک صعب العبور و و عدم  یاز روستاها و شهرها یبه بزخ یرسانبا توجه به عدم برق لبتها

 احداث یدر آنجا، صرفه اقتصاد ییگرما نیزم یگاز، در صورت وجود منابع انرژ یوجود لوله کش

 .ردیمورد بحث قرار گ تواندیم یروگاهین نیچن

. سهم دهدیرا نشان م رانیدر ا ییگرما نیزم یموجود انرژ لیاطلس پتانسزیر  شکل

 ییغرب قرار دارد. شهرهاواقع در شمال یهاکشور در استان ییگرما نیزم یعمده منابع انرژ

 ییگرما نیزم یبرق با استفاده از انرژ روگاهین یاکنون داراهم شهرنیهمانند سبالن و مشک

 هستند.

 

 برق یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژمأخذ: 

 اطلس منابع انرژی زمین گرمایی در ایران: 10-12شکل 

 

 یهاشهرستان ژهی. به طور وباشدیمند مبهره یانرژ نیاز ا زیو بلوچستان ن ستانیاستان س

. باشندیم ییگرما نیزم یجهت استحصال انرژ یمنابع غن یو بمپور دارا رانشهریخاش، دلگان، ا

 جهت یپاک و دائم یانرژ نیو استفاده از ا یگذارهیحال، متاسفانه تا کنون شاهد سرما نیبا ا
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استان  یهاتیمهم، شناخت کم قابل نیعدم توجه بد لیاز دال یکی. میابرق در استان نبوده دیلتو

 موجود در استان است.  یهالیپتانس نهیدر زم یو آگاه یو عدم اطالع رسان یدر سطح مل

 در استان موثر واقع شوند: ییگرما نیزم یژاز انر یبردارجهت بهره توانندیم لیذ عوامل

 کنیگاز محرومند و ل یکشدر استان که از داشتن شبکه برق و لوله یشناخت مناطق •

 جا وجود دارد. در آن ییگرما نیزم یانرژ

 از،یمورد ن یهادر در پرداخت وام لیتسه •

ا در استان ب ریدپذیتجد یوجود انواع انرژ نهیدر زم یدر سطح مل ترشیب یاطالع رسان •

 متفاوت، یهامیو وجود اقل ادیتوجه به مساحت ز

 یهاتیمعاف یبا اعطا ییگرما نیزم روگاهیبه احداث ن یو مل یبوم گذارهیسرما قیتشو •

 یدولت یهامشوق ریمحدود و سا یاتیمال

 )امواج( یجزر و مد یانرژ ـ 5 ـ 7 ـ 12

 دیتول وهیش نیاست. ا یانرژ نیپاک تام یاز راهکارها یکی ایامواج در یاز انرژ استفاده

معموال  ای. سرعت باد در درشودیگسترده، استفاده م ییایدر یبا مرزها ییدر کشورها یانرژ

متحرک  یشناورها یرو یباد یهانیبا نصب تورب توانیم نیباالتر است. بنابرا ینسبت به خشک

ود با خ زین ایاستحصال کرد. موج در یباد در خشک یرا مثل انرژ ییایدر یبادها یثابت، انرژ ای

در مولدها  یانرژ روند،یم نییکه با امواج باال و پا ییهاستونینصب پ قیدارد. معموال از طر یانرژ

 .شودیم دیشده و برق تول جادیا

مهار  یمعمول یکیدرولیه یهاسد هیشب ییهاجزر و مد هم معموال توسط سامانه یانرژ

 که در آن به دام یدر ساحل پر شده و آب یکه هنگام باال آمدن آب، مخازن بیترت نی. به اشودیم

را  یآب یهانیو تورب شودیسد عبور داده م یهاچهیرفتن تراز آب از در نییافتاده است هنگام پا

 ساتیو تاس یامناسب منطقه طیدر صورت وجود شرا توانی. البته مچرخاندیبرق م دیتول یبرا

 یجزرومد، دو بار انرژ کیعمل را انجام داد و از  نی بودن تراز آب هم عکس االزم، هنگام باال

 تها، اختالف تراز آب در حالت جزر و حالسامانه نیاز ا یاقتصاد یبرداربهره یاستحصال کرد. برا

مستعد جهت  یهانقشه مکان ۱۱-۶معادل حداقل پنج متر داشته باشد.  شکل  یمتوسط دیمد با
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 نیاز ا یکی زین رانیعمان در جنوب ا یایکه در دهدیامواج در جهان را نشان م یاستحصال انرژ

 مناطق است.

 
 پراکندگی کشورهای مستعد در زمینه استحصال از انرژی جزر و مد و امواج: 11-12شکل 

 

بندر امام، سواحل خوزستان و  یکیدر نزد یخور موس ا،یاز در یاستحصال انرژ یبرا

 یهاطرح یاجرا یبرا هاتیسا نیترمناسب ،یاصل نیقشم و سرزم رهیمنطقه خوران حدفاصل جز

 و ستانیمنطقه چابهار در س یهاکه آبآن لیهستند. به دل ایاز در یاستحصال انرژ یشیآزما

 دیتول یبرا وزد،یم هیناح نیبا سرعت مناسب در ا ییهند راه داشته و بادها انوسیبلوچستان به اق

از  رانیا یهاشده در آب دیتول یانرژ زانیحال، م نیدارد. با ا یمطلوب تیوضع ایاز در یانرژ

 ستیه نصرفبهمقرون یعرصه از نظر اقتصاد نیدر ا تیفعال نیکمتر است، بنابرا یجهان نیانگیم

نو  یهایبه سمت استفاده از انرژ دیبا رسد،یم انیبه پا یاما از آنجا که منابع نفت و گاز روز

حرکت کرد.



 

 فصل سیزدهم: مسکن و شهرسازی ـ 13

 مقدمه ـ 1 ـ 13

آرام گرفتن پس از حرکت است و در واقع اسم مفعول  یسکن به معنامسکن از کلمه 

 تیو هم رضا یجان تیاسکان و آرام گرفتن است که هم متضمن امن یبرا ییجا یساکن به معنا

 یاست مناسب با سرپناه یکرد که جا و مکان فیگونه تعرنیتوان ایباشد. مسکن را م یروح

خانواده در آن  یاعضا یو جسم یروان یازهاین هیهمراه دارد و کل به تیکه احساس امن یکیزیف

 ستنیز یازهاین نیتریاتیو ح نیتریشود. مسکن پس از خوراک و پوشاک از اساسیم نیتام

ه و ادام ستیز یالگو برا کیوا، مامن و أمبه  یبا هر قشر و گروه یانسان است و افراد جامعه بشر

 یزندگ نییتع یهاشاخص نیتراز مهم یکیتاندارد و مناسب اس نهستند. مسک ازمندین اتیح

فاقد سرپناه مناسب  نیکره زم تینفر از جمع اردیلیم کیاز  شیمناسب است در حال حاضر ب

 یگذارد مسائلیم ریتاث زیجامعه ن یو اجتماع یو ابعاد فرد یزندگ تیفیمسئله بر ک نیهستند ا

مسئله مسکن به  کلی طور به …و  هیسوءتغذ ت،یجرم و جنا ،یکاریفقر، ب ،ینینشهیاعم از حاش

 یافراد گره خورده است. لذا پرداختن به آن از چند جنبه دارا یو اجتماع یفرد یهمه ابعاد زندگ

امر در  یدر سطح اجتماع ابتدا یو اجتماع یاقتصاد یهاتیانجام فعال یاست. افراد برا تیاهم

و کشف استعداد یریادگیآموزش و  ت،یشخص یو مناسب به تعال نام یخانواده و در مکان طیمح

شوند. یرشد و توسعه جامعه م د،یو کار در عرصه تول تیپردازند و سپس وارد فعالیم شانیها

 یهابیآس شیو افزا یانسان یهاهیها، اتالف سرماخانمانینبود مسکن مناسب باعث گسترش ب

 شرویبخش پ کیخواهد داشت. بخش مسکن  یرا در پ عهجام کی یماندگشود و عقبیم یاجتما

 یبه لحاظ اقتصاد یو فرهنگ یدر امر اقتصاد است که توجه و تمرکز بر آن عالوه بر آثار اجتماع

درصد از توان  ۵۰است ) نهیمنقول بادوام و پرهزریغ یکاال کیاست. مسکن  تیحائز اهم زین

 ،یگذارهیسرما یشود( و در کشور ما نوعیم کنصرف مس یزندگ یهر فرد در ط یو درآمد یمال

از  یکیشود. )در حال حاضر در کشور ما یدرآمد محسوب م شیانداز و منبع کسب و افزاپس

 هیها، تملک و سرماییدارا زانیدرآمد بلکه م زانیافراد ثروتمند نه م ییمهم در شناسا یهاشاخص
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 یهابخش گریدر بخش ساختمان و د غالاشت جادیوا یرشد اقتصاد جادیبخش با ا نیاست( ا

 دیدر تول راتییتغ ،یگذارهیو سرما یبر مخارج مصرف ریتاث قیاز طر یسازوابسته به ساختمان

 دهد. یقرار م ریرا به شدت تحت تاث یو تورم، نوسانات اقتصاد یناخالص داخل

 یاز کشورها یارینسبت به بس رانیاست. در ا یمهم هر اقتصاد یهااز بخش یکی مسکن

اقتصاد کشور، مردم و دولت برخوردار است.  یبرا یباالتر تیبخش مسکن از وزن و اهم گرید

باال است و تحوالت  اریو چه در سطح مردم بس یگذاراستیمسکن چه در سطح س یخبر تیجذاب

 متیق شیاز افزا ،یشود. برخیرصد م وستیبه صورت پ یمردم و فعاالن اقتصاد یآن توسط تمام

 یو رکود آن. از سو متیاز کاهش ق یاشوند و عدهیحوزه خوشحال م نیدر ا یو رونق معامالت

 دیحضور در بخش خر یالزم برا هیکه سرما یکسان یبها و تحوالت آن ، برااجاره تیوضع گر،ید

 ت دارد.یو ساخت مسکن را ندارند اهم

 یاساس کاالی عنوان به مسکن 

 محل قرار گرفتن و وسعت آن مسکن، تیفیممکن است. کریبدون سرپناه غ یزندگ تصور

نکته  کیها در دارد. اما همه انسان یمتفاوت یهامتیها قیژگیو نیمتفاوت است و بنا به ا

 است.  رممکنیبدون مسکن غ یمشترکند زندگ

  مسکن و تورم 

 گذاراناستیبرخوردار است، س ییکه بخش مسکن از نوسان باال رانیا رینظ ییکشورها در

 کهنیهستند. ا یمواجهند و همزمان دنبال به حداقل رساندن اثرات تورم یفشار تورم یهابا چالش

 کهنیا ایکاالها و خدمات خواهد شد  متیدر سطح ق دینوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شد

 یهاهیظرمهم در ن اریو اجاره مسکن را به دنبال دارد، موضوع بس متیق یادوار یهاتورم، شوک

 .رودیاقتصاد مسکن به شمار م

 یمسکن فراتر از محل زندگ 

آید بدیهی بودن مفهوم و معنای مسکن است و در یک که در آغاز امر به نظر می هچآن

شود اما با اندکی تامل به این نکته مینگاهی سطحی نیاز چندانی به تبیین این مقوله احساس ن

 .مکان فیزیکی است سست بودن این گفته به اثبات می رسدکه مفهوم مسکن چیزی فراتر از یک 

ای بسیار پیچیده و بسیار گسترده مفهوم مسکن یک مفهوم سهل و ممتنع است. مسکن مسئله

گیرد که بسیاری از نیازهای اولیه فرد همانند خوراک، است. اهمیت مسکن از جایی نشئت می
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ن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی گردد. مفهوم مسکاستراحت و ... در آن تامین می

شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده  کهگیرد را نیز در بر می

 های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است.و طرح

 مسکن موتور محرک اقتصاد کشور 

دهد ید اختصاص مبه خو یاژهیمنابع و اشتغال سهم و صیمسکن در جذب و تخص بازار

 ورزد.یانسان مبادرت م یازهاین نیتریو به رفع ضرور

 مسکن شرط ازدواج 

 ینهاد اجتماع نیخانواده به عنوان نخست لیازدواج و تشک یشروط اساس از یکی مسکن

 شود.یمحسوب م یرانیجامعه ا

 یمسکن در قانون اساس 

ون اصل از اصول قان کیکه  میاشاره کن ستیکاف م،ییمسکن بگو تیاز اهم میبخواه اگر

صل است: ا افتهیمنحصرا به موضوع مسکن اختصاص  -است یمرجع قانون نیکه باالتر- یاساس

 است موظف دولت .است یرانیا هر فرد و خانواده حق از،یبا ن متناسب مسکن داشتن". کمیو  یس

 نیا یاجرا نهی، زمو کارگران نانیتانشروسخصوص  به ازمندترندین ها کهآن یبرا تیاولو تیبا رعا

اند تا با بهدولت را موظف کرده زین یاصول سوم و چهل و سوم قانون اساس. "کند را فراهم اصل

 .کند کنمس نیاقدام به تام ت،یرفاه، رفع فقر و رفع محروم جادیهمه امکانات، جهت ا یریکارگ

 تورم بیضر 

شیدر محاسبه تورم، ب یدرصد ۲۸با سهم  هایسال گذشته دو بخش مسکن و خوراک در

 د.اناشتهرا در محاسبه تورم د تیاهم بیضر نیتر

 مسکن و مذهب 

جهت کسب  ،یمسکون خانه گاهیو جا تیبر اهم یاژهیو دیتاک یقرآن اتیاسالم و آ در

خانه،  کی یفضا تیو معنو فیآرامش، تلط جهینت نیترشده است. مهم ،یو معنو یآرامش روح

 انسان، چون تفکر، حضور و آرامش یو روح یمعنو یازهایبه ن ییپاسخگو ییو توانا نیتام تیقابل

 قلب است.

 یکاریمسکن و ب 
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را از  تیپر چمع ایاست که خانواده ییهر جا ،یسومپنهان جهان کارانیب یبرا مسکن

تر مهم داردیشبانگاهان در امان نگاه م یرهیت یایدن یسرما و باد و طوفان و سگان ولگرد و ناامن

یخانوار م نهیرا از سبد هز یمیدا شیرو به افزا یبهااست که اجاره یمسکن سرپناه اهانیاز ا

 ییهابحث .نددهد تا زحمتکشان نفس تازه کننده، بهتر بخورند و بهتر بپوشیم اجازهکاهد و 

 یتر از مسکن به عنوان واحد اجتماعمرانده است و ک هیمسکن را به حاش یابعاد اجتماع چنیناین

یم انیسخن به م یمسکن به عنوان عرصه خصوص تیبه اهم یکمتر کس گری. دشودیم ادیفضا 

 یخشونت و سر سخت ،یاز شر، ازدحام و انبوه یساعت یرا حداقل برا هاخانوادهکه  یاعرصه آورد؛

 .داردیپر شتاب در امان نگاه م یونیلیچند م یشهرها

 استان یبخش مسکن و شهرساز یدیکل یهاشاخص لیتحل ـ 2 ـ 13

توسعه  ن،یزم تیمحدود ،یاقتصاد طیشرا ت،یرشد جمع رینظ یوجود عوامل امروزه

 دهیاز پد یریگسترش به سمت خارج از شهر و جلوگ تیو محدود ینینشفرهنگ آپارتمان

در استان شاهد  کهیطورساخت در شهرها شده است به یدر الگو رییمنجر به تغ ینینشهیحاش

 طبقه وسه یهادر ساختمان ژهیوبه یطبقات یهاساختمان احداث یهاتعداد پروانه یشیروند افزا

صورت گرفت کاهش نرخ  هاکه در دولت یاز اقدامات مهم یکی. خوشبختانه میاچهارطبقه بوده

خود از  یهارا به خارج نمودن پول گذارانهیسرما تواندیکار در درازمدت م نیبود ا یبانک سود

ازجمله مسکن سوق  یبه سمت سطوح مختلف اقتصاد هاهیماسر نیا تیو درنها دیها نمابانک

 .افتیخواهد 

مترمربع  ۸۹۶۸۲۷فقره پروانه ساختمانی با مساحت زیربنای  ۲۳۷۳، ۱۳۹۷ سال در

درصد و در  ۱۱های استان صادر شده که نسبت به سال قبل در تعداد پروانه شهرداریتوسط 

، "مسکونی"های صادرشده به واحدهای درصد از پروانه ۸۸درصد کاهش داشته است.  ۱۵مساحت 

اختصاص  "و کارگاه توام یمسکون" یدرصد به واحدها ۶و  "یگانبازر" یدرصد به واحدها ۶

 داشته است.
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در  ربنایهای ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان بر حسب مساحت زمین و زپروانه: 1-13جدول 

 مترمربع(-نقاط شهری )فقره

 1397 1396 1395 1394 1393 سال/  شرح

 ۲۳۷۳ ۲۶۸۳ ۲۲۳۳ ۱۹۵۰ ۱۷۵۱ تعداد

 ۶۸۲۱۶۳ 953141 856900 684606 548988 مساحت زمین

 ۸۹۶۸۲۷ 1059798 876263 596907 540222 مساحت زیربنای طبقات
 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال

 

 
 شهری برحسب نقاط در ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه تعداد: 1-13شکل 

 سال
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های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط پروانه: 2-13جدول 

 شهری )فقره(

 1397 1396 1395 1394 1393 سال/ شرح

 ۲۰۷۸ ۲۳۷۹ ۱۹۲۵ ۱۶۳۷ ۱۵۰۴ مسکونی

 ۱۴۰ ۱۳۲ ۱۲۵ ۱۴۰ ۱۳۲ مسکونی و کارگاه توام

 ۱۴۰ ۱۴۸ ۱۵۶ ۱۴۴ ۹۶ بازرگانی

 ۱۴ ۲۲ ۲۱ ۲۷ ۱۵ صنعتی، آموزشی و بهداشتی

 ۱ ۲ ۶ ۲ ۴ سایر
 2373 2683 2233 1950 1751 جمع

 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال
 

 
 نوع برحسب ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه تعداد: 2-13شکل 

 1397شهری استان در سال  نقاط استفاده در

 

های صادر شده برای احداث ساختمان برحسب مصالح درصد از پروانه ۳۰شایان ذکر است 

 ۱۳ یکه اسکلت فلز ستیدر حال نیآرمه بوده است. ادرصد بتون ۵۶ساختمانی آجر و آهن و 

احداث  یصادر شده برا یهاده در پروانهدرصد از مصالح استفاده ش ۱تنها  یمانیدرصد و بلوک س

 است. بودهساختمان استان 
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نوع  حسب بر ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه تعداد توزیع: 3-13شکل 

 1397شهری استان در سال  نقاط در ساختمانی عمده مصالح و اسکلت

 

های به ساختمان ۱۳۹۷های صادرشده در سال درصد از پروانه ۴۵ دهدیآمارها نشان م

درصد به ساختمان ۸طبقه، های سهدرصد به ساختمان ۱۶درصد به دو طبقه و  ۲۲یک طبقه، 

 تر اختصاص داشته است.طبقه و بیشپنج یهادرصد به ساختمان ۹چهارطبقه و  یها

 

های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات در نقاط پروانه: 3-13جدول 

 شهری استان )فقره(

 1397 1396 1395 1394 1393 شرح

 ۱۰۷۰ ۱۳۲۷ ۱۱۵۶ ۱۰۱۲ ۹۰۳ طبقهیک

 ۵۲۴ ۶۰۲ ۵۸۸ ۵۵۱ ۴۸۴ دوطبقه

 ۳۷۵ ۳۹۱ ۲۷۶ ۲۲۵ ۲۰۴ طبقهسه

 ۱۹۴ ۱۶۳ ۱۴۵ ۱۲۰ ۱۱۳ چهارطبقه

 ۲۱۰ ۲۰۰ ۶۸ ۴۲ ۴۷ ترطبقه و بیشپنج
 2373 2683 2233 1950 1851 جمع

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 در طبقات تعداد برحسب ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: 4-13شکل 

 استاننقاط شهری 

 

های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب وضعیت قبلی آن در نقاط پروانه

درصد  ۵/۸ ر،یبا نیها مربوط به زمدرصد پروانه ۹۱ دهدینشان م ۱۳۹۷شهری استان در سال 

 مزرعه بوده است. ایدرصد باغ  ۵/۰و تنها  یبیتخر یهامربوط به ساختمان

 

های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب مساحت زمین و وضعیت پروانه: 4-13جدول 

 مترمربع( -قبلی آن در نقاط شهری استان )فقره

 1397 1396 1395 1394 1393 سال/ شرح

 زمین بایر
 ۲۱۵۷ ۲۴۹۰ ۲۰۳۲ ۱۶۲۸ ۱۴۷۱ پروانه

 ۵۹۴۱۲۵ 886883 773109 568205 453992 مساحت

 باغ یا مزرعه
 ۱۳ ۴ ۰ ۳ ۴ پروانه

 ۳۲۶۷۴ ۱۱۲۱ ۰ ۸۴۵ 2877 مساحت

 ساختمان تخریبی
 ۲۰۳ ۱۸۹ ۲۰۱ ۳۱۹ ۲۷۶ پروانه

 ۵۵۳۶۴ 65137 83791 115556 92119 مساحت

 جمع
 2373 2683 2233 1950 1751 پروانه

 682163 935141 856900 684606 548988 مساحت

 ۱۳۹۷آماری استان نامه مأخذ: سال

هیک طبق
۴۵%

دو طبقه
۲۲%

هسه طبق
۱۶%

چهارطبقه
۸%

و پنج طبقه
بیشتر

۹%
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 در آن وضعیت قبلی برحسب ساختمان احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه: 5-13شکل 

 شهری استان نقاط

 

درصد از  ۵۵که در حدود  دهدیاستان آمارها نشان م یمسکون یهادر بخش ساختمان

درصد  ۲واحد، درصد سه ۷درصد دوواحد،  ۲۶واحد ، کی یهاصادرشده را ساختمان یهاپروانه

 یساختمان یهاپروانه یربنای. مساحت زدهندیم لیواحد تشکدرصد را پنج ۱۰واحد و چهار

 ۸۶با  ۱۳۹۳مترمربع در سال  ۴۱۴۲۹۰استان از  یساختمان مسکون ثاحدا یصادرشده برا

 است. دهیرس ۱۳۹۷مترمربع در سال  ۷۶۹۴۹۷درصد رشد به 

  

رزمین بای

۹۱%

باغ یا مزرعه

۰/۵%

ساختمان

تخریبی

۸/۵%
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های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان مسکونی برحسب تعداد واحد پروانه: 5-13جدول 

 مترمربع(-در نقاط شهری استان )فقره ربنایمسکونی، مساحت زمین و مساحت ز

 1397 1396 1395 1394 1393 سال/ شرح

 بر پروانه تعداد

 تعداد حسب

 مسکونی واحد

 ۱۱۳۷ ۱۳۹۶ ۱۱۶۵ ۹۸۹ ۹۵۱ واحدیک

 ۵۴۹ ۵۹۹ ۴۸۳ ۴۱۹ ۳۱۶ دوواحد

 ۱۴۳ ۱۵۱ ۱۳۱ ۱۲۶ ۱۳۵ واحدسه

 ۳۶ ۴۶ ۴۴ ۳۱ ۴۳ چهارواحد

واحد و پنج

 تربیش
۵۹ ۷۲ ۱۰۲ ۱۸۷ ۲۱۳ 

 2078 2379 1925 1637 1504 جمع

 ۵۷۳۷۳۸ 777788 856900 684606 408816 زمین مساحت

 ۷۶۹۴۹۷ 923532 876263 596907 414290 مساحت زیربنا
 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال

 

های ساختمانی صادرشده برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی در نقاط شهری پروانه

درصد مربوط  ۱است و تنها  یها مربوط به بخش خصوصدرصد پروانه ۹۹ دهدیماستان نشان 

 ۵۶به  کیها در بخش مسکن دارد. نزدیتعاون یو ناکاف فیهاست که نشان از عملکرد ضعیتعاون

درصد را  ۳۲آرمه و بتون یهارا ساختمان یبخش مسکون یشده برا رصاد یهادرصد از پروانه

 .دهندیم لیبا مصالح آجر و آهن تشک یهاساختمان
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های ساختمانی صادرشده برحسب نوع شده در پروانهتعداد واحدهای مسکونی تعیین: 6-13جدول 

 پروانه و بخش متقاضی در نقاط شهری استان

 1397 1396 1395 1394 1393 سال/ شرح

 احداث بنا

 ۵۰۳۴ ۵۰۹۲ ۴۷۲۴ ۱۹۲۴ ۳۲۱۰ خصوصی

 ۴۷ ۱۲۷ ۲۵ ۹ ۴ تعاونی

 ۲ ۵۶ ۵۷ ۱۸ ۶۳ دولتی

 ۵۰۸۳ ۵۲۷۵ ۴۸۰۶ ۱۹۵۱ ۳۲۷۷ جمع

 افزایش بنا

 ۲۳۹ ۴۲۴ ۲۴۴ ۲۵۴ ۱۸۴ خصوصی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تعاونی

 ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ دولتی

 ۲۳۹ ۴۲۴ ۲۴۴ ۲۵۸ ۱۸۴ جمع

 ۵۳۲۲ ۵۶۹۹ ۵۰۵۰ ۲۲۰۹ ۳۴۶۱ احداث و افزایش بنا
 ۱۳۹۷نامه آماری استان سالمأخذ: 

 

 
نوع  برحسب مسکونی ساختمان احداث برای شده صاد ساختمانی هایپروانه توزیع: 6-13شکل 

 1397شهری استان در سال  نقاط در عمده مصالح

 



 413 │فصل سیزدهم: مسکن و شهر سازی

 
صادرشده  ساختمانی هایپروانه در شدهتعیین مسکونی واحدهای تعداد توزیع: 7-13شکل 

 1397شهری استان در سال  نقاط در متقاضی بخش برحسب

 

شده لیشده و تکمشروع یهاساختمان نیترشیدهند که بیآمارها به وضوح نشان م

درصد مربوط به  ۸۹درصد و  ۸۱با  بیاستان به ترت یدر نقاط شهر یتوسط بخش خصوص

  باشد.یم یمسکون یهاساختمان
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 شهری استان نقاط در خصوصی بخش توسط شدهشروع هایساختمان مشخصات: 8-13شکل 

 

 
 شهری استان نقاط در خصوصی بخش توسط شدهلتکمی هایساختمان مشخصات: 9-13شکل 

 

شده، نیمههای شروعگذاری بخش خصوصی برای ساختمانمیزان سرمایه ۱۳۹۶در سال 

درصد در ساختمان ۵۵میلیارد ریال بوده که  ۶۵۷۲شده در نقاط شهری حدود تمام و تکمیل

ساختمان مسکونی

۸۱%

ساختمان 

یغیرمسکون

۲%

امساختمان مسکونی و غیر مسکونی تو

۱۷%

یساختمان مسکون

۸۹%

ساختمان 

یغیرمسکون

۳%

ساختمان مسکونی

وامو غیر مسکونی ت

۸%
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شده های تکمیلدرصد در ساختمان ۲۴ه و شدهای شروعدرصد در ساختمان ۲۱تمام، های نیمه

 بوده است.

 

شده تمام و تکمیلشده، نیمههای شروعگذاری بخش خصوصی برحسب ساختمانهیسرما: 7-13جدول 

 (الیر ونیلیدر نقاط شهری )م

 1396 1395 1394 1393 سال/ شرح

 ۱۳۶۶۰۱ 1000637 945069 1209439 شدههای شروعساختمان

 ۳۶۰۶۴۱۷ 2487106 2167108 1778853 تمامهای نیمهساختمان

 ۱۵۹۹۴۱۰ 507969 1843023 1535448 شدههای تکمیلساختمان
 6571928 3995712 4955200 4523740 جمع

 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال
 

منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران مربوط الزم به ذکر است آخرین اطالعات موجود و 

گونه اطالعاتی از سوی بانک مرکزی ایران منتشر هیچ ۱۳۹۷باشد و در سال می ۱۳۹۶به سال  

مترمربع جهت احداث  هزار ۱۰۱۰۹۰قطعه زمین به مساحت  ۵۰۸، ۱۳۹۷نشده است. در سال 

ت احداث واحد مترمربع جه هزار ۶۶۲۹۱۹قطعه زمین به مساحت  ۶۱واحد مسکونی و 

 هنیغیرمسکونی توسط اداره کل راه و شهرسازی زاهدان و ایرانشهر واگذار شده است. متوسط هز

هزار  ۷۵۰۶، ۱۳۹۶در سال  یشده توسط بخش خصوصلیتکم یمترمربع ساختمان مسکون کی

 داشته است. شیافزا درصد ۷/۴۴گزارش شده است که نسب به سال قبل از آن  الیر

مترمربع ساختمان واحدهای مسکونی  کی نهیبنا و متوسط هزریتعداد، متوسط سطح ز: 8-13جدول 

 (الیهزار ر-شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهری )هزار مترمربعتکمیل

 1396 1395 1394 1393 سال/ شرح

 ۴۵۸۴ ۲۶۰۹ - ۳۷۷۹ تعداد

 ۳۱۵ ۱۲۳ - ۲۵۸ متوسط سطح زیربنا

 ۷۵۰۶ ۵۱۸۶ - ۴۶۴۷ متوسط هزینه یک مترمربع ساختمان مسکونی
 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال
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توسط اداره کل راه  الیر ونیلیم ۱۷۶۲۰۰ نهیبا هز یواحد مسکون ۳۲۷، ۱۳۹۷در سال 

 ،یمرکز درمان ۲ ،یواحد ساختمان دولت ۸تعداد  نیچنو شهرسازی استان احداث شده است. هم

 دهیرس یبردارسال توسط اداره مذکور به بهره نیدر ا یپروژه عمران شهر ۲۰و  یمرکز آموزش ۶

 است.

 

شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان های احداثانواع ساختمان نهیتعداد و هز: 9-13جدول 

 (الیر ونیلی)م

 1397 1396 1395 1394 1393 شرح/ سال

 واحدهای مسکونی
 ۳۲۷ ۲۵۴ ۱۲۱۴ ۴۷۹۱ - تعداد

 ۱۷۶۲۰۰ 15240 728400 2207860 - هزینه

 های دولتیساختمان
 ۸ ۹ ۰ ۶ - تعداد

 ۱۳۳۷۰۵ 123354 ۰ 74095 - هزینه

 مراکز درمانی
 ۲ ۳ ۰ ۲ - تعداد

 ۵۵۰۰ 20120 ۰ 26664 - هزینه

 مراکز آموزشی
 ۶ ۷ ۱ ۷ - تعداد

 ۸۰۴۰۰ 98120 ۶۰۰۰ 50446 - هزینه

 عمران شهری )پروژه(
 ۲۰ ۲۸ ۰ ۳ - تعداد

 ۳۶۸۲۱۴ 201480 ۰ 9488 - هزینه
 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال

 

میلیارد ریال  ۱۱۲ای حدود شرکت تعاونی مسکن با سرمایه ۱۸۹، تعداد ۱۳۹۷در سال 

بوده که نسبت به سال  ۱۳۹۷نفر در سال   ۲۱۲۶۳ها شرکت نیا یفعال بوده است. تعداد اعضا

 اند.نفر در استان شده ۱۰۳۶۲باعث اشتغال  نیچندرصد رشد داشته و هم ۹گذشته 
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 ونیلی)م 1397اسفند  انیهای تعاونی مسکن فعال استان در پامشخصات عمومی شرکت: 10-13جدول 

 (الیر

 1397 1396 1395 1394 1393 سال/ شرح

 ۱۸۹ ۱۷۸ ۱۸۸ ۱۷۳ ۱۶۸ تعداد

 ۲۱۲۶۳ 19497 24978 24242 22820 اعضا

 ۱۰۳۶۲ ۱۰۱۴۰ 10303 ۹۸۱۰ 8422 شاغالن

 ۱۱۲۵۴۶ 99282 111031 101326 89922 سرمایه
 ۱۳۹۷نامه آماری استان سال: مأخذ

 

مسکونی کلنگی در شهر های ن، متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختما۱۳۹۷در سال 

درصد افزایش داشته است. هم ۲۶هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل  ۵۲۵۰زاهدان 

درصد نسبت  ۱۸چنین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی با افزایشی معادل 

 هزار ریال بوده است. ۸۲۶۹به سال قبل 

 

 
واحدهای  زیربنای و کلنگی مسکونی هایساختمان زمین مترمربع یک قیمت متوسط: 10-13شکل 

 زاهدان شهر در ملکی معامالت هایبنگاه در شدهمعامله مسکونی
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شده بین موجر و مستاجر ، متوسط اجاره بهای ماهانه در قراردادهای منعقد۱۳۹۷در سال 

ملکی به ازای یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی در شهر زاهدان های معامالت در بنگاه

 درصد افزایش داشته است. ۱۷ریال بوده که نسبت به سال قبل  ۴۵۹۷۷

 
های بنگاه در مستاجر و موجر بین منعقدشده قراردادهای در ماهانه بهای اجاره متوسط: 11-13شکل 

 زاهدان شهر در مسکونی واحد بنای زیر مترمربع یک ازاء به ملکی معامالت

 

، تعداد واحدهای مسکونی برحسب تعداد خانوار ۱۳۹۵براساس سرشماری نفوس و مسکن 

 ۴۸درصد مربوط به نقاط شهری و  ۵۲بوده است که از این تعداد  ۵۲۰۹۷۷ساکن در استان 

چنین خانوارهای معمولی ساکن در واحدهای باشد. هممی درصد مربوط به نقاط روستایی

خانوار بوده است  ۵۸۵۱۹۳، ۱۳۹۵ مسکونی معمولی برحسب نحوه تصرف محل سکونت در آبان

 ۲۴درصد در واحدهای ملکی عرصه و اعیان و  ۶۳که از مجموع این تعداد خانوار معمولی ساکن 

 باشد.هم می باشند که شامل رهندرصد در واحدهای استیجاری می
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 1395ساکن در کشور سال  معمولی خانوار تعداد حسب بر معمولی مسکونی واحدهای: 12-13شکل 

 مطابق با آخرین سرشماری* 
 

مربوط  بیترتبه یمسکون ینوع مصالح به کار رفته در واحدها نیترشیب یدر بخش شهر

 ۱۳با  "آرمهبتون"درصد و  ۱۸با  "یاسکلت فلز"درصد،  ۳۸با  "سنگ و آهن ایآجر و آهن "به 

از نوع  یمسکون یهادرصد ساختمان ۲۵ ییکه در بخش روستا ستیدر حال نیباشد. ایدرصد م

 باشند.یم "یمانیبلوک س"درصد  ۲۱و  "سنگ و آهن ایآجر و آهن " صددر ۲۲، "خشت و گل"

 

52%

52%

58%

55%

48%

48%

42%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

يک خانوار

دو خانوار

سه خانوار

چهار خانوار و بيشتر

نقاط روستايی نقاط شهری



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│420

 
 در رفته کار به عمده مصالح و اسکلت نوع حسب بر معمولی مسکونی واحدهای: 13-13شکل 

 1395روستایی استان در سال  و شهری نقاط ساختمان در

 مطابق با آخرین سرشماری* 
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 استان در کشور یمسکن و شهرساز گاهیجا یبررس ـ 3 ـ 13

 یهاو اصفهان رتبه اول تا سوم نسبت تعداد پروانه یکرمان، خراسان شمال یهااستان 

را در  تیاحداث ساختمان به هزار نفر جمع یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان

و بلوچستان در  ستانیسال استان س نیاند. در همبه خود اختصاص داده ۱۳۹۶سال 

 ام قرار دارد. ۲۸ گاهیجا

 نیترشیو زنجان ب یکرمان، خراسان شمال یهااستان ،یمسکون یهادر بخش ساختمان 

احداث ساختمان  یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه

ر و بلوچستان د ستانیرا در کشور دارا هستند. استان س تیبه هزار نفر جمع یمسکون

 .ردیگیشاخص قرار م نیام ا ۲۷ گاهیها در جااستان گریبا د سهیمقا

 و بلوچستان، خراسان  ستانیس یو کارگاه توام، استان ها یدر بخش ساختمان مسکون

صادرشده در نقاط  یساختمان یهانسبت تعداد پروانه نیترکم یدارا زدیالبرز و  ،یجنوب

 ۱۳۹۶در سال  تیو کارگاه توام به هزار نفر جمع یاحداث ساختمان مسکون یبرا یشهر

 قرار دارند. یشورک ۳۱ یال ۲۸ گاهیبوده و در جا

 نیترشیو سمنان ب یاصفهان، خراسان جنوب یهااستان ،یدر بخش ساختمان بازرگان 

احداث ساختمان  یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه

. رندیگیاول تا سوم قرار م گاهیرا در کشور دارند و در جا  تیبه هزار نفر جمع یبازرگان

استان گرید انیام را در م ۲۹ گاهیبلوچستان جا و ستانیکه استان س ستیدر حال نیا

 ها به خود اختصاص داده است.

 احداث  یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه بررسی در

که استان دیمشخص گرد تیبه هزار نفر جمع یو بهداشت یآموزش ،یساختمان صنعت

و  ستانیاول تا سوم و استان س گاهیدر جا یاصفهان، تهران و خراسان رضو یها

  .ردیگیام قرار م ۲۱ گاهیبلوچستان با فاصله در جا
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های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری برای احداث ساختمان به نسبت تعداد پروانه: 11-13جدول 

 نفر جمعیتهزار 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانرتبه: مأخذ
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احداث ساختمان  یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه: 12-13جدول 

 تیبه هزار نفر جمع یمسکون

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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احداث ساختمان  یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه: 13-13جدول 

 تیو کارگاه توام به هزار نفر جمع یمسکون

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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احداث ساختمان  یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه: 14-13جدول 

 تیبه هزار نفر جمع یبازرگان

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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احداث ساختمان  یبرا یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه: 15-13جدول 

 تیبه هزار نفر جمع یو بهداشت یآموزش ،یصنعت

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 یهانسبت تعداد پروانه نیترشیکرمان و اصفهان ب راحمد،یبو و هیلویکهک یهااستان 

 تیبه هزار نفر جمع نیاحداث ساختمان برحسب مساحت زم یصادرشده برا یساختمان

و بلوچستان، کرمانشاه، لرستان  ستانیس یهااستان نیچندارند. هم ۱۳۹۶را در سال 

تا  ۲۸ گاهیرا به خود اختصاص داده و در جا خصشا نیرتبه در ا نیترنییو همدان پا

 اند.قرار گرفته یام کشور ۳۱

 یهااز نظر نسبت تعداد پروانه یام کشور ۳۰  گاهیو بلوچستان در جا ستانیاستان س 

 تیبه هزار نفر جمع ربنایاحداث ساختمان برحسب مساحت ز یصادرشده برا یساختمان

در رتبه اول تا سوم قرار  لیتهران، اصفهان و اردب یهاشاخص استان نیقرار دارد. در ا

 دارند.

 ان نش تیبه هزار نفر جمع یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه

 نیترکم یو بلوچستان، هرمرگان، همدان و البرز دارا ستانیس یهاکه استان دهدیم

 قرار دارند. یام کشور ۳۱تا  ۲۸ گاهیبوده و در جا یدر نقاط شهر یپروانه ساختمان

  ۱۸مسکن در رتبه  یشرکت تعاون ۱۸۰و بلوچستان با  ستانی، استان س۱۳۹۶در سال 

جانیتهران، خوزستان و آذربا یهاکه استان ستیدر حال نیکشور قرار دارد. ا انهیام و م

 مسکن را در کشور دارا هستند. یتعاون یهاتعداد شرکت نیترشیب یشرق

  و بلوچستان، تعداد مسکن احداث ستانیو گسترده در استان س دیشد تیمحرومبا وجود

سال  انیاستان تا پا نیدر ا یمسکن انقالب اسالم ادیشده و و در دست احداث توسط بن

 گریبا د سهیدر مقا یام کشور ۲۱ گاهیاستان را در جا نیواحد بوده که ا ۳۱۵، ۱۳۹۶

 .دهدیها قرار ماستان

 یهاو استان نیترشیتهران، اصفهان و اراک ب یکه شهرها دهندیمها نشان یبررس 

 یربنایمترمربع ز کی متیرا در شاخص متوسط ق متیق نیترکم اسوجیو  المیا زد،ی

شاخص شهر  نیدارند. در ا یمعامالت ملک یهاشده در بنگاهمعامله یمسکون یواحدها

  قرار دارد. یام کشور ۲۶زاهدان در رتبه 
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احداث ساختمان برحسب مساحت  یصادرشده برا یساختمان یهانسبت تعداد پروانه: 16-13جدول 

 تیبه هزار نفر جمع نیزم

 
 کشور ، سازمان برنامه و بودجه۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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احداث ساختمان برحسب  یصادرشده برا یساختمان یهانسبت تعداد پروانه: 17-13جدول 

 تیبه هزار نفر جمع ربنایمساحت ز

 
 سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

  



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│430

 تیبه هزار نفر جمع یصادرشده در نقاط شهر یساختمان یهانسبت تعداد پروانه: 18-13جدول 

 
 برنامه و بودجه کشور، سازمان ۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 مسکن یتعاون یاهتعداد شرکت: 19-13جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

  



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│432

 یمسکن انقالب اسالم ادیشده و و در دست احداث توسط بنتعداد مسکن احداث: 20-13جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 یهاشده در بنگاهمعامله یمسکون یواحدها یربنایمترمربع ز کی متیمتوسط ق: 21-13جدول 

 هابر حسب مراکز استان یمعامالت ملک

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

  



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│434

  شده معامله یمسکون یواحدها یربنایمترمربع ز کی متیرشد متوسط ق رییتغدرصد

نشان  ۱۳۹۵-۱۳۹۶ یها در سال هابر حسب مراکز استان یمعامالت ملک یهادر بنگاه

مقرار دارند. ه رییتغ نیترشیدر رتبه اول تا سوم ب رازیکه تهران، اصفهان و ش دهدیم

ام  ۳۱و  ۳۰ گاهیدر جا متیرشد ق رییدرصد تغ نیترآباد با کممزاهدان و خر نیچن

 قرار دارند. یکشور

 مقدار را در  نیترشیب نیتهران، کرج و قزو یکه شهرستان ها دهندیآمارها نشان م

 یواحدها - عهیدرصد ود ۳اجاره و -ماهانه  یمترمربع اجاره بها کی متیمتوسط ق

دارند.  در مبحث اجاره شهرستان  یمعامالت ملک یهاشده در بنگاهمعامله یمسکون

 ۲۳ گاهیدر جا ۱۳۹۶مترمربع در سال  کی یازااجاره به  الیهزار ر ۳۹۳۱۲زاهدان با 

 قرار دارد. یام کشور

 درصد  ۳اجاره و  -ماهانه  یبهامترمربع اجاره کی متیرشد متوسط ق رییدرصد تغ

بر حسب مراکز  یمعامالت ملک یهاشده در بنگاهمعامله یمسکون یواحدها -عهیود

درصد در  ۶۱/۶که شهر زاهدان با  دهدینشان م ۱۳۹۶-۱۳۹۵ یهالها در سااستان

  قرار دارد. یام کشور ۲۹رتبه 
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معامله یمسکون یواحدها یربنایمترمربع ز کی متیرشد متوسط ق رییدرصد تغ: 22-13جدول 

 1395-1396 یهاها در سالبر حسب مراکز استان یمعامالت ملک یهاشده در بنگاه

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

  



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│436

 یواحدها عهیدرصد ود 3ماهانه )اجاره و  یبهامترمربع اجاره کی متیمتوسط ق: 23-13جدول 

 ها(بر حسب مراکز استان یمعامالت ملک یهاشده در بنگاهمعامله یمسکون

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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درصد  3ماهانه )اجاره و  یبهامترمربع اجاره کی متیرشد متوسط ق رییدرصد تغ: 24-13جدول 

ها در سال بر حسب مراکز استان یمعامالت ملک یهاشده در بنگاهمعامله یمسکون یواحدها عهیود

 1396-1395 یها

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانرتبهمأخذ: 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│438

 هاچالش ـ 4 ـ 13

 .شده مسکنتمام متیدر ق نیزم یسهم باال -۱

 .کم درآمد یمسکن در سبد خانوارها نهیهز یسهم باال -۲

 ی.ررسمیاسکان غ دهیو گسترش پد ینوساز ازمندیفرسوده و ن یواحدها یحجم باال-۳

 ۱۹مبحث  تیاستانداردها از جمله استفاده از مصالح استاندارد و رعا تیاععدم ر -۴

 .ساختمان یمقررات مل

 .و زلزله لیمانند س یعیدر قبال حوادث طب یمسکون یواحدها یریپذبیآس -۵

 .نظام نظارت بر ساخت و سازها ییناکارا -۶

حمل و نقل،  ژهیبه و دهیبروز مشکالت عدمهر و مسکن یهانامناسب پروژه یابیمکان -۷

 .رهیبرق و غ یحمل زباله، دسترس

 .در صنعت ساختمان نینو یهایفناور نییسهم پا لیها به دلساختمان نییعمر پا -۸

 .مسکن نیدر تام التیتسه نییسهم پا -۹

کل درآمدش را پس دیکه فرد با یمسکن )مدت زمان یریپذباال بودن شاخص توان -۱۰

 .انداز کند تا صاحب مسکن متوسط در جامعه شود(

 .در بازار مسکن یداریو ناپا دینوسانان شد -۱۱

 .ریدپذیتجد یهایو عدم استفاده از انرژ یانرژ ادیمصرف ز -۱۲

 ی.شهر یزیرو برنامه نیزم تیرینظام مد یناکارآمد -۱۳

 یواحدها یربنایزتقاضا )باال بودن سطح  یعرضه و الگو یالگو نیعدم انطباق ب -۱۴

 .(یالحداث در نقاط شهردیجد یمسکون

 راهکارها ـ 5 ـ 13

 .بازار مسکن دیکاهش نوسانات شد -۱

 .مسکن نیتام یو وقف برا هیریخ تیاستفاده از ظرف -۲

مسکن گروه نیتام یهابا برنامه ییو روستا یشهر ینیبازآفر یهابرنامه نیب یهماهنگ -۳

 .کم درآمد یها
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 .مسکن یزیردر برنامه یفرهنگ یاجتماع یارهایلحاظ مع -۴

 .و ساخت به کم درآمدها دیخر یمناسب برا التیتسه یاعطا -۵

 .در بخش مسکن یاارانهیو  یتیحما یهااز برنامه یبانک اطالعات لیتشک -۶

 ی.توسعه مسکن اجتماع -۷

 .سکونت و اشتغال و خدمات نیتعادل ب براساس دیجد یتوسعه شهرها -۸

 .نینو یهایبر استفاده از فناور دیوساز با تاکساخت یمشارکت یهااز طرح تیحما -۹

 یی.روستا یکردن نظام فن ریفراگ -۱۰

 ی.الح ساختمانصم دینظارت بر تول -۱۱

 .ساختمان تیفیک مهیب تیاستفاده از ظرف -۱۲

 .یو شهرساز یمعمار یالگو تیو رعا یمیاقل طیشرا نبی یانطباق و هماهنگ جادیا -۱۳

 ی.جهان یها بر اساس استانداردهاساختمان یرده انرژ نییتع-۱۴

 .مسکن یهابا برنامه یاجتماع نیرفاه و تام یهااستیس نیب وندیپ جادیا -۱۵



 

 فصل چهاردهم: عمران شهری و روستایی ـ 14

 مقدمه ـ 1 ـ 14

 اجاتیو توسعه شهرها با در نظر گرفتن احت یزیره، طرحععبارت است از مطال یشهرساز

 یعموم یازهایبه ن ییگوو پاسخ یبه حداقل رساندن مشکالت شهر یکه برا یو اقتصاد یاجتماع

طرح تیکشور وضع یشهرساز تیوشع یمهم بررس یهااز شاخص یکیشده شده است.  فیتعر

سال  انیباشد که در مجموع تا پایعدد م ۱۲۳۹ رانیا یباشد. کل شهرهایآن م یمطالعات یها

مصوب بوده که  یطرح هاد یشهر دارا ۷۱۱طرح جامع مصوب و  یشهر دارا ۵۶۵، تعداد ۱۳۹۳

 باشند.یو مطالعه مجدد طرح م یبازنگر ازمندیشهر ن ۷۰۰افق طرح، حداقل  انیپا لیبه دل

 ینیشهرنش شیافزا ریاخ یهاکشور در سال تیساختار جمع یاصل یهااز مشخصه یکی

 تیباشد. جمعیم تیبودن نرخ رشد جمع تبه شهر و مثب انییاز رشد مهاجرت روستا یناش

 ییروستا تیجمع کهیدر حال افتهی شیبرابر افزا ۲۶تا کنون حدود  ۱۳۰۰از سال  رانیا یشهر

 است. ودهرا تجربه نم یبرابر ۳ یرشد
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 روند تغییر جمعیت شهری و روستایی کشور: 1-14شکل 

 رانیا ینظام شهر یبررس ـ 2 ـ 14

صورت  نیتوان بدیگذشته را م یهادر دهه رانیا ینظام شهر یهایژگیو یطور کل به

 یشهرها، فزون نیمهاجرت به ا شیافزا لیبزرگ عمدتا به دل یبرشمرد که تعداد و اندازه شهرها

شهر  فیتعر رییبزرگ به شهر و تغ یروستاها لیکوچک به علت تبد یاست. تعداد شهرها افتهی

 یاتعداد شهر شده است به گونه شینفر موجب افزا ۳۵۰۰به  تینفر جمع هزار ۱۰با  یاز مکان

بالغ شده است. قابل توجه است  ۱۳۹۴شهر در سال  ۱۲۳۹به  ۱۳۸۵شهر در سال  ۱۰۰۳ه از ک

کالن شهر تهران، مشهد، کرج،  ۸کشور در  یشهر تیسوم کل جمعکی ایدرصد  ۳۶که حدود 

 گرفته است. یو قم جا زاهوا راز،یش ز،یاصفهان، تبر
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 روند افزایش تعداد شهرهای کشور: 2-14شکل 

 رانیا یینظام روستا یبررس ـ 3 ـ 14

خانوار  ۵۰از  شیکشور ب یدرصد از روستاها ۹۰، حدود ۱۳۹۰سال  یسرشمار یمبنا بر

 ریکشور ز یدرصد از روستاها ۸۹اند. الزم به ذکر است که حدود داده یرا در خود جا ییروستا

 دارند. تیخانوار جمع ۱۰۰۰از  شیکشور ب یدرصد روستاها ۱۱خانوار و حدود  ۱۰۰۰

 روستاها یخانوار یطبقه بند: 1-14جدول 

 سهم از کل جمعیت )نفر( تعداد روستا بندی خانوارطبقه

 % ۱۰ ۲۰۲۲۳۰۰ ۱۴۶۱۴ خانوار ۵۰تر از کم

 % ۱۴ ۲۹۲۵۵۵۲ ۹۷۶۸ خانوار ۱۰۰تا  ۵۰

 % ۵۰ ۱۰۴۲۷۶۵۵ ۱۱۹۳۶ خانوار ۵۰۰تا  ۱۰۰

 % ۱۶ ۳۲۷۳۹۰۰ ۱۱۵۶ خانوار ۱۰۰۰تا  ۵۰۰

 % ۱۱ ۲۳۱۱۶۹۹ ۳۰۵ خانوار به باال ۱۰۰۰

 % 100 20961106 37769 مجموع

 مأخذ: سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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 ییو روستا یعمران شهر یشاخص ها ـ 4 ـ 14

تحت  تیجمع یآب شرب، ارتقا نیبخش شامل تام نیموضوعات مطرح در ا نیترمهم

 هیتصف ساتیفاضالب و تاس یآورجمع یهاشبکه جادیا ،ییو روستا یپوشش شبکه آب شهر

 ،ینقل عموم مصرف آب، توسعه ناوگان حمل و تیریآب، کاهش هدررفت و مد یفاضالب، بازچرخان

 باشد.یم یو آتش نشان یمنیتوسعه خدمات ا پسماند و تیریمد یارتقا ،یسبز شهر یفضا شیافزا

درصد  ۵/۵۰، ۱۳۹۲سال  یبا آب خام در انتها یاریسبز، درصد آب یبخش توسعه فضا در

امر  نیدرصد بوده که ا ۲۰حدود  ۱۳۹۲پسماند در سال  زهیمکان یآوربوده است و بخش جمع

 .دهدیرا نشان م یشهر ستیز طیبه بهداشت و مح ژهیلزوم توجه و

 باشد.یم لیبه شرح ذ ییو روستا یموجود در بخش عمران شهر یهاشاخص اهم

 



 

 در کشور ییو روستا یشهر تیریمد یعملکرد یهاشاخص: 2-14جدول 

 واحد عنوان شاخص
عملکرد شاخص در پایان  سال 

1393 

رشد متوسط برنامه 

 پنجم

 ۱۲ ۲۰ درصد هاسهم عوارض ارزش افزوده در بودجه شهرداری

 ۲ ۵۰ درصد هاسهم عوارش نوسازی به کل درآمد شهرداری

 -۵ ۳۱/۰ درصد هاسهم عوارض خودرو به بودجه شهرداری

 ۸۵/۰ ۸/۱۱ مترمربع سرانه کل فضای سبز شهری

 رسانی مستقل فضای سبز فضای سبز شهری تحت پوشش شبکه آب

 )آب خام(
 ۳/۲ ۵۱ درصد

 ۶۹/۰ ۵/۸۷ درصد نشانیآتشنسبت جمعیت تحت پوشش خدمات ایمنی و 

 ۵ ۲۱ درصد بازیافت مواد و انرژی

 ۲۱ ۵ درصد دفن بهداشتی پسماند

 ۲۲ ۲۸ درصد آوری پسماندمکانیزاسیون جمع

 ۱۵ ۸/۴ درصد تفکیک از مبدا

 -۴ ۲/۴۵ درصد سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای شهری

 -۶/۵ ۷/۷ سال رانی )سال(متوسط عمر ناوگان اتوبس

 ۲۷ ۹/۱۲ سال رانی )سال(متوسط عمر ناوگان تاکسی

 ۸/۴ ۸۵ درصد نسبت برخورداری جمعیت روستایی از پوشش مدیریت روستایی



 

 واحد عنوان شاخص
عملکرد شاخص در پایان  سال 

1393 

رشد متوسط برنامه 

 پنجم

 ۶۷/۱۰ ۶۰ درصد نسب برخورداری جمعیت روستایی از سیستم مدیریت پسماند

نسبت برخورداری جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ایمنی و 

 نشانیآتش
 ۶/۱۴ ۱۵ درصد

 ۵۵ ۱۶ دردصد نسبت برخورداری جمعیت روستایی از فضای سبز چندمنظوره

 ۲۸ ۸۴/۵ درصد نسب برخورداری جمعیت روستایی از آرامستان ساماندهی شده

 ۱۳ ۵/۳۹ درصد آالت عمرانینسبت برخورداری جمعیت روستایی از ماشین
 جمهوری اسالمی ایرانمأخذ: سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
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 منتخب یبخش با کشورها تیوضع یالمللنیب سهیمقا ـ 5 ـ 14

درصد  ۱/۹۹ ،یمند از آب شرب بهداشتبهره یشهر تی، جمع۱۳۹۳بخش آّبفا در سال  در

با  سهیباشد. در مقایدرصد م ۷۴معادل  یمند از آب شرب بهداشتبهره ییروستا تیو جمع

 باشد،یدرصد م ۳۶/۸۸و  ۲۴/۹۵ بیکه اعداد مذکور به ترت قایو شمال آفر انهیخاورم یکشورها

با اهداف مطلوب فاصله چشم ییدر بخش روستا کنیدارد ل یبهتر تیضعو یدر بخش شهر رانیا

 دارند. یریگ

 نیباشد که ایدرصد م ۸/۹۲ رانیبه خدمات فاضالب در ا یشهر تیجمع یدسترس

حال  نیباشد با ایدرصد م ۹۳ قایو شمال آفر انهیخاورم یدر کشورها نیانگیشاخص به طور م

 ندارد. یمناسب تیوضع ییبخش روستا ژهیتحت پوشش به و تیدر بخش فاضالب جمع

مترمربع  ۱۲شاخص  نیا زانیسبز، م یو سرانه فضا یستیزطیمح یهاشاخص یبررس در

حدود  شیبه افزا ازیباشد که نیمترمربع م ۵/۲۲ زانیهر نفر در تهران و سرانه استاندارد به م یبرا

 بخش وجود دارد. نیبرابر در ا ۲

 یجهان یسبز با استانداردها یفضا یهاشاخص یبررس: 3-14جدول 

 واحد شاخص
 وضع موجود

 1394بینی پیش
 استاندارد جهانی

 ۲۵-۲۰ ۱۲ مترمربع سرانه کل فضای سبز شهری

شبکه  فضای سبز شهری تحت پوشش

 )آب خام( رسانی مستقل فضای سبزآب
 ۱۰۰ ۵۲ درصد

 مأخذ: سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 

 ازیهزار نفر ن ۵۰هر  یبه ازا یمطابق شاخص جهان ینشانو آتش یمنیدر حوزه خدمات ا

نشان آتش کیشهروند  ۱۰۰۰هر  ،یانشان حرفهآتش کینفر شهروند  ۲۵۰۰هر  گاه،یپا کیبه 

به احداث  ازیاست که با توجه به وضع موجود ن ازیخودرو مورد ن ۲ ستگاهیهر ا یازاداوطلب و به

 ۱۴۴داوطلب و  یروین ۴۴۶۵۵نشان، آتش یاحرفه یروین ۲۴۲۲ ،ینشانآتش ستگاهیا ۲۴۱

 باشد. یم ینشانآتش نیدستگاه خودرو سبک و سنگ



 

 1393در سال  یجهان یکشور با استاندردها ینشانآتش یهاشاخص سهیمقا: 4-14جدول 

 شاخص
تعداد مورد نیاز بر 

 حسب استاندارد

تعداد موجود در 

 1393سال 

تعداد کمبود بر حسب 

 استاندارد
 تعریف استاندارد

 ایستگاههزار نفر یک  ۵۰ازای هر به ۲۴۱ باب ۱۶۸۷ باب ۱۹۲۸ تعداد ایستگاه

تعداد نیروی 

 اینشان حرفهآتش
 ۲۴۲۲ ۱۸۷۷۸ نفر ۲۱۲۰۰

نشان نفر شهروند یک آتش ۲۵۰۰ازای هر به

 ایحرفه

 ۴۴۶۵۵ ۱۳۳۴۵ ۵۸۰۰۰ نشان داوطلبآتش
نشان نفر شهروند یک آتش ۱۰۰۰ازای هر به

 داوطلب

 ۱۴۴ دستگاه ۴۰۰۰ ۳۸۵۶ تعداد خودرو
خودروی دستگاه  ۲ازای هر ایستگاه کوچک به

 نشانی سبک و نیمه سنگینآتش
 مأخذ: سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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 ربط،یذ یآن توسط نهادها یو عدم التزام به اجرا یشهر یزیرنظام برنامه یناکارآمد

 نیتراز مهم یاراض یکاربر رییها به فروش تراکم و تغیاریده ها ویمنابع درآمد شهردار یوابستگ

طرح شیمدون و عدم پا یفقدان بانک اطالعات لیبه دل یباشد و از طرفیبخش م نیمشکالت ا

به  یهایکه در بررس یاممکن ساخته است به گونهریرا غ یکالبد یهاو طرح یتوسعه شهر یها

درصد خارج از  ۱۵مجاز در محدوده شهرها، حدود ریغ یسازها آمده با موضوع ساخت وعمل

 ۹/۱۰از  شیب نیواقع شده است. عالوه بر ا یدرصد در محدوده قانون ۲۳شهر و  یمحدوده قانون

 یرسمریغ یهاگاهدر سکونت یشهر تینفر از جمع ونیلیم ۸/۱۱نفر در بافت فرسوده و  ونیلیم

 .کنندیم یزندگ

 در استان  ییو روستا یعمران شهر تیوضع ـ 6 ـ 14

 تیجمع شیافزا ینیبشیدر وضع موجود و پ نیشهرنش تیتوجه به گسترش جمع با

 هیانتقال و تصف ،یآورمرتبط با جمع ساتیو تأس یآب شهر عیتوز نده،یدر آ یمناطق شهر

خصوص استان  و فاضالب در کشور و به یمربوط به آب شهر ساتیاز تأس یبردارفاضالب، بهره

 نهیدرصد و هز ۳۰ یستیبا یشهردار یجار نهی. طبق قانون هزستبرخوردار ا یاژهیو تیاز اهم

درصد هم تجاوز  ۶۰از  هایشهردار یجار نهیاست که هز یدر حال نیدرصد باشد و ا ۷۰ یعمران

 استان است. یبرا یچالش جد کی نیکرده و ا

 یآب شهر نیاز شرکت آب و فاضالب استان تعداد مشترک شدهیآوراساس آمار جمع بر

 ۱۳۲۷۳۱است. از مجموع  افتهیشیدرصد افزا ۶/۱۶حدود  ۱۳۹۳نسبت به سال  ۱۳۹۷در سال 

. شودیهزار مترمکعب آن مصرف م ۸۵۴۱۶ زانی، م۱۳۹۷در سال  یدیهزار مترمکعب آب تول

کنندگان مصرف نیسهم را در ب نیترشیب ۱۳۹۷هزار مترمکعب در سال  ۶۰۱۵۲با  یبخش خانگ

درصد  ۰۵/۲۵که از  دهندیکه آمارها نشان م ستیگریشاخص مهم د "پرت آب متوسط"دارد. 

