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 پیشگفتار

سازمان و تشکیالت اداری است.  رشد و تداوم موجودیت در هرها، مروزه مدیریت یکی از ارکان اصلی فعالیتا  

باری را برای مجموعه به همراه خواهد داشت. نقصان در این رکن پیامدهای زیان ای که هرگونه ضعف وگونه به

این رکن  توان به اهمیتگیری میو تصمیم ریزیگذاری، برنامهسه وظیفه اصلی مدیریت یعنی سیاستبا توجه به 

برد. تحقق این سه وظیفه مهم در مدیریت به گستره وسیعی از آمار و اطالعات نیاز دارد. به طوری که بدون پی 

ابی ها و در نهایت ارزیتعیین اهداف، راهکارها و فعالیت ریزی،گذاری، برنامهار کافی، دقیق و به هنگام، سیاستآم

 د.پذیر نخواهد بوطه امکاننتایج مربو

ر در میان سای "یاقتصادی، اجتماعی و فرهنگ"های از منظر شاخصهای مختلف دانستن جایگاه استان در بخش  

تواند نقاط قوت و ضعف موجود در استان را آشکار سازد. به این ی کشور، یکی از موضوعاتی است که میهااستان

مام های استان اهتماندگیها و عقبرفع کاستیبه  های موجودریزی ضمن شناخت مزیتتوان با برنامهترتیب می

تا با مالحظه جایگاه بخش مربوطه خود  خواهد کردهای اجرایی استان کمک دستگاه ورزید. این نشریه به مدیران

های اجرایی دیگر نیز ها و حوزهدر بخش هااز وضعیت نسبی شاخص یاقتصادی، اجتماعی و فرهنگهای در شاخص

 ریزی و اقدام نمایند. بت به ارتقاء و بهبود اهداف حوزه عملکردی خود برنامهآگاهی یافته و نس

دانم از زحمات می وسیله بر خود الزمسازمان تدوین گردیده و بدیناین معاونت آمار و اطالعات نشریه حاضر در   

و همچنین از کلیه عزیزانی که به همکارانشان و فر، معاون محترم آمار و اطالعات سازمان جناب آقای سعادت

 تقدیر و تشکر نمایم.اند نوعی با ما همکاری داشته

 قدرت اله عابدی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان گلستان 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 و جتماعیا زیربنایی، تولیدی، ابعاد در توسعه هایشاخص از برخی لحاظ به استان رتبه و وضعیت نشریه این در  

 رفاه و هتوسع میزان یا و برخورداری وضعیت بیانگر عمدتاً هاشاخص که ایشیوه به. است شده داده نشان فرهنگی

 یافتگیعهتوس جایگاه و وضعت بیان گزارش این تهیه از اصلی هدف و است هااستان سایر با مقایسه در استان عمومی

 ها،استان از هریک واقعی جایگاه از کامل شناخت با ملیاستانی و  سطح در گیرانتصمیم تا است ملی سطح در استان

 .نمایند فراهم را توسعه سطح ارتقاء برای الزم هایزمینه

آوری اطالعات مورد نیاز، های اصلی معاونت آمار و اطالعات استان، عالوه بر جمعها و فعالیتیکی از محور  

ریزی ها به خصوص متولیان برنامهسازی، تدوین و انتشار اطالعات مناسب برای همه گروهتالش جهت خالصه

 استان است. 

ت و برطرف ساختن نقاط ضعف توسعه استان را فراهم امید است مجموعه حاضر بتواند موجب تقویت نقاط قو  

های آتی آورد و با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران محترم، ارتقاء و بهبود کیفی این نشریه در سال

 میسر گردد. 
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 56 .................................................................................... 1935در سرشماری سال  کشور هایاستان همسر دارای زنان جمعیت-111

 51 ........................................................................................ 1935در سرشماری سال  کشور هایاستان شده همسر بي زنان کل-112

 51 ................................................................................... 1935 سال در سرشماری شده همسر بي تربیش و ساله 11 زنان درصد-119

 58 ............................................................. 1935در سرشماری سال  کشور هایاستان همسر فوت بدلیل همسر بي زنان جمعیت-114

 58 ...................................................................... 1935در سرشماری سال  کشور هایاستان طالق بدلیل همسر بي زنان جمعیت-115

 53 ...................................... 1935در سرشماری سال   کشور هایاستان نكرده ازدواج هرگز(  تربیش و ساله 11) زنان جمعیت-116

 53 ....................................................................................................................  1931 سال در نفر هزار هر ازای به موالید میزان-111

 53 ............................................................................................  1931 سال در نفر هزار هر ازای به شهری نقاط در موالید میزان-118

 61 ........................................................................................  1931 سال در نفر هزار هر ازای به روستایي نقاط در موالید میزان-113

 61 ..........................................................................................................  1931 سال در نفر هزار هر ازای به میر و مرگ میزان-121

 61 ..................................................................................  1931 سال در نفر هزار هر ازای به شهری نقاط در میر و مرگ میزان-121

 61 ...............................................................................  1931 سال در نفر هزار هر ازای به روستایي نقاط در میر و مرگ میزان-122

 61 ........................................................................................... 1931 سال در روستایي و شهری نقاط در شده ثبت ازدواج تعداد-129

 62 ............................................................................................. 1931 سال در روستایي و شهری نقاط در شده ثبت طالق تعداد-124

 62 ............................................................................. 1931 سال در روستایي و شهری نقاط در ازدواج یكصد هر از طالق تعداد-125

 69 ................................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار ده هر ازای به شده ثبت ازدواج تعداد-126

 69 ...................................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار ده هر ازای به شده ثبت طالق تعداد-121
 

 56 ................................................................................................................................ نیروی انسانی -4فصل 

 
 61 ......................................1935 سال سرشماری در های کشوراستان غیرساکن و روستایي شهری، تربیش و ساله 11 جمعیت -128

 61 ......................................................................... 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان شهری تربیش و ساله 11 جمعیت -123

  68 ..................................................................... 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان روستایي تربیش و ساله 11 جمعیت -191

 



                                            یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانفهرست                                                                  ب

 صفحه ................................................................................................................................ عنوان

 

 68 ............................................................................ 1935 سال سرشماری در های کشوراستان تربیش و ساله 11 فعال جمعیت -191

 63 ................................................................. 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان شهری تربیش و ساله 11 فعال جمعیت -192

 63 ............................................................. 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان روستایي تربیش و ساله 11 فعال جمعیت -199

 11 ...................................................................................................... 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان شاغل جمعیت -194

 11 ........................................................................................... 1935 سال سرشماری در های کشوراستان شهری شاغل جمعیت -195

 11 ........................................................................................ 1935 سال سرشماری در های کشوراستان روستایي شاغل جمعیت -196

 11 ....................................................................................................... 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان بیكار جمعیت -191

 12 ............................................................................................ 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان شهری بیكار جمعیت -198

 12 ........................................................................................ 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان روستایي بیكار جمعیت -193

 19 ...................................................................... 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان تربیش و ساله 11 غیرفعال جمعیت -141

 19 .......................................................... 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان تربیش و ساله 11 غیرفعال محصل جمعیت -141

 14 .......................................................... 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان تربیش و ساله 11 غیرفعال دارخانه جمعیت -142

 14 ................................. 1935 سالسرشماری  در های کشوراستان تربیش و ساله 11 غیرفعال کار بدون درآمد دارای جمعیت -149

 15 ......................................................................... 1938 سال در کشور کل تربیش و ساله 11 جمعیت اقتصادی مشارکت نرخ -144

 15 ............................................................ 1938 سال در کشور شهری نقاط تربیش و ساله 11 جمعیت اقتصادی مشارکت نرخ -145

 15 ........................................................1938 سال در  کشور روستایي نقاط تربیش و ساله 11 جمعیت اقتصادی مشارکت نرخ -146

 16 ........................................................................................... 1938 سال در های کشوراستان اشتغال در کشاورزی بخش سهم -141

 16 ................................................................................................  1938 سال در های کشوراستان اشتغال در صنعت بخش سهم -148

 16 ..............................................................................................  1938 سال  در های کشوراستان اشتغال در خدمات بخش سهم -143

 11 ................................................................................................ 1938 سال در های کشوراستان اشتغال در عمومي بخش سهم -151

 11 ............................................................................................. 1938 سال در های کشوراستان اشتغال در خصوصي بخش سهم -151

 11 .........................................................................................  1938 سالدر  کشور کل تربیش و ساله 11 جمعیت بیكاری نرخ -152

 18 ........................................................................................ 1938 سالدر  شهری نقاط تربیش و ساله 11 جمعیت بیكاری نرخ -159

 18 ..................................................................................... 1938 سال در روستایي نقاط تربیش و ساله 11 جمعیت بیكاری نرخ -154

 13 ................................................................................. 1938 سال در های کشوراستان تربیش و ساله 15 جمعیت بیكاری نرخ -155

 13 ......................................................................................... 1938 سال در های کشوراستان ساله 24-15 جمعیت بیكاری نرخ -156

 81 .................................................................................................... 1938 سال در های کشوراستان ترشبی و ساله 15 جمعیت -151

 81 ..................................................................................................................... 1931 سال ابتدای در دولت کارکنان کل تعداد -158

  81 ..................................................................................... (1931سال  ابتدای) کشوری استخدام قانون تابع کارکنان کل تعداد -153
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 81 ............................................................................................. (1931سال  ابتدای) کار قانون تابع -دولت کارکنان کل تعداد -161

 81 ........................................................  (1931 سال ابتدای) استخدام قانون تابع -دولت کارکنان کل در رسمي کارکنان سهم -161

 
 33 ......................................................................................................... کشاورزی، جنگلداری و شیالت -6فصل 

 
 85 ................................................................................................ 1936 سال در باغداری فعالیت دارای های برداری بهره تعداد -162

 85 ........................................................................................................................... 1935 سال در باغي محصوالت تولیدمیزان   -169
 86 ....................................................................................................................... 1936 سال در باغي محصوالت تولید بیني پیش -164
 86 .............................................................................................. 1936 سال در قلمستان و باغ دارای های برداری بهره مساحت -165

 81 ........................................................ 1935 سال در باغداری فعالیت دارای های برداری بهره گذاری سرمایه انواع ارزش کل -166

 81 ........................................... 1935 سال در باغداری فعالیت دارای های برداری بهره در قلمستان و باغ گذاری سرمایه ارزش -161

 88 ....................................... 1935 سال در باغداری فعالیت دارای برداری بهره در( زمین بجز) ساختمان گذاری سرمایه ارزش -168

 88 ............................................. 1935 سال در باغداری فعالیت دارای های برداری بهره در آالت ماشین گذاری سرمایه ارزش -163

 83 ........................................... 1935 سال در باغداری برداری بهره در...(  و رایانه نقلیه، وسایل) هاگذاری سرمایه سایر ارزش -111

 83 .........................................................................................  1936 سال در باغي محصوالت تولید در مصرفي های نهال ارزش -111

 31 .................................................................................................. 1936 سال در باغي محصوالت تولید در مصرفي آب ارزش -112

 31 ................................................................................. 1936 سال در باغي محصوالت تولید در مصرفي های نهاده سایر ارزش -119

 31 ................................................................ 1936 سال در (زینتي گیاهان و گل بدون) ایگلخانه محصوالت کشت زیر سطح -114

 31 ................................................................... 1936 سال در (زینتي گیاهان و گل بدون) ایگلخانه محصوالت تولیدات میزان -115

 32 ...................................................................................................... 1931 سال در زراعي اراضي دارای هایبرداریبهره تعداد -116

 32 .................................................................................................. 1931 سال در زراعي اراضي دارای هایبرداریبهره مساحت -111

 39 .....................................................................................1931 سال در کشت زیر زراعي اراضي دارای هایبرداریبهره تعداد -118

 39 ................................................................................ 1931 سال در کشت زیر زراعي اراضي دارای هایبرداریبهره مساحت -113

 34 ............................................................................................. 1931 سال در آیش زراعي اراضي دارای هایبرداریبهره تعداد -181

 34 ........................................................................................ 1931 سال در آیش زراعي اراضي دارای هایبرداریبهره مساحت -181

 35 .....................................................................................................................  1931 سال در( دیم و آبي) گندم کاشت سطح -182

 35 ........................................................................................................................ 1931 سال در( دیم و آبي) گندم تولید مقدار -189

 36 ................................................................................................................................ 1931 سال در( آبي) گندم کاشت سطح -184
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 36 .................................................................................................................................. 1931 سال در( آبي) گندم تولید مقدار -185

 31 ................................................................................................................................. 1931 سال در (دیم) گندم کاشت سطح -186

 31 ................................................................................................................................... 1931 سال در (دیم) گندم تولید مقدار -181

 38 ..........................................................................................................................1931 سال در( دیم و آبي) جو کاشت سطح -188

 38 ........................................................................................................................... 1931 سال در (دیم و آبي) جو تولید مقدار -183

 33 .................................................................................................................................... 1931 سال در( آبي) جو کاشت سطح -131

 33 ......................................................................................................................................1931 سال در( آبي) جو تولید مقدار -131

 111 .................................................................................................................................. 1931 سال در (دیم) جو کاشت سطح -132

 111 .................................................................................................................................... 1931 سال در( دیم) جو تولید مقدار -139

 111 ........................................................................................................................................... 1931 سال در برنج کاشت سطح -134

 111 ............................................................................................................................................ 1931 سال در برنج تولید مقدار -135

 112 ........................................................................................................................1931 سال ماه مرداد در گوساله و گاو تعداد -136

 112 ........................................................................................................................ 1936 سال ماه مرداد در بره و گوسفند تعداد -131
 119 ............................................................................................................................ 1936 سال ماه مرداد در بزغاله و بز تعداد -138

 119 ...................................................................................................................... 1936 سال ماه مرداد در شتر بچه و شتر تعداد -133

 114 ............................................................................................................................... 1936 سال در گوسفند پشم تولید مقدار  -211

 114 ............................................................................................................................ 1936 سال در بز کرك و مو تولید مقدار  -211

 115 ......................................................................................................................................... 1931 سال در قرمز گوشت تولید -212

 115 ............................................................................................................................................. 1931 سال در شیر تولید میزان -219

 116 ........................................................................................................................................... 1931 سال در عسل تولید میزان -214

 116 ................................................. 1931 سال در پولت و تخمگذار مرغ گوشتي، مرغ دهندهپرورش فعال هایمرغداری تعداد -215

 111 ................................................................................................................................ 1931 سال در مرغ گوشت تولید میزان -216

 111 ....................................................................................................................................... 1931 سال در مرغتخم تولید میزان -211

 118 ............................................................................................... 1931 سال جمعیت نفر هر ازای به قرمز گوشت تولید میزان -218

 118 ............................................................................................................. 1931 سال جمعیت نفر هر ازای به شیر تولید میزان -213

 118 ................................................................................................ 1931 سال جمعیت نفر هر ازای به مرغ گوشت تولید میزان -211

 113 ....................................................................................................... 1931 سال جمعیت نفر هر ازای به مرغتخم تولید میزان -211
 113 ........................................................................................................... 1931 سال جمعیت نفر هر ازای به عسل تولید میزان -212

 113 ......................................................................................................................................... 1936 سال کاری جنگل مساحت -219
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 111 ............................................................................... 1931 سال در( خصوصي و دولتي بیاباني، ، مرتعي جنگلي،) نهال تولید -214

 111 ................................................................................................................................ 1931 سال در پروریآبزی تولید مقدار -215

 111 ............................................................................................... 1931 سال در ماهي پرورش مزارع پروریآبزی تولید مقدار -216

 111 ............................................................................................... 1931 سال در میگو پرورش مزارع پروریآبزی تولید مقدار -211

 112 ......................................................................... 1931 سال در (میگو و ماهي پرورش مزارع بجز) پروریآبزی تولید مقدار -218

 112 ............................................................................................... 1931 سال در( پروریآبزی) شیالت زیربخش شاغلین تعداد -213

 119 ................................................1931 اسفند پایان در تعاون وزارت پوشش تحت کشاورزی فعال تعاوني هایشرکت تعداد -221
 119 ............................................. 1931 اسفند پایان در تعاون وزارت پوشش تحت کشاورزی فعال تعاوني هایشرکت سرمایه -221

 114 ............................................ 1931 اسفند پایان در تعاون وزارت پوشش تحت کشاورزی فعال تعاوني هایشرکت شاغلین -222
 114 .............................................. 1931 اسفند پایان در تعاون وزارت پوشش تحت کشاورزی فعال تعاوني هایشرکت اعضاء -229

 115 ............................................................................ 1931 اسفند پایان در کشاورزی فعال  تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -224

 115 ...................................................................................  1931 اسفند پایان در کشاورزی فعال تعاوني هر در شاغلین متوسط -225

 

 111 ........................................................................................................................................ معدن -5فصل 

 

 113 ................................................................................................................   1931 سال برداریبهره حال در فعال معادن تعداد -226

 113 .......................................................................................................   1931 سال  عمومي بخش مدیریت با فعال معادن تعداد -221

 121 ...............................................................   1931 سال (سایر و تعاوني بخش)  خصوصي بخش مدیریت با فعال معادن تعداد -228

 121 .................................................................................................................................. 1931  سال فعال تولیدات معادن مقدار -223

 121 ................................................................................................................................. 1931  سال فعال معادن تولیدات ارزش -291

 121 ..........................................................................................   1931 سال فعال معادن( تولیدی و اداری) شاغالن تعداد متوسط -291

 122 ................................................................................................... 1931 فعال سال معادن بگیرانحقوق و مزد خدمات جبران -292

 122 ...............................................................................................................   1931 سال فعال معادن گذاری سرمایه کل ارزش -299

 122 .................................................................................  1931 سال جمعیت نفر هزار صد به برداری بهره حال در معادن تعداد -294

 129 ...............................................................................................................  1931 سال فعال معادن تولید عوامل کل وریبهره -295

 129 ........................................................................................................ 1931 سال معدن بخش در شاغل  کار نیروی وریبهره -296

 129 .............................................................. 1931 سال برداری بهره حال در معدن یك توسط شده ایجاد افزوده ارزش متوسط -291

 124 .................................................................... 1931 سال برداریبهره درحال معدن یك شاغالن به هاپرداختي ارزش متوسط -298
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 124 ..................................................................... 1931 سال برداریبهره درحال معدن یك شاغالن به هادریافتي ارزش متوسط -293

 124 ............................................................................................. 1931 سال برداریبهره حال در معدن یك تولید مقدار متوسط -241

 125 ....................................................................................... 1931 سال برداریبهره حال در معدن یك تولیدات ارزش متوسط -241

 125 .................................................................................................................. 1931 سال فعال معدن هر در شاغل افراد متوسط -242

 125 ................................................................................................... 1931 سال فعال معدن هر در گذاریسرمایه ارزش متوسط -249

 126 .................................................................................  1931 درسال وسعت مربع کیلومتر هزار هر ازای به فعال معادن تعداد -244

 126 .......................................................................................... 1931 سال اسفند پایان در فعال معدني تعاوني هایشرکت تعداد -245

 121 ....................................................................................... 1931 سال اسفند پایان در فعال معدني تعاوني هایشرکت سرمایه -246

 121 ....................................................................................... 1931 سال اسفند پایان در فعال معدني تعاوني هایشرکت شاغلین -241

 128 .........................................................................................1931 د سالاسفن پایان در فعال معدني تعاوني هایشرکت اعضاء -248

 128 ........................................................................... 1931 سال اسفند پایان در معدني فعال  تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -243

 128 ................................................................................... 1931 سال اسفند پایان در معدني فعال تعاوني هر در شاغلین متوسط -251

 

 129 ................................................................................................................................. نفت و گاز -1فصل 

 

 191 ...............................................................................................................................  1931 سال در طبیعي گاز انشعاب تعداد -251

 191 ...............................................................................................................  1931 سال در طبیعي گاز کنندگان مصرف تعداد -252

 192 ................................................................................................................................  1931 سال در   طبیعي گاز مصرف کل -259

 192 .............................................................................. 1931 سال در استان جمعیت نفر هزار ازای به طبیعي گاز انشعاب تعداد -254

 199 ...........................................................................................................  1931 درسال مشترك  هر گاز طبیعي سرانه مصرف -255

 199 .................................. 1938 سال در خانوار درآمد و هزینه طرح در کشيلوله گاز از کننده استفاده شهری خانوارهای درصد -256

 199 .............................. 1938 سال در خانوار درآمد و هزینه طرح در کشيلوله گاز از کننده استفاده روستایي خانوارهای درصد -251

 194 ...................................................................................................................... 1931 سال در شده رساني گاز شهرهای تعداد -258

 194 .................................................................................................................. 1931 سال در رساني گاز درحال شهرهای تعداد -253

 195 .................................................................................................................... 1931 سال در شده رساني گاز روستاهای تعداد -261

 195 ............................................................................................................... 1931 سال در رساني گاز درحال روستاهای تعداد -261
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 131 ....................................................................................................................................... صنعت -3فصل 

 

 193 ......................................................................................   1936 سالدر  تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه تعداد -262

 193 ......................................................................................   1936 سالدر  تربیش و کارکن نفر 51 صنعتي هایکارگاه تعداد -269

 141 ................................................................   1936 سالدر  عمومي بخش تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه تعداد -264

 141 .............................................................   1936 سالدر  خصوصي بخش تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه تعداد -265

 141 ..........................................................................   1936 سال در تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه شاغالن تعداد -266

 141 ....................................................   1936 سال در عمومي بخش تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه شاغالن تعداد -261

 142 ................................................   1936 سالدر  خصوصي بخش تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه شاغالن تعداد -268

 142 ......................................................................   1936 سال در تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه تولیدی شاغالن -263

 149 .........................................................   1936 سال در تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه در شاغل دهسا کارگران -211

 149 .........................................................   1936 سال در تربیش و کارکننفر  11 صنعتي هایکارگاه در شاغل ماهر کارگران -211

 144 ............................................................   1936 سال در تربیش و کارکننفر  11 صنعتي هایکارگاه در شاغل هایتكنسین -212

 144 .................................................................   1936 سال در تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه در شاغل مهندسین -219

 145 .................................................................   1936 سالدر  تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه غیرتولیدی شاغالن -214

 145 ............................................................  1936 سالدر  تربیش و نفرکارکن 11 صنعتي هایکارگاه  گذاری سرمایه ارزش -215

 146 ............................  1936 سالدر  هاکارگاه هر ازای به تربیش و کارکننفر  11 صنعتي هایکارگاه گذاری سرمایه سرانه -216

 146 ...........................................................  1936 سال در تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه هایفعالیت دهدا ارزش -211

 141 ........................................................  1936 سال در تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه هایفعالیت ستانده ارزش -218

 141 ..........................................................................  1936 سالدر  تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه افزوده ارزش -213

 148 ............................................................  1936 سالدر  تربیش و نفرکارکن 11 صنعتي هایکارگاه محصوالت تولید ارزش -281

 148 ..................................................  1936 سالدر  تربیش و نفرکارکن 11 صنعتي هایکارگاه مستقیم صادرات ریالي ارزش -281

 143 .................................................. 1936 سالدر  تربیش و نفرکارکن 11 صنعتي هایکارگاه مستقیم صادرات دالری ارزش -282

 143 .............................................  1936 سالدر  تربیش و نفرکارکن 11 صنعتي هایکارگاه مصرفي خارجي اولیه مواد ارزش -289

 151 ...............................   1936 سالدر  جمعیت نفر هزار یكصد هر ازای به تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایتعدادکارگاه -284

 151 ............................................................  1936 سالدر  تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي کارگاه هر صادرات ارزش متوسط -285

 151 .......................................... 1936 سال در تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي کارگاه هر افزوده ارزش متوسط: صنعت اندازه -286

 151 ..............................................................  1936 سالدر  تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه کار نیروی وریبهره -281
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 152 ...........................................................  1936 سالدر  تربیش و کارکننفر  11 صنعتي کارگاه تولید عوامل کل وری بهره -288

 152 ..............................................  1936 سال در تربیش و کارکننفر  11 صنعتي های کارگاه خارجي اولیه مواد به وابستگي -283

 152 ................................. 1936 سالدر  تربیش و کارکن نفر 11 صنعتي هایکارگاه ایغیرسرمایه مصرفي ارزی منابع وریبهره -231

 159 ...................  1931 سال در صنعتي یهاکارگاه برای تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط شده صادر تاسیس جواز تعداد -231

 159 ...........  1931 سال در صنعتي یهاکارگاه برای تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط شده صادر برداریبهره پروانه تعداد -232

 154 ..........................................................................................................  1931 سال در فعال صنعتي تعاوني هایشرکت تعداد -239

 154 .......................................................................................................  1931 سال در فعال صنعتي تعاوني هایشرکت سرمایه -234

 155 .......................................................................................................  1931 سال در فعال صنعتي تعاوني هایشرکت شاغلین -235

 155 .........................................................................................................  1931 سال در فعال صنعتي تعاوني هایشرکت اعضاء -236

 156 .............................................................................................  1931 سال در فعال صنعتي تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -231

 156 ................................................................................................... 1931 سال در فعال صنعتي  تعاوني هر در شاغلین متوسط -238

 151 ...............................................................................................  1931 سال در فعال دستباف فرش تعاوني هایشرکت تعداد -233

 151 .............................................................................................. 1931 سال در فعال دستباف فرش تعاوني هایشرکت سرمایه -911

 158 ............................................................................................  1931 سال در فعال دستباف فرش تعاوني هایشرکت شاغلین -911

 158 ..............................................................................................  1931 سال در فعال دستباف فرش تعاوني هایشرکت اعضاء -912

 153 ..................................................................................  1931 سال در فعال دستباف فرش تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -919

 153 ........................................................................................  1931 سال در فعال دستباف فرش تعاوني هر در شاغلین متوسط -914

 

 151 ..................................................................................................................................آب و برق -9فصل 

 

 169 ................................................ 1936-31 آبي سال در ایمنطقه آب هایزیرزمیني سازمان هایآب منابع انواع ساالنه تخلیه -915

 169 ......................... 1931 سال در هااستان فاضالب و های آبشرکت پوشش تحت شهری نقاط مدار در در آب مخازن حجم -916

 164 .................................................................................................................................... 1931 سال در آب توزیع شبكه طول -911

 164 .................................................................................................................. 1931 سال در شهری نقاط در آب انشعاب تعداد -918

 165 ................................ 1938 سال در خانوار درآمد هزینه طرح در فاضالب شبكه از کننده استفاده شهری خانوارهای درصد -913

 165 .....................  1931 سال  در هااستان فاضالب و های آبشرکت تحت پوشش شهری نقاط آب در تأمین ظرفیت حداکثر -911

 166 ..................................... 1931  سال در هااستان فاضالب و های آبشرکت  پوشش تحت شهری نقاط در آب تولید میزان -911

 166 ........................  1931 سال در هااستان فاضالب و های آبشرکت پوشش تحت شهری نقاط در آب مصرف فروش حجم -912