 یفرسودگ لیاست که متاسفانه به دل افتهی شیافزا ۱۳۹۷درصد در سال  ۸/۲۶به  ۱۳۹۳در سال 

درصد  ۱۰ ریآن که ز آلدهیو با استاندارد ا افتهی شیآب، پرت متوسط آب افزا عیتوز ستمیس
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روز در شبانه تریل ۱۴۳، ۱۳۹۳استان در سال  یسرانه آب مصرف نیچندارد. هم یفاصله چندان

 است. دهیروز رسدر شبانه تریل ۱۷۶درصد رشد به  ۶/۲۲با  ۱۳۹۷بوده که در سال 

 ییعمران روستا ـ 7 ـ 14

 ریعشا ـ 1 ـ 7 ـ 14

 یرو شه ییروستا ،یریعشا زیمتشکل از سه جامعه متما ران،یا تیجمع یاجتماع بیترک

 نیدر ا یاجتماع اتیح باشد،یکشور م ییو اساس جوامع روستا هیپا یریکه جامعه عشا ؛است

امعه ج ان،یم نیتوامان جوامع مذکور بوده و در ا یمتأثر از روابط متقابل وزندگ ربازیاز د نیسرزم

داشته  کشور یاقتصاد یوزندگ یاسیدر سرنوشت س کنندهنییبارز و تع ینقش مواره،ه یریعشا

 نیچن شیکماب زیجامعه بوده که اکنون ن نیا تیو فعال ستیرو زقلم رانیاز ا یعیاست. پهنه وس

 یبه اقتضا یول رود،یکشور به شمار م تیاز جمع ینسبت محدود ریاست. گرچه امروزه عشا

 است. یریعشا یستیز یاز کشور، فضاها یعیقلمرو وس ست،یز وهیش

و تیره سرزمین سیستان و بلوچستان از آغاز رهگذر زمان، محل سکونت اقوام گوناگون  نژاد

اى در آنجا سکونت از ورود آریاییان به این منطقه نژادهاى بومى و مدیترانهبوده است. پیش 

ها به دامدارى و کنند که بسیارى از آنطایفه زندگى مى ۳۰اند. در سیستان بیش از داشته

تغال دارند. برخى از این طوایف تخته قاپو شده و برخى از آنان هنوز به سنت کوچکشاورزى اش

گفته  یو بلوچستان، به اقوام ستانیس یهافهیدهند. اقوام و طانشینى و چادرنشینى خود ادامه مى

و از لحاظ  کنندیم یزندگ ایاند و و بلوچستان سکونت داشته ستانیکه در استان س شودیم

 :شوندیم میتقس ریو نوع سکونت به پانزده گروه ز یقوم ،یافهیساختار طا

ها را از خطر قتل عام شیاند نسل خوکه توانسته ستانیس لیو اص یمیبازماندگان قد -۱

 ها حفظ کنند.و ازبک ان،یموریمغوالن، ت یجمعدسته یو کشتارها

 .باشدیآنان عرب م یقوم شهیکه معتقدند ر یفیطوا -۲

خودشان هستند، که از مناطق واقع در  هیاول ستیزطیه منتسب به محک یفیطوا -۳

 . رندیگیسرچشمه م رمندیمجاورت ه
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 یتیها و اهداف امنبارز کرمان آمده و از وجودشان در جنگ یهاکه از کوه یفیطوا -۴

 است. شدهیاستفاده م

 )دوره گردها( معروفند. هایکه به کول یفیطوا -۵

 .ستانیس یگوچرها ایگاوچرها )دامداران(  لیقبا -۶

 دارند. یافغانستان شهیکه ر یفیطوا -۷

 دارند. یکیتاج شهیکه ر یفیطوا -۸

 در بلوچستان پاکستان دارند. شهیکه ر یفیطوا -۹

 اند.کوچ کرده ستانیکه از اطراف تهران به س یفیطوا -۱۰

 اند.آمده ستانیکاه به سو قلعه نیکه از منطقه الش وجو یفیطوا -۱۱

 استان فارس است. یممسن لیها از اآن یقوم شهیکه ر یفیطوا -۱۲

 نیترلیاز اص یکیو  کردندیم یها زندگکه در اطراف زاهدان و در کوه یفیطوا -۱۳

 بلوچ هستند. یهاقوم

 بلوچستان هستند. یشهرستان سوران که بوم فیطوا -۱۴

 شهر جالق واقع در سراوان. فیطوا -۱۵

 

 راهها در بین عشایر استان لیکوچ و ا یالگوها

زاهدان  از شمال یو بخش ستانیس ریعشا نینوع کوچ در ب نی: امی( کوچ بلند و مستقالف

آن خرداد ماه است. مسافت کوچ  انیاسفند ماه و پا ی. زمان شروع کوچ از ابتداشودیانجام م

استان کوچ  ریدرصد عشا ۱۰است در مجموع حدود  لومتریک ۳۰۰تا  ۱۵۰ نیب ستانیس ریعشا

 .ابدییادامه م یکوچ تا شمال استان خراسان جنوب ری. مسارندد میبلند و مستق

نوع  نیا یبلوچستان دارا ریدرصد عشا ۵۰تا  ۴۰: که حدود می( کوچ کوتاه و مستقب

یخانوارها م اریتحت اخت یکوچ هدف و منطقه مورد نظر که بصورت عرف نی. در اباشندیکوچ م

. مسافت ابدییدوم خرداد ادامه م مهین تیلغا نیدوم فرورد مهیاز قبل مشخص شده و از ن باشد

 است. لومتریک ۵۰تا  ۲۰ نیکوچ خانوارها ب
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. باشندینوع کوچ م نیا یبلوچستان دارا ریدرصد عشا ۴۰: حدود ی( کوچ کوتاه و دورانج

سال و مقصد آن نقاط مختلف در  امیتمام ا بایو زمان آن تقر لومتریک ۱۰تا  ۵ نیمسافت کوچ ب

 است. فهیطا یو عرف یستیداخل قلمرو ز

 .دهدیاستان را نشان م یریعشا تیمهم مربوط به جمع یهااز شاخص یچندزیر  جدول

 

 استان ریعشا تیمربوط به جمع یهاشاخص: 5-14جدول 

 شرح
واحد 

 گیریاندازه
1393 1394 1395 1396 1397 

 جمعیت عشایر
 ٢314٥ ٢٢691 ٢٢٢46 ٢1809 ٢1381 خانوار

 1٢4638 1٢٢194 119798 117449 11٥146 نفر

در  یافتهجمعیت عشایر اسکان

 کانون توسعه

 1٢٢ 1٥٥ 1٥٥ 17٥ 13٢ خانوار

 610 80٥ 77٥ 87٥ 660 نفر

در  یافتهاسکانجمعیت عشایر 

صورت کانون توسعه به

 خودجوش

 163 ٢33 18٢ ٢1٥ 18٥ خانوار

 81٥ 1٢07 910 107٥ 9٢٥ نفر

مند از نسبت خانوار بهره

 سوخت فسیلی
 ٥/3 3 7/3 4/3 9/3 درصد

هی بازسازی و مرمت ایلراه

 عشایری استان
 ٥٢٢ 6٥3 467 481 31٥ خانوار

جمعیت عشایر تحت پوشش 

 پشتیبانیخدمات 
 ٥9٢8 60٥0 6٢0٥ 6360 6٥3٥ خانوار

های یابی برای کانونمکان

 اسکان عشایر

 1٢٢ 1٥0 1٥٥ ٢19 ٢80 خانوار

 610 780 77٥ 109٥ 1400 نفر

 مأخذ: اداره کل امور عشایر استان

 

خانوار  ۲۱۳۸۱و بلوچستان از  ستانیاستان س ریعشا تیجمع ۱۳۹۷ یال ۱۳۹۳در دوره 

ساله دوره پنج نیدرصد رشد را در ا ۸ زانیاست که م دهیخانوار رس ۲۳۱۴۵به  ۱۳۹۳در سال 

 یریدرصد( عشا ۵/۰خانوار )معادل با  ۲۳۱۴۵خانوار از  ۱۲۲تعداد  ۱۳۹۷. در سال دهدینشان م
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در  یلیمند از سوخت فسهرهب ینسبت خانوارها نیچن. هماندافتهیاسکان  هتوسع یهادر کانون

 ریعشا یاستان و پراکندگ ادیدرصد گزارش شده است. با توجه به وسعت ز ۴ ریز ریچند سال اخ

 کم بوده است.  ریخانوار عشا انیدر م یلیاز سوخت فس یمندبهره زانیلذا تا کنون م

های انجام شده میزان کل مراتع عرفی عشایر استان اساس نتایج آخرین بررسی بر

هکتار  ۵۶۰۰۰۰۰هکتار آن مراتع ییالقی و مقدار  ۶۳۰۰۰۰باشد که مقدار هکتار می ۶۲۱۷۵۰۰

هکتار از مراتع عشایر استان در محدوده  ۶۲۰۰۰۰۰چنین مقدار باشد. هممراتع قشالقی می

 باشد.می یهکتار آن در محدوده سیاسی استان خراسان جنوب ۱۷۵۰۰سیاسی استان و مقدار 

 ییآب و فاضالب روستا ـ 8 ـ 14

درصد(  ۴۳روستا ) ۲۸۶۸و بلوچستان، تعداد  ستانیروستا در س ۶۵۵۳حال حاضر از تعداد  در

 ی. سرانه آب مصرفباشندیدرصد( فاقد شبکه م ۵۹روستا )حدود  ۳۶۸۵و تعداد  یشبکه آبرسان یدارا

 نداشته است. یرییروز تغدر شبانه تریل ۸۸تا کنون با  ۱۳۹۶استان از سال  یدر روستاها

نسبت  ییروستا تیبودن جمع ترشیروستاها، ب یروستاها، پراکندگ تیجمع یباال آمار

 یماندگکم، عقب اریبس یبارندگ ،یمنابع آب یعیفقر طب ها،یتداوم خشکسال ،یشهر تیبه جمع

از  ی. در ادامه بعضباشدیخاص استان م یهایژگیاز و یساخت آبرسان ریز نهیدر زم یخیتار

به  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶ یهاسال یط ییآب و فاضالب استان در بخش روستا همربوط ب یهاشاخص

 .باشدیم لیشرح ذ

مترمکعب بوده که در  ۲۲۴۶۹۸برابر  ۱۳۹۷در سال  یدنیحجم مخازن آب آشام -۱

 است.  افتهی شیدرصد افزا ۷/۳ زانی، به م۱۳۹۶با سال  سهیمقا

بوده که نسبت  لومتریک ۶۵۵۲برابر  ۱۳۹۷استان در سال  ییطول شبکه آب روستا -۲

 است.  افتهی شیدرصد افزا ۳/۵به سال گذشته، 

 سهیدرصد بوده که در مقا ۱/۲۹، ۱۳۹۷در استان در سال  ییپرت آب روستا زانیم -۳

 است. افتهیدرصد بهبود  ۴/۰ زانی، به م۱۳۹۶با سال 
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ها در سطح استان، تعداد آبروان تیریدر منطقه و عدم مد یتداوم خشکسال لیبه دل -۴

حلقه  ۶۷۲نسبت به سال گذشته به  ۱۳۹۷در سال  یدرصد ۳۱ شیمجوزدار با افزا یهاچاه

 است.  دهیرس

که و شب یاستان دارا یاز روستاها کی چیمتاسفانه تاکنون ه ییفاضالب روستا نهیدر زم

 .باشندیفاضالب نم هیتصف

 

 در استان ییروستا یدنیآب آشام یهاشاخص: 6-14جدول 

 واحد شرح
سال 

1396 

سال 

1397 

درصد 

 تغییرات

روستاهای دارای شبکه آب 

 آشامیدنی
 ۵/۱ ۲۸۶۸ ۲۸۲۶ روستا

خانوار روستایی برخوردار از شبکه 

 آب آشامیدنی
 ۴/۰ ۲۸۹۰۵۲ ۲۸۸۰۳۱ خانوار

طول شبکه و خطوط انتقال آب 

 آشامیدنی
 کیلومتر

خط 

 انتقال
۶۲۲۰ ۶۵۵۲ ۳/۵ 

 ۷/۳ ۲۲۴۶۹۸ ۲۱۶۶۷۸ مترمکعب حجم مخازن آب آشامیدنی

 ۴/۰ ۱/۲۹ ۵/۲۹ درصد پرت آب

 ۰ ۶۳ ۶۳ دهنه چشمه

 ۳۱ ۶۷۲ ۵۱۰ حلقه چاه )در مدار(

 ۰ ۸۸ ۸۸ روز(شبانه)لیتر در  سرانه آب مصرفی

 ۳ ۹۲۲۱ ۸۹۳۶ کیلومتر توسعه شبکه توزیع آب

 ۵۴ ۱۶۹ ۱۱۰ کیلومتر اصالح شبکه توزیع آب

 مأخذ: شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان
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 ییو فروش آب در نقاط روستا دیتول ع،ی، طول شبکه توزنیتام تیظرف: 7-14جدول 

 سال

ظرفیت 

 تامین آب

)لیتر بر 

 ثانیه(

 تولید آب

 )هزار مترمکعب(

 فروش آب

)هزار 

 مترمکعب(

حجم 

 مخازن

 )مترمکعب(

طول شبکه 

 توزیع آب

 )کیلومتر(

 استان

۱۳۹۳ ۱۳۳۱ ۴۲ ۷/۲۹ ۱۸۵۰۱۱ ۵۷۲۷ 

۱۳۹۴ ۱۳۰۳ ۱/۴۱ ۳/۲۹ ۱۹۵۷۸۳ ۸۵۳۵ 

۱۳۹۵ ۱۴۱۹ ۷/۴۴ ۷/۳۱ ۱۹۷۷۸۳ ۸۶۳۴ 

۱۳۹۶ ۱۴۴۶ ۶/۴۵ ۱/۳۲ ۲۱۶۴۴۸ ۸۹۳۷ 

۱۳۹۷ ۱۴۴۴ ۵/۴۵ ۳/۳۲ ۲۲۴۶۹۸ ۹۲۲۱ 

 کشور

۱۳۹۳ ۹۵۶۹۱ ۱۳۹۷ ۹۶۵ ۳۶۱۲۶۴۹ ۹۵۱۲۴ 

۱۳۹۴ ۷۷۰۸۶ ۱۳۹۱ ۹۶۴ ۳۷۰۱۹۲۵ ۱۰۰۷۱۲ 

۱۳۹۵ ۸۳۸۰۸ ۱۳۸۲ ۹۴۸ ۳۹۰۰۸۱۵ ۱۰۳۷۷۴ 

۱۳۹۶ ۸۴۳۱۶ ۱۴۴۱ ۹۷۶ ۴۱۱۴۷۶۸ ۱۰۷۶۱۰ 

۱۳۹۷ ۱۰۱۱۸۵ ۱۴۸۹۱ ۷/۹۹۳ ۴۲۶۵۴۹۵ ۱۱۰۱۸۵ 

سهم 

 )درصد(

۱۳۹۳ ۷/۱ ۳ ۳ ۱/۵ ۴/۸ 

۱۳۹۴ ۷/۱ ۹/۲ ۳ ۲/۵ ۳/۸ 

۱۳۹۵ ۷/۱ ۲/۳ ۳/۳ ۱/۵ ۳/۸ 

۱۳۹۶ ۷/۱ ۱/۳ ۳/۳ ۲/۵ ۳/۸ 

۱۳۹۷ ۴/۱ ۳/۰ ۲/۳ ۲/۵ ۳/۸ 

 مأخذ: شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان

 

 ستیدر حال نیدرصد بوده است. ا ۳/۰استان از کل کشور  ییآب در بخش روستا دیسهم تول

که فروش آب  شودیمشاهده م یداشته است. از طرف یدرصد ۳استان سهم  نیا ۱۳۹۳که در سال 

 انیعدم توازن م نیباشد. ایدر کشور م یفروش ییدرصد از کل آب روستا ۲/۳در استان  ییروستا

استان شده  یدر روستاها یادهیآمدن مشکالت عدو فروش آن سبب به وجود  یید آب روستایتول
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از کل شبکه  یدرصد ۳/۸آب در استان سهم  عیطول شبکه توز شودیده مهمشا نیچناست. هم

 باشد.یروستاها م یباال یآن وسعت استان و پراکندگ لیرا دارد که دل یکشور عیتوز

 

 
 

استان سیستان و بلوچستان با کشور در های آب در نقاط روستایی : مقایسه برخی از شاخص9شکل 

 1397سال 

 

. دهدینشان م کیدر استان را به تفک یدنیبرخوردار از آب آشام یروستاهازیر جدول 

منطقه در  نیدرصد برخوردارتر ۹/۸۹با  رانشهریدر محدوده ا یکه روستاها دهدیآمارها نشان م

 یروستاها نیبرخوردارتر نیادوم و سوم در م یهاگاهی. زهک و کنارک در جاباشندیاستان م

درصد  ۷۲/۶۹در استان  یدنیآب آشام یدارا یروستاها نیانگیهستند. م یدنیاستان از آب آشام

 قرار دارند. یاناز متوسط است تریینپا گرید یبرخ ها باالتر از آن واز شهرستان ی. که برخباشدیم
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سيستان و بلوچستان کشور



 

 1397شهرستان در سال  کیبه تفک ییروستا یدنیآب آشام یهاشاخص: 8-14جدول 

 منابع تامین آب

 شهرستان تعداد روستاهای برخوردار )روستا( مند از آب آشامیدنیخانوارهای بهرهدرصد 
 چشمه تاسیسات همجوار

 چاه

 )در مدار(

 زابل ۸۷ ۷/۶۸ - - -

 زهک ۱۸۳ ۸/۸۵ - - -

 هیرمند ۳۱۰ ۵/۷۴ - - -

 هامون ۱۵۲ ۷/۷۹ - - -

 نیمروز ۱۱۶ ۶/۵۲ ۱ - -

 زاهدان ۲۱۵ ۸/۴۸ ۳۲ ۶ -

 میرجاوه ۱۰۳ ۹/۶۰ ۲۰ ۸ -

 خاش ۳۷۹ ۶/۷۰ ۶۱ ۱۷ -

 مهرستان ۶۰ ۶۲ ۴۹ ۲ -

 سراوان ۱۳۶ ۶۴ ۸۳ ۱۴ -

 ایرانشهر ۱۰۴ ۹/۸۹ ۴۹ - -

 دلگان ۱۴۲ ۳/۸۱ ۳۴ - -

 فنوج ۶۵ ۷۶ ۳۴ - -



 

 منابع تامین آب

 شهرستان تعداد روستاهای برخوردار )روستا( مند از آب آشامیدنیخانوارهای بهرهدرصد 
 چشمه تاسیسات همجوار

 چاه

 )در مدار(

 قصرقند ۶۸ ۸/۵۵ ۲۳ - -

 سرباز ۱۸۸ ۸/۶۷ ۹۶ ۱۰ -

 شهرنیک ۱۳۹ ۷/۶۳ ۸۹ ۶ -

 کنارک ۹۹ ۱/۷۹ ۱۷ - -

 چابهار ۲۴۵ ۹/۲۲ ۲۴ - -

 سیب و سوران ۷۷ ۴/۵۳ ۶۰ - -

 جمع کل 2868 92/67 672 63 -

 استان ییماخذ: شرکت آب و فاضالب روستا
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 1397در سال مند از آب آشامیدنی روستایی به تفکیک شهرستان درصد خانوارهای بهره: 3-14شکل 

 

 مسکن ادیبن ـ 9 ـ 14

های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر ترین پایگاهبه عنوان یکی از مهم روستا

نظر به جایگاهی که روستا و روستانشین در پویایی اقتصاد کشور، از  .شودیجامعه محسوب م

قبیل کمک به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ اشتغال و فعالیت دارند به طور ویژه 

 یاریبس تیبنابراین توسعه روستایی اهم .در تولید کاالهای اساسی و استراتژیک نیز موثر هستند

چه امروزه در مورد توسعه در مناطق روستایی مطرح است، هر کشور دارد. آنهای توسعه در برنامه

 ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تامینتوسعه پایدار روستایی است. توسعه پایدار توسعه

هدف اصلی توسعه پایدار،  .شود جادینسل آینده مخاطره ا یکه در تامین نیازهابدون آن دکن

ها و اسی، بهبود و ارتقا سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستمتامین نیازهای اس

ه از برنامه توسع یتوسعه روستاها بخش رانیشود. در اتر بیان میتر و سعادتمندانهای امنآینده
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 ردیپذیراستا صورت م نیروستاها که در ا یعمران یهاتیفعال نیتراز مهم .باشدیم کشور

مسکن  ادی. بنباشدیو مسکن م یسازبهداشت و درمان، جاده ،یگازرسان ،یآبرسان ،یرسانبرق

کشور و  یتوسعه و عمران روستاها یمسکن محرومان و متول نیبه منظور تأم یانقالب اسالم

ی اسالم یدولت جمهور یهاو برنامه هااستیشهرها در چارچوب س یمسکون یساخت واحدها

 است. دهیگرد لیتشک رانیا

 ،یینمونه روستا یمختلف شامل بخش عمران برا یهادر بخش ادیبن نیا فیوظا نیترهمم

. باشدیتابعه م یهاو شرکت یمعاونت مسکن شهر ،ییو مسکن روستا یبخش معاونت بازساز

 نهیمز جادیروستا، ا یکیزیف تیوضع تیبه منظور هدا ییروستا یطرح هاد یو اجرا هیته تیفعال

ادالنه ع نیتام ان،یبهبود مسکن روستائ یالزم برا التیروستاها، ارائه تسه نتوسعه و عمرا یبرا

 یشاورزو ک یتجار ،یمسکون لیمختلف از قب یعملکردها یبرا نیزم ینیبشیپ قیامکانات از طر

 .ردیپذیصورت م ییدر بخش عمران روستا ییروستا یعموم یهایازمندین ریسا زیو ن

 

 ییمصوب و اجراشده روستا یهاد یهاشاخص طرح: 9-14جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 شاخص

 ۲۱ ۶۶ ۴۹۰ ۷۴۲ ۱۲۰ تعداد روستاهای دارای طرح هادی مصوب

 ۴۶ ۸۳ ۱۴ ۲۶ ۳۰ تعداد روستاهای دارای طرح هادی اجراشده

 شده مهر ساختهتعداد مسکن

 هزار نفر(             ۲۵)در شهرهای زیر 

بدون تسهیالت 

 بانکی
 دارای تسهیالت بانکی

۵۱۰ ۲۶۳۹ ۲۹۹۴ ۳۱۰۰ ۳۱۰۳ ۳۱۵۳ 

 ۷۳۲ ۰ ۲۴۶۰ ۰ ۱۸۸۸ شدهتعداد واحد مسکونی روستایی احداث

 ماخذ : اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 

روستا بوده است که نسبت  ۲۱، ۱۳۹۷مصوب در سال  یطرح هاد یدارا یتعداد روستاها

شده در مهر ساختهحال، تعداد مسکن نی. با ادهدیرا نشان م یگذشته روند کاهش یهابه سال

 دهیرس ۱۳۹۷واحد در سال  ۳۱۵۳به  ۱۳۹۳واحد در سال  ۲۶۳۹هزار نفر از  ۲۵ ریز یشهرها

به رشد  ازیچنان ندر استان، هم ییروستا تیجمع یبا توجه به پراکندگ هذکر است ک انیاست. شا
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رو است که در روبه یادیز ییهامهم با چالش نیباشد. ایدر روستاها م یهاد یهاحو توسعه طر

 .شودیها اشاره ماز آن یبه تعداد لیذ

 هاچالش ـ 10 ـ 14

 یمسکن شهر ـ 1 ـ 10 ـ 14

 ی.کارگر یرویکار ماهر در استان خصوصا ن یروینبود ن 

 استانقبول در قابلریحمل غ نهیهز. 

 الزم زانیمصالح به م نیتام یهاعدم وجود کارخانه. 

 از شرکت در مناقصات مانکارانیمصالح در بازار و عدم استقبال پ یهامتیعدم ثبات ق. 

 ییو مسکن روستا یبازساز ـ 2 ـ 10 ـ 14

 تورم لیوام جهت احداث بنا به دل التیجوابگو نبودن تسه. 

 مصالح دیتول یهانبود کارگاه و کارخانه. 

  مصالح یدیمسافت راه از کارگاه تولبعد. 

 در استان ییو اجرا یفن یرویکمبود ن. 

 حمل و نقل نهیباال بودن هز. 

 راهکارها ـ 11 ـ 14

 یشهر مسکن ـ 1 ـ 11 ـ 14

 از قاچاق سوخت یریجلوگ. 

 مصالح استاندارد نیتام یهاتوسعه کارگاه. 
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 مرتبط یهادستگاه ای یاو حرفه یماهر توسط فن یرویو آموزش ن ییو شناسا تیفعال. 

 ییو مسکن روستا یبازساز ـ 2 ـ 11 ـ 14

 درآمدتمام اقشار کممهین یواحدها یکمک بالعوض برا شیو افزا قیتزر. 

 ی.ارهیصورت زنجهالحسنه بقرض التیارائه تسه 

 ی.دیتول یهاکارگاه جادیا 

 انیمتقاض یحمل مصالح برا ،ییو اجرا یفن یروهایآموزش ن. 

 انیمصالح به متقاض لیتحو. 

 مصالح دیتول یهاکارگاه یاندازراه. 

 یعمران شهر ـ 12 ـ 14

 ینشانآتش ـ 1 ـ 12 ـ 14

وجود داشته  ینشانآتش ستگاهیا ۱۰زاهدان  یمنطقه شهردار ۵ نیدر ب ۱۳۹۷سال  در

 ۷۰۴۰۰۰به  ۱۳۹۳نفر در سال  ۵۷۰۰۰۰در استان از  ینشانپوشش آتش ریز تیاست که جمع

 ستگاهیا ۱۰ نیر بشهر زاهدان د ینشانآتش یروهایاست. تعداد ن افتهی شیافزا ۱۳۹۷نفر در سال 

درصد کاهش  ۷/۰نفر بوده است که نسبت به سال قبل  ۱۴۱فعال در سطح شهر  ینشانآتش

 سهیاست که در مقا دهیحادثه رس ۲۰۶۹به  ۱۳۹۷داشته است. تعداد حوادث اتفاق افتاده در سال 

یسوزطبق آمار تعداد آتش نیچندرصد رشد داشته است. هم ۱۶۰از  شیبا پنج سال گذشته ب

 دهیرس ۱۳۹۷مورد در سال  ۱۱۱۷به  ۱۳۹۳ سالحادثه در  ۸۷۵درصد رشد از  ۶/۲۷با  یها

  است.
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 استان ینشانآتش یهاشاخص: 10-14جدول 

 شرح
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

 ۷۰۴۰۰۰ ۷۰۴۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ جمعیت زیر پوشش

 ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۱ نشانتعداد نیروی آتش

به  زمان رسیدن متوسط

 حادثه محل
۳:۵ ۳:۵ ۳:۵ ۳:۵ ۳:۵ 

 ناوگان عملیاتی هر تعداد

 ایستگاه
۲۲ ۲۲ ۲۱ ۲۲ ۲۰ 

 ۲۰۶۹ ۱۷۶۰ ۱۲۰۴ ۸۷۰ ۷۹۴ تعداد حوادث

 ۱۱۱۷ ۱۳۱۳ ۱۵۸۵ ۸۷۵ ۸۷۵ سوزیتعداد آتش
 ۱۳۹۷استان نامه آماری مأخذ: سال

 

 پسماند ـ 2 ـ 12 ـ 14

 یپسماند خانگ زانیکه م دهدیمرکز استان نشان م یشهردار یآمارها ۱۳۹۷در سال 

درصد رشد داشته  ۳/۴۰تن بوده که نسبت به پنج سال گذشته  ۱۳۹۰۸۰شده در زاهدان حمل

و  ۲۱، ۲۶زاهدان با  یشهردار ۲و  ۴، ۳مربوط به مناطق  بیآن به ترت زانیم نیترشیاست که ب

 باشد.یدرصد م ۱۹
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 شده در مرکز استانمیزان پسماند خانگی حمل: 4-14شکل 

 

 
 شده در مرکز استان به تفکیک مناطق شهرداریپسماند خانگی حمل: 5-14شکل 

 

99075

120700

139700 138700 139080

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1393 1394 1395 1396 1397

ن
ت

سال

۱منطقه 
۱۶%

۲منطقه 
۱۹%

۳منطقه 
۲۶%

۴منطقه 
۲۱%

۵منطقه 
۱۸%



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│464

 سبز یفضا ـ 3 ـ 12 ـ 14

مترمربع  ۴۸۰۵۷۱۷سبز شهر زاهدان  یسال وسعت فضا نیدر ا نیچنهم ۱۳۹۷سال  در

 ۶۰۰۶۴۸پارک با وسعت   ۱۴۹ یمحل یهااست. تعداد پارک دهیزاهدان اعالم گرد یشهردار یاز سو

 زانیم نیترکم ۴و منطقه  نیترشیزاهدان ب یشهردار ۳مترمربع بوده که از لحاظ مساحت منطقه 

مترمربع در مرکز  ۹۷۷۰۹با وسعت  یگیپارک همسا ۴۹نیچنرا دارند. هم ارکنوع پ نیمساحت از ا

مترمربع بلوار و  ۹۳۸۷۶۵شامل  ۱۳۹۷استان گزارش شده است. مساحت کمربند سبز در سال 

با در نظر گرفتن  .زاهدان اعالم شده است یشهردار یباشد که از سویم نیادیمترمربع م ۳۴۷۱۰۲

( یسبز و پارک جنگل یقطعات پراکنده فضا ،یگیهمسا ،یمحل رکسبز )شامل پا یفضا زانیکل م

باشد.یمنطقه در مرکز استان م نیدرصد سرسبزتر ۸۳زاهدان با  ۲منطقه  یشهردار



 

 سبز استان یفضا یهاشاخص: 11-14جدول 

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  شرح

 پارک شهری

 ۱ ۸ ۳ ۹ ۱ تعداد

 مساحت

 )مترمربع(
۱۷۷۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰ ۵۰۶۲۰۰ ۹۰۰۰۰ 

 پارک محلی

 ۱۴۹ ۲۶ ۱۹ ۲۸ ۴ تعداد

 مساحت

 )مترمربع(
۳۴۴۰۰ ۲۶۶۳۶۰ ۲۵۳۶۲۰ ۲۵۳۷۴۰ ۶۰۰۶۴۸ 

 پارک همسایگی

 ۴۹ ۱۴۸ ۱۱۶ ۱۷۴ ۱۲ تعداد

 مساحت

 )مترمربع(
۱۴۵۵۰ ۳۵۶۸۰۹ ۱۹۲۰۰۰ ۳۵۳۰۶۰ ۹۷۷۰۹ 

 قطعات پراکنده فضای سبز

 ۲۰ - - ۴۴ - تعداد

 مساحت

 )مترمربع(
- ۴۵۷۰۰ ۵۹۸۰۰۰ - ۱۲۷۷۵ 

 ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ - - مساحت پارک جنگلی

 ۱۲۸۵۸۶۷ ۲۶۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ - - مساحت کمربند سبز

 ۴۸۰۵۷۱۷ 1000000 2988620 1218869 1091279 مساحت کل فضای سبز
 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال
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 های محلی در مرکز استان به تفکیک مناطق شهرداریمساحت پارک: 6-14شکل 

 

 
 مساحت کل فضای سبز در مرکز استان به تفکیک مناطق شهرداری: 7-14شکل 
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 زاهدان گانه پنج مناطق محلی هایپارک تعداد: 8-14شکل 

 یآب و فاضالب شهر ـ 4 ـ 12 ـ 14

 تیجمع شیافزا ینیبشیدر وضع موجود و پ نیشهرنش تیتوجه به گسترش جمع با

 هیانتقال و تصف ،یآورمرتبط با جمع ساتیو تأس یآب شهر عیتوز نده،یدر آ یمناطق شهر

خصوص استان  و فاضالب در کشور و به یمربوط به آب شهر ساتیاز تأس یبردارفاضالب، بهره

 .ستبرخوردار ا یاژهیو تیاز اهم

 یآب شهر نیاز شرکت آب و فاضالب استان تعداد مشترک شدهیآوراساس آمار جمع بر

 ۱۳۲۷۳۱وع است. از مجم افتهیشیدرصد افزا ۶/۱۶حدود  ۱۳۹۳نسبت به سال  ۱۳۹۷در سال 

. شودیمکعب آن مصرف مهزار متر ۸۵۴۱۶ زانی، م۱۳۹۷در سال  یدیهزار مترمکعب آب تول

کنندگان مصرف نیسهم را در ب نیتریشب ۱۳۹۷هزار مترمکعب در سال  ۶۰۱۵۲با  یبخش خانگ

درصد  ۰۵/۲۵که از  دهندیکه آمارها نشان م ستیگریشاخص مهم د "متوسط پرت آب"دارد. 

 یفرسودگ لیاست که متاسفانه به دل افتهی شیافزا ۱۳۹۷درصد در سال  ۸/۲۶به  ۱۳۹۳در سال 

درصد  ۱۰ ریآن که ز آلدهیو با استاندارد ا افتهی شیآب، پرت متوسط آب افزا عیتوز ستمیس
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روز شبانهدر  تریل ۱۴۳، ۱۳۹۳استان در سال  یسرانه آب مصرف نیچندارد. هم یفاصله چندان

 است. دهیروز رسدر شبانه تریل ۱۷۶درصد رشد به  ۶/۲۲با  ۱۳۹۷بوده که در سال 

به  ازین تیاست. با توجه به رشد جمع ابیآب در حال حاضر در سراسر جهان کم منابع

منبع مهم در  کیآب  کهنیمنابع آن روزافزون خواهد بود. با توجه به ا داریپا تیریآب و مد

کارآمد در آب  یهاحلراه یریکارگبه یبرا زیرا ن ژهینگاه و دیآیبه شمار م ستیزطیمح یداریپا

ف اهدا شبردیروند و پ آب و فاضالب در ونیاتوماس یریکارگبه انیم نیدر ا طلبدیم بو فاضال

 نیاز آن است که تعداد مشترک ی. آمارها حاککندیکمک م یاندهیطور فزابه یشهر داریتوسعه پا

درصد  ۸/۲۰، ۱۳۹۳نسبت به سال  ۱۳۹۷و بلوچستان در سال  ستانیدر استان س یهرفاضالب ش

درصد رشد داشته  ۶/۱۱در دوره مشابه  زین شدههیفاضالب تصف زانیم نیچن. هماست افتهیشیافزا

زاهدان، زابل،  یکه تنها شهرها شودیمشاهده م جانیضعف بزرگ استان در ا حال،نیاست. با ا

 شهرها فاقد آن هستند. ریو سا باشندیم یشبکه فاضالب شهر یکنارک و چابهار دارا

 

 
)هزار  1397: میزان آب تولیدی و مصرفی در استان به تفکیک موارد استفاده در سال 9-14شکل 

 مترمکعب(
 

132731

60152

2158

782

22325

ميزان توليد آب آشاميدنی

ميزان مصرفی آب در بخش خانگی
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 و بلوچستان ستانیاستان س یشهر یدنیآب آشام تیوضع: 12-14جدول 

 متوسط رشد دوه )درصد( 1397 1396 1395 1394 1393 واحد شاخص

 ۷/۱۶ ۳۵۱۵۲۶ ۳۳۳۶۳۳ ۳۲۲۴۶۱ ۳۱۱۹۱۷ ۳۰۱۳۰۲ مشترک تعداد مشترکین آب آشامیدنی

 ۸/۲۰ ۵۶۸۹۳ ۵۴۰۴۸ ۵۱۲۰۱ ۵۰۹۹۵ ۴۷۰۸۵ مشترک تعداد مشترکین فاضالب شهری

 ۲/۲۱ ۱۳۲۷۳۱ ۱۳۳۲۴۶ ۱۲۱۴۹۸ ۱۲۳۸۳۳ ۱۰۹۵۳۵ مترمکعبهزار  میزان تولید آب آشامیدنی

 میزان آب مصرفی

 خانگی

 مترمکعبهزار 

۵۱۸۱۳ ۵۳۵۳۴ ۵۴۹۵۳ ۵۶۹۵۷ ۶۰۱۵۲ ۱/۱۶ 

 ۱/۱۵ ۲۱۵۸ ۲۱۸۳ ۲۸۲۵ ۱۹۵۴ ۱۸۷۵ تجاری

 ۸/۳۱ ۷۸۲ ۵۹۶ ۵۹۵ ۶۳۶ ۵۹۳ صنعتی

 ۲۶ ۲۲۳۲۵ ۲۴۶۳۸ ۲۰۵۴۱ ۱۹۷۷۴ ۱۷۷۱۶ سایر

 ۶/۱۸ ۸۵۴۱۶ ۸۴۳۷۵ ۷۸۹۱۵ ۷۵۸۹۹ ۷۱۹۹۷ جمع

 ۷ ۸/۲۶ ۹/۲۹ ۷۲/۲۹ ۵۶/۲۷ ۰۵/۲۵ درصد متوسط پرت آب

 ۶/۰ ۹/۱۲۸۶ ۷/۱۳۹۲ ۸/۱۳۵۲ ۶/۱۳۲۵ ۷/۱۲۷۹ کیلومتر طول خطوط انتقال آب

 ۶/۱۴ ۷۰۳ ۶/۶۷۹ ۱/۶۶۶ ۶/۶۵۳ ۹/۶۱۳ کیلومتر ی فاضالبآورجمعطول شبکه 

 ۸/۳ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۰ مخزن تعداد مخزن موجود

 ۱/۱۶ ۳۰۷۸۸۵ ۳۰۱۴۸۵ ۳۰۱۴۸۵ ۳۰۱۴۸۵ ۲۶۵۲۵۸ مترمکعب ظرفیت مخازن موجود

 ۶/۲۲ ۱۷۶ ۱۸۰ ۱۷۴ ۱۶۱ ۱۴۳ ازای هر نفربه روزلیتر در  سرانه آب مصرفی

 ۴/۲۰ ۳/۸۷ ۶/۶۳ ۵/۴۳ ۶/۱۰۷ ۵/۷۲ کیلومتر توسعه شبکه توزیع آب



 

 متوسط رشد دوه )درصد( 1397 1396 1395 1394 1393 واحد شاخص

 ۹/۱۵ ۲/۳۵ ۴/۳۳ ۷/۳۴ ۲/۲۲۶ ۳/۳۰ کیلومتر اصالح شبکه توزیع آب

 حجم فاضالب
 ۴/۱۱ ۶۸۲۸ ۶۱۰۵ ۶۴۳۸ ۶۳۰۳ ۶۱۲۹ مترمکعبهزار  شدهیآورجمع

 ۶/۱۱ ۶۸۲۸ ۶۱۰۵ ۶۴۱۶ ۶۲۸۸ ۶۱۱۷ مترمکعبهزار  شدههیتصف

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب استان
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 هاچالش ـ 13 ـ 14

 .در کشور یرسمریفرسوده و اسکان غ یهاگسترش بافت ندهیروند افزا -۱

 ی.شهر نیزم تیریمد نییپا ییکارا -۲

 دیدو تش ینامتناسب تراکم شهر شیاز مهاجرت، افزا یو مشکالت ناش میاقل راتییتغ -۳

 ی.ررسمیسکونت در مناطق غ

آن لیو تبد ییو روستا یسبز شهر یباغات و فضا یکاربر رییتغ و بیگسترش تخر -۴

 ی.ها به مناطق مسکون

عدم استفاده  زیها و نآن افتیازعدم ب نیچنپسماند از مبدا و هم کیتفک تیعدم رعا -۵

 .کشور یساحل یهادر استان ژهیامحا پسماند به و نهیدر زم نینو یهایاز تکنولوژ

 .آب نیتام داریبدون توجه به منابع پا عیتوسعه شهرها و صنا -۶

 یآب و فاضالب و باال بودن نرخ اتالف آب در شبکه آب شهر ساتیفرسوده بودن تاس -۷

 .بدون درآمد( یآب ها زانی)باال بودن م

 ی.باال بودن عمر متوسط ناوگان حمل و نقل عموم -۸

 ی.درون شهر یدر سفرها یشخص هینقل لهیسهم وس شیافزا -۹

 .و حمل و نقل عیدر صنا یباال بودن شدت مصرف انرژ -۱۰

شهر، محدوده روستا و  میمحدوده روستا و حر نی)ب یبدون متول یوجود فضاها -۱۱

 .(ریعشا میحر

 .ریو جزا یواقع در مناطق مرز ینامناسب خدمات در روستاها تیوضع -۱۲

در مناطق و  یتوسعه شهر یهاطرح هیته یبرا کسانیکاربرد الگو و شرح خدمات -۱۳

 یکه هر شهر در راستا یو متفاوت ژهیو طیمختلف در مواجهه با مسائل و مشکالت و شرا یرهاهش

 توسعه خود دارد.

 .جامع یهادر طرح یقتصاد شهررنگ انقش کم -۱۴

 .در شهر و بنا تیفیو ک یعدم توجه به رابطه شکل زندگ -۱۵

 .در شهر و بنا تیهو دیکل میعدم توجه به مفاه -۱۶
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 راهکارها ـ 14 ـ 14

 ی.بهبود سطح خدمات شهر -۱

 .خدمات آب و فاضالب یفیو ک یتوسعه کم -۲

 ی.حمل و نقل عموم یهابهبود و توسعه سامانه -۳

 ی.ناکارآمد شهر یهابافت یسازبهارتقا  -۴

 ی.توسعه شهر یداریو پا یشهر ستیزطیارتقا سطح مشخصات مح -۵

 ی.اتعادل منطقه جادیو ا یکاهش نابرابر -۶

 .فاضالب ساتیتاس یدر طراح یمشاوران و بازنگر یدانش فن یارتقا -۷

 .التیتسه یها و اعطاتعرفه شیافزا قیاز طر یبخش خصوص هیجذب سرما -۸

 (.GIS) یسامانه اطالعات مکان یبر مبنا یتوسعه شهر یهاطرح شیپا -۹

 .حمل و نقل یهاسامانه تیریهوشمند در مد یهاتوسعه و بهبود استفاده از سامانه -۱۰

 ی.و حرکت ینوان جسمافراد کم یبرا طیمح یسازبه -۱۱

 ی.رسمریو غ یاهیحاش یهاگاهبه سکونت یسامانده -۱۲

 و هم از سمت مردم. یکننده و دستگاه متولدیرفت آب هم از سمت تول کاهش هدر -۱۳

 ییجوههوا و صرف یکاهش آلودگ کردیبا رو یشهر یلیر یهااز سامانه یمال تیحما -۱۴

 .در مصرف سوخت

 ی.ساحل یدر شهرها ژهیوسوز بهزباله یهاروگاهین سیاز تاس تیحما -۱۵

مردم  ترشیمشارکت ب یبرا زیبرانگرغبت طیشرا جادیبهره و امناسب کم التیتسه -۱۶

 .ریدپذیتجد یهایدر استفاده از انرژ

.پسماند نهیاز مبدا در زم کیتفک زانیم شیافزا -۱۷



 

 حمل و نقلفصل پانزدهم:  ـ 15

 مقدمه ـ 1 ـ 15

 که یاگونهشود بهاز ملزومات رشد اقتصادی کشور محسوب می یترابر اینقل  و حمل

های اقتصادی و اجتماعی قلمداد سایر بخش شرفتیجهت توسعه و پ یتوسعه این بخش، گام

یرا فراهم م یو خارج یداخل یو بازارهابه منابع  یشود. توسعه حمل و نقل، امکان دسترسمی

 یرسانبازار یساز. آسانشودیتر مو مبادله کاالها را آسان یبازاررسان و دیتول ب،یترت نی. به اآورد

 یوربهره یو ارتقا دیتول اسیاز مق یناش یهاها امکان استفاده از صرفهمحصوالت و مبادله آن

کاال و خدمات است.  دیتول یهانهیتحوالت، کاهش هز نیا جهی. نتکندیم سریرا م دیعوامل تول

 : گرددیم میتقس ریحمل و نقل به سه بخش ز یکل یبند هطبق کیدر 

 رساختیز •

 یبرداربهره •

 هیوسائل نقل •

 یو امور روندیبه شمار م هارساختیجزو ز یو آب ییهوا یهاخطوط راه آهن، راه ها،جاده

 که کنترل ییهوا کیراه آهن و کنترل تراف یهاچیسوئ ها،سنجبیو ش ییراهنما یهامانند چراغ

 نیچن. همرندیگیقرار م یبردارمربوط به بهره یهاتیدر مجموعه فعال دهندیرا انجام م ستمیس

 .شوندیم یو عموم یشخص یشامل دو دسته کل هینقل وسائل

قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در روند  ریحمل و نقل عالوه بر تحت تأث امروزه

 باشد.توسعه ناگزیر به تغییر و تحول می

 .باشدیم لینقل مشتمل بر چهار زیر بخش ذ و حمل بخش

 یانقل جاده و حمل •

 نقل ریلی و حمل •

 نقل هوایی و حمل •

 نقل دریایی و حمل •
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 ژهیطور وها و بهاز بخش کیاختصار به بیان وضع موجود و تحلیلی از اوضاع در هر ادامه به در

 آن پرداخته خواهد شد. یهارساختیتوسعه شبکه ز یدر راستا رفتهیاقدامات صورت پذ انیبه ب

 ایحمل و نقل جاده ـ 2 ـ 15

که از  باشدیانتقال کاال در جهان م یهاراه نیتریمیاز قد یکیکاال  ینیحمل و نقل زم

بخش  زیها مناسب است، در حال حاضر ناز محموله یاریو سرعت، جهت حمل بس متینظر ق

 رونیو از ا ردیپذیصورت م یاجاده ریدر جهان از مس یتجار یو نقل کاالها از حمل یاعمده

 یتلفخدمات مخ کنند،یاستفاده م تیکاال و ترانز ینیکه از حمل زم یانیمشتر یازهایجهت رفع ن

 .شودیونقل ارائه محمل یالمللنیب یهاتوسط شرکت

 استان نیعنوان پهناورترمساحت به لومترمربعیک ۱۸۷۵۰۲و بلوچستان با  ستانیس استان

 لومتریک ۹۰۰ یاستان دارا نی. اشودیرا شامل م رانیدرصد از مساحت ا ۴/۱۱کشور، در حدود 

مرز  ۴ یبا کشور افغانستان بوده و دارا ینیمرز زم لومتریک ۳۰۰با کشور پاکستان و  ینیمرز زم

. باشدیبا کشور افغانستان م لکیبا کشور پاکستان و مرز م مدانیو ر نیشیرجاوه، پی: میرسم

 .بخشدیرا به خود اختصاص م یکشور ۳راه رتبه  لومتریک ۲۳۲۹۱با دارا بودن مجموع  نیچنهم

است که  ییهااز شاخص یکیاز استان  شدهیریشده به استان و بارگوارد یکاال زانیم

سال  انی. تا پادهدیها و مناطق نشان ماستان گریاستان را با د یو تبادل تجار تیفعال زانیم

 یدرصد ۳۶رشد  ۱۳۹۳تن بوده که نسبت به سال  ۸۲۲۳واردشده به استان  یکاال زانیم ۱۳۹۷

ان و بلوچست ستانیافت استان، سهم سحال، با توجه به وسعت و بعد مس نی. با ادهدیرا نشان م

از  شدهیریبارگ یکاال زانیدر م نیچنبار واردشده به کشور است. هم زانیدرصد از م ۳تنها 

و  ستانیس اشاره شد شیطور که در پدرصد گزارش شده است. همان ۱استان سهم استان 

از  یرایا و مقصد بسدو کشور پاکستان و افغانستان است و مبد اب یمرز خاک یبلوچستان دارا

 تیبه ظرف یحال عدم توجه مناسب در سطح مل نیباشد. با ا تواندیکاال در کشور م یهاییجابجا

و کمبود  یاستان موجب ضعف عملکرد نیدر ا یاحمل و نقل جاده قیصادرات و واردات از طر

سهم استان از لحاظ تعداد  نیچناستان شده است. هم نیدر ا ازیمورد ن یاجاده یهارساختیز
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که به  باشدیدرصد م ۶/۱( در کشور تنها رثابتیثابت و غ ری)بارگ یاکننده جادهحمل یهانیماش

 .دهدیو بلوچستان را نشان م ستانیدر س یبار نینوبه خود کمبود ماش

 شده از استان )تن(استان و بارگیری میزان کاالی واردشده به: 1-15جدول 

 واردشده به استان سال
 شده از استان خارج

 استانی()برون

 جابجایی در داخل استان

 )درون استانی(

 استان

1393 ۶۰۳۸ ۱۶۹۲ ۴۹۵۵ 

1394 ۵۸۸۸ ۱۵۵۹ ۴۴۱۶ 

1395 ۶۳۹۰ ۱۵۳۸ ۳۵۱۲ 

1396 ۷۲۳۵ ۱۷۲۵ ۳۶۱۹ 

1397 ۸۲۲۳ ۲۲۱۰ ۵۱۳۰ 

 کشور

1393 ۲۷۲۹۴۱ ۲۷۲۹۴۱ ۱۱۲۱۲۹ 

1394 ۲۵۸۸۶۸ ۲۵۸۸۶۸ ۱۰۱۰۸۷ 

1395 ۲۸۲۶۴۵ ۲۸۲۶۴۵ ۱۰۴۸۷۰ 

1396 ۳۱۲۸۸۵ ۳۱۲۸۸۵ ۱۱۵۴۶۲ 

1397 ۳۱۵۴۹۹ ۳۱۵۴۹۹ ۱۲۶۵۷۲ 

 سهم )درصد(

1393 ۲ ۱ ۴ 

1394 ۲ ۱ ۴ 

1395 ۲ ۱ ۳ 

1396 ۲ ۱ ۳ 

1397 ۳ ۱ ۴ 

 استانای نقل جاده ومأخذ: اداره کل راهداری و حمل
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 )تن( 1397واردشده و خارج شده از استان در سال  کاالیمیزان : 1-15شکل 

 
 یهاسال یط تیو مالک یحقوق تیبرحسب وضع یها و مؤسسات فعال بارتعداد شرکت2-15جدول 

 1397و  1396

 سال
 وضعیت مالکیت وضعیت حقوقی

 جمع

 دولتی تعاونی خصوصی شعبه موسسه شرکت

 استان
1396 ۹۳ ۲ ۷ ۱۰۰ ۰ ۲ ۱۰۲ 

1397 ۱۰۰ ۲ ۹ ۱۰۸ ۰ ۳ ۱۱۱ 

 کشور
1396 ۳۹۱۷ ۲۴۸ ۱۴۳ ۴۰۷۸ ۲۱۴ ۱۶ ۴۳۰۸ 

1397 ۳۹۳۱ ۲۳۰ ۱۴۸ ۴۰۸۴ ۲۱۸ ۱۷ ۴۳۱۹ 

 سهم
1396 ۲ ۱ ۵ ۲ ۰ ۱۳ ۲ 

1397 ۳ ۱ ۶ ۳ ۰ ۱۸ ۳ 

 ای استاننقل جاده و مأخذ: اداره کل راهداری و حمل

 

۸۲۲۳تن 

۲۲۱۰تن 

وارد شده به استان (برون استانی)خارج شده از استان 
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در استان در  یها و مؤسسات فعال بار، تعداد شرکتفوقمطابق آمار مندرج در جدول 

 نیاز ا .باشدیدرصد م ۲شرکت بوده است که سهم آن در کشور برابر  ۱۱۱معادل  ۱۳۹۷سال 

. تعداد باشدیم یدولت تیریشرکت تحت مد ۳و تنها  یخصوص تیشرکت در مالک ۱۰۸تعداد 

 ۸/۸ زانیبا سال گدشته به م سهیدر مقا ۱۳۹۷و بلوچستان در سال  ستانیدر س یبار یهاشرکت

 است. افتهیشیدصد افزا

و  1396سال  یط یحقوق تیبرحسب وضع یها و مؤسسات فعال مسافرتعداد شرکت: 3-15جدول 

1397 

 سال

 وضعیت مالکیت وضعیت حقوقی

 جمع

ت
رک

ش
سه 

وس
م

 

به
شع

ی 
ص

صو
خ

 

ی
اون

تع
 

ی
ولت

د
 

 استان
1396 ۶۲ ۶ ۱۸ ۸۶ ۰ ۰ ۸۶ 

1397 ۶۳ ۶ ۱۸ ۸۷ ۰ ۰ ۸۷ 

 کشور
1396 ۱۷۴۷ ۲۲۰ ۲۴۹ ۲۰۲۶ ۱۹۰ ۰ ۲۲۱۶ 

1397 ۱۷۸۳ ۲۰۹ ۲۳۷ ۲۰۳۴ ۱۹۵ ۰ ۲۲۲۹ 

 سهم
1396 ۵۴/۳ ۷۲/۲ ۲۲/۷ ۲۴/۴ ۰ ۰ ۸۸/۳ 

1397 ۵۳/۳۵ ۸۷/۲ ۵۹/۷ ۲۷/۴ ۰ ۰ ۹/۳ 

 ای استاننقل جاده ومأخذ: اداره کل راهداری و حمل

 

 ۸۶ها و موسسات فعال در استان رشد کمی داشته و از در بخش مسافری تعداد شرکت

شرکت ارتقا پیدا کرده است. سهم استان سیستان و بلوچستان از  ۸۷به  ۱۳۹۶شرکت در سال 

درصد گزارش شده است. جدول زیر  ۹/۳ها و موسسات فعال در حوزه مسافری تنها تعداد شرکت

( ۱۳۹۳-۱۳۹۷سال اخیر ) ۵ای استان را در دوره دهی شبکه حمل و نقل جادهمیزان سرویس

 دهد.نشان می
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 (1393-1397استان ) یانقل جاده و شبکه حمل یدهسیسرو زانیم: 4-15جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 سال
 درصد تغییرات

 )مثبت یا منفی(

نسبت مؤسسات 

مسافربری استان به 

 ده هزار نفر جمعیت

، جمعیت استان ۱۳۹۵با توجه به آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 

 موسسات مسافربری بهنفر بوده که بر این اساس به طور متوسط نسبت  ۲۷۷۵۰۱۴

 باشد.می ۱۸/۳ده هزار نفر جمعیت عدد 

تعداد مسافر جابجا 

استانی شده درون

 )هزار نفر(

۵۴۶۷ ۳۸۴۳ ۲۷۰۴ ۲۸۴۲ ۳۱۵۹ - 

میزان بار جابجاشده 

 استانی )تن(درون
۴۹۵۵ ۴۴۱۶ ۳۵۱۲ ۳۶۱۹ ۵۱۳۰ + 

تعداد مؤسسات 

 مسافربری
 ثابت ۸۷ ۸۶ ۸۶ ۸۶ ۸۷

 + ۷۲۹ ۷۲۶ ۷۱۱ ۷۰۸ ۶۹۹ تعداد تاکسی

متوسط عمر تاکسی 

 شهری )سال(بین
۶۳/۱۱ ۵/۱۱ ۵۳/۱۱ ۳۵/۱۱ ۳۱/۱۱ + 

 + ۳۲۲۲ ۳۰۸۳ ۲۹۰۸ ۲۷۰۲ ۲۵۹۳ تعداد بارگیر ثابت

متوسط عمر بارگیر 

 ثابت )سال(
۲۶/۱۷ ۹۴/۱۶ ۴۲/۱۶ ۹۶/۱۵ ۶۳/۱۵ + 

تعداد بارگیر 

 غیرثابت
۳۱۲۹ ۳۲۷۷ ۳۴۱۹ ۳۵۴۱ ۳۶۳۶ + 

متوسط طول عمر 

غیرثابت بارگیر 

 )سال(

۵۶/۱۱ ۲۵/۱۱ ۹۲/۱۰ ۶۴/۱۰ ۴۱/۱۰ + 

تعداد اتوبوس 

 شهریبرون
۷۵۴ ۷۷۱ ۷۸۵ ۸۰۲ ۸۱۱ + 

متوسط عمر اتوبوس 

 شهری )سال(برون
۵۸/۱۳ ۴۶/۱۳ ۳۲/۱۳ ۱۱/۱۳ ۹۹/۱۲ + 

ها و تعداد شرکت

مؤسسات و شعبه 

 فعال باری

۱۱۸ ۱۱۵ ۱۰۹ ۱۰۲ ۱۱۱ - 

 ای استاننقل جاده و مأخذ: اداره کل راهداری و حمل
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 یحمل و نقل عموم لینفر مسافر در درون استان با وسا ۳۱۵۹۰۰۰تعداد  ۱۳۹۷در سال 

و  بوسینیبا م ۹۹۹۰۰۰ ،یشهرنینفر با اتوبوس ب ۱۸۴۷۰۰۰تعداد  نیاند که از اجابجا شده

الذکر به آمار فوق یاند. با نگاهجابجا شده یشهرنیب هیکرا ینفر با استفاده از تاکس ۳۱۳۰۰۰

که از  یابه گونه شودیمشاهده م یاستاندر تعداد مسافر جابجاشده درون یریگکاهش چشم

 ۴۲کاهش  انگریاست که ب دهیرس ۱۳۹۷در سال  ۳۱۵۹۰۰۰به  ۱۳۹۳نفر در سال  ۵۴۶۷۰۰۰

و  ییکاهش مربوط به عدم کارا نی. قسمت اعظم اباشدیسال م پنج نیشاخص در ا نیدرصد ا

ونه گ نیا یباال نهیهز ایو  یفرسودگ لیبه دل یشهرنیب یو تاکس بوسینیاستفاده مردم از م

 گرفتهصورت یاستاتدرون یسفرها زانیکه م رایاست، ز یشهردرون یسفرها جهت انجام سفرها

 است. افتهی شیمدت افزا نیبا اتوبوس در ا

 ایتعداد مسافر جابجاشده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده: 5-15جدول 

 سال

 مسافر جابجاشده )هزار نفر(

 مجموع تاکسی بوسمینی اتوبوس

1393 ۱۸۳۸ ۲۷۱۲ ۹۱۷ ۵۴۶۷ 

1394 ۱۷۳۰ ۱۴۹۲ ۶۲۱ ۳۸۴۳ 

1395 ۱۶۳۸ ۶۸۱ ۳۸۵ ۲۷۰۴ 

1396 ۱۷۷۲ ۷۱۸ ۳۵۲ ۲۸۴۲ 

1397 ۱۸۴۷ ۹۹۹ ۳۱۳ ۳۱۵۹ 
 ای استانونقل جادهمأخذ: اداره کل راهداری و حمل
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 ایاستانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهتعداد مسافر جابجاشده برون: 6-15جدول 

 سال

 مسافر جابجاشده )هزار نفر(

 مجموع تاکسی بوسمینی اتوبوس

1393 ۱۱۸۶ ۰ ۱۸ ۱۲۰۴ 

1394 ۱۱۰۳ ۰ ۱۳ ۱۱۱۶ 

1395 ۹۶۹ ۰ ۱۰ ۹۷۹ 

1396 ۹۵۴ ۱ ۱۲ ۹۶۷ 

1397 ۱۱۶۹ ۲ ۱۵ ۱۱۸۶ 
 ای استانونقل جادهمأخذ: اداره کل راهداری و حمل

 

 گریکدیبا  ۱۳۹۷را در سال  یاستانو برون یاستانتعداد مسافر جابجاشده درون ریشکل ز

از  یاکه سهم عمده یشهرنی، اتوبوس ب۱۳۹۷شده در سال به آمار اعالم . بناکندیم سهیمقا

 هینقل لیوسا نیطول عمر را ب نیسال باالتر ۶۳/۱۵استان را به عهده دارد با  یاهحمل و نقل جاد

 نیمتوسط طول عمر را داراست. بنابرا نیترسال کم ۳۱/۱۱با  یشهرنیب یدارد و تاکس یعموم

یم یدر حمل و نقل عموم لهیوس نیا ادیها مورد استفاده و سهم زاتوبوس یبا توجه به عمر باال

 ناوگان اقدام نمود. نیا ینسبت به نوساز ستیبا
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در استان سیستان و بلوچستان به  1397تعداد مسافر جابجاشده در سال : 2-15شکل 

 نقلیه عمومیتفکیک نوع وسیله 

 

 

 
متوسط طول عمر وسایل حمل و نقل عمومی در استان سیستان و بلوچستان  :3-15شکل 

 1397در سال 
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جابجاشده در استان در  نیتعداد مسافر ۱۳۹۷اشاره شد، در سال  شیطور که در پهمان

تعداد مسافر "در شاخص  دهندیاست. آمارها نشان م افتهیکاهش  یدوره پنج ساله مورد بررس

 ۵/۳و بلوچستان در کشور از  ستانیسهم استان س "یحمل و نقل عموم لیجابجاشده با وسا

بار " زانیم نیچنکرده است. هم دایکاهش پ ۱۳۹۷درصد در سال  ۹/۲به  ۱۳۹۳درصد در سال 

شاخص با  نیکه ا باشدیتن م ۵۱۳۰۰۰۰ انزیبه م ۱۳۹۷در سال  "استانجابجا شده درون

. در مدت مشابه دهدیرا نشان م یرشد محدود ۱۳۹۳نسبت به سال  یدرصد ۵/۳ شیافزا

 ۵/۲۲ باشد،یم یاستانو برون یاستاندرون رکه حاصل جمع با "شدهبار جابجا زانیکل م"شاخص 

 رشد داشته است. یمورد بررس هینسبت به سال پا ۱۳۹۷درصد در سال 

 یبار هینقل لیوزن بار جابجاشده )هزار تن( بر اساس بار نامه صادر شده توسط وسا: 7-15جدول 

 (1393-1397) یاجاده یعموم

 استانیجابجایی درون سال

 استانیجابجایی برون

 ورودی خروجی

1393 ۴۹۵۵ ۱۶۹۲ ۶۰۳۸ 

1394 ۴۴۱۶ ۱۵۵۹ ۵۸۸۸ 

1395 ۳۵۱۲ ۱۵۳۸ ۶۳۹۰ 

1396 ۳۶۱۹ ۱۷۲۵ ۷۲۳۵ 

1397 ۵۱۳۰ ۲۲۱۰ ۸۲۲۳ 
 ای استانونقل جادهمأخذ: اداره کل راهداری و حمل
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ونقل عمومی برحسب درون و تعداد مسافرین جابجا شده )هزار نفر( با وسایل حمل: 8-15جدول 

 (1393-1397استانی )برون

 جمع استانیبرون درون استانی سال

 استان

1393 ۵۴۶۷ ۱۲۰۴ ۶۶۷۱ 

1394 ۳۸۴۳ ۱۱۱۶ ۴۹۵۹ 

1395 ۲۷۰۴ ۹۷۹ ۳۶۸۳ 

1396 ۲۸۴۲ ۹۶۷ ۳۸۰۹ 

1397 ۳۱۵۹ ۱۱۸۶ ۴۳۴۵ 

 کشور

1393 ۱۰۷۰۳۳ ۸۳۱۰۵ ۱۹۰۱۳۹ 

1394 ۹۹۸۶۷ ۷۹۰۸۱ ۱۷۸۹۴۸ 

1395 ۹۰۵۲۵ ۷۶۴۶۳ ۱۶۶۹۸۸ 

1396 ۸۲۰۴۳ ۷۱۹۳۲ ۱۵۳۹۷۵ 

1397 ۷۷۳۱۲ ۷۱۰۱۵ ۱۴۸۳۲۷ 

 سهم )درصد(

1393 ۱/۵ ۴۴/۱ ۵/۳ 

1394 ۸۴/۳ ۴۱/۱ ۸/۲ 

1395 ۹۸/۲ ۲۸/۱ ۹/۲ 

1396 ۵۳/۳ ۳۴/۱ ۵/۲ 

1397 ۰۸/۴ ۶۷/۱ ۹/۲ 

 ای استاننقل جاده و مأخذ: اداره کل راهداری و حمل
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 (1393-1397شده از استان )واردشده )هزار نفر( به استان و خارج نیتعداد مسافر: 9-15جدول 

 واردشده به استان سال
 شده از استان خارج

 استانی()برون

 جابجایی در داخل استان

 )درون استانی( 

 استان

1393 ۱۱۵۷ ۱۲۰۴ ۵۴۶۷ 

1394 ۱۰۸۵ ۱۱۱۶ ۳۸۴۳ 

1395 ۱۰۸۷ ۹۷۹ ۲۷۰۴ 

1396 ۱۲۲۵ ۹۶۷ ۲۸۴۲ 

1397 ۱۲۳۶ ۱۱۸۶ ۳۱۵۹ 

 کشور

1393 ۸۳۱۰۵ ۸۳۱۰۵ ۱۰۷۰۳۳ 

1394 ۷۹۰۸۱ ۷۹۰۸۱ ۹۹۸۶۷ 

1395 ۷۶۴۶۳ ۷۶۴۶۳ ۹۰۵۲۵ 

1396 ۷۱۹۳۲ ۷۱۹۳۲ ۸۲۰۴۳ 

1397 ۷۱۰۱۵ ۷۱۰۱۵ ۷۷۳۱۲ 

 سهم )درصد(

1393 ۳۹/۱ ۴۴/۱ ۱/۵ 

1394 ۳۷/۱ ۴۱/۱ ۸۴/۳ 

1395 ۴۲/۱ ۲۸/۱ ۹۸/۲ 

1396 ۷/۱ ۳۴/۱ ۵۳/۳ 

1397 ۷۴/۱ ۶۷/۱ ۰۸/۴ 

 ای استاننقل جاده و مأخذ: اداره کل راهداری و حمل
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 )نفر( 1397شده از استان در سال تعداد مسافرین واردشده و خارج: 4-15شکل 

 

است که به  ییهابه استقرار راهداران در محل ازیها نو حفاظت از راه یمنظور نگهداربه

 ییازلحاظ اجرا یسازمنیو مرمت و ا یحفظ و نگهدار تیمسئول .شودیآن راهدارخانه اطالق م

 یها با توجه به گستردگ. وجود راهدارخانهباشدیها مراهدارخانه نیمستقر در ا یهابر عهده گروه

 یجار یراهدار ژهیوبه یراهدار اتیو سرعت در عمل عیسر یهااستان و لزوم واکنش یهاراه ولط

در  یروزطور شبانهاست که راهداران به ییاست. راهدارخانه جا یاتیح ریام یزمستان یو راهدار

. محل قرار گرفتن باشندیم یو راهدار یراتیتعم ،یامداد زاتیآن مستقر هستند و مجهز به تجه

فاصله در مناطق  نی. اراه  فاصله داشته باشد نیترکیزداز ن قهیدق ۴۰از  شیب دیراهدارخانه نبا

 .شودیمحاسبه م یروببا سرعت برف ریگبرف

 ۱۵/۲واحد بوده است که سهم  ۱۵ها در استان تعداد راهدارخانه ۹۵و  ۹۴ یهاسال در

واقع در هر  یمرکز ی. با احتساب راهدارخانه هاشدیکشور را شامل م یهااز راهدارخانه یدرصد

فعال استان در سال  یهاکه در جاده قرار ندارند(، تعدد راهدارخانه ییمرکز شهر )راهدارخانه ها

آنان را به  یریقرارگ هیها و ناحراهدارخانه نیا یاسام زیر . جدولرسدیعدد م ۲۹به  ۱۳۹۷

 .دهدینشان م کیتفک

نفر1186000نفر1٢36000

به تفکیک  ۱۳۹۷تعداد مسافرین در استان در سال 

وارد شده به استان خارج شده از استان
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 1397و  1396 یهاو بلوچستان سال ستانیفعال استان س یهاراهدارخانه: 10-15جدول 

 راهدارخانه محور شهرستان ردیف

 آبادراهدارخانه نصرت آبادنصرت –زاهدان  زاهدان ۱

 آبادراهدارخانه جون خاش -زاهدان  زاهدان ۲

 راهدارخانه آشار ایرانشهر -مهرستان  مهرستان ۳

 راهدارخانه دهپابید خاش -زاهدان  خاش ۴

 راهدارخانه ایرندگان ایرندگان -خاش  خاش ۵

 راهدارخانه میرآباد زاهدان -خاش  خاش ۶

 راهدارخانه شیله شیله –زابل  هامون ۷

 راهی دشتکراهدارخانه سه نهبندان –زاهدان  هامون ۸

 راهدارخانه کهورک بم –زاهدان  زاهدان ۹

 راهدارخانه سنگان میرجاوه –خاش  خاش ۱۰

 راهدارخانه سفیدآبه نهبندان –زاهدان  زاهدان ۱۱

 راهدارخانه گشت خاش –سراوان  سراوان ۱۲

 راهدارخانه میل نادر نهبندان –زابل  نیمروز ۱۳

 راهدارخانه هیدوج هیدوج –سراوان  سوران ۱۴

 راهدارخانه کورین خاش –زاهدان  زاهدان ۱۵

 راهدارخانه مرکزی زاهدان زاهدان مرکزی ۱۶

 راهدارخانه مرکزی زاهدان زاهدان مرکزی ۱۷

 راهدارخانه مرکزی زابل زابل مرکزی ۱۸

 راهدارخانه مرکزی زهک زهک مرکزی ۱۹

 راهدارخانه مرکزی هیرمند هیرمند مرکزی ۲۰

 راهدارخانه مرکزی آبادنصرت آباد مرکزینصرت ۲۱

 مرکزیراهدارخانه  مهرستان مهرستان مرکزی ۲۲

 راهدارخانه مرکزی سورانسیب سوران مرکزیسیب ۲۳

 راهدارخانه مرکزی سراوان سراوان مرکزی ۲۴

 راهدارخانه مرکزی جالق جالق مرکزی ۲۵

 راهدارخانه مرکزی آبادنوک آباد مرکزینوک ۲۶

 راهدارخانه مرکزی خاش خاش مرکزی ۲۷

 راهدارخانه مرکزی میرجاوه میرجاوه مرکزی ۲۸

 راهدارخانه مرکزی زاهدان زاهدان مرکزی ۲۹

 ای استانونقل جادهمأخذ: اداره کل راهداری و حمل
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 سهینفر بوده که در مقا ۹۱۹برابر  ۱۳۹۷در سال  یاز تصادفات رانندگ یتعداد متوفان ناش

درصد رشد داشته است.  نکته قابل تأمل سهم  ۲/۱۸، متاسفانه ۱۳۹۳نفر در  سال  ۷۷۷با آمار 

ال که در س یدر استان نسبت به کشور است؛ به نحو ییمتوفات تصادفات روستا زانیم یباال

در  ییاز تصادفات روستا یشدگان ناشاز فوت یدرصد ۹/۱۵و بلوچستان سهم  ستانیس ۱۳۹۷

درصد از  ۵۱استان ) نیروستانش ادیز تیدر جمع توانیمشکل را م نیت. علت اکشور داشته اس

روستاها از هم موجب  یپراکندگ نیچنو بعد مسافت استان جستجو کرد. هماستان(  تیجمع

 نیمنطقه و امکانات ب عتیها در استان شده است که با توجه به طبآن نیب ادیمسافت ز جادیا

 شیامر موجب افزا نیوجود ندارد. ا حیتفر ایجهت استراحت و  یخاص دو روستا مکان نیب یاجاده

شدگان در سهم کشته جهیو در نت شودی( مرمجازیسرعت و سبقت غ ریساز )نظتخلفات حادثه

 ییراهنما سیپل یرویبه کمبود ن توانیها معلت گری. از دبردیباال م نیتصادف را نسبت به مصدوم

 فیضع یسازثبت تخلفات، فرهنگ تالیجیاستان، کمبود امکانات ثبت د یهابا توجه به وسعت راه

  در منطقه اشاره کرد. یرانندگ حیو فقدان آموزش صح
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 1397و 1396 یهاسال یط یاز تصادفات رانندگ یناش نیو مصدوم انیتعداد متوف: 11-15جدول 

 سال

 تعداد متوفیات

 تعداد کل مصدومین
 جمع روستایی شهریبرون

 استان

1393 ۶۲۰ ۱۵۷ ۷۷۷ ۵۲۵۱ 

1394 ۵۶۴ ۱۱۷ ۶۸۱ ۶۱۷۷ 

1395 ۵۷۷ ۱۱۶ ۶۹۳ ۶۲۲۸ 

1396 ۶۷۶ ۸۷ ۷۶۳ ۷۲۷۵ 

1397 ۷۴۵ ۱۷۴ ۹۱۹ ۷۷۹۴ 

 کشور

1393 ۱۰۹۵۱ ۱۲۵۳ ۱۲۲۰۴ ۳۰۴۴۸۵ 

1394 ۱۰۸۶۰ ۱۱۱۸ ۱۲۰۴۸ ۳۱۳۰۱۷ 

1395 ۱۰۴۲۷ ۱۱۰۲ ۱۱۵۲۹ ۳۳۳۰۶۶ 

1396 ۱۰۷۴۹ ۱۰۴۴ ۱۱۷۹۳ ۳۳۵۹۹۵ 

1397 ۱۱۰۲۹ ۱۰۹۵ ۱۲۱۲۴ ۳۶۷۴۴۰ 

 سهم )درصد(

1393 ۶/۵ ۵/۱۲ ۳/۶ ۷/۱ 

1394 ۱/۵ ۴/۱۰ ۶/۵ ۹/۱ 

1395 ۵/۵ ۵/۱۰ ۸/۵ ۸/۱ 

1396 ۳/۶ ۳/۸ ۵/۶ ۱/۲ 

1397 ۷/۶ ۹/۱۵ ۶/۷ ۱/۲ 

 ای استاننقل جاده و مأخذ: اداره کل راهداری و حمل

 



 489 │فصل پانزدهم: حمل و نقل

 
 سهم استان سیستان و بلوچستان در متوفیات و مصدومین تصادفات کشور: 5-15شکل 

 

 یاحمل و نقل جاده یها و راهکارهاچالش ـ 1 ـ 2 ـ 15

 یمشکالت موجود در حوزه راهدار -الف

و  یسازمنیو ا ضیروکش آسفالت، تعر اتیو عمل بهسازی جهت اعتبار کمبود •

 موجود در محورها. یها و آبنماهاشامل پل یفن هیمحورها، مرمت ابن یسازشانه

 .یمواصالت یمحورها یبهساز اتیجهت انجام عمل ریق نیکمبود و عدم تام •

 یوجرسین ل،یشامل نصب گاردر یمواصالت یمحورها یسازمنیا نهیکمبود اعتبار در زم •

 .یمنیا زاتیتجه هیو کل ییروشنا نیو تام یهشدار دهنده اطالعات یو تابلوها

سال مستعمل  ۲۸ یاداره کل با عمر متوسط باال نیا یو راهساز یراهدار آالتنیماش •

 ورود از منطقه آزاد چابهار( تی. )اولوباشدیم آالتنیناوگان ماش یبه نوساز ازیبوده و ن
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 حداقل طول راه نیازمند به بهسازی به تفکیک نوع راه در استان: 12-15جدول 

 نوع راه ردیف
طول محور 

 )کیلومتر(

حداقل طول نیازمند 

 به بهسازی )کیلومتر(
 توضیحات

 ۵۳۱ ۱۰۶۲ راه اصلی ۱
انجام عملیات بهسازی، روکش 

 های آسفالتیو احیای رویه

 ۷۲۰ ۱۴۳۵ راه فرعی ۲
انجام عملیات بهسازی، روکش 

 های آسفالتیاحیای رویه و

۳ 
راه 

 روستایی
۲۷۶۷ ۱۶۶۰ 

انجام عملیات بهسازی، روکش 

 های آسفالتیو احیای رویه
 ای استاننقل جاده و مأخذ: اداره کل راهداری و حمل

 

 راه روستایی مورد نیاز برای ساختب( 

 یدر حوزه استحفاظ ییراه روستا لومتریک ۱۲۰۰جهت ساخت حداقل  یبه اعتبار کاف ازین

 )پل و آبنما( یفن هیابن ،یزیخاکر ،ی: خاکبرداراتیو حمل و نقل استان )شامل عمل یاداره راهدار

 محورها( یسازمنیو ا

 

 یامشکالت موجود در حوزه حمل و نقل جادهج( 

استان  یاحمل و نقل جاده تیدر خصوص بهبود وضع یشنهادیپ یها و راهکارهاچالش -۱

 :و بلوچستان ستانیس

 اتیو عمل یگذارهیدر سرما یدر استان به خصوص ضعف بخش خصوص هیسرما فقر 

 .یبندر

 یبه خصوص کمبود آب و عدم اتصال به شبکه سراسر ساتیو تاس ییربنایامکانات ز فقر 

 .برق و گاز

 یهاآهن، فرودگاه و جادهراه لیمطمئن و استاندارد از قب یارتباط یهاراه فقدان 

 .یتیترانز
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 یزارافنرم اتینبود عمل ،یاسکله اختصاص لیاز قب ییایمدرن در ساتیوجود تاس عدم 

یکشت تیترانز یمناسب برا زاتیبار و نبود انبار و تجه هیکم تخل تیظرف ،ینریکانت

 .بزرگ یها

 و عدم  یراهنیب یرفاه یخدمات یهااحداث مجتمع یبرا یگذارهیسرما نهیبودن هز باال

در سطح  یعدد مجتمع خدمات رفاه ۱۰۶ نکهیسوخت با توجه به ا گاهیصدور مجوز جا

 ۳۲صادر شده و  یمجتمع موافقت اصول ۷۴ یتعداد برا نیاستان وجود دارد که از ا

 .باشندیم یپروانه بهره بردار یمجتمع دارا

 

 :یآت یهاو بلوچستان در سال ستانیاستان س یابرنامه توسعه حمل و نقل جاده -۲

 شهرک حمل و نقل شهرستان سراوان یبردارو بهره احداث. 

 از  ونیواردات کام بیکاال در صورت تصو یاجاده یناوگان حمل و نقل عموم نوسازی

 .منطقه آزاد چابهار 

 استان در شمال –جنوب  یتیترانز دوریکر لتکمی. 
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 استان در غرب – شرق و جنوب –شمال  دوریکر ییطرح فضا: 6-15شکل 

 

 جنوب –حمل و نقل شمال  یالمللنیب دوریکر

ل و حم تیکشور، محور ترانز یدر پهنه شرق جنوبی – یشمال تیترانز دوریکر نیترمهم

 یمرز یهاانهیعمان و بنادر چابهار را به شمال شرق کشور و پا یایکه در باشدینقل شرق کشور م

و حمل و نقل شرق  تی. منظور از محور ترانزکندیافغانستان و ترکمنستان متصل م یبا کشورها

است که از بندر چابهار آغاز و بعد از عبور  ینیزم یهاچابهار و شبکه راه یبندر موعهکشور، مج

 تیقائن، گناباد، ترب رجند،یب شه،یخاش، زاهدان، نهبندان، سرب رانشهر،یا کشهر،ین یاز شهرها

 و رانیآباد و باجگلطف یبه نقاط مرز گریطرف به سرخس و از طرف د کیمشهد از  و هیدریح

محور به نقاط  نیا یهای. خروجشودیم یمنته یو شمال یخراسان رضو یهااستان رسو دپرسه

 . شودیختم م زدانیو  ۷۳ لیدوغارون، م لک،یم یمرز
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 ایآس یجنوب یالمللنیب دوریکر

 رجاوهیمرز م قیقاره هند از طرو گذر از شبه یشرقجنوب یایبا شروع از آس ریمس نیا

 یو خسرو یچون بازرگان، رازهم یشمال غرب یمرزها قیاز طر تایوارد قلمرو کشور شده و نها

 یایاروپا و در یهاخارج شده و به سمت حوزه رانیو عراق از قلمرو ا هیترک یدر مرز کشورها

 لومتریک ۲۴۹۶) داخل کشور(  رازی– رجاوهیدر محور م ریسم نی. طول اابدییم تدادام ترانهیمد

. در حال حاضر بخش اعظم محور باشدیتن بار را دارا م ونیلیحمل و نقل سه م تیبوده و ظرف

 و زاهدان – رجاوهیم یلیخطوط ر نیچنو هم باشدمی دوم باند فاقد بم – رجاوهیم یتیترانز

 د.باشیم یبازساز ازمندنی بم – زاهدان

 

 یاهوشمند نظارت بر حمل و نقل جاده یهاستمیمشکالت موجود در حوزه س

هوشمند نظارت بر حمل و  یهاستمیدر خصوص توسعه س یشنهادیپ یها و راهکارهاچالش -۱

 :نقل استان

 هوشمند نظارت بر حمل و  یهاسامانه زاتیها و تجهو سرقت سامانه بتخری

 استان. یمواصالت ینقل در محورها

 هوشمند  یهاستمیس یهاپروژه یو توانمند جهت اجرا یبوم یمجر فقدان

 نظارت بر حمل و نقل.

 راهکارها

 استان  یمواصالت یهوشمند در مقابل نقاط امن در محورها یهاسامانه اجرای

 .یو انتظام ینظام یهاشامل پاسگاه

 هوشمند نظارت بر حمل و  یهاستمیبا س یبوم یهاشرکت یو آشناساز قتشوی

 ها در استان.پروژه ینقل جهت اجرا

 

 :یآت یهاو بلوچستان در سال ستانیاستان س یابرنامه توسعه حمل و نقل جاده -۲

 نایاستان تا پا یمواصالت یسامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در محورها ۶۹ یاجرا 

 .۱۳۹۹سال 

 رانشهرای –در حال حرکت در محور خاش  نیسامانه توز یاجرا. 
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 ۵شمار جهت ثبت تردد خودروها در دستگاه تردد ۴۰با  یانیمحور شر ۸۰ زیتجه 

 .کالس

 در سنوات گذشته یرینظارت تصو نیسامانه دورب ۲۱محور به  ۲۱ زیتجه. 
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 یینقل هوا و حمل ـ 3 ـ 15

عنوان غالباً به کهینحوکشورها دارد، به یتجار تیدر فعال یاسهم عمده یینقل هوا و حمل

با بهبود خدمات  یینقل هوا و . توسعه حملباشدیمردم م یرشد اقتصاد یهااز شاخص یکی

عه و توس یاسطح اشتغال منطقه شیافزا ،یاقتصاد یهاتیگسترش فعال ،یو اجتماع یفرهنگ

 داشته است. زین یترمحسوس شرفتیامروزه پ یگردشگر

 ینیقطار و زم ،ییایدر رینظ یباربر گریهمراه با اشکال د یینقل هوا و از حمل کهیدرحال

از  یکیعنوان طور گسترده بهبه ستمیقرن ب ینقل در ابتدا و نوع حمل نیاما ا شود،یاستفاده م

 است. دهیواردات و صادرات مطرح گرد یبرا لیتحو یاصل یهانهیگز

 یصنعت در راستا کیعنوان به یریرشد چشمگ ریاخ یهادر سال ییهوا نقل و حمل

 و حمل یکارآمد برا یانهیامروزه گز کهیداشته است، بطور یتجار یهاگسترش بازارها و شبکه

 .شودیاطالق م یالمللنیو ب ینقل داخل

در شرق کشور  یخوب تیفرودگاه از موقع ۵و بلوچستان با دارا بودن  ستانیس استان

و سراوان از  رانشهریزاهدان، فرودگاه زابل، ا یالمللنیب یهافرودگاه انیم نیبرخوردار است. از ا

 یو فرودگاه نظام باشندیم رانیا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه یاتیعمل یهامجموعه فرودگاه

فرودگاه را بر عهده دارد و فرودگاه  نیا یمسافر یپروازها هیتوسط شرکت عقاب عسلو نارکک

فرودگاه  ییحمل و نقل هوا یفن یهاشاخصزیر است. جدول  یفاقد پرواز مسافر زیسراوان ن

 .دهدیو بلوچستان را نشان م ستانیاستان س

  



 

 (1393-1397فرودگاه استان ) ییونقل هواحمل یفن یهاشاخص: 13-15جدول 

 عنوان

 پرواز خارجی پرواز داخلی

رشد  سال

نسبت 

به سال 

پایه 

 )درصد(

رشد  سال

نسبت 

به سال 

پایه 

 )درصد(

1393 1394 1395 1396 1397 1393 1394 1395 1396 1397 

تعداد 

 پرواز

 % -۶۵ ۶۷ ۱۸۴ ۲۲۱ ۱۵۶ ۱۹۶ % ۱۴ ۳۳۴۷ ۳۶۰۶ ۳۳۷۲ ۲۹۵۷ ۲۹۳۲ ورودی

 % -۶۵ ۶۷ ۱۸۱ ۲۲۴ ۱۵۳ ۱۹۳ % ۱۴ ۳۳۴۸ ۳۶۰۹ ۳۳۷۰ ۲۹۵۷ ۲۹۱۹ خروجی
تعداد 

مسافر 

 )نفر(

 % -۶۵ ۷۵۱۳ ۱۷۰۸۴ ۱۶۷۶۵ ۱۴۷۳۳ ۲۱۵۵۲ % ۴۲ ۳۵۴۸۹۷ ۳۹۴۳۸۹ ۳۴۴۴۲۴ ۲۷۴۸۴۴ ۲۴۸۶۰۹ ورودی

 % -۶۴ ۷۸۱۰ ۱۶۷۹۲ ۱۷۷۸۵ ۱۴۹۴۳ ۲۱۹۸۶ % ۴۴ ۳۷۵۵۸۶ ۴۰۹۶۲۸ ۳۶۳۶۵۷ ۲۹۲۸۰۴ ۲۶۰۷۸۰ خروجی

میزان 

بار 

 )تن(

 % -۴۱ ۲۲۳ ۴۰۲ ۲۳۰ ۳۵۲ ۳۷۷ % ۳۵ ۲۸۱۰ ۳۲۸۳ ۳۲۷۳ ۲۲۹۱ ۲۰۷۷ ورودی

 % -۲۴ ۱۶۳ ۲۳۶ ۳۶۸ ۱۷۵ ۲۱۵ % ۶۰ ۳۱۹۴ ۳۷۵۱ ۲۷۵۵ ۲۶۰۵ ۱۹۹۱ خروجی

 های استانفرودگاهمأخذ: اداره کل              
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 زانیهر کدام به م ۱۳۹۷به استان در سال  یخروج ایو  یشامل ورود یداخل یپروازها

شده در سال انجام یداخل یدر پروازها نیچنرشد داشته است. هم ۱۳۹۳نسبت به سال  ۱۴%

که  دهدیرشد را نشان م %۴۴و  %۴۲ بیبه استان به ترت یو خروج ی، تعداد مسافر ورود۱۳۹۷

گرفت با توجه به  جهینت توانیاست. م یداخل یدر شاخص پروازها یریگلحاظ رشد چشم نیاز ا

 یاخطرات حمل و نقل جاده یبزرگ و از طرف یو شهرها تختیاز پا یاستان، دور یبعد مسافت

 اند.شده زیناگر ییهوا یبه استفاده از سفرها شیاز پ شیمردم استان ب

را دنبال کرده است.  به طور  یروند کاهش ریشده در دوره پنج سال اخانجام یپرواز خارج

به استان هر کدام به  یخروج ایو  یشامل ورود یخارج یتعداد پروازها ۱۳۹۷مثال، در سال 

مسافر  ییجابجا"از  ۱۳۹۷و بلوچستان در سال  ستانیاند. سهم استان سکاهش داشته %۶۵ زانیم

 زین "یخارج ییمسافر هوا ییجابجا"و سهم  باشدیدرصد م ۷/۱در کشور تنها  "یداخل ییهوا

حج  یارتیز یسفرها یخارج یذکر است که در پروازها انیدرصد گزارش شده است. شا ۱/۰تنها 

 یپروازها زانیم ریگحال شاهد کاهش چشم نیاست. با ا دهدر نظر گرفته ش اتیو عتبات عال

 یارجخ یدر سفرها مایهواپ طینرخ بل شیمسئله به افزا نیاز ا ی. بخشمیادر استان بوده یخارج

بخش  کهنیبا توجه به ا نیچن. همشودینرخ ارز مربوط م ریینرخ تورم و تغ شیبا توجه به افزا

 ریآمده نظ شیبوده با مشکالت پ یارتیز یسفرها شاملاستان  نیا یخارج یاز سفرها یادیز

 یارتیز یخارج یتعداد پروازها ریو عراق در چند سال اخ هیسور رینظ ییر کشورهاد یناامن

 نیچنو بلوچستان کاهش داشته است. هم ستانیو به تبع آن از استان س رانیشده از اانجام

 ارتیمشتاقان به ز لیس ر،یدر چند سال اخ ینیحس نیاربع یروادهیاستقبال گسترده مردم از پ

ه به را به دنبال داشته است ک ینیزم هینقل لیبا استفاده از وسا ایو  ادهیپ یبا پا اتیعتبات عال

 .کاهدیم ییهوا ینوبه خود از سهم سفرها
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در  1397الی  1393های مقایسه تعداد پروازهای داخلی و خارجی انجام شده در دوره سال: 7-15شکل 
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 (1393-1397استان و کشور ) ییمسافر جابجا شده با ناوگان هوا سهیمقا: 14-15جدول 

 سال

 عنوان

 جابجایی مسافر هوایی داخلی )نفر(

جابجایی مسافر 

 هوایی خارجی

 )نفر( 

اعزام و پذیرش 

 مسافر

 )نفر(

 استان

1393 ۵۰۹۳۸۹ ۴۳۵۳۸ ۵۵۲۹۲۷ 

1394 ۵۶۷۶۴۸ ۲۹۶۷۶ ۵۹۷۳۲۴ 

1395 ۷۰۸۰۸۱ ۳۴۵۵۰ ۷۴۲۶۳۱ 

1396 ۸۰۴۰۱۷ ۳۳۸۷۶ ۸۳۷۸۹۳ 

1397 ۷۳۰۴۸۳ ۱۵۳۲۳ ۷۴۵۸۰۶ 

 کشور

1393 ۳۵۹۴۴۰۹۳ ۱۱۱۲۶۰۶۳ ۴۷۰۷۰۱۵۶ 

1394 ۳۷۸۸۵۶۸۸ ۱۱۲۰۶۲۶۴ ۴۹۰۹۱۹۵۲ 

1395 ۴۵۹۶۹۵۰۶ ۱۱۵۳۳۹۲۵ ۵۷۵۰۳۴۳۱ 

1396 ۴۸۹۳۸۱۷۹ ۱۲۶۲۴۰۶۷ ۶۱۵۶۲۲۴۶ 

1397 ۴۱۴۳۰۴۲۹ ۱۰۲۴۴۳۸۴ ۵۱۶۷۴۸۱۳ 

سهم 

 )درصد(

1393 ۴/۱ % ۳/۰ % ۱/۱ % 

1394 ۴/۱ % ۲/۰ % ۲/۱ % 

1395 ۵/۱ % ۲/۰ % ۲/۱ % 

1396 ۶/۱ % ۲/۰ % ۳/۱ % 

1397 ۷/۱ % ۱/۰ % ۴/۱ % 

 های استانمأخذ: اداره کل فرودگاه
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وره ددر کشور  در  ییمسافر هوا ییو بلوچستان از جابجا ستانیسهم استان س: 8-15شکل 

 1397 یال 1393 یهاسال

 

 ها و راهکارهاچالش ـ 1 ـ 3 ـ 15

و بلوچستان و  ستانیاستان س ییصنعت حمل و نقل هوا روشیپ یهااهم چالش لیدر ذ

  ها آورده شده است. رفع آن یبرا یشنهادیراهکار پ نیچنهم
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صنعت حمل و نقل  یکنون تیدر خصوص بهبود وضع یشنهادیپ یها و راهکارهاچالش: 15-15جدول 

 استان ییهوا

 راهکار چالش

کمبود نیروی انسانی به 

 ویژه در واحدهای عملیاتی

ها و ناوبری هوایی جهت جذب فرودگاهارائه مجوز به شرکت 

 نیروی انسانی

کمبود امکانات و تجهیزات 

 هندلینگ

های هندلینگ کننده در ارائه تسهیالت کم بهره به شرکت

 استان

هواپیمایی در  Baseنبود 

 فرودگاه زاهدان

در  Baseها جهت ایجاد پشتیبانی و ایجاد انگیزه به ایرالین

 فرودگاه زاهدان

ناوگان درون فرسودگی 

شهری و برون شهری 

 فرودگاهی

صدور مجوز واردات خودرو خارجی با تخفیف عوارض گمرگی 

به عنوان تاکسی فرودگاهی و تردد با پالک منطقه آزاد 

 چابهار در سطح استان

 

 یهاو بلوچستان در سال ستانیاستان س ییبرنامه توسعه حمل و نقل هوا ـ 2 ـ 3 ـ 15

 یآت

 متر مربع ۷۰۰۰فرودگاه زاهدان به مساحت  یالملل نیب نالیترم احداث 

 متر مربع ۲۵۰۰بالک فرودگاه زاهدان به مساحت  کالیساختمان تکن احداث 

 رانشهریباند فرودگاه ا لتطوی 

 باتد فرودگاه زابل لتطوی 

در توسعه جنوب یتوجهنقش قابل تواندیو بلوچستان م ستانیاستان س یمرز تیموقع

فرودگاه  نیترعنوان بزرگزاهدان به یالمللنیشد. فرودگاه بشرق کشور به همراه داشته با

در مواقع  تواندیشرق کشور م ییهوا دوریدر کر یریمنطقه با توجه به قرارگ نیا یالمللنیب

در نظر  یمناسب ستگاهیا رانیاز آسمان ا یعبور یبه پروازها یرسانوختو جهت س یاضطرار

  گرفته شود.
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 یلینقل ر و حمل ـ 4 ـ 15

خطوط  نیتریمیاز قد یکیقرن قدمت  کیبه  کیسیستان و بلوچستان با نزد آهنراه

آهن هندوستان محسوب کرد آن را  ادامه راه توانیشده است و ماست که در کشور ساخته  یلیر

یسیمیالدی( اواخر جنگ جهانی اول، توسط انگل ۱۹۱۹-۱۹۱۸) ۱۲۹۸و  ۱۲۹۷ یهاکه در سال

 ۶۰۰قاره هند به طول خود در قاره آسیا و شبه ینظامی و استعمار فوذمنظور گسترش نبه ها

کیلومتر از کویته به سمت زاهدان در مدت کمتر از دو سال احداث گردید. اداره کل سیستان و 

 محدوده حدفاصل ایستگاه زاهدان سال با ۳۸به مدت  ۱۳۸۶ یال ۱۳۴۸بلوچستان از سال 

با پاکستان و  رانیا یلیایستگاه، ارتباط ر ۱۰با تعداد  رلومتکی ۶/۹۴( به طول ۷۲)میل  میرجاوه

 رویزاهدان و پ-ا اتمام کار ساخت محور ریلی بم. بنمودیقاره هند را برقرار مشبه یلیشبکه ر

آهن در خصوص تغییر اداره کل راه ۱/۵/۸۶آهن ج.ا.ا  در مورخه شرکت راه رهیمدئتیمصوبه ه

شرق، این اداره کل به مرکزیت زاهدان با محدوده آهن جنوباهکل ر هسیستان و بلوچستان به ادار

تا سوزن خروجی ایستگاه  زدی)بافق( در استان  ۲۶استحفاظی از سوزن خروجی ایستگاه اضطراری 

 ایستگاه تعیین گردید. ۳۵کیلومتر و تعداد  ۱۲۰۰)میرجاوه( به طول  ۷۲میل 

ساختار اداره کل  ۱۲/۶/۸۷ خیآهن کرمان در تاراداره کل راه یو جداساز لیاز تشک پس

( رجاوهی)م ۷۲ لیم ستگاهیخودروسازان )بم( تا ا ستگاهیزاهدان از ا تیشرق با مرکزآهن جنوبراه

ه ادار نیا یو حوزه استحفاظ دیشد. ساختار جد نییتع ستگاهیا ۲۴و تعداد  لومتریک ۴۳۵به طول

نادر و شورگز  لیخودروسازان، فهرج، م یهاستگاهیو الحاق ا یازو پس از جداس ۹۲سال  رکل د

)نقطه  ۷۲ لیم ستگاهی. محور اول که از اشودیم میآهن کرمان به دو محور تقسبه اداره کل راه

. محور دوم، با اتمام کار شودیبه شهر زاهدان ختم م رجاوهی( آغاز و با عبور از شهر میصفر مرز

 نیا کشور یلیو بلوچستان به شبکه ر ستانسی استان اتصال و بم–زاهدان یلیمحور ر ساخت

 یریبه منطقه کو یرود ماه یبایو ز یزاهدان آغاز پس از عبور از منطقه کوهستان ستگاهیحوزه از ا

 .شودیشورگز ختم م ریو ماسه گ

 ستگاهیتا ا ۷۲ لیم ستگاهیبوده که حدفاصل ا لومتریک ۳۳۰آهن جنوب شرق راه طول

و  ضیشرق با داشتن دو نوع خط عرآهن جنوب. در حال حاضر راهدهدیرا پوشش مشورگز 

رق به غرب ش یالمللنیب دوریکر ریبه کشور پاکستان و قرار گرفتن در مس یلیاستاندارد، اتصال ر

ز شده  ا یمرکز یایاروپا و آس ه،یقاره هند به ترکپاکستان و شبه یرهاکه باعث اتصال کشو
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یم زیسازمان اکو و اسکاپ ن دیکه مورد تائ یاگونهبرخوردار است به یاژهیو یالمللنیب تیاهم

و حمل بار  یشرق در حوزه حمل بار در دو بخش حمل داخلآهن جنوب. اداره کل راهباشد

بکه به ش رجاوهیکه از مرز م یلیمشترک با کشور پاکستان و محور ر مرزدارد.  تیفعال المللنیب

 قیاز طر ریاخ یهادر سال لیپتانس نیباعث شده است تا از ا باشدیان متصل مپاکست یلیر

ان، کشور پاکستان( بازرگان یآهن و کنسولگرراه نیجلسات مشترک با کشور پاکستان )مسئول

رشد  و دیمربوطه بتواند استفاده نما یهادستگاه ریو سا تاناس یاتاق بازرگان نیتجار، مسئول

محور  قیاستان از طر نیکه در ا یدر حوزه حمل بار به خود اختصاص دهد. اقالم یریچشمگ

 آالتنیباالست، آب، ماش ل،یفوتس او ر،یق مان،یعبارتند از: گوگرد، س شوندیم یریبارگ یلیر

از برنج و  توانیاند مشده هیتخل هیناح نیکه در ا ییهاکاال نیچنکانکس هم ل،یجرثق ،یسازراه

  گندم نام برد. ع،یگاز ما ل،یکنجد گازوئ
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 (لومتریآهن در استان)کراه یهاستگاهیطول انواع خطوط و تعداد ا: 16-15جدول 

 صنعتی و تجاری فرعی اصلی سال

 استان

۱۳۹۳ ۳۲۹ ۳۵ ۳ 

۱۳۹۴ ۳۲۹ ۳۵ ۳ 

۱۳۹۵ ۳۲۹ ۳۸ ۳ 

۱۳۹۶ ۳۲۹ ۳۹ ۳ 

۱۳۹۷ ۳۲۹ ۴۷ ۸/۳ 

 کشور

۱۳۹۳ ۱۰۳۷۶ ۱۸۶۹ ۹۷۲ 

۱۳۹۴ ۱۰۴۵۹ ۱۸۷۳ ۱۰۱۶ 

۱۳۹۵ ۱۰۴۷۵ ۱۹۳۹ ۱۰۲۴ 

۱۳۹۶ ۱۱۰۶۱ ۱۹۵۷ ۱۰۵۹ 

۱۳۹۷ ۱۱۴۶۱ ۱۹۹۵ ۱۰۷۳ 

 سهم )درصد(

۱۳۹۳ ۲/۳ ۹/۱ ۳/۰ 

۱۳۹۴ ۱/۳ ۹/۱ ۳/۰ 

۱۳۹۵ ۱/۳ ۲ ۳/۰ 

۱۳۹۶ ۳ ۲ ۳/۰ 

۱۳۹۷ ۹/۲ ۴/۲ ۴/۰ 

 آهن جنوب شرقاداره کل راهمأخذ: 

 

 ۹/۲سهم  لومتریک ۳۲۹نداشته و با  رییاستان در پنج سال گذشته تغ یطول خطوط اصل

در استان  یجار یحال، خطوط فرع نی. با اشودیکشور را شامل م یاز کل خطوط اصل یدرصد

 دهیرس ۱۳۹۷در سال  لومتریک ۴۷به  ۱۳۹۳در سال  لومتریک ۳۵داشته و از  یمعدود شیافزا

 یهرهاش نیب ادیاستان کشور( و فاصله ز نیاستان )پهناورتر مسافتاست که با توجه به بعد 

بزرگ در  یتحول تواندیم یلیکشور گسترش حمل و نقل ر یشهرها گریو با د گریکدیاستان با 

 یهاستگاهیده از اشانواع بار حمل زیر. جدول دینما جادیمسافر و کاال در استان ا تیترانز نهیزم

جا شده در استان سهم بار جابه نیتریشب ی. مواد نفتدهدیبار نشان م عنو کیآهن را به تفکراه
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جا در دوم و سوم بار جابه یهاگاهیدر جا یو معدن ی. مواد کشاورزدهدیرا به خود اختصاص م

 .دهندیاستان را به خود اختصاص م یلیر یهاستگاهیا

  



 

 آهن)تن(راه یهاستگاهیوزن انواع بار حمل شده از ا: 17-15جدول 

 سایر مواد صنعتی مواد غذایی مواد کشاورزی معدنی مواد نفتی جمع سال

 استان

1393 ۲۸۵۴۹۶ ۲۴۴۵۸۰ ۵۹۲۶ ۰ ۰ ۷۹۲ ۳۴۱۹۸ 

1394 ۳۶۴۹۸۷ ۲۷۳۱۹۴ ۴۰۸۷۶ ۳۲۲ ۰ ۱۳۷۲۱ ۳۶۸۷۴ 

1395 ۱۹۰۶۷۸ ۵۶۹۴۸ ۵۶۸۰۴ ۲۴۴۲۱ ۰ ۱۴۷۱۹ ۳۷۷۸۶ 

1396 ۳۱۵۳۱۰ ۷۲۷۱۷ ۱۱۱۱۵ ۱۴۹۶۴۰ ۰ ۲۷۹۳۹ ۴۳۸۹۹ 

1397 ۴۷۳۶۱۸ ۱۵۸۱۱۴ ۳۸۰۹۴ ۱۸۵۵۰۰ ۰ ۲۶۱۱۰ ۶۵۸۰۰ 

 کشور

1393 ۳۴۹۲۴۰۰۰ ۲۹۱۹۰۰۰ ۲۵۲۸۸۰۰۰ ۱۵۳۶۰۰۰ ۴۱۶۰۰۰ ۲۳۴۷۰۰۰ ۲۴۱۸۰۰۰ 

1394 ۳۵۶۴۷۰۰۰ ۳۳۹۴۰۰۰ ۲۳۸۲۲۰۰۰ ۱۴۷۴۰۰۰ ۵۵۷۰۰۰ ۳۱۸۳۰۰۰ ۳۲۱۹۰۰۰ 

1395 ۴۰۲۸۲۰۰۰ ۳۵۲۱۰۰۰ ۲۸۳۰۵۰۰۰ ۱۳۶۸۰۰۰ ۸۸۸۰۰۰ ۳۲۶۶۰۰۰ ۲۹۳۴۰۰۰ 

1396 ۴۶۷۶۶۰۰۰ ۳۱۳۳۰۰۰ ۳۳۰۵۵۰۰۰ ۱۶۳۰۰۰۰ ۹۰۷۰۰۰ ۳۹۷۶۰۰۰ ۴۰۶۵۰۰۰ 

1397 ۵۰۴۷۸۰۰۰ ۳۷۲۵۰۰۰ ۳۶۳۱۵۰۰۰ ۱۵۸۷۰۰۰ ۹۸۹۰۰۰ ۴۱۳۸۰۰۰ ۳۷۲۴۰۰۰ 

 سهم )درصد(

1393 ۸/۰ ۳۸/۸ ۰۲/۰ ۰ ۰ ۰۳/۰ ۴۱/۱ 

1394 ۰۲/۱ ۰۵/۸ ۱۷/۰ ۰۲/۰ ۰ ۴۳/۰ ۱۵/۱ 

1395 ۴۷/۰ ۶۲/۱ ۲/۰ ۷۹/۱ ۰ ۴۵/۰ ۲۹/۱ 

1396 ۶۷/۰ ۳۲/۲ ۰۳/۰ ۱۸/۹ ۰ ۹۵/۰ ۰۸/۱ 

1397 ۹۴/۰ ۲۴/۴ ۱/۰ ۶۹/۱۱ ۰ ۶۳/۰ ۷۷/۱ 

 آهن جمهوری اسالمی ایرانمأخذ: شرکت راه

 



 507 │حمل و نقل فصل پانزدهم:

 

 
 نوع کیدر استان به تفک یلیشده توسط حمل و نقل رانواع بار حمل: 9-15شکل 

 

و  ۱۳۹۳آهن استان در سال راه یهاستگاهیشده از ابار خالص حمل زانیم سهیاز مقا

 زانیبه م ۱۳۹۳نسبت به سال  ۱۳۹۷شده در سال که تناژ بار حمل شودیم جهینت طورنیا ۱۳۹۷

شده در استان نسبت به کشور در حال، سهم بار حمل نیاست، با ا افتهی شیتن افزا ۴۶۸۵۷۷۶۰

از  نیچن. همدهدیرا به خود اختصاص م یدرصد از کل سهم کشور ۲۵/۰بوده و  تدوره ثاب نیا

 یمحسوس رییدوره تغ نیسهم استان در ا زینقل شده در کشور ن و لحاظ تعداد مسافر حمل

 .ردیگیدرصد قرار م ۴/۰ رینداشته و در محدوده ز
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 (1393-1397آهن استان )راه یهاستگاهی:مسافر و بار خالص حمل شده از ا: 18-15جدول 

 سال
 بار خالص مسافر

 تن کیلومتر وزن )تن( نفر کیلومتر تعداد )نفر(

 استان

1393 ۹۷۸۹۳ ۱۲۸۴۷۹۰۰۰ ۱۲۸۹۸۴۱۷۰ ۱۹۳۳۳۳۵۰۷ 

1394 ۹۰۲۰۲ ۱۱۹۱۳۳۰۰۰ ۱۵۰۰۷۱۵۰۷ ۲۲۴۹۲۴۷۶۷ 

1395 ۸۱۳۶۹ ۱۰۳۷۲۵۰۰۰ ۵۸۱۳۲۴۴۲ ۸۷۱۰۳۳۲۴ 

1396 ۹۶۲۴۱ ۱۱۹۰۷۵۰۰۰ ۱۱۸۵۸۶۴۰۲ ۱۷۷۷۲۱۹۴۸ 

1397 ۱۰۲۹۹۳ ۱۳۴۹۴۳۰۰۰ ۱۷۵۸۴۱۹۳۰ ۲۶۳۵۲۶۰۸۶ 

 کشور

1393 ۲۴۸۰۲۳۸۴ ۱۶۲۷۲۱۱۲۰۰۰ ۴۸۸۸۷۰۷۶۰۰۰ ۷۳۳۱۳۱۵۲۰۰۰ 

1394 ۲۴۴۵۲۶۰۳ ۱۴۹۳۷۸۱۵۰۰۰ ۴۹۹۹۲۳۵۳۰۰۰ ۷۴۹۷۰۷۰۶۰۰۰ 

1395 ۲۳۰۴۱۵۳۲ ۱۲۹۸۲۰۴۹۰۰۰ ۵۴۴۴۵۷۱۸۰۰۰ ۸۱۶۴۸۴۳۶۰۰۰ 

1396 ۲۴۴۸۰۴۹۲ ۱۳۲۷۲۳۵۴۰۰۰ ۶۰۵۵۱۲۳۴۰۰۰ ۹۰۸۰۳۴۶۸۰۰۰ 

1397 ۲۸۰۹۳۵۲۶ ۱۵۲۳۹۲۳۵۰۰۰ ۶۹۶۶۷۵۲۲۰۰۰ ۱۰۴۴۷۶۰۴۴۰۰۰ 

سهم 

 )درصد(

1393 ۳۹/۰ ۷۹/۰ ۲۶/۰ ۲۶/۰ 

1394 ۳۷/۰ ۸/۰ ۳/۰ ۳/۰ 

1395 ۳۵/۰ ۸/۰ ۱۱/۰ ۱۱/۰ 

1396 ۳۹/۰ ۹/۰ ۲/۰ ۲/۰ 

1397 ۳۷/۰ ۸۹/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ 

 رانیا یاسالم یآهن جمهورراهمأخذ: شرکت 

 

 در استان یلیرو حمل و نقل ر شیپ یهاچالش ـ 1 ـ 4 ـ 15

 لومتریک ۸۰استان به طول  نیواقع در حوزه ا یلیبودن خطوط ر رگیماسه. 

 و فرسوده بودن خط  یلیبا خطوط شبکه ر رجاوهمی –عرض خط محور زاهدان  تفاوت

 .رجاوهمی –در محور زاهدان  یلیر

 به  نیکشور پاکستان وعدم تام یلیبه ناوگان حمل و نقل ر یدرصد ۱۰۰ وابستگی

 .یتیو ترانز یجهت حمل محصوالت صادرات یپاکستان ازیمورد ن یهاموقع واگن
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 استان یلیو برنامه توسعه حمل و نقل ر شنهاداتیپ ـ 2 ـ 4 ـ 15

 نمودن محور جهت  لهیدر دو فاز )فاز اول سه ر رجاوهمی –خطوط محور زاهدان  مرمت

موجود، فاز دوم احداث خط با عرض نرمال  ضیخطوط عر یبر رو یرانیتردد ناوگان ا

متقاعد کردن  نیچنتن( و هم ۲۵ یبار محور تیظرف ای رجاوهمی –زاهدان  ریدر مس

 .تهکوی – رجاوهیدر محور م البه احداث خط با عرض نرم یطرف پاکستان

 در  یصنعت یهاو شهرک یاقتصاد ژهیمناطق و ع،ینمودن کارخانجات، صنا هیپالری

 .چابهار –در حال احداث زاهدان  ریمس

 استان یلیر یدر محورها یلیحمل و نقل ر هیکرا کاهش. 

 حمل بار و مسافر استان نهیدر زم یابا حمل و نقل جاده رقابت. 
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 ییاینقل در و حمل ـ 5 ـ 15

نقطه از  نیتریعمان و شرق یایهند و در انوسیبندر چابهار با قرار گرفتن در شمال اق

 یالمللنیب ینقل چندوجه و حمل گاهیسواحل کشور موسوم به سواحل ارزشمند مکران، ازنظر جا

 ییقرارگرفته و دروازه طال غربی–شرقی و جنوب–شمال یاعمده منطقه دوریدو کر ریدر مس

 نیا یجهان لیاز پتانس یینمازیر . شکل شودیو افغانستان محسوب م CIS یشورهابه ک تیترانز

 .دهدیبندر را نشان م

 

 
 بندر چابهار در جهان لیو پتانس گاهیاز جا یینما: 10-15شکل 

 

مترمربع  ۱۸۵۰۰هکتار مساحت کل،  ۳۰ )با یکالنتر دیبندر چابهار از مجموعه شه

با  یتبهش دی( و شهییایدر یالمللنیب یمسافر نالیترم کیپست اسکله و  ۵ ،ینریمحوطه کانت

پست  ۴و  یپست اسکله نفت ۱مترمربع انبار،  ۳۰۰۰۰هکتار مساحت،  ۲۵۴پست اسکله )شامل  ۵

تن  ونیلیم ۵/۲با  یبهشت دیبدون احتساب طرح توسعه بندر شه مجموعاسکله چندمنظوره(، در

 دیرح توسعه بندر شهاست و چنانچه فاز اول ط شدهلیتشک لیدر سال به شرح جدول ذ تیظرف
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تن در  ونیلیم ۶ تیپست اسکله چندمنظوره( با ظرف ۳و  ینریپست اسکله کات ۲)شامل  یبهشت

تن  ونیلیم ۵/۸آن به  تیمجموع ظرف در م،ییفزایآن ب هاست را ب یبردارسال که در شرف بهره

 زاتیها و تجهاز اسکله نهیبا استفاده به دهد،ینشان م یکه مطالعات کارشناس دیخواهد رس

 ی. بندر چابهار باوجود تالش براباشدیم یدسترس قابل زیتن ن ونیلیم ۱۵ تیمربوطه، ظرف

و  یمنیو موضوعات ا داریهرگز از توسعه پا ،یامنطقه یبرتر اقتصاد گاهیبه جا دنیرس

ل پوشش کام یبرا یزیرمنظور عالوه بر برنامه نینخواهد کرد، به هم یپوشچشم یطیمحستیز

 ینمیو ارتقاء ا شناور یمنینظارت بر ا ،ییایگسترش حضور مرکز جستجو و نجات در ،ییویراد

در  یگذارهیها؛ نسبت به سرماآن یاستاندارد و بروز رسان ییایدر یهانقشه هیته قیآبراه از طر

ال فع زین(  SWAUPE)شرکت یخارج گذارهیبا مشارکت سرما ییایدر ستیزطیحوزه حفظ مح

 است. یبه بخش خصوص هایمواد زائد کشت یآورجمع التیخدمات تسه یو در حال واگذار

 

 یکالنتر دیو شه یبهشت دیموجود در بنادر شه یهامشخصات اسکله: 19-15جدول 

 نام بندر
شماره 

 اسکله

عمق 

اسکله 

 )متر(

طول 

اسکله 

 )متر(

عرض 

 )متر(

ظرفیت 

 )تن(

آبخور 

 )متر(

سال 

 احداث
 کاربری

شهید 

 کالنتری

 ویژه ۱۳۶۲ -۲ ۵۰۰۰ ۳۰ ۵۰ -۲ ۱

 شناورهای سنتی ۱۳۶۲ -۴ ۵۰۰۰ ۳۰ ۵۰ -۵/۲ ۲

 شناورهای سنتی ۱۳۶۲ -۵/۴ ۵۰۰۰ ۳۰ ۵۰ -۳ ۳

 شناورهای سنتی ۱۳۶۲ -۵ ۵۰۰۰ ۳۰ ۵۰ -۵/۳ ۴

 کانتینری و فله ۱۳۷۶ -۵/۱۱ ۴۵۰۰۰ ۵۳ ۱۸۵ -۵/۱۱ ۵

شهید 

 بهشتی
۵ ۱۴- ۱۸۰ ۲۶۵ - ۱۴- ۱۳۸۳ 

چند منظوره و 

 نفتی

طرح 
توسعه 

شهید 
 بهشتی

۱ ۱۴- ۲۲۳ ۲۳۰ ۶۰۰۰۰ ۵/۱۴- 

در حال 

 احداث

 چند منظوره

 چند منظوره -۵/۱۴ ۶۰۰۰۰ ۲۳۰ ۲۲۳ -۱۴ ۲

 چند منظوره -۵/۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۳۲۰ ۳۰۵ -۱۶ ۳

 کانتینری -۵/۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۳۲۰ ۳۲۰ -۱۶ ۴

 کانتینری -۵/۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۳۲۰ ۳۲۰ -۱۶ ۵

 استان یانوردی: اداره کل بنادر و درمأخذ
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 در بنادر )تن( شدهیریو بارگ هیتخل یوزن کاالها: 20-15جدول 

 جمع یرنفتیغکاالهای  مواد نفتی سال

 استان

1393 ۱۳۳۳۶۶۱ ۸۰۴۶۷۹ ۲۱۳۸۳۴۰ 

1394 ۱۲۴۴۸۲۴ ۶۰۰۵۷۱ ۱۸۴۵۳۹۵ 

1395 ۱۰۴۳۱۷۴ ۴۶۰۳۳۱ ۱۵۰۳۵۰۵ 

1396 ۶۹۵۵۳۶ ۷۴۵۰۴۹ ۱۴۴۰۵۸۵ 

1397 ۱۲۷۴۸۸۵ ۱۰۱۶۲۷۸ ۲۲۹۱۱۶۳ 

 کشور

1393 ۱۴۳۴۹۷۴۴۰ ۱۱۸۵۵۷۵۰۴ ۲۶۲۰۵۴۹۴۴ 

1394 ۱۴۳۹۸۹۶۷۹ ۱۰۰۳۹۱۳۵۹ ۲۴۴۳۸۱۰۳۸ 

1395 ۱۹۷۷۲۹۶۷۱ ۱۱۱۴۰۰۴۷۷ ۳۰۹۱۳۰۱۴۸ 

1396 ۱۹۹۹۸۲۶۰۶ ۱۲۱۱۴۳۸۲۴ ۳۲۱۱۲۶۴۳۰ 

1397 ۱۶۳۸۷۶۵۴۰ ۱۰۶۷۴۵۸۵۰ ۲۷۰۶۲۲۳۹۱ 

 سهم )درصد(

1393 ۹/۰ ۷/۰ ۸/۰ 

1394 ۹/۰ ۶/۰ ۸/۰ 

1395 ۵/۰ ۴/۰ ۵/۰ 

1396 ۳/۰ ۶/۰ ۴/۰ 

1397 ۸/۰ ۱ ۸/۰ 

 استان یانوردیمأخذ: اداره کل بنادر و در

 

 ۸/۰و بلوچستان سهم  ستانیاستان س ۱۳۹۷در سال  شودیطور که مالحظه مهمان

 نیدر بنادر کشور را به خود اختصاص داده است. ا یریو بارگ هیتخل یکاالها زانیدر م یدرصد

استان، شاخص مذکور در حد  نیموجود در بنادر ا لیو پتانس تیکه با توجه به ظرف ستیدر حال

و بلوچستان، سهم  ستانیکه با توسعه بنادر سامکان وجود دارد  نیقرار ندارد و لذا ا یمطلوب

 .ابدی شیدر کشور افزا شدههیو تخل شدهیریبارگ یکاالها زانیاستان از م
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 در بنادر استان شدهیریو بارگ هیتخل یوزن کاالها: 21-15جدول 

 سال
 بارگیری تخلیه

 کاالهای غیر نفتی مواد نفتی غیر نفتیکاالهای  مواد نفتی

 استان

1393 ۱۳۳۳۶۶۱ ۶۷۳۶۲۸ ۰ ۱۳۱۰۵۱ 

1394 ۱۲۴۴۸۲۴ ۴۱۱۳۸۷ ۰ ۱۸۹۱۸۴ 

1395 ۱۰۴۳۱۷۴ ۳۸۳۸۱۲ ۰ ۷۶۵۱۹ 

1396 ۶۹۵۵۳۶ ۷۲۴۶۱۲ ۰ ۲۰۴۳۷ 

1397 ۱۲۷۴۸۸۵ ۹۶۳۰۹۷ ۰ ۵۳۱۸۱ 

 کشور

1393 ۳۲۴۷۷۱۹۲ ۵۷۲۰۰۶۹۵ ۱۱۱۰۲۰۲۴۹ ۶۱۳۵۶۸۰۹ 

1394 ۲۶۵۲۲۳۲۱ ۴۴۴۶۴۴۸۳ ۱۱۷۴۶۷۳۵۸ ۵۵۹۲۶۸۷۶ 

1395 ۲۴۶۲۵۴۴۴ ۴۴۱۱۷۹۷۴ ۱۷۳۱۰۴۲۲۷ ۶۷۲۸۲۵۰۳ 

1396 ۲۵۲۱۰۴۸۳ ۴۶۳۸۲۸۱۵ ۱۷۴۷۷۲۱۲۲ ۷۴۷۶۱۰۰۹ 

1397 ۲۴۵۵۳۹۲۲ ۳۸۲۶۲۵۸۱ ۱۳۹۳۲۲۶۱۸ ۶۸۴۸۳۲۷۰ 

 سهم )درصد(

1393 ۱/۴ ۲/۱ ۰ ۲/۰ 

1394 ۷/۴ ۹/۰ ۰ ۳/۰ 

1395 ۲/۴ ۹/۰ ۰ ۱/۰ 

1396 ۸/۲ ۶/۱ ۰ ۰ 

1397 ۲/۵ ۵/۲ ۰ ۱/۰ 

 استان یانوردی: اداره کل بنادر و درمأخذ 

 

حمل و نقل  تیدر خصوص بهبود وضع یشنهادیپ یها و راهکارهاچالش ـ 1 ـ 5 ـ 15

 استان ییایدر

 ینگهدار یهایروبیبندر با انجام ال یهاو حوضچه یدسترس یهاکانال میضرورت ترم -۱

 .هایکشت منیو عبور ا یجهت پهلوده منیعمق ا نیجهت رفع معارض و تام

 .یانوردیدر یمنیا یبه منظور ارتقا یعالئم کمک ناوبر نیتام -۲
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 یمنیا یبه منظور ارتقا(  Approachو Berthing) یانوردیدر یهانقشه هیته -۳

 یهاو کانال یدر آبراه داخل هایخروج کشت ایو  یجهت پهلوده ییراهنما اتیو عمل یانوردیدر

 .یدسترس

اسب بخار با  ۴۴۰۰در بندر چابهار با قدرت  ازیمورد ن یهاکشدکی نیتامضرورت  -۴

 .موجود یهاکشدکیبودن  یمیتوجه به قد

 یریو بارگ هیتخل اتیو عمل یریپهلوگ یاستاندارد نبودن اسکله چندمنظوره برا -۵

 .در بندر چابهار یها و لزوم احداث اسکله نفتنفتکش

 نیدر اسکله )نصب مور هایو مهار کشت یبه منظور پهلوده ازیمورد ن زاتیتجه نیتام -۶

 .(رهیفرسوده و غ یفندرها یو نوساز ضیتعو، CAPSTAN نچیو

بندر چابهار با توجه به وجود امواج با  ییایدر طیراهنمابر متناسب با شرا قیقا نیتام -۷

 .ارتفاع باال

ها و کاهش یکشت یپهلوده اتیبه منظور کاهش زمان عمل ریطنابگ قیقا نیتام -۸

 .سکیر

اورها تردد شن یمنیا شیبندر چابهار با منظور افزا ییایدر کیاحداث برج کنترل تراف -۹

ادوات  تیآبراه، دهانه موج شکن، لنگرگاه، فعال ریمس ،یبندر یهاکامل به محوطه دیبا توجه به د

 .رهیو غ یبندر زاتیو تجه

 استان ییایدر یانداز توسعه گردشگرچشم ـ 2 ـ 5 ـ 15

  مجاور )عمان  یمشترک با کشورها یتیو بافت جمع یگردشگر یهاتوجه به جاذبهبا

و توسعه  یگردشگر یهاشرکت تیدر هدا قیدق یزیرو پاکستان(، درصورت برنامه

. البته به منظور باشدیمثبت م یانداز گردشگرچشم الزم در سواحل یهارساختیز

 ،یرحوزه گردشگ انیالزم است متول ،یگردشگر یاقتصاد یهاتیفعال هیاول یریگشکل

و منطقه آزاد چابهار، با  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاز جمله سازمان م

 الزم را داشته باشند. یهاحوزه مساعدت نیا نیفعال
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 با  یدر حوزه گردشگر یگذارهیسرما ندیفرا لیو تسه گذارانهیبه سرما التیارائه تسه

 .یانوردیسازمان بنادر و در تیحما

 اثریسازمان م تیبا حما ییایسفر در یمند براشگران عالقهجهت جذب گرد غاتیتبل 

 .یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

 کله حداث اسا با یخطوط مسافربر یاندازبا راه ییایدر یصنعت گردشگر تیتحقق تقو

 ..یگردشگر یهاتیدر بنادر تابعه به منظور بالفغل نمودن قابل یگردشگر

 یآت یهااستان در سال ییایبرنامه توسعه حمل و نقل در ـ 3 ـ 5 ـ 15

 کاال  یریو بارگ هیتخل تیظرف شیبندر چابهار به منظور افزا کیاستراتژ زاتیتجه نیتام

خطوط  یاندازبا راه ییایدر یتوسعه حمل و نقل مسافربر نهیدر زم یسازتیبا ظرف

 .یمسافر

 ییایحمل و نقل در ربخشیدر ز یانوردیدر یمنیارتقا ا. 

 در بن تیظرف شیبا افزا ییایالزم به منظور توسعه حمل و نقل در یهارساختیز جادیا

 .یبهشت دیطرح توسعه بندر شه دیجد یاز فازها یبردارو بهره لیبا تکم

 به منظور  دیجد یبا احداث انبارها یانبارش کاال و استاندردساز تیظرف شیافزا

 .یو صادرات یواردات یکاالها ینگهدار

 ینفت یشناورها ژهیداث اسکله واح. 

 شرفتهیو پ یتخصص یافزارهانرم یریو بکارگ یافزارسخت زاتیتوسعه تجه. 

 شناور در استان زیساخت و تجه یهامجوز اخذ مجوز کارگاه یریگیو پ یاستانداردساز. 

 ناوگان،  ،یبندر یهاتیها و فعالدر طرح یو خارج یداخل یگذارهاهیجذب سرما

 .مربوطه زاتیو تجه ساتیتاس

 دازاندر چشم یمتناسب با تقاضا و رشد اقتصاد یهارساختیز شیتوسعه بنادر و افزا. 

 و خدمات حمل و نقل هاتیدر عرصه فعال نینو یهایگسترش استفاده از فناور توسعه. 

 .ییایدر
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توسعه بندر  درحال یاو پسکرانه یکنون یهارساختیبا توجه به ز گرددیم ینیبشیپ

 نینگ یمیچابهار، پتروش-رانشهریزاهدان، خط لوله گاز ا-آهن چابهارچون خط راهچابهار هم

 یتوسعه بنادر کشورها نیچنچابهار و هم یالمللنیفوالد و احداث فرودگاه ب عیصنا جادیمکران و ا

قه منط یرانیکشت یهاشرکت دیازجمله عمان )بندر صحار( و پاکستان )گوادر( نگاه جد هیهمسا

خارج  فارسجیو افغانستان  از تمرکز بر خل ۱CIS یکشورها یبه بازارها دنیرس یو جهان را برا

راستا حرکت به  نی. در همدینمایبنادر چابهار، صحار و گوادر معطوف م نیو بعمان  یایو به در

 لیدر جهت تسه یو کالنتر یبهشت دیبه بنادر شه یاقتصاد ژهیمناطق و نیقوان یسرسمت ت

در حوزه  یبخش خصوص یگذارهیو سرما عیارزان و سر یو ارائه خدمات بندر یگذارهیسرما

 یاختصاص یهاو احداث اسکله یو نفت یمیمواد پتروش یمخازن نگهدار ،یمواد معدن نالیترم

ندر چابهار ب یدینقش کل کنندهدیتائ ،یابرتر منطقه یهابه افق دنیسضمن فراهم نمودن ر ؛ینفت

 یتیترانز ییعنوان دروازه طالعنوان موتور مولد توسعه سواحل مکران و محور شرق کشور و بهبه

د.باشیغانستان مو اف CIS یبه کشورها

                                                                                                     

 
: یاند که شامل کشورهاسابق به وجود آمده یشور هیالمنافع که از تجزمستقل مشترک یکشورها هینام اتحاد .۱

نستان ازبکستان، ترکم کستان،یتاج ه،یروس ،یمولداو زستان،یبالروس، قزاقستان، قرق جان،یآذربا یارمنستان، جمهور

 .شودیم نیو اوکرا



 

 ارتباطاتفصل شانزدهم:  ـ 16

 مقدمه ـ 1 ـ 16

اند و در برده یها پاطالعات و ارتباطات در تمام حوزه یاشاعه فناور تیکشورها به اهم

. کنندیدر حال توسعه مطرح م یکشورها برنایموارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه م یبرخ

شرکت یگذارهیسرما یهانهیدرصد از هزاطالعات و ارتباطات حدود پنج یفناور ۱۹۶۵در سال 

 یو در ابتدا افتی شیدرصد افزا ۱۵به  ۱۹۸۰رقم در دهه  نیخود اختصاص داده است، ا هها را ب

دهه  یدرصد و در انتها ۲۰اطالعات شرکتها به  یفناور یگذارهیسرما یهانهیهز ۱۹۹۰دهه 

. برخالف تجربه افتیخواهد  شیها افزاشرکت یگذارهیسرما یهانهیدرصد کل هز ۵۰به  ۱۹۹۰

عامل  کیتواند یدرحال توسعه، م یاطالعات و ارتباطات در کشورها یناورف ،یصنعت یکشورها

جا که کشورها به مراحل باالتر توسعه باشد. از آن نیا عیسر یو مهم در جهت دسترس یاساس

اطالعات و  یفناور یلذا معرف کنندیعمل نم نهیکارا و به طیدر حال توسعه در شرا یاقتصادها

تا  ردیاقتصادها قرار گ نیا اریدر اخت یلیپتانس شود،یباعث م ییااقتصاده نیارتباطات در چن

 کند.  یط یشتریرا با سرعت ب یمراحل توسعه اقتصاد

 یاست، ول یاریامر اخت کیدر نقل و انتقاالت  یگذارهیدرحال توسعه سرما یکشورها در

 یضرور یامر کیاطالعات و ارتباطات  یدر فناور یگذارهیکشورها سرما نیا تیبا توجه به وضع

اطالعات و ارتباطات  یدر بخش فناور یگذارهیخاطر نشان کرد که سرما دیشود. با یمحسوب م

 نیا رایز بخشد،یعملکرد بازارها را بهبود م ،یفناور نیاست که اوالً وجود ا یضرورخاطر  نیبه ا

 یگونگچ د،ینوع تول نییبر همه مقوالت بازار از جمله تع میرمستقیغ ای میبه طور مستق یفناور

است که  یموارد هانیدهد. ایقرار م ریو محل فروش کاالها و خدمات را تحت تاث زانیم د،یتول

 زد.کشورها را متاثر سا یرشد اقتصاد ماًیتواند مستقیو ارتباطات م اطالعات یفناور

. هرگاه اطالعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است یاثر مثبت فناور نیدوم

خواهد بود. با انجام  ازیآموزش مورد ن یبرا یادی، منابع زسواد باشدیجامعه ب کی تیاکثر جمع

اطالعات  یخواهد ماند. فناور یکشور باق یهابرنامه گریجهت د یترمنابع کم ،یگذارهیسرما نیا
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توان سطح یکه با منابع محدود هم م کندیم جادیجوامع ا نیرا در ا یدواریام نیا تباطاتو ار

 یهابرنامه ریسا یقرار داد و منابع را برا یآموزش یهارا تحت پوشش برنامه تیاز جمع یعیوس

 آزاد کرد. یاتوسعه

 های کلیدیتحلیل شاخص ـ 2 ـ 16

 تلفن ثابت و همراه ـ 1 ـ 2 ـ 16

نسبت به  ۱۳۹۷شده در سال تلفن نصب زانیم یدر مناطق شهر دهدیآمارها نشان م

 ریگشاهد رشد چشم ییدر بخش روستا نیچندرصد رشد داشته است. هم ازدهی، ۱۳۹۳سال 

درصد رشد داشته  ۲۸۵مشابه  یکه در بازه زمان یابه گونه م؛یهست بتخطوط تلفن ثا یواگذار

 است.