 161 ........................................................................... 1931 سال در فاضالب شبكه از کننده استفاده روستایي خانوارهای درصد -919
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 161 .................................................................................................  1931 سال  در روستایي  نقاط در مدار در آب مخازن حجم -914

 168 .................................................................................................................. 1931 سال در روستایي آب توزیع یشبكه طول -915

 168 ................................ 1931 سال در هااستان فاضالب و های آبشرکت  پوشش تحت روستایي نقاط در آب انشعاب تعداد -916

 163 .................. 1931 سال در هااستان فاضالب و های آبشرکت پوشش تحت روستایي نقاط در آب تأمین  ظرفیت حداکثر -911

 163 ................................... 1931 سال در هااستان فاضالب و های آبشرکت پوشش تحت روستایي نقاط در آب تولید میزان -918

 111 ................................  1931 سال در هااستان فاضالب و های آبشرکت پوشش تحت نقاط روستایي در آب  فروش حجم -913

 111 ........................................................................ 1931 سال در شهروند هر ازای به  شهری نقاط در مدار در آب مخازن حجم -921

  111 ....................................................................................  1931 سال در شهروند  نفر هزار هر به ازای شهری آب شبكه طول -921

 111 .................................................................... 1931  درسال شهری نفر جمعیت هزار هر ازای شهری به آب انشعابات تعداد -922

 111 .................................................................................   1931 شهری جمعیت نفر هزار هر ازای به شهری آب تأمین ظرفیت -929

 112 ............................................................................... 1931سال  در شهری نفر جمعیت هزار ازای شهری به آب تولید میزان -924

 112 .............................................................. 1931در سال  یشهر تیهزار نفر جمع یبه ازا یمصرف آب در نقاط شهر زانیم -925

 112 ...................................................... 1931هزار نفر جمعیت شهری در سال  یتعداد انشعابات فاضالب در نقاط شهری به ازا -926

 119 ..............................................  1931 سال روستایي در نفر جمعیت هر ازای به  روستایي نقاط در مدار در آب مخازن حجم -921

 119 ................................................................ 1931 سال در روستایي جمعیت نفر هر ازای به  روستایي آب توزیع شبكه طول -928

 119 ............................................................... 1931 روستایي درسال جمعیت نفر هزار هر ازای به آب روستایي انشعابات تعداد -923

 114 .............................................................  1931 سال در روستایي جمعیت نفر  هزار هر ازای روستایي به آب تأمین ظرفیت -991

 114 ..........................................................................1931 سال در روستایي جمعیت نفر  هر ازای روستایي به آب تولید میزان -991

 114 ....................................................... 1931در سال  یيروستا تیهزار نفر جمع یمصرف آب در نقاط روستایي به ازا زانیم -992

 115 ........................................................................................................... 1931 سال در شده نصب برق نامي هایمولد ظرفیت -999

 115 ........................................................................................................... 1931 سال در شده نصب برق نامي هایمولد ظرفیت -994

 116 .........................................................................................................  1931 سال در کشور هاینیروگاه برق  ناخالص تولید -995

 116 ...................................................................................... 1931 در سال کشور ولت کیلو 411 برق انتقال هایپست ظرفیت -996

 111 ...................................................................................... 1931 در سال کشور ولت کیلو 291 برق انتقال هایپست ظرفیت -991

 111 ........................................................................................................................................ 1931 در سال   برق مصرف میزان -998

  118 ........................................................................................  1931 سال در هااستان برق مصرف کل در خانگي مصرف سهم -993

   118 ......................................................................................... 1931 سال در هااستان برق مصرف کل در عمومي مصرف سهم -941

 118 ...................................................................................  1931 سال در هااستان برق مصرف کل در کشاورزی مصرف سهم -941
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  113  ......................................................................................... 1931 سال در هااستان برق مصرف کل در صنعتي مصرف سهم -942

 113 .............................................................................  1931 سال در هااستان برق مصرف کل در معابر روشنایي مصرف سهم -949

 113 ...........................................................................................  1931 سال در هااستان برق مصرف کل در مصارف سایر سهم -944

 181 ....................................................................................................................................... 1931 سال در برق مشترکین تعداد -945

 181 ............................................................................................................. 1931 سال در برق دارای روستایي خانوارهای تعداد -946

 181 ........................................................................................................................... 1931 سال در  برق دارای روستاهای تعداد -941

 181 .......................................................................................................................................   1931 سال در  برق مصرف سرانه -948

 181 ...............................................................................  1931 سال در استان جمعیت نفر هزار هر ازای به  برق مشترك تعداد  -943

 182 ....................................................................  1931 سال در استان جمعیت نفر هزار هر ازای به  خانگي برق مشترك تعداد  -951

 182 .....................................................................1931 سال در استان جمعیت نفر هزار هر ازای به عمومي برق مشترك تعداد  -951

 189 ................................................................ 1931 سال در استانجمعیت  نفر هزار هر ازای به کشاورزی برق مشترك تعداد  -952

 189 ...................................................................... 1931 سال در استان جمعیت نفر هزار هر ازای به صنعتي برق مشترك تعداد  -959
 

 136 ....................................................................................................................... ساختمان و مسکن -11فصل 

 
 181 ..................................................................... 1938 سال در شهری نقاط در صادره ساختماني( بنا احداث) هایپروانه تعداد -954

 181 ............................................. 1938 سال در شهری نقاط در ساختماني( احداث) هایپروانه در شده تعیین زیربنای مساحت -955

 188 ................................................................. 1938 سال در شهری نقاط در صادره مسكوني ساختمان احداث هایپروانه تعداد -956

 188 ......................................... 1938 سال در شهری نقاط در صادره توأم کارگاه و مسكوني ساختمان احداث هایپروانه تعداد -951

 183 ................................................................ 1938 سال در شهری نقاط در صادره بازرگاني ساختمان احداث هایپروانه تعداد -958

  183 ................................... 1938 سال در شهری نقاط در صادره بهداشتي و آموزشي صنعتي، ساختمان احداث هایپروانه تعداد -953

 131 ................................. 1938 سال در شهری جمعیت نفر هزار هر ازای به شهری نقاط در صادره ساختمان احداث پروانه تعداد -961

 131 ............................. 1938 سال در شهری جمعیتنفر  هزار هر ازای به شهری نقاط در مسكوني ساختمان احداث پروانه تعداد -961

 131 .. 1938 سال درشهری  جمعیت نفر هزار هر ازای به شهری نقاط در توأم کارگاه و مسكوني ساختمان احداث پروانه تعداد -962

 131 ............................. 1938 سال در شهری جمعیتنفر  هزار هر ازای به شهری نقاط در بازرگاني ساختمان احداث پروانه تعداد -969

 131 ....................................................................  1938 سال در ساختمان احداث هایپروانه در شده تعیین مسكوني واحد تعداد -964

 132 ................................................... 1938 سال در شهری نقاط در صادره مسكوني ساختمان احداث هایپروانه زمین مساحت -965

 132 ............................. 1938 سال در شهری نقاط در صادره توأم کارگاه و مسكوني ساختمان احداث هایپروانه زمین مساحت -966

  139 .................................................. 1938 سال در شهری نقاط در صادره بازرگاني ساختمان احداث هایپروانه زمین مساحت -961
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 139 ................................ 1938 سال در شهری نقاط در بهداشتي و آموزشي صنعتي، ساختمان احداث هایپروانه زمین مساحت -968

 134 .................................................. 1938 سال در شهری نقاط صادره مسكوني ساختمان احداث هایپروانه بنای زیر مساحت -963

 134 ............................... 1938 سال در شهری نقاط در صادره توأم کارگاه و مسكوني ساختماني های پروانه بنای زیر مساحت -911

 135 .................................................. 1938 سال در شهری نقاط صادره بازرگاني ساختمان احداث هایپروانه بنای زیر مساحت -911

  135 ............................... 1938 سال در شهری نقاط در صادره بهداشتي و آموزشي صنعتي، ساختماني هایپروانه بنای زیر مساحت -912

 136 .............................................................  1938 سال در شهری مناطق در صادره ساختماني پروانه هر زمین مساحت متوسط -919

 136 .................................................................................  1938 سال در شهری مناطق در ساختماني پروانه هر زیربنای متوسط -914

 136 ...................................................  1938 سال در مسكن و زمین ملي سازمان توسط شده واگذار شهری اراضي کل مساحت -915

 131 ...........................................  1938 سال در مسكن و زمین ملي سازمان توسط شده واگذار مسكوني شهری اراضي مساحت -916

 131 ....................................... 1938 سال در مسكن و زمین ملي سازمان توسط شده واگذار غیرمسكوني شهری اراضي مساحت -911

  138 .................. 1938 سال در زمین ملي سازمان توسط شده واگذار شهری اراضي کل از مسكوني شهری اراضي مساحت سهم -918

 138 .........................................................................  1938 سال در مسكوني واحد احداث برای زمین کننده دریافت خانوارهای -913

 133 .................................................  1936 سال در شهری مناطق ساختمان بخش در خصوصي بخش گذاری سرمایه کل میزان -981

 133 .....................................  1936 سال در شهری مناطق در خصوصي بخش توسط شده تكمیل ساختمان هر بنای زیر متوسط -981

 211 ......................  1936 سال در شهری مناطق خصوصي بخش توسط شده تكمیل هایدرساختمان زمین مربع متر یك ارزش -982

 211 ..................................  1936 سال در شهری مناطق خصوصي بخش در شده تكمیل ساختمانهای در بنا مترمربع یك هزینه -989

 211 .........................................  1938 زمستان در( کلنگي ساختمان زمین یا) شهری زمین مربع متر یك فروش قیمت متوسط -984

 211 ......................................  1938 زمستان در کشور معامالت کل از( کلنگي ساختمان زمین یا) شهری زمین معامالت تعداد -985

 211 ..................................................................  1938 زمستان در شهری مسكوني زیربنای مربع متر یك فروش قیمت متوسط -986

 212 ...........................................  1938 زمستان در شهری مسكوني زیربنای مربع متر یك بابت ودیعه %9 بعالوه اجاره متوسط -981

 212 .............................  1931در سال  مسكن بنیاد توسط روستایي مناطق در شده بهسازی و بازسازی مسكوني واحدهای تعداد -988

 219 .............................  1935 سال در( معمولي مسكوني واحدهای در اسكان قابل) گروهي و معمولي ساکن خانوارهای تعداد -983

 219 ....................................................................................................  1931 سال سرشماری در استان مسكوني واحدهای تعداد -931

 214 ...................................................................................................... 1935 سال سرشماری در استان مسكوني واحدهای تعداد -931

 214 ................................................................... 1935 سالسرشماری  در استان خانوار تعداد به استان مسكوني واحدهای نسبت -932

 سالسرشماری  در استان معمولي و گروهي ساکن خانوارهای کل از استیجاری مسكوني واحدهای دارنده هایخانواده درصد -939
1935  ........................................................................................................................................................................................... 215   

 استان معمولي و گروهي ساکن خانوارهای کل از بنا و زمین ملكي و بنا ملكي مسكوني واحدهای دارنده هایخانواده درصد -934
 215 ............................................................................................................................................................... 1935 سال در سرشماری



                                            یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانفهرست                                                                  ب

 صفحه ................................................................................................................................ عنوان

 

 216 ....................................................................................  1935 سال سرشماری در استان آپارتماني مسكوني واحدهای تعداد -935

 216 ...................................  1935 سال سرشماری در( پر) مسكوني واحدهای کل در استان آپارتماني مسكوني واحدهای سهم -936

 211 ..........................................................................  1935 سال سرشماری در شهری نقاط آپارتماني مسكوني واحدهای تعداد -931

  211 ........................................................................ 1935 سال سرشماری در روستایي نقاط آپارتماني مسكوني واحدهای تعداد -938

 218 .............................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت دارای استان مسكوني واحدهای تعداد -933

 218 ...........................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت دارای استان مسكوني واحدهای درصد -411

 218 ..............................................  1935 سالسرشماری  در  آرمه و بتون یا فلزی اسكلت فاقد استان مسكوني واحدهای تعداد -411

 213 ....................................  1935 سالسرشماری  در  آرمه و بتون یا فلزی اسكلت فاقد استان( پر) مسكوني واحدهای درصد -412

 213 ...................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت دارای شهری( پر) مسكوني واحدهای تعداد -419

 211 .................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت دارای شهری( پر) مسكوني واحدهای درصد -414

 211 .....................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت فاقد شهری( پر) مسكوني واحدهای تعداد -415

 211 ....................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت فاقد شهری( پر) مسكوني واحدهای درصد -416

 211 ................................. 1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت دارای روستایي( پر) مسكوني واحدهای تعداد -411

 212 ..............................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت دارای روستایي( پر) مسكوني واحدهای درصد -418

 212 ..................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت فاقد روستایي( پر) مسكوني واحدهای تعداد -413

 219 ................................  1935 سالسرشماری  در آرمه و بتون یا فلزی اسكلت فاقد روستایي( پر) مسكوني واحدهای درصد -411

 219 ............ 1935 سالسرشماری  در (اعیان و عرصه) بنا و زمین ملكي معمولي مسكوني واحد در ساکن شهری خانوارِ درصد -411

 219 .................................................  1935 سالسرشماری  در استیجاری معمولي مسكوني واحد در ساکن شهری خانوارِ درصد -412

 214 ......................... 1935 سالسرشماری  در رایگان یا خدمت برابر در معمولي مسكوني واحد در ساکن شهری خانوارِ درصد -419

 214 .......  1935 سالسرشماری  در (اعیان و عرصه) بنا و زمین ملكي معمولي مسكوني واحد در ساکن روستایي خانوارِ درصد -414

 214 .............................................. 1935 سالسرشماری  در استیجاری معمولي مسكوني واحد در ساکن روستایي خانوارِ درصد -415

 215 ....................  1935 سالسرشماری  در رایگان یا خدمت برابر در معمولي مسكوني واحد در ساکن روستایي خانوارِ درصد -416

 215 ...................................................................... 1935 سالسرشماری  در وکمتر 51زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -411

 215 ................................................................ 1935 سالسرشماری  در 15 تا متر 51 زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -418

 216 ................................................................  1935 سالسرشماری  در 81 تا متر 16زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -413

 216 ................................................................  1935 سالسرشماری  در 111تا متر 81زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -421

  216 ............................................................  1935 سالسرشماری  در 151 تا متر 111زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -421

 211 ............................................................  1935 سرشماری سال در 211 تا متر 151زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -422

  211 ............................................................. 1935 سرشماری سال در 911 تا متر 211زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -429
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 211 ............................................................  1935 سالسرشماری  در 511 تا متر 911زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -424

 218 ............................................................ 1935 سالسرشماری  در بیشتر و متر 511زیربنای با استان مسكوني واحدهای سهم -425

 218 ...........................................................  1935 سالسرشماری  در وکمتر 51زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -426

 218 ....................................................... 1935 سالسرشماری  در 15 تا متر 51 زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -421

 213 .....................................................  1935 سالسرشماری  در 81 تا متر 16 زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -428

 213 .....................................................  1935 سالسرشماری  در 111تا متر 81 زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -423

 213 .................................................  1935 سالسرشماری  در 151 تا متر 111 زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -491

 221 .................................................  1935 سالسرشماری  در 211 تا متر 151 زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -491

 221 .................................................  1935 سالسرشماری  در 911 تا متر 211 زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -492

 221 .................................................  1935 سالسرشماری  در 511 تا متر 911 زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -499

 221 .................................................  1935 سالسرشماری  در بیشتر و متر 511زیربنای با شهری نقاط مسكوني واحدهای سهم -494

 221 ........................................................ 1935 سالسرشماری  در وکمتر 51زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -495

 221 ................................................... 1935 سالسرشماری  در 15 تا متر 51 زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -496

 222 ...................................................  1935 سالسرشماری  در 81 تا متر 16زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -491

 222 ................................................... 1935 سالسرشماری  در 111تا متر 81زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -498

 222 ..............................................  1935 سالسرشماری  در 151 تا متر 111 زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -493

 229 ..............................................  1935 سالسرشماری  در 211 تا متر 151 زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -441

 229 ............................................... 1935 سال سرشماری در 911 تا متر 211 زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -441

 229 ................................................ 1935 سالسرشماری  در 511 تا متر 911زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -442

 224 ............................................  1935 سالسرشماری  در بیشتر و متر 511 زیربنای با روستایي نقاط مسكوني واحدهای سهم -449

 224 .........................................................................................................  1931 سال در فعال مسكن تعاوني های شرکت تعداد -444

 225 .....................................................................................................  1931  سال در فعال مسكن تعاوني های شرکت سرمایه -445

 225 .............................................................................................   1931 سال در فعال مسكن تعاوني های شرکت شاغالن تعداد -446

 226 ........................................................................................................  1931 سال در فعال مسكن تعاوني های شرکت اعضاء -441

  226 ............................................................................................  1931 سال در مسكن فعال تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -448

 

 221 .................................................................................................................... بازرگانی و هتلداری -11فصل 

 

 223 ................................  1931 در پایان اسفند سال کشور امالك و اسناد ثبت دفاتر در منقول قطعي شده ثبت معامالت تعداد -443
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 223 .........................  1931 در پایان اسفند سال کشور امالك و اسناد ثبت دفاتر در منقول غیر قطعي شده ثبت معامالت تعداد -451

 291 .......................................................................................  1931 در پایان اسفند سال فعال خدماتي تعاوني هایشرکت تعداد -451

 291 ....................................................................................  1931 در پایان اسفند سال فعال خدماتي تعاوني هایشرکت سرمایه -452

 291 ....................................................................................  1931 در پایان اسفند سال فعال خدماتي تعاوني هایشرکت شاغلین -459

 291 ...................................................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال خدماتي تعاوني هایشرکت اعضاء -454

 292 .........................................................................  1931 در پایان اسفند سال فعال خدماتي تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -455

 292 ................................................................................  1931 در پایان اسفند سال فعال خدماتي تعاوني هر در شاغلین متوسط -456

 292 .............................................................  1931 در پایان اسفند سال فعال تولیدکنندگان نیاز تأمین تعاوني هایشرکت تعداد -451

 299 ..........................................................  1931 در پایان اسفند سال فعال تولیدکنندگان نیاز تأمین تعاوني هایشرکت سرمایه -458

 299 .......................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال تولیدکنندگان نیاز تأمین تعاوني هایشرکت شاغلین -453

 294 ............................................................ 1931 در پایان اسفند سال فعال تولیدکنندگان نیاز تأمین تعاوني هایشرکت اعضاء -461

 294 ................................................ 1931 در پایان اسفند سال فعال تولیدکنندگان نیاز تأمین تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -461

 295 ....................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال تولیدکنندگان نیاز تأمین تعاوني هر در شاغلین متوسط -462

 295 ........................................................ 1931 در پایان اسفند سال فعال کنندگان مصرف نیاز تأمین تعاوني هایشرکت تعداد -469

 296 ...................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال کنندگان مصرف نیاز تأمین تعاوني هایشرکت سرمایه -464

 296 ..................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال کنندگان مصرف نیاز تأمین تعاوني هایشرکت شاغلین -465

 291 ....................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال کنندگان مصرف نیاز تأمین تعاوني هایشرکت اعضاء -466

 291 .................................................. 1931 در پایان اسفند سال کنندگان مصرف نیاز تأمین فعال تعاوني هر در سرمایه متوسط -461

 298 .................................................. 1931 در پایان اسفند سال کنندگان مصرف نیاز تأمین فعال تعاوني هر در شاغلین متوسط -468

 298 ...................................................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال روستایي تعاوني هایشرکت تعداد -463

 293 ................................................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال روستایي تعاوني هایشرکت سرمایه -411

 293 ..................................................................................... 1931 پایان اسفند سال در فعال روستایي تعاوني هایشرکت اعضاء -411

 241 ......................................................................... 1931 در پایان اسفند سال روستایي فعال تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -412

 241 ....................................................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال روستایي تعاوني هایاتحادیه تعداد -419

 241 .................................................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال روستایي تعاوني هایاتحادیه سرمایه -414

  241 ....................................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال روستایي تعاوني هایاتحادیه عضو شرکتهای -415

 242 ......................................................................... 1931 در پایان اسفند سال فعال روستایي تعاوني اتحادیه هر سرمایه متوسط -416

 242 ...................................................................................... 1931 در پایان اسفند سال زنان روستایي تعاوني هایشرکت تعداد -411

 249 ................................................................................... 1931 پایان اسفند سالدر  زنان روستایي تعاوني هایشرکت سرمایه -418
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 249 ..................................................................................... 1931 در پایان اسفند سال زنان روستایي تعاوني هایشرکت اعضاء -413

 244 ......................................................................... 1931 در پایان اسفند سال زنان روستایي تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -481

 244 .................................................................................................. 1931 در پایان اسفند سال استان هر هایاقامتگاه کل تعداد -481

 245 .............................................................................................................. 1931 در پایان اسفند سال استان هر هایهتل تعداد -482

 245 ................ 1931 در پایان اسفند سال استان هر( پانسیون و اقامتي مجتمع آپارتمان، هتل مهمانپذیر،) هااقامتگاه سایر تعداد -489

 245 ................................................ 1931 در پایان اسفند سال جمعیت نفر میلیون یك هر ازای به استان هر هایاقامتگاه تعداد -484
 

 241 ............................................................................................................... حمل و نقل و انبارداری -12 فصل

 
 243 ............................................................................................................... 1931 سال در شده گذاری شماره نقلیه وسیله انواع -485

 243 .................................................................... 1931 سال در  شهرسازی و راه  وزارت   استحفاظي حوزه هایراه انواع مجموع -486

 251 ........................................................................... 1931 سال در شهرسازی و راه وزارت استحفاظي حوزه هایراه آزاد طول -481

 251 ........................................................................... 1931 سال در شهرسازی و راه وزارت استحفاظي حوزه هایبزرگراه طول -488

 251 ......................................................................... 1931 سال در شهرسازی و راه وزارت استحفاظي حوزه اصلي هایراه طول -483

 251 ......................................................................... 1931 سال در شهرسازی و راه وزارت استحفاظي حوزه فرعي هایراه طول -431

 252 ............................ 1931 سال در( مساحت استان مربع کیلومتر یكصد هر در استان هایراه طول) استان هایراه کل تراکم -431

 252 ...................... 1931 سال در( مساحت استان مربع کیلومتر هزار هر در استان هایراه آزاد طول) استان هایراه آزاد تراکم -432

 252 ............... 1931 سال در( مساحت استان مربع کیلومتر هزار هر در استان هایبزرگراه طول) استان هایبزرگراه کل تراکم -439

 259 .......... 1931 سال در( مساحت استان مربع کیلومتر هزار هر در استان اصلي های راه طول) استان اصلي هایراه کل تراکم -434

 259 ......... 1931 سال در( مساحت استان مربع کیلومتر هزار هر در استان فرعي های راه طول) استان فرعي هایراه کل تراکم -435

 259 ............................................................................................................................. 1931 سال در روستایي  هایراه کل طول -436

 254 ....................................................................................................................... 1931 سال در آسفالته روستایي هایراه طول -431

 254 .......................................................................................................................... 1931 سال در شوسه روستایي هایراه طول -438

  255 ................. 1931 سال در(  مساحت استان مربع کیلومتر یكصد هر در روستایي هایراه طول) روستایي  هایراه کل تراکم -433

  255 .. 1931 سال ( درمساحت استان مربع کیلومتر یكصد هر در آسفالته روستایي راه طول) آسفالته روستایي هایراه کل تراکم -511

 255 ............................. 1931 سال در (مساحت استان مربع کیلومتر یكصد هر در راه طول) شوسه روستایي هایراه کل تراکم -511

 256 ................................................................... 1931  سال در عمومي نقل و  حمل وسایل انواع توسط استاني درون سفر تعداد -512

 256 ................................................ 1931 سال در عمومي نقل و حمل وسایل انواع  توسط استاني درون شده جابجا مسافر تعداد -519
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 251 ..................................................................... 1931 سال در عمومي نقل و  حمل وسایل انواع توسط استاني برون سفر تعداد -514

 251 ................................................. 1931 سال در نقل عمومي و حمل وسایل انواع توسط استاني برون شده جابجا مسافر تعداد -515

 258 ............................................................. 1931 سال در ایجاده عمومي باری نقلیه وسایل توسط به استان شده وارد بار وزن -516

 258 ............................................................ 1931 سال در ایجاده عمومي باری نقلیه وسایل توسط استان از شده خارج بار وزن -511

 253 ................................. 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به عمومي نقل و حمل وسایل انواع استاني درون سفر تعداد -518

 253 ................................................................ 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به استاني درون شده جابجا مسافر تعداد -513

 261 ................................. 1931  سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به عمومي نقل و حمل وسایل انواع استاني برون سفر تعداد -511

 261 ................................................................. 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به استاني برون شده جابجا مسافر تعداد -511

 261 .................. 1931 سال در جمعیت نفر صد هر ازای به ایجاده عمومي باری نقلیه وسایل توسط استان به شده وارد بار وزن -512

 261 ................. 1931 سال در جمعیت نفر صد هر ازای به ایجاده عمومي باری نقلیه وسایل توسط استان از شده بارخارج وزن -519

 261 ................................................. 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به شده گذاری شماره موتوری نقلیه وسایل تعداد -514

 262 ............................................................................ 1938 سال در شخصي اتومبیل از کننده استفاده شهری خانوارهای درصد -515

 262 .............................................................................. 1938 سال در سیكلت موتور از کننده استفاده شهری خانوارهای درصد -516

 262 ....................................................................................... 1938 سال در دوچرخه از کننده استفاده شهری خانوارهای درصد -511

 269 ........................................................................ 1938 سال در  شخصي اتومبیل از کننده استفاده روستایي خانوارهای درصد -518

 269 ........................................................................... 1938 سال در سیكلت موتور از کننده استفاده روستایي خانوارهای درصد -513

 269 .................................................................................... 1938 سال در دوچرخه از کننده استفاده روستایي خانوارهای درصد -521

 264 .................................................................................................... 1931 سال در فعال نقل و حمل تعاوني هایشرکت تعداد -521

 264 ................................................................................................. 1931 سال در فعال نقل و حمل تعاوني هایشرکت سرمایه -522

 265 ................................................................................................. 1931 سال در فعال نقل و حمل تعاوني هایشرکت شاغلین -529

 265 ...................................................................................................1931 سال در فعال نقل و حمل تعاوني هایشرکت اعضاء -524

 266 .......................................................................................1931 سال در  نقل و حمل فعال تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -525

 266 .............................................................................................. 1931 سال در  نقل و حمل فعال تعاوني هر در شاغلین متوسط -526

  261 ...........................................................................................................................................  1934سال  در هاسردخانه  تعداد -521

 261 .............................................................................................................................   1934سال  در هاسردخانه  اسمي ظرفیت -528

  268 ....................................................................................................................................... 1931سال  در دایر سیلوهای  تعداد -523

 268 .................................................................................................................................... 1931 سال در دایر سیلوهای ظرفیت -591
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 259 ..................................................................................................................................ارتباطات -13فصل 

 

 211 .................................................................................................................. 1931 سال در( دولتي) شهری پست دفاتر تعداد -591

 211 ............................................................................................................................. 1931 سال در روستایي  ICT دفاتر تعداد -592

 212 ........................................................................................................ 1931 سال در استاني درون شده صادر پستي مرسوالت -599

  212 ........................................................................................................ 1931 سال در استاني برون شده صادر پستي مرسوالت -594

 219 ..................................................................................... 1931 سال در کشور از خارج مقصد به شده صادر پستي مرسوالت -595

 219 ...................................... 1931 سال در جمعیت از نفر هر ازای به استاني برون و درون شده صادر پستي مرسوالت مجموع -596

 214 .................................................................................................................. 1931 سال در تلفني ارتباط دارای روستایي نقاط -591

 214 ........................................................................................................................ 1931 سال در کار به مشغول هایتلفن تعداد -598

 215 ...................................................................................................................................1931 سال در منصوبه هایتلفن تعداد -593

 215 ..................................................................................... 1931 سال  اسفند پایان در همراه تلفن کار به مشغول خطوط تعداد -541

 216 ......................................................................................... 1931 سال  اسفند پایان در اینترنت ثابت پرسرعت خطوط تعداد -541

 216 ....................................................................................................... 1936 سال در  اینترنت کاربر تربیش و ساله 6 جمعیت -542

 211 ........................................................................... 1931 اسفند پایان جي( در 4 و جي 9)  اینترنت سومنسل  مشترکان تعداد -549

 211 ............................................................................ 1931 سال در استان جمعیت نفر هزار هر ازای به منصوبه هایتلفن تعداد -544

 218 ..........................................1931 سال در( استان جمعیت به کار به مشغول هایتلفن تعداد درصد) ثابت تلفن نفوذ ضریب -545

 218 ..................................................................... 1931 سال در استان جمعیت نفر هزار هر ازای به همراه تلفن مشترکین تعداد -546

 213 .............................................................................................. 1936 سال در سكونت محل در رایانه دارای خانوارهای تعداد -541

 213 .............................................................................. 1936 سال در سكونت محل در اینترنت به دسترسي با خانوارهای تعداد -548

 281 ..................................................................................................... 1936 سال در همراه تلفن دارای بیشتر و ساله 6 جمعیت  -543

  281 ............................................................................................. 1936 سال در رایانه از کننده استفاده بیشتر و ساله 6 جمعیت -551

 

 231 ............................................................................................................................بازارهای مالی -14فصل 

 

  289 ............................. 1931 سال اسفند در اعتباری مؤسسات و هابانك( قانوني سپرده باکسر) ارزی و ریالي هایسپرده مانده -551

  289 ................................................... 1931 سال اسفند در اعتباری موسسات و هابانك  غیرجاری و جاری تسهیالت کل مانده -552

 284 ............................ 1931 سال اسفند در مؤسسات و هابانك مزبور سپرده مانده به غیرجاری و جاری تسهیالت مانده نسبت -559

 284 ................................................................................. 1935 سال پایان در شده خصوصي و دولتي بانك19 سپرده کل مانده -554
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 285 .............................................................  1935 سال پایان در شده خصوصي و دولتي بانك19 دیداری هایسپرده کل مانده -555

 285 .............................................  1935 پایان در شده خصوصي و دولتي بانك19 انداز پس الحسنه قرض هایسپرده کل مانده -556

 286 .................................................................................................  1935 سال پایان استان حقوقي و حقیقي اشخاص انداز پس -551

 286 .........................................................................  1935 سال پایان شده خصوصي و دولتي بانك19 غیرجاری مطالبات مانده -558

 281 .....................................  1935 سال پایان در دولتي بخش به شده خصوصي و دولتي بانك19جاری اعطایي تسهیالت مانده -553

 281 ...............................  1935 سال پایان در غیردولتي بخش به شده خصوصي و دولتي بانك19 جاری اعطایي تسهیالت مانده -561

 288 ................. 1935 در سال کشاورزی بخش در غیردولتي بخش به شده خصوصي و دولتي بانك19 جاری اعطایي تسهیالت -561

 288 .........  1935 در سال معدن و صنعت بخش در غیردولتي بخش به شده خصوصي و دولتي بانك19 جاری اعطایي تسهیالت -562

 283 ......................  1935 در سالها بخش سایر در غیردولتي بخش به شده خصوصي و دولتي بانك19 جاری اعطایي تسهیالت -569

 283 .........................................................................  1935 سال پایان در نفر هر ازای به هابانك غیرجاری مطالبات مانده سرانه -564

 231 ........................... 1935 سال پایان در جمعیت از نفر هر ازای به غیردولتي بخش به هابانك جاری اعطایي تسهیالت سرانه -565

 231 .......................  1935 سال پایان در هاسپرده مانده کل از غیردولتي و دولتي بخش به جاری اعطایي تسهیالت مانده درصد -566

 231 ..................................................................................................... 1931 سال خرداد پایان در تجاری هایبانك شعب تعداد -561

 231 .................................................................................................. 1931 سال خرداد پایان در تخصصي هایبانك شعب تعداد -568

 231 ..................................................................... 1931 سال خرداد پایان در( تخصصي+  تجاری) دولتي هایبانك شعب تعداد -563

 232 .......................................................................................... 1931 سال خرداد پایان در شده خصوصي هایبانك شعب تعداد -511

 232 ................................................................. 1931 سال خرداد پایان در اعتباری موسسات و خصوصي هایبانك شعب تعداد -511

 239 ............................................................................................... 1931 سال خرداد پایان در دولتي غیر هایبانك شعب تعداد -512

 239 ............................................................................................................. 1931 سال خرداد پایان در بانكي شبكه شعب تعداد -519

 234 ................................. 1931 سال خرداد پایان در جمعیت نفر هزار یكصد هر ازای به غیردولتي و دولتي بانك شعب تعداد -514

 234 ......................................................................................  1935  سال در کشور ایمنطقه هایبورس در سهام معامالت حجم -515

 235 ....................................................................................  1935  سال در کشور ایمنطقه هایبورس در سهام معامالت ارزش -516

  235 ................................................................................  1935 سال در کشور ایمنطقه هایبورس در سهام معامالت حجم رشد -511

 235 ..............................................................................  1935 سال در کشور ایمنطقه هایبورس در سهام معامالت ارزش رشد -518

 236 ..................................................................  1935 سال در کشور ایمنطقه هایبورس در شده معامله سهم هر ارزش متوسط -513

  236 ........................................................................................................... 1935 سال در خارجي گذاری سرمایه جذب عملكرد -581

 231 ..........................................................................................................  1935 سال در خارجي گذاری سرمایه جذب عملكرد -581

 231 ............................................................................................................. قبل سال به 1935 سال خارجي گذاری سرمایه رشد -582

 231 ...................................................................................................................  1936 سال در کار و کسب هایمولفه وضعیت -589
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 238 .........................................................................................................    1936سال  بهار در کار و کسب هایمولفه وضعیت -584

 238 .......................................................................................................  1936 سال تابستان در کار و کسب هایمولفه وضعیت -585

 238 ........................................................................................................  1936 سال پاییز  در  کار و کسب هایمولفه وضعیت -586

 233 ....................................................................................................... 1936 سال زمستان در کار و کسب هایمولفه وضعیت -581

 233 .................................................................................................................... 1931 سال در کار و کسب هایمولفه وضعیت -588

 233 ............................................................................................................ 1931سال  بهار در کار و کسب هایمولفه وضعیت -583

 911 ....................................................................................................... 1931 سال تابستان در کار و کسب هایمولفه وضعیت -531

 911 ........................................................................................................... 1931 سال پاییز در کار و کسب هایمولفه وضعیت -531

 911 ....................................................................................................... 1931 سال زمستان در کار و کسب هایمولفه وضعیت -532

 911 .............................................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) انداز پس یا جاری حساب دارای هایبنگاه درصد -539

 911 ............................................................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) اعتباری خط/وام دارای هایبنگاه درصد -534

 911 ..............................................................................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) وثیقه نیازمند هایوام نسبت -535

 912 .........................................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص( )وام مبلغ از درصد) وام برای نیاز مورد وثیقه ارزش -536

 912 ...............................................................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) ندارند نیاز وام به که هایيبنگاه درصد -531

 912 ....................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) نبوده پذیرش مورد آنها وام اخیر درخواست که هایيبنگاه درصد -538

 919 .................... ( 1936 مالي تأمین زیرشاخص) داخلي مالي منابع و وجوه محل از شده مالي تامین هایگذاری سرمایه نسبت -533

 919 ................................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) ها بانك توسط شده مالي تامین هایگذاری سرمایه نسبت -611

 919 .............................. (1936 مالي تأمین زیرشاخص) کننده عرضه اعتبار محل از شده مالي تامین هایگذاری سرمایه نسبت -611

 914 ......................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) سهام فروش یا سهم حق محل از شده مالي تامین هایگذاری سرمایه نسبت -612

 914 ....................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) مالي منابع سایر محل از شده مالي تامین هایگذاری سرمایه نسبت -619

 914 .....  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) کنند مي استفاده گردش در سرمایه تامین برای بانكي هایوام از که هایيبنگاه از درصد -614

  915 .....................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) داخلي مالي منابع توسط شده مالي تامین گردش در سرمایه نسبت -615

 915 ...................................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) هابانك توسط شده مالي تامین گردش در سرمایه نسبت -616

 915 ..................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) کننده عرضه اعتبار توسط شده مالي تامین گردش در سرمایه نسبت -611

  916 .......................................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) مالي منابع سایر توسط شده مالي تامین گردش در سرمایه نسبت -618

 916 ........................  (1936 مالي تأمین زیرشاخص) بنگاه از خارج مالي منابع توسط شده مالي تامین گردش در سرمایه نسبت -613

 911 ............................................................................................................. 1931 سال در فعال اعتبار تعاوني هایشرکت تعداد -611

 911 .......................................................................................................... 1931 سال در فعال اعتبار تعاوني هایشرکت سرمایه -611

 918 .......................................................................................................... 1931 سال در فعال اعتبار تعاوني هایشرکت شاغلین -612
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 918 ............................................................................................................ 1931 سال در فعال اعتبار تعاوني هایشرکت اعضاء -619

 913 ................................................................................................ 1931 سال در فعال اعتبار تعاوني شرکت هر سرمایه متوسط -614

 913 ...................................................................................................... 1931 سال در فعال اعتبار تعاوني هر در شاغلین متوسط -615

 

 311 .............................................................................................................................. امور قضایی -16 فصل

 

 919 ...................................................................... 1931  سال در اختالف حل شوراهای و دادسراها ها،دادگاه شعب کلیه تعداد -616

 919 ....................................................................................................................... 1931 سال در انقالب هایدادگاه شعب تعداد -611

 914 ...................................................................................................................... 1931 سال در عمومي هایدادگاه شعب تعداد -618

 914 .................................................................................................................. 1931 سال در تجدیدنظر هایدادگاه شعب تعداد -613

 915 ......................................................................................................................................... 1931 سال در دادسرا شعب تعداد -621

 915 ................................................................................................................................ 1931 سال در اختالف حل شعب تعداد -621

 916 ................................................................................. 1931 سال در انتظامي نیروی استحفاظي حوزه در شده واقع قتل تعداد -622

 916 ............................................. 1931 سال در انتظامي نیروی استحفاظي حوزه در خودکشي اثر بر مشكوك هایمرگ تعداد -629

 911 ....................................................................................... 1931 سال در شهری برون و شهری درون هایتصادف کل تعداد -624

 911 ..........................................................................................................................1931 سال در شهری درون تصادفات تعداد -625

 918 .......................................................................................................................... 1931 سال در شهری برون تصادفات تعداد -626

 918 .................................................................. 1931 سال در شهری برون و شهری درون هایتصادف شدگان فوت کل تعداد -621

 913 ..................................................................................................... 1931 سال در شهری درون تصادفات شدگان فوت تعداد -628

 913 ..................................................................................................... 1931 سال در شهری برون تصادفات شدگان فوت تعداد -623

 921 ...................................................................... 1931 سال در شهری برون و شهری درون هایتصادف مصدومین کل تعداد -691

  921 ......................................................................................................... 1931 سال در شهری درون تصادفات مصدومین تعداد -691

 921 .......................................................................................................... 1931 سال در شهری برون تصادفات مصدومین تعداد -692

 921 ................................................................................ 1931 سال در استان راه کیلومتر ده هر در شهری برون تصادف تعداد -699

  922 ........................................................ 1931 سال در استان راه کیلومتر ده هر در شهری برون تصادف زخمي و کشته تعداد -694

 922 ........................................................................................................................... 1931 سال در شده کشف مخدر مواد انواع -695

 929 .............................................. 1931 سال در( مصرف و توزیع تولید،) مخدر مواد کشف با ارتباط در دستگیرشدگان تعداد -696

 929 ................................................................. 1931 سال درجمعیت  نفر هزار صد در عمومي هایدادگاه فعال هایشعبه تعداد  -691

  924 ........................................................ 1931 سال درجمعیت  نفر میلیون یك در تجدیدنظر هایدادگاه  فعال هایشعبه تعداد  -698
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 924 ......................... 1931 سال در جمعیت نفر میلیون یك هر ازای به انتظامي نیروی استحفاظي حوزه در شده واقع قتل تعداد -693

 924 ....................................................................................1931 سال در جمعیت نفر هزار ده در شهری درون تصادفات تعداد  -641

 925 ..................................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار ده در شهری برون تصادفات تعداد -641

 925 ............................................................................. 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به شده کشف مخدر مواد انواع -642

 925 ............................................................................. 1931 سال در جمعیت نفر هزار ده در مخدر مواد شدگان دستگیر تعداد -649

 

 321 ............................................................................................................ بهزیستی و تامین اجتماعی -15 فصل

 

1931 سال در کشور بهزیستي سازمان اجتماعي معاونت پوشش تحت دولتي غیر و دولتي اجتماعي هایآسیب مراکز تعداد -644
 ..................................................................................................................................................................................................... 923 

 تيبهزیس سازمان اجتماعي معاونت پوشش تحت دولتي غیر و دولتي اجتماعي هایآسیب مراکز در گیرنده خدمت افراد تعداد -645
 923 ..................................................................................................................................................................... 1931 سال در کشور

 در شورک بهزیستي سازمان اجتماعي معاونت پوشش تحت دولتي غیر و دولتي سرپرست بي کودکان نگهداری مراکز تعداد -646
 991 ..................................................................................................................................................................................... 1931 سال

 ياجتماع معاونت پوشش تحت دولتي غیر و دولتي سرپرست بي کودکان نگهداری مراکز در گیرنده خدمت افراد تعداد -641
 991 ........................................................................................................................................... 1931 سال در کشور بهزیستي سازمان

 991 .............. 1931 سال در کشور بهزیستي سازمان اجتماعي معاونت پوشش تحت دولتي غیر و دولتي هایکودك مهد تعداد -648

1931 سال در کشور بهزیستي سازمان اجتماعي معاونت پوشش تحت دولتي غیر و دولتي هایکودك مهد در کودکان تعداد -643
 ..................................................................................................................................................................................................... 991 

 992 ....................1931 سال در( غیردولتي و دولتي جمع) بهزیستي پوشش تحت توانبخشي خدمات دهندهارائه واحدهای تعداد -651

 992 .................. 1931 سال در کشور بهزیستي سازمان پیشگیری معاونت پوشش تحت دولتي غیر و دولتي اعتیاد ترك مراکز -651

  999 ...................................................... 1931 سال در کشور بهزیستي سازمان اجتماعي معاونت بگیرمستمری خانوارهای تعداد -652

 999 .................................................... 1931 سال در کشور بهزیستي سازمان توانبخشي معاونت بگیرمستمری خانوارهای تعداد -659

 994 ........................................................................................ 1931 سال در خمیني امام امداد کمیته حمایت مورد خانوار تعداد -654

  994 ............................................................... 1931 سال در خمیني امام امداد کمیته حمایت مورد زن سرپرست با خانوار تعداد -655

 995 .................................................................................... 1931 سال در خمیني امام امداد کمیته حمایت مورد سالمندان تعداد -656

 995 ........................................................................................... 1931 سال در خمیني امام امداد کمیته حمایت مورد ایتام تعداد -651

 996 ............................................................................... 1931 سال در ایثارگران امور و شهید بنیاد پوشش تحت جانبازان تعداد -658

 996 .............................................................. 1931 سال در ایثارگران امور و شهید بنیاد پوشش تحت جانبازان به پرداختي مبلغ -653

  991 .................................................................................... 1931 سال در ایثارگران امور و شهید بنیاد پوشش تحت افراد تعداد -661
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 991 ........................................................................... 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت بگیرانمستمری تعداد -661

 998 .................................................................. 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت اصلي بگیرانمستمری تعداد -662

 998 ................................................................... 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت تبعي بگیرانمستمری تعداد -669

 993 ....................................................................... 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت خاص شدگانبیمه تعداد -664

 993 ......................................................................................... 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان ملكي درماني مراکز تعداد -665

 941 ................................................................................. 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت هایکارگاه تعداد -666

 941 ............................................................ 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت تبعي و اصلي شدگانبیمه تعداد -661

 941 ........................................................................ 1931 سال در اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت اصلي شدگانبیمه تعداد -668

 941 ...................................................................................... 1931 سال در ایران سالمت بیمه سازمان پوشش تحت شدگانبیمه -663

 942 ................................................................................................... 1931 سال در کشوری بازنشستگي صندوق بگیران حقوق -611

 942 ................................................................................ 1931 سال در کشوری بازنشستگي صندوق جدید بگیران حقوق تعداد -611

 949 .................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت هایکارگاه تعداد -612

 949 ............................ 1931 سال در جمعیت نفر هرهزار ازای به اجتماعي تأمین سازمان پوشش تحت اصلي شدگانبیمه تعداد -619

 944 ............................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به ایران سالمت بیمه سازمان پوشش تحت شدگانبیمه تعداد -614

 944 ........................................ 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازاء به ایثارگران امور و شهید بنیاد پوشش تحت افراد تعداد -615

 944 .................................. 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازاء به ایثارگران امور و شهید بنیاد پوشش تحت جانبازان تعداد -616

 

 346 ................................................................................................................................... آموزش -11 فصل

 
 941 ............................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه آموزاندانش کل تعداد -611

  941 ................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه دختر آموزاندانش کل تعداد -618

 948 .................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه پسر آموزاندانش کل تعداد -613

 948 ................................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه در معلمان کل تعداد -681

  943 .................................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه در بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان کل تعداد -681

 943 .......................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان و معلمان کل تعداد -682

 951 ....................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در دختر استثنایي آموزاندانش کل تعداد -689

 951 ......................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در پسر استثنایي آموزاندانش کل تعداد -684

 951 ................................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در استثنایي آموزاندانش کل تعداد -685

  951 .............................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در  پسر دبستاني پیش  آموزاندانش کل تعداد -686
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 952 ............................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در دختر دبستاني پیش آموزاندانش کل تعداد -681

 952 ........................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در دبستاني پیش آموزاندانش کل تعداد -688

 959 ......................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در دختر ابتدایي آموزاندانش کل تعداد -683

 959 ........................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در پسر ابتدایي آموزاندانش کل تعداد -631

 954 ......................................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي آموزاندانش تعداد -631

 954 ................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه اول دوره دختر آموزاندانش تعداد -632

 955 ................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه اول دوره پسر آموزاندانش تعداد -639

 955 .................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه اول دوره آموزاندانش کل تعداد -634

 956 ............................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش تعداد -635

 956 ................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه دوم دوره پسر آموزاندانش تعداد -636

 951 .................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه دوم دوره آموزاندانش کل تعداد -631

 951 ......................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگسال متوسطه اول دوره دختر آموزاندانش کل تعداد -638

 958 ........................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگسال متوسطه اول دوره پسر آموزاندانش کل تعداد -633

 958 .................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در بزرگسال متوسطه اول دوره آموزاندانش کل تعداد -111

 953 ......................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگسال متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش کل تعداد -111

 953 ........................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگسال متوسطه دوم دوره پسر آموزاندانش کل تعداد -112

 961 .................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در بزرگسال متوسطه دوم دوره آموزاندانش کل تعداد -119

 961 ....................................................... 1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي دوره بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان کل تعداد -114

 961 ................................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي دوره معلمان کل تعداد -115

  961 .........................................1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي دوره بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان و معلمان کل تعداد -116

 962 ............................................... 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه اول دوره بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان کل تعداد -111

 962 ........................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه اول دوره معلمان کل تعداد -118

  969 .................................1931-38 تحصیلي سال در متوسطه اول دوره بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان و معلمان کل تعداد -113

 969 ............................................... 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه دوم دوره بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان کل تعداد -111

 964 ........................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه دوم دوره معلمان کل تعداد -111

 964 ................................ 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه دوم دوره بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان و معلمان کل تعداد -112

 965 ................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي مقطع در معلم به آموز دانش نسبت -119

 965 ......................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در اول متوسطه دوره در معلم به آموز دانش نسبت -114

  965 ........................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در دوم متوسطه دوره در معلم به آموز دانش نسبت -115
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 966 ........................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه معلم به آموز دانش نسبت -116

 966 ..........................................1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه بخشي کیفیت و مدیریت کارکنان آموزبه دانش نسبت -111

 961 ....................................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه آموزان دانش کل به ابتدایي آموز دانش نسبت -118

 961 ............................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه آموزان دانش کل به اول متوسطه آموز دانش نسبت -113

 968 ............................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع کلیه آموزان دانش کل به دوم متوسطه آموز دانش نسبت -121

 968 ........................................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در استثنایي آموزشگاه تعداد -121

 963 ................................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در دبستاني پیش آموزشگاه تعداد -122

 963 ............................................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي آموزشگاه تعداد -129

 911 ........................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در  متوسطه اول دوره آموزشگاه تعداد -124

 911 ............................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در متوسطه دوم دوره آموزشگاه تعداد -125

 911 .......................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگساالن متوسطه اول دوره آموزشگاه تعداد -126

 911 .......................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگساالن متوسطه دوم دوره آموزشگاه تعداد -121

 912 ....................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در مقاطع و هادوره کلیه در کالس تعداد -128

 912 ................................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در استثنایي دوره در کالس تعداد -123

 919 ........................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در دبستاني پیش دوره در کالس تعداد -191

 919 .....................................................................................................1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي مقطع در کالس تعداد -191

 914 ............................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در اول متوسطه دوره در کالس تعداد -192

 914 ............................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در دوم متوسطه دوره در کالس تعداد -199

 915 ........................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگساالن متوسطه اول دوره در کالس تعداد -194

  915 ......................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در بزرگساالن  متوسطه دوم دوره در کالس تعداد -195

 916 ............................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در ابتدایي مقطع در کالس در آموزدانش تراکم -196

 916 ..................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در اول متوسطه مقطع در کالس در آموزدانش تراکم -191

  916 .................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در دوم متوسطه مقطع در کالس در آموزدانش تراکم -198

 911 ..................................................................................................... 1936 سال در سوادآموزی نهضت هایدوره شدگانقبول -193

 911 .................................................1936-31 تحصیلي سال در تحصیلي سال در دوم متوسطه دوره دختر التحصیالن فارغ تعداد -141

 918 .................................................. 1936-31 تحصیلي سال در تحصیلي سال در دوم متوسطه دوره پسر التحصیالن فارغ تعداد -141

 918 ...................................... 1936-31 تحصیلي سال در تحصیلي سال در دوم متوسطه دوره دختر و پسر التحصیالن فارغ تعداد -142

 913 ..................................................................................................... 1931 سال در ایحرفه و فني آموزش ثابت مراکز تعداد -149

  913 ............................................................................ 1931 سال در ایحرفه و فني آموزش ثابت مراکز دیدگانآموزش تعداد -144
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 981 ................................................................ 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به ایحرفه و فني دیدگانآموزش تعداد -145

 981 .......................................................................................... 1931 سال در ایحرفه و فني آموزش مراکز ثابت مربیان تعداد -146

 981 .......................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار صد هر ازای به ایحرفه و فني آموزش مراکز تعداد -141

 981 ........................................................ 1931 سال در مرکز هر ازای به ایحرفه و فني آموزش مراکز دیدگان آموزش تعداد -148

 981 ....................................................................... 1931 سال در مرکز هر ازای به ایحرفه و فني آموزش مراکز مربیان تعداد -143

 982 .......................................................... 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات وقتتمام دانشگاهي آموزشگران -151

 982 ....................................... 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات علمي هیأت وقتتمام دانشگاهي آموزشگران -151

 989 ............................................... 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات علمي هیأت غیر دانشگاهي آموزشگران -152

 989 .................................................. 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات وقت تمام دانشگاهي زن آموزشگران   -159

 984 ................................................. 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات وقت تمام دانشگاهي مرد آموزشگران   -154

 984 .................... 1931-38 تحصیلي سال در تحصیلي سال در مؤسسات تحصیلي مختلف هایدوره جدید دختر شدگان نام ثبت -155

 985 .................... 1931-38 تحصیلي سال در تحصیلي سال در مؤسسات تحصیلي مختلف هایدوره جدید  پسر شدگان نام ثبت -156

 985 ...................... 1931-38 تحصیلي سال در تحصیلي سال در مؤسسات تحصیلي مختلف هایدوره جدید شدگان نام ثبت کل -151

 986 ......................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات دختر  دانشجویان تعداد -158

 986 .................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات کلیه پسر دانشجویان تعداد -153

 981 ................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات  کلیه دانشجویان کل تعداد -161

 981 ........................................................ 1931-38 تحصیلي سال در عالي آموزش مؤسسات کلیه دختر آموختگان دانش تعداد -161

 988 .......................................................... 1936-31تحصیلي  سال در عالي آموزش مؤسسات کلیه پسر آموختگان دانش تعداد -162

  988 ........................................................... 1936-31تحصیلي  سال در عالي آموزش مؤسسات کلیه آموختگان دانش کل تعداد -169

 983 .......................................... 1931-38 تحصیلي سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به عالي آموزش مؤسسات دانشجو تعداد -164 

 983 .................................................................................................. 1931-38 تحصیلي سال در استاد هر ازای به دانشجو سرانه -165

  983 .......................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در دانشجویان به شدگان پذیرفته نسبت -166

 931 .....................................   1936-31 تحصیلي سال در جمعیت نفر هزار هر در عالي آموزش مراکز آموختگان دانش نسبت -161

 931 ........................................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در هادانشگاه در دختر دانشجویان نسبت -168

 931 .......................................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در هادانشگاه در پسر دانشجویان نسبت -163