هزار تلفن ۸۰۰از  شیثابت منصوبه و ب یهاتلفن ونیلیم کیاز  شی، ب۱۳۹۷سال  در

درصد  ۶۵ بیمشغول به کار در سطح استان وجود داشته است که نسبت به سال قبل به ترت یها

 ۳۸. خوردیبه چشم م ییدر نقاط روستا راتییتغ نیترشیداشته است که ب شیدرصد افزا ۶۴و 

درصد از  ۶۲به  کیو نزد یشهرمتعلق به بخش  ۱۳۹۷شده در سال بثابت نص یهادرصد تلفن

 یارتباط تلفن یروستا دارا ۲۲۴۳سال تعداد  نیدر ا نیچنباشد. همیاستان م ییآن بخش روستا

  داشته است. شیدرصد افزا ۹بوده که نسبت به سال قبل 
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 استان ییشهری و روستا های ثابت نصب شده در مناطقتعداد تلفن: 1-16جدول 

 منطقه

میزان رشد سال  سال

نسبت به  1397

 1393سال 

 )درصد(

1393 1394 1395 1396 1397 

 ۱۱ ۳۸۲۷۳۵ ۳۸۲۹۷۴ ۳۶۴۴۳۰ ۳۵۶۰۰۸ ۳۴۳۸۱۷ شهری

 ۲۸۵ ۶۳۵۶۲۳ 235337 201197 200890 164674 روستایی

روستاهای 

دارای 

ارتباط 

 تلفنی

۲۰۴۵ ۲۰۴۵ ۲۰۴۵ ۲۰۵۸ ۲۲۴۳ ۷/۹ 

 ۱۰۰ ۱۰۱۸۰۵۸ 618311 565627 557198 508491 کل
 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

 

 
 به تفکیک شهر و روستا 1397های ثابت منصوبه استان در سال تعداد تلفن: 1-16شکل 

 

شهری

۳۸%

یروستای

۶۲%

و روستا تعداد تلفن های ثابت نصب شده در استان به تفکیک شهر

۱۳۹۷در سال 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│520

 
 : روند تغییرات در تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی استان2-16شکل 

 

 
 مقایسه روند تغییرات سهم تلفن ثابت مشغول به کار در استان و کشور: 3-16شکل 
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تعداد ۱۳۹۶ثابت مشغول به کار در استان در سال  یهاتعداد تلفن دهندیآمارها نشان م

مشترک تلفن ثابت در کشور  ۳۰۶۷۰۰۰۰سال در کشور  نیمشترک بوده است. در هم ۵۱۵۲۵۹

 صددر ۷/۱سهم استان از مجموع خطوط تلفن ثابت مشغول به کار در کشور به  نیاند. بنابرابوده

 رسد.یم ۱۳۹۶در سال 

 یاز فناور ترشیساله و ب ۶ تینفر از جمع ۲۳۳۲۴۰۸ ران،یگزارش مرکز آمار ا براساس

درصد  ۶۸تعداد  نیاند که از ااستفاده کرده ییو روستا یاطالعات و ارتباطات در نقاط شهر

درصد کاربران  ۴۶و  انهیکننده از رااستفاده ت،یدرصد جمع ۳۶تلفن همراه و  یدارا تیجمع

 تلیو را رانسلیخط شامل همراه اول، ا ۵۵۵۸۲۰۲، ۱۳۹۷ . در سالشودیرا شامل م نترنتیا

درصد  ۵۰درصد مربوط به همراه اول،  ۴۵شده از مجموع خطوط واگذار واگذار شده است که

 باشدیم تلیدرصد مربوط به را ۵و  رانسلیمربوط به ا

 

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در استانتر بر حسب شیساله و ب 6 تیجمع: 2-16جدول 

 1396سال  1394سال  شاخص

 ۲۳۳۲۴۰۸ 2237423 ترساله و بیش ۶کل جمعیت 

 ۱۵۹۷۳۲۵ 1394999 جمعیت دارای تلفن همراه

 ۸۵۰۶۸۲ 452093 کننده از رایانهجمعیت استفاده

 ۱۰۷۳۷۶۶ 621288 جمعیت کاربر اینترنت
 ۱۳۹۷استان سالنامه آماری : مأخذ
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به  1397تعداد خطوط تلفن همراه واگذاری شده و مشغول به کار در استان در سال : 4-16شکل 

 تفکیک اپراتور

 برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات ـ 3 ـ 16

 ۹۲اطالعات هستند  یفناور یخانوار استان که دارا ۷۲۴۱۰۰، از مجموع ۱۳۹۶در سال

درصد را  ۵۶و  انهیرا یدارا یدرصد را خانوارها ۵۴تلفن ثابت،  یدارا یدرصد را خانوارها

هزار  ۱۵۱از  شی، ب۱۳۹۷اند. در سال به خود اختصاص داده نترنتیا یبا دسترس یخانوارها

و  یدرصد از خطوط در مصارف خانگ ۹۳مشغول به کار بوده است که  تپرسرع نترنتیخطوط ا

 تاید نیسال تعداد مشترک نیدر ا نیچنبوده است. هم یدرصد در مصارف تجار ۷معادل  یمابق

 مشترک مربوط به همراه اول بوده است. ۸۵۳۹۱۳ در شبکه نسل سوم تلفن همراه
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 محل در ارتباطات و اطالعات فناوری از برخورداری حسب بر استان خانوارهای: 5-16شکل 

 سکونت

 

 ( به تفکیک نوع اپراتور در استان4Gو  3Gتعداد مشترکین نسل سوم و چهارم ): 3-16جدول 

 اپراتور
 سال

1393 1394 1395 1396 1397 

 ۸۵۳۹۱۳ 2119749 1900406 1800715 1099 همراه اول

 ۳۸۱۹۵۷ - - - 19257 ایرانسل

 ۴۷۸۱۶ - - - ۴۴۸۰۴ رایتل

 ۱۲۸۳۶۸۶ 2119749 1900406 1800715 65160 جمع
 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
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 1397نوع مصرف در سال توزیع خطوط اینترنت پر سرعت مشغول به کار به تفکیک : 6-16شکل 

 پست ـ 4 ـ 16

 روستایی، پست دفتر ۲ شهری، دفتر پست ۲۱ پست، کل اداره ۱۵ تعداد ،۱۳۹۷سال  در

 (،ICT) روستایی و مخابرات پست دفتر ۲۴۵ دولت، پیشخوان دفتر ۵۲ نمایندگی پستی،  ۳

 تعداد سال این در .داشته است وجود روستایی پستی صندوق ۲۶۱ و پستی شهری صندوق ۲۷۴

 عادی را مرسوالت درصد ۱۹ و بوده مرسوله ۵۳۵۱۸۳ استانی صادرشده درون پستی مرسوالت

 ارسال استان خارج از به مرسوله ۴۴۳۱۴۶ تعداد سال این در چنینهم .داده اختصاص خود به

 در این که است گفتنی. باشدمی عادی مرسوالت به درصد مربوط ۱۶ تعداد این از که است شده

بیش درصد ۷۹ با پیشتاز مرسوالت که صادر شده کشور از خارج مقصد به مرسوله ۴۸۵ سال

  بوده است. دارا را مرسوله سهم از ترین
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 مالکیت نوع حسب بر برداری بهره مورد پستی واحدهای: 4-16جدول 

 نوع مالکیت

میزان  سال

تغییرات 

سال 

1397 

 به نسبت

سال 

1393 

 )درصد(

1393 1394 1395 1396 1397 

 دولتی

اداره و 

 اداره کل
۲۰ ۱۵ ۱۰ ۹ ۱۵ ۲۵- 

دفتر پست 

 شهری
۸۹ ۳۷ ۳۸ ۲۱ ۲۱ ۷۶- 

دفتر پست 

 روستایی
۲۶۱ ۲۶۱ ۵۱ ۲ ۲ ۹۹- 

نمایندگی 

 پستی
۵۶ ۵۶ ۲ ۴۹ ۳ ۹۴- 

غیر 

 دولتی

دفتر 

پیشخوان 

 دولت

۶۱ ۱۴۱ ۵۸ ۵۲ ۵۲ ۱۴- 

دفتر پست 

و مخابرات 

روستایی 

(ICT) 

۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۴۵ ۲۴۵ ۱/۶- 

صندوق 

 پستی

 ۷/۸ ۲۷۴ ۲۷۴ ۲۷۴ ۲۷۴ ۲۵۲ شهری

 ۹۹ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۱۳۱ روستایی

 -۷۲ ۲۲۰۷۷۱۹ 3764144 8312855 7654464 ۸۰۵۱۱۵۲ تعداد مرسوالت

 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار
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 روند تغییرات تعداد مرسوالت پستی در استان: 7-16شکل 

 

 
 1397استانی در سال  برون شده درون و صادر پستی مرسوالت انواعمقایسه : 8-16شکل 
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 افزودهارزش ـ 5 ـ 16

ارتباطات استان از ارتباطات کل کشور افزوده بخش دهند که سهم ارزشآمارها نشان می

رده است که افزایش پیدا ک ۱۳۹۵درصد در سال  ۷۱/۰به عدد  ۱۳۹۰درصد در سال  ۴۷/۰از 

د افزوده ارتباطات استان از کل کشور دارد. با این حال با توجه به بعنشان از رشد سهم ارزش

اطی، شور به خدمات ارتبتر مردم نسبت به سطح متوسط کمسافت در استان و دسترسی پایین

افزوده آن بیش از پیش مندی از ارزشگذاری در این بخش و بهرهلزوم توجه به افزایش سرمایه

 شود.اس میحسا

 

 
 افزوده بخش ارتباطات استان از ارتباطات کل کشورسهم ارزش: 9-16شکل 

 فناوری اطالعات های ارتباطات وچالش ـ 6 ـ 16

بخش خصوصی جهت تولید محصوالت نرمعدم ارائه تسهیالت مناسب و سریع به  -۱

باشد که به دلیل تعلل و یا در افت تسهیالت در قالب طرح تکفا میافزاری که مصداق بارز آن دری

ها را در دریافت تسهیالت با مشکالت جدی مواجه نظر گرفتن روابط به جای ضوابط شرکت

 .ساخت

0.47% 0.51% 0.53% 0.55%
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ها و در نظر گرفتن روابط به جای انصاف و عدالت در برگزاری مناقصهعدم رعایت  -۲

 .ضوابط در تعیین برنده مناقصه

 .شدهافزارهای تولیدتکثیر غیرمجاز نرم -۳

گذارند. این نگام عقد قرارداد بر دوش مجری میتعهدات سنگینی که کارفرمایان در ه -۴

های دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی گونه کارفرمایان که عموما سازمان

وال مخود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، مع

نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش قراردادها را طوری تنظیم می

 .کارفرما باشد

نظیر تعرفه  IT افزاری و ملزومات مربوط به کاربردات سختباال بودن هزینه تجهیز -۵

اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطالعات، وجود یک 

باشد. امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار کامپیوتر خانگی مناسب می

گسترش تولید داخلی، اعطای تسهیالت خرید  باشد که با تقویت وجامعه، هزینه سنگینی می

اعطای تسهیالت بانکی مناسب  ها به پرسنل داخلی خود،ها و شرکتکامپیوتر توسط سازمان

تر مردم جهت جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیش

ستفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب چنین تعرفه باالی اکاربرد فناوری اطالعات خواهد شد. هم

توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی میمهری و بیارتباطی از دیگر عوامل دخیل در بی

 د.باش

هایی که ماهیت اطالع رسانی دارند و نقایص فنی و محتوایی در پروژه وجود اشکاالت -۶

 .های اطالع رسانینظیر سایت

 .ی کافی مسئوالن و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطالعاتعدم توجه و یا آشنای -۷

 .افزاریهای نرمروی انسانی متخصص در انجام پروژهکمبود نی -۸

 برنامه توسعه ارتباطات ـ 7 ـ 16

های زیرساختی دولت با رویکرد غیرانتفاعی )جهت کاهش هزینهگذاریافزایش سرمایه -۱

 .های ملی(
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ی عمومی غیردولتی )در های خصوصی و نهادهااستفاده حداکثری از ظرفیت بخش- ۲

 .های دسترسی(توسعه شبکه

 .باند متناسب درآمد سرانهمقرون به صرفه نمودن دسترسی به شبکه پهن -۳

 .های ارتباطی و فناوری اطالعات ارائه محتوای بومیهای زیرساختکاهش هزینه -۴

 .ICT روزآمد نمودن مصادیق خدمات عمومی اجباری -۵

المللی و منطقههای دولتی و غیردولتی با اپراتورهای بینگذاری مشترک بخشسرمایه -۶

 .ای

  .سنجیبا قابلیت اصالت IPv6 به IPv4 گذار از -۷
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منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی و شیوه تأمین آن در طول برنامه )میلیارد ریال( به : 5-16جدول 

 1393قیمت سال 

 هدف ردیف

منابع مالی موردنیاز از محل 

 درآمدهای عمومی

1395 1396 1397 

 ۲۲۳۰۰ ۲۲۲۰۰ ۲۲۲۰۰ باندهاخانوارها به پهندرصد  ۸۰ دسترسی  امکان ۱

۲ 
 ۲۰ مشترک به حداقلافزایش سرعت دسترسی 

 بر ثانیه مگابیت
۲۴۰۰ ۲۴۰۰ ۲۴۰۰ 

۳ 
سازی برابری ظرفیت ذخیره ۵افزایش حداقل 

 محتوای بومی
۳۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ 

 ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ برابری محتوای بومی ۵تولید  ۴

۵ 
درصدی خدمات دولت به صورت  ۱۰۰ارائه 

 الکترونیکی
۱۲۰۰ ۱۵۰۰ ۱۶۰ 

۶ 

اصلی دولت رائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی ا

 ۸۰)سالمت، آموزش، کشاورزی، بانکی و مالی( در 

 درصد روستاهای کشور

۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۶۰۰ 

۷ 
افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به 

 درصد کل درآمد خدمات پستی ۳۰حداقل 
۱۰۲۰ ۱۱۵۶ ۱۳۶۰ 

 ۱۶۰۰ ۱۳۶۰ ۱۲۰۰ درصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰ستقرار ا ۸

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ های امنیت شبکهسامانهدرصدی  ۱۰۰استقرار  ۹

۱۰ 
درصد  ۹۰باند به قراری امکان دسترسی پهنب

 روستاهای کشور
۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ 



 

 هفدهم: رفاه و بهزیستیفصل  ـ 17

 مقدمه ـ 1 ـ 17

و  یفرهنگ ،یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یهانهیزمشیپ نیتراز مهم یکی یستیرفاه و بهز

از  یاریدر بس یاجتماع تیعدالت و امن یکه به عنوان ابزار برقراراست. چنان یاسیس یحت

ر د یابرجسته گاهیشناخته شده و همواره جا یبر جامعه مدن یو مبتن افتهیتوسعه  یکشورها

را  یمعموال حالت یکشورها داشته است. واژه رفاه اجتماع نیا یمل یهایگذاراستیها و سبرنامه

هاست آن یو معنو یماد یازهایکننده ننیافراد جامعه از آنچه تأم هیکه در آن کل رساندیم

 ای( از خدمات یستمی)س یآن را نظام ،یاز رفاه اجتماع یگرید فیبرخوردار شوند و در تعر

اند که به منظور خدمت و کمک به افراد به وجود آمده دانسته یاعاجتم ینهادها ایموسسات 

تیظرف ها،تیاستعدادها، قابل شرفتیپ یتر براروابط مناسب نهیبهتر و زم یاست؛ تا سالمت، زندگ

با  یرفاه اجتماع یاصل ها را فراهم آورد. هدفها به منظور توسعه رفاه آنانسان یهاییو توانا ها،

در طول عمر  یزندگ بیخاطر از روند مطلوب و کم آس نانیو اطم شیآسا جادیا یهر گفتمان

 ،یریشگیپ فی، وظایاتوسعه فیبه عهده دارد که عبارتند از وظا یاصل فهیافراد بوده و چهار وظ

 .یتیحما فیو وظا یدرمان -ینوتوان فیوظا

 بنیاد شهید ـ 2 ـ 17

ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف )شامل  ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن یفلسفه وجود

 یاسالم یارزش یآنان براساس مبان تیآنان( و جلب رضا یهاشهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده

. باشدیو شهادت م ثاریفرهنگ، جهاد ا جیمنظور تروو توسعه و گسترش تعامل با آحاد جامعه به

و  نهیخدمات در زم نیترو اهداف خود متنوع تیمأمور یدر راستا ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

 یاو مشاوره یحقوق ،یآموزش ،یدرمان ،یبهداشت ،یاقتصاد ،یرفاه ،یاجتماع ،یفرهنگ یهاحوزه

 .دهدیرا به افراد تحت پوشش ارائه م



 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیگزارش │532

، تعداد ۱۳۹۷در سال  شهدا در سطح استان یتعداد کل گلزارها دیشه ادیبا آمار بن مطابق

 دانیتعداد کل شه نیچنشده است. هم یگلزار سامانده ۳۴۳تعداد  نیگلزار بوده که از ا ۳۴۵

درصد(  ۵۴از جانبازان استان )در حدود  یمیاز ن شیباشد. بیم دیشه ۲۰۴۷مزار در استان  یدارا

درصد قرار  ۴۱درصد با  ۵۰تا  ۲۵باشد و پس از آن جانبازان یدرصد م ۲۵جانبازان تا  بهمربوط 

 دهینفر رس ۱۱۳۰درصد رشد به  ۵۳/۴با  ۱۳۹۷در سال  دیشه ادیبن رانیبگیدارند. تعداد مستمر

 است.

 تعداد جانبازان و شهدای استان: 1-17جدول 

 شرح ردیف
سال 

1396 

سال 

1397 

 ۲۲۸۸ ۲۲۸۶ استان )نفر(درصد  ۲۵تعداد جانبازان تا  ۱

 ۱۷۳۲ ۱۵۹۳ درصد استان )نفر( ۵۰تا  ۲۵تعداد جانبازان  ۲

 ۱۶۸ ۱۶۲ درصد استان )نفر( ۷۰تا  ۵۰تعداد جانبازان  ۳

 ۵۸ ۵۶ درصد و باال استان )نفر( ۷۰تعداد جانبازان  ۴

۵ 
تعداد والدین و خانواده شهدای تحت پوشش خدمات بنیاد 

 شهید استان )نفر(
۵۹۸۹ ۵۸۹۳ 

 ۱۵۲۱ ۱۵۲۶ تعداد مشموالن دریافت حقوق )نفر( ۶

 ۱۱۳۰ ۱۰۸۱ تعداد مشموالن مستمری بگیر )نفر( ۷

 ۲۰۴۷ ۲۰۴۵ تعداد کل شهیدان دارای مزار در استان ۸
 : بنیاد شهید و امور ایثارگران استانمأخذ
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 1397تعداد جانبازان استان به تفکیک درصد جانبازی در سال : 1-17شکل 

 

 ۱۳۹۷در سال استان  ثارگرانیو امور ا دیشه ادیشده توسط سازمان بنمطابق آمار ارائه

 ریدرصد رشد متوسط در پنج سال اخ ۲/۵۸شده با برگزار یهاادوارهیها و تعداد مراسم و کنگره

 یو هنرها یطیمح غاتیتعداد تبل ،یبازه زمان نیاست. در ا دهیمراسم رس ۶۹۰( به ۱۳۹۷-۱۳۹۳)

است  دهیمورد رس ۱۳۴۶به  ۱۳۹۷درصد رشد داشته است و در سال  ۲/۱۱۱۲ ثارگرانیا یتجسم

مند بهره ی. تعداد خانوارهادهدیرا نشان م یو شهر یطیمح غاتیسازمان به امر تبل نیکه توجه ا

 بیکرده است. ضر دایخانوار کاهش پ ۱۴به  ۱۳۹۳خانوار در سال  ۱۳۳از خدمات مسکن از 

پنج  یاست که در بازه زمان دهیدرصد رس ۸/۳۵به  ۱۳۹۷در سال  ثارگرانیااشتغال  جادیپوشش ا

 .دهدیدرصد رشد را نشان م ۲۶سال گذشته 

 

۲۵جانبازان تا 
درصد 

۵۴%

۵۰تا ۲۵جانبازان 
درصد 

۴۱%

درصد ۷۰تا ۵۰جانبازان 
۴%

درصد به باال۷۰جانبازان 
۱%



 

 های مرتبط با ایثارگران استانشاخص گزیده: 2-17جدول 

 1393سال  واحد شاخص
سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

 سال

1397 

رشد 

متوسط 

 دوره

 - ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد حفظ پوشش بیمه همگانی ایثارگران

 ۶۸/۹۸ ۱۰۰ ۹/۹۹ ۹۹ ۹۸ ۵/۹۶ درصد حفظ پوشش بیمه مکمل ایثارگران

 ۴/۵۹۱ ۱۱۳۹ ۶۱۶ ۸۲۳ ۲۲۵ ۱۵۴ نفر پوشش کامل خدمات کمیسیون پزشکی

 ۲/۵۸ ۶۹۰ ۵۹۶ ۵۶۸ ۵۵۸ ۴۹۸ مراسم هارهوادها و یاتعداد مراسم و کنگره

 - - - - - - شماره تحریر و انتشار مجالت شاهد

تعداد تالیف و نشر کتاب مرتبط با فرهنگ ایثار و 

 شهادت
 ۳ ۱ ۳ ۲ ۵ ۴ عنوان

سازی و آوری، مستندهای جمعتعداد برنامه

 نگهداری آثار ایثارگران
 ۴۷ ۲۸ ۲۸ ۸۳ ۵۱ ۴۵ مورد

تعداد تبلیغات محیطی و هنرهای تجسمی 

 ایثارگران
 ۲/۱۱۱۲ ۱۳۴۶ ۱۲۵۶ ۱۱۵۶ ۹۸۳ ۸۲۰ مورد

 - - - - - ۳ باب تعداد مراکز فرهنگی

ضریب پوشش خدمات تامین مسکن ایثارگران 
 واجد شرایط

 ۸۶/۱ ۱/۲۰ ۱/۶۰ ۸۱ ۹۴ ۶۱ درصد

سازی زیست ضریب پوشش خدمات مناسب
 شخصی ایثارگران

 -۱۶ ۲۵ ۱۵ ۵۷ ۶۱ ۱۳۰ درصد



 

 1393سال  واحد شاخص
سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

 سال

1397 

رشد 

متوسط 

 دوره

 -۲۳/۲۵ ۱۴ - ۳۵ ۹۲ ۱۳۳ خانوار از خدمات مسکن مندبهرهتعداد خانوارهای 

 -۲۴ ۶ ۱۴ ۲۶ ۲۵ ۰ نفر تسهیالت بانک مسکن ایثارگران

 ۱۲ ۷۶۵۱۰ ۱۹۱۶۰۰ ۲۵۷۹۴۹ ۲۸۸۴۰۳ ۱۶۷۷۳۰ میلیون ریال میزان پرداخت وام مسکن

 ۵/۰ ۱۰۳۹ ۱۰۰۸۶ - - - نفر پوشش تسهیالت رفاهی و اجتماعی ایثارگران

 - ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد های اجتماعی ایثارگرانپوشش بیمه حفظ

 - ۵۹۵/۱۳ ۱۹۷/۸ ۱۵۸/۱۰ - - میلیون ریال سالمت ایثارگران تأمین هایهزینهپرداخت 

خدمات درمانی و  کنندهدریافتتعداد افراد 
 بهداشتی

 - ۱۵۸۲۲ ۱۷۰۹۸ ۱۷۹۰۹ ۲۰۷۲۹ ۱۸۱۷۰ نفر

از خدمات مشاوره و  مندبهرهتعداد افراد 
 مددکاری

 ۴۵/۸۵ ۵۲۴ ۳۷۵ ۱۳۹ ۸۸۴ ۴۰۸ نفر

 ۲۳۸/۵ ۳۱۲/۷ ۳۶۱/۶ ۶۹۲۰ ۲۷۰۰ ۲۹۰۰ میلیون ریال فرهنگی و ورزشی هایهزینهمیزان 

 ۳۰ ۲۵۱ ۹۵ ۲۱۳ ۱۴۷ ۱۷۰ نفر شده از تمهیدات اشتغال مندبهرهتعداد افراد 

 ۲۲ ۱۸۰۰ ۳۶۰ ۸۰۰ ۳۳۰۰ ۱۴۴۰ میلیون ریال میزان پرداخت وام اشتغال

مراکز جامع فرهنگی، ورزشی اندازی تکمیل و راه
 بخشیو توان

 ۵۸ ۷۵ ۶۰ ۵۵ ۵۰ ۵۰ درصد

 ضریب پوشش ایجاد اشتغال ایثارگران
 ها()استخدام در دستگاه

 ۲۶ ۸/۳۵ ۶/۱۴ ۳/۳۸ ۲۷ ۸۵ درصد



 

 1393سال  واحد شاخص
سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

 سال

1397 

رشد 

متوسط 

 دوره

ضریب پوشش آموزش های مهارتی شغلی و 
 افزایش فرصت های شغلی

 ۰ ۳ ۳ ۴ ۶ ۵ درصد

 ۰ ۹۹ ۹۸ ۹۸ ۹۹ ۹۹ درصد گلزار شهدا

از خدمات مشاوره و  مندبهرهتعداد افراد 

 مددکاری
 - - - - - - نفر

 ۴۱/۱ ۳۴۵ ۳۴۱ ۳۳۳ ۳۲۹ ۳۲۶ گلزار تعداد کل گلزار شهدا

 ۴۱/۱ ۳۴۳ ۳۳۶ ۳۲۹ ۳۲۷ ۳۲۴ گلزار تعداد گلزار ساماندهی شده

 تعداد کمک بالعوض مسکن در سطح ملی

 -۶/۲۹ ۶۷ ۸۳ ۱۷۲ ۱۹۷ ۳۰۲ نفر

 -۱۵/۲۹ ۲۷ ۳۳ ۶۹ ۷۹ ۱۲۰ زمین )تعداد(

وام )میلیارد 
 ریال(

- - - - - - 

 : بنیاد شهید و امور ایثارگران استانمأخذ
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نفر در  ۱۷۰در استان از  دیشه ادیاشتغال توسط بن داتیمند شده از تمهتعداد افراد بهره

درصد رشد داشته  ۳۰ یدوره زمان نیاست که در ا دهیرس ۱۳۹۷نفر در سال  ۲۵۱به  ۱۳۹۳سال 

 ۱۸۰۰به  ۱۳۹۳در سال  الیر ونیلیم ۱۴۴۰از  زیپرداخت وام اشتغال ن زانیاست. از لحاظ م

 است. دهیرس ۱۳۹۷سال  در الیر ونیلیم

 

 
 توسط بنیاد شهید در استان شده از تمهیدات اشتغال مندبهرهتعداد افراد : 2-17شکل 

 

 
 توسط بنیاد شهید استان میزان پرداخت وام اشتغال: 3-17شکل 
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 و فرهنگیگزارش اقتصادی، اجتماعی │538

 کمیته امداد ـ 3 ـ 17

 یو اجتماع یفرهنگ ،یتوجه به رفع مشکالت فراوان اقتصاد یانقالب اسالم یروزیبا پ

اقشار  یازهایو رفع ن یتوانمندساز یبرا ازیمورد ن یهابرنامه ینیبشیطبقات محروم جامعه و پ

 ازمندانیاز ن یریو دستگ تیکه لزوم حما یادولتمردان قرار گرفت به گونه ژهیمحروم مورد توجه و

 ۲۲قرار گرفت و  رانیا یاسالم یجمهور سینظام تازه تأس یهاجامعه در صدر برنامه رومانو مح

و  تیحما مدت نامحدود و به منظور یامداد امام برا تهیکم ،یانقالب اسالم یروزیروز پس از پ

 شد. سیتأسبه محرومان و مستضعفان و خودکفا نمودن آنان  یدگیرس

از افراد و  تیو حما یامداد امام با تمرکز بر امدادرسان تهیکم تیو استمرار فعال آغاز

 جیو ترو شانیهدفمند از ا تیو عزت نفس آنان، حما یکرامت انسان تیبا رعا ازمندین یهاخانواده

فقر  افتهینظام دیاز تول یریشگیپ یتحت پوشش، تالش برا یهاافراد و خانواده انیفرهنگ کار م

 یماعخدمات اجت هیارا ازمند،یاقشار ن داریکسب و کار و اشتغال پا یکشور، کمک به بهبود فضا در

دن نمو ریفراگ ،یاجتماع مهیشامل توسعه پوشش ب ازمندانین یدر جهت توانمندساز یتیو حما

 دان،ازمنین شتیاعم از مسکن، آموزش و مع هیپا یتیخدمات حما یفیکم و ک یدرمان و ارتقا مهیب

ستمر تالش م تیو در نها یحسنه اسالم یهاو نشر سنت یکوکاریو ن ثاریفرهنگ انفاق و ا جیروت

از محرومان صورت  یو معنو یماد یهاتیمربوط به انجام حما یهاتیشدن فعال یمردم یبرا

 گرفته است.

 ینیامداد امام خم تهیکم سیاهداف تاس نیتراز مهم یبرخ ـ 1 ـ 3 ـ 17

و عزت  یکرامت انسان تیبا رعا ازمندین یهااز افراد و خانواده تیو حما یامدادرسان •

 .نفس آنان

 .تحت پوشش یهاافراد و خانواده انیفرهنگ کار، م جیو ترو شانیهدفمند از ا تیحما •

 .فقر در کشور افتهینظام دیاز تول یریشگیپ یتالش برا •

 .ازمندیاقشار ن داریکسب و کار و اشتغال پا یکمک به بهبود فضا •

شامل توسعه  ازمندان،ین یدر جهت توانمندساز یتیو حما یارائه خدمات اجتماع •

 .درمان مهینمودن بریو فراگ یاجتماع مهیپوشش ب
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 .دانازمنین شتیاز قبیل مسکن، آموزش و مع ه،یپا یتیخدمات حما یفیکم و ک یارتقا •

 .یحسنه اسالم یهاو نشر سنت یکوکاریو ن ثاریفرهنگ انفاق و ا جیترو •

و  یماد یهاتیمربوط به انجام حما یهاتیشدن فعال یمردم یتالش مستمر برا •

 .از محرومان یمعنو

در  ینیامداد امام خم تهیکم یدیکل یهاعملکرد شاخص لیتحل ـ 4 ـ 17

 استان

 یامداد امام در پنج سال گذشته ثابت بوده و رشد تهیتحت پوشش کم یروستاها تعداد

نفر  ۱۵۷۱۰۲به  ۱۳۹۳نفر در سال  ۱۰۵۸۸۰ تعداد کل خانوار تحت پوشش از یداشته است. ولن

آموزان دانشتعداد  ۱۳۹۷درصد رشد داشته است. در سال  ۴/۴۸است که  دهیرس ۱۳۹۷در سال 

درصد رشد داشته است و  ۴/۵۴مورد بوده که در پنج سال گذشته  ۴۷۶۹۳امداد  تیمورد حما

 یسازاست. با توجه به فرهنگ داشته شیدرصد افزا ۲/۴۸ زیامداد ن تیحما مورد انیتعداد دانشجو

 انیتعداد حام یهاو کمک همنوعان رشد شاخص یو فداکار ثاریو فرهنگ ا یدوستو حس نوع

درصد کاهش  - ۷/۱۹ زانیبه م انیبه حام شدهیمعرف تامیدرصد است و تعداد ا ۲/۱۱ زانیبه م

 داشته است.



 

 های کلیدی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان سیستان و بلوچستان )میلیون ریال(عملکرد شاخص: 3-17جدول 

 عنوان شاخص ردیف
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

 سال

1396 

سال 

1397 

نسبت  97درصد تغییرات از سال 

 93به سال 

 ۰ ۶۷۶۴ ۶۷۶۴ ۶۷۶۴ ۶۷۶۴ ۶۷۶۴ تعداد روستاهای تحت پوشش ۱

 ۴/۴۸ ۱۵۷۱۰۲ ۱۰۴۳۲۰ ۹۸۵۰۲ ۱۰۷۴۴۵ ۱۰۵۸۸۰ تعداد کل خانوار تحت پوشش ۲

 ۴۲ ۳۷۶۵۳۱ ۲۳۸۸۰۶ ۲۲۶۰۵۷ ۲۶۳۳۹۱ ۲۶۵۲۱۸ تعداد کل نفرات تحت پوشش ۳

۴ 
میزان پرداختی به خانوارهای مددجویی و 

 شهید رجایی
۸۶۱۰۰۰ ۷۳۹۰۰۰ ۸۶۸۰۰۰ ۱۵۴۹۵۷۶ ۴۰۰۹۷۱ ۴/۵۳- 

 ۹/۷ ۱۵۷۶ ۱۶۱۲ ۱۴۵۰ ۱۶۹۷ ۱۴۶۱ تعداد خانوار تحت پوشش زندانی ۵

 ۸/۶ ۵۵۳۱ ۵۳۲۸ ۵۰۳۳ ۶۰۶۲ ۵۱۷۸ تعداد نفرات تحت پوشش زندانی ۶

 ۹/۱۴۹ ۸۸۱۵۵ ۲۷۲۹۳۶ ۱۵۸۸۱ ۱۵۳۹۸ ۳۵۲۷۸ تعداد نفرات موردی ۷

 -۵/۱ ۴۴۰۲۸ ۴۳۹۲۲ ۴۳۸۷۶ ۴۴۸۷۰ ۴۴۷۱۹ شدهبیمهتعداد افراد  ۸

 ۸/۱۶۲ ۲۲۵۲۰۹ ۱۰۳۳۳۹ ۱۵۵۳۱۱ ۱۵۷۷۰۷ ۸۵۶۸۵ هزینه خدمات درمانی و بهداشتی ۹

 ۲۵ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۵۳ ۲۶۱ ۲۲۴ تعداد مراکز طرف قرارداد ۱۰

 ۴/۵۴ ۴۷۶۹۳ ۳۴۰۰۱ ۳۲۱۴۴ ۳۳۹۷۸ ۳۰۸۹۱ پوشش آموزتحتدانشتعداد  ۱۱

 ۲/۴۸ ۶۴۹۱ ۴۲۵۷ ۳۸۶۸ ۴۶۷۳ ۴۳۸۰ تعداد دانشجویان تحت پوشش ۱۲

 ۱/۷۵ ۸۶۴۲۹ ۹۱۰۸۱ ۷۳۴۴۰ ۴۱۲۱۲ ۴۹۳۴۷ هزینه خدمات فرهنگی ۱۳

 ۹/۱۰۵ ۳۶۴۹ ۲۳۵۰ ۱۰۴۸ ۱۸۳۴ ۱۷۷۲ عمرانی هایفعالیتتعداد  ۱۴

 ۸/۴۷۰ ۲۱۶۶۲۹ ۱۷۷۸۳۸ ۴۴۷۲۳ ۶۸۵۶۳ ۳۷۹۵۰ عمرانی هایفعالیتهزینه  ۱۵

 ۲/۳۶۹ ۶۷۹۴ ۳۹۹۴ ۷۰۹۹ ۸۲۵۷ ۱۴۴۸ شدهدادهتعداد نوعروسان جهیزیه  ۱۶



 

 عنوان شاخص ردیف
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

 سال

1396 

سال 

1397 

نسبت  97درصد تغییرات از سال 

 93به سال 

 ۸/۶۴۴ ۱۹۳۶۳۶ ۱۰۳۶۲۴ ۱۰۶۹۳۳ ۱۸۲۰۳۸ ۲۵۹۹۷ هزینه جهیزیه ۱۷

 -۷/۱۹ ۲۱۵۱۴ ۱۷۲۱۱ ۲۵۷۱۳ ۲۸۸۶۹ ۲۶۸۰۰ به حامیان شدهمعرفیتعداد ایتام  ۱۸

 ۲/۱۱ ۲۴۲۳۰ ۲۱۳۶۱ ۲۱۷۱۶ ۲۸۹۳۰ ۲۱۷۹۸ تعداد حامیان ۱۹

 ۵/۱۹۱ ۱۷۷۷۹۲ ۱۰۸۶۰۷ ۸۴۰۰۰ ۶۸۰۸۵ ۶۱۰۰۰ مبلغ دریافتی از حامیان ۲۰

 ۹/۴ ۹۳۸ ۱۷۴۹ ۸۹۹ ۸۶۵ ۸۹۴ تعداد وام خودکفایی امداد ۲۱

 ۹۶ ۱۱۹۲۴۹ ۱۹۷۶۹۹ ۱۰۹۷۶۲ ۹۱۱۳۹ ۶۰۸۵۴ مبلغ وام خودکفایی امداد ۲۲

 ۱/۲۷ ۳۰۵۸ ۳۳۹۸ ۳۱۶۰ ۳۸۶۹ ۴۱۹۵ تعداد وام از تسهیالت بانکی ۲۳

 ۵/۸۳ ۶۶۷۳۷۶ ۴۵۴۱۶۵ ۳۳۵۳۴۵ ۳۸۱۳۵۵ ۳۶۳۶۸۰ تسهیالت بانکی مبلغ وام از ۲۴

۲۵ 
 هایطرحتعداد کل خانوار تحت پوشش 

 خودکفایی
۵۳۱۵۴ ۵۸۲۴۳ ۶۰۱۷۹ ۶۰۲۰۸ ۶۴۲۰۸ ۸/۲۰ 

 -۳/۰ ۹۳۱۳ ۶۷۶۵ ۷۴۳۶ ۸۰۸۸ ۹۳۴۵ پرداختی الحسنهقرضتعداد وام  ۲۶

 ۱/۲۹۱ ۳۲۰۶۲۳ ۱۹۲۱۴۴ ۱۴۷۸۳۳ ۸۱۵۸۵ ۸۱۹۸۱ پرداختی الحسنهقرضمبلغ وام  ۲۷

 -۷/۱۸ ۶۵۰۰۵ ۷۱۳۱۶ ۶۹۰۱۹ ۷۸۱۴۴ ۷۹۹۲۸ تعداد صندوق صدقات ۲۸

 ۷/۹ ۲۵۶۵۲ ۲۴۸۳۳ ۲۳۶۳۴ ۲۴۷۶۹ ۲۳۳۷۵ صندوق صدقات آوریجمعمبلغ  ۲۹

 ۱۹۵ ۵۸۹۹۸۴ ۴۹۵۱۸۹ ۲۲۳۷۰۳ ۱۸۶۴۵۸ ۲۰۰۰۲۰ کل درآمدهای اختصاصی ۳۰

 ۱۳۹۷ استان: اداره کل کمیته امداد امام خمینی و سالنامه آماری مأخذ



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│542

 
 تعداد حامیان و ایتام معرفی شده به حامیان در استان: 4-17شکل 

 

 
 در استان میزان پرداختی به خانوارهای مددجویی و شهید رجایی: 5-17شکل 

 

و  ۱/۷۵ بی( به ترت۱۳۹۳-۱۳۹۷در پنج سال گذشته ) یو عمران یخدمات فرهنگ نهیهز

عروسان با رشد نو هیزیهجبابت  یپرداخت نهیهز زانیم نیچندرصد رشد داشته است. هم ۹/۱۰۵

 زانیم نیترشیاست. ب دهیرس ۱۳۹۷در سال  الیر ونیلیم ۱۹۳۶۳۶به  یدرصد ۸/۶۴۴ ریچشمگ

 باشد.یم "یبانک التیوام از از تسه"استان مربوط به شاخص  ینیخم مامداد اما تهیکم یپرداخت
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درصد در پنج سال گذشته رشد داشته است و به  ۵/۱۹۱ زانیبه م انیاز حام یافتیمبلغ در

 است. دهیرس ۱۳۹۷در سال  الیر ونیلیم ۱۷۷۷۹۲

 

 
 1397استان در سال  داد امام خمینیهای کلیدی کمیته امعملکرد برخی شاخص: 6-17شکل 
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 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│544

 بهزیستی ـ 5 ـ 17

جامعه، سازمان  ریپذبیآس فیط یدر جهت سامانده ینهاد دولت نیترعمده شکیب

. از دار استرا عهده ینیسنگ یهاتیو مسئول فیجهت وظا نیاز چند یستیاست. بهز یستیبهز

سازمان محول شده است و از  نیاز معلوالن جامعه به ا یمیعظ لیرفاه خ نیتام تیمسئول ییسو

از زنان و کودکان محروم نگه داشته  یاریبس تیدادن به وضع امانسر و س فهیوظ گرید یسو

انقالب  یروزی. پس از پردیگیم یجا یستیسازمان بهز یهاتیمسئول طهیدر ح زیشده جامعه ن

 تیبخش فعال نیکه در ا یتیو حما هیریخ یهاکشور از ادغام سازمان یستیسازمان بهز ،یاسالم

 را برشمرد: ریتوان موارد زیسازمان م نیا فیوظا ملهآغاز به کار کرد. از ج کردند،یم

   .هاخدمات مختلف به آن هیو ارا ازمندیو ن سرپرستیب یهااز خانواده تیحما •

 .نوجـوانانتلف به عموم کودکان و خدمات مخ هیارا •

   .سرپرستیاز کودکان و اطفال ب یو نگهدار تیحما •

  .یابانیاز کودکان خ یو نگهدار تیحما ،یسامانده •

   .یمنحرفان اجتماع تیترب دیتجد •

   .بیو افراد در معرض آس یاجتماع دگانیدبیمختلف به آس خدمات هیارا •

 .دار کشورزنان خانه یتماعاج همیب •

   .ازمندین دگانیدبیمعلوالن و آس تام،یا ازیمورد ن هیزیجه نیتأم •

   .مزمن یروان مارانیبه معلوالن، سالمندان و ب یو توانبخش یخدمات درمان هیارا •

 .یخشتوانب رقابلیلوالن غمع یو نگهدار تیحما •

   .ازمندیسالمندان ن یو نگهدار تیحما ،یسامانده •

   .مزمن یروان مارانیب یو نگهدار تیحما ،یسامانده •

   .به معلوالن یخدمات آموزش هیارا •

   .توانانمعلوالن و کم ژهیو ورزش و یبدن تیخدمات ترب •

  .یجذام مارانیبه ب یو توانبخش یتیارائه خدمات حما •

   .هاتیاز معلول یریشگیپ •

  .(یـ کودک آزار یخودکش)از جمله طالق ـ یاجتماع یهابیاز آس یریشگیپ •

   .به جامعه یشناختروان یاخدمات مشاوره هیارا •
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  .(یو اجتماع ی)فرد یزندگ یهاآموزش مهارت •

   .به موادمخدر ادیاز اعت یریشگیپ •

   .معتادان یدرمان و بازتوان •

   .ادیاز اعت یناش بیبه منظور کاهش آس یخدمات تخصص هیارا •

   .هاآن یسازو توانمند افتهیاز معتادان بهبود تیحما •

   .یخدمات درمان مهیهدف از نظر ب یهاپوشش قراردادن گروهتحت •

داوطلب و مؤسسات  یهاگروه تیها و فعالجلب مشارکت قیموجبات و تشو نیتأم •

   .یردولتیغ

 خانه کودکان رخوارگاه،یمهدکودک، ش سیتأس انیمتقـاض یبرا تیصدور پروانه فعال •

 یارددکم کینیتران و زنان، کلخانه سـالمت دخـ ،یابانیکودکان خ یمرکز نگهدار سرپرست،یب

 .یاعمرکز مشاوره اجتم ،یخدمات اجتماع ساورژان ،یاجتماع

 هیریو خ یردولتیها و مؤسسات غنانجم سیتأس انیمتقاضـ یبرا تیصدور پروانه فعال •

   .هاآن تیو نظارت بر فعال دکننیم تیفعال یتسیاهداف بهز یتاکه در راس

   .هدف یهاگروه یاو حرفه یفن یهاآموزش مهارت •

   .هاآن یهدف سازمان و توانمندساز یهاگروه یبرا یشغل یهافرصت جادیا •

  .سازمان هدف یهاگروه ازیمسکن موردن نیکمک به تأم •

 .در کشور یستیخدمات بهز ازیمورد ن یانسان یرویآموزش ن •

 استان یستیبهز یهاعملکرد شاخص ـ 1 ـ 5 ـ 17

های مرکز آسیب ۴۰سرپرست، مرکز نگهداری کودکان بی ۱۵تعداد  ۱۳۹۷درسال 

خانه سالمت،  دیده اجتماعی،های بازپروری زنان و دختران آسیباجتماعی شامل فعالیت واحد

های فردی، خانوادگی و اجتماعی، مداخله در ساماندهی کودکان خیابانی، مداخله در بحران

 ۱۱۲۳ ای سالمت کودک و طرح تلفن کودک وسرهش طالق، مهمانخانواده به منظورکا

مهدکودک به صورت دولتی و غیردولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی وجود 

 داشته است.



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│546

 

و افراد خدمت استان تعداد افراد تحت پوشش معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی: 4-17جدول 

 گیرنده

 شرح
سال 

1393 
 1396سال  1395سال  1394سال 

سال 

1397 

 ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۵۶ ۱۳۷ ۱۵۱ سرپرستنگهداری کودکان بی

 ۳۶۸۵۲ ۴۳۴۴۱ ۵۰۳۴۳ ۲۱۷۷۷ ۷۲۸۱۵ های اجتماعیآسیب

 ۳۰۹۲۲ ۲۹۸۲۱ ۲۲۹۰۰ ۲۱۷۲۵ ۱۹۶۶۲ مهدهای کودک
 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان  :مأخذ

 

 
کننده از خدمات ارائه شده توسط معاونت اجتماعی اداره کل استفاده توزیع مددجویان: 7-17شکل 

 1397بهزیستی استان در سال 
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 بخشی اداره کل بهزیستی استانمعاونت توان گیرنده تحت پوششتعداد و افراد خدمت: 5-17جدول 

 شرح
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

 ۴۱۲ ۳۹۶ ۳۶۱ ۳۷۱ ۲۹۸ تعداد بیماران ذهنی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بیماران دهان و بلع

 ۴۷ ۴۳ ۴۰ ۴۰ ۴۰ بیماران جسمی حرکتی

 ۵۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ بیماران ضایعه نخاعی

 ۳۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ بینا و نابینابیماران کم

 ۱۵۹ ۱۳۵ ۷۸ ۷۸ ۷۸ شنوا و ناشنوابیماران کم

 ۷۳ ۷۰ ۵۰ ۴۰ ۴۰ تعداد افراد سالمند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بیماران روانی

 ۷۳ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۰ تعداد افراد نافذ رشد

گیرنده در تعداد افراد خدمت

 آموزیحرفه
۱۴۶ ۱۴۶ ۱۷۱ ۱۷۱ ۲۰۸ 

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
 

 
بخشی اداره نخدمات ارائه شده توسط معاونت تواکننده از توزیع مددجویان استفاده: 8-17شکل 

 1397کل بهزیستی استان در سال 

 

ی از سالمندان، مرکز حمایت ۲مرکز حمایتی از معلوالن ذهنی،  ۱۰، تعداد ۱۳۹۷ درسال

بینا و نابینا، ی حرکتی، ضایعه نخاعی و افراد کمشنوا و ناشنوا، برای افراد جسممرکز حمایتی کم ۴

ورت روزانه تحت پوشش معاونت توانمرکز حمایتی دولتی و غیردولتی به ص ۱نافذ رشد هر کدام 



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│548

مرکز صدای  ۱چنین در این سال تعداد اند. همالیت و ارائه خدمات اشتغال داشتهبخشی به فع

مرکز اعتیاد به صورت دولتی و  ۷۸مرکز مشاوره ژنتیک و  ۲رکز مشاوره حضوری، م ۳۷مشاور، 

پیشگیری اداره کل بهزیستی وجود داشته است. شایان ذکر است  وشش معاونتغیردولتی تحت پ

نبلی چشم مورد معاینه قرار گرفتههزار کودک جهت پیشگیری از ت ۱۷۰حدود  ۱۳۹۷در سال 

مربوطه، اطالعات دقیقی از مراکز پیشگیری از تنبلی چشم قابل  اند اما طبق اظهارات دستگاه

 ارائه نیست.

 
کننده از خدمات ارائه شده توسط معاونت پیشگیری اداره هتوزیع مددجویان استفاد: 9-17شکل 

 1397کل بهزیستی استان در سال 
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 دهنده خدمات بازتوانی معتادین در استان برحسب سالواحدهای ارائه: 10-17شکل 

 

بهزیستی،  کل اداره معاونت اجتماعی بگیرمستمری خانوارهای تعداد ۱۳۹۷ سال در

 داشته است که در بخش معاونتدرصد رشد  ۴/۰خانوار بوده است که نسبت به سال قبل  ۸۴۷۲

 ۱۰۳۱۶عداد ت ،باشدمی بخشی، روانی ترخیص از مراکز و روانی مزمنبخشی که شامل توانتوان

دهد. در حوزه درصد کاهش را نشان می ۳/۰ال قبل اند که نسبت به سخانوار تحت پوشش بوده

درصد به خود اختصاص  ۹۵ش با بخبگیران را افراد توانبخشی، سهم عمده مستمریاونت توانمع

 اند.داده

 بگیر اداره کل بهزیستی استانتعداد خانوارهای مستمری: 6-17جدول 

 شرح
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

 ۸۴۷۲ ۸۴۳۸ ۸۱۹۴ ۸۲۱۰ ۸۱۳۱ معاونت اجتماعی

معاونت 
 بخشیتوان

 ۹۷۸۱ ۹۸۱۶ ۹۸۱۵ ۹۸۱۵ ۹۸۱۵ بخشیتوان

روانی ترخیص از 
 مرکز

۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ 

 ۳۳۸ ۳۳۸ ۳۳۸ ۳۳۸ ۳۳۸ روانی مزمن
 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│550

 استان در کشور  یستیبهز گاهیجا یبررس ـ 2 ـ 5 ـ 17

 ۱۳۹۷و بلوچستان در سال  ستانیس "یستیتحت پوشش بهز انیتعداد مددجو "لحاظ  از

اول  گاهیدر جا بیترتتهران و خوزستان به ،یخراسان رضو یهادر رتبه هشتم قرار دارد. استان

 نیترسمنان، زنجان و قم کم یهاتحت پوشش قرار دارند و استان یمددجو نیترشیتا سوم ب

و  ستانیبعد خانوار در استان س کهنیبا توجه به ا یاند. از طرفداده قراررا تحت پوشش  تیجمع

 "تحت پوشش انیخانوار مددجو تیجمع"باشد؛ از لحاظ یم یبلوچستان باالتر از متوسط کشور

شیچهارم ب گاهیتهران و خوزستان در جا ،یو بلوچستان پس از خراسان رضو ستانیاستان س

 مددجو در کشور قرار دارد. خانوارتعداد  نیتر
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 مددجویان تحت پوشش برحسب جنس به تفکیک استانتعداد : 11-17شکل 

 



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│552

 
 ۱۳۹۷سالنامه آماری بهزیستی کشور : مأخذ

 خانوار مددجویان تحت پوشش برحسب جنس به تفکیک استانجمعیت : 12-17شکل 
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 ۱۳۹۷سالنامه آماری بهزیستی کشور : مأخذ

 توزیع درصد جمعیت خانوار مددجویان تحت پوشش به تفکیک استان: 13-17شکل 

 

 کشور یستیشده توسط سازمان بهزغلشا رندهیگخدمت

ت کشور نسب یستیبوده و توسط سازمان بهز لیاز موارد ذ یکیاست که مشمول  یفرد 

 :شودیاقدام م یاشتغال و یگرلیبه تسه

 کشور باشد؛ یستیتحت پوشش سازمان بهز افتهیاشتغال ی( مددجوالف

 یستیتحت پوشش سازمان بهز یاشتغال خانوار مددجو طیواجد شرا یاز اعضا یکی( ب

 ای یبخشو توان یابیارز تهی)کم یتخصص یهاتهیکم صیمذکور به تشخ یکشور بوده که مددجو

 کار کردن نداشته باشد. ییکشور توانا یستی( سازمان بهزیتوانمندساز تهیکم



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│554

کشور در مراکز  یستیسازمان بهز یبر اساس مجوزها یباشد که اشتغال و ی( فردج

ورت ص یشده به بخش خصوصمراکز واگذار ایکشور  یستیتحت نظارت سازمان بهز یردولتیغ

 گرفته است.

 گاهیدر جا ۱۳۹۷در سال  افتهیاشتغال رندهیگنفرخدمت ۱۴۹۳و بلوچستان با  ستانیس

 نیو لزوم توجه به اشتغال ا ستین یها قرار دارد که رتبه مطلوباستان ریسا انیشانزدهم در م

 جانیو آذربا یاصفهان، خراسان رضو یها. استانشودیم ازین شیاز پ شیقشر از جامعه در استان ب

 در کشور قرار دارند. ۱۳۹۷در سال  افتهیتغالاش رندهیگاول تا سوم افراد خدمت گاهیدر جا یشرق
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 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری بهزیستی کشور 

 یافته به تفکیک استانگیرندگان اشتغالتعداد خدمت: 14-17شکل 

 

 یستیبه سازمان بهز یمردم یکشور )کمک نقد یستیبا سازمان بهز یمشارکت نقد

 کشور(

به صورت آگاهانه و داوطلبانه  یحقوق ای یقیاست که پرداخت آن توسط شخص حق یوجه

سازمان در قبال  نیکشور به ا یستیسازمان بهز یهاخاص مطابق با اهداف و برنامه ایعام  تیبا ن

 یهاروش ریسا ایکشور(  یستی)سازمان بهز یمردم یهابه حساب مشارکت زیوار د،یاخذ رس



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│556

، دستگاه خودپرداز بانک قیوجه از طر افتیکشور مانند در یستیسازمان بهز طشده توسینیبشیپ

 .ردیپذیپرداخت همراه، صورت م ایتلفن بانک  ،ینترنتیدرگاه ا

 

به سازمان  یمردم یرنقدیکشور )کمک غ یستیبا سازمان بهز یرنقدیمشارکت غ

 کشور( یستیبهز

ه وطلبانبه صورت آگاهانه و دا یحقوق ای یقیاست که توسط شخص حق یملک ای کاال

 یالیشود و ارزش ریسازمان اهدا م نیکشور به ا یستیسازمان بهز یهامطابق با اهداف و برنامه

 آن قابل محاسبه است.

 

 کشور( یستی)سازمان بهز یمشارکت خدمات

و  مطابق با اهداف یحقوق ای یقیآگاهانه و داوطلبانه است که توسط شخص حق یتیفعال

سازمان انجام  نیکشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت به ا یستیسازمان بهز یهابرنامه

 آن قابل محاسبه است. یالیشده و ارزش ر

 ستانیس استان "یمراکز دولت"یو خدمات یرنقدیغ ،ینقد یهامشارکت زانیلحاظ م از

 زانیم "در شاخص  نیچن. همص داده استاه نوزدهم را در کشور به خود اختصبلوچستان رتب

و کرمانشاه با  المیا یهابه همراه استان "هیریمراکز خ یو خدمات یرنقدیغ ،ینقد یهامشارکت

 رتبه در کشور قرار دارد. نیترنییدر پا الیصفر ر
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 ۱۳۹۷سالنامه آماری بهزیستی کشور : مأخذ

 های نقدی، غیرنقدی و خدماتی مراکز دولتی به تفکیک استانمیزان مشارکت: 15-17شکل 

 

 



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│558

 
 ۱۳۹۷سالنامه آماری بهزیستی کشور : مأخذ

 استان کیبه تفک هیریمراکز خ یو خدمات یرنقدیغ ،ینقد یهامشارکت زانیم: 16-17شکل 
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 کشور( یستیزنان )تحت پوشش سازمان بهز اریگروه هم

ه کشور است ک یستیتحت پوشش سازمان بهز ازمندین یمتشکل از زنان خانوارها یگروه

با هدف  یگروه یهاتیو استفاده از قابل یو اجتماع یبه استقالل اقتصاد یابیبه منظور دست

 لیاقدام به تشک توانندینموده و م تیکشور فعال یستیسازمان بهز تیخود، با حما یتوانمندساز

 .ندینما یشرکت تعاون

در  یزنان پس از خراسان رضو اریگروه هم ۷۴و بلوچستان با  ستانیس ۱۳۹۷سال  در

زنان و تالش یحام یگروه ها یهایریگینشان از توجه و پ نیدوم در کشور قرار دارد که ا گاهیجا

 چند ساله دارد.  نیاستان در ا یستیسازمان بهز یها

 



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│560

 
 ۱۳۹۷سالنامه آماری بهزیستی کشور : مأخذ

 استانهای همیار زنان به تفکیک روهوضعیت گ: 17-17شکل 

 

 و ستانیاستان س یستیتحت پوشش سازمان بهز ازمندین یآموزان خانوارهاتعداد دانش

سوم  گاهیدر جا یباشد که استان را پس از خوزستان و خراستان رضوینفر م ۷۷۸۲بلوچستان 
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تحت پوشش پس از خراسان  یخانوارها انیاز نظر تعداد دانشجو نیچن. همدهدیقرار م یکشور

 قرار دارد. یچهارم کشور گاهیدر جا انخوزستان و تهر ،یرضو

 



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│562

 
 ۱۳۹۷سالنامه آماری بهزیستی کشور : مأخذ

 آموزان خانوارهای نیازمند تحت پوشش به تفکیک استانتعداد دانش: 18-17شکل 
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 ۱۳۹۷سالنامه آماری بهزیستی کشور : مأخذ

 تعداد دانشجویان خانوارهای تحت پوشش بر حسب جنس به تفکیک استان: 19-17شکل 

 

  



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│564

 جمعیت هالل احمر ـ 6 ـ 17

المنفعه که و عام یامداد یابه عنوان موسسه رانیا یاسالم یهالل احمر جمهور تیجمع

خود  تیبرخوردار است در امر قبل از حادثه عمده فعال تیبه هشتاد سال فعال کینزد اتیاز تجرب

 دیمتمرکز نموده است و معتقد است که مردم با هیاول یهاو آموزش کمک یرا به موضوع آمادگ

 یرانیهالل احمر آن است که در هر خانواده ا تیکند و شعار جمعیباور کنند که حادثه خبر نم

آموزش  یامکانات خود را برا هیاساس کل نیبر هم .وجود داشته باشد دهیدفر آموزشن کیحداقل 

 .نموده است جیبس یهمگان

آن کمک یاصل فهیاست که وظ یالمللنیب یالتیسرخ و هالل احمر تشک بیصل نهضت

ارائه خدمات بشردوستانه  نیچنو هم یعیطبریو غ یعیاز حوادث طب دهیدبیبه افراد آس یرسان

 .باشدیجامعه م ریپذبیآس به افراد

 هالل احمر تیجمع فیاهم وظا ـ 1 ـ 6 ـ 17

 .در هنگام بروز حوادث و سوانح یارائه خدمات امداد-۱

  .مترقبهریدر حوادث غ هیاول یهاارائه کمک-۲

  .یارسال کمک و اعزام عوامل امداد-۳

  .یو ارائه خدمات اجتماع یبخشکمک به امر توان -۴

 .مقابله با حوادث و سوانح یو اقدام در جهت آمادگ یزیربرنامه -۵

 و کمک به امر سالمت  یاالم بشر نیتالش در جهت تسک -۶

  .و توسعه مشارکت جوانان تیاداره امور جوانان جمع -۷

 .یمرکز بهداشت ازیمورد ن یپزشک زاتیو تجه لیدارو و وسا هیکمک به ته -۸

 هالل احمر در استان تیجمع یدیکل یهاعملکرد شاخص لیتحل ـ 2 ـ 6 ـ 17

 کرد.  میتوان به چند دسته تقسیهالل احمر را م تیجمع اعضا

 ل، کارگری، طالب، دانشجویی، دانشهای غنچه هاله جوانان: شامل شاخهخشا یاعضا

 باشد.آموزی و آزاد و پیشاهنگی می
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 نند.کهای مالی به سازمان کمک میاعضا: افرادی هستند که از طریق کمک 

 های مشارکت، داوطلبان: افرادی هستند که به ارائه خدمات پرداخته و شامل گروه

 هدایت، حمایت و مهارت هستند.

 هالل احمر بوده و در همه حوادث  تیجمع اریقت در اختوامدادگران: که به صورت تمام

 و سوانح کشور حضور فعال دارند.

 ۲۱۷۵۱به  ۱۳۹۳نفر در سال  ۱۰۲۴۴شاخه جوانان از  یتعداد اعضا دهدینشان م آمارها

حال تعداد اعضا با  نی. با ادهدیدرصد رشد را نشان م ۱۱۲است که  دهیرس ۱۳۹۷نفر در سال 

درصد  -۷/۵۲ زیاست. تعداد امدادگران ن دهیرس ۱۳۹۷نفر در سال  ۲۱درصد کاهش به  -۵/۶۹

 است. دهینفر رس ۲۸۲۸و به  افتهیکاهش 

 

 تعداد اعضا، داوطلبان و امدادگران جمعیت هالل احمر: 20-17شکل 

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  شرح

 ۲۱۷۵۱ ۲۱۷۵۱ ۲۰۳۳۵ ۲۹۷۹ ۱۰۲۴۴ های جواناناعضا شاخه

 ۲۱ ۴۱ ۱۴ ۱۸۸ ۶۹ اعضا

 ۴۷۳۱ ۱۶۱۶ ۱۴۴۳ ۲۱۹۰ ۱۴۷۶ داوطلبان

 ۲۸۲۸ ۵۱۳۴ ۴۰۲ ۳۶۰ ۵۹۸۰ امدادگران
 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

 

نفر مصدوم و مجروح  ۱۳۹۴با  ۱۳۹۷اتفاق افتاده در پنج سال گذشته، سال  یهادر زلزله

 ریاخ یهالیهالل احمر استان در س تیشده را داشته است. جمعتعداد مجروح امداد نیترشیب

در سال  لیمورد س ۴۸داشته است.  یاشده است عملکرد گسترده یکه در سطح استان جار

 نیترشینفر شده است. ب ۱۰۱۹۷که منجر به مصدوم شدن  حادث شدهدر استان  ۱۳۹۷

رانش زمین، ریزش کوه، خشکسالی،  لحوادث شام ریحوادث استان مربوط به سا نیمجروج

 باشد.ای میطوفان شن، گردباد و تصادفات جادهصاعقه، 

 



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│566

 های جمعیت هالل احمر ایران در حوزه امداد و نجاتفعالیت: 21-17شکل 

 

 
 به تفکیک حادثه 1397تعداد مصدومین و مجروجین حوادث استان در سال : 22-17شکل 

 

دوره در  ۴۳۵هالل احمر استان از  تیشده توسط جمعبرگزار یآموزش یهاتعداد دوره

 دایپ شیافزا اندنفر در آن شرکت داشته ۱۴۹۷۹ که ۱۳۹۷دوره در سال  ۵۴۱به  ۱۳۹۳سال 

شده با برگزار یآموزش یهاتعداد دوره نیترشیداشته است. ب یدرصد ۳/۲۴کرده است که رشد 
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 یآموزش یهاتعداد دوره نیترشیبوده است. ب ۱۳۹۶مربوط به سال  رنف ۴۸۴۹۰دوره و  ۷۷۸

دوره صورت  ۶۱و دلگان با  ۶۳، سرباز با ۱۴۰در زاهدان با  بیترتبه ۱۳۹۷ال شده در سبرگزار

هالل احمر استان از لحاظ  تیجمع رندگانیگکه آموزش دهدیاست. آمارها نشان م رفتهیپذ

 .باشندیدرصد زن م ۴/۴۹درصد مرد و  ۶/۵۰ لمتعادل بوده و شام یتیجنس بیترک

 

 
 سال حسب بر احمر استان هالل جمعیت گیرندگانآموزش: 23-17شکل 

 

 



 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│568

 
 شده توسط جمعیت هالل احمر استانهای آموزشی برگزارتعداد دوره: 24-17شکل 

 

 
 1397حسب جنس در سال  بر احمر استان هالل جمعیت گیرندگانآموزش :25-17شکل 

 

 

 

435
513 472

778

541

0

200

400

600

800

1000

1393 1394 1395 1396 1397

دوره

سال

50.60%
49.40% مرد

زن



 569 │فصل هفدهم: رفاه و بهزیستی

 

 
به 1397شده توسط جمعیت هالل احمر استان در سال های آموزشی برگزارتعداد دوره: 26-17شکل 

 تقکیک شهرستان

 هالل احمر( تیها )جمعچالش ـ 7 ـ 17

توسعه و گسترش برنامه  یمتخصص در حوزه امداد و نجات برا یانسان یرویکمبود ن  -۱

 .اورژانس( ینفر برا ۷۰۰۰هالل احمر و  تیجمع یبرا دیجد یروین ۲۰۰۰امداد و نجات )حدود 

 .امداد یهاگاهیدر کنار پا یامداد یساخت انبارها -۲

 .یامداد یهاگاهیپا ینوساز -۳

  .چند دستگاه توسط یامداد نیقوان یها و اجرایهمپوشان -۴

 .برنامه جامع مقابله با حوادث نیعدم تدو -۵

 هالل احمر( تیراهکارها )جمع ـ 8 ـ 17

 .هشدار ستمیکشور مجهز به س یجامع و کارآمد بانک اطالعات یطراح  -۱

 .یابینظارت و ارز ش،یپا ستمیس یلزوم طراح -۲
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 و فرهنگی گزارش اقتصادی، اجتماعی│570

و  یاجتماع یهایریپذبیحوادث و سوانح جهت کاهش آس یهامهیگسترش ب -۳

 .یاقتصاد

 .حقوق بشردوستانه، صلح و عدم خشونت جیترو -۴

 .در مواقع بحران ینظام یهامارستانیب تیاستفاده از ظرف -۵

 .هنگام بروز حوادث و سوانح یعوامل امداد یرسانکاهش زمان خدمت -۶

 .حوادث یریپذجهت کاهش خطر رانهیشگیپ یهااستیس یاجرا -۷

  .کاهش خطر یهاسوانح و راهدر مورد  یبخشیآگاهو  یهمگان یهاآموزش شیافزا -۸

 .هایسازشدن دستورالعمل مقاوم ییاجرا  -۹

 .امداد و نجات یآمادگ یمانورها یبرگزار شیافزا -۱۰

 .یالمللنیب یدهارمتناسب با استاندا دیامداد و نجات جد یهاگاهیپا سیتاس -۱۱

 (دیشه ادیها )بنچالش ـ 9 ـ 17

 .ثارگرانیا ییو خوداتکا یبه توانمندساز یتوجه ناکاف -۱

و  یاجتماع ،یاقتصاد راتییبا توجه به تغ ثارگرانیا یواقع یازهایبه ن یتوجه ناکاف -۲

 .یفرهنگ

 .)سقف و کف خدمات( ثارگرانیبه ا یرسانحدود خدمت قیدق فیعدم تعر -۳

 .ثارگرانیبه ا یرسانها در خدمتها و سازماندستگاه تیعدم استفاده کامل از ظرف -۴

 .هاو سالمند شدن آن ثارگرانیمتوسط سن ا شیافزا -۵

 .مهیو ب هیبه صندوق پرداخت حقوق، شهر ادیشدن بن لیتبد -۶

 .تیاز مجروح یسن و عوارض ناش شیبا توجه به افزا ثارگرانیسالمت ا دیتهد -۷

به  یرسانو مقررات در حوزه خدمت نیمکرر و وجود تعارض در قوان رییتعدد، تغ-۸

 .ثارگرانیا
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 (دیشه ادیها )بنراهکار ـ 10 ـ 17

 .هاو خانواده آن ثارگرانیا یسازو توانمند یآموزش ،یارتقا سطح علم -۱

 .ثارگرانیا یاجتماع یهامهارت یارتقا -۲

محور در سالمت یو توسعه ورزش همگان ینشاط و شاداب هیروح بیتوسعه و ترغ -۳

 .ثارگرانیجامعه ا

 .و محروم ربرخورداریغ ثارگرانیا یبرا یشتیمع یهاتیتوسعه حما -۴

 .ثارگرانیمسکن ا نیکمک به تام یهاتیتوسعه حما -۵

 .مدت( یمراقبت طوالن مهی)ب یاستقرار نظام مراقبت سالمند -۶

 .یو بهداشت یخدمت درماندیخر متوسعه نظا -۷

 .ثارگرانیآثار فاخر در حوزه فرهنگ و هنر جهت ارج نهادن به مقام ا دیتول -۸

 .ثارگرانیا ینیجهت اشتغال و کارآفردر  یگذاراستیس -۹

 امداد( تهیو کم یستیها )بهزچالش ـ 11 ـ 17

 .امداد تهیو کم یستیبهز نیعدم شناخت جامعه از رسالت سنگ -۱

 یستیبهز تیاقشار مختلف تحت حما یاجتماع یازهایعدم وجود امکانات مناسب با ن -۲

 .امداد تهیو کم

 هاتیبا حجم فعال یمنابع مال یعدم همخوان -۳

 امداد( تهیو کم یستیراهکارها )بهز ـ 12 ـ 17

 .در جامعه ستنیفرهنگ بهتر ز قیو تعم جیترو -۱

بر زنان  دیبا تأک ازمندیگروه هدف ن یاجتماع یهامهیب یهاحق سرانه شیافزا -۲

  .سرپرست و معلوالنیسرپرست خانوار و افراد ب
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گرم  یو با عنوان غذا افتهیتوسعهدر مناطق محروم و کم هیبرنامه بهبود تغذ یاجرا -۳

 .کودک یدر مهدها

 .کودک یبضاعت در مهدهایجهت کودکان ب هیطرح منافع عال -۴

 .طالق انیجهت متقاض یو مددکار یابهبود ارائه خدمات مشاوره -۵

 .خواهانو توان انیطرح مسکن مددجو یگسترش واگذار -۶



 

 ها(نهاد )سمنهای مردمفصل هجدهم: سازمان ـ 18

 مقدمه ـ 1 ـ 18

دولتمردان  یاست که از سو یدر جهان امروز هدف داریتر از آن توسعه پاتوسعه و مهم

 داریرکن توسعه پا نیتریبه آن مد نظر قرار دادن اساس یابیدست اتیاز ضرور یکی. شودیدنبال م

در به  یمردم یهاتیو ظرف هایاز توانمند یریگمردم و بهره یازهایها و نخواسته ق،یعال یعنی

 یه درستب دیبا زیمهم از جانب مردم ن نیاست. قابل ذکر است که ا داریتفکر توسعه پا نشاندن رمث

 یاتفاق یرا درک نکنند در عمل شاهد اجرا یمردم ضرورت موضوع یتا وقت رایدرک شود ز

مردم  یهااست، سازمان تیو حما یگرلیکه نقش دولت در توسعه تسه ییبود. از آن جا مینخواه

 ها و مردم بوده ودولت نیرابط ب گرلیمستقل و تسه ییعنوان نهادهابه توانندی( مهانهاد )سمن

در  یو همت جمع یفهم همگان یریگشکل یآن برا یسازو سادهمفهوم  نیاشاعه ا نهیدر زم

 یبا ورود به عرصه اجرا ؛ینقش مشورت یفایبا ا توانندیها مکنند. سمن تیسطح جامعه فعال

 ؛یزیرو برنامه یمشارکت یزیربرنامه یریگدر شکل بیبه ترت طرفیو ب یمردم یظرنا ایها؛ طرح

 اریبس داریتوسعه پا یدر راستا یزیراجرا و برنامه هیانداز و اهداف برنامه؛ کاهش زاودر تحقق چشم

 .موثر باشند

از  یها به طور جدموضوع سمن زین رانیدر ا ا،یدن گرید یکشورها یاریزمان با بسهم 

 ۸/۵/۸۴  خینهاد، در تارمردم یهاسازمان نامهنییکه آ یشده است به طور یریگیدولت پ یسو

مردم  انیخود را در م یرفته جانهادها رفته نیآن ا ۱۹و مطابق ماده  بیدولت تصو أتیتوسط ه

که در کشور تر شده است چنانگسترده اریها بسسازمان نیا تیو مسئوالن باز کرده و حوزه فعال

توان به جمعیت امام علی، که می مختلف وجود دارد یهاسمن فعال در حوزه یریتعداد کث

های حامی حقوق حیوانات و غیره اشاره های گوناگون، موسسات حامی کودکان کار، کانونخیریه

 کرد.



 اجتماعی و فرهنگی گزارش اقتصادی،│574

 استان یهاسمن ـ 2 ـ 18

 تیو استفاده از ظرف یبه صراحت بر مشارکت اجتماع یدر اصول مختلف قانون اساس

 زیو بلوچستان ن ستانیشده است. استان س یاژهیارکان حکومت توجه و یدر تمام یمردم میعظ

عداد استان ت نینبوده است. در ا روممصرح در قانون، مح لیپتانس نینقاط کشور از ا ریچون ساهم

 تیسمن با محدوده فعال ۱۷آنها فعال هستند.  نیسمن از ب ۷۴شده که تعداد ت سمن ثب ۱۰۴

سمن  ۱۰ ،یاستان تیسمن با محدوده فعال ۴۷هستند،  یندگیدفتر نما یکه در استان دارا یمل

لومتر مربع از وسعت استان یک ۲۴۵۱هر  ی. در واقع براکنندیم تیفعال یدر حوزه شهرستان زین

 سمن فعال وجود دارد. کیاستان  تینفر از جمع ۳۶۴۷۶هر  یبرا ایسمن و  کی

 است: ریبه شرح ز زیها نسمن نیا تیموضوع فعال 

 

 استان یهاسمن تیتعداد و حوزه فعال: 1-18جدول 

 تعداد موضوع فعالیت

 ۴ زیست و منابع طبیعیمایت از حقوق حیوانات و حفظ محیطح

 ۱ المللامور بین

 ۱ امورزیرساختی توسه

 ۴ فرهنگی و امورفرهنگی

 ۱ بشردوستانه

 ۷ بهداشت و سالمت

 ۳ ارتقا سطح آموزش و علمی

 ۱ عمران و آبادانی

 ۵۱ اجتماعی

 ۱ توسعه پایدار

 اداره کل ورزش و جوانان استانمأخذ: 
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 هاها و چالشفرصت ها،تیمز ـ 3 ـ 18

حاکم  یو سنت یالهیاز بافت قب یبرخوردار لیو بلوچستان به دل ستانیاستان س مردمان

ه که در حال حاضر ب یتیبرخوردارند. قابل یاجتماع یریپذدر تشکل ییباال تیبر جامعه از قابل

با توجه به  گر،ی. از طرف دکندیو بعضا ضدتوسعه عمل م شودیاز آن استفاده نم حیصح قیطر

 تیدر وضع لیدخ یفاکتورها ریاستان و سا یافتگینتوسعه ت،یو تراکم کم جمع ادیوسعت ز

 شیاز پ شیها بسمن یفیو ک یآن ضرورت گسترش کمّ یو فرهنگ یاجتماع-ینامطلوب اقتصاد

دهنده شتاب تواندیاستان م نیدولت به ا ژهیجوان استان و نگاه و تی. البته جمعکندیم ییخودنما

 ینیبازآفر یهامغفول مانده، نبود دوره اریاز عوامل بس یکیراستا باشد.  نیدر ا یمناسب اریبس

ها است. به سمن ییعوامل اجرا ریو سا نیمؤسس یعلم یروزرسانو به یتوانمند یبرا یآموزش

و  ییعوامل اجرا یبرا یتوانمند یبازو تواندیابعاد م یها در تمامسمن تیتقو رسدینظر م

 باشد. ینیسرزم یو حت یخیفائق آمدن بر معضالت تار یتااستان در راس یتیریمد

هر  یسمن برا کی ایهزار نفر ) ۳۶هر  یسمن برا کی رشیاستان، پذ طیتوجه به شرا با

 نی. توقع ارسدیبه نظر م نانهیبخوش یمثبت از آن کم یمربع( و انتظار حرکت لومتریهزار ک ۲

فعال  شیاز پ شیاستان را ب یبکر مردم یهالیعمل کرده، پتانس تریامر جهاد انیاست که متول

.ندینما



 

 فصل نوزدهم: بهداشت و درمان ـ 19

 مقدمه ـ 1 ـ 19

تر کردن عمر متوسط بشر و بهبود علم و روش پیشگیرى از بیمارى، طوالنى "بهداشت"

شود، صورت فردى و جمعى مطرح مىبهداشت بهوضع سالمت جسمى، روانى و اجتماعى او است. 