 931 ........................................................................ 1931-38 تحصیلي سال در هادانشگاه در جدید شده نام ثبت دختران نسبت -111

 931 .......................................................................... 1931-38 تحصیلي سال در هادانشگاه در جدید شده نام ثبت پسران نسبت -111

  931 .......................................................... 1931-38 تحصیلي سال دانشجویان به 1936-31تحصیلي سال آموختگاندانش نسبت -112
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 393 ........................................................................................................................ بهداشت و درمان -13 فصل

 

 935 ............................................................................................... 1931 سال در بهداشت وزارت در شاغل کارکنان کل تعداد -119

 935 ......................................................................................... 1931 سال در درمان و بهداشت وزارت در شاغل پزشكان تعداد -114

 936 .................................................................................... 1931 سال در درمان و بهداشت وزارت در شاغل پیراپزشكان تعداد -115

 936 ............................................................................. 1931 سال در درمان و بهداشت وزارت در شاغل عمومي پزشكان تعداد -116

 931 .......................................................................... 1931 سال در درمان و بهداشت وزارت در شاغل متخصص پزشكان تعداد -111

 931 ..................................................................... 1931 سال در درمان و بهداشت وزارت در شاغل تخصص فوق پزشكان تعداد -118

 938 ................................................................................... 1931 سال در درمان و بهداشت وزارت در شاغل دندانپزشكان تعداد -113

 938 ............................................................................. 1931 سال در درمان و بهداشت وزارت در شاغل داروساز پزشك تعداد -181

 933 ............................................................................ 1931  سال در سایر و خصوصي دولتي، از اعم فعال هایبیمارستان تعداد -181

 933 .................................................. 1931 سال در سایر و خصوصي دولتي، از اعم فعال هایبیمارستان درماني هایتخت تعداد -182

 411 ................................................................................... 1931 سال در غیردولتي و دولتي تخصصي و عمومي درمانگاه تعداد -189

 411 ........................................................................... 1931 سال در فعال  روستایي و شهری سالمت جامع خدمات مراکز تعداد -184

 411 ......................................................................................... 1931 سال در  فعال روستایي سالمت جامع خدمات مراکز تعداد -185

 411 .............................................................................................. 1931 سال در فعال شهری سالمت جامع خدمات مراکز تعداد -186

 412 .......................................................................................................................... 1931 سال در فعال بهداشت هایخانه تعداد -181

 412 ...........................................................................................1931 سال در ژنتیك و پزشكي تشخیص  هایآزمایشگاه تعداد -188

  419 ............................................................................................................................................ 1931 سال در هاداروخانه تعداد -183

 419 ................................................................................................... 1931 سال  در غیردولتي  و دولتي ایهسته پزشكي مراکز -131

 414 ................................................................................................................................... 1931 سال در توانبخشي مراکز تعداد -131

  414 ..... 1931 سال در جمعیت نفر هزار یكصد هر ازای به پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت در شاغل پزشك تعداد -132

 415 ............1931 سال در نفر هزار یكصد هر ازای به پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت در شاغل دندانپزشك تعداد -139

 415 .......................................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار ده هر ازای به پیراپزشك تعداد -134

 416 ............................................. 1931 سال در جمعیت نفر هزار صد هر ازای به غیردولتي و دولتي فعال هایبیمارستان تعداد -135

 416 ................................................................................................. 1931  سال در جمعیت نفر هزار ده هر ازای به تخت تعداد -136

 411 ........................................................... 1931  سال در جمعیت نفر هزار صد هر ازای به سالمت جامع خدمات مراکز تعداد -131

 411 ...................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار ده هر ازای به  فعال بهداشت هایخانه تعداد -138

  418 ................................... 1931 سال در جمعیت نفر میلیون یك هر ازای به ژنتیك و پزشكي تشخیص هایآزمایشگاه تعداد -133
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 418 ..................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار صد یك هر ازای به  ایهسته پزشكي مراکز -811

 413 ............................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار صد هر ازای به توانبخشي مراکز تعداد -811

 413 ....................................................................................... 1931  سال در جمعیت نفر  هزار ده هر ازای به هاداروخانه تعداد -812

 411 .................................................................................................... 1931 سال در بیمارستاني پیش اورژانس هایپایگاه تعداد -819

 411 ................................................1931 سال در جمعیت نفر هزار صد هر ازای به بیمارستاني پیش اورژانس هایپایگاه تعداد -814

 411 ......................................................................................................................................... 1931 سال در اهدایي خون میزان -815

 411 ........................................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به اهدایي خون میزان -816

 

 413 .................................................................................................................. فرهنگ و گردشگری -19 فصل

 

 415 ...................................................................................................................... 1931 سال در رادیویي هایبرنامه تولید میزان -811

 415 ................................................................................................................... 1931 سال در تلویزیوني هایبرنامه تولید میزان -818

 416 .................................................................................................................................................... 1931 سال در سینما تعداد -813

 416 ........................................................................................................................................ 1931 سال در سینما صندلي تعداد -811

 411 ..................................................................................................................................... 1931 سال در سینما تماشاچي تعداد -811

 411 ........................................................................ 1931 سال در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت به وابسته هایکتابخانه تعداد -812

 418 ..................................................................................................................... 1931 سال در منتشره هایکتاب عناوین تعداد -819

  418 ....................................................... 1938 سال درآمد و هزینه نتایج در اینترنت از کننده استفاده شهری خانوارهای درصد -814

 413 ...................................................  1938 سال درآمد و هزینه نتایج در اینترنت از کننده استفاده روستایي خانوارهای درصد -815

 413 ..........................................................  1938 سال درآمد و هزینه نتایج در رایانه از کننده استفاده شهری خانوارهای درصد -816

  421 .......................................................  1938 سال درآمد و هزینه نتایج در رایانه از کننده استفاده روستایي خانوارهای درصد -811

 421 ............................................................................................ 1931 سال در جمعیت نفر میلیون یك هر ازای به سینما تعداد -818

 421 ........................................................................................... 1931 سال در جمعیت نفر هزار هر ازای به سینما صندلي تعداد -813

 421 ......................................... 1931 سال در جمعیت نفر میلیون یك هر ازای به فرهنگ وزارت به وابسته هایکتابخانه تعداد -821

 422 .............................................................................................. 1936 سال در دستي صنایع انفرادی تولید پروانه صدور تعداد -821

 422 .............................................................................................  1936  سال در دستي صنایع انفرادی تولید پروانه تمدید تعداد -822

 429 ................................................................  1936 سال در رسیده برداری بهره به گردشگری هایپروژه گذاری سرمایه مبلغ -829

 429 ....................................................................................... 1936 سال در رسیده برداری بهره به هایپروژه شده ایجاد اشتغال -824

  424 ................................................................  1936 سال در شغل یك ایجاد برای گردشگری حوزه در گذاری سرمایه متوسط -825



                                            یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانفهرست                                                                  ب

 صفحه ................................................................................................................................ عنوان

 

 424 ............................................................................................  1938 بهار در مقصد استان حسب بر بومي شده انجام سفر کل -826

 425 .............................................  1938 بهار در مقصد استان حسب بر شبانه اقامت بدون گردشگران بومي شده انجام سفر کل -821

 425 ................................................... 1938 بهار در مقصد استان حسب بر شبانه اقامت با گردشگران بومي شده انجام سفر کل -828

 426 ............................................................  1938بهار در مقصد استان حسب بر بومي شده انجام سفرهای اقامت شب -نفر کل -823

 426 ....................................................................................................................................... 1938 سال در ورزشي اماکن تعداد -891

 421 ........................................................................................................................................ 1931 سال در ورزشي سالن تعداد -891

 421 ........................................................................................................................................ 1931 سال در ورزشي زمین تعداد -892

 428 ................................................................................................ 1931 سال در جمعیت نفر هزار صد به ورزشي اماکن تعداد -899

 428 ...................................................................................................................... 1931 سال در یافته سازمان ورزشكاران تعداد -894
 

 429 ................................................................................................................. هزینه و درآمد خانوار -21 فصل

 
 491 ........................................................................................................  1938 سال در شهری خانوار یك ساالنه درآمد متوسط -895

 491 ............................................................................................ 1938 سال در شهری خانوار یك بگیری حقوق درآمد متوسط -896

 491 ..................................................................  1938 سال در شهری خانوار یك عمومي بخش از بگیری حقوق درآمد متوسط -891

 492 ...............................................  1938 سال در شهری خانوار یك تعاوني و خصوصي بخش از بگیری حقوق درآمد متوسط -898

 492 ....................................................................  1938 سال در شهری خانوار یك آزاد مشاغل از بگیری حقوق درآمد متوسط -893

  492 ...........................................................  1938 سال در شهری خانوار یك متفرقه درآمدهای از بگیری حقوق درآمد متوسط -841

 499 ...................................................................................  1938 سال در شهری خانوار درآمد در بگیری حقوق از درآمد سهم -841

 499 .......................................................................  1938 سال در شهری خانوار درآمد در عمومي بگیری حقوق از درآمد سهم -842

  499 .....................................................  1938 سال در شهری خانوار درآمد در خصوصي و تعاوني بگیری حقوق از درآمد سهم -849

 494 ......................................................................................  1938 سال در شهری خانوار درآمد در آزاد مشاغل از درآمد سهم -844

 494 ..................................................................................................  1938 سال در شهری خانوار درآمد در متفرقه درآمد سهم -845

 495 ...................................................................................................  1938 سال در روستایي خانوار یك  ساالنه درآمد متوسط -846

 495 ........................................................................................  1938 سال در روستایي خانوار یك بگیری حقوق درآمد متوسط -841

 495 ..............................................................  1938 سال در روستایي خانوار یك عمومي بخش از بگیری حقوق درآمد متوسط -848

 496 ............................................  1938 سال در روستایي خانوار یك تعاوني و خصوصي بخش از بگیری حقوق درآمد متوسط -843

 496 ................................................................  1938 سال در روستایي خانوار یك آزاد مشاغل از بگیری حقوق درآمد متوسط -851

  496 .......................................................  1938 سال در روستایي خانوار یك متفرقه درآمدهای از بگیری حقوق درآمد متوسط -851



فهرست                                                                   یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانب  

 صفحه ................................................................................................................................ عنوان

 

 491 ..............................................................................  1938 سال در شهری خانوار غیرخوراکي و خوراکي هایهزینه متوسط -852

 491 .......................................................................................  1938 سال در شهری خانوار دخاني و خوراکي هایهزینه متوسط -859

 491 ...............................................................................................  1938 سال در شهری خانوار خوراکي غیر هایهزینه متوسط -854

 498 ...........................................................................  1938 سال در روستایي خانوار غیرخوراکي و خوراکي هایهزینه متوسط -855

 498 .................................................................................... 1938 سال در روستایي خانوار دخاني و خوراکي هایهزینه متوسط -856
 498 ........................................................................................... 1938 سال در خانوار روستایي خوراکي غیر هایهزینه متوسط -851

 

 439 ...................................................................................................................... های قیمتشاخص -21 فصل

 

 441 .............................................................................................    1938 سال روستایي و شهری مصرفي کاالهای بهای شاخص -858

 441 ...............................................................................................................................  1938 سال روستایي و شهری تورم نرخ -853

 441 ............................................................................................... 1931 سال روستایي و شهری مصرفي کاالهای بهای شاخص -861

 442 ............................................................................................................................... 1931 سال روستایي و شهری تورم نرخ -861

 442 ...................................................................................................    1938 سال روستایي نقاط مصرفي کاالهای بهای شاخص -862

 442 ......................................................................................................    1938 سال شهری نقاط مصرفي کاالهای بهای شاخص -869

 449 ................................................................................................................................... 1938 سال روستایي مناطق تورم نرخ -864

  449 ...................................................................................................................................... 1938 سال شهری مناطق تورم نرخ -865

 449 ..................................................................................................... 1931 سال روستایي نقاط مصرفي کاالهای بهای شاخص -866

 444 ........................................................................................................ 1931 سال شهری نقاط مصرفي کاالهای بهای شاخص -861

   444 ................................................................................................................................... 1931 سال روستایي مناطق تورم نرخ -868

 444 ...................................................................................................................................... 1931 سال شهری مناطق تورم نرخ -863

 445 ................................................................................................................................ 1931 سال شهری مناطق جیني ضریب -811

 445 ................................................................................................................................ 1938 سال شهری مناطق جیني ضریب -811

 445 ........................................................... 1931 سال به نسبت 1938 سال در شهری مناطق جیني ضریب( بهبود) تغییر درصد -812

 446 ............................................................................................................................. 1938 سال روستایي مناطق جیني ضریب -819

 446 ............................................................................................................................  1938 سال روستایي مناطق جیني ضریب -814

 44 ......................................................... 1931 سال به نسبت 1938 سال در روستایي مناطق جیني ضریب( بهبود) تغییر درصد -815

 

 



                                            یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانفهرست                                                                  ب

 صفحه ................................................................................................................................ عنوان

 

 441 .......................................................................................................................... های ملیحساب -22 فصل

 

 443 ....................................................................   1936 سال در ماهیگیری و جنگلداری ،شكار کشاورزی، بخش افزوده ارزش -816

 443 ..............................................................................   1936 سال در استان  کل GDP در ماهیگیری و کشاورزی بخش سهم -811

 451 ..............................................................................................................   1936 سال در معدن و صنعت بخش افزوده ارزش -818

 451 .............................................................................................   1936 سال در استان کل GDP در معدن و صنعت بخش سهم -813

 451 ..........................................................................................................   1936 سال در انرژی و ساختمان بخش افزوده ارزش -881

 451 .........................................................................................   1936 سال در استان کل GDP در انرژی و ساختمان بخش سهم -881

 452 ..........................................................................................................................   1936 سال در خدمات بخش افزوده ارزش -882

 452 .........................................................................................................   1936 سال در استان کل GDP در خدمات بخش سهم -889

 459 .....................................................................  1936 سال در و ماهیگیری جنگلداری ،شكار کشاورزی، بخش افزوده ارزش -884

 454 ................................................................................................................  1936 سال در معدن استخراج بخش افزوده ارزش -885

 455 ...........................................................................................................................  1936 سال در صنعت بخش افزوده ارزش -886

 456 .................................................................................  1936 سال در هوا تهویه و گاز، بخار برق، تأمین بخش افزوده ارزش -881

 451 ..................................................  1936 سال در تصفیه فعالیتهای و فاضالب پسماند، آبرساني، مدیریت بخش افزوده ارزش -888

 458 ........................................................................................................................  1936 سال در ساختمان بخش افزوده ارزش -883

 453 ...........................................  1936 سال در کاالها و نقلیه سایلو  تعمیر فروشي، خرده و فروشي عمده بخش افزوده ارزش -831

  461 ....................................................................................  1936 سال در و پست انبارداری و نقل و حمل بخش افزوده ارزش -831

 461 .....................................................................  1936  سال در غذا و جا تامین به مربوط خدماتي فعالیت بخش افزوده ارزش -832

 462 ......................................................................................................  1936 سال در ارتباطات و اطالعات بخش افزوده ارزش -839

  469 ..................................................................................................  1936 سال در بیمه و مالي هایفعالیت بخش افزوده ارزش -834

 464 .........................................................................................................  1936 سال در مستغالت و امالك بخش افزوده ارزش -835

 465 ...............................................................................  1936 سال در فني و علمي های،حرف هایفعالیت بخش افزوده ارزش -836

 466 ...........................................................................  1936 سال در پشتیباني خدمات و اداری هایفعالیت  بخش افزوده ارزش -831

 461 ................................................................................  1936 سال در شهری خدمات عمومي و امور اداره بخش افزوده ارزش -838

 468 ..........................................................................................................................  1936 سال در آموزش بخش افزوده ارزش -833

 463 ...............................................  1936 سال در اجتماعي ومددکاری انسان سالمت به مربوط هایفعالیت بخش افزوده ارزش -311

 411 .........................................................  1936 سال در خانگي و شخصي ،اجتماعي ،عمومي خدمات سایر بخش افزوده ارزش -311

  411 ......................................................................................................   1936 سال در( بازار قیمت به) داخلي ناخالص محصول -312



فهرست                                                                   یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانب  

 صفحه ................................................................................................................................ عنوان

 

 411 ...................................................................................... 1936 سال در (بازار قیمت به) نفت بدون داخلي ناخالص محصول  -319

 412 ........................................................................................................  1936 سال در( نفت با) داخلي ناخالص محصول سرانه -314

 412 ................................................................................................... 1936 سال در (نفت بدون) داخلي ناخالص محصول سرانه -315

 

 413 ...........................................................................................................................................فهرست منابع
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سرزمین و آب و هوا                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  
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مساحت استان در سال 

1397 )کیلومتر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
تعداد شهرستان های  

استان در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─435100─1635518100کل کشور1

454692/7811214/837آذربايجان شرقي2

422162/5812173/919آذربايجان غربي3

178761/0924112/5316اردبيل4

1071166/556245/524اصفهان5

برز6 51820/323161/3829ال

201641/2322102/3019ايالم7

229111/4019102/3019بوشهر8

135380/8329163/6810تهران9

163211/0025102/3019چهارمحال و بختياري10

1510179/233112/5316خراسان جنوبي11

1190637/285296/671خراسان رضوي12

283861/741581/8425خراسان شمالي13

644263/9410276/213خوزستان14

217331/332081/8425زنجان15

977515/98781/8425سمنان16

18231211/151204/608سيستان وبلوچستان17

1221997/474296/671فارس18

155950/952661/3829قزوين19

114550/703010/2331قم20

291991/7913102/3019كردستان21

18115211/082235/295كرمان22

251871/5417143/2212كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 155050/952781/8425كهگيلوي

204121/2521143/2212گلستان25

139880/8628163/6810گيالن26

280911/7216112/5316لرستان27

237711/4518225/066مازندران28

291961/7914122/7615مركزي29

710914/359132/9914هرمزگان30

193721/1823102/3019همدان31

738244/518102/3019يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد بخش های استان

در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
تعداد شهرهای استان

 در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─1331100─1079100کل کشور1

464/268644/816آذربايجان شرقي2

413/8010473/539آذربايجان غربي3

302/7816292/1821اردبيل4

524/8261108/261اصفهان5

برز6 131/2030171/2830ال

272/5017272/0323ايالم7

262/4119403/0114بوشهر8

343/1512453/3811تهران9

262/4119433/2313چهارمحال و بختياري10

252/3222302/2520خراسان جنوبي11

716/582775/794خراسان رضوي12

191/7625241/8025خراسان شمالي13

676/213846/313خوزستان14

181/6728211/5826زنجان15

151/3929201/5027سمنان16

504/637473/539سيستان وبلوچستان17

867/9711108/261فارس18

191/7625251/8824قزوين19

50/463160/4531قم20

312/8714322/4018كردستان21

605/564775/794كرمان22

322/9713342/5515كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 191/7625181/3529كهگيلوي

272/5017332/4817گلستان25

433/999523/918گيالن26

312/8714282/1022لرستان27

575/285614/587مازندران28

232/1323342/5515مركزي29

393/6111453/3811هرمزگان30

262/4119312/3319همدان31

211/9524201/5027يزد32

4 3
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دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد 

دهستان های 

استان در سال 

1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

میانگین ارتفاع 

بارش ساالنه 

استان ها در سال 

 1397

)میلي متر(

 انحراف 

از 

میانگین

رتبه

میانگین بلندمدت 

ارتفاع بارش در 

استان ها در سال 

1397

 )میلي متر(

رتبه

─317.3──323.5─2610100کل کشور1

60.816256.818-1445.524262.70آذربايجان شرقي2

1144.379434.40110.99379.810آذربايجان غربي3

74.718301.413-732.8016248.80اردبيل4

99.119167.824-1294.947224.40اصفهان5

برز6 132.222249.119-291.1130191.30ال

501.9222614.90291.45431.47ايالم7

66.617245.621-501.9222256.90بوشهر8

712.7217358.2034.714304.712تهران9

511.9521386.6063.112517.84چهارمحال و بختياري10

194.027113.429-612.3419129.50خراسان جنوبي11

147.424189.123-1656.322176.10خراسان رضوي12

116.121229.522-451.7226207.40خراسان شمالي13

1425.445428.50105.010285.316خوزستان14

178.426286.115-491.8824145.10زنجان15

137.323124.828-311.1929186.20سمنان16

265.23091.230-1154.41858.30سيستان وبلوچستان17

112.220267.117-2067.891211.30فارس18

24.315289.214-461.7625299.20قزوين19

167.725133.826-90.3431155.80قم20

863.3013484.40160.97458.15كردستان21

284.831128.927-1545.90338.70كرمان22

873.3311510.00186.563979كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 451.7226621.80298.33523.33كهگيلوي

602.3020470.00146.584356گلستان25

1094.1810623.80300.321060.11گيالن26

873.3311620.50297.04425.98لرستان27

1315.026712.20388.71775.92مازندران28

662.5318378.1054.61324620مركزي29

212.028143.225-853.2614111.50هرمزگان30

752.8715416.4092.911316.111همدان31

258.92963.931-451.722664.60يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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مقدار بارندگي ساالنه 

مراکز استان ها در سال 

1397  )میلي متر(
رتبه

ا در مراکز  میانگین دم

استان ها در سال 1397  

)درجه سلسیوس(
رتبه

ا در  باالترین بیشینه دم

مراکز استان ها در سال 

 1397

)درجه سلسیوس(

رتبه

526/7915/22339/823اراك 1

303/41911/33136/829اردبيل 2

515/211132739/624اروميه 3

154/22717/7144021اصفهان 4

332/51627/2252/41اهواز 5

1028/6317/21641/215ايالم 6

301/52014/82441/215بجنورد 7

117/72827/4144/85بندرعباس 8

357/71326/4345/62بوشهر 9

196/825171739/525بيرجند 10

364/31214/6254117تبريز 11

272/22118/9941/414تهران 12

889/4417/91245/34خرم آباد 13

1083/5117/91236/431رشت 14

52/23119/554212زاهدان 15

307/41813/1264021زنجان 16

887/9519/173827ساري 17

178/12619/17439سمنان 18

551815/52242/811سنندج 19

336/11512/33036/829شهركرد 20

243/92218/81040/619شيراز 21

331/61715/62141/713قزوين 22

205/32419/4645/53قم 23

3531416/6194117كرج 24

100/72917/31540/619کرمان 25

692/6616/12043/57كرمانشاه 26

647/60718/801043/507گرگان 27

238/12316/71844/26مشهد 28

519/510132739/525همدان 29

1054/7212/9293827ياسوج 30

70/73021/24439يزد 31

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر

8910
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سرزمین و آب و هوا                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  1397های فصل سرزمین و آب و هوا در سال شاخص -1

 

بیشینه سرعت وزش باد 

مراکز استان ها در سال 

1397 ))متر بر ثانیه(

رتبه

ا در  پایین ترین کمینه دم

مراکز استان ها در سال 

1397 )درجه سلسیوس(

رتبه

تعداد روز های یخبندان 

در مراکز استان ها در سال 

1397

رتبه

822709-2212اراك 1

12/429904-2310اردبيل 2

925895-1622اروميه 3

5/4145015-275اصفهان 4

2472/93028اهواز 5

5/4144517-2310ايالم 6

6/419766-1820بجنورد 7

13296/72028بندرعباس 8

0318/31028بوشهر 9

8/8246013-1622بيرجند 10

8/623737-1820تبريز 11

2/871425-2212تهران 12

4/1104219-2016خرم آباد 13

162214028رشت 14

6/2184418-2016زاهدان 15

10/928953-1919زنجان 16

0/45227-256ساري 17

2/462123-1622سمنان 18

7/6216711-601سنندج 19

20/3311141-482شهركرد 20

5124916-1329شيراز 21

6/8206212-2115قزوين 22

4/9113721-303قم 23

5/5163022-2016كرج 24

9/727737-247کرمان 25

9/6265614-1527كرمانشاه 26

3/1082024-303گرگان 27

5124020-1622مشهد 28

15/430982-247همدان 29

6176810-1527ياسوج 30

3/291026-2212يزد 31

1113 12

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر
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 آمارهای محیط زیست
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آمارهای محیط زیست                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان تطبیقی استانبررسی   

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

6931در سال  آمارهای محیط زیستهای فصل شاخص-2  

 

تعداد كل مناطق حفاظت 

شده تحت مدیریت 

سازمان حفاظت محیط 

زیست در سال 1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

مساحت مناطق حفاظت 

شده تحت مدیریت 

سازمان حفاظت محیط 

زیست در سال 1397  

)هکتار(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

─9792537100─169100کل کشور1

105/9244883524/997آذربايجان شرقي2

31/78201162501/1924آذربايجان غربي3

21/18261291081/3220اردبيل4

42/37122997843/0612اصفهان5

برز6 10/5930721690/7428ال

42/37121518301/5519ايالم7

21/1826777500/7927بوشهر8

42/37123729963/8110تهران9

63/5592017422/0615چهارمحال و بختياري10

42/37122716002/7713خراسان جنوبي11

2112/4319082439/272خراسان رضوي12

42/3712942800/9626خراسان شمالي13

105/9243439933/5111خوزستان14

21/18262143522/1914زنجان15

31/7820111310911/371سمنان16

42/37125927576/056سيستان وبلوچستان17

84/7378271338/453فارس18

31/78201194141/2223قزوين19

10/5930341770/3531قم20

42/37121886671/9316كردستان21

105/9248242198/424كرمان22

31/78201246411/2722كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 74/1481828601/8717كهگيلوي

31/7820478370/4930گلستان25

52/96111246981/2721گيالن26

31/78201524381/5618لرستان27

137/6924011394/109مازندران28

21/18261057051/0825مركزي29

137/6926942997/095هرمزگان30

63/559623510/6429همدان31

42/37124546444/648يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

1415
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 آمارهای محیط زیست  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 6931در سال  آمارهای محیط زیستهای فصل شاخص -2

 

مساحت جنگل های استان 

در سال 1397  )هکتار(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

مساحت مناطق تحت 

مدیریت سازمان حفاظت 

محیط زیست در سال 

1397  )هکتار(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

─17764531100─14319063100کل کشور1

1434671/00215947493/3512آذربايجان شرقي2

1009580/71236633243/7311آذربايجان غربي3

516650/36251369790/7725اردبيل4

4118472/881512726827/164اصفهان5

برز6 24200/0229721690/4129ال

6344614/4391533590/8623ايالم7

2043061/43201553070/8722بوشهر8

238950/17274326422/4414تهران9

3356542/34192065271/1617چهارمحال و بختياري10

7120334/977187393410/553خراسان جنوبي11

6673414/66810523135/926خراسان رضوي12

4247402/97131940801/0918خراسان شمالي13

9383266/5556870313/8710خوزستان14

611130/43242441641/3715زنجان15

3401682/3818211719111/922سمنان16

3707862/59178860204/997سيستان وبلوچستان17

221892515/50112362296/965فارس18

268710/19261194140/6728قزوين19

41490/0328341770/1931قم20

3723072/60161919591/0819كردستان21

5918234/1310240594413/541كرمان22

5285073/69121663710/9421كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 7957865/5662086991/1716كهگيلوي

4152212/90141387970/7824گلستان25

5455763/81111326080/7527گيالن26

12263678/5621772631/0020لرستان27

10065187/0345286252/9813مازندران28

15480/01301336250/7526مركزي29

10537457/3637006333/949هرمزگان30

14410/0131623510/3530همدان31

1070960/75227853634/428يزد32

17 16

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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13 
آمارهای محیط زیست                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان تطبیقی استانبررسی   

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  6931در سال  آمارهای محیط زیستهای فصل شاخص -2

 

وسعت پدیده های بیاباني 

در استان  در سال 1397 

 )هکتار(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

وسعت مراتع در استان  در 

سال 1397 

 )هکتار(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

─84814991100─32576492100کل کشور1

1123700/341624734412/911آذربايجان شرقي2

1811030/561224725082/912آذربايجان غربي3

13370/00299038961/121اردبيل4

29858279/17563286557/56اصفهان5

برز6 126570/04254381690/530ال

339230/102111123571/319ايالم7

3316821/021112629951/516بوشهر8

1435290/44148482981/025تهران9

1188930/36159081521/120چهارمحال و بختياري10

11293643/47762880927/47خراسان جنوبي11

5936201/82965583567/74خراسان رضوي12

432790/131915552061/814خراسان شمالي13

5213411/601024776912/910خوزستان14

799310/251711370601/318زنجان15

511229415/69337310834/49سمنان16

480495614/7541064849912/61سيستان وبلوچستان17

6697252/06873199878/63فارس18

291510/09228534851/024قزوين19

1763830/54137230190/926قم20

33540/012712943971/515كردستان21

786054824/13181863009/72كرمان22

259160/082411884381/417كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 404270/12204788120/629كهگيلوي

260/00318628251/023گلستان25

17790/01282449860/331گيالن26

117410/04268835051/022لرستان27

10860/00305847110/728مازندران28

731430/221817729512/113مركزي29

15150134/65640933424/88هرمزگان30

263720/08236657670/827همدان31

593572518/22265180077/75يزد32

1819

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 آمارهای محیط زیست  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

      6931در سال  آمارهای محیط زیستهای فصل شاخص -2

  

نسبت مساحت جنگل به 

مساحت استان   در سال 

 1397

 )درصد(

رتبه

نسبت وسعت پدیده های 

بیاباني به مساحت 

استان   در سال 1397 

 )درصد(

رتبه

نسبت وسعت مراتع  به

 مساحت استان 

 در سال 1397 

 )درصد(

رتبه

─51/86─19/92─8/76کل کشور1

3/16202/471954/4017آذربايجان شرقي2

2/39234/291558/578آذربايجان غربي3

2/89210/072950/5719اردبيل4

3/841727/87459/087اصفهان5

برز6 0/47282/442084/562ال

31/4651/682255/1712ايالم7

8/921414/48855/1313بوشهر8

1/762510/60962/664تهران9

20/5777/281255/6411چهارمحال و بختياري10

4/71167/481141/6424خراسان جنوبي11

5/60154/991455/0814خراسان رضوي12

14/96101/522354/7915خراسان شمالي13

14/56128/091038/4625خوزستان14

2/81223/681652/3218زنجان15

3/481852/30238/1726سمنان16

2/032426/36558/419سيستان وبلوچستان17

18/1695/481359/906فارس18

1/72261/872154/7316قزوين19

0/362915/40763/123قم20

12/75130/112844/3322كردستان21

3/271943/39345/1921كرمان22

20/9861/032547/1820كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 51/3212/611730/8829كهگيلوي

20/3480/003142/2723گلستان25

39/0040/132717/5131گيالن26

43/6620/422631/4528لرستان27

42/3430/053024/6030مازندران28

0/05312/511860/735مركزي29

14/821121/31657/5810هرمزگان30

0/07301/362434/3727همدان31

1/452780/40188/291يزد32

20

عنوان شاخص ها

22 21

ف
دي

ر
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آمارهای محیط زیست                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان تطبیقی استانبررسی   

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

      6931در سال  آمارهای محیط زیستهای فصل شاخص -2

 

تعداد تصفیه  

خانه های فاضالب  در 

سال 1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد كل مشتركان 

فاضالب شهری در 

سال 1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

جمعیت تحت پوشش 

خدمات جمع آوری و 

دفع بهداشتي فاضالب 

شهری در سال 1397  

)درصد(

رتبه

─51─7601152100─223100کل کشور1

114/9367224079/53669آذربايجان شرقي2

125/3833716594/966510آذربايجان غربي3

62/69111616102/1155316اردبيل4

2712/1116867729/04676اصفهان5

برز6 41/79211162621/5173125ال

62/6911732091/0205415ايالم7

31/3526707910/9212328بوشهر8

2310/312100829913/314717تهران9

62/69111404181/8166112چهارمحال و بختياري10

10/4531566000/7273323خراسان جنوبي11

125/38389162511/725913خراسان رضوي12

41/7921567650/7263224خراسان شمالي13

104/4875425637/156211خوزستان14

41/7921662040/9223720زنجان15

52/2419597240/8232826سمنان16

31/3526568930/7252427سيستان وبلوچستان17

62/69112687723/5104018فارس18

62/69111838592/413714قزوين19

31/35261030971/4183422قم20

62/69113525524/68961كردستان21

31/3526355510/5301331كرمان22

83/5983532174/67872كرمانشاه23

ه وبويراحمد24 52/2419514800/7283621كهگيلوي

41/7921333450/4311629گلستان25

41/79212795443/79705گيالن26

62/69112451903/212676لرستان27

62/6911473420/6291629مازندران28

125/3831717342/314676مركزي29

73/1410808111/1195814هرمزگان30

83/5982538333/311743همدان31

20/9030590240/8244018يزد32

25

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

2324
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جمعیت                                                        یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0331-0011 هایدر سال جمعیتهای فصل شاخص  -3

 

برآورد کل جمعیت 

استان های کشور  

در سال 1399

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

برآورد جمعیت مردان 

استان های کشور  

در سال 1399

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─42484100─84038100کل کشور1

ايجان شرقي2 40514/82620554/846آذرب

ايجان غربي3 34394/09717414/107آذرب

13061/55226651/5723اردبيل4

53436/36327056/373اصفهان5

29133/471114743/4711البرز6

6020/72313060/7231ايالم7

12511/49236691/5722بوشهر8

1397316/631701616/511تهران9

9881/18265001/1826چهارمحال و بختياري10

8220/98284180/9828خراسان جنوبي11

68718/18234578/142خراسان رضوي12

8991/07274531/0727خراسان شمالي13

49365/87525015/895خوزستان14

11071/32255591/3225زنجان15

7640/91293880/9129سمنان16

30453/621015353/6110سيستان وبلوچستان17

50516/01425556/014فارس18

13361/59216811/6021قزوين19

13981/66207101/6720قم20

16751/99188471/9918كردستان21

33413/98917044/018كرمان22

19992/381310102/3813كرمانشاه23

7530/90303800/8930كهگيلويه وبويراحمد24

19752/35149902/3314گلستان25

25713/061212853/0212گيالن26

18012/14169092/1416لرستان27

33914/04817034/019مازندران28

14781/76197501/7719مركزي29

19422/31159902/3314هرمزگان30

17792/12178932/1017همدان31

12361/47246351/4924يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

2627
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 جمعیت                  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0331-0011های در سال جمعیتهای فصل شاخص  -3

 

برآورد جمعیت زنان 

استان های کشور 

 در سال 1399

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

برآورد کل جمعیت 

نقاط شهری استان های 

کشور در سال 1399

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─63390100─41553100کل کشور1

ايجان شرقي2 19964/80629634/676آذرب

ايجان غربي3 16984/09722933/628آذرب

6411/54229191/4523اردبيل4

26386/35347497/493اصفهان5

14393/461127114/287البرز6

2960/71314220/6731ايالم7

5821/40249171/4524بوشهر8

695716/7411317720/791تهران9

4881/17266491/0226چهارمحال و بختياري10

4030/97284980/7929خراسان جنوبي11

34148/22251008/052خراسان رضوي12

4471/08275250/8328خراسان شمالي13

24355/86538126/014خوزستان14

5481/32257591/2025زنجان15

3760/90296200/9827سمنان16

15093/631015742/4812سيستان وبلوچستان17

24976/01436185/715فارس18

6551/582110341/6322قزوين19

6881/662013342/1014قم20

8281/991812161/9215كردستان21

16373/94920473/239كرمان22

9892/381315422/4313كرمانشاه23

3730/90304260/6730كهگيلويه وبويراحمد24

9862/371411051/7419گلستان25

12863/091216792/6511گيالن26

8922/151611911/8816لرستان27

16874/06820193/1910مازندران28

7291/751911621/8317مركزي29

9522/291511041/7420هرمزگان30

8862/131711601/8318همدان31

6001/442310641/6821يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

2829
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جمعیت                                                        یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0331-0011های در سال جمعیتهای فصل شاخص  -3

 

برآورد جمعیت مردان 

نقاط شهری استان های 

کشور  در سال 1399

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

برآورد جمعیت زنان نقاط 

شهری استان های کشور  

در سال 1399

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─31349100─32041100کل کشور1

ايجان شرقي2 15034/69614604/76آذرب

ايجان غربي3 11613/62811323/68آذرب

4681/46244511/423اردبيل4

24047/50323447/53اصفهان5

13724/28713404/37البرز6

2150/67302080/731ايالم7

4901/53234271/424بوشهر8

661620/651656120/91تهران9

3281/02263211/026چهارمحال و بختياري10

2530/79292450/829خراسان جنوبي11

25668/01225348/12خراسان رضوي12

2650/83282610/828خراسان شمالي13

19316/03418806/04خوزستان14

3831/20253761/225زنجان15

3150/98273051/027سمنان16

7942/48127802/512سيستان وبلوچستان17

18305/71517885/75فارس18

5271/64225071/622قزوين19

6772/11146572/114قم20

6151/92156011/915كردستان21

10443/26910033/210كرمان22

7792/43137632/413كرمانشاه23

2150/67302110/730كهگيلويه وبويراحمد24

5541/73205511/819گلستان25

8392/62118402/711گيالن26

6011/88165901/916لرستان27

10153/171010053/29مازندران28

5891/84175731/818مركزي29

5631/76195411/720هرمزگان30

5821/82185771/817همدان31

5471/71215171/621يزد32

ف عنوان شاخص ها
دي

ر
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برآورد کل جمعیت نقاط 

روستایی و غیر ساکن 

استان های کشور   در سال 

1399 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

برآورد جمعیت مردان  

نقاط روستایی و غیر ساکن 

استان های کشور   در سال 

1399 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─10443100─20648100کل کشور1

ايجان شرقي2 10875/2685525/38آذرب

ايجان غربي3 11465/5565805/66آذرب

3871/87181971/918اردبيل4

5942/88153012/915اصفهان5

2020/98271021/027البرز6

1790/8728910/928ايالم7

3341/62221781/720بوشهر8

7963/86124003/812تهران9

3391/64211721/622چهارمحال و بختياري10

3241/57241651/623خراسان جنوبي11

17718/5818918/51خراسان رضوي12

3741/81191881/819خراسان شمالي13

11255/4575705/57خوزستان14

3481/69201761/721زنجان15

1440/7030730/730سمنان16

14717/1227427/12سيستان وبلوچستان17

14346/9437256/93فارس18

3021/46261541/526قزوين19

640/3131320/331قم20

4592/22162322/216كردستان21

12946/2756606/35كرمان22

4572/21172312/217كرمانشاه23

3271/58231651/623كهگيلويه وبويراحمد24

8704/21104364/210گلستان25

8924/3294464/39گيالن26

6112/96143082/914لرستان27

13716/6446896/64مازندران28

3161/53251601/525مركزي29

8384/06114274/111هرمزگان30

6203/00133113/013همدان31

1720/8329890/929يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

3233
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برآورد جمعیت زنان  

نقاط روستایی و غیر ساکن 

استان های کشور   در سال 

1399 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

برآورد کل جمعیت 

استان های کشور  در سال 

1400 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─84971100─10205100کل کشور1

ايجان شرقي2 5365/25840824/86آذرب

ايجان غربي3 5665/55634784/17آذرب

1901/861813141/522اردبيل4

2932/871553916/33اصفهان5

1000/982729603/511البرز6

880/86286060/731ايالم7

1551/522512711/523بوشهر8

3973/89121413416/61تهران9

1681/65219971/226چهارمحال و بختياري10

1591/56238341/028خراسان جنوبي11

8808/62169728/22خراسان رضوي12

1861/82199061/127خراسان شمالي13

5555/44749855/95خوزستان14

1721/692011171/325زنجان15

710/70307790/929سمنان16

7297/14231113/710سيستان وبلوچستان17

7096/95350946/04فارس18

1481/452613501/621قزوين19

310/303114231/720قم20

2272/221616922/018كردستان21

6346/21533834/09كرمان22

2262/211720092/413كرمانشاه23

1621/59227630/930كهگيلويه وبويراحمد24

4344/251019992/414گلستان25

4464/37925803/012گيالن26

3022/961418102/116لرستان27

6826/68434164/08مازندران28

1561/532414891/819مركزي29

4114/031119822/315هرمزگان30

3083/021317882/117همدان31

840/822912581/524يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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برآورد کل جمعیت نقاط 

شهری استان های کشور  

در سال 1400 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

برآورد کل جمعیت نقاط 

روستایی و غیر ساکن 

استان های کشور   در سال 

1400 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─20575100─64397100کل کشور1

ايجان شرقي2 30004/66610825/38آذرب

ايجان غربي3 23313/62811485/66آذرب

9321/45243821/918اردبيل4

48037/4635882/915اصفهان5

27584/2872011/027البرز6

4290/67311780/928ايالم7

9371/46233351/622بوشهر8

1334220/7217913/812تهران9

6591/02263381/621چهارمحال و بختياري10

5090/79293251/624خراسان جنوبي11

51948/07217788/61خراسان رضوي12

5340/83283711/819خراسان شمالي13

38726/01411135/47خوزستان14

7701/20253471/720زنجان15

6350/99271450/730سمنان16

16332/541214787/22سيستان وبلوچستان17

36675/69514266/93فارس18

10551/64222961/426قزوين19

13592/1114640/331قم20

12371/92154552/216كردستان21

20943/25912896/35كرمان22

15592/42134502/217كرمانشاه23

4330/67303291/623كهگيلويه وبويراحمد24

11311/76208684/210گلستان25

16972/64118824/39گيالن26

12031/87166062/914لرستان27

20493/181013666/64مازندران28

11761/83173131/525مركزي29

11381/77198444/111هرمزگان30

11741/82186133/013همدان31

10851/68211730/829يزد32

 عنوان شاخص ها

3637

ف
دي

ر
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 جمعیت استان های کشور  

در سرشماری سال 

1395 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

 جمعیت شهری استان های 

کشور در سرشماری سال 

1395 )هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─59147100─79926100کل کشور1

ايجان شرقي2 39104/9628094/756آذرب

ايجان غربي3 32654/1821363/618آذرب

12701/6228661/4623اردبيل4

51216/4345077/623اصفهان5

27123/41125134/257البرز6

5800/7313950/6731ايالم7

11631/5238361/4124بوشهر8

1326816/611245221/051تهران9

9481/2266071/0326چهارمحال و بختياري10

7691/0284540/7729خراسان جنوبي11

64358/1247017/952خراسان رضوي12

8631/1274840/8228خراسان شمالي13

47115/9535546/014خوزستان14

10571/3257111/2025زنجان15

7020/9305610/9527سمنان16

27753/51013462/2813سيستان وبلوچستان17

48516/1434025/755فارس18

12741/6219521/6122قزوين19

12921/62012302/0814قم20

16032/01811341/9216كردستان21

31654/0918593/1410كرمان22

19522/41314692/4812كرمانشاه23

7130/9293970/6730كهگيلويه وبويراحمد24

18692/3149961/6819گلستان25

25313/21216032/7111گيالن26

17612/21611351/9215لرستان27

32844/1718973/219مازندران28

14291/81911001/8617مركزي29

17762/2159721/6420هرمزگان30

17382/21710971/8618همدان31

11391/4249711/6421يزد32

3839

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت نقاط روستایی و غیر 

ساکن  استان های کشور  در 

سرشماری سال  1395 

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط نرخ رشد جمعیت 

استان های کشور طی دوره

1390-95 

)درصد(

رتبه

─1/24─20779100کل کشور1

ايجان شرقي2 11005/380/9720آذرب

ايجان غربي3 11295/471/1715آذرب

4041/9180/3526اردبيل4

6143/0150/9721اصفهان5

2001/0272/374البرز6

1850/9280/8023ايالم7

3271/6232/412بوشهر8

8153/9111/728تهران9

3401/6211/1517چهارمحال و بختياري10

3151/5263/021خراسان جنوبي11

17348/311/4311خراسان رضوي12

0/1130-3791/819خراسان شمالي13

11565/660/7824خوزستان14

3461/7200/8122زنجان15

1420/7302/166سمنان16

14296/931/837سيستان وبلوچستان17

14507/021/0818فارس18

3221/5241/1714قزوين19

620/3312/335قم20

4692/3171/4212كردستان21

13066/351/4910كرمان22

4842/3160/0728كرمانشاه23

3161/5251/609كهگيلويه وبويراحمد24

8734/2101/0119گلستان25

9284/590/4025گيالن26

6263/0140/0729لرستان27

13866/741/3313مازندران28

3301/6220/2227مركزي29

8053/9122/393هرمزگان30

0/2331-6413/113همدان31

1670/8291/1716يزد32

40

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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متوسط نرخ رشد جمعیت شهری  

استان های کشور  طی دوره

1390-95 

)درصد(

رتبه

متوسط نرخ رشد جمعیت روستایی 

استان های کشور  طی دوره

1390-95

)درصد(

رتبه

─0/68-─1/97کل کشور1

ايجان شرقي2 0/8015-1/7221آذرب

ايجان غربي3 0/3312-2/0213آذرب

2/1025-1/6323اردبيل4

2/9230-1/5827اصفهان5

2/6429-2/847البرز6

1/5418-2/0612ايالم7

0/039-3/483بوشهر8

1/4717-1/9515تهران9

1/8421-3/124چهارمحال و بختياري10

4/1121/573خراسان جنوبي11

1/75200/605خراسان رضوي12

2/0724-1/6224خراسان شمالي13

2/4128-2/0014خوزستان14

1/8922-2/3011زنجان15

0/4213-2/885سمنان16

1/60262/072سيستان وبلوچستان17

0/5914-1/8318فارس18

0/0710-1/6322قزوين19

2/34102/231قم20

1/5919-2/846كردستان21

1/92160/954كرمان22

3/9931-1/6225كرمانشاه23

2/7780/227كهگيلويه وبويراحمد24

1/90170/038گلستان25

1/1716-1/3828گيالن26

1/6320-1/0729لرستان27

0/0811-2/449مازندران28

2/2326-1/0331مركزي29

4/2710/416هرمزگان30

2/2727-1/0730همدان31

2/0423-1/7719يزد32

4243

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت نوباوگان

 4-0 ساله استان های 

کشور  در سرشماری سال 

1395

سهم نسبی 

در جمعیت 

استان های 

کشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت کودکان

 9-5 ساله استان های 

کشور  در سرشماری سال 

1395

سهم نسبی 

در جمعیت 

استان های 

کشور 

)درصد(

رتبه

─64112778/021─70930048/874کل کشور1

ايجان شرقي2 3208568/21233032517/820آذرب

ايجان غربي3 3066079/39152797918/615آذرب

1086148/55191011428/017اردبيل4

4019047/85253687697/225اصفهان5

2069937/63271949557/226البرز6

490348/4520447507/721ايالم7

11724010/08111037288/910بوشهر8

9669737/29288933626/728تهران9

934159/8613814868/613چهارمحال و بختياري10

8497311/054704719/27خراسان جنوبي11

66745210/3765649048/812خراسان رضوي12

8724410/1110800279/34خراسان شمالي13

48416110/2894342259/26خوزستان14

966559/1417838567/918زنجان15

542447/7226499747/127سمنان16

41870915/09235432512/82سيستان وبلوچستان17

4020148/29223781437/819فارس18

1090468/5618981847/722قزوين19

12960510/03121109578/614قم20

1525719/52141418538/811كردستان21

1420074/49311274314/031كرمان22

31545416/16129045214/91كرمانشاه23

7370910/347660779/35كهگيلويه وبويراحمد24

19213210/2881671788/99گلستان25

1461525/78301505876/030گيالن26

1623199/22161428058/116لرستان27

2175906/63292162446/629مازندران28

1127797/89241036017/224مركزي29

20687911/6531755169/93هرمزگان30

1468868/45211299767/523همدان31

11878710/4351032579/18يزد32

4445

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت نوجوانان

 14-10 ساله استان های 

کشور  در سرشماری سال 

1395

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

جمعیت جوانان

 29-15 ساله استان های 

کشور  در سرشماری سال 

1395

سهم نسبی 

در جمعیت 

استان های 

کشور 

)درصد(

رتبه

─2005300925/09─56883847/117کل کشور1

ايجان شرقي2 2698876/902091781723/528آذرب

ايجان غربي3 2513587/701085630326/212آذرب

904817/121732801225/816اردبيل4

3328736/5027120785423/626اصفهان5

1780066/562664624123/825البرز6

407927/031915781727/27ايالم7

843477/251630967026/69بوشهر8

8222166/2029311803723/527تهران9

715817/551224692126/114چهارمحال و بختياري10

620648/07520266426/410خراسان جنوبي11

4962067/719161686125/120خراسان رضوي12

686377/95622589226/213خراسان شمالي13

3695367/847127634827/18خوزستان14

724136/852226907125/417زنجان15

461916/582519339727/56سمنان16

29075510/48278807028/43سيستان وبلوچستان17

3328076/8621122375825/219فارس18

898297/051831584224/821قزوين19

946707/331433524325/915قم20

1312778/19450903831/82كردستان21

1136513/593142525813/431كرمان22

25095812/85185472343/81كرمانشاه23

554617/78819765327/75كهگيلويه وبويراحمد24

1418017/591147210625/318گلستان25

1530396/053057698322/830گيالن26

1278617/261546403326/411لرستان27

2068376/302876435823/329مازندران28

955176/682334637524/224مركزي29

1462658/23349822228/04هرمزگان30

1159626/672443034524/822همدان31

851067/481327809724/423يزد32

47 46

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت میانساالن

 64-30 ساله استان های 

کشور  در سرشماری سال 

1395

سهم نسبی 

در جمعیت 

استان های 

کشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت کهنساالن 65 ساله 

و بیشتر استان های کشور  

در سرشماری سال 1395

سهم نسبی 

در جمعیت 

استان های 

کشور 

)درصد(

رتبه

─48715186/095─3580907844/8کل کشور1

ايجان شرقي2 181476546/4282830767/27آذرب

ايجان غربي3 138694842/48221842125/619آذرب

56065144/1314815206/413اردبيل4

244819247/8173612587/18اصفهان5

133459149/2061516145/622البرز6

25522143/9915325445/620ايالم7

49940442/9320490114/228بوشهر8

656470649/4859023436/810تهران9

39958042/1624547805/818چهارمحال و بختياري10

29579138/4728529356/99خراسان جنوبي11

272933542/42233597435/621خراسان رضوي12

35405741/0226472355/523خراسان شمالي13

193792341/14252083164/427خوزستان14

46485243/9616706146/712زنجان15

31139344/3413471616/711سمنان16

83395730/0530891983/230سيستان وبلوچستان17

221787745/72112966756/114فارس18

58407545/8510767856/015قزوين19

55813243/1918636764/925قم20

88989955/5121277968/03كردستان21

69748622/0431971783/131كرمان22

129193866/1711611938/32كرمانشاه23

28730640/2927328464/626كهگيلويه وبويراحمد24

80290342/9619926995/024گلستان25

127927850/5532246578/91گيالن26

76051843/20171031135/917لرستان27

163031349/6542482407/65مازندران28

66311946/3991080847/64مركزي29

67995638/2829695773/929هرمزگان30

78851445/36121265517/36همدان31

48639842/7221668885/916يزد32

48

ف
دي

ر

49
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تعداد کل خانوار 

 استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد خانوار شهری 

استان های کشور  در 

سرشماری 

سال 1395

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─18125488100─24196035100کل کشور1

ايجان شرقي2 12230285/0568871434/96آذرب

ايجان غربي3 9359563/8786311033/58آذرب

3774231/56222568951/423اردبيل4

16074826/64314116247/83اصفهان5

8561163/54107930244/47البرز6

1593100/66311096480/630ايالم7

3218261/33252370251/324بوشهر8

428856317/721405250722/41تهران9

2704341/12261758421/026چهارمحال و بختياري10

2239840/93281290360/729خراسان جنوبي11

19387038/01214221097/82خراسان رضوي12

2547471/05271432190/828خراسان شمالي13

12806455/2959853615/45خوزستان14

3219831/33242177131/225زنجان15

2155710/89291697550/927سمنان16

7048882/91123348081/817سيستان وبلوچستان17

14430275/96410224025/64فارس18

3971651/64202950191/620قزوين19

3835321/59213653342/013قم20

4713101/95183372401/916كردستان21

9327213/8595511413/010كرمان22

5768612/38134406042/412كرمانشاه23

1863200/77301032700/631كهگيلويه وبويراحمد24

5502492/27143012731/719گلستان25

8513823/52115374173/011گيالن26

5090252/10163339541/818لرستان27

10847984/4876246613/49مازندران28

4558661/88193464681/914مركزي29

4936602/04172756191/522هرمزگان30

5388032/23153436061/915همدان31

3406571/41232906681/621يزد32

5051

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد خانوار روستایی 

 استان های کشور  در 

سرشماری

 سال 1395

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد خانوار غیرساکن

 استان های کشور  در 

سرشماری 

سال 1395

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─15608100─6054939100کل کشور1

ايجان شرقي2 3358785/55670/024آذرب

ايجان غربي3 3048375/038160/122آذرب

1204811/9918470/320اردبيل4

1957013/23131571/017اصفهان5

629951/0427970/619البرز6

495420/82291200/818ايالم7

842651/39255363/410بوشهر8

2353973/89116594/27تهران9

944271/56241651/116چهارمحال و بختياري10

949471/572310/029خراسان جنوبي11

5164198/5311751/115خراسان رضوي12

1111911/84193372/213خراسان شمالي13

2941774/86911077/14خوزستان14

1042691/722110/029زنجان15

458160/763000/031سمنان16

3692266/1058545/55سيستان وبلوچستان17

4150856/863554035/51فارس18

1021441/692220/027قزوين19

181960/303120/027قم20

1340662/211740/026كردستان21

3802876/28412938/33كرمان22

1349152/231613428/62كرمانشاه23

825581/36264923/212كهگيلويه وبويراحمد24

2484224/10105543/58گلستان25

3139575/19780/123گيالن26

1745252/88155463/59لرستان27

4601317/60260/025مازندران28

1093781/8120200/121مركزي29

2173213/59127204/66هرمزگان30

1946983/22144993/211همدان31

496880/82283011/914يزد32

5253

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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بعد خانوار استان های 