اما در هر حال، هدف بهداشت عبارت است از تأمین شرایط الزم جهت رفاه فردى و اجتماعى و 

ها. سازمان بهداشت جهانى، بهداشت را چنین هاى مرتبط با پیشگیرى از بیمارىتمام فعالیت

ها، افزایش طول عمر، از بیمارىکند: بهداشت عبارت است از علم و فن پیشگیرى تعریف مى

منظور تشخیص فورى آموزش بهداشت فردى به اشخاص، ارائه خدمات پزشکى و پرستارى به

هاى مردم و تأمین وسایل زندگى درمان، توسعه و تکمیل خدمات اجتماعى جهت رفع نیازمندى

داشت، حالت بهبود ترى برخوردار گردد. بهنحوى که هر فرد بتواند از سالمت و طول عمر بیشبه

و سالمت کامل جسمانى و روانى و اجتماعى است و تنها به فقدان بیمارى یا عدم نقص عضو 

 شود.محدود نمى

شود که در شرایط پس از ابتالى به بیمارى جسمانى به کلیه اقداماتى اطالق مى "درمان"

ر، بر کاهش متوسط عمر بش منظور بازگردان سالمت پیشین و از بین بردن عوامل مؤثریا روانى، به

 گیرد. با فراهم آوردن امکانات افزایش طول عمر انسان انجام مى

هاى کمى و آمارى مسایل بهداشتى و درمانى توجه دارد شناسى، بیشتر به جنبهجمعیت

 اند کهکند. امروزه به این نتیجه رسیدههاى دیگر واگذار مىهاى کیفى آن را به دانشو جنبه

جمعیتى ـ اجتماعى زیادى روى بهداشت تأثیر دارد: زمانى عوامل مهم مؤثر در این متغیرهاى 

شد اما امروزه عالوه بر آنها، متغیرهاى دیگر نیز مانند مورد به سن و جنس و نژاد محدود مى

 طبقه، آموزش و پرورش، شغل و وضع زناشوئى مورد توجه هستند.
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 هاى پزشکىهاى دسترسى به مراقبتشاخص ـ 2 ـ 19

 نسبت پزشک )عمومى و متخصص( به جمعیت -۱

 نسبت دندانپزشک )علمى و تجربی( به جمعیت -۲

 نسبت متخصصین پزشکى دیگر )مانند بیهوشی( به جمعیت -۳

 نسبت داروساز به جمعیت -۴

 نسبت پرستار )نرس، پرستار و کمک پرستار( به جمعیت -۵

 نسبت کادر فنى بهداشتى و درمانى به جمعیت -۶

 ت کادر ادارى بهداشت و درمان به جمعیتنسب -۷

 هاى دسترسى به امکانات درمانىشاخص ـ 3 ـ 19

 خانه بهداشت -۱

 مرکز بهداشتى ـ درمانى -۲

 بیمارستان -۳

 آزمایشگاه -۴

 آسایشگاه -۵

 زایشگاه -۶

 رادیولوژى -۷

 روزى و روزانه(داروخانه )شبانه -۸

 کلینیکپاراکلینیک و پلى -۹

 تخت بیمارستانى -۱۰

 فیزیوتراپى -۱۱

 مرکز توانبخشى -۱۲



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│578

 اهداف ـ 4 ـ 19

هدف عمده را سرلوحه عملکرد  ۳ سیاز بدو تاس یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .یخود قرار داد؛ بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشک

 بهداشت ـ 1 ـ 4 ـ 19

 ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور -۱

 روانی های جسمی واقدامات پیشگیری از بروز معلولیتتوسعه  -۲

 های سالمت کشورش خدمات قابل ارائه در نظام شبکهافزای -۳

توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری  -۴

 مواد غذایی

 توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها -۵

 آب آشامیدنی سالم در روستاها نیهای مربوط به تأمتوسعه فعالیت -۶

 توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق شهری و روستایی -۷

 بهبود تغذیه مادران باردار و زنان شیرده و کنترل رشد کودکان -۸

 ای کشورارتقاء کیفیت تغذیه -۹

 درمان ـ 2 ـ 4 ـ 19

 افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی -۱

 کشورایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی  -۲

 رویه داروجلوگیری از مصرف بی -۳

 موجبات ارتقاء سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی نیتأم -۴

 ها و منابع انسانین شیری و استفاده بهینه از ظرفیتافزایش کارایی مراکز درما -۵

 هاگذاریت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایهموجبات و مشارک نیتأم -۶
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 ژوهش پزشکیآموزش و پ ـ 3 ـ 4 ـ 19

 های فرهنگی دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش اسالمی در آنانتقویت جنبه -۱

 افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش -۲

های مختلف آموزشی با نیازهای جامعه و مقتضیات رشتههای درسی انطباق محتوای برنامه -۳

 ناشی از توسعه علوم و فناوری

 های کارشناسی ارشد و باالترفی و کمی آموزش به ویژه در آموزشهای کیبهبود شاخص -۴

 های یکسان برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزشفراهم نمودن فرصت -۵

 ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتیامناء دانشگاه هایأتیتوسعه وظایف و اختیارات ه -۶

 توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی -۷

 های کیفی و کمی تحقیقاتبهبود شاخص -۸

بخش بهداشت و درمان  یدیکل یهاعملکرد شاخص لیتحل ـ 5 ـ 19

 استان

 شاغالن ـ 1 ـ 5 ـ 19

اند که دههای علوم پزشکی استان شاغل بوپزشک در دانشگاه ۱۶۶۳، ۱۳۹۷سال  در

درصد  ۴۲نفر معادل با  ۶۹۴از این تعداد  .دهدمیدرصد افزایش را نشان  ۱۲نسبت به سال قبل 

درصد  ۱۰نفر معادل با  ۱۶۷درصد پزشک متخصص،  ۲۶نفر معادل با  ۴۳۴پزشک عمومی، 

اند. الزم به ذکر است پزشکان فوق تخصص درصد داروساز بوده ۷ انفر معادل ب ۱۱۶دندانپزشک و 

بوده است که نسبت به سال  ۱۳۹۷ نفر در سال ۵۲های علوم پزشکی استان شاغل در دانشگاه

نفر در  ۹۲۲۲تعداد پزشکان از  دهدیدهد. آمارها نشان مدرصد کاهش را نشان می ۲۱، ۱۳۹۶

 نیاست که در هم یدر حال نیاست. ا دهیرس رنف ۹۵۸۸به  یدرصد ۹/۳ یبا رشد ۱۳۹۳سال 

سوق جوانان به و  قیدرصد رشد داشته است که نشان از عال ۹/۴۲تعداد پزشکان  یبازه زمان

 دارد. ریدر چند سال اخ یپزشک یهاسمت رشته



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│580

 

 درمانی بر حسب گروه شغلی-کارکنان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی: 1-19جدول 

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  شرح

 ۱۶۶۳ ۱۴۹۰ ۱۳۶۵ ۱۱۹۰ ۱۱۶۳ پزشک

 ۹۵۸۸ ۹۹۱۸ ۹۵۹۱ ۹۲۵۰ ۹۲۲۲ پیراپزشک

 ۵۸۱۲ ۴۸۹۳ ۴۹۵۶ ۴۵۹۶ ۴۵۹۷ سایر

 17063 16301 15912 15036 14982 جمع

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 

 

 
 تعداد پزشکان و پیراپزشک شاغل در استان: 1-19شکل 
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بر استان درمانی -های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی پزشکان شاغل در دانشگاه: 2-19جدول 

 حسب رشته و نوع تخصص

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  شرح

 ۶۹۴ ۶۲۷ ۶۰۲ ۵۷۰ ۵۶۰ پزشک عمومی

 ۱۶۷ ۱۲۶ ۱۰۱ ۱۴۵ ۱۱۶ داندانپزشک

 ۱۱۶ ۷۹ ۵۱ ۶۲ ۲۷ داروساز

 ۹ ۶ ۴ ۱۳ ۱ دکترای علوم آزمایشگاهی

 ۷۰ ۱۸ ۱۱۱ ۱۱۸ ۱۹۱ (P.H.D)دکترای تخصصی 

 ۴۳۴ ۴۶۸ ۴۴۹ ۳۳۹ ۳۲۷ پزشک متخصص

 ۵۲ ۶۶ ۴۷ ۴۳ ۶۲ تخصصپزشک فوق

 1663 1490 1365 1190 1163 جمع

 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار

 

 
درمانی استان  بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه در شاغل پزشکان تعداد: 2-19شکل 

 1397در سال 

 

نفر  ۹۵۸۸اند. از مجموع مشغول به کار بوده ۱۳۹۷ک در سال نفر پیراپزش ۹۵۸۸تعداد 

تکنسین اتاق درصد را کاردان یا  ۴ای، درصد را پرستاران حرفه ۲۴پیراپزشک در سطح استان 

د را بهورزان درص ۱۷درصد را ماما و  ۱۱درصد را بهیاران،  ۹درصد را تکنسین بیهوشی،  ۳عمل، 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│582

چنین در این سال باید گفت تعداد پیراپزشکان نسبت به سال قبل اند. همبه خود اختصاص داده

 درصد کاهش را داشته است. ۳

 

درمانی بر حسب -های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاغل در دانشگاه راپزشکانیپ: 3-19جدول 

 رشته و نوع تخصص

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  شرح

 ایپرستار حرفه

 (کارشناس و باالتر)
۱۶۴۳ ۱۸۸۲ ۲۰۸۷ ۲۲۰۲ ۲۲۶۲ 

 ۰ ۱ ۰ ۲۹ ۰ (کاردان)پرستار 

 ۳۷۷ ۳۷۴ ۲۸۹ ۲۱۳ ۲۱۸ اتاق عملکاردان یا تکنسین 

 ۲۹۵ ۳۲۶ ۲۹۹ ۲۰۵ ۲۶۵ کاردان یا تکنسین بیهوشی

 ۸۲۸ ۷۱۰ ۹۲۰ ۸۷۵ ۷۷۱ بهیار

 ۱۰۸۶ ۱۰۳۱ ۷۶۴ ۷۳۷ ۵۵۷ ماما

 ۱۶۶۳ ۱۶۷۰ ۱۷۰۰ ۱۶۸۱ ۱۶۴۵ بهورز

 ۳۰۷۷ ۳۶۰۴ ۳۵۳۲ ۳۶۲۵ ۳۸۶۶ سایر پیراپزشکان

 9588 9918 9591 9250 8965 جمع

 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار

 

 
درمانی  بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه در شاغل پیراپزشکان تعداد: 3-19شکل 

 1397استان در سال 
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 و تعداد تخت مارستانیب ـ 6 ـ 19

تخت ثابت در استان گزارش شده است که  ۳۴۲۸موسسه با  ۲۳، تعداد ۱۳۹۷سال  در

های علوم درصد( وابسته به دانشگاه ۸۲تخت ثابت )معادل با  ۲۹۴۳موسسه با  ۱۸از این تعداد 

درصد( متعلق  ۹تخت ثابت )معادل با  ۳۱۱موسسه با  ۲پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و 

درصد( مربوط به سایر نهادها و  ۹تخت ثابت )معادل با  ۱۱۰موسسه با  ۲به تامین اجتماعی و 

 دهدیباشد. آمارها نشان متخت ثابت مربوط به خیریه می ۶۴های دولتی و یک موسسه با ارگان

 یدولتریدرصد مربوط به بخش غ ۴و تنها  یاستان دولت یمارستانیب عیدرصد توز ۹۶حدود 

در بخش بهداشت و درمان  یشاهد مشارکت بخش خصوص نونباشد. متاسفانه تا کی( مهیری)خ

در  یو تعداد تخت فعال بخش خصوص میاو درمانگاه در استان نبوده مارستانیاحداث ب ژهیوبه

 همواره صفر بوده است. ریچند سال اخ

 

 
 استانتعداد تخت فعال بیمارستانی در : 4-19شکل 
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 موجود در استان بر حسب نوع وابستگیهای ثابت فعال و تخت هایمارستانیتعداد ب: 4-19جدول 

 سال

 غیردولتی دولتی جمع

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

 تامین اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
و ارگانسایر نهادها 

 های دولتی
 خصوصی خیریه

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

1393 ۱۹ ۳۰۵۶ ۱۵ ۲۶۲۰ ۲ ۲۵۶ ۲ ۱۳۰ - ۵۰ ۰ ۰ 

1394 ۲۲ ۲۷۵۰ ۱۷ ۲۲۹۷ ۲ ۳۱۱ ۲ ۹۲ ۱ ۵۰ ۰ ۰ 

1395 ۲۲ ۲۸۷۱ ۱۷ ۲۴۱۸ ۲ ۳۱۱ ۲ ۹۲ ۱ ۵۰ ۰ ۰ 

1396 ۲۳ ۳۰۱۰ ۱۸ ۲۵۶۵ ۲ ۳۱۱ ۲ ۹۲ ۱ ۵۰ ۰ ۰ 

1397 ۲۳ ۳۴۲۸ ۱۸ ۲۹۴۳ ۲ ۳۱۱ ۲ ۱۱۰ ۱ ۶۴ ۰ ۰ 
 ۱۳۹۷استان  یآمارمأخذ: سالنامه 
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دولتی در  بخش در وابستگی نوع حسب استان بر فعال هایبیمارستان توزیع: 5-19شکل 

 1397سال 

 

 
ی غیردولت و دولتی بخش در وابستگی نوع حسب استان بر فعال هایبیمارستان توزیع: 6-19شکل 

 1397در سال 

 

تخت در  ۱۴۲تا  شیاستان شاهد افزا یتعداد تخت فعال در بخش روان ۱۳۹۳از سال 

کرده است.  دایتخت کاهش پ ۱۲۶آمار به  نیمجددا تعداد ا ۱۳۹۷بوده اما در سال  ۱۳۹۶سال 

تخت  ۴۸به  ۱۳۹۳تخت در سال  ۱۷که از  میهست یشاهد کاهش مشابه زین یدر بخش سوختگ
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 نیاست. با ا دهیرس ۱۳۹۷تخت در سال  ۱۸دا کرده و مجددا به یپ شیافزا ۱۳۹۶فعال در سال 

به گونه میاتعداد تخت بوده شیشاهد افزا یقلب مارانیو مراقبت ب ژهیو یهاال در بخش مراقبتح

 درصد رشد داشته است. ۵۵و  ۶۹ بیبه ترت ۱۳۹۳ال نسبت به س ۱۳۹۷که در سال  یا

درصد،  ۳ (ICU) ژهیو یها، مراقبت۱۳۹۷سال  یآمار ارائه شده در سالنامه آمار طبق

درصد، مراقبت نوزادان  ۳/۰ یدرصد، سوختگ ۲ یدرصد، روان ۲ (CCU) یقلب مارانیمراقبت ب

(NICU)  ۱ استان را به  یمارستانیفعال در بخش ب یهادرصد از کل تخت ۹۲ ریدرصد و سا

 اند.خود اختصاص داده

 

 استان مارستانییهای بهای فعال بخشتعداد تخت: 5-19جدول 

 شرح
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

 ۱۲۶ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۲۷ ۱۲۶ روانی

 ۱۸ ۴۸ ۳۸ ۱۰ ۱۷ سوختگی

 ۱۰۰ ۱۰۹ ۱۲۵ ۱۴۸ ۱۶۹ (ICU)مراقبت های ویژه 

مراقبت بیماران قلبی 
(CCU) 

۷۰ ۷۰ ۷۶ ۷۸ ۱۰۹ 

 ۴۶ ۵۹ ۵۷ ۶۲ ۸۰ (NICUمراقبت نوزادان )

 ۵۸۳۷ ۲۱۴۳ ۱۸۷۲ ۱۹۵۰ ۰ سایر

 6339 2621 2309 2325 359 جمع

 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار
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 1397بیمارستانی استان در سال  هایبخش فعال هایتوزیع تخت: 7-19شکل 

 

در استان در سال  یمارستانیفعال بخش ب یهاتعداد تخت یشهرستان عیتوز یبا بررس

تخت رتبه اول  ۵۱۱با  رانشهریو ا ۱۳۹۳تخت، زاهدان با  ۳۳۲۸گردد زابل با یمشخص م ۱۳۹۷

 کهیاند. در حالرا در استان به خود اختصاص داده یمارستانیتخت فعال ب نیترشیتا سوم ب

و سوران، فنوج، قصرقند و کنارک فاقد هر  بیبمپور، مهرستان، س مروز،ینهامون،  یهاشهرستان

 یعدالت اجتماع یمسئله به نوبه خود نشان از عدم اجرا نیباشند که ایم یمارستانیگونه تخت ب

  در سطح استان دارد. یرماند یو خدمات بهداشت

روانی
۲%

یسوختگ
۰/۳%

(ICU)مراقبت های ویژه 
3% ان مراقبت بیمار

(CCU)قلبی 
2%

مراقبت نوزادان 
(NICU)

1%

رسای
۹۲%
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 1397شهرستان در سال  کیاستان به تفک مارستانییهای بهای فعال بخشتعداد تخت: 6-19جدول 

 سوختگی روانی شهرستان

مراقبت

های ویژه 

(ICU) 

مراقبت 

بیماران 

قلبی 

(CCU) 

مراقبت 

نوزادان 

(NICU) 

 جمع سایر

 ۵۱۱ ۴۳۳ ۱۴ ۱۴ ۳۰ ۰ ۲۰ ایرانشهر

 ۲۷۰ ۲۳۳ ۷ ۸ ۲۰ ۰ ۲ چابهار

 ۱۶۷ ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۱۵۵ خاش

 ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ دلگان

 ۳۳۲۸ ۳۲۷۸ ۱۲ ۱۲ ۱۸ ۸ ۰ زابل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مهرستان

 ۱۳۹۳ ۱۱۲۵ ۳۲ ۴۱ ۸۳ ۱۰ ۱۰۲ زاهدان

 ۸۰ ۶۹ ۰ ۷ ۴ ۰ ۰ زهک

 ۲۹۲ ۲۶۶ ۶ ۱۰ ۸ ۰ ۲ سراوان

 ۸۳ ۷۹ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ سرباز

سیب و 

 سوران
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ فنوج

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ قصرقند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کنارک

 ۳۴ ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ میرجاوه

 ۱۲۹ ۱۱۳ ۵ ۵ ۶ ۰ ۰ نیکشهر

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نیمروز

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هامون

 ۳۸ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هیرمند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بمپور
 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار
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 1397بیمارستانی استان به تفکیک شهرستان در سال  هایبخش فعال هایتخت عدادت: 8-19شکل 

 مراکز بهداشت و درمان ـ 7 ـ 19

مرکز  ۶۱مرکز بهداشتی و درمانی در استان فعالیت داشته که  ۲۵۸تعداد  ۱۳۹۷در سال 

پایگاه  ۱۴۰پایگاه بهداشت که از این تعداد  ۱۶۰ هستند. از مجموع مرکز روستایی ۱۹۷شهری و 

درصد روستایی مشغول به فعالیت  ۵/۱۲پایگاه معادل با  ۲۰درصد شهری و  ۵/۸۷معادل با 

های بهداشتی درصد در تعداد پایگاه ۱۶درصد در تعداد مراکز بهداشتی و درمانی و  ۳هستند که 

مرکز  ۳۵داروخانه،  ۲۰۳آزمایشگاه،  ۱۴۳، تعداد ۱۳۹۷در سال  نیچن. همایمرشد داشته

 اند.بخشی در استان فعالیت داشتهتوان مرکز ۱۰۸پرتونگاری و 

 

 بهداشتی استان هیهای اولدهنده مراقبتمراکز ارائه7-19جدول  

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  شرح

 ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۳۶ ۲۲۵ ۲۰۸ مراکز بهداشتی و درمانی

 ۱۶۰ ۱۳۸ ۱۱۸ ۶۶ ۴۹ پایگاه بهداشت

 ۴۲ ۳۵ ۳۰ ۳۵ ۳۵ تسهیالت زایمانی

 ۹۶۹ ۹۶۳ ۹۴۱ ۹۳۹ ۹۵۳ های بهداشت فعالخانه
 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار
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بهداشتی استان به تفکیک شهری و روستایی در  اولیه هایمراقبت دهندهارائه مراکز: 9-19شکل 

 1397سال 

 

  های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی داروخانه وابسته به دانشگاه ۱۴داروخانه،  ۲۰۳از تعداد

 باشند.میبندی فوق داروخانه خارج از طبقه ۵داروخانه خصوصی و  ۱۸۴و درمانی و 

  های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مرکز وابسته به دانشگاه ۱۴مرکز پرتونگاری،  ۳۵از تعداد

 بندی فوق هستند.مرکز خارج از طبقه ۷مرکز مربوط به بخش خصوصی و  ۱۴و درمانی و 

  های علوم پزشکی و خدمات مرکز وابسته به دانشگاه ۱۷بخشی، مرکز توان ۱۰۸از تعداد

 بندی فوق می باشند.مرکز خارج از طبقه ۴مرکز خصوصی و  ۸۷و درمانی و  بهداشتی

 در  گاهیپا ۱۲۷به  ۱۳۹۳در سال  گاهیپا ۱۰۵از  یمارستانیبشیاورژانس پ یهاگاهیتعداد پا

درصد  ۷۴ نیچندهد. همیدرصد رشد را نشان م ۲۱است که در حدود  دهیرس ۱۳۹۷سال 

  باشند.یم یدرصد مربوط به بخش شهر ۲۶و  یااورژانس مربوط به بخش جاده یهاگاهیپا نیا

23.70%

87.50%

76.30%

12.50%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

مراکز بهداشتی و درمانی

پايگاه بهداشت

روستايی شهری
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بخشی ای و تواندرمانی هسته صی،یطبی، داروخانه، مؤسسات تشخ صیتشخ شگاهیآزما: 8-19جدول 

 بر حسب نوع وابستگی

 شرح
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

 ۱۴۳ ۱۳۴ ۱۱۶ ۱۱۹ ۱۲۲ آزمایشگاه تشخیص طبی

 ۲۰۳ ۱۷۹ ۱۶۸ ۱۶۴ ۲۰۲ داروخانه

موسسات تشخیصی، درمانی 

 ایهسته
۴۱ ۵۲ ۴۲ ۳۸ ۳۵ 

 ۱۰۸ ۱۴۸ ۱۵۴ ۱۴۵ ۱۳۱ بخشیمراکز توان

های اورژانس پیش تعداد پایگاه
 بیمارستانی

۱۰۵ ۱۱۷ ۹۷ ۱۲۱ ۱۲۷ 

 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار
 

 
 وابستگی نوع حسب بر 1397استان در سال  طبی تشخیص هایآزمایشگاه تعداد: 10-19شکل 
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 ایهسته درمانی-تشخیصی موسسات داروخانه، طبی، تشخیص هایآزمایشگاه تعداد: 11-19شکل 

 1397بخشی استان در سال توان مرکز و

 

 
 1397بیمارستانی استان در سال های اورژانس پیشتوزیع پایگاه: 12-19شکل 

 

 

 

شهری
۲۶%

جاده ای
۷۴%
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 انتقال خون ـ 8 ـ 19

نفر  ۸۹۰۹۰معادل کنندگان به سازمان انتقال خون استان ، تعداد مراجعه۱۳۹۷در سال 

این میزان را آقایان  درصد از ۹۳کیسه خون بوده که  ۶۹۴۱۶بوده است و میزان اهداء خون کامل 

 ۱۰درصد با سابقه و  ۲۴درصد از اهداکنندگان به صورت مستمر،  ۶۶ نیچناند. هماهداء کرده

 اند.بار اول خون اهدا کرده یدرصد برا

 

 
 1397جنسیت در سال  تفکیک در استان به کامل خون اهدا میزان: 13-19شکل 

 

 
 1397میزان اهدا خون کامل در استان به تفکیک وضعیت اهدا در سال : 14-19شکل 
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 یدامپزشک ـ 9 ـ 19

 ۸۱و  ۴۲، تعداد دامپزشکان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ترتیب  ۱۳۹۷سال  در

کوبی مرکز مایه ۱۷درمانگاه دامپزشکی،  ۱۸داروخانه دامپزشکی،  ۲۱نفر بوده است. در این سال 

که تعداد  افتیتوان دریاند. در مجموع مه دامپزشکی مشغول به فعالیت بودهآزمایشگا ۱دام و 

یهستند در حال تی)شغل آزاد( مشغول به فعال یردولتیدامپزشکان استان در بخش غ زا یادیز

 باشند.یم یدولت یها( اکثرا در استخدام دستگاهیرفنیو غ ی)فن یکارشناسان دامپزشک که

 

 بر حسب عنوان شغلی 1397تعداد شاغالن  بخش دامپزشکی استان در سال : 9-19جدول 

 (رنف)بخش دامپزشکی دولتی  (رنف)بخش دامپزشکی غیردولتی  شرح

 ۴۲ ۸۱ دامپزشک

 ۹۲ ۱۴ (فنی و غیرفنی)کارشناس 

 ۳۲ ۳۵ کاردان دامپزشکی

 ۱ ۸ تکنسین دامپزشکی

 ۱۲ ۱۵ سایر

 179 153 جمع

 ۱۳۹۷استان  یسالنامه آمار: مأخذ
 

، طبق اعالم سازمان ۱۳۹۷صنعتی دام در سطح استان در سال  هایتعداد کشتارگاه

رأس دام سبک می ۴۰۰۰رأس دام سنگین و  ۱۶۳۰کشتارگاه با ظرفیت  ۹دامپزشکی استان 

باشد که مربوط به شهرستانیقطعه در روز م ۶۰۰۰فعال در استان  وریکشتارگاه ط تیباشد. ظرف

 نهیدر زم نیچنهم باشد.یقطعه در روز م ۲۰۰ تیخاش و زاهدان هر کدام با ظرف رانشهر،یا یها

ول تا سوم چابهار، زاهدان و کنارک در رتبه ا یهاشهرستان یبه روش صنعت نیکشتار دام سنگ

پست قرنطینه  ۱۰استان سیستان و بلوچستان دارای  ۱۳۹۷اند. در سال را به خود اختصاص داده

 پست داخلی بوده است. ۵پست مرزی و  ۵ هادامی داشته است که از مجموع آن
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 1397استان در سال  یهاکشتارگاه تیتعداد و ظرف: 10-19جدول 

 شهرستان

 کشتارگاه طیور کشتارگاه دام

 (سنتی)غیرصنعتی  صنعتی

 تعداد

ظرفیت 

 کشتار 

قطعه در )

 (ساعت

 تعداد

 (راس)ظرفیت 

 تعداد

 (راس)ظرفیت 

دام 

 سنگین

دام 

 سبک

دام 

 سنگین

دام 

 سبک

 6000 3 60 40 4 4000 1630 9 کل استان

 ۲۰۰۰ ۱ ۲۰ ۱۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ایرانشهر

 ۰ ۰ ۲۰ ۱۵ ۱ ۱۰۰۰ ۳۷۰ ۲ چابهار

 ۲۰۰۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱ خاش

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دلگان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زابل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مهرستان

 ۲۰۰۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰ ۳۳۰ ۲ زاهدان

 ۰ ۰ ۱۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ زهک

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۱ سراوان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰ ۲۸۰ ۱ سرباز

سیب و 
 سوران 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ فنوج

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ قصرقند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰۰ ۳۰۰ ۱ کنارک

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ میرجاوه

 ۰ ۰ ۱۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ نیکشهر

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نیمروز

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۱ هامون

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هیرمند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بمپور
 ۱۳۹۷استان  یسالنامه آمار: مأخذ
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 بهداشت و درمان استان در کشور گاهیجا یبررس ـ 10 ـ 19

استان  کیکشور به تفک یو درمان یبهداشت یهاشاخص سهیو مقا یبخش به بررس نیدر ا

 شود.یپرداخته م ۱۳۹۶در سال 

 علوم  یهابه تعداد پزشک در دانشگاه تینسبت جمع"شاخص  یدر بررس

و چهارمحال و  زدیسمنان،  یهاکه استان دهندیآمارها نشان م "یپزشک

 ستانیاند و سرا به خود اختصاص داده ومرتبه اول تا س بیترتبه یاریبخت

استان  تیام قرار دارد که با توجه به وسعت و جمع ۲۵ گاهیبلوچستان در جا

 .فاصله دارد اریبا حد مطلوب بس

 الم،یا یهادر کشور استان "راپزشکیبه تعداد پ تینسبت جمع " نهیزم در 

اول تا سوم قرار دارند.  گاهیدر جا راحمدیو بو هیلویو کهگ یاریچهارمحال و بخت

 یهااستان نیو ماب یام کشور ۲۳ گاهیو بلوچستان در جا ستانیاستان س

 .قرار دارد یو شرق یغرب جانیآذربا

 فعال کشور یهامارستانیبه تعداد ب تینسبت جمع"شاخص  یبررس در" 

اول تا سوم قرار  گاهیدر جا بیبه ترت زدیو  یخراسان جنوب الم،یا یهااستان

 ۳۱و  ۳۰، ۲۹ گاهیدر جا بیبه ترت زیبلوچستان، قم و البرز ن ستانیدارند. س

 تیها با توجه به جمعناستا نیا نییدر کشور قرار دارند که علت رتبه پا

 .تواند قابل تامل باشدیفعال در هر استان م یهامارستانیمتفاوت و تعداد ب

 ت نسب "در رتبه اول تا سوم از نظر  بیسمنان و تهران به ترت زد،ی یهااستان

 ستانیکه استان س ستیدر حال نیقرار دارند. ا "یبه تعداد تخت بستر تیجمع

ام قرار دارد که  ۳۰ گاهیدر کشور در جا ادیز اریو بلوچستان با اختالف بس

آن  تیدر استان با جمع یمارستانیب یتناسب تعداد تخت بستراز عدم یحاک

مناطق محروم و  ادیز راسیب است. لذا با توجه به بعد مسافت استان و وجود

 یمارستانیفقدان تخت ب ،در استان نیستانشدرصد رو ۵۰به  کینزد تیجمع

بخش همت  نیامر در ا نیاست مسئول ازیکه ن شودیاحساس م شیاز پ شیب

  .داشته باشند یمضاعف
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 یعلوم پزشک یهابه تعداد پزشک در دانشگاه تینسبت جمع: 11-19جدول 

 
، سازمان برنامه و بودجه ۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

 کشور
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 راپزشکیبه تعداد پ تینسبت جمع: 12-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال شاخصهای کشور براساس برخی بندی استانمأخذ: رتبه
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 فعال کشور یهامارستانیبه تعداد ب تینسبت جمع: 13-19جدول 

 
 برنامه و بودجه کشور، سازمان ۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

 



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │600

 

 یبه تعداد تخت بستر تینسبت جمع: 14-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 باشد.  یم "نسبت پرستار به تخت" یمارستانیمهم ب یهااز شاخص یکی

اول تا سوم و  گاهیلرستان و گلستان در جا راحمد،یو بو هیلویکهگ یهااستان

 .شاخص در کشور قرار دارند نیام ا ۲۳و بلوچستان در رتبه  ستانیس

 البرز،  یهااستان ۱۳۹۶ور مشخص شد که در سال کش یهااستان یبررس در

به تعداد کل تخت را در کشور  ژهیتعداد تخت و نیترشیمازندران و تهران ب

ام را به خود  ۲۳شاخص رتبه  نیو بلوچستان در ا ستانیدارند. استان س

 .اختصاص داده است

 استان  " وی یس یآ ژهیو یهافعال بخش مراقبت یتعداد تخت ها "لحاظ  از

 یهااناول قرار دارد. است گاهیدر جا ادیتخت و با فاصله ز ۲۲۶۰تهران با 

تخت فعال در بخش مراقبت ۴۵۶و  ۵۳۷با  بیترتو اصفهان به یخراسان رضو

شاخص که در  نیاند. ادوم و سوم قرار گرفته گاهیدر جا وی یس یآ ژهیو یها

و  ستانیاست در س تیحائز اهم اریبدحال بس مارانیدرمان و مراقبت ب

ام قرار داده  ۱۶ گاهیاستان را در جا نیا ۱۳۹۶نخت در سال  ۱۲۵بلوچستان با 

  .است

 نیترشیو فارس ب یتهران، خراسان شمال یهااستان ،یقلب مارانیبخش ب در 

و بلوچستان  ستانیرا دارا هستند. س وی یس یتعداد تخت فعال بخش س

 ریم مرگ و زانیقرار دارد که با توجه به م یام کشور ۲۱ گاهیمتاسفانه در جا

 یادیفاصله ز یرتبه استان با استاندارد کشوردر کشور،  یقلب یهابر اثر عارضه

 .باشدیم شیاز پ شیبخش مهم ب نیبه توجه به ا ازیدارد و ن

 ر د یتیها از نظر جمعاستان نیتراز جوان یکیبلوچستان و  ستانیس استان

استان از متوسط  نیدر ا یو نرخ بارور تیباشد و نرخ رشد جمعیکشور م

فعال بخش  یهاتعداد تخت"حال در بخش  نی. با ادباشیباالتر م یکشور

ام  ۱۵ گاهیکشور و در جا انهیدر م " وی یس ینوزادان ان آ ژهیو یهامراقبت

 .دارد یادیقرار دارد که با مطلوب فاصله ز
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 یعلوم پزشک یهانسبت پرستار به تخت در دانشگاه: 15-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 به تعداد تخت کل ژهینسبت تعداد تخت و: 16-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصاستانبندی مأخذ: رتبه
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 وی یس یآ ژهیو یهافعال بخش مراقبت یهاتعداد تخت: 17-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال شاخصهای کشور براساس برخی بندی استانمأخذ: رتبه
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 وی یس یس یقلب یهافعال بخش مراقبت یهاتعداد تخت: 18-19جدول 

 
 سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

 



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │606

 

 وی یس ینوزادان ان آ ژهیو یهافعال بخش مراقبت یهاتعداد تخت: 19-19جدول 

 
 بودجه کشور، سازمان برنامه و ۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 در  بیترتبه راحمدیو بو هیلویو بلوچستان و کهگ ستانیس ،یخراسان شمال یهااستان

به صد هزار نفر  ینسبت مراکز بهداشت درمان"هشتم، نهم و دهم از نظر  یهارتبه

 نیو فارس در ا یاریچهارمحال و بخت ،یخراسان جنوب یهاقرار دارند. استان "تیجمع

 .رندیگیم یجا یاول تا سوم کشور یهابهدارند و در رت یترشاخص وضع مطلوب

  تان اس " یشهر تیبه صد هزار نفر جمع یشهر ینسبت مراکز درمان "با در نظر گرفتن

ام  ۱۴کشور و در رتبه  انهیدر م ۱۳۹۶در سال  ۲۷/۶و بلوچستان با نسبت  ستانیس

در  بیترتبه یشهر تینسبت به جمع یشهر یمراکز درمان نیترشی. بردیگیقرار م

 قرار دارد. المیسمنان و ا ،یاریچهارمحال وبخت یهااستان

 تیبه صد هزار نفر جمع ییروستا ینسبت مراکز درمان " کشور ییدر بخش روستا 

ام قرار  ۱۷در رتبه  ۱۴/۱۴و بلوچستان با سهم  ستانیکه س دهدینشان م " ییروستا

 شاخص در کشور قرار دارند. نیاول تا سوم ا گاهیدر جا زدیفارس، قم و  یهادارد. استان

 استان "تیهزار نفر جمع ها به صدشگاهینسبت تعداد کل آزما " ،یدر بخش مراکز درمان

اول تا سوم در کشور قرار دارند و  گاهیدر جا المیو ا زدی ،یاریچهارمحال و بخت یها

 ار دارد.ام قر ۲۳ گاهیدر جا ادیو بلوچستان با فاصله ز ستانیاستان س

 " و  نستایدر استان س " تیهزار نفر جمع به صد ینسبت تعداد کل مراکز توان بخش

کرمان،  ل،یاردب یهاام قرار دارند. استان ۲۷ گاهینامطلوب و جا تیبلوچستان در وضع

 اند.قرار گرفته ستیتر و در آخر لنییپا ردهو هرمزگان در  جانیآذربا
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 تیبه صد هزار نفر جمع ینسبت مراکز بهداشت درمان: 20-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 یشهر تیبه صد هزار نفر جمع یشهر ینسبت مراکز درمان: 21-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

 

 



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │610

 ییروستا تیبه صد هزار نفر جمع ییروستا ینسبت مراکز درمان: 22-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 تیهزار نفر جمع ها به صدشگاهینسبت تعداد کل آزما: 23-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

 



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │612

 

 تیهزار نفر جمع به صد یبخشنسبت تعداد کل مراکز توان: 24-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانرتبهمأخذ: 
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  و  تانیس "تیهزار نفر جمع به صد کینیکلیو پل کینینسبت تعداد درمانگاه، کل "در

 ام قرار دارند. ۹و خوزستان در رتبه  یشرق جانیبلوچستان پس از آذربا

  تهران، خراسان  یهااستان  " تیهزار نفر جمع ها به صدداروخانهنسبت تعداد کل  "در

و  ستانیاستان س نیچنقرار دارند. هم یاول تا سوم کشور گاهیو اصفهان در جا یرضو

 ام قرار دارد. ۱۶کشور و رتبه   یانیبلوچستان در رده م

 به هزار نفر  ییخون اهدا زانینسبت م "ام  ۱۸ گاهیو بلوچستان در جا ستانیاستان س

 تیدر استان وضع یخون مارانیمبرم ب ازیکشور قرار دارد که با توجه به ن " تیجمع

در  ییخون اهدا زانیم نیترشیب زدی. استان سمنان، مازندران و ستیاستان مناسب ن

 در رتبه اول تا سوم قرا دارند. واند کشور را به خود اختصاص داده

  



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │614

 

 تیبه صدهزار نفر جمع کینیکلیو پل کینینسبت تعداد درمانگاه، کل: 25-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

 

 



 615 │فصل نوزدهم: بهداشت و درمان

 

 تیها به صدهزار نفر جمعنسبت تعداد کل داروخانه: 26-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه

 

 



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │616

 تیبه هزار نفر جمع ییخون اهدا زانینسبت م: 27-19جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶های آماری سال های کشور براساس برخی شاخصبندی استانمأخذ: رتبه
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 ها چالش ـ 11 ـ 19

 تیجمع راتییتغ ،یبه زندگ دیام شی)به علت افزا ریرواگیو غ ریواگ یهایماریب یهمزمان -۱

 .(یپزشک نینو یهایعوامل خطر سالمت و رشد فناور یشناسریگو همه یشناخت

که در   یصنعت، معدن و تجارت و کشاورز ژهیگذار خارج از نظام سالمت: به وریعوامل تاث -۲

چون سالمت هم یطیمح یهادکنندهیمحصوالت  موجب رشد تهد دیخود و تول ماتیتصم ندیفرا

 ک،یهوا و خاک، تراف ،آب یقاچاق، آلودگ ،یو جنس یاجتماع یهابیو تورم، رشد آس یکاریفقر، ب

 .شوندیم رهیو غ یامضر رسانه یهابرنامه من،یاریسالم و غریغ یکاالها غیتبل اردات،سروصدا، و

ه به طور ناعادالن هیریو خ یتعاون ،یعموم ،یخصوص ،یم ارائه خدمات سالمت در بخش دولتنظا -۳

 زاست.نهیگسترده، گسسته و هز

چون مصرف : همریواگریمزمن غ یهایماریب جادکنندهیمشترک ا یعوامل خطر رفتارها روند -۴

وزن،  ادیازد ،یچاق ،یتحرک(، کمیو ماه وهیم جات،ینامناسب )مصرف کم سبز هیتغذ ،یمواد دخان

 .قند و کلسترول شیخون، افزا یپرفشار

 جادیا ییباال یماریبار ب ر،یواگ ریغ یهایماریب وعی: شریرواگیغ یهایماریکاهش سن شروع ب -۵

 یجد دیتهد د،یکار مف یرویسالمت، با از دست رفتن ن یهانهیهز شیو عالوه بر افزا کندیم

 کشور خواهد بود. تیو امن یناخالص داخل دیتول ،یرشد اقتصاد یبرا

 .منابع بخش سالمت یپراکندگ -۶

 .خدمات سالمت یبندعدم اهتمام به سطح -۷

 .درصد( ۲۰نظام سالمت )کمتر از  ینظام مال تیریها درمدمهیسهم ببودن نییپا -۸

 .در نظام خدمات سالمت ینیبال ینبود راهنماها-۹

 .مردم بیاز ج یبودن پرداختشده خدمات و باالتمام متیروند رو به رشد ق -۱۰

 .عدم استقرار نظام ارجاع -۱۱

نابع م یمل استیو نبود س یانسان یروین تینظام سالمت و ترب یهااستیس نیعدم تناسب ب -۱۲

 .ساله ۲۰انداز چشم یسالمت برا یانسان

 .تابع یپروژه در ستادها تیریو مد نیضعف دانش، فرهنگ و مهارت الزم در تدو -۱۳

 .بر درمان یریشگیبه امر تقدم پ یعدم توجه کاف -۱۴

 .یمارستانیب یزاتیو تجه یکیزیف یفضاها یفرسودگ -۱۵



 اجتماعی و فرهنگیگزارش اقتصادی، │618

 .یبخشنیب یهایهمکار زانیبودن منییپا -۱۶

 .ارائه خدمات سالمت یهابا عرصه یو پژوهش یآموزش یهاتیفعال نیشکاف ب -۱۷

 .در سطح استان هایمارینبود سامانه جامع ثبت خدمات و ب -۱۸

 .سالمت یرسانو اطالع یفقدان برنامه منسجم و کارآمد در عرصه روابط عموم -۱۹

 .هزار نفر ۲۰کمتر از  تیو شهرها با جمع ییکمبود پزشک در مناطق روستا -۲۰

 .بودن سهم سالمت از درآمد ناخالصنییپا -۲۱

 .در شمال استان یتنفس یهایماریهامون و گسترش ب اچهیشدن درخشک -۲۲

 .و ...( یطیمحستیسالمت و ز وستی)پ یو ضوابط ابالغ نیقوان قیدق یعدم اجرا -۲۳

 راهکارها ـ 12 ـ 19

 .یهمگان هیپا مهیکردن ب یاجبار -۱

 .سالمت یهانهیسهم دولت از کل هز شیافزا -۲

 .زشک خانوادهپنظام ارجاع و  -۳

 .ینیبال یراهنماها نیتدو -۴

 .(یامهینظام ب یاثربخش شیسالمت )افزا یهانهیپرداخت از کل هزشیسهم پ شیافزا -۵

 .یابع مالنم نیمشارکت عادالنه در تام -۶

 .یپلکان زیفرانش افتیدر -۷

 .قاچاق یمبارزه با داروها یاصالت دارو برا دیینظام تا جادیا -۸

 .مختلف جامعه یهااندرکاران بخشو دست نفعانیذ نیب یبخشنیب یتوسعه همکار -۹

 .ریرواگیغ یهایماریکاهش عوامل خطر ب -۱۰

 .بهداشت روان جامعه اارتق -۱۱

 .یرانیسالم متناسب با فرهنگ ا یزندگ جیترو -۱۲

 .سالمت یهامردم نهاد در بهبود شاخص یهااز مشارکت سازمان تیحما -۱۳

 .یمطابق با استاندارد جهان ستیزطیآب و خاک و مح یهاندهیآال زانیکاهش م -۱۴

 .منیبهداشت ا یهاپاک و فراورده یهوا ،یآحاد مردم از آب سالم، ورزش همگان یمندبهره -۱۵
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 .جامعه یازهایآموختگان با ندانش شتریانطباق مهارت ب یدر راستا یآموزش یهاوهیاصالح ش -۱۶

 .صدهزار تولد زنده در ۱۵ رینسبت مرگ مادران به ز با کاهش یبه زندگ دیام شیافزا -۱۷

 .روتردام ونیکار بر اساس کنوانس طیحذف کامل آزبست از مح -۱۸

 .ناماتایم ونیبر اساس کنوانس ۲۰۲۰تا سال  وهیحذف کامل ج -۱۹

 .باال ندهیبا آال یشهرها و شهرهاهوا در تمام کالن یهشدار آلودگ عیاستقرار سامانه سر -۲۰

  .معتبر یهاشرکت ساسیتحت ل یداروها دیتول و یانتقال فناور یاز قراردادها تیحما -۲۱

 .و اضافه وزن یاقچاز  یریشگیپ یبرنامه مل نیتدو -۲۲

 .یعیطب مانیآموزش و نظارت در امر زا -۲۳

 .یمطلوب بوم ییسبد غذا جیبا ترو هیو تغذ ییغذا تیامن نیتأم -۲۴

 .ییو عرضه مواد غذا دیر تولبنظارت مؤثر  -۲۵

 .در دسترس ییاز منابع غذا نهیاستفاده به یدر راستا ریپذبیآس یآموزش گروها -۲۶

 .در ارائه خدمات سالمت یو بخش دولت یبخش خصوص انیمشارکت م میتنظ -۲۷

 .ارائه خدمات یمراکز دسترستوسعه  -۲۸

 .یو درمان ینظام شبکه بهداشت یاصل یندهایفرا یمهندسباز -۲۹

 .گسترش برنامه مراقبت از تکامل کودکان -۳۰

 .سالمت یتوسعه گردشگر -۳۱

 .ییو روستا یفرع یهاجهت پوشش راه ییتوسعه اورژانس هوا -۳۲

 



 

 : تامین اجتماعیبیستمفصل  ـ 20

 مقدمه ـ 1 ـ 20

 ،یگزارش از ساختار اقتصاد کیمباحث  نیتراز مهم یکی یمباحث مرتبط با رفاه اجتماع

 نیادیبـه هدف بن یرفاه اجتماع لیدل نیبه هم .باشدیجامعه م کی یفرهنگ یو حت یاجتماع

که بدون توجه به آن، توسعه در ابعاد  یتوسعه در جوامع مختلف بدل شده است؛ هدف یهابرنامه

از  یکیبه عنوان  یجهان رفاه اجتماع یدر تمام نیخواهد شد. بنابرا مواجهمختلف با شکست 

 یرفاه اجتماع شیافزا زیدرحال توسعه ن یاست. کشورها گذاراناستیابعاد توسعه مورد توجه س

 یکه در تحقق عدالت اجتماع آورندیبه حساب م یافتگیتوسعه یاساس اریو مع یادیرا هدف بن

 خیر تارد ی. توجه به رفاه اجتماعستین یقاعده مستثن نیاز ا زیدارد، کشور ما ن یرینقش چشمگ

از  ـشیچهارم پ ید. در برنامه عمرانوجو کرجست یشمس ۴۰در دهه  دیکشور را با یزیربرنامه

است کـه  افتهیاختصاص  یزا به رفاه اجتماعمج یار، فصلب نیتنخس یبرا یانقالب اسالم

خانـواده و کودک، ورزش و رفـاه جوانان، رفاه کارگران، رفاه  فاهر ،یاجتماع مـهیب یهابرنامه

 یرفاه اجتماع یبعد یهادر برنامه نیچن. همردیگیخاص را دربرم یهاو رفاه گروه انییروستا

 یهاو ارگان یرفاه اجتماع یهارو توجه به آمار و شاخص نیاز ا .مورد توجه قرار گرفته است

 است. تیحائز اهم هحوز نیفعال در ا یهاسازمان

 یکی صراحتو برنامه پنجم توسعه، به سالهستیانداز بمشدر سند چ یرفاه اجتماع گاهیجا

و اصول  یهدف در قانون اساس نیاز جامعه است. که ا ییزدادر فقر یانقالب اسالم یاز اهداف عال

از  یتوجهبخش قابل زین رانیانداز توسعه ااست. سند چشم افتهییآن تجل ۴۳و  ۳۱، ۲۹، ۲۱، ۲

نموده است و جامعه مطلوب  فیتعر تیجامعه مطلوب را در ارتباط با کاهش فقر و محروم هدافا

 ،یاجتماع نیتأم ت،یو برخوردار از سالمت، امن ضیدوراز فقر، تبعبه افتهیتوسعه یارا جامعه

ششم توسعه از جهت پرداخت به  ی. قانون برنامهداندیمناسب درآمد م عیبرابر، توز یهافرصت

در قسمت  ییاجرا یو سازوکارها یگذاراستیخصوص از جهت سبه یاجتماع نیفقر و تأم ولهمق
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 هاتیمأمور ،یاجتماع نیرا مطرح کرده که در جهت رفاه و تأم یمباحث ید قانونو موا هااستیس

 .کندیطرح م یردولتیو غ یدولت یهاارگان یرا برا یفیو تکال

دارد  تیمختلف اهم یها و آمارهااز دستگاه یاریتوجه به بس ،یرفاه اجتماع یبررس در

 یکه برا یاجتماع یاز نهادها یهاتیفعال جهیرا نت یرفاه اجتماع توانیم یاما به طور اجمال

آنان  دهد،یکه اجازه م ییهاو فرصت یتندرست ،یاز زندگ یجامعه به سطح قابل قبول یابیدست

 خود را پرورش دهند دانست. یتعدادهااس یتمام

 بیمه تامین اجتماعی ـ 2 ـ 20

آن پوشش  یاصل تیمأمور یاجتماع گرمهیب کیبه عنوان  یاجتماع نیسازمان تأم

( است. براساس یاری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد )اختی)اجبار ریکارگران مزد و حقوق بگ

 یاست که بخش عمده منابع مال یردولتیغ یسازمان عموم کی یاجتماع نیقانون، سازمان تأم

 مانساز نیا یاصل گاههیتک نی. بنابراشودیم نیشده و کارفرما( تأم مهی)ب هامهیآن از محل حق ب

 ،یگذارتاسیمختلف س یهاو دولت در عرصه شدگانمهیب ان،یجانبه کارفرمامشارکت سه

 رگمهیب کیبه عنوان  یاجتماع نیاست. سازمان تام یمنابع مال نیکالن و تأم یهایریگمیتصم

در سطح استان طرف قرار بوده است. هم یو درمان یصیموسسه تشخ ۸۸۶با  ۱۳۹۶در سال 

شده اعالم مهینفر ب ونیلیم ۳۶حدود  ۱۳۹۷سازمان در سال  نیتحت پوشش ا تیجمع نیچن

 سال نیهستند. در هم یتبع شدهمهینفر ب ونیلیم ۲۲و  یاصل شدهمهینفر ب ونیلیم ۱۳شده که 

 لیتشک رانیبگیرا مستمر یجتماعا نیتحت پوشش سازمان تام تینفر از جمع ونیلیم ۶حدود 

یهزار نفر مستمر۷۳۶و ونیلیم ۲و  یاصل ریبگیهزار نفر مستمر ۶۵۹و ونیلیم ۳که  دهندیم

 ۲۰۲ یشده اصلمهیتعداد ب شودیو بلوچستان م ستانیدر استان س نیچنهستند. هم یتبع ریبگ

درصد رشد نسبت به سال  ۴و  ۲ بیترتکه به باشدیم یشده تبعمهیهزار نفر ب ۴۷۸هزار نفر و 

مقدار  نیرشد آن برابر با هم ۱۳۹۳-۱۳۹۷سط در دوره پنج ساله و متو دهدیرا نشان م ۱۳۹۶

درصد  ۲۷فعال استان  تینسبت به جمع یو تبع یشدگان اصلمهیتعداد ب گرید ی. از سوباشدیم

 نیچندهد. همینشان م ۹۷درصد را در سال  ۱که رشد برابر با رشد متوسط  شودیرا شامل م

 درصد رشد ساالنه داشته است. ۱۷که  باشدیهزار نفر م ۲۶ رانیبگیتعداد مستمر



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│622

کل تعداد مؤسسات طرف قرارداد اداره کل تامین اجتماعی در استان و نسبت آن به: 1-20جدول 

 یمؤسسات درمان

 1397 1396 1395 1394 1393 سال /شرح
متوسط رشد 

 دوره

 - ۸۸۶ ۳۶۹ ۳۵۸ ۴۳ طرف قرارداد مؤسساتتعداد 
- 

 - ۱۰۰ - - - )درصد(مؤسسات  کلبهنسبت 

 مأخذ: سازمان تامین اجتماعی استان

  



 

 استان یاجتماع نیسازمان تأم یدیکل یهاعملکرد شاخص: 2-20جدول 

 

 رشد)درصد( 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان ردیف

 ۲ ۲۰۲۷۴۳ ۱۹۷۹۶۷ ۱۹۰۳۶۲ ۱۸۲۴۸۹ ۱۷۱۶۰۴ نفر شدگان اصلیتعداد بیمه ۱

 ۴ ۴۷۸۳۷۰ ۴۵۹۰۲۱ ۴۳۷۶۴۰ ۴۲۰۷۱۶ ۳۹۹۲۶۴ نفر شدگان تبعیتعداد بیمه ۲

 ۴۰ ۱۰۱۴ ۷۳۳ ۶۸۲ ۵۵۱ ۵۳۷ نفر بیگران بیمه بیکاریتعداد مقرری ۳

۴ 
به جمعیت فعال  شدهمهیبنسبت 

 استان
 ۱ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ درصد

 ۱۷ ۳۳۰۰۰۳ ۲۸۰۴۳۳ ۳۹۹۰۱۸ ۵۶۷۱۶۴ ۵۳۹۲۸۵ جلد تعداد دفترچه درمانی ۵

 ۱۱۳ ۵۱۰۵۷ ۳۳۰۷۳ ۴۰۶۷۸ ۵۱۸۷۸ ۳۶۳۵۴ مورد هاکارگاهتعداد بازرسی از  ۶

 ۱۳ ۲۶۱۱۰ ۲۳۸۹۰ ۲۱۸۰۴ ۱۹۷۵۲ ۱۷۸۷۱ پرونده رانیبگیمستمرتعداد  ۷

 ۱۳ ۵۵۱۳۷۵۱ ۴۴۱۹۵۵۲ ۳۵۷۱۲۶۳ ۲۹۳۸۶۱۴ ۲۳۲۵۶۷۶ میلیون ریال جمع کل تعهدات ۸

 ۲۰ ۱۱۱۱۲۶۹۰ ۹۲۹۹۳۱۰ ۸۱۲۱۶۶۰ ۷۱۲۴۲۵۰ ۶۰۸۹۱۰۰ ریال -ماهانه  حداقل مستمری )حداقل دستمزد( ۹

 تعداد کارگاه تحت پوشش ۱۰
 ۱۳ ۱۸۳۳۵ ۱۶۲۰۵ ۱۶۰۴۱ ۱۶۰۶۳ ۱۵۵۵۲ فعال

 ۱۴ ۳۰۳۸۰ ۲۹۲۳۳ ۸۳۳۱ ۸۷۲۹ ۸۱۱۲ نیمه فعال
 مأخذ: سازمان تامین اجتماعی استان



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│624

 استان و کشور یاجنماع نیتام یهااز شاخص یبرخ سهیمقا: 3-20جدول 

 عنوان

قه
نط

م
 

ل 
سا

13
93

 

ل 
سا

13
94

 

ل 
سا

13
95

 

ل 
سا

13
96

 

ل 
سا

13
97

د  
رش

ط 
س

تو
م

ره
دو

 

 ضریب پوشش

 سازمان تامین اجتماعی)درصد(

 ۱ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ استان

 ۳ ۵۱ ۴۸ ۴۵ ۴۳ ۴۰ کشور

 نسبت پشتیبانی

 سازمان تامین اجتماعی )برابر(

 -۵/۰ ۱به۷ ۱به۸ ۱به۸ ۱به۹ ۱به۹ استان

 -۱ ۱به۳ ۱به۴ ۱به۵ ۱به۵ ۱به۶ کشور

 نسبت مصارف به منابع

 سازمان تامین اجتماعی )درصد(

 - - - - - - استان

 - - - - - - کشور

 استان یاجتماع نیمأخذ: سازمان تام

 

 

 
 استان شدگانمهیب تیوضع: 1-20شکل 

 

ختلف اقشار م مهیپوشش ب نهیزم مه،یبا تدارک انواع ب یاجتماعنیقانون تام گرید یاز سو

مشاغل  ،یاریاخت مهیو ب یاجبار مهیشامل ب یکل یبنددسته کیرا فراهم ساخته است که در 

شدگان در استان مربوط مهیتعداد ب نیترشی. بشودیم ...خاص و  یهامهی، برانندگان مهیآزاد، ب

 گریدرصد د ۲۲و  دهدیم لیرا تشک یشدگان اصلمهیدرصد ب ۷۸که  باشدیم یاجبار مهیبه ب

 .است مهیب گریمربوط به انواع د

بیمه شدگان  

اصلی

۳۰%

بیمه شدگان  

تبعی

۷۰%



 

 )نفر( شدهمهیشهرستان و نوع ب کیبه تفک یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تأم یاصل شدگانمهیتعداد ب: 4-20جدول 

 شرح
 رانندگان بیکاری مشاغل آزاد اختیاری اجباری

قراردادهای 

 خاص
 جمع

1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 

 ۲۱۸۰۸ ۲۱۶۶۱ ۱۶۴۳ ۱۹۰۱ ۹۰۲ ۸۷۵ ۱۴۱ ۸۲ ۱۴۸۸ ۱۶۰۰ ۴۳۲ ۳۱۴ ۱۷۲۰۲ ۱۶۸۸۹ ایرانشهر

 ۲۲۴۴۱ ۲۱۴۹۹ ۴۹۴ ۵۸۱ ۴۸۲ ۴۸۰ ۱۵۲ ۷۱ ۵۴۳ ۵۴۶ ۳۱۲ ۲۶۸ ۲۰۴۵۸ ۱۹۵۵۳ چابهار

 ۹۳۴۷ ۸۴۳۸ ۶۴۶ ۵۹۶ ۶۰۲ ۶۱۲ ۲۸ ۲۱ ۶۹۰ ۷۴۸ ۱۲۶ ۱۱۷ ۷۲۵۵ ۶۳۴۴ خاش

 ۲۴۲۷۸ ۲۴۶۲۴ ۲۳۳۸ ۲۲۷۹ ۲۷۱۹ ۲۷۳۹ ۹۴ ۷۴ ۱۵۲۴ ۱۶۵۰ ۷۲۲ ۶۴۸ ۱۶۸۸۱ ۱۷۲۳۴ زابل

 ۷۶۸۶۵ ۷۴۶۶۶ ۸۹۳۲ ۹۳۲۵ ۷۵۶۴ ۷۴۷۸ ۴۸۸ ۳۸۸ ۳۰۵۵ ۳۰۲۶ ۳۴۰۱ ۳۰۸۱ ۵۳۴۲۵ ۵۱۳۶۸ زاهدان

 ۱۶۲۶۳ ۱۵۴۱۷ ۴۸۷ ۴۴۱ ۱۱۰۴ ۱۰۸۵ ۳۶ ۳۸ ۸۰۴ ۸۴۳ ۲۰۵ ۱۷۹ ۱۳۶۲۷ ۱۲۸۳۱ سراوان

 ۸۵۶۰ ۸۳۸۱ ۱۰۱ ۱۱۶ ۲۱ ۲۷ ۲۴ ۱۲ ۴۱۴ ۴۱۸ ۳۹ ۳۶ ۷۹۶۱ ۷۷۷۱ نیکشهر

 ۶۲۸۲ ۶۲۶۱ ۲۹ ۴۱ ۳۰ ۲۶ ۱۹ ۱۶ ۱۱۸ ۱۸۵ ۲۵ ۲۶ ۶۰۶۱ ۵۹۶۷ سرباز

 ۴۴۲۰ ۵۱۵۵ ۴۱۹ ۵۷۹ ۲۸۸ ۲۸۴ ۷ ۱۳ ۳۳۰ ۳۴۴ ۷۴ ۶۲ ۳۳۰۲ ۳۸۷۳ زهک

 ۲۹۰۲ ۳۵۹۱ ۵۸ ۴۴ ۳۲ ۳۰ ۱ ۱ ۱۴۳ ۹ ۲۰ ۱۳ ۲۶۴۸ ۳۴۹۴ هیرمند

 ۷۴۲۳ ۷۲۹۷ ۲۵ ۲۱ ۳۲ ۳۲ ۲۴ ۱۰ ۲۱۹ ۲۲۶ ۴۰ ۳۳ ۷۰۸۳ ۶۹۷۵ کنارک

 ۲۱۵۴ ۱۹۷۱ ۹ ۱۸ ۵۴ ۶۰ ۰ ۰ ۱۱۸ ۱۴۶ ۱۷ ۱۵ ۱۹۵۶ ۱۷۳۲ میرجاوه

 ۲۰۲۷۴۳ ۱۹۷۹۶۱ ۱۵۱۸۱ ۱۵۹۴۲ ۱۳۸۳۰ ۱۳۷۲۸ ۱۰۱۴ ۷۲۷ ۹۴۴۶ ۹۷۴۲ ۵۴۱۳ ۴۷۹۱ ۱۵۷۸۵۹ ۱۵۴۰۳۱ جمع

 استان یاجتماع نیمأخذ: سازمان تام

 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│626

 

 
 1397در استان طی سال  از نظر تنوع یامهیپوشش ب تیوضع: 2-20شکل 

 

مربوط به شهرستان  ۱۳۹۷استان در سال  یشدگان اصلمهیتعداد ب نیترشیب نیچنهم

زابل، چابهار و  بیترتشدگان استان است و بهمهیدرصد کل ب ۳۸که  باشدینفر م ۸۶۸۶۵زاهدان 

از چهارم به  رانشهریا گاهیتنها جا ۱۳۹۶قرار دارند که به نسبت سال  یبعد یهادر رتبه رانشهریا

شده است.  ترشیاز چابهار ب رانشهریشهرستان ا یشدگان اصلمهیاست و تعداد ب افتهیسوم کاهش 

 نیترنفر کم ۴۴۲۰، ۲۹۰۲، ۲۱۵۴با  بیو زهک به ترت رمندیه رجاوه،یم یهاشهرستان نیچنهم

 .اندداده صیاستان را به خود تخص یشدگان اصلمهیب

 

اجباریبيمه 
٧۸%

قراردادهای 
خاص
٧%

رانندگان
٧%

مشاغل آزاد
۵%

اختياری
٣%

بيکاری

%۱کمتر
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 1397استان سال  یهاشهرستان یشدگان اصلمهیسهم ب: 3-20شکل 

 

 
 1396استان سال  یهاشهرستان یشدگان اصلمهیسهمه ب: 4-20شکل 

 

زاهدان
٣۸%

زابل
١۲%

چابهار
١١%

ايرانشهر
١١% سراوان

۸%

خاش
۵%

نيکشهر
۴%

کنارک
۴%

سرباز
زهک%٣

۲%

هيرمند
١%

ميرجاوه
١%

زاهدان
٣۸%

زابل
١۲%

ايرانشهر
١١%

چابهار
١١% سراوان

۸%

خاش
۴%

نيکشهر
۴%

کنارک
سرباز۴%

٣%

زهک
٣%

هيرمند
۲%

ميرجاوه
١%



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│628

 بیمه سالمت ـ 3 ـ 20

با  یخدمات درمان مهیسازمان ب عیاز تجم ۱/۷/۱۳۹۱ خیدر تار رانیسالمت ا مهیسازمان ب

پزشک خانواده بوجود آمده است و هم  یبرنامه مل یواحد و اجرا یدرمان یهامهیب عیهدف تجم

مراکز  ،یها، پرتوپزشکاعم از پزشکان، داروخانه یدرمان یصیموسسه تشخ  ۸۲۸از  شیاکنون با ب

 ۱۳۹۷سالمت سال  مهیوشش بتحت پ تیدارد. جمع یطرف قرارداد همکار هامارستانیو ب یدرمان

رشد  د داشته است.صد رشدر کی ۱۳۹۳. که نسبت به سال باشدینفر م ۲,۱۱۰,۶۱۴در استان 

. ستداشته ا زین یرشد منف ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵ یهاکه در سال باشدیدرصد م ۵/۰ زیساالنه ن نیانگیم

 بوده است که در سال یروند منف یدر استان دارا تیسالمت به جمع مهینسبت پوشش ب نیچنهم

 مهیدهنده کاهش پوشش باستان نشان تیسالمت نسبت جمع مهیدرصد پوشش ب ۷۳با  ۱۳۹۷

 است. ۲ یمنف یدر بازه مورد بررس زیسالمت ن مهیسالمت است که نرخ متوسط ساالنه رشد ب

 

 استان تیکل جمعسالمت و نسبت آن به مهیتحت پوشش ب تیجمع: 5-20جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 سالشرح/

متوسط 

رشد دوره 

 )درصد(

 ۲ ۲۸۹۵۳۵۸ ۲۸۳۵۱۸۶ ۲۷۷۵۰۱۴ ۲۷۱۴۸۴۲ ۲۶۵۴۶۷۱ جمعیت استان

جمعیت 

شدگان بیمه

 بیمه سالمت

۲۰۸۵۴۸۵ ۲۳۱۸۶۶۸ ۲۱۶۲۹۵۳ ۲۰۴۹۴۴۶ ۲۱۱۰۶۱۴ ۵/۰ 

درصد 

شدگان به بیمه

 جمعیت استان

۷۹ ۸۵ ۷۸ ۷۲ ۷۳ ۲- 

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 

 

 ان،یرانیا ،یسالمت همگان یامهیسالمت در پنج صندوق ب مهیشدگان سازمان بمهیب

ه بزیر حت پوشش قرار دارند که در جدول اقشار ت ریکارکنان دولت و سا ر،یو عشا انییروستا
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در استان  شودیگونه که مشاهده م. همانشودیپرداخته م مهیصندوق ب ۵ نیا تیجمع یبررس