کشور  در سرشماری 

سال  1395 )نفر(

رتبه

بعد خانوار شهری 

استان های کشور در 

سرشماری 

سال 1395 )نفر(

رتبه

بعد خانوار روستایی 

استان های کشور در 

سرشماری 

سال 1395 )نفر(

رتبه

─3/42─3/26─3/30کل کشور1

ايجان شرقي2 3/20253/17283/2824آذرب

ايجان غربي3 3/4983/38103/706آذرب

3/37173/37133/3620اردبيل4

3/19263/19253/1327اصفهان5

3/17273/17273/1725البرز6

3/6443/6043/725ايالم7

3/6153/5353/863بوشهر8

3/09293/07293/4613تهران9

3/5073/4583/608چهارمحال و بختياري10

3/43103/5273/3222خراسان جنوبي11

3/32203/31193/3618خراسان رضوي12

3/39143/38113/4017خراسان شمالي13

3/6833/6133/911خوزستان14

3/28213/27223/3221زنجان15

3/26223/30213/1028سمنان16

3/9414/0213/872سيستان وبلوچستان17

3/36183/33183/4514فارس18

3/21243/23233/1526قزوين19

3/37163/37143/4216قم20

3/40113/36153/5012كردستان21

3/39133/37123/4315كرمان22

3/38153/33173/5510كرمانشاه23

3/8323/8523/804كهگيلويه وبويراحمد24

3/40123/30203/5111گلستان25

2/97312/98312/9531گيالن26

3/4693/4093/579لرستان27

3/03303/04303/0130مازندران28

3/14283/17263/0129مركزي29

3/6063/5363/697هرمزگان30

3/23233/19243/2823همدان31

3/34193/34163/3619يزد32

545556

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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میزان سالخوردگی 

جمعیت استان های کشور  

)نسبت 65 ساله و بیشتر 

به کل ( در سرشماری 

سال  1395 )درصد(

رتبه

نسبت سالخوردگی جمعیت 

استان های کشور  )جمعیت 

60ساله و بیشتر به زیر 

15سال( در سرشماری سال 

1395 )درصد(

رتبه

نسبت جوانی جمعیت 

استان های کشور  )سهم 

جمعیت زیر 15 سال به 

کل( در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

─24/0─38/6─6/1کل کشور1

ايجان شرقي2 7/2746/9722/97آذرب

ايجان غربي3 5/61933/42025/710آذرب

6/41339/71323/626اردبيل4

7/1849/4521/63اصفهان5

5/62241/71021/418البرز6

5/62036/71623/230ايالم7

4/22826/12826/222بوشهر8

6/81051/7320/211تهران9

5/81833/41926/023چهارمحال و بختياري10

6/9934/51828/313خراسان جنوبي11

5/62131/62226/91خراسان رضوي12

5/52331/12327/330خراسان شمالي13

4/42725/82927/34خوزستان14

6/71240/91223/918زنجان15

6/71146/6821/423سمنان16

3/23012/73138/36سيستان وبلوچستان17

6/11441/21122/92فارس18

6/01538/31523/329قزوين19

4/92529/72425/927قم20

8/0338/91423/925كردستان21

3/13128/92627/15كرمان22

8/3246/0921/815كرمانشاه23

4/62626/12727/427كهگيلويه وبويراحمد24

5/02429/12526/816گلستان25

8/9174/6117/812گيالن26

5/91735/91724/614لرستان27

7/6558/5219/58مازندران28

7/6449/9421/820مركزي29

3/92920/33029/89هرمزگان30

7/3647/8622/617همدان31

5/91632/62127/020يزد32

575859

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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نسبت جنسی  جمعیت 

استان های کشور  

)جمعیت مردان به 

زنان( در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

میزان سالخوردگی 

جمعیت شهری )نسبت 

65 ساله و بیشتر به کل( 

در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

نسبت سالخوردگی 

جمعیت شهری )جمعیت 

60ساله و بیشتر به زیر 

15سال( در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

─39─5/8─103کل کشور1

ايجان شرقي2 10496/93485آذرب

ايجان غربي3 103115/5143515آذرب

10535/4163416اردبيل4

103146/84494اصفهان5

103155/5154110البرز6

104105/1203418ايالم7

11413/9282428بوشهر8

101287/02543تهران9

10485/5133417چهارمحال و بختياري10

103185/0222727خراسان جنوبي11

102265/2193121خراسان رضوي12

101294/6262825خراسان شمالي13

103194/5272826خوزستان14

102246/093812زنجان15

103126/010439سمنان16

102252/6311231سيستان وبلوچستان17

103166/08438فارس18

10455/1213419قزوين19

10474/8252924قم20

103205/3173514كردستان21

10544/9243023كرمان22

102236/17447كرمانشاه23

103213/6292229كهگيلويه وبويراحمد24

101305/0233220گلستان25

100317/31641گيالن26

103175/7123713لرستان27

101276/75542مازندران28

103135/8114011مركزي29

10463/1301830هرمزگان30

103226/66476همدان31

10625/3183022يزد32

6061

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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نسبت جوانی جمعیت 

شهری )سهم جمعیت 

زیر 15 سال به کل( 

در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

نسبت جنسی  جمعیت 

شهری )جمعیت 

مردان به زنان( در 

سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

میزان سالخوردگی 

جمعیت روستایی )نسبت

 65 ساله و بیشتر به 

کل( در سرشماری سال 

1395 )درصد(

رتبه

─6/8─101/8─23کل کشور1

ايجان شرقي2 2223102/3168/014آذرب

ايجان غربي3 2512101/6225/923آذرب

2417103/858/59اردبيل4

2126102/6149/06اصفهان5

2127102/4157/116البرز6

2320102/9116/717ايالم7

276109/815/126بوشهر8

2029100/5284/429تهران9

2513102/7126/222چهارمحال و بختياري10

283103/289/54خراسان جنوبي11

2611101/0246/718خراسان رضوي12

269101/1236/619خراسان شمالي13

267102/1194/330خوزستان14

2319102/1188/112زنجان15

2128101/6219/63سمنان16

361103/763/831سيستان وبلوچستان17

2222102/0206/320فارس18

2318103/478/87قزوين19

268103/198/311قم20

2416102/2177/815كردستان21

2610104/245/425كرمان22

2224100/8268/113كرمانشاه23

275103/0105/924كهگيلويه وبويراحمد24

2414100/1305/027گلستان25

183199/03111/62گيالن26

2415100/9256/221لرستان27

1930100/2298/78مازندران28

2221102/71313/31مركزي29

282105/124/928هرمزگان30

2225100/7278/510همدان31

274104/539/25يزد32

636465

ف
دي

ر
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نسبت سالخوردگی 

جمعیت روستایی )جمعیت 

60ساله و بیشتر به زیر 

15سال( در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

نسبت جوانی جمعیت 

روستایی )سهم 

جمعیت زیر 15 سال به 

کل( در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

نسبت جنسی  جمعیت 

روستایی )جمعیت 

مردان به زنان( در 

سرشماری سال 1395 

)درصد(

رتبه

─105─27─37کل کشور1

ايجان شرقي2 4516251610710آذرب

ايجان غربي3 3123281110613آذرب

51824221079اردبيل4

555232510711اصفهان5

481222281115البرز6

4217232310518ايالم7

312425141271بوشهر8

282625151124تهران9

322229810516چهارمحال و بختياري10

461528910227خراسان جنوبي11

322130410422خراسان رضوي12

352029610130خراسان شمالي13

213031310515خوزستان14

4614251810325زنجان15

60422271106سمنان16

143140110131سيستان وبلوچستان17

3718251710517فارس18

52723241078قزوين19

50924211202قم20

4713242010521كردستان21

282729710519كرمان22

53622261077كرمانشاه23

3125281010228كهگيلويه وبويراحمد24

262829510229گلستان25

931183110326گيالن26

3519261210712لرستان27

643203010323مازندران28

862212910520مركزي29

232931210324هرمزگان30

4910241910614همدان31

491126131163يزد32

ف
دي

ر
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 مهاجرت رویداده بر 

حسب استان مقصد 

)داخلی و بین استانی و 

خارجی( در کل دوره  

95-1390 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

 مهاجرت رویداده بر

 حسب استان مبدا

 )داخلی و بین استانی(

 در کل دوره 

 95-1390 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─4174023100─4300988100کل کشور1

ايجان شرقي2 1542783/681718924/16آذرب

ايجان غربي3 1257912/9101379543/39آذرب

561411/326760911/821اردبيل4

2992847/032652886/44اصفهان5

2604636/141498393/67البرز6

291840/731403041/030ايالم7

873312/017691581/722بوشهر8

84492519/6162333114/91تهران9

471611/130681351/623چهارمحال و بختياري10

623651/524647191/625خراسان جنوبي11

3148597/323016547/22خراسان رضوي12

494991/229647141/626خراسان شمالي13

1617153/862408865/85خوزستان14

557961/327619791/527زنجان15

714681/723400531/031سمنان16

827831/9181122842/715سيستان وبلوچستان17

2531755/952654126/43فارس18

963202/213945482/319قزوين19

778131/822483141/228قم20

1127512/6121236883/012كردستان21

949442/2141129052/714كرمان22

946882/2151289003/111كرمانشاه23

539081/328657871/624كهگيلويه وبويراحمد24

892522/1161068142/617گلستان25

1578843/771437593/48گيالن26

579251/3251218812/913لرستان27

1482693/491364753/310مازندران28

826891/919867902/120مركزي29

1163382/711952802/318هرمزگان30

797861/9211117702/716همدان31

822031/920434191/029يزد32

6970

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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 مهاجرین درون 

استانی هریك از

استان ها در کل دوره 

95-1390 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مهاجرین بین استانی و 

خارجی وارد شده به 

استان در کل دوره  

95-1390 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─2189919100─1136603100کل کشور1

ايجان شرقي2 1039249/16503542/313آذرب

ايجان غربي3 896457/97361461/720آذرب

314662/824246751/126اردبيل4

16214814/341371366/33اصفهان5

464024/1172140619/82البرز6

172381/530119460/531ايالم7

382733/420490582/214بوشهر8

27269924/0157222626/11تهران9

292912/626178700/829چهارمحال و بختياري10

334592/922289061/324خراسان جنوبي11

19386817/121209915/54خراسان رضوي12

277032/427217961/028خراسان شمالي13

1053959/35563202/611خوزستان14

314862/823243101/127زنجان15

174311/529540372/512سمنان16

526574/614301261/423سيستان وبلوچستان17

17247815/23806973/75فارس18

596305/212366901/719قزوين19

67060/631711073/27قم20

740706/510386811/818كردستان21

646885/711302561/422كرمان22

513474/515433412/016كرمانشاه23

396643/519142440/730كهگيلويه وبويراحمد24

549664/813342861/621گلستان25

822047/28756803/56گيالن26

304092/725275161/325لرستان27

774126/89708573/28مازندران28

366643/221460252/115مركزي29

477284/216686103/19هرمزگان30

401343/518396521/817همدان31

198841/728623192/810يزد32

7172

ف عنوان شاخص ها
دي

ر
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 مهاجرین خارجی وارد 

شده به استان در  کل 

دوره 95-1390 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

 مهاجرین بین استانی 

وارد شده به استان در  

کل دوره 1390-95 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─2079090100─110829100کل کشور1

ايجان شرقي2 6310/618497232/413آذرب

ايجان غربي3 8200/715353261/720آذرب

1870/227244881/226اردبيل4

83347/521288026/23اصفهان5

61195/5620794210/02البرز6

930/130118530/631ايالم7

46054/27444532/115بوشهر8

5119046/2152103625/11تهران9

2160/226176540/829چهارمحال و بختياري10

780/131288281/423خراسان جنوبي11

77607/031132315/44خراسان رضوي12

1010/128216951/028خراسان شمالي13

16341/511546862/611خوزستان14

2970/323240131/227زنجان15

3940/422536432/612سمنان16

8530/814292731/422سيستان وبلوچستان17

71136/44735843/56فارس18

6210/619360691/719قزوين19

67786/15643293/19قم20

8610/813378201/818كردستان21

30982/88271581/325كرمان22

4710/420428702/116كرمانشاه23

2790/324139650/730كهگيلويه وبويراحمد24

4140/421338721/621گلستان25

6880/617749923/65گيالن26

980/129274181/324لرستان27

7910/716700663/47مازندران28

13711/212446542/114مركزي29

28662/69657443/28هرمزگان30

2650/225393871/917همدان31

18031/610605162/910يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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مهاجرین بین استانی خارج 

شده از استان در  کل دوره

 95-1390 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

خالص مهاجرین )بین استانی و 

خارجی( وارد شده به استان 

در  کل دوره 95-1390 )نفر(

رتبه

─126965─3037420100کل کشور1

ايجان شرقي2 1761423-679682/210آذرب

ايجان غربي3 1216319-483091/617آذرب

1995025-446251/520اردبيل4

1031403/45339964اصفهان5

1034373/441106242البرز6

1112017-230660/830ايالم7

308851/026181738بوشهر8

35063211/512215941تهران9

2097426-388441/322چهارمحال و بختياري10

235413-312601/025خراسان جنوبي11

1077863/531320510خراسان رضوي12

1521521-370111/223خراسان شمالي13

7917131-1354914/52خوزستان14

618315-304931/027زنجان15

226220/731314155سمنان16

2950127-596272/012سيستان وبلوچستان17

1223720-929343/16فارس18

349181/124177212قزوين19

416081/421294996قم20

1093716-496181/616كردستان21

1796124-482171/618كرمان22

3421229-775532/68كرمانشاه23

1187918-261230/928كهگيلويه وبويراحمد24

1756222-518481/714گلستان25

615552/011141259گيالن26

6395630-914723/07لرستان27

590631/9131179411مازندران28

410114-501261/715مركزي29

475521/619210587هرمزگان30

3198428-716362/49همدان31

235350/829387843يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

7576
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نرخ مهاجرت متوسط 

ساالنه به استان طی 

دوره 1390-95 )نفر 

مهاجر در هر هزار نفر 

-در سال(

رتبه

سهم جمعیت روستایی 

از جمعیت استان  در 

سرشماری سال 1395 

)درصد(

رتبه

سهم جمعیت شهری از 

جمعیت استان  )نرخ 

شهرنشینی( در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

رتبه

─74─26─0/33کل کشور1

ايجان شرقي2 0/931728197212-آذرب

ايجان غربي3 0/761635136519-آذرب

3/132332156816-اردبيل4

1/3681228884اصفهان5

8/682729933البرز6

3/872932166817-ايالم7

3/30628207213بوشهر8

3/535630942تهران9

4/543036116421-چهارمحال و بختياري10

0/62154185924-خراسان جنوبي11

0/421127217311خراسان رضوي12

3/38254455627-خراسان شمالي13

3/35242424758-خوزستان14

1/181933146718-زنجان15

9/4912026806سمنان16

2/17225114831-سيستان وبلوچستان17

0/521330177015-فارس18

0/291225227510قزوين19

4/864531951قم20

1/442029187114-كردستان21

1/17184175925-كرمان22

3/47272523759-كرمانشاه23

3/43264445628-كهگيلويه وبويراحمد24

1/88214725330-گلستان25

1/12937106322گيالن26

7/103135126420-لرستان27

0/75104265826مازندران28

0/56142325777-مركزي29

2/5174535529هرمزگان30

3/58283796323-همدان31

7/2731527855يزد32

7879

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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کل جمعیت مرد و زن 

6ساله و بیشتر استان های 

کشور  در سرشماری سال 

1395 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مرد و زن باسواد 6ساله و 

بیشتر استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─62666760100─71506392100کل کشور1

ايجان شرقي2 35261484/9629865414/86آذرب

ايجان غربي3 29007064/1823796573/89آذرب

11410421/6219477971/522اردبيل4

46434986/5341758456/73اصفهان5

24660803/41022743973/610البرز6

5220730/7314433510/731ايالم7

10246041/4239140411/523بوشهر8

1211810516/911125849018/01تهران9

8371381/2267090751/126چهارمحال و بختياري10

6690110/9285806270/929خراسان جنوبي11

56490917/9250323528/02خراسان رضوي12

7593971/1276323331/027خراسان شمالي13

41362555/8535694755/75خوزستان14

9432351/3258001681/325زنجان15

6376920/9295834250/928سمنان16

22795733/21217331922/812سيستان وبلوچستان17

43724356/1438839106/24فارس18

11446131/62010146671/620قزوين19

11392771/62210108881/621قم20

14348472/01811695521/918كردستان21

27861603/9923803753/88كرمان22

17711692/51314972142/413كرمانشاه23

6255860/9305276880/830كهگيلويه وبويراحمد24

16416042/31414134422/314گلستان25

23545423/31120560873/311گيالن26

15688002/21513018162/117لرستان27

30233424/2726813184/37مازندران28

12956001/81911271511/819مركزي29

15322782/11713459522/115هرمزگان30

15647382/21613293702/116همدان31

9977531/4249065641/424يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

8081
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مرد و زن  بی سواد 6ساله 

و بیشتر استان های کشور  

در سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

کل جمعیت مردان 6ساله 

و بیشتر استان های کشور  

در سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─36167826100─8795553100کل کشور1

ايجان شرقي2 5383496/1517909185/06آذرب

ايجان غربي3 5195275/9614702354/18آذرب

1926472/2175828451/621اردبيل4

4658065/3823544246/53اصفهان5

1901782/21812501833/510البرز6

786150/9302652370/731ايالم7

1099021/2265497521/523بوشهر8

8540989/71608305216/81تهران9

1278421/5234251701/226چهارمحال و بختياري10

881811/0293388460/928خراسان جنوبي11

6108846/9228412827/92خراسان رضوي12

1267491/4243801751/127خراسان شمالي13

5647336/4320926755/85خوزستان14

1429291/6214759721/325زنجان15

540050/6313236730/929سمنان16

5436496/2411471923/212سيستان وبلوچستان17

4873565/5722151786/14فارس18

1297061/5225839601/620قزوين19

1205961/4255802051/622قم20

2651043/0147264922/018كردستان21

4005244/6914240903/99كرمان22

2735443/1128932772/513كرمانشاه23

977291/1273162310/930كهگيلويه وبويراحمد24

2278802/6168221942/314گلستان25

2981993/41111777313/311گيالن26

2664803/0137928252/215لرستان27

3413583/91015210114/27مازندران28

1681941/9206566221/819مركزي29

1857862/1197818122/217هرمزگان30

2348922/7157904092/216همدان31

901111/0285141581/424يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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مردان باسواد 6ساله و 

بیشتر استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مردان  بی سواد 6ساله و 

بیشتر استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─3226518100─32912917100کل کشور1

ايجان شرقي2 16001424/961899415/95آذرب

ايجان غربي3 12972883/981717785/39آذرب

5174061/622650832/019اردبيل4

21814036/631719365/38اصفهان5

11776443/610711832/218البرز6

2364440/731287260/930ايالم7

5053561/523439311/426بوشهر8

575660617/5132306010/01تهران9

3806231/226444121/424چهارمحال و بختياري10

3064380/928322361/029خراسان جنوبي11

26118397/922260127/02خراسان رضوي12

3339871/027459351/423خراسان شمالي13

18841455/752071586/44خوزستان14

4250121/325508561/621زنجان15

3023800/929211160/731سمنان16

9314302/8122140316/63سيستان وبلوچستان17

20300386/241842235/76فارس18

5375221/620462311/422قزوين19

5316861/621443121/425قم20

6381521/918881802/714كردستان21

12465033/891743755/47كرمان22

7981792/413947282/913كرمانشاه23

2821550/930339301/128كهگيلويه وبويراحمد24

7447732/314772282/416گلستان25

10722303/3111052933/311گيالن26

6916862/1171007283/112لرستان27

13984274/271220723/810مازندران28

5980721/819583601/820مركزي29

7089392/215724162/217هرمزگان30

7085472/216815662/515همدان31

4778651/524354821/127يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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کل جمعیت زنان 6ساله و 

بیشتر استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

زنان باسواد 6ساله و 

بیشتر استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─29753843100─35338566100کل کشور1

ايجان شرقي2 17352304/9613863994/76آذرب

ايجان غربي3 14304714/0810823693/610آذرب

5581971/6224303911/422اردبيل4

22890746/5319944426/73اصفهان5

12158973/41010967533/79البرز6

2568360/7312069070/731ايالم7

4748521/3244086851/424بوشهر8

603505317/11550188418/51تهران9

4119681/2263284521/126چهارمحال و بختياري10

3301650/9282741890/929خراسان جنوبي11

28078097/9224205138/12خراسان رضوي12

3792221/1272983461/027خراسان شمالي13

20435805/8516853305/75خوزستان14

4672631/3253751561/325زنجان15

3140190/9292810450/928سمنان16

11323813/2128017622/712سيستان وبلوچستان17

21572576/1418538726/24فارس18

5606531/6204771451/621قزوين19

5590721/6214792021/620قم20

7083552/0185314001/818كردستان21

13620703/9911338723/88كرمان22

8778922/5136990352/313كرمانشاه23

3093550/9302455330/830كهگيلويه وبويراحمد24

8194102/3146686692/214گلستان25

11768113/3119838573/311گيالن26

7759752/2156101302/117لرستان27

15023314/3712828914/37مازندران28

6389781/8195290791/819مركزي29

7504662/1176370132/115هرمزگان30

7743292/2166208232/116همدان31

4835951/4234286991/423يزد32

8687

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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زنان  بی سواد 6ساله 

و بیشتر استان های 

کشور  در سرشماری 

سال 1395 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

نرخ باسوادی مردان 

استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 

)درصد(

رتبه

نرخ باسوادی زنان 

استان های کشور در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

─84/2─91/0─5569035100کل کشور1

ايجان شرقي2 3484086/3489/32179/922آذرب

ايجان غربي3 3477496/2588/22675/729آذرب

1275642/31788/82577/128اردبيل4

2938705/3892/7587/15اصفهان5

1189952/11894/2290/22البرز6

498890/93089/12480/619ايالم7

659711/22691/9986/17بوشهر8

5310389/5194/6191/21تهران9

834301/52389/51979/723چهارمحال و بختياري10

559451/02890/41683/015خراسان جنوبي11

3848726/9291/9886/26خراسان رضوي12

808141/52487/92778/726خراسان شمالي13

3575756/4390/01782/517خوزستان14

920731/72189/32280/320زنجان15

328890/63193/4389/53سمنان16

3296185/9681/23170/831سيستان وبلوچستان17

3031335/4791/61085/98فارس18

834751/52292/0685/111قزوين19

762841/42591/61185/79قم20

1769243/21387/82875/030كردستان21

2261494/1987/52983/214كرمان22

1788163/21289/42079/624كرمانشاه23

637991/12789/22379/425كهگيلويه وبويراحمد24

1506522/71690/61581/618گلستان25

1929063/51191/01383/613گيالن26

1657523/01487/23078/627لرستان27

2192863/91091/9785/410مازندران28

1098342/02091/11282/816مركزي29

1133702/01990/71484/912هرمزگان30

1533262/81589/61880/221همدان31

546291/02992/9488/64يزد32

90 8889

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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نرخ باسوادی جمعیت 

کل در سرشماری سال 

1395 )درصد(

رتبه

نرخ باسوادی جمعیت 

شهری  در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

نرخ باسوادی جمعیت 

روستایی  در سرشماری 

سال 1395 )درصد(

رتبه

─78/5─90/8─87/6کل کشور1

ايجان شرقي2 84/72388/12575/821آذرب

ايجان غربي3 82/02986/22974/029آذرب

83/12787/32774/128اردبيل4

89/9591/01282/19اصفهان5

92/2292/8385/02البرز6

84/92088/42477/518ايالم7

89/2690/81485/31بوشهر8

92/9193/5184/34تهران9

84/72288/72377/419چهارمحال و بختياري10

86/81592/2679/115خراسان جنوبي11

89/1792/0981/110خراسان رضوي12

83/32689/61875/126خراسان شمالي13

86/31689/71775/524خوزستان14

84/82189/32075/723زنجان15

91/5393/2284/53سمنان16

76/03184/23168/231سيستان وبلوچستان17

88/8891/51082/57فارس18

88/61191/41180/612قزوين19

88/7989/22179/614قم20

81/53085/33072/330كردستان21

85/41889/31979/913كرمان22

84/52487/62675/425كرمانشاه23

84/42590/01677/420كهگيلويه وبويراحمد24

86/11790/41581/011گلستان25

87/31392/5478/516گيالن26

83/02886/92875/722لرستان27

88/71092/1784/06مازندران28

87/01490/81374/427مركزي29

87/81292/4582/38هرمزگان30

85/01989/12277/917همدان31

90/9492/0884/15يزد32

919293

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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سهم نسبی باسوادان دوره 

وزی از  ابتدایی و سوادآم

کل جمعیت 6ساله و بیشتر 

باسواد استان های کشور   

در سرشماری سال 1395 

)درصد(

رتبه

سهم نسبی باسوادان دوره 

راهنمایی از کل جمعیت 

6ساله و بیشتر باسواد 

استان های کشور   در 

سرشماری سال 1395 

)درصد(

رتبه

سهم نسبی باسوادان دوره 

متوسطه از کل جمعیت 

6ساله و بیشتر باسواد 

استان های کشور   در 

سرشماری سال 1395 

)درصد(

رتبه

─8/8─18/1─29/1کل کشور1

ايجان شرقي2 32/11118/6179/015آذرب

ايجان غربي3 36/1520/629/29آذرب

31/91218/9149/013اردبيل4

27/72317/2237/730اصفهان5

23/33017/0259/111البرز6

25/52714/0317/829ايالم7

26/42517/0249/56بوشهر8

21/83115/6298/322تهران9

30/91418/6168/916چهارمحال و بختياري10

36/2416/6268/519خراسان جنوبي11

34/9619/578/223خراسان رضوي12

36/7219/2118/321خراسان شمالي13

31/01319/21010/04خوزستان14

33/4918/9128/126زنجان15

25/62615/5308/124سمنان16

44/0119/4810/42سيستان وبلوچستان17

27/72419/399/47فارس18

30/41819/768/125قزوين19

30/81518/0218/520قم20

36/3320/249/112كردستان21

27/82217/42210/23كرمان22

29/91918/9138/718كرمانشاه23

28/12116/0289/110كهگيلويه وبويراحمد24

33/6820/339/75گلستان25

24/92819/958/917گيالن26

29/12018/5199/28لرستان27

23/82918/3209/014مازندران28

30/61618/5188/027مركزي29

33/11018/71511/01هرمزگان30

34/0721/118/028همدان31

30/51716/0277/531يزد32

949596

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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سهم نسبی باسوادان 