درصد به عنوان  ۱۴با رشد متوسطه ساالنه  یسالمت همگان مهیب صندوقو بلوچستان  ستانیس

 تیهزار نفر جمع ۳۷۹۲بوده است و تعداد  ۱۳۹۷سالمت، در سال  مهیصندوق ب نیپر رشدتر

سالمت استان را  مهیشدگان بمهیدرصد کل ب ۱۸تعداد  نیکه ا ردیگیتحت پوشش را دربرم

شیدرصد ب ۱ یرشد ساالنه  منف نیانگیبا وجود م انیروستائ مهیب قاما صندو .دهدیم لیتشک

 ۱۵۴۹۸۷۸ تیکه با جمع ردیگیسالمت را در سطح استان دربرم مهیشدگان بمهیتعداد ب نیتر

 مهیالزم به ذکر است صندوق ب .دهدیم لیشدگان استان را تشکمهیدرصد ب ۷۳خود  ینفر

علت،  نیسالمت را به خود اختصاص داده است و به هم مهیشدگان بمهیتعداد ب نیترکم انیرانیا

 است. دهیدر جداول ذکر نشده است اما در جمع لحاظ گرد یآمار نییپا تیجمع یعنی

 

 یامهیب یهاصندوق کیسالمت استان به تفک مهیتحت پوشش ب تیجمع: 6-20جدول 

جمعیت بیمه 
 1397 1396 1395 1394 1393 سالمت

متوسط 
 رشد دوره

 -۲ ۱۵۹۵۴۶ ۱۶۲۲۵۵ ۱۶۸۲۹۵ ۱۷۱۹۴۴ ۱۷۳۷۹۲ کارمندی

 -۱ ۱۵۴۹۸۷۸ ۱۵۱۳۱۰۸ ۱۶۴۸۶۲۷ ۱۶۲۹۳۸۸ ۱۶۰۷۷۸۶ روستائیان

 ۷ ۵۴۱۳ ۴۷۹۱ ۴۴۰۷ ۴۱۸۴ ۴۱۹۹ فرمایانخویش

 -۹ ۱۴۳۲۳ ۱۵۶۳۱ ۱۶۲۵۴ ۲۱۱۷۱ ۲۱۳۶۲ سایر اقشار

 ۱۴ ۳۷۹۲۳۳ ۳۵۷۳۳۶ ۳۲۹۷۷۲ ۴۹۵۶۳۹ ۲۸۲۵۴۵ سالمت همگانی

 1 2110614 2049446 2162953 2318668 2085485 1جمع

 است. دهیدر جمع لحاظ گرد انیرانیا مهیب -۱

 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار

 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│630

 
 1397سالمت در استان  مهیب تیجمع: 5-20شکل 

 

 ۱۷۲۸۲۶مربوط به شهرستان سرباز است که با  ییروستا مهیصندوق ب تیجمع نیترشیب

را  ناستا انیروستائ مهیتحت پوشش صندوق ب تیدرصد کل جمع ۱۱تحت پوشش  تیجمع

اقشار  ریو سا یهمگان مهیسالمت کارکنان دولت، ب مهیب یهاداده است. در صندوق لیتشک

 نیسهم شهرستان زاهدان از ا بیترتسهم را داشته است و به نیترشیشهرستان زاهدان ب

 .باشدیدرصد م ۵۶و  ۶۳، ۴۱ها صندوق

 

کارمندی
۸%

روستائيان
٧۴%

خويش فرمايان
%1کمتر از 

ساير اقشار
١%

سالمت همگانی
١۸%



 

 1396-97 یهاسال یشهرستان ط کیسالمت به تفک مهیتحت پوشش ب شدگانمهیآمار ب: 7-20جدول 

سهم شهرستان  جمع سالمت همگانی سایر اقشار کارکنان دولت روستائیان شهرستان

 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 )درصد(

 ۸ ۸ ۱۷۵۶۴۷ ۱۶۹۱۰۶ ۲۷۴۳۵ ۲۷۹۴۸ ۹۹۵ ۷۸۴ ۱۹۳۵۹ ۱۸۰۹۷ ۱۲۷۲۰۴ ۱۲۲۲۰۶ ایرانشهر

 ۹ ۱۰ ۱۹۰۳۳۸ ۲۰۱۱۴۲ ۲۹۰۷۱ ۲۸۵۰۷ ۵۱۹ ۶۶۲ ۶۸۹۴ ۶۲۷۷ ۱۵۳۱۲۲ ۱۶۵۶۳۳ چابهار

 ۶ ۷ ۱۳۶۶۵۷ ۱۳۳۴۰۲ ۱۹۳۸۸ ۱۷۹۳۹ ۱۰۵۱ ۱۸۱ ۷۲۵۸ ۷۰۴۸ ۱۰۸۶۱۵ ۱۰۸۲۱۹ خاش

 ۳ ۳ ۶۹۰۷۲ ۶۴۰۰۸ ۰ ۴۳ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۰۹۷ ۱۹۹۰ ۶۷۷۸۷ ۶۱۷۹۳ دلگان

 ۴ ۴ ۷۷۵۳۰ ۸۷۱۹۳ ۳۷۶۱۱ ۳۵۷۳۰ ۱۴۹۳ ۱۴۶۵ ۱۵۵۹۰ ۱۹۷۳۶ ۲۲۰۸۶ ۳۰۱۵۶ زابل

 ۱۸ ۱۹ ۳۷۷۱۱۰ ۳۸۲۸۳۲ ۲۱۳۹۹۵ ۱۹۸۴۶۶ ۹۰۷۴ ۱۱۴۷۱ ۶۴۷۶۴ ۶۱۵۱۹ ۸۴۷۰۵ ۱۱۰۵۵۲ زاهدان

 ۳ ۴ ۶۷۸۳۱ ۷۲۷۳۹ ۴۰۶ ۳۵۷ ۲۳۸ ۲۲۴ ۵۱۷۰ ۴۷۲۰ ۶۱۹۶۲ ۶۷۴۳۸ زهک

 ۸ ۸ ۱۷۶۹۰۴ ۱۵۴۵۲۵ ۳۱۰۲۳ ۲۸۷۳۹ ۳۷۳ ۳۷۲ ۹۳۳۰ ۱۰۷۸۹ ۱۳۵۸۵۲ ۱۱۴۵۹۸ سراوان

 ۸ ۹ ۱۷۶۵۷۹ ۱۷۶۳۸۳ ۱۱۱ ۱۶۷ ۸۷ ۱۲۱ ۳۵۴۶ ۳۶۷۱ ۱۷۲۸۲۶ ۱۷۲۴۲۴ سرباز

سیب 

 وسوران

- ۸۸۵۲۵ - ۳۶۰۹ - ۲۰ - ۹۰ ۸۹۱۲۷ ۱۷۶۵۷۹ ۴ ۸ 

 ۲ ۳ ۵۰۸۵۲ ۵۲۷۰۲ ۱۴ ۲۵ ۴ ۷ ۱۹۶۰ ۱۷۵۰ ۴۸۸۷۴ ۵۰۹۲۰ فنوج

 ۳ ۲ ۵۹۸۲۸ ۴۴۹۴۲ ۸ ۲۴ ۱۴ ۹ ۲۰۲۸ ۱۸۱۸ ۵۷۷۷۸ ۴۳۰۹۱ قصرقند

 ۳ ۳ ۷۰۷۵۴ ۶۹۰۶۰ ۱۸۵۸۲ ۱۷۸۴۹ ۹ ۸ ۱۴۷۴ ۱۳۳۴ ۵۰۵۵۰ ۵۰۱۵۹ کنارک

 ۳ ۳ ۷۲۷۰۸ ۷۰۷۸۰ ۱۹ ۳۶ ۱۸ ۲۴ ۲۱۸۲ ۱۹۷۰ ۷۰۴۸۶ ۶۸۷۵۰ مهرستان

 ۲ ۰ ۴۳۶۷۱ ۲۱۶۰ ۵۹۶ ۶۴۹ ۸ ۵ ۱۶۱۵ ۱۵۰۶ ۴۱۴۴۱ ۰ میرجاوه

 ۷ ۷ ۱۴۰۹۳۱ ۱۴۱۹۴۲ ۲۲ ۴۱ ۱۱۸ ۰ ۲۹۴۶ ۶۱۰۱ ۱۳۷۸۳۹ ۱۳۵۸۰۰ نیکشهر



 

سهم شهرستان  جمع سالمت همگانی سایر اقشار کارکنان دولت روستائیان شهرستان

 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 )درصد(

 ۲ ۲ ۳۹۸۰۰ ۳۴۳۷۵ ۲۹۶ ۳۲۰ ۹ ۰ ۳۳۶۶ ۳۳۳۳ ۳۶۱۲۶ ۳۰۷۲۲ نیمروز

 ۲ ۲ ۳۶۵۹۱ ۴۱۴۸۹ ۱۳۷ ۲۰۷ ۱۱ ۹ ۳۳۴۷ ۳۳۳۹ ۳۳۰۸۸ ۳۷۶۳۴ هامون

 ۳ ۳ ۵۵۵۵۶ ۶۱۸۳۹ ۴۲۹ ۴۶۳ ۹۴ ۸۷ ۴۰۱۱ ۴۰۳۸ ۵۱۰۱۲ ۵۷۲۵۱ هیرمند

   ۲۱۱۰۶۱۴ ۲۰۴۹۴۴۶ ۳۷۹۲۳۳ ۳۵۷۳۳۶ ۱۴۳۲۳ ۱۵۶۳۱ ۱۵۹۵۴۶ ۱۶۲۲۵۵ ۱۵۴۹۸۷۸ ۱۵۱۳۱۰۸ جمع

 ۱۳۹۷استان  یمأخذ: سالنامه آمار
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 1397های استان از صندوق بیمه روستائیان طی سال سهم شهرستان: 6-20شکل 

 

 
 1397سال  یکارکنان دولت ط مهیاستان از صندوق ب یهاسهم شهرستان: 7-20شکل 

 

سرباز

۱۱%

چابهار

۱۰%

نیکشهر

۹%

سراوان

۹%
ایرانشهر

۸%
خاش

۷%

سیب وسوران

۶%

زاهدان

۵%

مهرستان

۵%

دلگان

۴%

زهک

۴%

قصرقند

۴%

هیرمند

۳%

کنارک

۳%

فنوج

۳%

میرجاوه

۳%

نیمروز

۲%

هامون

۲%

زابل

۱%

زاهدان

۴۱%

ایرانشهر

۱۲%

زابل

۱۰%

سراوان

۶%

خاش

۵%

چابهار

۴%
زهک

۳%

هیرمند

۳%
سیب وسوران

۲%

سرباز

۲%
نیمروز

۲%

هامون

۲%

%۲, نیکشهر

%۱, مهرستان

%۱, قصرقند

%۱, فنوج

%۱, میرجاوه

%۱, کنارک

%۱, دلگان

سایر 

شهرستان ها

۸%
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 1397سال  یاقشار ط ریسا مهیاستان از صندوق ب یهاسهم شهرستان: 8-20شکل 

 

 
 1397سال  یط یسالمت همگان مهیاستان از صندوق ب یهاسهم شهرستان: 9-20شکل 

 

زاهدان
۶٣.۴%

زابل
١۰.۴%

خاش
٧.٣%

ايرانشهر
۶.٩%

چابهار
٣.۶%

سراوان
۲.۶%

زهک
١.٧%

%١.٣, دلگان

%۰.۸, نيکشهر

%۰.٧, هيرمند

%۰.۶, سرباز

سايرشهرستان ها

۵.٧%

زاهدان
۵۶.۴%

زابل
٩.٩%

سراوان
۸.۲%

چابهار
٧.٧%

ايرانشهر
٧.۲%

خاش
۵.١%

کنارک
۴.٩%

ميرجاوه
۰.۲%

هيرمند
۰.١%

زهک
۰.١%

سايرشهرستان های

۰.۶%
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 کارهاها و راهچالش ـ 4 ـ 20

 نیا یرو شیچالش پ نیترکشور مهم یاجتماع نینظام تأم یهاچالش یگزارش راهبرد

صندوق متوازن  کیکه در  ی. درحالکندیم یها معرفسازمان را مبحث، مصارف و منابع صندوق

 یبرا سومکیحال و  رانیبگیمستمر یهانهیبه هز سومکیمنابع به درمان،  سومکی دیبا

جهت حرکت روندها نشان  نیچنموجود سازمان و هم تیشود؛ وضع رهیخذ ندهیآ رانیبگیمستمر

شوک  کیشدن به نقطه خطر است و  کیدهنده نزداندک است و نشان رهیذخ زانیم دهدیم

 داریو ناپا فیتعادل ضع نیا تواندیم یامنطقه یحت ایو  یاز اوضاع داخل یناش یو اقتصاد یاسیس

 گرید یقرار دهد. از سو ریشدت تحت تأثبه یاجتماع نیتأم نمنابع و مصارف سازما ندیرا در فرآ

 انجامد،یم رانیبگیمستمر یزندگ یهانهیهز شیتورم که به افزا شیافزا ،یکاهش ارزش پول مل

صندوق  یبانیپشت بیموجب شده ضر ،یاتیو مال یاارانهیو  یبانک ،یپول بیضر استیفقدان س

به  یاز اتباع خارج انیگسترده کارفرما یریگبهره رسد،ب ۵ ریبه ز یاجتماع نیتام یبازنشستگ

ک کوچ یهادر کارگاه یامهیبریغ نیو قوان یتیفقدان نظام حما مه،یمنطور فرار از پرداخت حق ب

 یهاکه البته اقدام ITاز حوزه  نهیعدم استفاده به ،یامهیبه حوزه ب یتیحما یرهایسرز لیو تحم

نظارت بر سازمان  اتیچالش در ه نیکردن ا یبندشوند. با دسته ترکامل دیانجام شده که با یخوب

 م؛یرا در دستور کار قرار ده یدو اقدام فور دیکه حداقل با میادهیرس جهینت نیبه ا یاجتماع نیتام

 نیبه سازمان تام یتیحما یهااستیس یتا بار مال یاجتماع نیتام هیاول: استقرار نظام چند ال

 .یاجتماع نیمرتبط با تام نیساله در حوزه قوان ۲۰چشم انداز  نینشود. دوم: تدو لیتحم یاجتماع

یمو روشن  کیتفک یامهیب تِیحما یهاهیهستند؛ چراکه ابتدا ال گریکدیدو اقدام مکمل  نیا

 شوندیم یاجتماع نیبه حوزه تام یامهیب یهاتیحما زیکه موجب سرر ینیقوان هیو بعد سا شوند

است.  یاتفاق خوب پردازانمهیتعداد ب شیگفت افزا توانیم نیچن. هممیکنیمرا از سر آن دور 

 .شودیم یاجتماع نیتام یصندوق بازنشستگ «یبانیپشت بِیضر» شیچراکه موجب افزا

 سالمت در استان مهیسازمان ب یمشو خط یاصول راهبرد نیمهمتر ـ 1 ـ 4 ـ 20

 .یکارشناس گاهیبه جا ژهیسازمان و توجه و یهاهیکارکنان به عنوان سرما میتکر -۱

نیو تام یعلوم پزشک یهادانشگاه ژهیسازمان به و یو شرکا نفعانیذ هیبا کل یتعامل و همکار -۲

ارتقاء مستمر  کردیبا رو نیمابیبهبود استانداردها و روابط ف یکنندگان خدمات سالمت در راستا
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اصالحات  نیتراز بزرگ یکی یدر اجرا ییسوهم جادیشدگان و امهیارائه خدمات به ب یندهایفرا

یم ات سالمت و از اهداف دولتعادالنه به خدم یکشور که متضمن دسترس ینظام رفاه اجتماع

 .باشد

 مهیپزشک خانواده و نظام ارجاع در چارچوب نظام ب یمقتدرانه برنامه مل یو راهبر تیریمد -۳

از هر گونه اختالل  یریشگیو لزوم پ یستاد کشور یابالغ یهاو برنامه هااستی، سسالمت کشور

 .در روند برنامه

المت منابع حوزه س عی، تجم دیمنابع جد نیو تام ییسالمت با شناسا مهیب یبهبود نظام اقتصاد -۴

تراز منابع و مصارف  قطهبه ن دنیوصول به موقع درآمد و رس یالزم برا یبسترها جادیدرسازمان و ا

قانون برنامه پنجم  ۳۸مفاد ماده  یسازمان با اجرا یهاتیانجام مقتدرانه و به هنگام مامور یبرا

 .کشور مردم یمندتیرضا شیسالمت و افزا یهانهیتوسعه در جهت کاهش سهم مردم از هز

 هیمه سالمت با مشارکت کلیسازمان ب یندهای، اصالح و بهبود فرایراهبرد دیاستقرار نظام خر -۵

 .شدگانمهیکنندگان خدمات و بنیتام نیب یمردم و ارتباط منطق یمندتیرضا شینفعان، افزایذ

 یهاصندوق هیکلشدگان مهیکه ب یخدمات سازمان به طور یو کم یفیارتقاء و بهبود ک -۶

جود خصوص و نیدر ا ینگران یخدمات نسبت به قبل مواجه شوند و جا تیفیک شیبا افزا یادغام

 .نداشته باشد

و  دیجد یهاتیمامور یاجرا یدر راستا هایو بهبود ساختار سازمان و کارگزار یسامانده -۷

 ی.گریکاهش تصد

نظام ارائه خدمات سالمت به جامعه در هر سه سطح  ندیبهبود فرا موثر در یهامدل یطراح -۸

 ی.فعل یها، با توجه به تعدد روشو مکمل هیپا مهیب

سالمت بر اساس قانون برنامه پنجم  کیاز سامانه پرونده الکترون یمنددر بهره یجد اماهتم -۹

 .توسعه در سازمان

 و اقدام بزرگ میتصم نیاز ا انتیدر جهت ص یاله کرانیقصد قربت و استعانت از الطاف ب -۱۰

شاخص قاءکشور و به تبع آن ارت زانیرو برنامه گذاراناستیس شمندان،یهمه اند یفکردولت با هم

  .یآت یهادر سال یرفاه اجتماع یها

 مصوبات دولت نیتراز مهم یکیبه عنوان  رانیسالمت ا مهیامر سازمان ب نیلذا با توجه به ا

مهیبه ب کسانی یقانون برنامه پنجم توسعه به ارائه خدمات درمان ۳۸بند )ز( ماده  یاجرا یدر راستا
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و  ستانیسالمت استان س مهیراستا اداره کل ب نیدر هم .پردازدیشدگان درسراسر کشور م

از  شیتوانسته است ب یمل یهاطرح یبا اجرا یبلوچستان در جهت تحقق شعار عدالت اجتماع

اقشار، کارکنان محترم  ری، ساانیرا در استان اعم از روستائ زمانیان عزنفر از هموطن ۲۱۲۱۳۸۸

 نیچنخاص را تحت پوشش خود قرار دهد. هم مارانیسالمت و ب یهمگان مهیب نان،یدولت، شهرنش

در  یندگینما ۳دولت و  شخوانیدفاتر پ ۷۳از  شیسالمت و ب مهیاداره ب ۹ یاداره کل دارا نیا

 زیشدگان عزمهیدفاتر ب دیو تمد ضیباشد که امورات مربوط به صدور، تعویاستان م یهاشهرستان

 یدرصد خدمات بستر ۹۰و  ییسرپا ماتدرصد خد ۷۰ کهیطوره ب .دهندیرا در استان انجام م

موسسه و مراکز  ۹۲۰از  شی. با بدینمایرا پرداخت م یبستر مارانیب ازیمورد ن زاتیهمراه با تجه

 شگاه،یمتخصص، فوق تخصص و داروخانه، آزما ،یاعم از پزشکان عموم ییو روستا یشهر یدرمان

 یباشد که تمامیطرف قرارداد م ستاندر سطح ا مارستانیو ب یوتراپیزیدرمانگاه، ف ،یولوژیراد

 نداشته باشند. یمشکل درمان زیشدگان عزمهیباشد تا بیبروز م یموسسات درمان نیها به اپرداخت

مردم و اقشار کم یتمام یامهیب ازیو بلوچستان توانسته ن ستانیت استان سسالم مهیاداره کل ب

درصد از  ۸۰از  شینموده است چرا که ب دایخود را پ یواقع گاهیو جا دیدرآمد جامعه را بر آورده نما

 سالمت قرار دارند. مهیاستان تحت پوشش ب عتیجم

 مهیب نیینفوذ پا بیو بلوچستان، ضر ستانیاستان س یامهیچالش بزرگ ب یطور کل به

 نیو برا ا دیتوسعه بخش یامهیب یهاو آرامش جامعه را با گسترش پوشش تیتواند امنیاست و م

 یراب رمترقبهیبودجه حوادث غ رینظ یاختصاص اعتبارات مه،یبه ب یعموم یمنظور با اعتمادساز

 تواندیم انیخلف و تقلب سودجو ییمبارزه دستگاه قضا ،یعیطب یایبال بیآس رضمناطق در مع

 در استان داشته باشد. مهیبر توسعه ب ینقش موثر



 

 فصل بیست و یکم: فرهنگ و هنر ـ 21

 مقدمه ـ 1 ـ 21

آن کشور دارد و  یمل تیبا شناخت و حفظ هو یکیرابطه نزد ،یفرهنگ و هنر هر کشور

جدا از هم  یحال که دو مقوله  نیندارد. فرهنگ و هنر در ع ییانسان بدون فرهنگ و هنر معنا

بشر، فرهنگ اوست که  یخیتار راثیم نیترکه مهم یمعن نیبه ا گرند،یکدیمکمل  یهستند ول

بخش فرهنگ است.  نیتررود و هنر مهمیبه شمار م رامونشیپ یایاو با دن باطتعامل و ارت لهیوس

 یو یو با زندگ خیآن است که در طول تار یبشر، رمز ماندگار یآن با زندگ وندیاصالت هنر و پ

اقوام  هیکشور خاستگاه اول نیگفت؛ ا دیبا رانیچند هزار ساله ا خیشده است. با توجه به تار نیعج

در خلق  ییاقوام سهم به سزا نیاست که هر کدام از ا یها و سنن خاصنییها و آشیمختلف با گو

 شد فرهنگ میمتوجه خواه یرانیکه با مطالعه اقوام ا یداشته و دارند، به طور یفرهنگ و آثار هنر

در نوع  دیرود که شایدر جهان به شمار م یمتنوع و غن یاز جمله هنرها رانیدر ا جیو هنر را

نه تنها با الهام از ذوق و هنر  یرانیباشد. هنرمندان ا رینظیب گریبا آثار جوامع د سهیمقا رخود و د

اند، استادانه به خلق توانسته یبوم -یفرهنگ مل یهاهنر با ظرافت نیا قیخود، بلکه با تلف یذات

 بپردازند. رهیو غ یتجسم یو هنرها یمعمار ،ینقاش ،یقیچون: موس یهنر یآثار

 فرهنگ ـ 1 ـ 1 ـ 21

آورده  یرانیمتون ا ترشیمعمول بوده و در ب رانیدر ا ربازیاز د« فرهنگ»استفاده از کلمه 

وزن، وقار،  ؛یبه معن« هنگ»شکوه، عظمت و  یعنی« فر»شده است. واژه فرهنگ از دو کلمه 

 شی و پجلو، باال ؛یو به معن شوندیواژه از فر به عنوان پ نیشده است. البته در ا لیتشک دنیکش

ود محم»توان به نوشته  یواژه م نیا یلغو یمعن انیدر ب یشده است. پس به طور کل دهااستف

مجموعه  دنیکش رونیب یعنیاشاره کرد: فرهنگ؛  رانیدر کتاب فرهنگ و تمدن ا «یاریبخت

 یهاتیها و خالقدهیپربار کردن پد یملت برا کینهفته افراد  یو استعدادها روهایها، نیدانستن
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 ستیاست که بد ن یمتعدد فیتعار یکه دارد دارا ییایدگیچیپ لیفرهنگ، به دل یآدمناشناخته 

چون:  یمختلف یمعان یدارا یدر ادب فارس« فرهنگ» :میاشاره کن فیتعار نیاز ا یبه تعداد

 نشیآموختن هنر و به کار بردن آن، آموزش و پرورش، آداب، ب ت،یدانش، علم، معرفت، ادب، ترب

است که متشکل از ساخته یهر قوم یزندگ وهی، ش«فرهنگ» ،یبه طور کل ساست. پ یدولوژیو ا

به نسل  یعامه است که از نسل یهایهنرها و دانستن د،یها، آداب و رسوم، مقررات عقاها، پرداخته

 شود.یمنتقل م گرید

ند است که عبارت یانواع مختلف یجوامع دارا تیو وضع یزمان اتییبراساس مقتض فرهنگ

 از:

 نییاند و عامل موثر در تعمیجامعه در آن سه کینسل  نیکه چند یفرهنگ :یفرهنگ مل( الف

 شود. یم دهینام یفرهنگ مل د،یآیها به شمار مملت تیهو

از اهداف،  یاافتهیعبارت است از محموعه منسجم و نظام  یفرهنگ عموم :یفرهنگ عمومب( 

 ملت. ایجامعه بزرگ، قوم  کیمردم متعلق به  یباورها، رسوم و هنجارها د،یها، عقاارزش

 شیجامعه براساس حرفه و تخصص خو کیاز افراد  یاست که بخش یفرهنگ :یفرهنگ تخصص( ج

 .یو فرهنگ فرهنگ یفرهنگ اجتماع ،یاسیاند. مانند: فرهنگ سدر آن مشترک

 اند.سازمان در آن مشترک کیاست که افراد  یفرهنگ :یفرهنگ سازمان( د

 یافرهنگ منطقه( ه

 یفرهنگ جهان( ن

 هنر ـ 2 ـ 1 ـ 21

 نیهمراه است و قدر مسلم از بارزتر یدارد و با تولد انسان متولد و با و یخیتار یهنر قدمت

 لیاست که در اثر عواطف، احساسات، هوش و تخ یفرهنگ و تمدن انسان زیاسرارآم یهاجلوه

ندارد و هر  یاستاندار فیبه منظور انتقال معنا و مفهوم به وجود آمده است. هنر تعر ایو  یبشر

 هیاز آن ارا یفیخود، تعر ینظران حوزه هنر، هرچند براساس ذوق و برداشت شخصصاحب از کی

انسان  تیاز خالق فیظر یمحصول« هنر»چون:  یاکثر آنان در موارد یتا حدود یاند، ولداده

« هنر» ایاست و  یکار یهامهارت شهیو متاثر از اند بایهماهنگ و ز یامجموعه «هنر» ایاست، 
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کند، اتفاق نظر یم فیانسان را لط اتیروح ایاست که عواطف و  یتاثرات درون عکاسان ینوع

 شود:یم میبه دو دسته تقس یبه طور کل یدارند. آثار هنر

آنان مهم است.  یهستند که نوع کارکرد و سودمند یدیمف ی: هنرهایکاربرد یهنرها

 .یصنعت یراح ،یخودرو، معمار یمثل: طراح

 میدسته تقس ۷اند و خود به خلق شده ییبایانعکاس ز ینوع هنر برا نیا :بایز یهنرها

 شود که عبارتند ازیم

 یقی( موس۱

 یگرشهیش ،یسازشامل: مجسمه یدست یهنرها( ۲

 یعکاس ،یخطاط ،یشامل: نقاش یمیترس یهنرها( ۳

 و نثر  لمنامهیف شنامه،یشامل: شعر، داستان، نما اتیادب( ۴

 یمعمار( ۵

 یشیرقص و حرکات نما( ۶

 و تئاتر نمایشامل: س یشینما یهنرها( ۷

 یخارج یکارهایپ یو حت یداخل یکارهایپ ،یاختالفات داخل یفرهنگ و هنر مبنا امروز

 ییکه مولد کاالها یشود. در گذشته اگر کسانیباشد. روز به روز به ارزش فرهنگ افزوده م تواندیم

 دایامروز بشر به جانش و به روحش توجه پ .برتر یاقتصاد یکاال یعنیجسم بود  یبودند که برا

کند، صاحب یم هیهستند که جان و روح را تغذ ییکه مولد کاالها یکسان نیاست. بنابرا دهکر

باشد که یم ییجزو کشورها ومختلف مولد و صاحب حرف  ایههدر عرص رانیهستند. اقدرت 

سال  نیرا ثبت کرده است. امسال هزار و هفتصد و پنجاهم یو جهان یفرهنگ راثیم نیترشیب

سال بعد از آن  ۵۰۰دانشگاه جهان است. دانشگاه سوربن  نیتریمیقد شاپور،یددانشگاه جن

و  نیجزو باالتر یسیمانند خوشنو یارزشمند هایاست که در رشته یکشور رانیشد. ا سیتأس

است؛ در  ایمطرح در دن یجزء کشورها رانیا یتجسم یجهان است. در هنرها یسیمرکز خوشنو

 هستند. ایدن رنظییجزء عکاسان ب زین رانیا کاسانمدرن. ع یدر نقاش ،ینگارگر

خش ب"از گزارش تحت عنوان  یجامعه، بخش یو تحوالت فرهنگ رییتغ یبررس یراستا در

است که مجموعه  نیقسمت تالش عمده بر ا نینگارش شده است که در ا "فرهنگ و هنر و رسانه

 قرار داده شود. نیمحقق اریاستان، مدون و در اخت یدستاوردها و امکانات ماد
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 استان یمایس و صدا ـ 2 ـ 21

در سطح استان  ییویفرستنده راد ۵و  یونیزیفرستنده تلو ۴۵۰ یدارا مایس و صدا

معادل  ۱۳۹۷و بلوچستان در سال  ستانیمرکز س یونیزیتلو یهابرنامه دیتول زانیاشد. مبیم

کاهش عمدتاً در  نیاست و ا افتهیدرصد کاهش ۶/۶ساعت بوده که نسبت به سال قبل  ۱۳۹۷

و  ستانیمرکز س ییویراد یهابرنامه دیتول زانیسال م نیعام بوده است. در هم یهابرنامه

داشته است.  شیدرصد افزا ۲/۰ساعت بوده که نسبت به سال قبل  ۴۷۷۲معادل  زیبلوچستان ن

به  ۱۳۹۳درصد در سال  ۶/۵۲از  ی/ سراسریاستان یهابه پخش در شبکه دینسبت تول نیچنهم

 نداشته است. ریدر چند سال اخ یمحسوس داست که رش دهیرس ۱۳۹۷درصد در سال  ۶/۵۴



 

 مایصدا و س یعملکرد یهاشاخص: 1-21جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 منطقه عنوان

 ۱۳۹۷ ۱۴۹۶ ۱۴۶۲ ۱۳۵۸ ۱۳۵۰ استان های تلویزیونی در طبقات گوناگون )ساعت(تولید برنامه

 ۴۷۷۲ ۴۷۶۰ ۴۷۵۰ ۴۷۷۹ ۴۶۰۱ استان های رادیویی در طبقات گوناگون )ساعت(میزان تولید برنامه

 ۳۷۰ ۲۰۵ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۰۰ استان )ساعت(های تلویزیونی ویژه کودکان و نوجوانان و انیمیشن تولید برنامه

 ۶/۵۴ ۵/۵۴ ۳/۵۴ ۷/۵۴ ۶/۵۲ استان های استانی / سراسری )درصد(نسبت تولید به پخش در شبکه

 ۹/۱ ۷/۱ ۹/۲ ۳/۱ ۱ استان های سیمای استانی/سراسری )درصد(به کل تولید در شبکه "الف و ب"ی هانسبت برنامه

 ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ استان )درصد(های انتقال نوسازی و بهسازی سیستم

 ۳۰ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۸۰ استان آنالوگ )درصد جمعیت(-میزان پوشش شبکه یک سیما

 ۳۰ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۸۰ استان آنالوگ )درصد جمعیت(-میزان پوشش شبکه دو سیما

 ۳۰ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۸۰ استان آنالوگ )درصد جمعیت(-میزان پوشش شبکه سه سیما

 ۳۰ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۸۰ استان )درصد جمعیت( آنالوگ-سیمامیزان پوشش شبکه استانی 

 ۸۵ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ استان میزان پوشش شبکه دیجیتال تلویزیونی )درصد جمعیت(

 ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ استان تعداد مراکز فرستنده تلویزیونی )مرکز(

 ۵ ۵ ۵ ۵ ۱۵ استان های رادیویی )ایستگاه(تعداد ایستگاه

 ۱۳۹۷سیستان و بلوچستان و سالنامه آماری استان مأخذ: مرکز صدا و سیما 
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 سیمای استان و نوسازی و بهسازی سیستم انتقال صدا: 1-21شکل 

 

 
 دیجیتال تلویزیونی در سطح استانمیزان پوشش شبکه : 2-21شکل 

 

 ۱۶به  یونیزیتلو یهاتعداد شبکه ۱۳۹۰در سال  تالیجید یارتباط ستمیس یاندازبا راه

به  تالیجید ستمیتحت پوشش س گریشبکه د ۴ زین ۱۳۹۱کرد و در سال  دایپ شیشبکه افزا

در سطح  مایس یاهپوشش آنالوگ شبکهدر ادامه . دیقابل پخش در استان اضافه گرد یهاشبکه
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در سطح استان افزوده  تالیجیبر پوشش شبکه د زانیم نیداشته است و به هم هشاستان کا

 شد.

 

 (قهیمخاطب )ساعت دق کیمرکز استان به تفک ییویراد یهابرنامه دیتول زانیم: 2-21جدول 

 زن و خانواده عام فرهیختگان نوجوان جوان کودک و خردسال جمع سال

۱۳۹۳ 4601 ۱۰۵ ۶۵۲ ۸۸ ۱۸۶ ۲۸۱۱ ۷۵۹ 

۱۳۹۴ 4779 ۱۰۸ ۴۰۴ ۲۸۷ ۳۳۵ ۲۸۱۸ ۸۲۷ 

۱۳۹۵ 4750 ۲۹۲ ۷۸۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۲۱۰۴ ۹۱۰ 

۱۳۹۶ 4760 ۳۸۴ ۱۹۱ ۲۳۰ ۲۲۷ ۳۴۷۹ ۲۴۹ 

۱۳۹۷ 4772 ۵۶ ۶۲۵ ۶۳ ۵۳ ۳۷۴۶ ۲۲۹ 

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان مأخذ: مرکز صدا و سیما سیستان و بلوچستان و 

 

 
 1397های رادیویی مرکز استان به تفکیک مخاطب در سال میزان تولید برنامه: 3-21شکل 
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 (قهیمخاطب )ساعت دق کیمرکز استان به تفک یونیزیتلو یهابرنامه دیتول زانیم: 3-21جدول 

 زن و خانواده عام فرهیختگان نوجوان جوان کودک و خردسال جمع سال

۱۳۹۳ 1350 ۱۵۸ ۱۴۲ ۶ ۱۸۳ ۴۷۷ ۳۸۴ 

۱۳۹۴ 1358 ۱۰۰ ۱۱۷ ۴۹ ۶۶ ۹۱۸ ۱۰۸ 

۱۳۹۵ 1462 ۱۴۳ ۱۱۰ ۵۶ ۱۸ ۸۴۳ ۲۹۲ 

۱۳۹۶ 1496 ۱۴۴ ۱۱۵ ۶۰ ۲۲ ۸۶۳ ۲۹۲ 

۱۳۹۷ 1397 ۱۰۱ ۵۰ ۳۴ ۱۵ ۹۰۰ ۲۹۷ 

 ۱۳۹۷مأخذ: مرکز صدا و سیما سیستان و بلوچستان و سالنامه آماری استان 

 

 
 1397های تلویزیونی مرکز استان به تفکیک مخاطب در سال میزان تولید برنامه: 4-21شکل 
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 (مایس )صدا و یشنهادیپ یها و راهکارهااهم چالش ـ 3 ـ 21

 .در مرکز استان مایس و صدا یهانساختما عیتجم -۱

 ۶۵کامل از آن )پروژه مذکور  یبردارادامه پروژه تا بهره یبرا یاعتبار استان نیمبرم به تام ازین -۲

 .داشته است( یکیزیف شرفتیدرصد تا اکنون پ

 

 هاتیبرنامه توسعه فعال ـ 1 ـ 3 ـ 21

 .در جنوب استان یونیزیتلو ستگاهیا ۳۰۰ یساز تالیجید -۱

 .استان تیدرصد جمع ۹۸تا  یونیزیتلو یهاشبکه یتالیجیپوشش د لیتکم -۲

 .ادیز یشبکه هامون به علت فرسودگ ییویاستود زاتیتجه هیکل یرسانبه روز -۳

 .سطح استان یونیزیو تلو ییویراد یهاستندهرف یارهاصح میو ترم یحصارکش-۴
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  یعموم یهانهاد کتابخانه ـ 4 ـ 21

دم مر بیو ترغ یخوانتوسعه کتاب، کتاب یقدم در جهت توسعه فرهنگ هر کشور نیاول

وشنگر و ر نیآفررشد یباشکوه و باارزش و عنصر یادهیماندگار، پد یراثیبه مطالعه است. کتاب م

از درصد  ۸۰که در چند سال گذشته حدود  دهندیبشر است. آمارها نشان م یزندگ در پهنه

 ییایپو انگریموضوع ب نیدرصد ترجمه بوده است که ا ۲۰و  فیشده تالکتاب چاپ نیتعداد عناو

 دارد.جدید اثر  کیها در خلق تبحر آنو ها در کشور سندهینو یفکر

 

 ایران مأخذ: مرکز آمار

 میزان نشر عناوین کتاب در کشور به نوع اثر: 5-21شکل 

 

که  باشدیباب م ۷۷موجود در استان برابر با  یعموم یها، تعداد کتابخانه۱۳۹۷در سال 

یرا نشان م یدرصد ۳۵ یرشد ۱۳۹۳درصد رشد و نسبت به سال  ۴/۵نسبت به سال گذشته 

با رشد  ۱۳۹۷در استان با در سال  یعموم یهاتعداد کتب موجود در کتابخانه نیچن. همدهد

که تعداد  ستیدر حال نیداشته است. ا یریچشمگ شیافزا ۱۳۹۳نسبت به سال  یدرصد ۴/۴۴

 یدرصد در پنج سال گذشته کاهش داشته که جا ۸۶استان متاسفانه  یهابه کتابخانه نیمراجع

 ۴/۷که  باشدینفر م ۳۵۹۸۷برابر با  یعموم یهاکتابخانه یدارد. تعداد اعضا یادیبحث و تامل ز

 است. افتهیشیزادوره اف نیدرصد در ا
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 استان یعموم یهامراجعان به کتابخانه، اعضا و تعداد کتابخانه، کتاب: 4-21جدول 

 عنوان
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

نسبت به سال  1397تغییرات سال 

 )درصد( 1393

های عمومی و مشارکتی تعداد کتابخانه

 )باب(
۵۷ ۵۹ ۷۳ ۷۳ ۷۷ ۳۵ 

های تعداد کتب موجود در کتابخانه

 عمومی )جلد(
۴۹۶۹۵۷ ۵۲۴۸۱۲ ۵۹۱۶۰۱ ۷۲۰۱۸۴ ۷۱۸۰۲۴ ۴/۴۴ 

 ۴/۷ ۳۵۹۸۷ ۳۴۹۵۶ ۳۱۲۵۹ ۳۰۶۸۲ ۳۳۵۰۵ های عمومی )نفر(تعداد اعضای کتابخانه

های عمومی تعداد مراجعین به کتابخانه

 )نفر(
۴۰۵۳۶۴ ۴۶۰۰۰۰ ۸۲۵۰۰۰ ۵۴۴۶۰۸ ۵۵۵۳۸ ۸۶- 

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 های عمومی و مشارکتی در استانتعداد کتابخانه: 6-21شکل 

 

 
 1397های عمومی )نفر( استان در سال تعداد مراجعین به کتابخانه: 7-21شکل 
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  یاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم ـ 5 ـ 21

مطبوعات،  نما،یشامل س یمتنوع یهافرهنگ و هنر شامل بخشه اشاره شد ک طورهمان

روز توسط شبانه کیشده در یمتوسط زمان سپر زیر. در شکل شودیم رهیو غ شیکتاب، نما

کشور نشان داده  یوقت در بخش شهرگذران تینوع فعال کیبه تفک ترشیساله و ب ۱۵ تیجمع

ساعت  ۰۶/۴با  "های ورزشیی گروهی، تمرینهافرهنگ، فراغت، رسانه" تیشده است. گروه فعال

 ۱۵ یجوانان باال نیشده در بیسهم را از زمان سپر نیترشیب "یمراقبتو خود یدگیرس"پس از 

نر در بخش فرهنگ و ه شیاز پ شیب تیکه نشانگر اهم دهدیساله در کشور به خود اختصاص م

 کشور است.

 

 
 ایران آمارمرکز مأخذ: 

تر به تفکیک ساله و بیش 15روز، توسط جمعیت شده در یک شبانهمتوسط زمان سپری: 8-21شکل 

 در نقاط شهری کشور -وقتفعالیت گذران

 

 ۴۳۲۰۱و  نمایسالن س ۱۹۰ا داشتن ب، استان تهران ۱۳۹۷در سال  نمایدر بخش س

 فراهم کرده است. نمایعموم مردم به س یرا برا هایدسترس نیاز بهتر یکی ،یصندل
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 - نمایو س لمیفروش ف یآمار یهاسالنامه(، ۱۳۹۸مقاله علمی ترویجی )نویسنده: ژینا آقامحمدی، مأخذ:       

  و مرکز آمار ایران کشور یینمایسازمان س

 ها در کشورسینماهای فعال و گنجایش آنتعداد : 9-21شکل 

 

و  بیتصو نمایس تیبل ساالنه یهامتیماه ق نیفرورد یدر ابتدا ایهر سال  انیدر پا

یباعث کاهش مخاطبان آن م نمایس نهیهز شی. تصور عموم بر آن است که افزاابدییم شیافزا

روند  ت،یبل متیق ساالنه شیمتفاوت است. با وجود افزا یلیتحل انگریوجود آمارها و ب نی. با اشود

مخاطب روبرو  زانیها با افت مسال یحفظ شده است. گرچه برخ نمایس انیرشد تماشاچ هرو ب

 نینبوده چون نوسان ا یعامل اصل متیق شیکه افزا دهدیاما نمودار ده ساله نشان م میابوده

 یشاچبا رشد تما متیق شیارتباط افزا تیبا قطع نتوان دینبوده است. اگرچه شا کسانیشاخص 

ستجو ج تیبل متیق شیاز افزا ریبه غ ییدرجا دیافت مخاطب را با لیدل افتنیاما  اندخو اثریرا ب

 کرد.
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 - نمایو س لمیفروش ف یآمار یهاسالنامه(، ۱۳۹۸مقاله علمی ترویجی )نویسنده: ژینا آقامحمدی، مأخذ:       

  و مرکز آمار ایران کشور یینمایسازمان س

 مقایسه تغییر قیمت بلیت سینما و جمعیت تماشاچی در کشور: 10-21شکل 

 

 
 - نمایو س لمیفروش ف یآمار یهاسالنامه(، ۱۳۹۸مقاله علمی ترویجی )نویسنده: ژینا آقامحمدی، مأخذ: 

  و مرکز آمار ایران کشور یینمایسازمان س

 رشد قیمت بلیت سینما و تعداد تماشاچی سینما در کشور: 11-21شکل 
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 قرار یده سال مورد بررس نیدر ا زیرا ن نمایس تیبل متینرخ رشد ق توانیم نیچنهم

ها که از سال یاز نرخ تورم ساالنه بوده است. برخ ترشیب تینرخ بل شیها افزاداد. در اغلب سال

تر از تورم کم تیبل متیق شی، افزا(۱۳۹۷و  ۱۳۸۹بوده است )مانند  یعاد ریرشد نرخ تورم غ

ت دول یتیحما یهااستیاتخاذ شده، س یروند نیها که چنسال ریتوان گفت در سایبوده است. م

 داریپا تاسیس کینشان از نبود  تیوضع نیا یکرده اما پراکندگ یریجلوگ متیق شیافزا نیاز ا

 و قابل اتکا دارد.

 

 
 - نمایو س لمیفروش ف یآمار یهاسالنامه(، ۱۳۹۸مقاله علمی ترویجی )نویسنده: ژینا آقامحمدی، مأخذ: 

  و مرکز آمار ایران کشور یینمایسازمان س

 مقایسه تغییرات قیمت بلیت سینما و قیمت متوسط با نرخ تورم سالیانه در کشور: 12-21شکل 

 

است نافذ  یارسانه نمای. سگذارندیم شیبه جلوه نما نماهایفرهنگ و هنر را ساز  یبخش

و ها کردن برنامه یاتیو عمل یبسترساز یاز کشورها برا یاریکننده و امروزه، در بسنییو تع

 یفیسطح ک یارتقا گمانی. بکنندیم یریگرسانه بهره نیاز ا یالمللنیو ب یکالن مل یراهبردها

 یجارو ت یاقتصاد یو حت یاجتماع ،یفرهنگ ،یدر رشد ابعاد فکر ییبسزا ریتاث یینمایآثار س

و  یبه لحاظ فرهنگ یریتصو داتیتول گریو د نمایس یرگذاریجامعه خواهد گذاشت. ابعاد تاث
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توان به یمخاطبان را م نیها و باورها در بافکار، رفتار، ارزش جیها در تروو نقش آن یاجتماع

 ینماهایتعداد س ۱۳۹۷کرد. در سال  یابی( ارزمیرمستقیغ و می)مستق با تعداد مخاطبان آن ینوع

نشان باشد. آمارها یم یصندل ۱۷۳۰ شیسالن و گنجا ۶ یعدد بوده که در مجموع دارا ۳استان 

 نمایس یهاشده در سالننصب یهایصندل شی( گنجا۱۳۹۳-۱۳۹۷رشد متوسط دوره ) دهدیم

مساحت استان و تعداد شهرستانحال با توجه به  نیبا ا .است یکه رشد مطلوب شدبایدرصد م ۹۲

 با مطلوب دارد. یادیآن فاصله ز یها

 

 

 های سینما در سطح استانتعداد تماشاگران سالن: 13-21شکل 

 

اما  ،یخبر یهاتیاطالعات روزانه از سا افتیو در یمجاز یباوجود گسترش فضاها

اخبار و اطالعات روزانه مردم قرار دارد.  نیاز مراجع تأم یکیعنوان ها کماکان بهمجالت و روزنامه

که  میابییدرم ۱۳۹۷سال  یو بلوچستان ط ستانیمطبوعات استان س تیبه وضع یکل یدر نگاه

در  نیچنهم .شده استچاپ راژتی هزار ۶۴ با نامهدوهفته – نامههفته –روزنامه وانعن ۵۲تعداد 

شده است. چاپ راژیت ۶۷۵۴۴و فصلنامه با د – فصلنامه –عنوان ماهنامه  ۴۷تعداد  ۱۳۹۷سال 

 ۱۱کاهش  ۱۳۹۳عدد بوده که نسبت به سال  ۵۶استان  یهاتعداد چاپخانه ۱۳۹۷در سال 
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 استان یارسانهو  یفرهنگ یهاشاخص گزیده: 5-21جدول 

 عنوان
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

 سینما

 ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ تعداد

سالن 

 سینما
۱ ۳ ۳ ۴ ۶ 

گنجایش 

 )صندلی(
۲۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۱۳۰۰ ۱۷۳۰ 

تماشاگر 

 )نفر(
۲۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۱۳۰۰۰ 

 ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۰ تعداد سالن نمایش )سالن(

 ۵۶ ۵۲ ۵۱ ۵۴ ۶۳ تعداد چاپخانه

-روزنامه

-نامههفته

نامه دوهفته

 محلی

 ۵۲ ۷۹ - ۱۸ ۱۵ تعداد

شمارگان 

 )تیراژ(
۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ - ۱۱۵۵۰۰ ۶۴۰۰۰ 

 -ماهنامه

دو  -فصلنامه

 فصلنامه محلی

 ۴۷ ۷۹ ۶۱ ۷۷ ۷۰ تعداد

شمارگان 

 )تیراژ(
۴۱۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰ ۱۱۱۵۰۰ ۶۷۵۴۴ 

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 هیریاداره کل اوقاف و امور خ ـ 6 ـ 21

تعداد مساجد در کل کشور سه برابر شده، گفته تعداد مساجد کل  یانقالب اسالم در

هزار مسجد  ۲۵و  ستیبه ب کی، نزد۱۳۵۷در سال  است. دهیهزار مسجد رس ۸۰از  شیکشور به ب

به هشتاد  ت،یجمع ونیلیم ۸۰رقم بعد از چهار دهه با  نیداشته است و حاال ادر کشور وجود 

 ۹۲به رقم  ۱۴۰۴سعه، قرار است تعداد مساجد در افق ششم تو است. طبق برنامه دهیهزار رس

نفر باشد باز هم تعداد  ونیلیم ۹۲کشور در آن هنگام  تیفرض که جمع نیهزار باب برسد، با ا

مختلف کشور  یعداد مساجد شهرهادر مورد تمطلوب فاصله خواهد داشت.  تیمساجد با وضع

 لیدل نیکه دارد، در رتبه نخست قرار دارد و به هم یتیسنندج به نسبت جمع هرگفت ش توانیم

 یمسجد دارا ۳۴۶هزار و  ۵با  ی. خراسان رضوشودیم ادی «رانیشهر مساجد ا»از آن به عنوان 

 تعداد مساجد در کشور است. نیترکم یمسجد دارا ۳۷۶مسجد و البرز با  نیترشیب

مساجد در  یهادرصد کانون ۷۱کشور،  هیریاوقاف و امور خ یبر اطالعات سرشمار بنا

ن کمبود امکانات آ لیشده است که دل جادیا یدرصد در حوزه شهر ۲۹و  ییحوزه روستا

هزار بوده که از  ۲۳۷ یشده کشورثبت یهاتیتعداد فعال ۱۳۹۶روستاهاست. در تابستان سال 

قابل  و ریو بلوچستان است که رقم چشمگ ستانیمربوط به استان س تیالفع ۳۵۶۷۶تعداد  نیا

 کی.  از لحاظ تفکباشدیم تیفعال ۱۵۹۱ن و عترت استان رقم آحوزه قر یهاتیاست. فعال یتوجه

در حوزه  تیفعال ۱۲۳۶۰حدود  ،باال یهاتیدر فعال انیقاآبانوان و  یهاتیفعال نیب یتیجنس

برگزار شده که  یصورت عموم هیهم  تیو حدود پنج هزار فعال انیقاآدر حوزه  ۱۷۱۰۲بانوان و 

 یکتاب و کتابخوان ،یمجاز یو فضا یسازحوزه شبکه ،ین و عترت، حوزه هنرآقر یهاشامل رشته

و  ستانیاستان س عهیمساجد ش یهااست. تعداد کانون یاجتماع یهاتیفعال نیچنو هم

کانون مساجد فعال در  ۱۳۶۲است که مجموعا  ۶۳۷عدد مسجد و اهل سنت  ۷۲۵بلوچستان 

 هستند. تیدر حال فعالاستان 

و اهل سنت، در سامانه  عهیهزار مسجد اعم از مساجد متعلق به ش ۶حال حاضر تعداد  در

مساجد استان  یامنا ئتیهزار نفر عضو ه ۲۰است.  دهیاستان به ثبت رس هیریاوقاف و امور خ

باب کتابخانه مخزن ۱۱۴ ،یکانون تخصص ۲۴باب خانه نور،  ۷۵راستا وجود  نیهستند، در هم

هزار جلد کتاب از جمله  ۱۹۵دار با افزون بر کتابخانه قفسه ۴۷۰جلد و  ۵۵۷هزار و  ۳۲۹دار با 

 باشد.یو بلوچستان م ستانیمساجد در س یهاکانون یهاتیظرف
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 عالیات استانزائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات : 6-21جدول 

 عنوان
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

تغییرات 

 1397سال 

نسبت به 

 1393سال 

 )درصد(

 -۵۸ ۴۲۳۶ 8106 6437 6594 10207 تعداد زائرین حج تمتع

 -۱۰۰ ۰ ۱۲۲۴ ۰ ۶۱۵ ۴۷۷ تعداد زائرین حج عمره مفزده

 ۵۴۷ ۲۳۸۱ ۸۱۶ ۰ ۴۰۹ ۳۶۸ تعداد زائرین عتبات عالیات

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 

 

کاهش  ۱۳۹۳نفر نسبت به سال  ۴۲۳۶با  ۱۳۹۷حج تمتع در استان در سال  نیتعداد زائر

ان تحت عنو ادهیبه صورت پ متیو عز تیداشته است. اما با ابراز عالقه مردم به اهل ب یدرصد ۵۸

 کیداشته است. از لحاظ تفک یریرشد چشمگ اتیعتبات عال نی، تعداد زائر"نیاربع یرو ادهیپ"

دهند. در یم لیدرصد را زنان استان تشک ۴۱حج تمتع را مردان و  نیدرصد زائر ۵۹ ،یتیجنس

 است. منوال بوده نیاستان به هم نیزائر یتیجنس کیدرصد تفک زین اتیارتباط با عتبات عال

 

 
 1397 سال در جنسیت حسب بر عالیات استان عتبات و تمتع حج زائران: 14-21شکل 
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 هاچالش ـ 7 ـ 21

 .بخش انینخبگان و متول نیب یفقدان وفاق و اجماع فرهنگ -۱

 جهیو در نت یو اجتماع یو محصوالت فرهنگ ،یدیآثار تول یو غنا تیفیبخش نبودن کتیرضا -۲

 .نسل جوان ژهیختلف مردم به ومافت عالئق اقشار 

 .یو هنر یفرهنگ یهاو سنت یو سبک زندگ یرانیا تیبودن فرهنگ و هو بیدر معرض آس -۳

 .اصحاب هنر دگانیموثر از نخبگان و برگز تینبود حما-۴

 نینو یهایمتناسب با شتاب روزافزون فناور یاو رسانه یفرهنگ یهاساختریبودن ز یناکاف -۵

 .یمجاز یهاو رسانه

 .یفرهنگ یکیپلماتید یهاتیبودن فعال یناکاف -۶

 .یو هنر یفرهنگ تیریو مد یگذاراستیدر س تیتداخل و عدم شفاف ،یتواز -۷

 -یعلم یهاانیو بن یاو رسانه یو هنر یفرهنگ یهاو رصد کارآمد شاخص شیفقدان نظام پا -۸

 .در بخش فرهنگ و هنر یپژوهش

 .خالق و با نشاط در بخش رسانه ا،یفقدان بستر پو -۹

 راهکارها ـ 8 ـ 21

 .اقتصاد فرهنگ و هنر یسازداریو پا میتحک -۱

 .یدر حوزه اقتصاد مقاومت یسازو گفتمان یسازفرهنگ -۲

 ،یفرهنگ یمحتوا دیتول نیچنو هم در اداره یدولتریغ یهاتوان و تخصص بخش یریبه کارگ -۳

 .یاو رسانه یهنر

 .مختلف جهان یبا کشورها یتنوع در مناسبات فرهنگ جادیگسترش و ا -۴

 .(GDP) یناخالص داخل دیرشد سهم بازار کتاب از تول -۵

 .یو هنر یمقابله با قاچاق کاالها و محصوالت فرهنگ -۶
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 .صدور مجوزها ندیو کاهش تعداد و فرآ یاو رسانه یو هنر یاطالعات فرهنگ یسازشفاف -۷

 .و نشر یبه حوزه مطبوعات یپرداخت ارانهیدر  تیشفاف-۸

تیها و مناطق کشور با توجه به ظرفاستان نیب یو چندفرهنگ یفرهنگنیب یهاتیتوسعه فعال -۹

 .یو نژاد یمذهب ،یقوم یها

کردن ( و فراهمتالیجی)مکتوب و د یآثار هنر دآورندگانیپد یو معنو یاز حقوق ماد انتیص -۱۰

 .آنان یو اقتصاد یتوسعه اجتماع یهانهیزم



 

 فصل بیست و دوم: ورزش و جوانان ـ 22

 مقدمه ـ 1 ـ 22

یکارى و عوارض ناشى از آن است. بیله بئاز مشکالت جامعه بشرى، مس کىیامروزه 

تابستانى مدارس و مراکز  التیتعط امیبراى نوجوانان و جوانان و به خصوص در ا ژهیبه و کارى،

کارى را پر یبه نحوى اوقات ب ای، کردبا آن مبارزه  دیخطرناک و مضر است و با اریآموزشى، بس

، به مواد مخدر ادی: اعتلیاز انحرافات، از قب ارىیالاقل مضر نباشد. بس ایبوده و  دیمفنمود که 

 کارى است. یب دهزایینحرافات جنسى و ا ابانىیخ هاىیریمزاحمت، دعواها و درگ جادیا دزدى و

 یآثار سودمند لیهمه اقشار جامعه به دل انیبه ورزش و تالش بر توسعه آن در م توجه

و قدرت افراد شده و در مواقع  هیبن شیباعث افزا یبدن یهاتیاست. فعال یاتیاست که الزم و ح

 گر،ی. به عبارت ددهدیم شیافزا ییهاتیوضع نیتحمل چن یها را براو اضطراب توان آن یسخت

 .ردیگیانسان را در بر م یاست که تمام ابعاد بدن یو مهارت یبدن یبا ابزار یفرهنگ یتیورزش فعال

یگاه اتفاق م .به خود گرفته است زین اسىیالمللى، بعد س نیورزش در سطح ب امروزه

در جهان مطرح شده و به واسطه  بارهکیاند، دهیمردم حتى نام آن را نشن رتشیى که بافتد کشور

. شرکت ردیگیهاى جهان و صدر اخبار قرار مورزشى، نامش در صفحه اول روزنامه هاىیروزیپ

 داشته و اسىیگاه جنبه س ز،ین گریکشور د کیکشور در  کیورزشى  هاىمیت شرکتعدم  ایو 

 .شودمی تلقىاعتراض  و به معناى دوستى، دشمنى

روابط افراد جامعه و سالمت  ،یاجتماع دهیپد کیو ورزش به عنوان  یبدنتیترب یاعتال با

جامعه توسعه کیمعرف  ا،یسالم و پو یروابط اجتماع جادی. اابدییها استحکام مجسم و روح آن

به آن  یابیاقتصاد کالن است که دست یهامولفه نیتریاز اساس یکی یاست، رشد اقتصاد افتهی

کارا  یگذارهیباشد. سرمایمردان و اقتصاددانان مطرح ماهداف دولت نیتراز مهم یکی نوانبه ع

 مطلوب است. در یبه نرخ رشد اقتصاد دنیرس یاز راهکارها یکی یکیزیو ف یبر منابع انسان

شود یم ادی شرفتهیپ یخصوص در کشورهاهمنابع، ب نیاز ا یکیامروز از ورزش به عنوان  یایدن

کشورها  یمدت و بلندمدت بر رشد اقتصادکوتاه یهادر دوره میمستقریو غ میمستق تکه به صور
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و معنادار بودن رابطه امکانات  یمنف لیآمده، دلبه عمل یهایباشد. طبق بررسیم رگذاریتاث

به  دیبودن ام نییتوان پایبا درآمد متوسط را م یدر گروه کشورها یبا رشد اقتصاد یورزش

نفر  ونیلیم کیهر  یها به ازاتر بودن تعداد ورزشگاهشود و کمیکاهش نشاط م ببکه س یزندگ

افراد در گروه  یورمنجر به عدم بهرهدانست که را با خود به همراه دارد  یامکانات ورزش یکه گران

 .گرددیم یبر رشد اقتصاد یمنف ریبا درآمد متوسط و تأث یکشورها

 ورزش در ایران ـ 2 ـ 22

گران اما پژوهش کنندیورزش م رانیدرصد مردم ا ۵۱ نیکه طبق اعالم مسئولیدر حال

 رانیدرصد( مردم ا ۴ها  وهشژپ یدرصد )در برخ ۱۰حوزه معتقدند که کمتر از  نیا یدانشگاه

 ۴۹۴حدود  توانسته تیهزار نفر جمع ۷۰۰و  ونیلیم ۹مانند سوئد با  ی. کشورکنندیورزش م

نفر  ونیلیم ۸۰از  شیب رانیاست که ا یدر حال نیکسب کنند، ا یتابستان یهاکیمدال در المپ

است. در سوئد  ۶۹حدود  یرانیورزشکاران ا یتابستان کیالمپ یهادارد اما تعداد مدال تیجمع

 ۱۰کمتر از  رانیمردم ا یبرا زانیم نیکه ا یدر حال کنندیدرصد مردم ورزش م ۵۰از  شیب

وجود ندارد.  یتیریدر حوزه مد یمنسجم یدههدف، برنامه و سازمان رانیدرصد است. در ورزش ا

و صرفا سه  پردازندیفوتبال م ژهیبه و یها به ورزش قهرماندرصد رسانه ۹۷ قیتحق کیبراساس 

 .هنددیو بانوان اختصاص م یدرصد مطالب خود را به ورزش همگان

 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│662

 
 مساحت اماکن ورزشی در کشور به تفکیک روباز و سرپوشیده: 1-22شکل 

 

باشد یم دهیبرابر اماکن سرپوش ۳روباز موجود در کشور حدودا  یمساحت اماکن ورزش

 اریبس نهیزم نیدر ا یخصوص یگذارهیبوده و تا کنون سرما یاماکن دولت نیکه سهم عمده ا

 یدولت دهیروباز و سرپوش ی، مجموع اماکن ورزش۱۳۹۴محدود بوده است. به طور مثال در سال 

سال  نیکه در هم یمترمربع بوده است. در حال ونیلیم ۵۶ یبیعدد و با مساحت تقر ۱۷۴۸۲

 ونیلیم ۹/۳ یبیعدد و با مساحت تقر ۵۵۸۶ یخصوص دهیروباز و سرپوش یمجموع اماکن ورزش

 .باشدیم یدولت یتر از اماکن ورزشبرابر کوچک ۱۴مترمربع بوده که از لحاظ مساحت 

 

0

10

20

30

40

50

1390 1391 1392 1393 1394

بع
مر

ر 
مت

ن 
یو

یل
م

روباز سرپوشيده



 663 │فصل بیست و دوم: ورزش و جوانان

 
 خصوصی -به تفکیک دولتیدر کشور مساحت اماکن ورزشی : 2-22شکل 

 

 
 خصوصی -به تفکیک دولتیکشور تعداد  اماکن ورزشی : 3-22شکل 
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 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│664

 ورزش در استان ـ 3 ـ 22

 اماکن ورزشی ـ 1 ـ 3 ـ 22

که در  گرددیاطالق م دهیسرپوش ایمحصور، اعم از روباز  ییبه هر نوع فضا یمکان ورزش

برخوردار و تحت  یالتیتشک یزیربرنامه کیو از  شودیانجام م یورزش تیچند فعال ای کن یآ

 شیبا گنجا یورزش نیزم ۱۷۵تعداد  ۱۳۹۷سال  انیباشد. تا پا یبدنتینظارت سازمان ترب

از لحاظ تعداد  ۱۳۹۳است که نسبت به سال  دهیرس یبرداردر استان به بهره فرن ۶۰۶۵۰تماشاگر 

 ۱۳سال تعداد  نیدرصد رشد داشته است. در هم ۱۲۴تماشاگر  شیدرصد و از نظر گنجا ۵۰

احساس  یلحاظ کمبود جد نینفر وجود دارد که از ا ۱۲۰۰تماشاگر  تیاستخر با مجموع ظرف

 تیریدر دستور کار مد یصورت جدبه دهیسرپوش یاستخرها ادتعد شیافزا ستیبایو م گرددیم

نفر در استان  ۳۲۶۴۰تماشاگر تیبا مجموع ظرف یسالن ورزش ۱۳۷ نیچن. همردیاستان قرار گ

 یهاها در شهرستانآن نیترمسالن و ک نیترشیوجود دارد. در شهرستان زاهدان ب ۱۳۹۷در سال 

خاش،  یهاشهرستان ۱۳۹۷سال  انیاست. تا پا فتهقرارگر رمندیهامون و ه مروز،ین رجاوه،یم

به خود  یورزش یهانیسهم را از نظر دارا بودن زم نیترشیزاهدان و سراوان در استان ب رانشهر،یا

 دهند. یاختصاص م

 یورزش یهامکان تیظرف نیترشیب گرددیاستان مشخص م یهابه شهرستان ینگاه با

روز مربوط به در نفر  ۶۰۰با  تیظرف نیترنفر در روز مربوط به شهرستان زاهدان و کم ۲۴۰۰۰با 

یروز مدر نفر  ۹۰۰برابر  زیخاص بانوان ن یورزش یهامکان تی. ظرفباشدیم رجاوهیشهرستان م

 یهازشگسترش ور» نداشته است. در ارتباط با راهبرد  یرییتغ چیه قبلکه نسبت به سال  باشد

بهبود را  یهاتوان نشانهمیدرمجموع « در استان یاو حرفه یقهرمان ،یحیتفر ،یهمگان ،یپرورش

 یاتیح زیاستان و ن تیبا توجه به گسترش جمع یدر گسترده راهبرد مذکور مشاهده نمود ول

به اشاعه فرهنگ ورزش  دیچنان باهم ،ینقش ورزش در ارتقاء سطح سالمت و نشاط اجتماع دنبو

 یاحداث فضاها نهیزم نی. در ادیمبادرت ورز ترشیآن ب ییسازوکار اجرا یسازو فراهم یهمگان

 یهایکه نابرابر یاگونهتر امکانات و اعتبارات بهمناسب عیمحروم و توز یهادر شهرستان یورزش

ات و امکان ساتیفراهم نمودن تأس قیا توجه به ورزش کارکنان دولت از طری ،ابدی لیتقل جودمو
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منظور به ژهیاهتمام و نیچنهم و اختصاص بانوان یورزش یهابه احداث مکان شتریتوجه ب ،الزم

 خواهد بود. دیکردن ورزش مف یعلم

 استان یو اماکن ورزش ساتیتاس:1-22جدول 

 سال

 عنوان
1397 1396 1395 1394 1393 

 تعداد ۱۱۶ ۱۲۱ ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۷۵
 زمین ورزشی

 ظرفیت تماشاگر ۲۷۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۶۹۰۰ ۵۳۶۵۰ ۶۰۶۵۰

 تعداد ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
 میدان ورزشی

 ظرفیت تماشاگر ۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰

 تعداد ۱۱۵ ۱۲۶ ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۳۷
 های ورزشیسالن

 ظرفیت تماشاگر ۱۵۰۰۰ ۱۶۸۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۲۶۴۰ ۳۲۶۴۰

 تعداد ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۳
 استخر

 ظرفیت تماشاگر ۰ ۰ ۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰

 تعداد ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵
 پیست

 ظرفیت تماشاگر ۶۲۷۰۰ ۶۲۷۰۰ ۶۲۷۰۰ ۶۲۷۰۰ ۶۲۷۰۰

 تعداد ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
 زورخانه

 ظرفیت تماشاگر ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰

 تعداد - - - - ۸
 استادیوم ورزشی

 ظرفیت تماشاگر - - - - ۳۰۰۰۰

 ۱۳۹۷نامه آماری استان مأخذ: سال
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 های ورزش استانتعداد تماشاگرهای زمین: 4-22شکل 

 

 هاها و مدالتیم ـ 2 ـ 3 ـ 22

 میت ۱۳برتر شامل  گیاستان حاضر در ل یورزش یهامی، تعداد ت۱۳۹۷بنابر آمار در سال 

تعداد  نیفعال حضور دارند که از ا میت ۹اول تعداد در دسته نیچنباشند. همیزن م میت ۲مرد و 

از  ترشیب تیو حما قیکه نشان از لزوم تشو دهندیم لیرا بانوان تشک میت ۱را مردان و  میت ۸

 رد.دا یو هم سطح استان یبانوان هم در سطح مل شورز

 

 1397کشور در سال  یهاگیحاضر استان در ل یهامیتعداد ت: 2-22جدول 

 جنسیت/ لیگ 
 برترلیگ اولدسته دومدسته سومدسته

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 ۲ ۱۳ ۱ ۸ ۱ ۶ ۳ ۵ هاتعداد تیم

 استانمأخذ: اداره کل ورزش و جوانان 
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توسط ورزشکاران  یشده در مسابقات کشورکسب یهامدال ،یورزش قهرمان نهیدر زم

دال در سال م ۱۰۱درصد رشد از  ۴۵۲داشته و با  یریگچشم شیچند سال افزا نیاستان در ا

تعداد  یو جهان ییایحال در مسابقات آس نیاست. با ا دهیرس ۱۳۹۷مدال در سال  ۵۵۸به  ۱۳۹۳

در  پنج سال گذشته نداشته و به  یمحسوس رییشده توسط ورزشکاران استان تغکسب یهامدال

 مدال در سال بسنده شده است. ۳تا  ۲ نیانگیم

 

 شده توسط ورزشکاران استانکسب یهامدال: 3-22جدول 

 واحد عنوان
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

شده در های کسبمدال

 مسابقات کشوری
 ۵۵۸ ۳۵۲ ۳۴۰ ۲۷۴ ۱۰۱ مدال

شده در های کسبمدال

 مسابقات آسیایی
 ۳ ۵ ۲ ۳ ۲ مدال

شده در های کسبمدال

 مسابقات جهانی
 ۲ ۳ ۳ ۴ ۲ مدال

 اداره کل ورزش و جوانان استان: مأخذ
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 شده ورزشکاران استان در مسابقات کشوری، آسیایی و جهانیهای کسبتعداد مدال: 5-22شکل 

 تعداد داوران و مربیان ورزشی ـ 3 ـ 3 ـ 22

 یانسان یرویو ن ییاجرا یاز سازوکارها یروشن ریبه تصو توانیشاخص م نیبا کمک ا

برابر با  ۱۳۹۵استان در سال  یورزش انی. تعداد مربافتیاستان دست یبدنتیفعال در بخش ترب

که  دهندیم لیدرصد را زنان تشک ۵۶درصد را مردان و  ۴۴تعداد  نیکه از ا باشدینفر م ۹۵۷۸

 انیمرب ترشی. باشدبیم یورزش یگریمرب نهیمطلوب بانوان استان در زم لیانسوجود پت گرانیب

 بال،یو پرورش اندام، وال یووشو، بدنساز ،یهمگان یهاورزش یهاشاغل در استان در رشته

 حضور دارند. نتونیو  بدم کیمناستیشنا، ژ ق،یهندبال، فوتبال، نجات غر

 

 در استان یورزش انیتعداد داوران و مرب: 4-22جدول 

 عنوان واحد 1397سال 

 تعداد مربیان ورزشی نفر ۹۵۷۸

 داوران ورزشی تعداد نفر ۳۲۳۱

 شده در مسابقات ورزشیکنندگان سازماندهیشرکت نفر ۴۵۲۷۵

 ۱۳۹۷نامه آماری استان سالمأخذ: 
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 1397جنس در سال  برحسب در استان ورزشی داوران و مربیان: 6-22شکل 

 

 
 به تفکیک رشته 1397ن مربیان ورزشی استان در سال بیشتری: 7-22شکل 
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درصد از آن مردان و  ۵۹نفر بوده که  ۳۲۳۱استان  ی، تعداد داوران ورزش۱۳۹۷در سال 

 یرو سیتن بال،یووشو، وال ،یهمگان یهاورزش یها. رشتهدهندیم لیدرصد را زنان تشک ۴۱

در استان  یریو عشا ییروستا یهافوتبال و ورزش ،یرزم یهاشنا، شطرنج، هندبال، ورزش ز،یم

 دارند. راداوران  نیترشیب

 

 
  1397ترین داوران ورزشی استان به تفکیک رشته در سال بیش: 8-22شکل 

 

 ورزشکاران ـ 4 ـ 3 ـ 22

و مقررات  نیاست که با توجه به قوان یاافتهیو سازمان یورزش رقابت ،یورزش قهرمان

تعداد  ۱۳۹۷. در سال شودیمدال انجام م ایو کسب رتبه  یورزش یارتقاء رکوردها یخاص برا

 نیترشینفر گزارش شده است که ب ۴۸۸۶۲ یشده در مسابقات ورزشیکنندگان سازماندهشرکت

فوتبال، تکواندو،  بال،یوال ،یریو عشا ییروستا ،یرزم ،یهمگان یهاورزش یهاتعداد آن در رشته

 و پرورش اندام مشغول به کار هستند. یکاراته و بدنساز ک،یمناستیشنا، ژ
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 1397و جنس سال  یورزش یهابرحسب رشته افتهیورزشکاران سازمان: 5-22جدول 

 رشته ورزشی
 تعداد ورزشکار

 مجموع زن مرد

 ۹۷ ۲۵ ۷۲ اسکیت

 ۹ ۴ ۵ اسکواش

 ۰ ۰ ۰ اسکی

 ۳۶۸ ۱۰۵ ۲۶۳ ورزشی هایانجمن

 ۱۰۸ ۶۶ ۴۲ بدمینتون

 ۱۷۴ ۵۱ ۱۲۳ بسکتبال

 ۵۴۰ ۲ ۵۳۸ بوکس

 ۱۳۳ ۱۵ ۱۱۸ بولینگ و بیلیارد

 ۵۵۵۰ ۱۴۴۹ ۴۱۰۱ اندام پرورش

 ۱۳۴۱ ۴۹۱ ۸۵۰ تکواندو

 ۴۰ ۱۰ ۳۰ تنیس

 ۱۲۶ ۳۰ ۹۶ روی میزتنیس 

 ۱۲ ۶ ۶ کمان و تیر

 ۳۷۲ ۱۷۰ ۲۰۲ تیراندازی

 ۱۸۹ ۵۲ ۱۳۷ جودو

 ۰ ۰ ۰ چوگان

 ۳۱ ۸ ۲۳ سواریدوچرخه

 ۴۳۱ ۲۴۴ ۱۸۷ دوومیدانی

 ۱۳۷۹ ۴۲۵ ۹۵۴ ژیمناستیک

 ۰ ۰ ۰ سوارکاری

 ۷۰ ۲۷ ۴۳ شطرنج

 ۲۹ ۱۹ ۱۰ شمشیربازی

 ۹۴۵ ۴۵۳ ۴۹۲ شنا
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 رشته ورزشی
 تعداد ورزشکار

 مجموع زن مرد

 ۵۰۵۹ ۸۲ ۴۹۷۷ فوتبال

 ۱۵ ۱۴ ۱ رانیقایق

 ۱۳۳۸ ۶۵۶ ۶۸۲ کاراته

 ۲۷۸ ۸۲ ۱۹۶ کبدی

 ۵۹۹ ۱۳ ۵۸۶ کشتی

 ۶۹۷ ۱۳۵ ۵۶۲ فو وکونگ رزمی هایورزش

 ۵۹۰ ۲۰۴ ۳۸۶ نوردیوسنگ نوردیکوه

 ۲۱ ۹ ۱۲ گلف

 ۲۳ ۰ ۲۳ رانیموتورسواری و اتومبیل

 ۴۸ ۲۱ ۲۷ غریقنجات

 ۶۰ ۳ ۵۷ هاکی

 ۴۱۹ ۲۰۸ ۲۱۱ هندبال

 ۱۴۲۳ ۶۹۷ ۷۲۶ والیبال

 ۶۴ ۳۰ ۳۴ ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا

 ۱۳۸ ۵۵ ۸۳ جانبازان و معلولین هایورزش

 ۲ ۲ ۰ کارگری ورزش

 ۲۵ ۱۲ ۱۳ گانهسه هایورزش

 هایبازی و سنتی هایورزش

 ومحلی بومی
۹۸۶۹ ۲۰۸۴ ۱۱۹۵۳ 

 ۷۴۰۰ ۶۷۴۷ ۶۵۳ همگانی ورزش

 ۱۹۴ ۰ ۱۹۴ های باستانی و پهلوانیورزش

 ۲۹۲۸ ۴۶۹ ۲۴۵۹ آموزیورزش دانش

 ۲۲۱ ۶۳ ۱۵۸ ورزش دانشگاهی
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 رشته ورزشی
 تعداد ورزشکار

 مجموع زن مرد

 ۱۲۵۹ ۴۱۳ ۸۴۶ های رزمیورزش

 ۵۳ ۲۱ ۳۲ بینایانورزش نابینایان و کم

 ۰ ۰ ۰ ورزش ناشنوایان

 ۱۵۳ ۶۹ ۸۴ برداریوزنه

 ۱۸۱۶ ۴۷۲ ۱۳۴۴ ووشو

 ۱۴۲ ۱ ۱۴۱ هازندان سازمان

 48862 16214 32648 جمع

 ۱۳۹۷استان  یآمارمأخذ: سالنامه 

 

 
 به تفکیک رشته 1397یافته استان در سال ترین ورزشکاران سازمانبیش: 9-22شکل 
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و  نیتریشنفر ب ۳۵۲۳نفر و سراوان با  ۴۱۸۹نفر، زابل با  ۲۰۱۵۳شهرستان زاهدان با 

شده در یکننده سازماندهتعداد شرکت نیترو هامون کم رمندیه رجاوه،یم یهاشهرستان

 اند.را به خود اختصاص داده ۱۳۹۷برگزارشده در سال  یمسابقات ورزش

 

 
رشته به تفکیک  حسب بر ورزشی مسابقات در شدهسازماندهی کنندگانشرکت: 10-22شکل 

 1397های استان در سال شهرستان

 هاچالش ـ 4 ـ 22

 .مردم یزندگ تیفیو ک یدر جهت ارتقا سطح سالمت یورزش همگان یهاتیعدم استفاده از ظرف -۱

 .در کشور داریناپا یروند قهرمان -۲

 .کشور یورزش در بخش اقتصاد یهاتیعدم استفاده از ظرف -۳

 ی.ورزش یهاساختریز عیعدم تعدل و توازن در توز -۴

 ی.ورزش یهاساختریدر توسعه ز یسهم اندک بخش خصوص -۵

 .انیآموزان و دانشجواوقات فراغت دانش یهاتیدر فعال یبدنتیسهم اندک ورزش و ترب -۶

 ی.آموزورزش دانش زاتیتاندارد نبودن فضا و تجهسا -۷
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 ی.او نبود نظام ورزش حرفه یدارضعف نظام باشگاه -۸

 ی.ورزش قاتیو تحق یدر امور پژوهشضعف  -۹

توسعه ورزش  یبرا یو فرهنگ یاجتماع ،یامکانات ،یمال ،یتیریمد ،یساختار یهاتیمحدود -۱۰

 .بانوان

 راهکارها ـ 5 ـ 22

 .حوزه نیفعال در ا انیبندانش یهاشرکت یریکارگهکشور با ب یورزش قهرمان یتوسعه علم -۱

 .مردم یت جسمیارتقا سطح فعال -۲

 ی.کننده در ورزش همگانمشارکت یریو عشا ییروستا تیجمع شیافزا -۳

 .منظم یبدن تیفعال یمعلول و جانباز دارا تیجمع زانیم شیافزا -۴

 ی.و جهان ییایآس ،یزنان در مسابقات کشور یآورمدال شیجهت افزا یزیربرنامه -۵

 ۵/۰ جادیورزش )ا شرفتیمحرکه پ یرویبه عنوان ن یورزش یهااز باشگاه تیتوسعه و حما -۶

 .(تینفر جمع ۱۰۰۰هر  یبه ازا یباشگاه ورزش

 .هر منطقه یازهایو ن نیسرزم شیبر اساس آما یورزش یتوسعه فضاها -۷

 .اعتبار همان سال زانیدر هر پروژه به م انهیسال صیتخص شیافزا -۸

 ارانمانکیپ لیعدم تما لیبه دل یاسناد خزانه اسالم ایاوراق  یبه جا ینقد صیتخص شیافزا -۹

 .به اوراق یساختمان یهاو شرکت

مشاور و نظر  نهیها، اعتبار الزم جهت پرداخت هزپروژه یبه نظارت تخصص ازیبا توجه به ن -۱۰

.سطح استان یهاهمه پروژه یبرا میمق



 

 و سوم: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیستفصل  ـ 23

 مقدمه ـ 1 ـ 23

 یگردشگر ،یورود یسه بخش عمده دارد که شامل گردشگر ،یصنعت گردشگر

 شوند؛یقائل م کیها تفکآن نیکه بافراد  یهستند. برخالف نظر برخ یداخل یگردشگر ،یخروج

 یمانند گردشگر یشدن موضوعات جیهستند. با را گریدکیها، الزم و ملزوم بخش نیهر سه ا

مرتبط با صنعت ریغ یهاو ورود وزارتخانه گرید بهو موارد مشا یورزش یسالمت، گردشگر

 صنعت باشند. نیاکننده لیتسه ای یتوانند متولیم یدولت یهادستگاه ترشیب ،یگردشگر

همراه  یدر اقتصاد گردشگر ریگچشم یراتییتغ جادیبا ا ۲۰۱۹فوربس، سال  گزارش طبق

هفته در طول  کیاز  شیب ییهاسفر یبرا یزیربرنامه یافراد به جا ۲۰۱۹. در سال باشدیم

 یبرا یجازم یهاشبکه نیچنهم دو روزه خواهند پرداخت. ای کی یبه سفرها شتریب الت،یتعط

رو سالمت شیدر آخر گفته شده است که در سال پ خواهند داشت. ییمقاصد نقش بسزا یمعرف

و  یتجار یگردشگر انیبخش هر سفر شده است و به مرور زمان مرز م نیترمهم یو تندرست

 خواهد رفت. نیاز ب یحیتفر

ها از درصد آن کیو کمتر از  ندیآیم رانیبه ا یگردشگر ورود ونیلیآمار، هشت م طبق

 حیصح یگردشگر ورود ونیلیرقم هشت م نی. اگر اشوندیم رانیوارد ا یدفاتر گردشگر قیطر

مردم  سهیو از ک ندیآیها ماز آن یادیز اریچرا که تعداد بس میآفت مواجه هست کیباشد، ما با 

دشگران گر نی. اگر اشوندیبرسانند، خارج م رانیبه اقتصاد ا ینفع نکهیو بدون ا خورندیم رانیا

سفر کنند که از دولت  رانیبه ا یچند هزار دفتر گردشگر قیاز طر دیوارد شوند با خواهندیم

 اند. کرده افتیدر تیمجوز فعال

گردشگر را جذب کرد که نسبت به سال قبل از  ونیلیم ۳/۷حدود  ۲۰۱۸در سال  رانیا

 ونیلیم ۴حدود  یرایپذ رانیا زین ۲۰۱۹داشت. در پنج ماه اول سال  شیدرصد افزا ۵۰آن 

داشت. اکثر  شیدرصد افزا ۳۰دوره در سال گذشته  نیبود که نسبت به هم یگردشگر خارج

ش گزار یسفر و گردشگر یجهان یشورا هستند. هیهمسا یاز کشورها رانیبه ا یگردشگران ورود

درصد کل  ۲۴بوده و  رانیبه ا یمنبع گردشگر نیتربزرگ ۲۰۱۸داد که عراق در سال 
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 ۸) هیدرصد(، ترک ۱۷) جانیآذربا ،داده است. پس از عراق لیکشور را تشک نیاز ا دکنندگانیبازد

هزار نفر( ۳۰دارند. کشور کوچک عمان ) اردرصد( قر ۲) نیدرصد( و بحر ۴درصد(، پاکستان )

فرستاد. در سال  رانیمدت گردشگر به ا نیهزار نفر( در ا ۲۶) ییاروپا یاز کل کشورها ترشیب

کشور درآمد  نیاقتصاد ا یدالر برا اردیلیم ۸۳/۸حدود  رانیا یسفر و گردشگر بخش ۲۰۱۸

 یداد. طبق طرح دورنمایم لیآن را تشک یناخالص داخل دیدرصد از کل تول ۵/۶داشت که 

آن شتریگردشگر برسد که ب ونیلیم ۲۰به  ۲۰۲۵است تا سال  دواریام رانی، ا۲۰۲۵ یگردشگر

 خواهند آمد. نیها از چ

 یاثرات موثر و مثبت اقتصاد گردشگر ـ 1 ـ 1 ـ 23

 .جوانان کشور ژهیافراد به و یبرا میمستقریغ ای میشغل به صورت مستق جادیا -۱

 جاده و جادیا ،یخیبه اماکن تار یدگیرس شهر، یزیبهتر مانند بهبود تم یهاساختریز جادیا -۲

 .ترشیجذب گردشگر ب یبرا نیچنفرودگاه با استفاده از درآمده از گردشگران و هم

 .به کشور یوارد کردن ارز خارج -۳

 .یعیطب یهاو توسعه جاذبه یدگیرس -۴

 یاقتصاد گردشگر یاثرات مخرب و منف ـ 2 ـ 1 ـ 23

 .یستیو تور یعیطب یهاساخت هتل و فرودگاه در مکان -۱

 .موجود در جامعه یهاو محو شدن فرهنگ و سنت بیتخر -۲

آوردن یو ... و رو یمعدن، دامدار ،یدارجنگل ،یمانند کشاورز یاز دست رفتن مشاغل سنت -۳

 .یبه ارائه خدمات گردشگر

 .ترشیب یآلودگ جادیا نیچنبکر و هم عتیرفتن مناطق و طب نیاز ب -۴

 یردشگرگ میکشور که منابع عظ یهااز استان یکیعنوان و بلوچستان به ستانیس استان

 تواندیاست م دادهیرا در خود جا یو باستان یعیطب ،یفرهنگ ،یمختلف اعم از قوم یهانهیدر زم

شهرت  با یخیمحسوب شود. وجود آثار تار یاو منطقه یمل یاز اهداف گردشگر یکیعنوان به

(، یخیمر یها)کوه جنوب استان، بدلندها یهافشان، گلچون شهرسوخته، کوه خواجههم یجهان

 ریهامون، کو اچهیدر ها،جیها و خلگواره نهنگ، تاالب، سنیاسواحل صخره ،یشیفرسا یهاستون
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 نیمردمان ا ریفراوان در سطح استان که نشان از قدمت و تأث یهاقلعه ،یاماسه یهالوت، تپه

چون هم یعیدستکند و طب یغارها ها،یالغمختلف دارد، قلعه پرت یهاحکومت جادیمناطق در ا

فشان ها، دهانه غالمان، آتشنوشتهحرا، سنگ یهاجنگل رک،یو غار کوه ب یتیمسبان یغارها

 و یبافمیگل ،یدوزسوزن ،یربافیچون حصاستان هم نیا لیبدیب عیفعال تفتان در کنار صنامهین

منطقه دارد  نیو رسومات مختلف که نشان از  قدمت مردمان ساکن در ا هانییآبه همراه  غیره

نموده است، که با  جادیا یگردشگر یهاشاخه یتمام جذب گردشگر در یبرا یمیعظ لیپتانس

 .دیاستان را متحول نما نیا ییو روستا یاقتصاد جامعه شهر تواندیم داریمستمر و پا یزیربرنامه

 استان یبخش کشاورز یدیکل یهاشاخص لیتحل ـ 2 ـ 23

درصد جاذبه  ۱۰تعداد  نیمورد بوده که از ا ۱۸۴۷استان  یگردشگر یهاکل جاذبه تعداد

 باشند.یانسان ساخت م یهادرصد جاذبه ۱و  یخیتار-یفرهنگ یدرصد جاذبه ها ۸۹ ،یعیطب

 

 استان یگردشگر یهاجاذبه بیترک: 1-23جدول 

 درصد تعداد گونه جاذبه

 ۱۰۰ ۱۸۴۷ کل

 ۱۰ ۱۷۱ طبیعی

 ۸۹ ۱۶۵۷ تاریخی –فرهنگی 

 ۱ ۱۹ ساختانسان
 رهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانمأخذ: سازمان میراث ف
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 های گردشگری استانترکیب جاذبه: 1-23شکل 

 

درصد، سرباز  ۴۲هامون با  یهادر استان، شهرستان یگردشگر یهاجاذبه عیاز نظر توز

 باشند.یرا دارا م یگردشگر یهاتعداد جاذبه نیترشیدرصد ب ۸با  رانشهریدرصد و ا ۱۱با 

  

یطبیع

۱۰%

یتاریخ–فرهنگی 

۸۹%

انسان ساخت

۱%
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 شهرستان کیاستان به تفک یگردشگر یهاجاذبه عیتوز: 2-23جدول 

 ساختانسان تاریخی -فرهنگی  طبیعی کل گونه جاذبه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد شهرستان

 ۰ ۲ ۴ ۷۸ ۲ ۵ ۵ ۸۵ زهک

 ۰ ۱ ۲ ۲۴ ۴ ۶ ۲ ۳۱ زابل

 ۰ ۱ ۳ ۴۷ ۶ ۱۰ ۳ ۵۸ هیرمند

 ۰ ۰ ۱ ۱۴ ۲ ۳ ۱ ۱۷ نیمروز

 ۰ ۲ ۴۴ ۷۴۱ ۹ ۱۵ ۴۲ ۷۵۸ هامون

 ۰ ۱ ۲ ۲۶ ۲ ۴ ۲ ۳۱ زاهدان

 ۰ ۱ ۱ ۱۲ ۶ ۱۰ ۱ ۲۳ میرجاوه

 ۰ ۲ ۵ ۷۸ ۶ ۱۰ ۵ ۹۰ خاش

 ۰ ۱ ۸ ۱۴۲ ۴ ۷ ۸ ۱۵۰ ایرانشهر

 ۰ ۰ ۲ ۲۹ ۱ ۲ ۱ ۳۱ دلگان

 ۰ ۱ ۱۱ ۱۹۱ ۹ ۱۵ ۱۱ ۲۰۷ سرباز

 ۰ ۱ ۵ ۹۷ ۹ ۱۵ ۶ ۱۱۳ سراوان

 ۰ ۰ ۱ ۲۱ ۲ ۵ ۲ ۲۶ سوران و سیب

 ۰ ۰ ۲ ۲۶ ۲ ۴ ۲ ۳۰ مهرستان

 ۰ ۱ ۲ ۳۳ ۹ ۱۵ ۲ ۴۹ نیکشهر

 ۰ ۰ ۱ ۱۰ ۶ ۱۰ ۱ ۲۰ قصرقند

 ۰ ۰ ۱ ۶ ۶ ۱۰ ۱ ۱۶ فنوج

 ۰ ۳ ۲ ۲۶ ۹ ۱۵ ۳ ۴۴ چابهار

 ۰ ۲ ۳ ۵۶ ۶ ۱۰ ۴ ۶۸ کنارک
  19  1657  171  1847 جمع

 مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
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 های گردشگری استان به تفکیک شهرستانتوزیع جاذبه: 2-23شکل 

 

مرمت شده است که نسبت به سال  یو فرهنگ یخیتار یش ۸۰تعداد  ۱۳۹۷در سال 

صورت گرفته توسط  یکارها نیتراز شاخص یکی. دهدیدرصد کاهش را نشان م ۴۶گذشته 

 سابقهیگذشته ب یهاکه نسبت به سال یخیاثر تار ۴۲ثبت  ۱۳۹۷استان در سال  یفرهنگ راثیم

کاوش در سال  ۹به  ۱۳۹۶کاوش در سال  ۴از  زین یباستان یهاتعداد کاوش نیچنبوده است. هم

  است. افتهی شیبعد افزا
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 استان یفرهنگ راثیعملکرد م: 3-23جدول 

 واحد شاخص
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

درصد تغییرات 

 1397سال 

نسبت به سال 

1396 

مرمت اشیا 

 تاریخی و فرهنگی
 -۴۶ ۸۰ ۱۵۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ تعداد

 ۲۵ ۵ ۴ ۳ ۲ ۳ اثر مرمت ابنیه

های تعداد کاوش

 باستان شناسی
 ۱۲۵ ۹ ۴ ۴ ۱ ۲ کاوش

 + ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ اثر ثبت آثار طبیعی

 ۷ ۱۵ ۱۴ ۰ ۳ ۰ اثر ثبت آثار معنوی

 ۴۱۰۰ ۴۲ ۱ ۰ ۰ ۵ اثر ثبت آثار تاریخی
 دستی و گردشگری استانمأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 

 یریگرشد چشم شیپ یهانسبت به سال ۱۳۹۷استان در سال  یدست عیصادرات صنا

 یباال لیها و پتانستیحال با توجه به وجود ظرف نیاست؛ با ا دهیتن در سال رس ۲۵داشته و به 

 چیبه ه یدست عیصادرات صنا زانیم ،یخیو تار یقم ،یاز تنوع فرهنگ یمنداستان و بهره نیا

و  دکنندگانیتول یبرا ییهامشوق جادیو ا یزیربرنامه ازمندیو ن ستین یمطلوب زانیعنوان م

در پنج سال  یانفراد دیصدور پروانه تول زانیم نیترشیباشد. بیمحصوالت م نیصادرکنندگان ا

فقره  ۹۸۰درصد کاهش به  ۶۸فقره بوده که در سال بعد با  ۳۰۶۷با  ۱۳۹۶مربوط به سال  ریاخ

 ۱۳۹۷در سال  یمشاغل خانگ یو مجوزها یکارگاه دیتول یهاپروانه نهیاست. اما در زم دهیرس

اشتغال از محل  جادی. امیدرصد نسبت به سال گذشته رشد را شاهد هست ۱۴۳و  ۱۴۲ بیبه ترت

که در سال  یاداشته به گونه یادینوسانات ز ریاخ یهادر استان در سال یدست عیصنا یمجوزها

شاهد  یدرصد -۶۸با کاهش  ۱۳۹۷نفر و در سال  ۳۲۰۰اشتغال با  نیترشیشاهد ب ۱۳۹۶

 .میانفر اشتغال بوده ۱۰۰۰
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 استان یدست عیعملکرد صنا: 4-23جدول 

 واحد شاخص
سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

درصد 

تغییرات سال 

نسبت  1397

 1396به سال 

صادرات صنایع
 دستی

 ۲۴۰۰ ۲۵ ۱ ۱ ۷ ۵ تن

 - ۱ ۱ ۱۳ ۱۲ ۳ نمایشگاه های داخلینمایشگاه

برگزاری نمایشگاه 

 دستی استانصنایع
 - ۲۷ ۲۷ ۳۰ ۲۸ ۱۷ نمایشگاه

 - ۱۹ ۱۹ ۱۷ ۱۶ ۱۴ بازارچه بازارهای موقت

صدور پروانه تولید 
 انفرادی

 -۶۸ ۹۸۰ ۳۰۶۷ ۷۱۳ ۱۰۰ ۱۲۴ فقره

صدور پروانه تولید 
 کارگاهی

 ۱۴۲ ۱۷ ۷ ۶ ۲ ۴ فقره

صدور مجوز مشاغل 
 خانگی

 ۱۴۳ ۶۶۲۹ ۸۴۳ ۷۳ ۲۱۵ ۳۰۰ فقره

شاغالن صنایع 
 دستی

 -۷ ۶۴ ۶۹ ۷۲ ۲۶ ۷ نفر

های تعداد رشته
دستی رایج صنایع

 استان
 - ۱۷ ۱۷ ۲۲ ۲۲ ۱۱ رشته

آموزش رشته های 
 صنایع دستی

 -۳۳ ۱۸۲۲ ۲۷۲۲ ۲۳۲۶ ۲۲۱۹ ۸۸۵ نفر

ایجاد اشتغال از 
محل مجوزهای 

 دستیصنایع

 -۶۸ ۱۰۰۰ ۳۲۰۰ ۹۰۰ ۲۴۰ ۲۰۰ نفر

 مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
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 صادرات صنایع دستی استان: 3-23شکل 

 

 
 دستی در استانایجاد اشتغال از محل مجوزهای صنایع: 4-23شکل 

 

هزار نفر بوده که نسبت  ۴۲۵۲برابر با  ۱۳۹۷به استان در سال  یتعداد گردشگران ورود

در استان  شدهییشناسا یعیطب یهاداشته است. تعداد جاذبه یدرصد ۱۷به سال گذشته رشد 

کرده است. به طور مشابه  دایپ شیعدد افزا ۱۰به  ۱۳۹۶عدد در سال  ۷درصد رشد از  ۴۲با  زین

نسبت سال گذشته دو برابر شده است. مطابق  ۱۳۹۷شده در سال  ییشناسا یرهنگتعداد اماکن ف

 هاشده مراکز کانونثبت یخیتار هیاستان، تعداد آثار و ابن یفرهنگ راثیم یاز سو یبا آمار اعالم
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 ۱۸۴۷نسبت به سال گذشته به  شیمورد افزا ۴۲در استان با  ۱۳۹۷در سال  یو قطب جهانگرد

 است.  دهیعدد رس

و  یمل یگذارهیسرما زانیهر منطقه، م یعوامل در توسعه گردشگر نیتراز مهم یکی

. آمارها است یتوسط بخش خصوص یفرهنگ راثیو م یجهانگرد و یرانگردیا ساتیدر تأس یاستان

و  یرانگردیا ساتیدر تأس یمل یگذارهیسرما زانیو بلوچستان م ستانیدهد در سینشان م

در سال  الیر ونیلیم ۱۵۰۰۰۰از  یاستان توسط بخش خصوص یفرهنگ راثیو م یجهانگرد

را در پنج سال  یاست که رشد دو برابر دهیرس ۱۳۹۷در سال  الیر ونیلیم ۳۰۰۰۰۰به  ۱۳۹۳

 شاهد یتوسط بخش خصوص نهیزم نیدر ا یاستان یگذارهیسرما زانی. اما مدهدیگذشته نشان م

برابر شده است؛ در ادامه  ۲/۲۱ گذشتهبوده که نسبت به سال  ۱۳۹۵در سال  یریرشد چشمگ

که  یابه گونه افتهیکاهش  یکم یدر بخش خصوص یاستان یگذارهیسرما زانیم ۱۳۹۷در سال 

 دهیرس الیر ونیلیم ۴۵۲۰۰۰نسبت به سال گذشته به  یدرصد ۱۱با کاهش  ۱۳۹۷در سال 

 .است



 

 در استان یو جهانگرد یرانگردیا یهاشاخص: 5-23جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 واحد شرح
درصد تغییرات 

 1396به  1397

 تعداد گردشگران ورودی به استان
هزار 

 نفر
۲۵۷۳ ۲۸۶۰ ۳۲۷۰ ۳۶۱۱ ۴۲۵۲ ۱۷ 

 ۲ ۱۸۴۷ ۱۸۰۵ ۱۸۰۵ ۱۸۰۵ ۱۷۳۰ عدد ها و قطب جهانگردیشده مراکز کانونآثار و ابنیه تاریخی ثبت تعداد

 - ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۰ عدد های استانتعداد موزه

 ۴۲ ۱۰ ۷ ۱۵ ۱۵ ۱۳ عدد شدههای طبیعی شناساییتعداد جاذبه

 ۱۳ ۱۷ ۱۵ ۲۵ ۲۵ ۲۳ عدد شدههای تاریخی شناساییتعداد جاذبه

 ۱۰۰ ۱۰ ۵ ۱۵ ۱۵ ۱۳ عدد شدهاماکن فرهنگی شناساییتعداد 

 - ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۳ مورد شدهتعداد بناها و آثار تاریخی مرمت

 ۸۰ ۱۵۲۵ ۸۴۷ ۸۴ ۲۱۵ ۲۷۵ نفر معرفی به بانک جهت دریافت وام به صنعتگران

 ۲۶۹ ۱۲۰۰ ۳۲۵ ۸۵ ۳۸۰ ۴۰۰ نفر صنعتگران تحت پوشش

 ۴ ۳۱۶۰ ۳۰۴۰ ۲۸۷۴ ۲۴۸۸ ۲۲۷۵ تخت ظرفیت تأسیسات اقامتی )تخت(

 ۶ ۱۷ ۱۶ ۱۳ ۱۲ ۱۲ هتل تعداد هتل و هتل آپارتمان

 ۸ ۱۱۲۰ ۱۰۴۰ ۸۰۰ ۷۲۰ ۷۲۰ اتاق تعداد اتاق

گذاری ملی در تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و میراث میزان سرمایه

 فرهنگی )میلیون ریال( بخش خصوصی

میلیون 

 ریال
۱۵۰۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰ 

گذاری استانی در تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و میزان سرمایه

 میراث فرهنگی )میلیون ریال( بخش خصوصی

میلیون 

 ریال
۸۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۵۰۴۰۰۰ ۴۵۲۰۰۰ ۱۱- 

 مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
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گذاری ملی و استانی در تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و مقایسه میزان سرمایه: 5-23شکل 

 میراث فرهنگی بخش خصوصی

 

 ۱۳۹۶درصد رشد نسبت به سال  ۴با  زیاستان ن یاقامت ساتیتأس تیظرف ۱۳۹۷در سال 

 لیاستان را زاهدان تشک یرهایپذمهمان یهادرصد تخت ۳۴است.  افتهی شیتخت افزا ۳۱۶۰به 

تعداد تخت  نیترشیدوم و سوم ب گاهیدرصد در جا ۱۵داده و پس از آن زابل و چابهار هر کدام با 

  در استان قرار دارند. ریپذمهمان
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 1397موجود در سطح استان در سال  یو خدمات گردشگر التیتسه: 6-23جدول 

 شهرستان
دفتر خدمات مسافرتی و  پذیرهامهمان

 تعداد تخت تعداد اتاق پذیرتعداد مهمان تور گردانی و تور گردانان

 - - - - زهک

 ۱ ۶۰ ۲۰ ۱ زابل

 - - - - هیرمند

 - - - - نیمروز

 - - - - هامون

 ۱۷ ۱۳۵ ۴۵ ۱۵ زاهدان

 - ۲۵ ۱۰ ۱ میرجاوه

 - - - - خاش

 - ۲۵ ۱۵ ۱ ایرانشهر

 - - - - دلگان

 - - - - سرباز

 ۱ ۵۰ ۲۰ ۱ سراوان

 - - - - سورانو سیب 

 - - - - مهرستان

 - ۴۵ ۲۰ ۱ نیکشهر

 - - - - قصرقند

 - - - - فنوج

 ۵ ۶۰ ۲۰ ۱ چابهار

 - - - - کنارک

 24 400 150 21 جمع کل
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 689 │فصل بیست و سوم: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 
 ظرفیت تأسیسات اقامتی در استان: 6-23شکل 

 

 
 1397پذیرها( موجود در سطح استان در سال توزیع تخت خدمات گردشگری )مهمان: 7-23شکل 

 

شرق مربوط به موزه جنوب ۱۳۹۷ در سالاستان  یهااز موزه دکنندهیبازد نیترشیب

شد داشته است. پس از آن درصد ر ۱۷باشد که نسبت به سال گذشته ینفر م ۱۶۵۴۰زاهدان با 

و موزه  ۳۴۵۰در زابل با  ستانیس یشناسنفر، موزه مردم ۹۸۰۰در هامون با سوخته موزه شهر

 قرار دارند. دکنندهیبازد نیترشیچهارم ب دوم تا یهاگاهیر جانفر د ۲۳۰۰خاک کلپورگان با 
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ور در سطح کش یخیتار هیآثار و ابن یدر معرف یمناسب اریاستان جهش بس ۱۳۹۵سال  در

 استان به نیا یاپیاست و در دو سال پ دهیگرد یاثر ثبت مل ۱۹۵ کهیو جهان داشته است بطور

اثر  نیلوت به عنوان اول ابانیبوده است. هم اکنون ب ونسکویکننده آثار کشور در یعنوان معرف

 ونسکویاستان در  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیها و اقدامات مبا تالش رکشو یعیطب

 است. دهیبه ثبت رس

 

 استان فرهنگی – یخیتار یها و بناهااز موزه دکنندگانیتعداد بازد: 7-23جدول 

 

 بنا
 محل

سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

درصد 

تغییرات سال 

نسبت  1397

 1396به سال 

موزه جنوب
 شرق

 ۱۷ ۱۶۵۴۰ ۱۴۱۲۰ ۱۳۳۴۹ ۱۰۹۷۸ ۸۷۰۰ زاهدان

 ۷ ۱۲۶۰ ۱۲۷۵ ۱۲۱۰ ۱۵۵۷ ۷۰۰ زاهدان موزه پست

موزه 

شناسی مردم
 سیستان

 ۱۶ ۳۴۵۰ ۲۹۵۰ ۲۷۹۷ ۴۰۵۳ ۲۵۰۰ زابل

موزه شهر 
 سوخته

 ۳۰ ۹۸۰۰ ۷۵۶۰ ۶۴۰۰ ۱۱۲۲ ۷۸۰۰ هامون

موزه بیت 
رهبری 
 ایرانشهر

 ۱۴ ۲۳۰ ۲۸۹ ۲۵۳ ۲۳۴ ۲۲۰ ایرانشهر

موزه 
 شناسیمردم

 ۴۱ ۳۹۰ ۲۹۶ ۲۶۶ ۱۰۳۴ ۸۷۰ سراوان

موزه خاک 
 کلپورگان

 ۱۰۵ ۲۳۰۰ ۱۱۲۰ ۱۰۰۶ ۴۶۲۵ ۲۸۰۰ سراوان

 ۱۰ ۶۱۰ ۵۵۳ ۵۳۳ ۳۱۹ ۵۰ سرباز موزه سرباز

موزه محلی و 

 شناسیمردم
 ۱۳ ۵۴۱ ۴۷۹ ۴۴۸ ۴۹۵ ۲۲۰ چابهار

 مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

  



 691 │فصل بیست و سوم: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

 
  1397فرهنگی استان در سال  –ها و بناهای تاریخی تعداد بازدیدکنندگان از موزه: 8-23شکل 

 

که واقع در شهرستان باشدیم یدهکده گردشگر ۳ یو بلوچستان دارا ستانیاستان س

ها در سطح درصد آن ۵که  یمنطقه نمونه گردشگر ۵۸ نیچنچابهار و کنارک هستند. هم یها

واقع  یدرصد در سطح محل ۵۳و  یدرصد در سطح استان ۲۳ ،یدرصد در سطح مل ۱۹ ،یالمللنیب

 .اندشده
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 به تفکیک سطح منطقه 1397توزیع مناطق نمونه گردشگری استان در سال : 9-23شکل 

 

لیبین المل
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 1397استان در سال  یگردشگر یهادهکده: 8-23جدول 

 شهرستان موقعیت عنوان
مساحت 

 )هکتار(

 نوع اراضی
طرح 

 جامع

میزان 

 گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(
منابع 

 طبیعی

راه و 

 شهرسازی
 سایر

دهکده گردشگری پارک 

 بهاران )دریابزرگ(
 ۱۸۰۰۰ دارد - * - ۲ چابهار چابهار دریا بزرگ

 دهکده گردشگری رمین
روستای رمین جنب 

 اسکله صیادی
 ۱۶۰۰۰ ندارد - * - ۲ کنارک

 کده گردشگری درکده
روستای درک بخش 

 زرآباد
۸/۱ کنارک  - ندارد - - * 

دستی و گردشگری استانمأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع   
  



 

 1397استان در سال  یمناطق نمونه گردشگر: 9-23جدول 

 نام منطقه

 سطح منطقه

 شهرستان
تعیین نوع 

 اراضی

 نوع اراضی
طرح 

جامع 

 مصوب

نام 

گذسرمایه

ی ار
حل

م
ی 

تان
س

ا
 

ی
مل

 

ن
بی

ی
لل

لم
ا

ی 
یع

طب
ع 
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م

 

و 
اه 

ر

سا
هر

ش
ز

 ی

یر
سا

 
 ندارد ندارد شهرداری - - شهرداری زاهدان  *   کالته کامبوزیا

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی میرجاوه   *  الدیز

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی میرجاوه   *  تمین

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی چابهار    * نوبندیان تاالب

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی چابهار   *  باهوکالت

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی چابهار    * تاالب لیپار

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی چابهار  *   های مینیاتوریکوه

 - - منطقه آزاد چابهار  *   تیس
منطقه 

 آزاد
 ندارد ندارد

 ندارد ندارد - * - راه و شهرسازی چابهار    * ساحل غربی چابهار

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی هیرمند    * میلک

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی هامون *    هامونک

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی هیرمند    * تخت عدالت

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی هامون *    حوض دار

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی هامون  *   سوخته شهر



 

 نام منطقه

 سطح منطقه

 شهرستان
تعیین نوع 

 اراضی

 نوع اراضی
طرح 

جامع 

 مصوب

نام 
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مجموعه تاریخی 

 بمپور
 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی ایرانشهر    *

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی ایرانشهر    * سراب بدوک

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی ایرانشهر    * دامن

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی دلگان    * آبشار اسپن

شکارممنوع کوه 

 خضر
 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی ایرانشهر *   

 ندارد دارد - - * منابع طبیعی ایرانشهر    * چشمه آبگرم بزمان

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی زهک    * زاهدان کهنه

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی زهک    * جزینگ

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی زهک    * دهانه غالمان

رود هیرمند از  محور

سد زهک تا سد 

 سیستان

 ندارد دارد - - * منابع طبیعی زهک    *

گلفشان نافق 

 )ناپک(
 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی کنارک  *  

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی کنارک   *  خور راشدی



 

 نام منطقه

 سطح منطقه

 شهرستان
تعیین نوع 

 اراضی

 نوع اراضی
طرح 

جامع 
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 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی کنارک  *   فشان بلبلوکگل

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی کنارک  *   عین چشمه شور

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی کنارک  *   کوه گوردیم

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی خاش   *  کارواندر

 - - منابع طبیعی خاش   *  سنگان
بنیاد 

 مسکن
 ندارد ندارد

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی خاش    * گل گلفشان پیر

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی خاش    * ایراندگان

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی خاش    * تفتان جنوبی

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سراوان   *  جالق

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سراوان   *  کوهک

 - - بنیاد مسکن سراوان    * دزک
بنیاد 

 مسکن
 ندارد ندارد

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سراوان    * کلپورگان

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سراوان    * ناهوک

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سرباز   *  کوه روک



 

 نام منطقه

 سطح منطقه

 شهرستان
تعیین نوع 

 اراضی

 نوع اراضی
طرح 

جامع 

 مصوب
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های کوه نخلستان

 میتگ
 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سرباز    *

 سرباز   *  سد پیشین
 -آب منطقه ای

 طبیعیمنابع 
 ندارد ندارد - - *

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سرباز  *   دره سرباز

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سرباز    * دورک

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سرباز   *  گورناکان

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی مهرستان    * آشار

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی سرباز   *  لهاباد

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی فنوج    * تنگه فنوج

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی نیکشهر    * تنگه سرحه

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی قصرقند    * آبشار آببند

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی نیکشهر    * گرگان

 ندارد دارد - - * طبیعیمنابع  هامون    * کوه خواجه

 ندارد ندارد شهرداری - - شهرداری زاهدان    * کالته رزاق زاده

 ندارد دارد - - * منابع طبیعی خاش  *   تفتان )دشت دقال(



 

 نام منطقه

 سطح منطقه

 شهرستان
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 ندارد دارد - - * منابع طبیعی چابهار   *  گواتر

 ندارد ندارد - - * منابع طبیعی خاش    * گوهر کوه

 ندارد ندارد شهرداری - - منابع طبیعی چابهار  *   بزرگ دریای

 دستی و گردشگری استانأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایعم

  



 

 1397استان در سال  یهدف گردشگر یروستاها: 10-23جدول 

 نوع اراضی پروژهآدرس دقیق  گذارنام سرمایه نوع واحد گردشگری بخش شهرستان

 شخصی روستای تمین -میرجاوه بهزاد کرد تمینی مجتمع تفریحی پذیرایی )بوم گزدی( روستای تمین میرجاوه

 شخصی میرجاوه دهستان تمین روستای خازون عارف کرد تمینی مجتمع تفریحی اقامتی روستای تمین میرجاوه

 شخصی تاالب لیپار –محور چابهار بریس  -چابهار محمد امین بامری مجتمع تفریحی اقامتی )بوم گردی( روستای بریس چابهار

 شخصی ابتداری جاده رمین –چابهار  غالم محمد امیر نیا مجتمع تفریحی پذیرایی روستای رمین چابهار

 شخصی زاهدان روستای چشمه زیارت عزت اهلل شهنوازی مجتمع تفریحی پذیرایی چشمه زیارت زاهدان

 شخصی روستای رمین –چابهار محور چابهار  رحمت کریم زاده مجتمع گردشگری رمین چابهار

 شخصی محور چابهار بریس -چابهار محمد فاروغ کمالزهی مجتمع گردشگری بریس چابهار

 شخصی چابهار محور رمین کریم بخش کردی تمندانی مجتمع تفریحی پذیرایی اقامتی رمین چابهار

 شخصی زاهدان روستای گوربند چشمه زیارت شاه پری قنبرزهی گردشگری تفریحیمجتمع  چشمه زیارت زاهدان

 امور اراضی منزل آب عبدالرحمن شه بخش مجتمع گردشگری منزل آب راهدان

 شخصی روستای قلعه نو سمیه رضایی پور بوم گردی جزینک زهک

 امور اراضی روستای درک منوچهر ملک زاده مجموعه گردشگری زرآباد کنارک

 مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│700

 یوگردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم گاهیجا یبررس ـ 3 ـ 23

 استان در کشور

 (، استانیسرشمار نیرخ)آ ۱۳۹۶به هر استان در سال  یتعداد گردشگران ورود یبررس با

و در رتبه اول تا سوم قرار گرفتهگردشگر  نیترشیب یو قم دارا یشمالالن، خراسانیگ یها

 ۳۰ گاهیاز کل کشور در جا یدرصد ۰۴/۰شاخص با سهم  نیو بلوچستان در ا ستانیاند. س

 گاهیوجه جا چیبه ه یو فرهنگ یخیتار ،یقوم ادیبا وجود تنوع ز کهقرار گرفته  یام کشور

 باشد.ینم یقابل قبول

 ۰۳/۰به استان با سهم  یخارج یو بلوچستان از نظر تعداد گردشگران ورود ستانیس 

 یرضوقم، خراسان یهاقرار دارد. مطابق با آمار، استان یام کشور ۲۵ گاهیدر جا یدرصد

اند و در رتبه بوده ۱۳۹۶در سال  یخارج یتعداد گردشگر ورود نیترشیب یو تهران دارا

 .ندقرار دار یاول تا سوم کشور

 ۱۳۹۶در سال  یدرصد کاهش رشد گردشگر خارج -۶۹/۹۹و بلوچستان با  ستانیاستان س 

ت. استانام قرار گرفته اس ۳۱در کشور و رتبه  گاهیجا نیترنییدر پا ش،ینسبت به سال پ

را در کشور تجربه نمودند  یرشد گردشگران خارج نیترشیقم، هرمزگان و کرمانشاه ب یها

 دارند. ارو در رتبه اول تا سوم قر

  



 701 │میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریفصل بیست و سوم: 

 تعداد گردشگران :11-23جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶ سالی آمار یهاشاخص یبرخ براساس کشور یهااستان یبندرتبهمأخذ: 



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│702

 یخارج یتعداد گردشگران ورود: 12-23جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶ سالی آمار یهاشاخص یبرخ براساس کشور یهااستان یبندرتبهمأخذ: 



 703 │میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریفصل بیست و سوم: 

 

 1395-1396 یسال ها یط یدرصد رشد گردشگران خارج: 13-23جدول 

 
 ، سازمان برنامه و بودجه کشور۱۳۹۶ سالی آمار یهاشاخص یبرخ براساس کشور یهااستان یبندرتبهمأخذ: 
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 هاچالش ـ 4 ـ 23

 .در مواجهه با گردشگران یفرهنگ یاقهیسل یهاتیها و محدودکنندهمشروط -۱

 یفرهنگ راثیو م یدست عیصنا ،یفته در صنعت گردشگرهن یهاعدم شناخت و درک ارزش -۲

 .نهیزم نیمخرب در ا و غالباً رمسئوالنهیو مداخالت غ یخیتار هیو ابن

 .یرساننظام آمار و اطالع یناکارآمد -۳

 دیو خر یفرهنگ راثیها و ماز موزه دیبازد ،یتورگردان ،یاقامتگاه یهانهیهز زیسهم ناچ -۴

 .یرانیخانوار ا یهانهیدر سبد هز یدست عیسوغات و صنا

 .هافرهنگخرده یهاتیناملموس و قابل یعیو طب یفرهنگ راثیغفلت از م -۵

ها و حفاظت از بناها، محوطهو  انتیضعف ص جهیمستمر و در نت شیعدم امکان نظارت و پا -۶

 .یخیتار یهابافت

 .یو فرهنگ یخیتار یهابافت شیو فرسا بیروند تخر شیافزا -۷

و  یخیتار یهادر بافت یگذارهیبه منظور سرما یو مشارکت بخش خصوص لیضعف تما -۸

 .ارزشمند یخیتار هیابن نیموثر از مالک یو مال یقانون یناکاف تیو حما یفرهنگ

نیب یدر انطباق با استانداردها یدیارائه خدمات و کاالها و محصوالت تول تیفیبودن ک نییپا -۹

 .یالملل

عیمناسب محصوالت صنا یبندو بسته یو عدم طراح یدست عیاز صادرات صنا تیعدم حما -۱۰

 .یدست

 و زاتیبودن تجه یمتخصص و کارآمد در بخش و ناکاف یروهایو ن یانسان هیکمبود سرما -۱۱

 .یآموزش یهابرنامه

 .یو استان یکشور در سطوح مل یفقدان برنامه جامع توسعه گردشگر -۱۲

 .یگردشگر ساتیتاس یدولتو شبه یدولت تیمالک -۱۳

 .یگردشگر ساتیها و تاسرساختیاغلب ز یو فرسودگ یکاربر رییتغ -۱۴

 .نیدر قوان یدست عیصنا فیضع گاهیجا -۱۵

 ستمیس قیو انتقال پول از طر یالمللنیب یاعتبار یهاعدم امکان استفاده و کاربرد کارت -۱۶

 .رانیبه ا کیالکترون

 .رانیا یدر بازارها یرانیاریغ یدستعیحضور گسترده صنا -۱۷
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 -یاماکن اقامت -یکیلجست زاتیتجه حمل ونقل و -ی)راه ودسترس یرساختیز یهاضعف -۱۸

 شیپا -وآموزش یانسان یروین-یحیوتفر یامکانات واماکن رفاه -سبز یوفضا یمبلمان شهر

 .و...( غاتیتبل-شیوآما

 راهکارها ـ 5 ـ 23

ز ا به شناخت جامع یابیکشور و دست یمل یناخالص داخل دیدر تول یدستعیارتقا سهم صنا -۱

 .یسنت یو هنرها یدست عیدر حوزه صنا رانیا یخیو تار یفرهنگ ،ییایگستره جغراف

 .بازارها ییها به منظور شناساتوسعه مطالعات و پژوهش -۲

 .یمل تیو هو یتوسعه گردشگر یبرا یبه عنوان عامل یتنوع فرهنگ یحفظ و معرف -۳

 .یخدمات گردشگر یسازنظارت و استاندارد -۴

 .داریاشتغال پا جادیا کردیبا رو یداخل یتوسعه گردشگر یبررس -۵

 .یالمللنیب یهاهشگایو حضور موثر در نما یزیربرنامه -۶

  .یفرهنگ یگردشگر یارتباط با شبکه جهان تیتقو -۷

 .یگردشگر دیها و مقاصد جدریمس ییو شناسا یبررس -۸

قبول به مهمانان مشخص و قابل تیفیجهت ارائه خدمات با ک یگردبوم یهاتوسعه اقامتگاه -۹

 .یعیطب یهاطیدر مح

 .شدهثبت یخیتار -یآثار فرهنگ میحر نییتع -۱۰

 .در داخل و خارج یغاتیو انتشار اقالم تبل هیته -۱۱

  .یفرهنگ راثیم یهاانجمنو  نیاز دارندگان و مالک تیحما -۱۲

 .یبخش خصوص یهاموزه یاندازاز راه تیحما -۱۳

 .از هنرمندان لیتجل شیهما یبرگزار -۱۴

 .یدست عیصنا یکاالها صادرکنندگان یبرا یصادرات زیها و جوامشوق یریکارگبه -۱۵

  .یگردشگر یهاجاذبه یمعرف یهاتیسا یاندازاجرا و راه -۱۶

 .در سطح کشور یدستعیصنا عرضه و فروش محصوالت یهارچهاو توسعه باز جادیا -۱۷

 .سواحل مکران یطرح توسعه گردشگر -۱۸
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های توسعه سطح منطقه وایجاد زمینه کاال در توسعه خطوط هوایی برای ترانزیت مسافر و -۱۹

 .نقل دریایی حمل و

 .یبعد مل در یگردشگر یشورا یاندازراه -۲۰

 .یفرهنگ راثیدر اداره کل م قیتحق واحد توسعه و یاندازراه -۲۱

 .یگردشگر یهاهسته گانه و ۲۰ یهاتهیکم یاندازراه -۲۲

 .و...( ستانیس ی)دهکده گردشگر یگردشگر یهاشهرک ها ودهکده جادیا -۲۳

 .یگردشگر نهیپاکستان عمان در زم افغانستان و یاقدام مشترک با کشورها -۲۴



 

 موزشآفصل بیست و چهارم:  ـ 24

 مقدمه ـ 1 ـ 24

 ینوع بشر بوده است، ادعا اتیالزمه ح میاست که که اگر ادعا کن یندیفرآ« آموزش»

 ی. انسان ذاتاً موجوداددهندهیو  رندهیادگیدو مؤلفه است:  یحداقل دارا ندیفرآ نای. ستین یگزاف

 نیدهندگان به هر کس، خود شخص است که البته اآموزش نیاز اول یکیمحور است و لذا تجربه

 کی دنیکه از نوش یشده است. به عنوان مثال، کودک ریتعب زین« روزگار»به نام  یبه عنوان معلم

همان ظرف، حتما درنگ  دوغ سرد در دنیداشته باشد در نوش یندیداغ تجربه ناخوشا ریجرعه ش

 خواهد کرد.

ع جوام رییآموزش با تغ تیفیاما نوع و ک افتی یشروع خیآموزش تار ینتوان برا دیشا

 فیتعر توانیگونه که نمشده است. همان یاساس راتییاو دستخوش تغ یزندگ وهیو ش یانسان

آن متصور بود. آنچه که مسلم است آموزش  یبرا زین یقفیحد  توانینم افت،یآن  یبرا یواحد

 .یریادگی قیالبته از طر ر،ییتغ جادیا زیو هدف او ن است رییتغ یخود زاده

 یهابرنامه کند،یرا دنبال م« توسعه» یگریاز هر زمان د شیکه ب یامروز بشر جهان

ییو توانها یهاتیظرف شیبه مفهوم افزا یانسان یرا بر آموزش انسان و در واقع توسعه شیخو

 یکه به صورت مدون و در قالب متون علم یانبوه بشر اتیتجرب رو،نیاو بنا نهاده است. از ا یها

 ییگشاگره یها براتا بتواند از آن ردیقرار گ ندهیو آ یفعل یهانسل اریدر اخت یمطلوب حوبه ن دیبا

 قیمهم از طر نیاشته باشد. اد یکرده و عمال سطح رفاه بهتر یاز مسائل موجود اجتماع الگوبردار

 یوانو ج ینوجوان ،یکودک نیسازوکار مدرسه و دانشگاه و در سن یطراح یعنیآموزش  نیشکل نو

 است. کنمم

 یها، بخش خصوصکارکنان سازمان یبه ذکر است که امروزه ثابت شده است که حت الزم

خدمت  نیح دیاز آموزش نبوده و با یمستثن شیخو در حرفه تیکسب موفق یبرا زیو کارمندان ن

 جهان امروز است که به آن لقب یپرشتاب علم راتییتغ لیبه دل ن،ی. ارندیرا فرا بگ ییهاآموزش
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 دیو مطالب جد ختهیدور ر دیسال با ۵که دانش امروز پس از  یعصر یعنی عمر،مهیعصر ن

 استها شدهجامعه شرفتیپ یاساس یهاهیاز پا یکیآموزش امروزه  ندیاند. فراگردد، داده نیگزیجا

 اهداف، نهیدر زم یادیز قاتیها و تحقاست و باعث شده که کتابکرده دایپ یروزافزون تیو اهم

کودکان  یبرا یمقدمات کشورها، گذراندن دوره ترشیانجام شود. در ب سیتدر نهیمحتوا، و نحوه به

 ران،یاست. در ا یساله اجبار زدهینوجوانان س یمتوسطه برا پنج و شش ساله و گذراندن دوره

متوسطه اول،  یسه ساله ،ییابتدا شش ساله قبل از دانشگاه به دوره یرسم یلیتحص یهادوره

 یاو حرفه یاعم از فن یدانشگاه لیتحص یهاو دوره ،یاحرفهیو فن یمتوسطه دوم نظر سه ساله

دولت موظف است تا آموزش و پرورش  یشده است. مطابق قانون اساس یبندمیآن تقس ریو غ

 افراد جامعه قرار دهد. یتمام اریرا در اخت گانیرا

امه سازمان برن یو اجتماع یفرهنگ ،یانجام شده توسط معاونت امور علم یبندبه گواه رتبه

و بلوچستان از نظر  ستانی، رتبه ساالنه استان س۱۳۹۵تا  ۱۳۸۵ یو بودجه کشور؛ در فاصله زمان

 است: ریآموز به شرح زتعداد دانش

 

 
 استان در کشور یآموزرتبه دانش: 1-24شکل 

 

0

5

10

15

20

25

30

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

آمادگی ابتدايی متوسطه اول متوسطه دوم



 709 │فصل بیست و چهارم: آموزش

 
 استان در کشور یآموزسهم دانش: 2-24شکل 

 

باال، از  یتیو دارا بودن رشد جمع ریاخ انیسال یجوان در ط یتیاستان با داشتن جمع

 بوده است. یشیرشد افزا یهمواره دارا زیآموز ننظر تعداد دانش

 

 
 آموزان استاندانش یتیجنس عیتوز: 3-24شکل 
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رورش پ اداره کل آموزش و یاز سوشده آمار ارائه ،یآموزدانش تیجمع عیبه لحاظ توز

درصد متوسطه  ۱۸ ،ییدرصد در مقطع ابتدا ۶۰ ،یدبستان شیدرصد پ ۱۰که  دهدیاستان نشان م

د. اشتغال دارن لیبزرگساالن به تحص یلیدر دوره تکم زیدرصد ن ۱درصد متوسطه دوم و  ۱۱اول، 

 ندهیآ ازین نیو تأم یلیتحص تیسازوکار هدا لیدوره دوم متوسطه به دل ،یلیتحصمقاطع  انیدر م

 یهاشیاز گرا کیهر  النیالتحصتعداد فارغ شکل زیربرخوردار است.  یاژهیو تیجامعه از اهم

 .دهدینشان م ۱۳۹۷ ینامه آماربر اساس اطالعات سال ریاخ انیدوره را در سال نیا یلیتحص

 

 
 دوره دوم متوسطه استان النیالتحصتعداد فارغ: 4-24شکل 

 

 جهیو در نت یتعداد محصالن در رشته علوم تجرب یمنطقریغ شینکته قابل توجه افزا

 ها است.رشته ریدر سا یفیو ک یکاهش کمّ

 ینهضت سوادآموز ـ 2 ـ 24

 رصهشته خصوصا در عذمشکالت انباشته شده از گ لیو بلوچستان به دل ستانیس استان

 توانسته تیدر مدت فعال یداده شد. نهضت سوادآموز صیتشخ ژهیتوجه و ازمندین ،یسوادآموز
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 شکل زیرها اشاره خواهد شد. از آن یرا ارائه کند که در ادامه به برخ یاست خدمات ارزشمند

از سال  میانتقال و تحک ،یسوادآموز یهااستان در مجموع دوره النیالتحصتعداد فارغ انگریب

 است. یراساس آمار اداره کل نهضت سوادآموزب ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۰

 

 
 استان ینهضت سوادآموز النیالتحصفارغ: 5-24شکل 

 یآموزش عال ـ 3 ـ 24

نور و آزاد(  امیپ ،ی)اعم از دولت یدانشگاه و مرکز علم ۲۹و بلوچستان،  ستانیاستان س در

هستند و تاکنون  یعلم یژورنال تخصص ۲۸ ازیاستان صاحب امت یهاشده است. دانشگاه فیتعر

و  یتخصص یعلم شیهما ۶۸ زبانیاند. استان سیستان و بلوچستان مشماره منتشر نموده ۱۶۴

استان سیستان و بلوچستان,  یها و مراکز علمگران دانشگاهبوده است. پژوهش یعلم یسخنران ۱

و  یداخل یعلم یهایشمقاله در هما ۲۰۴۶۹و  یمقاله ژورنال ۲۲۶۴شامل  یمقاله علم ۳۱۷۸۶

استان سیستان و  یهادر دانشگاه ۱۳۹۷اند. در سال منتشر نموده یالمللنیمقاله ب ۲۲۶۴

استاد و  ۱،۹۳۸ یمراکز دارا نیبوده است و ا لیمشغول تحص جودانش ۶۱،۷۷۹بلوچستان تعداد 

 بودند. یعلم اتیعضو ه
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 نیبرتر یکشور ۲۶و بلوچستان با رتبه  ستانیاستان، دانشگاه س یهادانشگاه نیب در

و دانشگاه زابل  یکشور ۵۶واحد زاهدان با رتبه  یدانشگاه استان، پس از آن دانشگاه آزاد اسالم

 دوم و سوم استان قرار دارند. یهاگاهیدر جا بیترتبه یکشور ۶۴با رتبه 

تن از  ۲۱۲۴را تعداد  ۹۸-۹۷ یلیاستان در سال تحص انیآموزش دانشجو ریخط فهیوظ

مرد هستند.  هینفر زن و بق ۶۰۹تعداد  نیوقت برعهده داشتند که از اتمام یگران دانشگاهآموزش

-۹۰ یلیسال تحص یعنی ۹۰حوزه نسبت به آغاز دهه  نیالزم به ذکر است که تعداد بانوان در ا

گران آموزش یسه برابر شده است. از نظر مرتبه علم بایگر خانم( تقرآموزش ۲۲۹ اد)با تعد ۹۱

تن  ۲۳۸استاد،  یمرتبه علم یتن دارا ۶۲، ۹۸-۹۷ یلیوقت استان در سال تحصتمام یدانشگاه

 یمرتبه علم یتن دارا ۸۳۰ ار،یاستاد یمرتبه علم یتن دارا ۹۸۰ ار،یدانش یمرتبه علم یدارا

 هستند. یعلم أتیه ریغ زینفر ن ۱۳و  اریآموزش یبنفر مر ۱ ،یمرب

 ۲۰۸۲۶تعداد  یو کارشناس یدر مجموع دو مقطع کاردان ۹۸-۹۷ یلیسال تحص در

 نیترثبت شده است که کم یمختلف علم یهادر استان و در رشته دیشده جدثبت نام یدانشجو

 یهانفر در دانشگاه ۶۳۵۹تعداد،  نی. از اباشدیم ۹۰گذشته در دهه  انیمقدار نسبت به سال

نفر در دانشگاه جامع  ۱۸۲۴نور،  امیدانشگاه پ ینفر در واحدها ۲۴۴۹وابسته به وزارت عتف، 

وابسته به وزارت  یهانفر در دانشگاه ۱۷۲۳ ،یاو حرفه ینفر در دانشگاه فن ۶۳۲ ،یکاربرد-یعلم

نفر در دانشگاه  ۱۰۸۸دانشگاه آزاد،  ینفر در واحدها ۶۲۲۳ ،یدرمان و آموزش پزشک-بهداشت

در موسسات  زینفر ن ۶۴و  یدولتریغ -یرانفاعیغ یآموزش عال اتنفر در موسس ۴۶۴ ان،یرهنگف

 اند. ثبت نام شده ییاجرا یهادستگاه ریوابسته به سا یآموزش عال

 یتخصص ی، دکترا۳۶۱ یاحرفه ی، دکترا۲۵۱۷ارشد  یدر مقطع کارشناس نیچنهم 

 ،یلیتکم التیاند. در مقطع تحصسال ثبت شده نیدر ا دیشده جدنامثبت یدانشجو ۳۲۳

و در  ۲۶ یاحرفه ی، در مقطع دکترا۱۷۰۴وابسته به وزارت عتف در مقطع ارشد  یهادانشگاه

وابسته  یهادانشگاه یآمار برا نینام کرده اند. اثبت دیجد یدانشجو ۱۵۵ یتخصص یمقطع دکترا

نفر بوده است. الزم به ذکر  ۷۰و  ۳۳۵، ۹۵ بیبه ترت یدرمان و آموزش پزشک-به وزارت بهداشت

 یدانشجو ۹۸در مقطع ارشد و  دیجد ینامثبت یدانشجو ۵۷۸ زین یاست که دانشگاه آزاد اسالم

در سال  ن،یداشته است. عالوه بر ا ۹۷در سال  یصصتخ یدر مقطع دکترا دیجد ینامثبت

 امیارشد، در دانشگاه پ یاسدر مقطع کارشن دیجد ینامثبت انیتعداد دانشجو ۹۸-۹۷ یلیتحص
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و در موسسات  ۱۵ ییاجرا یهادستگاه ریدانشجو، سا ۵ انیدانشجو، در دانشگاه فرهنگ ۴ نور

 دانشجو گزارش شده است. ۱۱۶ زین یدولت ریغ-یرانفاعیغ یآموزش عال

 یو کارشناس یو در مقاطع کاردان ۹۸-۹۷ یلیاستان در سال تحص انیکل دانشجو تعداد

 .نفر گزارش شده است ۸۰۵۰۹برابر 

 1397رشته در سال  کیاستان به تفک انیتعداد کل دانشجو: 1-24جدول 

 کارشناسی کاردانی کل سال تحصیلی/ رشته

۹۷-۹۸ ۸۰۵۰۹ ۱۵۱۳۱ ۵۲۶۳۰ 

 ۳۹۰۱ ۶۶۱ ۷۶۹۹ پزشکی

 ۳۰۵۳۸ ۸۹۲۹ ۴۴۷۱۷ علوم انسانی

 ۳۶۶۹ ۰ ۴۷۹۴ علوم پایه

 ۹۳۱۳ ۴۶۳۵ ۱۵۳۸۵ فنی و مهندسی

 ۳۳۰۸ ۲۸۸ ۵۱۶۴ کشاورزی و دامپزشکی

 ۱۹۰۱ ۶۱۸ ۲۷۵۰ هنر

 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

 

-۹۷ یلیدانشجو در سال تحص ۱۲۷۴۸در استان تعداد  زین یلیتکم التیدر مقطع تحص

  .اندبوده لیمشغول به تحص ۹۸
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 1397رشته در سال  کیاستان به تفکتحصیالت تکمیلی  انیتعداد کل دانشجو: 2-24جدول 

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد سال تحصیلی/ رشته

۹۷-۹۸ ۸۳۹۳ ۲۷۹۲ ۱۵۶۳ 

 ۳۳۳ ۲۵۱۶ ۲۸۸ پزشکی

 ۵۲۲ ۰ ۴۷۲۸ علوم انسانی

 ۱۷۸ ۰ ۹۴۷ علوم پایه

 ۱۵۵ ۰ ۱۲۸۲ فنی و مهندسی

 ۳۵۷ ۲۷۶ ۹۳۵ کشاورزی و دامپزشکی

 ۱۸ ۰ ۲۱۳ هنر

 ۱۳۹۷ استان یمأخذ: سالنامه آمار

 

 .باشدیمزیر سطح استان به شرح شکل  یدر موسسات آموزش عال انیدانشجو عیتوز

 

 
 سطح استان یاستان در موسسات آموزش عال انیدانشجو عیتوز: 6-24شکل 
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 یاو حرفه یآموزش فن ـ 4 ـ 24

در توسعه  یخاص تیکه دارند از اهم یبا توجه به رسالت یاو حرفه یآموزش فن مراکز

ان و بلوچست ستانیبا مختصات استان س یکه در استان شودیمضاعف م یمهم وقت نیاما ا .برخورداند

شور، با دو ک یگیهمسا ،یالمللنیب یتیامن یهامجاورت با گره ،یعیفعال، فقر منابع طب تی)جمع

 استان آمده است که: ۱۳۹۷ ینامه آمار( فعال باشد. در سالغیرهآزاد و  یهابه آب یدسترس

  یمرکز اختصاص ۹مردان،  یمرکز اختصاص ۱۰) یاو حرفه یمرکز فعال فن ۲۴در استان 

 مرکز دو منظوره( وجود دارد. ۵زنان و 

  دارند. تیفعال یاو حرفه ینفر زن( در مراکز فن ۶۵نفر مرد و  ۶۶) یمرب ۱۳۱تعداد 

  انددهیآموزش د ۹۷نفر زن( در سال  ۱۳۲۸۱نفر مرد و  ۱۶۴۹۲نفر ) ۲۹۷۷۳تعداد. 