دیپلم و  پیش دانشگاهی 

از کل جمعیت 6ساله و 

بیشتر باسواد استان های 

کشور   در سرشماری سال 

1395 )درصد(

رتبه

سهم نسبی باسوادان 

دوره عالی از کل 

جمعیت 6ساله و بیشتر 

باسواد استان های کشور 

  در سرشماری سال 

1395 )درصد(

رتبه

سهم جمعیت نسبی اقلیت 

های غیرمسلمان در 

سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه

─0/25─21/7─21/9کل کشور1

ايجان شرقي2 20/01919/9210/1329آذرب

ايجان غربي3 16/72917/1280/277آذرب

19/12220/7140/1327اردبيل4

23/9423/1100/323اصفهان5

27/2123/290/304البرز6

23/2728/910/1814ايالم7

22/4823/970/209بوشهر8

26/1227/930/511تهران9

20/21620/9130/1621چهارمحال و بختياري10

17/62720/6160/1912خراسان جنوبي11

19/62117/5270/1424خراسان رضوي12

16/63018/8240/1425خراسان شمالي13

20/11719/3230/1910خوزستان14

18/82420/3190/1328زنجان15

21/71328/620/1716سمنان16

13/73112/0310/1911سيستان وبلوچستان17

21/61421/5110/296فارس18

22/01119/5220/1620قزوين19

19/02323/280/1030قم20

17/12817/1290/1523كردستان21

23/5520/5170/305كرمان22

21/91220/4180/228كرمانشاه23

20/11826/340/1715كهگيلويه وبويراحمد24

18/42617/6260/1426گلستان25

24/7321/3120/1031گيالن26

22/21020/7150/1618لرستان27

23/4625/050/1813مازندران28

22/4920/1200/1619مركزي29

19/82016/9300/1717هرمزگان30

18/52518/2250/1622همدان31

21/41524/160/502يزد32

98

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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سهم جمعیتی مسیحیان در 

سرشماری سال 1395  )درصد(
رتبه

سهم جمعیتی کلیمیان در سرشماری 

سال 1395 )درصد(
رتبه

─0/012─0/16کل کشور1

ايجان شرقي2 0/11240/00127آذرب

ايجان غربي3 0/2320/00119آذرب

0/11210/00213اردبيل4

0/1730/0203اصفهان5

0/12140/0028البرز6

0/1560/00120ايالم7

0/1640/00215بوشهر8

0/3310/0382تهران9

0/13120/00128چهارمحال و بختياري10

0/13110/00122خراسان جنوبي11

0/11220/0029خراسان رضوي12

0/12160/00216خراسان شمالي13

0/1470/00117خوزستان14

0/10270/00031زنجان15

0/11230/0027سمنان16

0/1550/00118سيستان وبلوچستان17

0/12150/0581فارس18

0/10280/00124قزوين19

0/09300/00125قم20

0/12180/0026كردستان21

0/1480/00210كرمان22

0/12190/0054كرمانشاه23

0/13130/00123كهگيلويه وبويراحمد24

0/08310/00129گلستان25

0/09290/00121گيالن26

0/1490/00211لرستان27

0/11260/00126مازندران28

0/12200/00214مركزي29

0/14100/00130هرمزگان30

0/12170/00212همدان31

0/11250/0035يزد32

100101

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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سهم جمعیتی زرتشتیان در 

سرشماری سال 1395  )درصد(
رتبه

جمعیت مردان 10 ساله و بیشتر 

 استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─33562612100─0/03کل کشور1

ايجان شرقي2 0/012616672235/06آذرب

ايجان غربي3 0/012013561064/08آذرب

0/01225410491/621اردبيل4

0/021122038756/63اصفهان5

0/02411699993/510البرز6

0/0252469190/731ايالم7

0/01255078121/523بوشهر8

0/062571793617/01تهران9

0/0283923711/226چهارمحال و بختياري10

0/0273103880/928خراسان جنوبي11

0/011826125037/82خراسان رضوي12

0/01213476961/027خراسان شمالي13

0/021219162435/75خوزستان14

0/02164421491/325زنجان15

0/01233037650/929سمنان16

0/021510051123/012سيستان وبلوچستان17

0/021420611696/14فارس18

0/01285437621/620قزوين19

0/01275352461/622قم20

0/02176748422/018كردستان21

0/04313078653/99كرمان22

0/0268346262/513كرمانشاه23

0/01192894690/930كهگيلويه وبويراحمد24

0/01307551862/314گلستان25

0/013111162573/311گيالن26

0/02107344852/216لرستان27

0/012914329784/37مازندران28

0/02136144231/819مركزي29

0/01247110992/117هرمزگان30

0/0297370752/215همدان31

0/3214729841/424يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت مردان دارای 

همسر در سرشماری سال 

1395 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

کل مردان بی همسر شده  

در سرشماری سال 1395  

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─728115100─21259269100کل کشور1

ايجان شرقي2 10973625/26328464/57آذرب

ايجان غربي3 8637034/18253243/511آذرب

3439391/62295691/322اردبيل4

14292286/73458676/33اصفهان5

7506883/510311034/39البرز6

1414420/73132930/530ايالم7

74891/023ز3210901/5بوشهر8

361350917/0116208222/31تهران9

2424671/12647410/729چهارمحال و بختياري10

1996300/92854710/828خراسان جنوبي11

17341168/22571117/82خراسان رضوي12

2256701/12763680/926خراسان شمالي13

11440515/45316154/38خوزستان14

2912111/42574411/024زنجان15

1861300/92962430/927سمنان16

5678672/712168862/313سيستان وبلوچستان17

12596765/94377185/24فارس18

3571721/72098721/421قزوين19

3474511/621107061/520قم20

4291062/018147702/015كردستان21

8011943/89284543/910كرمان22

4968752/313203892/812كرمانشاه23

1667610/83031830/431كهگيلويه وبويراحمد24

4907682/314158482/214گلستان25

7290553/411368515/15گيالن26

4401682/116128611/818لرستان27

9627844/57362745/06مازندران28

3982671/919140791/917مركزي29

4353272/017121621/719هرمزگان30

4756522/215144482/016همدان31

3169101/52470511/025يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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درصد مردان 10 ساله و بیشتر 

بی همسر شده در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

جمعیت مردان بی همسر 

بدلیل فوت همسر در 

سرشماری سال 1395 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─329031100─2/2کل کشور1

ايجان شرقي2 2/014187675/75آذرب

ايجان غربي3 1/916134494/110آذرب

1/82056981/719اردبيل4

2/111197616/04اصفهان5

2/7399963/011البرز6

1/32918610/630ايالم7

1/52835821/127بوشهر8

2/825762117/51تهران9

1/23026280/829چهارمحال و بختياري10

1/82136901/125خراسان جنوبي11

2/28238157/22خراسان رضوي12

1/81735931/126خراسان شمالي13

1/626149154/59خوزستان14

1/72440491/223زنجان15

2/11230400/928سمنان16

1/72596502/912سيستان وبلوچستان17

1/818160664/98فارس18

1/81948471/522قزوين19

2/01349001/521قم20

2/2767182/017كردستان21

2/29161184/97كرمان22

2/4585842/613كرمانشاه23

1/13114600/431كهگيلويه وبويراحمد24

2/11077552/414گلستان25

3/31198326/03گيالن26

1/82260981/918لرستان27

2/54171465/26مازندران28

2/3670702/116مركزي29

1/72351851/620هرمزگان30

2/01571752/215همدان31

1/52739621/224يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت مردان بی همسر 

بدلیل طالق در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

جمعیت مردان )10 ساله 

و بیشتر ( هرگز ازدواج 

نكرده استان های کشور  

در سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─11557837100─399084100کل کشور1

ايجان شرقي2 140793/595364254/66آذرب

ايجان غربي3 118753/0114667484/08آذرب

38711/0231873501/620اردبيل4

261066/537280916/35اصفهان5

211075/353879863/411البرز6

14320/4311021400/931ايالم7

39071/0221786831/521بوشهر8

10446126/21193804916/81تهران9

21130/5281450691/325چهارمحال و بختياري10

17810/4291052360/930خراسان جنوبي11

332968/328196717/12خراسان رضوي12

27750/7271156081/028خراسان شمالي13

167004/287397096/44خوزستان14

33920/8241434441/226زنجان15

32030/8251112241/029سمنان16

72361/8164191863/610سيستان وبلوچستان17

216525/447632786/63فارس18

50251/3211766811/522قزوين19

58061/5201751621/523قم20

80522/0142309272/018كردستان21

123363/1104756044/17كرمان22

118053/0123172812/713كرمانشاه23

17230/4301194741/027كهگيلويه وبويراحمد24

80932/0132484642/116گلستان25

170194/373503083/012گيالن26

67631/7192813352/414لرستان27

191284/864337233/89مازندران28

70091/8172020071/719مركزي29

69771/7182633612/315هرمزگان30

72731/8152468372/117همدان31

30890/8261487761/324يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت زنان 10 ساله و 

بیشتر  استان های کشور  

در سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

جمعیت زنان دارای 

همسر استان های کشور  

در سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─21140523100─32859377100کل کشور1

ايجان شرقي2 16183224/9610929865/26آذرب

ايجان غربي3 13227154/088611944/18آذرب

5196151/6213437801/622اردبيل4

21463026/5314282966/83اصفهان5

11404533/5107370293/510البرز6

2394550/7311402000/731ايالم7

4346201/3252752861/325بوشهر8

568936617/31358555817/01تهران9

3804911/2262438351/226چهارمحال و بختياري10

3030660/9282002640/928خراسان جنوبي11

25896427/9217423598/22خراسان رضوي12

3481251/1272290131/127خراسان شمالي13

18758805/7511454165/45خوزستان14

4348011/3242913201/424زنجان15

2943770/9291841920/929سمنان16

9968683/0125765102/712سيستان وبلوچستان17

20099486/1412568015/94فارس18

5227691/6203554481/720قزوين19

5164751/6223453901/621قم20

6587312/0184289252/017كردستان21

12509473/897819573/79كرمان22

8233842/5134946762/313كرمانشاه23

2837970/9301685130/830كهگيلويه وبويراحمد24

7543232/3144926842/314گلستان25

11177003/4117297833/511گيالن26

7210402/2164379632/116لرستان27

14167704/379610784/57مازندران28

5986721/8193965731/919مركزي29

6829212/1174281152/018هرمزگان30

7242972/2154752532/215همدان31

4435051/3233101261/523يزد32

ف عنوان شاخص ها
دي

ر

110111
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کل زنان بی همسر شده 

استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
درصد زنان 10 ساله و بیشتر بی 

همسر شده )درصد(
رتبه

─9/5─3111769100کل کشور1

ايجان شرقي2 1567005/059/78آذرب

ايجان غربي3 1160873/798/820آذرب

479241/5209/215اردبيل4

2053556/639/69اصفهان5

1138473/71010/05البرز6

196770/6318/225ايالم7

332111/1257/630بوشهر8

60431419/4110/62تهران9

301971/0277/928چهارمحال و بختياري10

253290/8298/423خراسان جنوبي11

2540038/229/86خراسان رضوي12

325301/0269/313خراسان شمالي13

1505644/868/026خوزستان14

388511/2238/918زنجان15

273740/9289/314سمنان16

787082/5137/929سيستان وبلوچستان17

1891046/149/412فارس18

445491/4228/522قزوين19

448401/4218/721قم20

600751/9179/116كردستان21

1106273/6118/819كرمان22

870482/81210/63كرمانشاه23

211250/7307/431كهگيلويه وبويراحمد24

687012/2169/117گلستان25

1201563/9810/81گيالن26

689712/2159/610لرستان27

1347044/379/511مازندران28

586741/9189/87مركزي29

569501/8198/324هرمزگان30

761752/41410/54همدان31

353991/1248/027يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

112113
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جمعیت زنان بی همسر 

بدلیل فوت همسر 

استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

جمعیت زنان بی همسر بدلیل 

طالق استان های کشور  در 

سرشماری سال 1395 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

─712782100─2398987100کل کشور1

ايجان شرقي2 1303325/45263683/79آذرب

ايجان غربي3 952374/08208502/911آذرب

404151/72075091/122اردبيل4

1625566/83427996/03اصفهان5

754413/111384065/45البرز6

173720/73123050/331ايالم7

261591/12770521/023بوشهر8

41764617/4118666826/21تهران9

262851/12639120/528چهارمحال و بختياري10

215310/92937980/529خراسان جنوبي11

1844567/72695479/82خراسان رضوي12

264091/12561210/926خراسان شمالي13

1227085/16278563/97خوزستان14

318981/32369531/024زنجان15

219130/92854610/827سمنان16

646552/713140532/014سيستان وبلوچستان17

1503316/34387735/44فارس18

356921/52188571/221قزوين19

338061/422110341/519قم20

479772/017120981/717كردستان21

888163/710218113/110كرمان22

698722/912171762/412كرمانشاه23

177370/73033880/530كهگيلويه وبويراحمد24

542982/316144032/013گلستان25

933093/99268473/88گيالن26

586252/415103461/520لرستان27

1003704/27343344/86مازندران28

471482/018115261/618مركزي29

431941/819137561/915هرمزگان30

636692/714125061/816همدان31

291301/22462690/925يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

114115
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جمعیت زنان )10 ساله و 

بیشتر ( هرگز ازدواج 

نكرده استان های کشور  

در سرشماری سال 1395 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

میزان موالید به 

ازای هر هزار نفر 

در سال 1397 

)تولد(

رتبه

میزان موالید در 

نقاط شهری به 

ازای هر هزار نفر 

در سال 1397 

)تولد(

رتبه

─17/4─16/6─8596789100کل کشور1

ايجان شرقي2 3682604/3615/42115/223آذرب

ايجان غربي3 3452524/0818/11217/616آذرب

1277991/52017/11517/913اردبيل4

5119556/0514/02514/724اصفهان5

2894633/41112/42913/430البرز6

795430/93016/91717/814ايالم7

1260121/52116/31917/118بوشهر8

149694817/4113/22614/226تهران9

1063951/22419/4617/715چهارمحال و بختياري10

774580/93121/1325/03خراسان جنوبي11

5923936/9219/9521/16خراسان رضوي12

865031/02818/71025/42خراسان شمالي13

5795046/7322/9224/34خوزستان14

1046061/22517/11617/119زنجان15

827261/02912/72714/027سمنان16

3408024/0931/8137/81سيستان وبلوچستان17

5637446/6415/32216/622فارس18

1227441/42314/22414/525قزوين19

1252511/52217/21318/312قم20

1697102/01816/81817/020كردستان21

3567954/2717/11421/15كرمان22

2416142/81315/12316/921كرمانشاه23

941281/12719/4720/09كهگيلويه وبويراحمد24

1928722/21619/3818/710گلستان25

2677143/11210/43111/931گيالن26

2140022/51418/21118/411لرستان27

3208603/71011/93013/828مازندران28

1433781/71912/72813/729مركزي29

1977732/31520/4420/38هرمزگان30

1727462/01716/22017/317همدان31

978391/12618/7920/57يزد32

118 117 116

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


22 
60 

 جمعیت                  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0331-0011های در سال جمعیتهای فصل شاخص  -3

 

میزان موالید در نقاط 

روستایی به ازای هر 

هزار نفر در سال 

1397 )تولد(

رتبه

میزان مرگ و میر به 

ازای هر هزار نفر در 

سال 1397 )فوت(

رتبه

میزان مرگ و میر در 

نقاط شهری به ازای 

هر هزار نفر در سال 

1397 )فوت(

رتبه

─4/6─4/6─15/3کل کشور1

ايجان شرقي2 16/5125/735/62آذرب

ايجان غربي3 19/864/5184/421آذرب

15/6145/355/36اردبيل4

9/9244/6164/613اصفهان5

2/8293/8284/029البرز6

15/4154/2224/026ايالم7

15/3163/4313/430بوشهر8

0/5314/2234/614تهران9

23/124/2244/125چهارمحال و بختياري10

16/3134/8114/420خراسان جنوبي11

17/7104/5174/518خراسان رضوي12

10/3225/374/99خراسان شمالي13

19/954/2254/711خوزستان14

17/794/9104/516زنجان15

8/8274/6144/517سمنان16

27/514/6135/18سيستان وبلوچستان17

12/6194/4214/515فارس18

14/1184/6154/124قزوين19

2/6304/4204/419قم20

16/9114/5194/027كردستان21

11/8204/1265/17كرمان22

10/2235/545/54كرمانشاه23

19/273/8294/028كهگيلويه وبويراحمد24

20/744/7124/612گلستان25

8/1286/515/81گيالن26

18/185/085/35لرستان27

9/6255/094/810مازندران28

9/5265/364/222مركزي29

21/533/5303/431هرمزگان30

14/5175/925/53همدان31

10/7214/0274/123يزد32

119

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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میزان مرگ و میر در نقاط 

روستایی به ازای هر هزار نفر 

در سال 1397 )فوت(

رتبه

تعداد ازدواج ثبت شده در 

نقاط شهری و روستایی در سال 

1397)ازدواج(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-550565100─4/7کل کشور1

ايجان شرقي2 5/96285825/195آذرب

ايجان غربي3 4/916262804/777آذرب

5/611112172/0419اردبيل4

4/719273934/986اصفهان5

2/130147832/6915البرز6

4/81744250/8030ايالم7

3/82565021/1826بوشهر8

0/3317269013/201تهران9

4/62074501/3525چهارمحال و بختياري10

5/61261821/1228خراسان جنوبي11

5/015490498/912خراسان رضوي12

5/8780831/4722خراسان شمالي13

2/828396357/203خوزستان14

5/7985891/5620زنجان15

5/61035570/6531سمنان16

4/422224374/088سيستان وبلوچستان17

4/123315675/734فارس18

6/3480531/4623قزوين19

5/41376151/3824قم20

5/78140502/5516كردستان21

2/729215433/919كرمان22

6/05164352/9912كرمانشاه23

3/62758951/0729كهگيلويه وبويراحمد24

4/818148382/7014گلستان25

7/82175733/1911گيالن26

4/621150612/7413لرستان27

5/414207563/7710مازندران28

9/5182951/5121مركزي29

3/824120922/2018هرمزگان30

6/53134772/4517همدان31

3/72664611/1727يزد32

123

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد طالق ثبت شده در نقاط 

شهری و روستایی در سال 

1397)طالق(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

تعداد طالق از هر یكصد 

ازدواج در نقاط شهری و 

روستایی در سال 1397)طالق(

رتبه

─32-175614100کل کشور1

ايجان شرقي2 94475/3863311آذرب

ايجان غربي3 68663/9182620آذرب

32621/86172917اردبيل4

108036/153394اصفهان5

62433/5510422البرز6

8740/50312029ايالم7

18961/08252916بوشهر8

3283218/701451تهران9

14540/83272030چهارمحال و بختياري10

12700/72302128خراسان جنوبي11

1819110/362378خراسان رضوي12

20171/15242524خراسان شمالي13

96575/5052426خوزستان14

23331/33222719زنجان15

13410/7629385سمنان16

20581/1723931سيستان وبلوچستان17

97955/5843113فارس18

27481/56213410قزوين19

30431/7319403قم20

44232/52133112كردستان21

56153/20112621كرمان22

44672/54122718كرمانشاه23

14150/81282427كهگيلويه وبويراحمد24

38042/17152622گلستان25

65213/719377گيالن26

37002/11162525لرستان27

77874/437386مازندران28

28721/6420359مركزي29

30471/74182523هرمزگان30

39482/25142914همدان31

18851/07262915يزد32

124125

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد ازدواج ثبت شده به ازای هر 

ده هزار نفر جمعیت در سال 

1397)ازدواج(

رتبه

تعداد طالق ثبت شده به ازای هر 

ده هزار نفر جمعیت در سال 

1397)طالق(

رتبه

─21/4─67کل کشور1

ايجان شرقي2 721723/76آذرب

ايجان غربي3 78920/517آذرب

87225/34اردبيل4

523020/616اصفهان5

522922/212البرز6

751514/830ايالم7

542715/728بوشهر8

532824/15تهران9

771315/029چهارمحال و بختياري10

781016/026خراسان جنوبي11

741627/31خراسان رضوي12

91122/88خراسان شمالي13

82620/018خوزستان14

79821/513زنجان15

483118/323سمنان16

77127/131سيستان وبلوچستان17

642119/820فارس18

622321/014قزوين19

572522/69قم20

86327/02كردستان21

661917/224كرمان22

83522/610كرمانشاه23

80719/322كهگيلويه وبويراحمد24

771119/819گلستان25

691825/53گيالن26

84420/815لرستان27

622223/37مازندران28

572419/721مركزي29

652016/425هرمزگان30

771422/411همدان31

542615/927يزد32

126127

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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جمعیت 10 ساله و بیشتر 

شهری، روستايی و 

غیرساكن استان های كشور 

در سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت 10 ساله و بیشتر 

شهری استان های كشور 

در سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-49598529100-66421989100کل کشور1

ايجان شرقي2 32855454/95623800284/806آذرب

ايجان غربي3 26788214/03817687113/578آذرب

10606641/60217224191/4623اردبيل4

43501776/55338360907/733اصفهان5

23104523/481021403904/327البرز6

4863740/73313318270/6730ايالم7

9424321/42236756851/3624بوشهر8

1140730217/1711073495421/641تهران9

7728621/16265021371/0126چهارمحال و بختياري10

6134540/92283620890/7329خراسان جنوبي11

52021457/83238390437/742خراسان رضوي12

6958211/05273947590/8028خراسان شمالي13

37921235/71528926035/834خوزستان14

8769501/32255930611/2025زنجان15

5981420/90294778810/9627سمنان16

20019803/01129947592/0114سيستان وبلوچستان17

40711176/13428816565/815فارس18

10665311/61207971241/6120قزوين19

10517211/58229997572/0213قم20

13335732/01189437201/9016كردستان21

25588123/85915198983/0610كرمان22

16580102/501312479522/5212كرمانشاه23

5732660/86303204600/6531كهگيلويه وبويراحمد24

15095092/27148244421/6619گلستان25

22339573/361114121172/8511گيالن26

14555252/19169451881/9115لرستان27

28497484/29716481433/329مازندران28

12130951/83199300441/8818مركزي29

13940202/10177700941/5522هرمزگان30

14613722/20159311501/8817همدان31

9164891/38247803481/5721يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

128129
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 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 

 

جمعیت 10 ساله و بیشتر 

روستايی استان های كشور 

در سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت فعال 10 ساله و 

بیشتر استان های كشور در 

سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-25929203100-16782418100کل کشور1

ايجان شرقي2 9055095/40712669654/896آذرب

ايجان غربي3 9100945/42610778694/168آذرب

3381252/01184181231/6121اردبيل4

5136753/061416955226/543اصفهان5

1699601/01279157963/5310البرز6

1541510/92281813860/7031ايالم7

2651731/58244099561/5822بوشهر8

6716484/0011431521116/641تهران9

2701851/61223022801/1726چهارمحال و بختياري10

2513641/50262261930/8728خراسان جنوبي11

13627438/12120661757/972خراسان رضوي12

3001291/79192818301/0927خراسان شمالي13

8958245/34815490455/975خوزستان14

2838881/69203366531/3025زنجان15

1202610/72302174690/8429سمنان16

10055325/9957127552/7512سيستان وبلوچستان17

11744547/00316764536/474فارس18

2694051/61234304821/6620قزوين19

519620/31313606521/3924قم20

3898492/32175667522/1915كردستان21

10358406/17410328363/989كرمان22

4055822/42166182532/3813كرمانشاه23

2514751/50252161000/8330كهگيلويه وبويراحمد24

6837554/07106040952/3314گلستان25

8218304/9098831623/4111گيالن26

5088893/03155516322/1316لرستان27

12015987/16210972314/237مازندران28

2830301/69214633311/7919مركزي29

6221653/71125364832/0718هرمزگان30

5286343/15135481232/1117همدان31

1356890/81293703901/4323يزد32

130

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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نیروی انسانی                                                        یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 

جمعیت فعال 10 ساله و 

بیشتر شهری استان های 

كشور در سرشماری سال 

1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت فعال 10 ساله و 

بیشتر روستايی استان های 

كشور در سرشماری سال 

1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-6839947100-19065540100کل کشور1

ايجان شرقي2 8940114/6963729475/457آذرب

ايجان غربي3 6927323/6383851235/635آذرب

2751421/44241429162/0918اردبيل4

14813827/7732139183/1313اصفهان5

8501144/467655940/9627البرز6

1167920/6131643970/9428ايالم7

2818411/48231275091/8620بوشهر8

405141221/2512632633/8511تهران9

1955311/03261064961/5624چهارمحال و بختياري10

1317200/6929944721/3826خراسان جنوبي11

15016727/8825642048/251خراسان رضوي12

1526730/80281286611/8819خراسان شمالي13

11675816/1243797485/556خوزستان14

2178731/14251187791/7421زنجان15

1686910/8827487780/7130سمنان16

3411661/79173704205/428سيستان وبلوچستان17

11668316/1255014587/332فارس18

3168031/66201136771/6622قزوين19

3418981/7916187520/2731قم20

3928432/06131739062/5416كردستان21

6025143/16104287026/274كرمان22

4452832/34121691052/4717كرمانشاه23

1196640/6330957641/4025كهگيلويه وبويراحمد24

3209831/68192821014/1210گلستان25

5552662/91113278884/799گيالن26

3456531/81152053573/0015لرستان27

6361393/3494610866/743مازندران28

3523631/85141109471/6223مركزي29

2990121/57222365713/4612هرمزگان30

3397371/78182075163/0314همدان31

3102181/6321598920/8829يزد32

132133

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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های انسانی    نیروی   یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 
 

جمعیت شاغل استان های 

كشور در سرشماری سال  

1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت شاغل شهری 

استان های كشور در 

سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-16544258100-22670988100کل کشور1

ايجان شرقي2 10953974/8367643154/626آذرب

ايجان غربي3 9550824/2186131593/718آذرب

3526731/56222286741/3824اردبيل4

14803886/53312871007/783اصفهان5

7890293/48107285334/407البرز6

1566940/6931986210/6031ايالم7

3590161/58212431321/4723بوشهر8

386418817/041361674421/861تهران9

2387351/05271548720/9426چهارمحال و بختياري10

1990480/88281145110/6929خراسان جنوبي11

18343308/09213217257/992خراسان رضوي12

2478331/09261335410/8128خراسان شمالي13

13270265/8559923696/005خوزستان14

2943671/30251854191/1225زنجان15

1954690/86291507710/9127سمنان16

6191822/73122909011/7618سيستان وبلوچستان17

14779166/52410215836/174فارس18

3780741/67202732981/6519قزوين19

3238031/43243061931/8515قم20

4742692/09173198331/9313كردستان21

9150754/0495287083/2010كرمان22

4632422/04183270761/9812كرمانشاه23

1881120/83301013450/6130كهگيلويه وبويراحمد24

5188732/29132724191/6520گلستان25

7707813/40114791602/9011گيالن26

4795982/12152936171/7717لرستان27

9648734/2675473833/319مازندران28

4179071/84193152301/9114مركزي29

4789492/11162664091/6122هرمزگان30

4854822/14142970901/8016همدان31

3255771/44232705271/6421يزد32

134135

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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نیروی انسانی                                                        یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 
 