 ۱۳۲۱۹ ( در حوزه صنعت،  ۳۸۲نفر مرد و  ۱۲۸۳۷نفر )نفر  ۳۱۸۴نفر ) ۱۰۲۱۳نفر زن

نفر زن( در  ۸۶۵نفر مرد و  ۴۵۴نفر ) ۱۳۱۹ نفر زن( در حوزه خدمات، ۷۳۲۹مرد و 

نفر زن( در حوزه فرهنگ و هنر  ۴۷۰۵نفر مرد و  ۱۷نفر ) ۴۷۲۲و  یحوزه کشاورز

  .انددهیآموزش د
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 هاچالش ـ 5 ـ 24

 باال بودن هزینه فرصت آموزش. -۱

 ها.باورها و شرایط خاص ناشی از خرده فرهنگ -۲

ای منابع انسانی  و عدم حاکمیت رویکرد برنامهناکافی بودن عوامل مدیریتی برای مدیریت  -۳

 در مدیریت منابع انسانی در اختیار.

 های الزم برای ایجاد انگیزه در کارکنان وزارت آموزش و پرورش.ضعف نظام رفاهی و مشوق -۴

 متناسب نبودن محتوای آموزشی با نیازهای روز جامعه. -۵

 های آموزشی کسب شده.نجش پیشرفت و تواناییناکارآمدی نظام ارزشیابی و امتحانات در س -۶

های سرمایش/ گرمایشی استاندارد، آب آشامیدنی سالم وجود مدارس فاقد دسترسی به سامانه -۷

 و سرویس بهداشتی سالم.

 فقدان تنوع در تامین منابع مالی مورد نظر. -۸

 ها.نوسازی آنباال بودن سن مدارس و میزان استهالک فضاهای موجود و الزام به  -۹

 نبود توازن و تعادل منطقه ای در دسترسی به استاندارد فضاهای آموزشی و پرورشی. -۱۰

های مورد نیاز برای های اساسی زندگی و عدم انتقال مهارتپایین بودن سهم آموزش مهارت -۱۱

 حضور موثر دانش آموزان در جامعه.

ها و ه مناطق جدید شهری )شهرککمبود فضاهای آموزشی ناشی از توسعه قابل توج -۱۲

 ای در کشور. های غیررسمی و حاشیهمهر( و قابل توجه بودن تعداد سکونتمسکن

ای در کشور و عدم تکمیل کاهش جمعیت متقاضی ورودی به آموزش فنی و حرفه -۱۳

 های ایجاد شده.ظرفیت

 ای.ها در حوزه فنی و حرفهاستمرار عدم توازن کمی در استان -۱۴

 ای و کاردانش.های فنی و حرفهزن بخش دولتی و غیردولتی در شاخهتوسعه نامتوا -۱۵

 ای و فرسودگی تجهیزات موجود.عدم کفایت تجهیزات کاردانش و فنی حرفه -۱۶

 عدم کفایت آموزش زنان به ویژه زنان روستایی. -۱۷

کری و حق تألیف ای نظیر حقوق مالکیت فهای اخالق علمی حرفهضعف پایبندی به ارزش -۱۸

 ها.در دانشگاه

 ضعف در اداره اقتصادی آموزش عالی. -۱۹
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 المللی.های بینتعامالت و ارتباطات ناکافی آموزش عالی و مراکز پژوهشی در عرصه -۲۰

 اجتماعی کشور. -های اقتصادیپایین بودن سطح تعامل آموزش عالی با نیازهای بخش -۲۱

 هاراهکار  ـ 6 ـ 24

 .سانی و بازنگری در ساختارهای مدیریتی و اداریساماندهی نیروی ان -۱

 ها.ارتقای کیفیت عوامل آموزش، بهود فرآیندها، محتوای و خروجی -۲

 ارتقای نظام تربیت معلم. -۳

 های آموزشی(.های نابرخوردار )براساس شاخصهای کشور با اولویت استانکاهش نابرابری در استان -۴

 توسعه مدارس هوشمند. -۵

 توسعه آموزش از راه دور. -۶

 دبستانی.توسعه کمی و کیفی پیش -۷

 استحکام.سازی مدارس کمتخریب و بازسازی مدارس خطرآفرین و مقاوم -۸

 سازی حجم و محتوای دروس و ساعات و روزهای آموزش.مناسب -۹

 های آموزشی.ای و جهانی در زمینه برنامههای منطقهمشارکت فعال با سازمان -۱۰

 ها و رسته شغلی.تعریف استاندارد برای هر یک از رشته -۱۱

 ارتقای کیفی آموزش عالی مهارتی. -۱۲

 ای و کاردانش.ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه -۱۳

 آموزی.ای و مهارتهای بخش دولتی و غیردولتی آموزش فنی و حرفهگسترش مشارکت -۱۴

 ای.حوزه آموزش فنی و حرفه استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین در -۱۵

 های مهارتی کاردانش.سازی زمینه پژوهش در کنار آموزشنهادینه -۱۶

 ها.التحصیالن در بازار کار و دریافت بازخورد از آنرهگیری و رصد فارغ -۱۷

 های تعاونی با هدف صادرات. های تخصصی به اتحادیهارائه آموزش -۱۸

 علمی. سازی هرم اعضای هیئتمتوازن -۱۹

 سازی هرم دانشجویان )نسبت دانشجویان در سطوح تحصیلی(.متوازن -۲۰

 تسهیل امکان جذب دانشجویان خارجی از کشورهای غربی. -۲۱
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 دانشجو. -تسهیل تبادل استاد -۲۲

 سازی تحصیل و اشتغال.متناسب -۲۳

 های برتر.المللی به دانشگاههای بینواگذاری مأموریت آموزش -۲۴

های برتر نسل دوم به نسل سوم ای دانشگاهی نسل اول به دوم و تعدادی از دانشگاهارتق -۲۵

 )دانشگاه کارآفرین(.



 

 عملکرد پژوهشی استان فصل بیست و پنجم: ـ 25

 مقدمه ـ 1 ـ 25

اند دهکر فیتعر میتر از مفاهروشن یشناختبه  دنیرس یمنسجم برا یتیپژوهش را فعال

. لذا ضرورت دارد پژوهشکندیباز م ندگانیآ یبرا یاتازه یهادانش، افق یکه با گسترش مرزها

راه  نیربهت رامونیپ طیخود ضمن کشف مسائل مح رامونینقادانه و موشکافانه به پ یگر با نگاه

 تیکند. با توجه به اهم شنهادیپ ییو اجرا یمتول یها به نهادهابرطرف کردن آن یبرا اها رحل

شده  یاریامر توجه بس نیبه ا زیو توسعه جامعه، در کشور ما ن یپژوهش و اثر آن در حکمران

 یبودجه ساالنه حاو نیقوان یساله و حت ۵ یهاانداز، برنامهاست. به عنوان نمونه سند چشم

 نیاز اقدامات صورت گرفته در ا یگزارش هیو ته ییاجرا یدستگاهها فیدر قالب وظا ییبندها

 .باشندیکشور م یو نظارت یقانونگذار یو ارائه به نهادها نهیزم

(، یگذارهیسرما یهر واحد پول یواحد سود برا ۳۰) یبه پژوهش از سه منظر اقتصاد نگاه

 قیکشور از طر تیهوشمند در دفاع از استقالل و امن یفناور یریو بکارگ هی)ته یمل تیامن

 یلاص یهااز سرچشمه یکی ،ی)مراکز پژوهش یاست( و فرهنگ سریو توسعه م قیتحق یهاتیفعال

 یهااز عوامل مهم کانون یکیکه،  نیاست. با توجه به ا تیاهم ی( دارارودیمبه شمار  یفرهنگ

 نیتعداد محقق ثیکشورها از ح یاسهیمقا یگران هستند، بررسو پژوهش نیمحقق ،یپژوهش

در گروه  ت،ینفر جمع ونیلیم کیهر  یبرا یالمللنیب ی. طبق آمارهاستیاز لطف ن یخال

محقق، در گروه  ۱۰۰۰ افتهیتوسعه یکشورها روهمحقق، در گ ۲۵۰۰ شرفتهیپ یکشورها

 محقق وجود دارند. ۲۰۰انده معقب یو در گروه کشورها ۵۰۰در حال توسعه  یکشورها

است:  گونهنیا یناخالص مل دیکشورها از تول یبرخ یآمارها، سهم بودجه پژوهش براساس

درصد )که  ۶/۳ یجنوبکره درصد، ۱درصد، هند  ۳/۲درصد، فرانسه  ۸/۲ کایدرصد، آمر ۲ نیچ

 ۵/۰حدود  رانیدرصد و ا ۵/۱ هیدرصد، روس ۴/۳ درصد، ژاپن ۹/۲کرده(، آلمان  دایپ شیافزا

 .درصد
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  یاصطالحات پژوهش ـ 2 ـ 25

 نیدر ا یکه مرکز آمار موظف است اطالعات یاز موارد یکیپژوهش،  تیبه اهم نظر

 یریکشور برساند، آمارگ یریگمیو تصم یسازمیو به اطالع عموم و مراکز تصم یآورخصوص جمع

رکز م نیاز آنکه به آمار ارائه شده از طرف ا شیهای تحقیق و توسعه در کشور است. پاز فعالیت

مورد استفاده توسط  فیاصطالحات و تعار یبه مرور برخ میبپرداز ۱۳۹۴در خصوص سال 

 پرداخت. میکارشناسان مرکز خواه

های تحقیق و توسعه به چهار زیر جامعه ذیل مراجعه و کسب طرح آمارگیری از فعالیت در

 اطالع شده است:

 سات تحقیقاتیمراکز و مؤس -۱

 نفر کارکن و دارای بخش تحقیق و توسعه ۵۰های صنعتی باالی کارگاه -۲

 مراکز و مؤسسات آموزش عالی -۳

 تر  نفر کارکن و بیش ۱۰های علمیه با حوزه -۴

مند و مستمر جهت افزایش دانش فعالیتی است خالقانه که به صورت نظام و توسعه: تحقیق

های جدید پذیرد و از این دانش برای اختراع یا طرح ایدهورت میهای مختلف صبشری در زمینه

 گردد.استفاده می

کارگاهی است که در آن تحقیق و توسعه انجات  دارای فعالیت تحقیق و توسعه: کارگاه

ی صنعتی هاشود اعم از این که فعالیت اصلی کارگاه تحقیق و توسعه باشد یا خیر. مانند کارگاهمی

 ها تولید کاال و ارائه خدمات آموزشی است.که فعالیت اصلی آنها و دانشگاه

های تحقیق و توسعه کارکنانی هستند که به طور مستقیم در فعالیت تحقیق و توسعه: کارکنان

، دستیار محقق، (گرپژوهش)خود به محقق  یمشارکت دارند. این کارکنان با توجه به نوع حرفه

 شوند.بندی مینی تقسیمتکنیسین و کارکن دفتری و پشتیبا

 ای هیبه طرح اول یاو به طور حرفه افتهیاست که به صورت سازمان یفرد گر(:)پژوهش محقق

طرح  تیریمد ایو  پردازدیم دیجد یهاستمیها و سروش ندها،یمحصوالت، فرا د،یخلق دانش جد

 را برعهده دارد. یپژوهش
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دهنده تعداد واقعی کارکنان از لحاظ مدت زمان کارکرد وقت نشانمعادل تمام تمام وقت: معادل

سال در نظر گرفت و یا به عبارت دیگر مفهوم  -توان یک نفروقت را میباشد. یک معادل تماممی

وقت یک نفر در یک دوره معین وقت مبتنی بر واحد سنجشی است که معیار کل تماممعادل تمام

وقت وقت به تعداد معادل کارکنان تمامتعداد کارکنان پاره و باید برای تبدیل ارقام مربوط به است

 مورد استفاده قرار گیرد.

ای است که هدف ریزی شدههای منظم و برنامهمجموعه فعالیت :(پژوهش)تحقیقاتی  پروژه

های آن گسترش دانش موجود، دستیابی به دانش یا فنون جدید، حل مسائل و یا نوآوری در زمینه

 مختلف است.

که عمدتاً در جهت گسترش هرگونه فعالیت تجربی یا نظری است تحقیقاتی بنیادی: روژهپ

مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی از نتایج بدست آمده در تحقیقات انجام 

ها و تر در قالب اصول عام، نظریهباشد و بیشگیرد، که در حال حاضر نتایج آن کاربردی نمیمی

شود یا به منظور فراهم ساختن زمینه علمی الزم برای حل مسایل جاری و آتی می قوانین ارائه

. نتایج تحقیق بنیادی معموالً قابل فروش نیست بلکه در مجالت علمی منتشر ردیگانجام می

گردد. در این نوع تحقیق، محقق در اجرای اهداف خود شوند یا به همکاران ذینفع منتقل میمی

 .تتا حدودی آزاد اس

پژوهشی است مبتنی بر دانش حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که  تحقیقاتی کاربردی: پروژه

ها و الگوهای موجود برای ارایه تحلیلی از یک پدیده که نظریه ها،شدر جهت به کارگیری رو

گیرد. از آنجا که نتایج تحقیقات کاربردی حلی منجر گردد، صورت میممکن است به یافتن راه

شود معموالً به حوزه محدودی از علم و با مشکالت و موارد مشخص به کار گرفته می باطدر ارت

 گذارد.تکنولوژی اثر می

هرگونه فعالیت منظم که در جهت ترویج و استفاده از نتایج  ای:تحقیقاتی توسعه پروژه

ها، ابزار ایجاد فرآیندها و تحقیقات بنیادی و کاربردی به منظور استفاده در تولید مواد، فرآورده

ترین وجه باشد. مهمای میگیرد، تحقیقات توسعهها صورت های جدید یا بهبود آنابداع روش

ای برای معرفی ای از سایر تحقیقات این است که تحقیقات توسعهتحقیقات توسعه مایزت

های وارداتی و آوریهای مربوط به سازگار کردن فنگیرد. فعالیتکاربردهای جدید صورت می

 شوند.ای تلقی میهای تحقیقات توسعهآوری موجود جزء فعالیتاصالح فن
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های تحقیق هایی هستند که جهت اجرای فعالیتتاخمنظور پرد تحقیق و توسعه: هایهزینه

شود. ای تقسیم میهای جاری و سرمایهگیرد و به دو دسته هزینهو توسعه توسط کارگاه انجام می

های جاری عبارتند از: پرداختی بابت حقوق و دستمزد محققان و سایر شاغالن تحقیقاتی، هزینه

ای شامل پرداختی بابت خرید های سرمایه. هزینهغیره شده، ملزومات اداری ودوام مصرفممواد ک

ای افزارهای رایانهها، ابزار و تجهیزات بادوام و نرمای نظیر ساختمانیا تعمیر اساسی اموال سرمایه

 سوبای محهای سرمایهباشد. در تهیه آمارهای تحقیق و توسعه خرید زمین نیز جزء هزینهمی

 شود.می

 ۱۳۸۸بار و پس از آن از سال به صورت هر دو سال یک ۱۳۷۶ح از سال طر نیا ضروری: توضیح

 جی، نتا۱۳۸۷سال  از (  به طور متوالی اجرا شده است.۱۳۹۴و۱۳۹۱)به جز سال های  ۱۳۹۵تا 

 باشد.ینم هیعلم یهامربوط به حوزه یطرح شامل آمارها

 استان یعملکرد پژوهش ـ 3 ـ 25

 تیدرصد جمع ۳از  شیدرصد از مساحت کشور، ب ۱۱از  شیو بلوچستان ب ستانیس استان

کشور را به خود اختصاص داده است. مطابق  تریشساله و ب ۱۰ تیدرصد جمع ۸/۲ کشور و حدود

 ۴۵/۲ زین یدانشگاه یلیمدارک تحص ثیو از ح ۱۳۹۷در سال  ران،یآمار ارائه شده مرکز آمار ا

کشور و  یدوره کارشناس کردگانلیتحصدرصد  ۵۷/۱کشور،  یکاردان کدرصد دارندگان مدر

ند. استان ساکن هست نیارشد و باالتر کشور در ا یآموختگان با مدرک کارشناسدرصد دانش ۴۶/۱

 پرداخت. میدر استان خواه یپژوهش یهایتفعال تیمقدمه، در ادامه از نگاه آمار به وضع نیبا ا

 و  قیتحق تیفعال یدارا یها، سهم استان را از مجموع کارگاه۱۳۹۴در سال  رانیمرکز آمار ا

 تینفر از جمع ۱۳۵۰۰۰هر  یبرا گر،یدرصد اعالم کرده است. به عبارت د ۹۳/۰ توسعه کشور 

مساحت استان البرز(  ۷۵/۱مربع از مساحت استان )معادل  لومتریک ۹۰۹۰استان و در هر 

 ریه داو توسع قیتحق تیفعال ی( دارایشگاه، کارگاه صنعتدان ،یقاتیتحق کزکارگاه )مر کی

 قیتحق تیفعال یدارا یهااست که نسبت مساحت کشور به تعداد کارگاه یدر حال نیاست. ا

 ۴۹تعداد  نیبا استان ا کسانی باًیتقر یتیو در استان البرز با جمع ۷۵۴و توسعه در کشور 

 . باشدیکارگاه م
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 و توسعه  قیتحق تیفعال یکارگاه دارا کینفر  ۳۶۰۰۰هر  یدر کشور برا زین تیاز نظر جمع

مدرک  ینسبت مشابه در استان است. نسبت افراد دارا چهارمکی بایوجود دارد که تقر

است.  ۱۱۳۶۷و در استان  ۶۰۸۹در کشور  وتوسعهقیتحق یهابه تعداد کارگاه یدانشگاه

محقق و در استان  ۵۹در کشور به طور متوسط  وتوسعهقیتحق ارگاهدر هر ک ن،یعالوه بر ا

 دارند. تیمحقق فعال ۱۰۴

 ذکر است که آمار مذکور بدون احتساب دانشگاه آزاد اعالم شده است. انیشا

 

 1394-های دارای فعالیت تحقیق و توسعه برحسب نوع کارگاهتعداد کارگاه: 1-25جدول 

 صنعتی کارگاه دانشگاه مرکز تحقیقاتی کل استان

 ۱۳۵۵ ۳۹۰ ۴۱۴ ۲۱۶۰ کل کشور

 ۵ ۱۱ ۴ ۲۰ سیستان و بلوچستان

 ۳۷/۰ ۸۲/۲ ۹۷/۰ ۹۳/۰ د()درص نسبت استان به کشور

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 1394 -های دارای فعالیت تحقیق و توسعه برحسب مدرک تحصیلیکارگاهتعداد محققان : 2-25جدول 

 کل استان
دکتری 

 تخصصی

کارشناسی ارشد و دکتری 

 حرفه ای
 کارشناسی

کاردانی و 

 دیپلم

 ۳۰۹۳ ۱۰۸۷۰ ۲۷۵۲۲ ۸۵۰۴۸ ۱۲۶۵۳۳ کل کشور

 ۲۲ ۱۲۷ ۸۶۴ ۱۰۷۱ ۲۰۸۴ سیستان و بلوچستان

 نسبت استان به کشور

 )درصد(
۶۵/۱ ۲۶/۱ ۱۴/۳ ۱۷/۱ ۱۷/۰ 

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 ۲۷۹۱۰۰۰استان  ینفر و برا ۷۸۷۷۳۰۰۰توسط مرکز آمار  ۱۳۹۴کشور در سال  تیجمع

و توسعه  قیتحق تیفعال یدارا یهاکارگاه نینفر برآورود شده است. با توجه به تعداد محقق

 :گرددمشخص می
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 انینفر است. به ب ۱۳۴۳نفر و در استان  ۶۲۳کل به تعداد محقق در کشور  تجمعی نسبت 

 یاز دو برابر متوسط کشور شیمحقق وجود دارد که ب کینفر استان  ۱۳۴۳هر  یبرا گر،ید

 است.

  هستند. یتخصص یمدرک دکتر یدارا نیدرصد محقق ۵۱درصد و در استان  ۶۷در کشور 

  مربع لومتریک ۸۷مربع و در استان لومتریک ۱۳نسبت مساحت به تعداد محقق در کشور

 ( است.یبرابر متوسط کشور ۶از  شی)ب

 و  ۱۰۴در کشور  توسعه و قیتحق یهابه تعداد پروژه یمدرک دانشگاه ینسبت افراد دارا

 است. ۱۰۹در استان 

 برحسب نوع پروژه یقاتیهای تحقتعداد پروژه ـ 1 ـ 3 ـ 25

 یاو توسعه یکاربرد ،یادیرا در سه سطح بن توسعه و قیتحق یهاپروژه ران،یآمار ا مرکز

کشور در استان  توسعه و قیتحق یهادرصد پروژه ۰۴/۱آمار،  نیمطابق ا. نموده است یبنددسته

  ،یعنیانجام گرفته است. 

 است. ۳۲۱۶و در استان   ۹۴۲در کشور  توسعه و قیتحق یهابه تعداد پروژه تینسبت جمع 

 ۵/۲۰۹و در استان  ۵/۱۹در کشور  توسعه و قیتحق یهانسبت مساحت به تعداد پروژه 

 است.

 و  ۱۵۷در کشور  توسعه و قیتحق یهابه تعداد پروژه یمدرک دانشگاه ینسبت افراد دارا

 است. ۲۶۱در استان 

 و قیپروژه تحق ۴۳و در استان  ۳۹در کشور  توسعه و قیتحق تیفعال یدر هر کارگاه دارا 

 انجام شده است. توسعه

را در  ۱۳۹۴سال  وتوسعهقیتحق یهاپروژه یهانهیهز ران،یمرکز آمار ا نیچنهم

 اعالم کرده است. یاهیو سرما یدو قالب جار
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های دارای فعالیت تحقیق و توسعه برحسب های تحقیق و توسعه کارگاهتعداد پروژه: 3-25جدول 

 1394 -نوع

 توسعه ای کاربردی بنیادی کل استان

 ۲۰۸۴۴ ۴۵۱۵۲ ۱۷۶۴۱ ۸۳۶۳۷ کل کشور

 ۱۷۸ ۵۷۱ ۱۲۰ ۸۶۸ سیستان و بلوچستان

 ۸۵/۰ ۲۶/۱ ۶۸/۰ ۰۴/۱ نسبت استان به کشور
 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 )میلیون ریال( 1394-های دارای فعالیت تحقیق و توسعه های تحقیق و توسعه کارگاهارزش هزینه: 4-25جدول 

  هزینه های جاری 

 کل استان
جمع هزینه 

 جاریهای 

مزد و حقوق 

پرداختی به 

 محققان

 مزد و حقوق پرداختی

به سایر کارکنان 

 تحقیق و توسعه

سایر هزینه 

 های جاری
 ایهای سرمایههزینه

 ۱۰۷۵۲۷۲۵ ۹۴۷۴۶۴۳ ۶۸۹۲۲۹۸ ۲۰۵۴۸۹۵۳ ۳۶۹۱۵۸۹۴ ۴۷۶۶۸۶۱۹ کل کشور

 ۵۹۵۳۶ ۴۷۹۷۵ ۵۷۳۶۴ ۳۰۳۱۱۶ ۴۰۸۴۵۵ ۴۶۷۹۹۰ بلوچستان سیستان و

ر کشو بهنسبت استان 

 )درصد(
۹۸/۰ ۱۱/۱ ۴۸/۱ ۸۳/۰ ۵۱/۰ ۵۵/۰ 

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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  ۵/۱۲ی اهیسرما یهانهیدرصد و هز ۵/۸۷ی جار یهانهیکه در استان هز شودیمالحظه م

در کشور  ریمقاد نیکه ا یدر حال دهندیم لیرا تشک توسعه و قیتحق یهاپروژه یهانهیدرصد هز

 :۱۳۹۴در سال  نیچن. همباشندیدرصد م ۵/۲۲و  ۵/۷۷ بیبه ترت

 بوده  الیر ونیلیم ۲۲۵و در استان  الیر ونیلیم ۳۷۷به محقق در کشور  نهینسبت هز

 است.

 بوده است. الیر ۱۶۷۶۷۸و در استان  الیر ۶۰۵۱۳۹در کشور  تیبه جمع نهینسبت هز 

 مربع و در استان  لومتریبر ک الیر ۲۹۲۶۶۵۱۰به مساحت در کشور  نهینسبت هز

 مربع بوده است. لومتریبر ک الیر ۲۵۷۴۴۱۴

 و در استان  الیر ونیلیم ۵۷۰در کشور حدودا  وتوسعهقیتحق یهابه پروژه نهینسبت هز

 بوده است. الیر ونیلیم ۵۳۹حدودا 

 وتوسعهقیتحق یهادر پروژه یگروه علم یپراکندگ ـ 2 ـ 3 ـ 25

 ،یو دامپزشک یعلوم کشاورز ه،یعلوم پا یگروه علم ۶در قالب  وتوسعهقیتحق یهاپروژه

 هادامکه برحسب تعداد پروژه و تعداد محقق در  یبندو هنر دسته یعلوم انسان ،یعلوم پزشک

 نشان داده شده است.

 



 

 های دارای فعالیت تحقیق و توسعه برحسب گروه علمیهای تحقیق و توسعه کارگاهتعداد پروژه: 5-25جدول 

ل استان
ک

یه 
 پا

وم
عل

 

م 
لو

ع

ی
رز

او
ش

ک
 

و 

ک
زش

مپ
دا

 ی

ی 
فن

م 
لو

ع

و 

ی
دس

هن
م

 

م 
لو

ع

ی
شک

پز
 

م 
لو

ع

ی
سان

ان
 

نر
ه

 
 ۷۳۱ ۱۰۷۴۹ ۳۳۱۳۳ ۲۰۱۹۹ ۱۱۸۶۱ ۶۹۶۵ ۸۳۶۳۷ کل کشور

 ۶ ۶۳ ۲۳۰ ۱۰۴ ۲۶۱ ۲۰۴ ۸۶۸ سیستان و بلوچستان

 ۸۲/۰ ۵۹/۰ ۶۹/۰ ۵۱/۰ ۲۰/۲ ۹۳/۲ ۴۰/۱ د()درص نسبت استان به کشور
 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 های دارای فعالیت تحقیق و توسعه برحسب گروه تحصیلیتعداد محققان کارگاه: 6-25جدول 

ل استان
ک

یه 
 پا

وم
عل

 

م 
لو

ع

 و 
ی

رز
او

ش
ک

ی
شک

پز
دام

 و  
ی

فن
م 

لو
ع

ی
دس

هن
م

ی 
شک

پز
م 
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ع

 

ی
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لو

ع
 

نر
ه

 

 ۲۴۵۳ ۲۷۵۴۷ ۳۲۱۲۵ ۲۷۹۶۲ ۱۴۵۹۲ ۲۱۸۵۳ ۱۲۶۵۳۳ کل کشور

 ۷۳ ۴۳۱ ۴۵۸ ۲۴۲ ۴۶۵ ۴۱۶ ۲۰۸۴ بلوچستانسیستان و 

 ۹۸/۲ ۵۶/۱ ۴۳/۱ ۸۷/۰ ۱۹/۳ ۰۹/۱ ۶۵/۱ د()درص نسبت استان به کشور
 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 هیتعداد پروژه در گروه علوم پا ثیو بلوچستان از ح ستانیمطابق جداول فوق، استان س

تعداد پروژه در حوزه علوم  نیتریشکه در کشور ب یرا داراست، در حال ینسبت کشور نیباالتر

برخوردار بوده، اما انجام  یگروه استان از تعداد محقق قابل قبول نیانجام شده و در ا یپزشک

 . ستیبرخوردار ن یقابل قبول تیاز وضع یگروه علم نیدر ا یاستان یقاتیتحق یهاپروژه

عف ض انگریانجام شده به تعداد محقق ب یهانسبت تعداد پروژه ثیاستان از ح تیوضع

 یدرصد( و علوم انسان ۳۰ ی)مشارکت کشور یدرصد ۸هنر با مشارکت  یهااستان در گروه دیشد

 یاست. در حال یپژوهش یهایتدرصد( در فعال ۳۹ ی)مشارکت کشور یدرصد ۱۵با مشارکت 

یرا نشان م ۶۶/۰عدد  نیانجام شده به تعداد کل محقق یهاکه در کشور نسبت تعداد کل پروژه

تعداد پروژه  یو در گروه پزشک یکشور اسیدر مق یاست. از طرف ۴۱/۰نسبت در استان  نیا دهد

هر دو محقق  یکه در استان برا یبوده در حال تریشب قنیانجام شده از تعداد محقق یقاتیتحق

 پروژه است. کی

 

 
 1394نسبت تعداد پروژه به تعداد محقق در کشور و استان، : 1-25شکل 

 

انجام شده  توسعه و قیتحق یهادر تعداد پروژه یعلم یهااز گروه کیسهم هردر بررسی 

 ،یدر استان، گروه علوم کشاورز ،یکه برحسب گروه علم شودیمالحظه م ،در استان و کشور
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)با  یدر کشور علوم پزشک رنظ نیاول تا سوم را دارند که از ا یهارتبه هیو علوم پا یپزشکعلوم 

اند. به طور را کسب کرده ۳تا  ۱ یهارتبه یو علوم کشاورز یو مهندس یاختالف باال(، علوم فن

 ،یکه برحسب گروه علم شودیمالحظه م ،یعلم یهادر گروه نیمحقق یمشابه و از منظر پراکندگ

اول تا سوم را دارند که از  یهارتبه یو علوم انسان یعلوم پزشک ،یشاورزر استان، گروه علوم کد

تعداد  نیباالتر بیترتبه یو علوم انسان یو مهندس یعلوم فن ،ینظر در کشور علوم پزشک نیا

 محقق به نسبت کل را دارا هستند.

 

 
 1394استان،  یقاتیتحق یهادر پروژه یعلم یهاسهم گروه: 2-25شکل 
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 1394کشور،  یقاتیتحق یهادر پروژه یعلم یهاسهم گروه: 3-25شکل 

 

 
 1394 ،یعلم یهادر گروه یکشور نیمحقق یپراکندگ: 4-25شکل 
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 1394 ،یعلم یهادر گروه یاستان نیمحقق یپراکندگ: 5-25شکل 

 

 1397استان مرتبط با سال  یپژوهش یهاآمار طرح ـ 4 ـ 25

پرداخت که  میخواه یپژوهش یهااستان از منظر طرح تیبخش به مطالعه وضع نیا در

 را دارا هستند: ریز طیاز شرا یکی

 است. افتهیخاتمه  ۱۳۹۷اما در سال  دهیرس بیبه تصو ۱۳۹۷طرح قبل از سال  -۱

 باشد. ۱۳۹۷طرح و خاتمه آن در سال  بیزمان تصو -۲

 مصوب شده است. ۱۳۹۸که قبل از  یطرح در حال انجام -۳

 نیاستان که مسئوالنه ما را در انجام ا ییاجرا یهااز دستگاه میدانیابتدا الزم م در

ه تأسف است ک ی. اما جامییرساندند و به موقع ارائه گزارش کردند تشکر نما یاریمهم  تیمأمور

استان،  یزابل، سازمان جهاد کشاورز ینهادها مانند دانشگاه زابل، دانشگاه علوم پزشک یبرخ

ها و اقدامات آن تهایمحروم منطقه به فعال مردم دیاستان؛ که اتفاقاً چشم ام انیفرهنگ اهدانشگ

از چهره منطقه و  تیزدودن گرد و غبار محروم یبرا زین کشور گریدوخته شده است و از طرف د
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 یهایریگیپ رغمیها نهاده است، علبر دوش آن ینیسنگ فیوظا یخیتار یهایماندگجبران عقب

 یخوددار یبرخورد و از ارائه هر گزارش رمسئوالنهیخصوص غ نیمکرر کارشناسان سازمان، در ا

 اند. نموده

 :استان ییاجرا یهااز دستگاه یافتیدر یهاگزارش مطابق

طرح در حال انجام با  ۴۰۷و  افتهیطرح خاتمه  ۲۹۹زاهدان با  یدانشگاه علوم پزشک -

نخست را  گاهیجا ثیح نیگرفته و از ا یشیاستان پ ییاجرا یهادستگاه ریاز سا یفاصله معنادار

و طرح در حال  افتهیطرح خاتمه  ۴۷و  ۶با  بیبه ترت رانشهریا یداراست. دانشگاه علوم پزشک

طرح،  ۱۰و  ۸طرح، اداره کل ورزش و جوانان با  ۲۲و  ۵و بلوچستان با  ستانیس نشگاهانجام، دا

 اند.قرار گرفته یبعد یهاطرح در مکان ۷و  ۴با  ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در

 نشهر،رایا یزاهدان، دانشگاه علوم پزشک یاعتبارات مصوب، دانشگاه علوم پزشک ثیاز ح -

 ستیزطیاداره کل حفاظت مح ،ییو بلوچستان، شرکت آب و فاضالب روستا ستانیدانشگاه س

  اند.اول تا پنجم را به خود اختصاص داده گاهیجا بیاستان به ترت
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 1397استان در سال  یعملکرد پژوهش: 7-25جدول 

ح نام دستگاه مجری طرح پژوهشی
طر

د 
دا

تع
 

ه 
وم

خت
م

ل 
سا

97 

د 
دا

تع
ل 

حا
ر 

 د
ح

طر

ل
قب

ب 
صو

و م
م 

جا
ان

 

ل 
سا

98 

وع
جم

م
 

 ۲۷ ۲۲ ۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان

 ۰ ۰ ۰ فرمانداری زاهدان

 ۰ ۰ ۰ اداره کل بیمه سالمت

 ۳ ۱ ۲ زیستمحیط

 ۰ ۰ ۰ بنیاد مسکن

 ۰ ۰ ۰ علوم پزشکی زابل

 ۸ ۲ ۶ دانشگاه والیت

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد

 ۰ ۰ ۰ جهاد کشاورزی

 ۱۱ ۷ ۴ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

 ۷ ۳ ۴ مجتمع آموزش عالی سراوان

 ۷ - ۷ هاسازمان زندان

 ۴ ۱ ۳ سازمان صمت

 ۰ - ۰ فرمانداری چابهار

 ۱ ۰ ۱ امور اقتصادی و داراییاداره کل 

 ۴ ۳ ۱ های استاناداره کل کتابخانه

 ۰ ۰ ۰ اداره کل شیالت

 ۷۰۶ ۴۰۷ ۲۹۹ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 ۵۳ ۴۷ ۶ دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

 ۱ ۰ ۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان
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ح نام دستگاه مجری طرح پژوهشی
طر

د 
دا

تع
 

ه 
وم

خت
م

ل 
سا

97 

د 
دا

تع
ل 

حا
ر 

 د
ح

طر

ل
قب

ب 
صو

و م
م 

جا
ان

 

ل 
سا

98 

وع
جم

م
 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل دامپزشکی

 ۰ ۰ ۰ اداره کل بهزیستی

 ۰ ۰ ۰ اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور

 ۲ - ۲ ایشرکت آب منطقه

 ۷ ۴ ۳ شرکت آبفا شهری

 ۵ ۲ ۳ شرکت آبفا روستایی

 ۰ ۰ ۰ اداره کل هواشناسی

 ۰ ۰ ۰ اداره کل تامین اجتماعی

 ۱ ۰ ۱ اداره کل اوقاف و امور خیریه

 ۸ ۸ ۰ اداره کل آموزش و پرورش

گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی، 

 دستیصنایع
۳ ۰ ۳ 

 ۰ ۰ ۰ آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

 ۱۸ ۱۰ ۸ اداره کل ورزش و جوانان

 ۰ ۰ ۰ فرمانداری نیکشهر

 ۰ ۰ ۰ اداره کل ثبت احوال

 ۰ - ۰ اداره کل استاندارد

 876 517 359 جمع

 ه اجرایی در استانگزارش ارسالی از چند دستگاهمأخذ: 
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 رو شیپ یهاها و فرصتچالش ـ 5 ـ 25

 قاتیانجام تحق یالزم برا یهالیدارا بودن پتانس لیو بلوچستان به دل ستانیس استان

در  عیاست که در صورت استفاده درست از آن، ضمن تسر یبکر تیفرصت مناسب و موقع یعلم

مسائل  یبندتیتوسعه، اولو ریدرست منطقه در مس یگذارلیروند حل مسائل منطقه و کشور، ر

 یه درستفرصت ب نی. اما متأسفانه ادینما یانیکمک شا زیعلم در کشور ن دیتولبه  تواندیاستان؛ م

و کارا  یامر پژوهش به طور جد یمسئول متول یهادستگاه یبرخ ایچرا که  شودینم یبرداربهره

 بردو کار ییوارد فاز اجرا یلیانجام شده به هر دل یهاپژوهش نکهیا ایاند و امر ورود نکرده نیدر ا

 یگران در راستاو پژوهش انیمجر انیعدم تعامل م نهیزم نیمهم در ا داتیاز تهد یکی. اندنشده

ه است ک ییدر کار اجرا یعلم جیموجود و تفاهم بر نحوه استفاده از نتا تیدرک مشترک از واقع

 نیریمحروم ماندن جامعه از طعم ش جهیدو مؤلفه مهم از هم و در نت نیمنجر به فاصله گرفتن ا

 .استدانش 



 

 یو انتظام ییامور قضافصل بیست و ششم:  ـ 26

 مقدمه  ـ 1 ـ 26

فصل به  نیدر بخش اول ا شودیم لیتشک یو انتظام ییفصل از دو بخش امور قضا نیا

 یهاحجم پرونده نیحل اختالف در استان و همچن یدادگاه، دادسراها و شوراها تیوضع یبررس

واقع شده  میجرا یعنیاستان  یبه امور انتظام زی. در بخش دوم نشودیاستان پرداخته م ییقضا

 میبا نرخ جرا میجرا نینرخ ا سهیو با مقا پردازدیاستان م یانتظام یروین یاستحفاظ زهدر حو

 .پردازدیم ۱۳۹۷سال  یدر استان ط میجرا تیوضع یو بررس میبه ترس یکشور

 ییامور قضا ـ 2 ـ 26

 تیتفکیک قوا، حاکم نظر یک داور ثالث است. در نظریهقضا نگریستن به موضوع از م 

ت هنجارهای حقوقی اس شود. قوه تقنین ناظر به وضعبین سه امر تقنین، اجرا و قضا تفکیک می

گذار و در سوی دیگر آن تابعان قانون ی مقننه است که در یک سوی آن قانونقوه که بر عهده

در  مقننه تبعیت کنند. حال اگر د که از قانون وضع شده توسط قوه. تابعان قانون مکلفندقرار دارن

 نیچنقضاییه خواهد بود. هم ی قوهاختالف بر عهده نیاجرای قانون اختالفی پیش آید حل ا

ای سه طرفه است که تحقق آن مستلزم وجود مدعی، قضاوت برخالف تقنین و اجرا رابطه

حل و فصل  علیه وظیفهالتر از مدعی و مدعیاست که قاضی در جایگاهی با ضیعلیه و قامدعی

 که مقنن وضع کرده را دارد. یبه قانون اختالف نسبت

و  یفرد حقوق بانیپشت که مستقل است یاقوه ران،یا یاسالم یجمهور هیقضائ قوه

و  یدگیرس -۱است از جمله:  یفیدار وظا و عهده عدالت به دنیبخش تحقق و مسئول یاجتماع

 میو اخذ تصم و رفع خصومات یو فصل دعاو حل ،اتیشکا ،اتی، تعددر مورد تظلمات صدور حکم

و  عامه حقوق یایاح -۲کند. یم نیمع قانون که ،هیاز امور حسب قسمت در آن الزم و اقدام

 بیو تعق جرم کشف -۴. نیقوان یاجرا بر حسن نظارت -۳. مشروع یهایو آزاد عدل گسترش
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 یبرا مناسب اقدام -۵. اسالم ییمدون جزا حدود و مقررات یو اجرا نیمجرم ریو تعز مجازات

 در سال ران،یا یاسالم یجمهور هیقضائ . کارمندان قوهنیمجرم و اصالح جرم از وقوع یریشگیپ

 ،یرسم یروینفر به عنوان ن ۵۶٬۲۳۳تعداد،  نیاست که از انفر برآورد شده ۸۷۹۸۶بالغ بر  ۱۳۹۷

 .باشندیمشغول به کار م یردادقرا یرویبه عنوان ن ،یو مابق یمانیپ یروینفر در قالب ن ۱۹٬۵۹۸

کننده دیتول نیبودن و مجاورت با بزرگتر یو بلوچستان با توجه به مرز ستانیس استان

جهت در مجموع  نی. از همباشدیدارا م یو انتظام ییدر ابعاد قضا ییاژهیو طیمواد مخدر شرا

 نیحل اختالف در استان مشغول به کار هستند که ا یشعبه دادگاه، دادسرا و شورا ۲۸۷تعداد 

که  دهدینشان م یاطالعات آمار نیچنهم .رشد داشته است ۹۶نسبت به سال  صددر ۱تعداد 

 و دادسراها کاسته شده است و یفریک یهادادگاه یهااز تعداد شعبه ۱۳۹۷-۱۳۹۳در دوره 

ها به شعبه نیتعداد ا ۲-۲۶و  ۱-۲۶اند. در جدول رشد را داشته نیشتریحل اختالف ب یشوراها

 .ستنوع و شهرستان مشخص شده ا کیتفک

 استان های فعال مراجع قضاییتعداد شعبه: 1-26جدول 

 سال و شهرستان
 دادگاه

 دادسرا
شوراهای حل 

 کیفری استان تجدیدنظر انقالب عمومی اختالف

۱۳۹۳ ۷ ۱۴ ۰ ۶۱ ۱۶۶ ۰ 

۱۳۹۴ ۱۳ ۱۱ ۰ ۵۸ ۱۵۷ ۰ 

۱۳۹۵ ۱۴ ۶ ۵ ۶۰ ۰ ۵۱ 

۱۳۹۶ ۱۵ ۶ ۵ ۶۲ ۱۴۴ ۵۲ 

۱۳۹۷ ۵۱ ۱۵ ۶ ۶ ۶۳ ۱۴۶ 

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 1397استان به تفکیک شهرستان طی سال  های فعال مراجع قضاییشعبه تعداد: 2-26جدول 

 سال و شهرستان

 دادگاه

 دادسرا
شوراهای حل 

 تجدیدنظر انقالب عمومی اختالف
کیفری 

 استان

 ۱۴۶ ۶۳ ۶ ۶ ۱۵ ۵۱ جمع

 ۰ ۷ ۰ ۰ ۱ ۴ ایرانشهر

 ۰ ۵ ۰ ۰ ۱ ۴ چابهار

 ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۲ خاش

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ دلگان

 ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۲ ۶ زابل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ مهرستان

 ۰ ۱۹ ۶ ۶ ۴ ۱۴ زاهدان

 ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۲ زهک

 ۰ ۵ ۰ ۰ ۱ ۲ سراوان

 ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ سرباز

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ سیب وسوران

 ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ کنارک

 ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ نیکشهر

 ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۲ هیرمند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ میرجاوه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ فنوج

 ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ نیمروز

 ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ هامون

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ قصرقند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ دشتیاری )بخش(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ بزمان )بخش(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ محمدآباد)بخش(

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بمپور

 ۱۳۹۷مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 1396فعال استان سال  یهااز شعب مراجع قضایی از کل شعبه کیسهم هر : 1-26شکل 

 

 
 1397ها فعال استان سال از کل شعبه شعب مراجع قضایی : سهم هر یک از2-26شکل 

 

ترین تعداد شعب مربوط به شهرستان شود بیشمشاهده می ۳-۲۶گونه که در شکل همان

و  های هامون، نیمروز و بمپور فاقد شعبه دادگاهشهرستانچنین باشد و همشعبه می ۴۹زاهدان 

 باشند.شورای حل اختالف می

دادسرا
۵۱%

کیفري
۲۲%

شوراهاي حل 
اختالف
۱۸%

عمومي
۵%

انقالب
۲%

تجدیدنظر
۲%

شوراهاي حل 
اختالف
۵١%

دادسرا
۲۲%

عمومي
١۸%

انقالب
۵%

تجديدنظر
۲%

کيفري
۲%
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 های استانهای مراجع قضایی در شهرستان: تعداد شعبه3-26شکل 

 

 یامور انتظام ـ 3 ـ 26

یم نیچننیست. هم یباشد، جای بحثاین که امنیت یکی از نیازهای اولیه انسان می در

فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، معنوی و  شرفتیبر پ یازینشیپ تیگفت امن توان

یمربوط م یمختلف یهادر داخل و خارج کشور به ارگان تیامن یبرقرار فهی. وظباشدیم زی... ن

ز ا یا)ناجا( که شاخه رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویرا ن یو انتظام سیپل فیاما وظا شود

اکنون شد و هم لیتشک ۱۳۷۰در سال  یانتظام یرویاست برعهده دارد. ن رانیمسلح ا یروهاین

 کشور را برعهده دارد. یداخل تیحفظ امن تیمسئول

انتظامی استان  روییظی نشده در حوزه استحفالیتشک یهابخش به آمار پرونده نیا در

نفر بوده است که نسبت به سال قبل  ۱۷۸ها در استان تعداد قتل ۱۳۹۷در سال  .شودیپرداخته م

کشور را  یهااز کل قتل درصد ۱۰به  بیتعداد قر نیدرصد کاهش داشته است البته ا ۱۳حدود 

۴٩

١۸

١۲
١۰

۸ ٧ ٧ ۶ ۵ ۵ ۵

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ۰ ۰ ۰
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ن
دا
اه

ز

ل
زاب

ر
شه

ران
اي

ر
ها

اب
چ

ن
وا

را
س

ك
زه

ند
رم

هي

ش
خا

ز
با
ر
س

ك
ر
نا
ك

ر
شه

يك
ن

ن 
ما

ز
ب

(
ش

خ
ب

)

ي 
ر
يا
شت

د
(

ش
خ
ب

)

ن
گا

دل

ن
را

سو
 و

ب
سي

ج
نو

ف

ند
رق

ص
ق

اد
دآب

حم
م

(
ش

خ
ب

)

ن
تا
س
ر
مه

وه
جا

ر
مي

ر
پو

بم

ز
رو

يم
ن

ن
مو

ها



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│742

نفر بوده است که نسبت به سال قبل  ۵۰۱مشکوک در مجموع  یهامرگ نیچن. همشودیشامل م

 درصد از آمار کشور را به خود اختصاص داده است. ۲به  بیدرصد کاهش داشته است و قر ۲۱

 های مشکوک استان سیستان و بلوچستان: قتل و مرگ3-26جدول 

 (نفر)قتل سال
 (نفر)های مشکوک مرگ

 سایر موارد خودکشی

۱۳۹۳ ۲۰۹ ۶۵ ۶۷۸ 

۱۳۹۴ ۲۲۴ ۴۲ ۷۰۵ 

۱۳۹۵ ۲۰۳ ۵۹ ۷۰۵ 

۱۳۹۶ ۲۰۵ ۴۱ ۵۹۳ 

۱۳۹۷ ۱۷۸ ۴۸ ۴۵۳ 

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
 

 
 های صورت گرفته در استان: قتل4-26شکل 

 

۲۰٩
۲۲۴

۲۰٣ ۲۰۵

١٧۸

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۱۳۹۳ ۱۳۹٤ ۱۳۹٥ ۱۳۹٦ ۱۳۹۷



 743 │فصل بیست و ششم: امور قضایی و انتظامی

 
 مشکوک در استان یها: مرگ5-26شکل 

 

باشد که نسبت به سال مورد می ۱۴۲۹۹تعداد نزاع و درگیری در مجموع  ۱۳۹۷در سال 

های کشور را شامل درصد از کل نزاع و درگیری ۸/۱درصد افزایش داشته است که  ۱۷قبل 

مورد ثبت شده است که نسبت به سال  ۴۰۵شرارت در مجموع  شود. همچنین آمار مربوط بهمی

درصد  ۶/۲دهد و سهم استان از آمار کل شرارت کشور به درصدی را نشان می ۶۱قبل کاهش 

 کاهش یافته است. 

 انواع نزاع و شرارت در استان سیستان و بلوچستان :4-26جدول 

 سال

 (مورد)شرارت  (مورد)نزاع و درگیری 

 فردی
دسته 

 جمعی
 اخاذی

چاقو 

 کشی

سایر 

 هاشرارت
 دستگیرشدگان

۱۳۹۳ ۷۶۸۶ ۸۸ ۱۸ ۴۸۵ ۶۸ ۸۲ 

۱۳۹۴ ۹۸۱۲ ۱۱۴ ۷ ۶۰۴ ۶۲ ۳۱۷ 

۱۳۹۵ ۱۰۸۷۶ ۶۱ ۵ ۵۷۰ ۲۵ ۳۰۴ 

۱۳۹۶ ۱۲۱۱۴ ۱۰۴ ۴ ۷۵۳ ۳۳ ۲۵۲ 

۱۳۹۷ ۱۴۱۶۵ ۱۳۴ ۰ ۲۷۴ ۸ ۱۲۳ 

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

۶۵ ۴۲ ۵٩ ۴١ ۴۸

۶٧۸ ٧۰۵ ٧۰۵

۵٩٣

۴۵٣

۰

١۰۰

۲۰۰

٣۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

٧۰۰

۸۰۰

١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧

خودکشي ساير موارد
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 : نزاع و درگیری در استان سیستان و بلوچستان6-26شکل 

 

 
 : شرارت در استان سیستان و بلوچستان7-26شکل 

 

۷۷۷۴

۹۹۲۶
۱۰۹۳۷

۱۲۲۱۸

۱۴۲۹۹

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

١۰۰۰۰

١۲۰۰۰

١۴۰۰۰

١۶۰۰۰

1393 1394 1395 1396 1397

۶۳۵

۹۸۳
۸۹۹

۱۰۳۸

۴۰۵

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

١۰۰۰

١۲۰۰

1393 1394 1395 1396 1397
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 سرقت  ـ 1 ـ 3 ـ 26

  مورد ۹۷۴۸در استان سیستان و بلوچستان  هاسرقتدستگیرشدگان انواع  ۱۳۹۷در سال 

شود و نسبت به سال شدگان سرقت در کشور را شامل میدرصد کل دستگیر ۸/۲بوده است که

شدگان مربوط به شهرستان زاهدان بیشترین دستگیرمورد افزایش یافته است.  ۷۶۹۴قبل 

 دهد.درصد دستگیر شدگان سرقت در استان را تشکیل می ۴۸باشد که می

 
 ها در استاندستگیرشدگان انواع سرقت :5-26جدول 

 هادستگیرشدگان انواع سرقت سال

۱۳۹۳ ۲۷۹۷ 

۱۳۹۴ ۲۷۱۴ 

۱۳۹۵ ۲۳۲۳ 

۱۳۹۶ ۲۰۵۴ 

۱۳۹۷ ۹۷۴۸ 
 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
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 نوع و شهرستان کیموارد سرقت به تفک: 6-26جدول 
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 ۹۳۰ ۱۹ ۶۳ ۲۷۳ ۱۳۶ ۵۳ ۱۹۴ ۳۳ ۳۰ ایرانشهر

 ۸۶۵ ۴ ۷۷ ۲۹۶ ۳۴ ۲۰ ۶۷ ۱۰ ۲۶ چابهار

 ۳۸۰ ۵ ۲۸ ۶۱ ۴۵ ۲۲ ۷۰ ۱۲ ۱۶ خاش

 ۱۰۱ ۱۵ ۲ ۶۱ ۷ ۱۰ ۱۳ ۴ ۲ دلگان

 ۹۲۸ ۵۷ ۱۰۳ ۶۶ ۸۱ ۳۱ ۶۹ ۶ ۲۵ زابل

 ۳۳ ۴ ۲ ۱۳ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ مهرستان

 ۴۶۵۷ ۱۳۴ ۲۲۴۰ ۳۴۴ ۴۲۵ ۲۶۲ ۱۰۱۱ ۵۴ ۲۵۷ زاهدان

 ۲۲۷ ۳۱ ۵ ۵ ۶ ۴ ۳۱ ۱۳ ۹ زهک

 ۳۸۲ ۸ ۲۷ ۹۲ ۲۰ ۱۶ ۵۱ ۱۹ ۱۹ سراوان

 ۱۳۸ ۴ ۴ ۱۶ ۹ ۵ ۸ ۱۱ ۸ سرباز

سیب و 

 سوران
۲ ۱ ۳ ۰ ۵ ۲۰ ۰ ۱ ۱۳۰ 

 ۳۹ ۰ ۲ ۹ ۰ ۳ ۷ ۰ ۳ فنوج

 ۱۰۱ ۱۱ ۰ ۱۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲ قصرقند

 ۲۴۴ ۵ ۳ ۶۳ ۱ ۴ ۱۳ ۲ ۹ کنارک

 ۷۱ ۳ ۱ ۸ ۷ ۹ ۱۵ ۷ ۷ میرجاوه

 ۱۴۱ ۱ ۱ ۱۹ ۸ ۴ ۲۲ ۲ ۴ نیکشهر

 ۱۴۴ ۳۹ ۱۰ ۳ ۶ ۲ ۲۷ ۵ ۱۱ نیمروز

 ۱۱۱ ۲۱ ۱ ۲ ۱ ۰ ۱۲ ۴ ۵ هامون

 ۱۲۶ ۲۱ ۷ ۲ ۲ ۷ ۴ ۴ ۳ هیرمند

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بمپور

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
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 هاها با توجه به تعداد سرقتبندی شهرستان: رتبه8-26شکل 

 

 مواد مخدر  ـ 2 ـ 3 ـ 26

 ۵۳۹۵اند که دستگیر شدهنفر در ارتباط با مواد مخدر  ۱۰۱۴۹در مجموع  ۱۳۹۷در سال 

 ۵۷باشند. که نسبت به سال قبل نفر توزیع کننده و قاچاقچی می ۴۵۴۷کننده و نفر مصرف

درصد رشد داشته  ۷۹درصد رشد داشته است و به طور میانگین در بازه مورد بررسی ساالنه 

سهم استان از دستگیرشدگان در ارتباط با مواد مخدر در کشور  ۱۳۹۷ چنین در سالهم .است

 و مجاورت با بزرگترینباشد. البته باید درنظر داشت به دلیل مرزی بودن استان درصد می ۳/۲

 درصد است. ۲۷کننده مواد مخدر سهم استان از حجم مواد مخدر کشف شده کشور تولید
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 : دستگیرشدگان در ارتباط با مواد مخدر7-26جدول 

جمع  سال

 (۱)کل

معتاد و مصرف کننده مواد  قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده

 مخدر

۱۳۹۳ ۱۶۰۷ - ۱۵۲۴ 

۱۳۹۴ ۵۰۱۷ ۳۴۸۶ ۱۴۵۶ 

۱۳۹۵ ۳۷۲۳ ۲۲۷۷ ۱۳۶۱ 

۱۳۹۶ ۶۴۴۰ ۳۴۲۲ ۲۸۸۲ 

۱۳۹۷ ۱۰۱۴۹ ۴۵۴۷ ۵۳۹۵ 

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
 باشد.اختالف در جمع به علت لحاظ شدن اتباع بیگانه در جمع می (۱)

 

 
 : دستگیرشدگان در ارتباط با مواد مخدر در استان9-26شکل 

 

 تصادفات ـ 3 ـ 3 ـ 26

استان سیستان و بلوچستان در معابر برون شهری و درون شهری مجموعا  ۱۳۹۷در سال 

تصادف منجر به خسارت حادث  ۲۹۰۵تصادف منجر به جرح و  ۶۶۲۶تصادف منجر به فوت،  ۷۲۸

هماند. داشتهدرصد رشد  ۸/۵و  ۵/۲درصد، منفی  ۱۴شده است که نسب به سال قبل به ترتیب 

۳۴۸۶

۲۲۷۷

۳۴۲۲

۴۵۴۷

۱۵۲۴

۱۴۵۶

۱۳۶۱

۲۸۸۲

۵۳۹۵

۰

١۰۰۰

۲۰۰۰

٣۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

٧۰۰۰

۸۰۰۰

٩۰۰۰

١۰۰۰۰

۱۳۹۳ ۱۳۹٤ ۱۳۹٥ ۱۳۹٦ ۱۳۹۷
قاچاقچيان و عوامل توزيع کننده معتاد و مصرف کننده مواد مخدر
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 ۲درصد،  ۵استان از تصادفات کشور در همین بازه به ترتیب  ۱۳۹۷چنین سهم تصادفات سال 

دهد استان در تصادفات سهم تلفات بیشتری نسبت به باشد که نشان میدرصد می ۳/۰درصد و 

قابل مشاهده است که در استان هفت برابر کشور زیر این موضوع در شکل  .میانگین کشوری دارد

 شهری است.این تلفات مربوط به تصادفات بروندرصد  ۹۳شوند و تصادفات منجر به فوت می

 : تصادفات استان سیستان و بلوچستان8-26جدول 

 سال
 کل تصادفات استان

 خسارتی جرحی فوتی

۱۳۹۳ ۵۶۳ ۵۴۲۵ ۱۸۳۱ 

۱۳۹۴ ۵۰۶ ۶۴۵۳ ۱۷۱۱ 

۱۳۹۵ ۵۶۳ ۶۳۲۹ ۱۵۶۵ 

۱۳۹۶ ۶۳۷ ۶۷۹۸ ۱۸۲۹ 

۱۳۹۷ ۷۲۸ ۶۶۲۶ ۲۹۰۵ 

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ

 

 
 : کل تصادفات استان سیستان و بلوچستان10-26شکل 

 

۵۶۳ ۵۰۶ ۵۶۳ ۶۳۷ ۷۲۸

۵۴۲۵
۶۴۵۳ ۶۳۲۹ ۶۷۹۸ ۶۶۲۶

۱۸۳۱

۱۷۱۱ ۱۵۶۵
۱۸۲۹

۲۹۰۵

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

١۰۰۰۰

١۲۰۰۰

۱۳۹۳ ۱۳۹٤ ۱۳۹٥ ۱۳۹٦ ۱۳۹۷

خسارتي

جرحي

فوتي
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 : سهم انواع تصادفات از تصادفات استان و کشور11-26شکل 

 

 
 : سهم مجروحین در تصادفات درون شهری و برون شهری12-26شکل 

 

۷%

۶۵%

۲۸%

۱%

۲۷%

۷۱%

فوتی جرحی خسارتی

استان

کشور

درون شهری

برون شهری۴7%

۵3%
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 : سهم تلفات در تصادفات درون شهری و برون شهری13-26شکل 

 

ان را به تفکیک شهرستان در استان سیستان و بلوچست ۱۳۹۷تصادفات سال زیر جدول 

ر، های ایرانشهترین تصادفات منجر به فوتی به ترتیب مربوط به شهرستاندهد. بیشنشان می

ترین تصادفات منجر چنین بمپور، هیرمند و قصر قند به ترتیب کمباشد. همزاهدان و خاش می

های زاهدان، از لحاظ تصادفات منجر به جرح شهرستان .اندبه فوت را به خود اختصاص داده

ترین تصادفات منجر به جرح ایرانشهر و زابل به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و کم

ترین چنین زاهدان، زابل و ایرانشهر بیششود. هممربوط به بمپور، میرجاوه و قصر قند می

ترین تصادفات منجر به خسارت مربوط باشند و کمارا میتصادفات منجر به خسارت را به ترتیب د

  باشد.به بمپور، میرجاوه و سیب و سوران می

درون شهری
7%

برون شهری
93%



 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│752

 
 استان به تفکیک شهرستان 1397: تصادفات سال 9-26جدول 

 شهرستان
 کل تصادفات

 خسارتی جرحی فوتی

 ۳۵۸ ۷۵۱ ۱۲۲ ایرانشهر

 ۲۰۸ ۴۶۸ ۵۳ چابهار

 ۵۹ ۳۸۰ ۸۶ خاش

 ۳۱ ۱۴۳ ۳۱ دلگان

 ۳۷۱ ۷۴۴ ۲۶ زابل

 ۶ ۵۸ ۱۸ مهرستان

 ۱۵۵۳ ۲۳۸۲ ۹۴ زاهدان

 ۱۳ ۱۲۲ ۱۳ زهک

 ۱۲۳ ۳۱۱ ۵۶ سراوان

 ۱۸ ۱۹۹ ۵۸ سرباز

 ۴ ۹۲ ۲۳ سیب و سوران

 ۵ ۵۶ ۷ فنوج

 ۵ ۵۰ ۶ قصرقند

 ۲۴ ۱۳۴ ۲۵ کنارک

 ۲ ۱۵ ۱۰ میرجاوه

 ۵۹ ۲۶۰ ۵۰ نیکشهر

 ۳۰ ۱۴۵ ۱۹ نیمروز

 ۱۶ ۱۸۸ ۲۶ هامون

 ۲۰ ۱۲۸ ۵ هیرمند

 ۰ ۰ ۰ بمپور

 ۱۳۹۷سالنامه آماری استان : مأخذ
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 1397های استان سال : تصادفات منجر به فوت در شهرستان14-26شکل 

 

 
 1397های استان سال : تصادفات منجر به جرح در شهرستان15-26شکل 
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 گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی│754

 
 1397های استان سال تصادفات منجر به خسارت در شهرستان: 16-26شکل 
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 هاها و راهکارچالش ـ 4 ـ 26

زه از طرفی امرو .مهم استجایگاه و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی بسیار گسترده و 

 ییقضا یهاپرونده شیافزا لیاز دال یکها روبرو است که یقوه قضاییه با حجم زیادی از پرونده

دهد و یم شیاموال را افزا هیجرائم عل ینامناسب اقتصاد تیکشور است، وضع یاقتصاد تیوضع

شدگان نتظامی دستگیرچنین در حوزه اهم کند.یم دایمردم گسترش پ یو اختالفات مال یدعاو

 یهاروندههای قضایی حجم پجرایم رو به افزایش است و از سوی دیگر به علت محدود بودن شعبه

های قضایی یکی از مناسبش پروندهجا که برای کاهنفزایش یافته است. از آا قضات زیم یرو

 د.شووشن میهای ممکن پیشگیری است لزوم توجه به عوامل موثر بر ارتکاب جرم رترین روش

خصوص الها علین نیز با حجم زیاد پروندهدستگاه قضایی در استان سیستان و بلوچستا

دهد آمار قتل نسبت به جمعیت استان ها نشان میبررسی برو است.در جرمی همانند قتل رو

تر اینجاست که در قتل عمد نیز این استان نسبت به دیگر مناطق کشور بسیار باال است نکته مهم

 شده از نیرویآمار اعالم ۱۳۹۵وجود که از سال با این  .از وضعیت نامطلوبی برخوردار است

 اندهد که استهای قبل نشان میکند آمار سالعمد را تفکیک نمی، قتل عمد و قتل غیرانتظامی

صاص در قتل عمد نیز باالترین نرخ را به خود اخت های کشورسیستان و بلوچستان در میان استان

ها در عمده قتل رسدداده است و نسبت به جمعیت در رتبه اول کشور قرار دارد. به نظر می

 دهد.یو مسائل مربوط به مواد مخدر رخ م یقوم یهایریدرگ لیو بلوچستان به دل ستانیس

  توان مرتبط دانست:بودن نرخ قتل در استان را به سه زمینه میدالیل اصلی باال

 قتل دهیو ارتباط آن با پد جامعهحاکم بر  یو هنجار یماعاجت یساختارها -۱

 و ارتباط آن با قتل جامعه  شتینوع مع -۲

 قتل. پدیده ها باو ارتباط آن یمختلف اقتصاد یهاشاخص -۳

توان عوامل موثر بر جرایم در استان سیستان و بلوچستان را مرزی بودن، در مجموع می

رسمی، درآمد سرانه پایین و ... دانست که هم باالی اقتصاد غیرکاری باال، سبافت طوایفی، نرخ بی

که در بهبود  انجامدتواند به کاهش نرخ جرایم بیریزی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میبرنامه

 وضعیت استان از حیث قضایی و انتظامی گام مثبتی است.

 