جمعیت شاغل روستايی 

استان های كشور در 

سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت بیكار استان های 

كشور در سرشماری سال  

1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-3258215100-6104364100کل کشور1

ايجان شرقي2 3310765/4271715685/2726آذرب

ايجان غربي3 3419105/6051227873/7722آذرب

1239342/0318654502/0115اردبيل4

1930733/16132151346/6028اصفهان5

604140/99271267673/8923البرز6

578870/9528246920/762ايالم7

1152991/8919509401/5610بوشهر8

2469454/051045102313/8431تهران9

836861/3726635451/9514چهارمحال و بختياري10

845361/3825271450/833خراسان جنوبي11

5123218/3912318457/1230خراسان رضوي12

1138001/8620339971/045خراسان شمالي13

3332705/4662220196/8129خوزستان14

1089471/7821422861/307زنجان15

446980/7330220000/681سمنان16

3272745/368935732/8719سيستان وبلوچستان17

4486297/3521985376/0927فارس18

1047741/7222524081/6111قزوين19

176090/2931368491/136قم20

1544332/5316924832/8418كردستان21

3847866/3041177613/6121كرمان22

1323172/17171550114/7625كرمانشاه23

861461/4124279880/864كهگيلويه وبويراحمد24

2454484/0211852222/6217گلستان25

2916134/7891123813/4520گيالن26

1854003/0415720342/2116لرستان27

4174846/8431323584/0624مازندران28

1026561/6823454241/399مركزي29

2116963/4712575341/7712هرمزگان30

1875273/0714626411/9213همدان31

547760/9029448131/388يزد32

137 136
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دي

ر

عنوان شاخص ها
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های انسانی    نیروی   یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 
 

جمعیت بیكار شهری 

استان های كشور در 

سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت بیكار روستايی 

استان های كشور در 

سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-735583100-2521282100کل کشور1

ايجان شرقي2 1296965/1426418715/6924آذرب

ايجان غربي3 795733/1622432135/8726آذرب

464681/8415189822/5814اردبيل4

1942827/7130208452/8318اصفهان5

1215814/822551800/704البرز6

181710/72365100/895ايالم7

387091/5410122101/6611بوشهر8

43466817/2431163182/2213تهران9

406591/6112228103/1019چهارمحال و بختياري10

172090/68199361/3510خراسان جنوبي11

1799477/1429518837/0530خراسان رضوي12

191320/765148612/0212خراسان شمالي13

1752126/9528464786/3229خوزستان14

324541/29698321/349زنجان15

179200/71240800/552سمنان16

502651/9917431465/8725سيستان وبلوچستان17

1452485/7627528297/1831فارس18

435051/731489031/217قزوين19

357051/42811430/161قم20

730102/9019194732/6515كردستان21

738062/9320439165/9728كرمان22

1182074/6924367885/0023كرمانشاه23

183190/73496181/318كهگيلويه وبويراحمد24

485641/9316366534/9822گلستان25

761063/0221362754/9321گيالن26

520362/0618199572/7116لرستان27

887563/5223436025/9327مازندران28

371331/47982911/136مركزي29

326031/297248753/3820هرمزگان30

426471/6913199892/7217همدان31

396911/571151160/703يزد32

139

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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نیروی انسانی                                                        یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 
 

جمعیت غیرفعال 10 ساله و 

بیشتر استان های كشور در 

سرشماری سال 1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت محصل غیرفعال 

10 ساله و بیشتر استان های 

كشور در سرشماری سال 

1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-12261691100-40231072100کل کشور1

ايجان شرقي2 20103805/0065693474/646آذرب

ايجان غربي3 15907713/9584772473/899آذرب

6392871/59211886101/5421اردبيل4

26388706/5637918116/463اصفهان5

13737133/41104109623/3511البرز6

3035560/7531961810/7831ايالم7

5289511/31251728721/4124بوشهر8

706421617/561204583316/681تهران9

4685011/16261551261/2725چهارمحال و بختياري10

3840830/95281296771/0629خراسان جنوبي11

31106557/7329511767/762خراسان رضوي12

4118681/02271337041/0928خراسان شمالي13

22283735/5457503976/124خوزستان14

5380511/34241536261/2526زنجان15

3780210/94291425931/1627سمنان16

12793543/18124395063/5810سيستان وبلوچستان17

23769575/9147438236/075فارس18

6320271/57221883811/5422قزوين19

6795931/69202472292/0217قم20

7638511/90182232971/8219كردستان21

15090783/7595152984/207كرمان22

10345212/57132864122/3413كرمانشاه23

3546760/88301290791/0530كهگيلويه وبويراحمد24

9006342/24152709402/2116گلستان25

13437503/34113593972/9312گيالن26

8988372/23162753632/2515لرستان27

17444294/3475028674/108مازندران28

7449531/85192092341/7120مركزي29

8509662/12172755572/2514هرمزگان30

9063862/25142437111/9918همدان31

5417641/35231824351/4923يزد32

140141

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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های انسانی    نیروی   یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  
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 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 
 

جمعیت خانه دار غیرفعال 

10 ساله و بیشتر 

استان های كشور در 

سرشماری سال  1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

جمعیت دارای درآمد 

بدون كار غیرفعال 10 

ساله و بیشتر استان های 

كشور در سرشماری سال 

1395

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-3725237100-20564920100کل کشور1

ايجان شرقي2 10938645/3261756364/716آذرب

ايجان غربي3 8989494/378915062/4611آذرب

3441321/6722477021/2819اردبيل4

13851896/7433334518/952اصفهان5

7137703/47101645634/429البرز6

1351520/6631181500/4931ايالم7

2581791/2625338870/9126بوشهر8

344948816/77189100123/921تهران9

2421211/1826309620/8327چهارمحال و بختياري10

1868520/9128268700/7228خراسان جنوبي11

16861548/2022517716/763خراسان رضوي12

2097711/0227265980/7129خراسان شمالي13

11362065/5251898885/105خوزستان14

2838681/3823446011/2023زنجان15

1738320/8529462001/2421سمنان16

5012952/4414447661/2022سيستان وبلوچستان17

12034715/8542077705/584فارس18

3469371/6921696501/8714قزوين19

3476881/6920424441/1424قم20

4381182/1317475881/2820كردستان21

7427443/6191160173/1110كرمان22

5372322/6112843362/2612كرمانشاه23

1574920/7730193430/5230كهگيلويه وبويراحمد24

4696142/2815664401/7816گلستان25

6901713/36111677784/508گيالن26

4590672/2316633901/7017لرستان27

9106964/4371736984/667مازندران28

4064451/9818795322/1313مركزي29

3870491/8819392181/0525هرمزگان30

5039762/4513688351/8515همدان31

2653981/2924616461/6518يزد32

142

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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نیروی انسانی                                                        یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 
 

نرخ مشاركت اقتصادی 

جمعیت 10 ساله و بیشتر 

كل كشور در سال 

1398 )درصد(

رتبه

نرخ مشاركت اقتصادی 

جمعیت 10 ساله و بیشتر 

نقاط شهری كشور در 

سال 1398 )درصد(

رتبه

نرخ مشاركت اقتصادی 

جمعیت 10 ساله و بیشتر 

نقاط روستايی كشور  

در سال 1398 )درصد(

رتبه

-42/3-39/2-۳۹/۹کل کشور1

ايجان شرقي2 ۴۰/۶1538/6174610آذرب

ايجان غربي3 ۴۱/۴1338/41847/36آذرب

۴۳/۷340/21451/93اردبيل4

۴۱/۵1240/8746/68اصفهان5

۴۰/۴1740/6936/628البرز6

۳۴/۶2932/93038/324ايالم7

۳۶/۶2537/22334/930بوشهر8

۳۹/۱2039/11639/120تهران9

۴۰/۴1641639/419چهارمحال و بختياري10

۳۹/۲1937/52141/816خراسان جنوبي11

۴۲/۲1041/9343/213خراسان رضوي12

۴۲/۸640/7846/19خراسان شمالي13

۳۹/۳1838/21942/914خوزستان14

۴۵/140/41154/91زنجان15

۳۶/۴2636/32536/926سمنان16

۳۱/۸3132/43131/331سيستان وبلوچستان17

۳۸/۲2137/8203921فارس18

۴۱/۴1440/31345/611قزوين19

۳۵/۴2735/22741/517قم20

42/2940/41046/77كردستان21

۳۷/۵2236/82438/723كرمان22

۴۳/۷240/41254/42كرمانشاه23

۳۵/۲2834/12836/627كهگيلويه وبويراحمد24

۳۷/۴2337/22237/625گلستان25

43/5441/3547/55گيالن26

۳۶/۷2435/22639/618لرستان27

۴۳/۴542/8244/212مازندران28

۳۴/3033/52935/929مركزي29

۴۲/۶745/4138/722هرمزگان30

۴۲/۵839/81547/74همدان31

41/61141/5442/315يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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های انسانی    نیروی   یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  
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 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 
 

سهم بخش كشاورزی 

در اشتغال استان های 

كشور در سال 1398 

)درصد(

رتبه

سهم بخش صنعت در 

اشتغال استان های 

كشور در سال 1398  

)درصد(

رتبه

سهم بخش خدمات در 

اشتغال استان های 

كشور در  سال 1398 

)درصد(

رتبه

-50/2-32-17/8کل کشور1

ايجان شرقي2 211535/984323آذرب

ايجان غربي3 33/5423/33043/122آذرب

32/3525/52542/225اردبيل4

11/12741/7347/317اصفهان5

3/83040/8555/44البرز6

24/21327/82047/813ايالم7

12/22625/32662/52بوشهر8

1/431341164/71تهران9

15/32542/1242/624چهارمحال و بختياري10

28/11031/11340/827خراسان جنوبي11

18/51933/91247/614خراسان رضوي12

34/9227/32337/830خراسان شمالي13

16/92230/21552/96خوزستان14

34330/71435/331زنجان15

15/92434/71049/411سمنان16

16/62336747/416سيستان وبلوچستان17

20/81628/11951/18فارس18

20/41735/8943/820قزوين19

4/32940655/63قم20

25/71224/82949/510كردستان21

36/9125/22737/829كرمان22

29/8622/63147/515كرمانشاه23

22/51427/12450/49كهگيلويه وبويراحمد24

28/6928/21843/221گلستان25

28/9824/82846/218گيالن26

26/81127/62245/519لرستان27

19/31827/821535مازندران28

18/52041/7439/928مركزي29

18/42129/71651/97هرمزگان30

29/6728/31742/126همدان31

72843/7149/412يزد32

147148149

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سهم بخش عمومی در 

اشتغال استان های 

كشور در سال 1398 

)درصد(

رتبه

سهم بخش خصوصی در 

اشتغال استان های 

كشور در سال 1398 

)درصد(

رتبه

نرخ بیكاری جمعیت 10 

ساله و بیشتر كل كشور 

سال در 1398  

)درصد(

رتبه

-10/6-85/3-14/7کل کشور1

ايجان شرقي2 12/52487/581014آذرب

ايجان غربي3 10/92989/1311/121آذرب

10/73089/321015اردبيل4

12/82187/2910/618اصفهان5

1612842012/823البرز6

24/1375/9298/38ايالم7

24/4275/6309/912بوشهر8

18/9781/1259/811تهران9

13/51886/51315/329چهارمحال و بختياري10

17/7882/3246/91خراسان جنوبي11

11/12888/948/37خراسان رضوي12

13/81786/2159/19خراسان شمالي13

15/81384/21914/528خوزستان14

13/91686/11684زنجان15

19/5680/5268/15سمنان16

20/8579/22713/124سيستان وبلوچستان17

12/82187/2983فارس18

11/22788/859/913قزوين19

16/61183/42110/116قم20

13/42086/61214/427كردستان21

13/51886/51311/222كرمان22

12/82187/2915/731كرمانشاه23

25/1174/93110/819كهگيلويه وبويراحمد24

14/21585/81710/920گلستان25

9/73190/3110/317گيالن26

16/71083/32215/430لرستان27

11/72588/379/410مازندران28

14/31485/7188/26مركزي29

21/5478/52813/926هرمزگان30

11/62688/467/32همدان31

17/6982/42313/325يزد32

عنوان شاخص ها

151152 150

ف
دي

ر
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نرخ بیكاری جمعیت 10 ساله و 

بیشتر نقاط شهری در سال 1398 

)درصد(

رتبه

نرخ بیكاری جمعیت 10 ساله و 

بیشتر نقاط روستايی در سال 1398 

)درصد(

رتبه

-7/3-11/8کل کشور1

ايجان شرقي2 12/1175/15آذرب

ايجان غربي3 13/9246/719آذرب

12/5185/47اردبيل4

11/3145/89اصفهان5

13/2225/910البرز6

9/785/78ايالم7

9/7710/427بوشهر8

1096/514تهران9

15/32715/531چهارمحال و بختياري10

7/216/617خراسان جنوبي11

9/564/83خراسان رضوي12

11136/718خراسان شمالي13

16/4298/824خوزستان14

11113/21زنجان15

8/835/14سمنان16

14/22611/929سيستان وبلوچستان17

9/155/26فارس18

1112611قزوين19

10/3106/616قم20

16/12810/728كردستان21

12/9208/722كرمان22

18/9317/920كرمانشاه23

12/5198/521كهگيلويه وبويراحمد24

11/61610/125گلستان25

13216/112گيالن26

18/33010/326لرستان27

11/5156/513مازندران28

8/726/515مركزي29

14/22513/530هرمزگان30

8/944/62همدان31

13/9238/823يزد32

153154

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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نرخ بیكاری جمعیت 15 ساله و 

بیشتر استان های كشور در سال 

1398 )درصد(

رتبه

نرخ بیكاری جمعیت 15-24 ساله 

استان های كشور در سال 1398 

)درصد(

رتبه

-26/0-10/7کل کشور1

ايجان شرقي2 101425/915آذرب

ايجان غربي3 11/22119/96آذرب

10/11525/613اردبيل4

10/61825/714اصفهان5

12/82330/922البرز6

8/3826/016ايالم7

9/91229/819بوشهر8

9/81124/812تهران9

15/32932/826چهارمحال و بختياري10

6/9123/09خراسان جنوبي11

8/3716/63خراسان رضوي12

9/2920/57خراسان شمالي13

14/52833/228خوزستان14

8515/21زنجان15

8416/02سمنان16

13/12432/927سيستان وبلوچستان17

8318/44فارس18

9/91322/18قزوين19

10/11623/110قم20

14/42735/030كردستان21

11/32242/031كرمان22

15/73131/123كرمانشاه23

10/81933/729كهگيلويه وبويراحمد24

10/92029/920گلستان25

10/31728/218گيالن26

15/43030/721لرستان27

9/41026/617مازندران28

8/2623/411مركزي29

13/92631/224هرمزگان30

7/3218/65همدان31

13/22532/525يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

155156
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جمعیت 15 ساله و بیشتر 

استان های كشور در سال 

1398

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه
تعداد كل كاركنان دولت  

در ابتدای سال 1397

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-2276928100-61665516100کل کشور1

ايجان شرقي2 30362074/926947254/166آذرب

ايجان غربي3 24781254/028659292/9011آذرب

9684961/5722391391/7220اردبيل4

40743466/6131200475/275اصفهان5

22185123/6010450301/9819البرز6

4430980/7231265511/1731ايالم7

8459611/3724451801/9818بوشهر8

1087228317/63146173420/281تهران9

7043151/1426325731/4325چهارمحال و بختياري10

5439110/8829301531/3227خراسان جنوبي11

48224587/8221535836/752خراسان رضوي12

6192731/0027277971/2228خراسان شمالي13

34704195/6351483386/513خوزستان14

8066731/3125334311/4723زنجان15

5522640/9028267851/1830سمنان16

17775152/8812685803/019سيستان وبلوچستان17

37551426/0941320965/804فارس18

9956001/6120325301/4326قزوين19

9811021/5921269141/1829قم20

12299801/9918459472/0217كردستان21

23469763/819890973/918كرمان22

15177412/4613561702/4712كرمانشاه23

5209220/8430329361/4524كهگيلويه وبويراحمد24

13936132/2614478842/1016گلستان25

21006723/4111679872/9910گيالن26

13233492/1516537962/3614لرستان27

26858934/367931144/097مازندران28

11229731/8219382921/6821مركزي29

12807772/0817545192/3913هرمزگان30

13299402/1615489532/1515همدان31

8469791/3723371181/6322يزد32

157158

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 8931-8931های در سالانسانی  نیرویهای فصل شاخص -4

 

 

تعداد كل كاركنان 

تابع قانون استخدام 

كشوری )ابتدای 

سال1397 (

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

تعداد كل كاركنان 

دولت- تابع قانون 

كار )ابتدای 

سال1397 (

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

سهم كاركنان رسمی 

در كل كاركنان 

دولت- تابع قانون 

استخدام )ابتدای 

سال1397 ( )درصد(

رتبه

-71/65-135150100-2141778100کل کشور1

ايجان شرقي2 892524/17654734/05674/498آذرب

ايجان غربي3 646233/021013060/972776/974آذرب

375221/752016171/202474/837اردبيل4

1125505/25574975/55474/469اصفهان5

431462/011818841/392069/3227البرز6

250141/173015371/142677/582ايالم7

400971/871950833/76774/986بوشهر8

43053620/1013119823/08167/3528تهران9

315251/472410480/782972/7715چهارمحال و بختياري10

289581/352711950/882870/1026خراسان جنوبي11

1454296/79281546/03375/935خراسان رضوي12

267931/252810040/743072/2918خراسان شمالي13

1298056/0631853313/71274/2310خوزستان14

316491/482317821/322371/5521زنجان15

249971/173117881/322266/3030سمنان16

659933/08925871/911364/6731سيستان وبلوچستان17

1248275/83472695/38570/5123فارس18

309181/442516121/192571/8920قزوين19

261971/22297170/533177/651قم20

440412/061719061/411972/7316كردستان21

852293/98838682/861170/4124كرمان22

539392/521222311/651777/173كرمانشاه23

305841/432623521/741473/7711كهگيلويه وبويراحمد24

456362/131622481/661672/0219گلستان25

639402/991140472/99973/0413گيالن26

515922/411322041/631872/8514لرستان27

887444/14743703/23872/4117مازندران28

356821/672126101/931270/1425مركزي29

506162/361439032/891066/3129هرمزگان30

471252/201518281/352173/0812همدان31

348191/632222991/701570/6522يزد32

160161 159

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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کشاورزی، جنگلداری و شیالت                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 7935-7931های سالکشاورزی، جنگلداری و شیالت در های فصل شاخص -5

 

تعداد بهره برداری های 

دارای فعالیت باغداری 

در سال 1396

 )بهره بردار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

میزان تولید محصوالت 

باغی در سال 1395

)هزارتن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-11095/14100-1694334100کل کشور1

ايجان شرقي2 1165736/884829/267/475آذرب

ايجان غربي3 855145/0571072/499/673آذرب

293241/7319100/900/9122اردبيل4

835334/938338/373/0511اصفهان5

244231/4425139/891/2617البرز6

54940/323116/680/1531ايالم7

161610/9528108/960/9821بوشهر8

338552/0018376/633/3910تهران9

270331/602170/510/6428چهارمحال و بختياري10

401362/371667/010/6029خراسان جنوبي11

1202687/103503/624/547خراسان رضوي12

344422/0317112/521/0119خراسان شمالي13

267101/5822244/302/2014خوزستان14

456922/7015290/272/6213زنجان15

258521/5323110/050/9920سمنان16

586043/4610443/514/008سيستان وبلوچستان17

891195/2661048/089/454فارس18

524413/1012424/733/839قزوين19

69450/413034/590/3130قم20

464042/741487/200/7925كردستان21

17398310/2711445/7513/032كرمان22

249971/482474/470/6727كرمانشاه23

209081/232775/130/6826كهگيلويه وبويراحمد24

150060/892996/780/8724گلستان25

1033106/105306/352/7612گيالن26

275721/632098/450/8923لرستان27

17256610/1821567/0714/121مازندران28

484472/8613550/374/966مركزي29

241321/4226132/571/1918هرمزگان30

537723/1711156/851/4116همدان31

611173/619171/771/5515يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

162163
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 7935-7931های سالکشاورزی، جنگلداری و شیالت در های فصل شاخص -5

 
 

پیش بینی تولید

 محصوالت باغی

 در سال 1396

)هزارتن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت بهره برداری 

های دارای باغ و 

قلمستان در سال 1396  

)هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1853323100-11623/63100کل کشور1

ايجان شرقي2 868/757/475992415/355آذرب

ايجان غربي3 1254/2010/7931063135/744آذرب

220/461/9016322141/7419اردبيل4

302/452/6013710813/848اصفهان5

237/012/0415154020/8329البرز6

18/380/163051720/2831ايالم7

109/380/9422240641/3025بوشهر8

361/993/1110340601/8418تهران9

66/700/5728260641/4123چهارمحال و بختياري10

51/060/4429365961/9715خراسان جنوبي11

448/093/8561341357/243خراسان رضوي12

107/910/9323280931/5222خراسان شمالي13

254/912/1914395302/1314خوزستان14

340/432/9311483222/6112زنجان15

104/560/9024363961/9616سمنان16

424/613/657602813/2510سيستان وبلوچستان17

1011/738/7041661128/962فارس18

380/103/279566643/0611قزوين19

17/700/153199000/5330قم20

91/740/7926293161/5821كردستان21

1536/1413/22236245919/561كرمان22

79/090/6827190751/0328كرمانشاه23

101/470/8725207591/1226كهگيلويه وبويراحمد24

112/030/9621202251/0927گلستان25

312/252/6912619363/349گيالن26

128/531/1119248871/3424لرستان27

1803/3015/511945165/106مازندران28

409/903/538469632/5313مركزي29

127/461/1020353311/9117هرمزگان30

183/331/5817314431/7020همدان31

157/981/3618767754/147يزد32

165

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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کل ارزش انواع سرمایه 

گذاری بهره برداری 

های دارای فعالیت 

باغداری در سال 1395 

)میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ارزش سرمایه گذاری 

باغ و قلمستان در بهره 

برداری های دارای 

فعالیت باغداری در سال 

1395 )میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-7398/82100-32192/54100کل کشور1

ايجان شرقي2 1383/254/308171/022/3114آذرب

ايجان غربي3 1598/614/976312/534/2210آذرب

379/091/182242/360/5722اردبيل4

1232/913/8310232/053/1411اصفهان5

260/400/812431/760/4325البرز6

108/360/342910/650/1428ايالم7

126/760/39270/660/0130بوشهر8

1785/085/55544/020/5921تهران9

196/540/612610/320/1429چهارمحال و بختياري10

251/230/7825105/871/4317خراسان جنوبي11

1424/694/437340/704/608خراسان رضوي12

826/612/5714184/222/4913خراسان شمالي13

929/682/8911412/455/576خوزستان14

622/631/931663/730/8619زنجان15

437/731/362138/560/5223سمنان16

117/210/362848/880/6620سيستان وبلوچستان17

2876/408/932438/255/925فارس18

476/021/4819112/121/5216قزوين19

43/670/143118/020/2427قم20

6715/5020/861213/772/8912كردستان21

2323/377/224491/416/643كرمان22

279/440/872334/390/4624كرمانشاه23

79/390/253018/990/2626كهگيلويه وبويراحمد24

493/711/531895/971/3018گلستان25

553/871/7217349/454/727گيالن26

457/911/4220321/414/349لرستان27

1/3731-101/48-689/362/1415مازندران28

910/082/8312476/116/444مركزي29

2526/727/8532080/6628/121هرمزگان30

850/452/6413661/398/942همدان31

1235/863/849138/591/8715يزد32

166167

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش سرمایه گذاری 

ساختمان )بجز زمین( در  

بهره برداری دارای 

فعالیت باغداری در سال 

1395 )میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ارزش سرمایه گذاری 

ماشین آالت در  بهره 

برداری های دارای 

فعالیت باغداری در سال 

1395 )میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-7513/10100-12514/84100کل کشور1

ايجان شرقي2 424/713/395418/635/576آذرب

ايجان غربي3 179/251/439862/2611/482آذرب

63/420/5120184/952/4614اردبيل4

399/253/196302/794/039اصفهان5

155/911/251041/820/5629البرز6

26/620/212564/040/8527ايالم7

14/410/122881/701/0926بوشهر8

1389/7911/112173/412/3117تهران9

18/280/1527100/331/3423چهارمحال و بختياري10

27/440/2224104/241/3921خراسان جنوبي11

349/512/797475/376/334خراسان رضوي12

186/781/498215/562/8711خراسان شمالي13

82/860/6616238/673/1810خوزستان14

82/310/6617336/564/487زنجان15

128/421/0311197/542/6313سمنان16

4/050/033059/780/8028سيستان وبلوچستان17

1216/049/723713/889/503فارس18

93/230/7415202/142/6912قزوين19

2/630/023113/880/1831قم20

6354/3850/771100/121/3324كردستان21

64/990/5219889/1911/841كرمان22

36/770/2923121/261/6120كرمانشاه23

19/400/152632/650/4330كهگيلويه وبويراحمد24

113/640/9112182/562/4316گلستان25

40/460/3222137/361/8319گيالن26

12/070/1029101/351/3522لرستان27

100/400/8014429/395/725مازندران28

101/000/8113183/042/4415مركزي29

80/030/6418145/661/9418هرمزگان30

41/470/332191/921/2225همدان31

705/345/644311/094/148يزد32

168169

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش سایر  سرمایه 

گذاری ها )وسایل نقلیه، 

رایانه  و ...( در  بهره 

برداری باغداری در سال 

1395 )میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ارزش نهال های مصرفی 

در تولید محصوالت باغی 

در سال 1396 

)میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-2201/68100-4765/79100کل کشور1

ايجان شرقي2 368/897/74381/213/6911آذرب

ايجان غربي3 244/575/137105/004/776آذرب

88/351/851533/811/5423اردبيل4

298/836/274102/544/667اصفهان5

30/910/652349/822/2618البرز6

7/050/15306/560/3030ايالم7

29/990/63248/590/3929بوشهر8

177/873/731190/764/129تهران9

67/621/422027/991/2725چهارمحال و بختياري10

13/670/292758/052/6417خراسان جنوبي11

259/115/446110/605/025خراسان رضوي12

240/065/04886/983/9510خراسان شمالي13

195/704/1110227/6010/341خوزستان14

140/032/941363/842/9015زنجان15

73/211/541878/043/5412سمنان16

4/500/093129/521/3424سيستان وبلوچستان17

508/2310/662208/479/472فارس18

68/541/441947/432/1519قزوين19

9/150/19285/920/2731قم20

47/230/992259/962/7216كردستان21

877/7818/421168/347/653كرمان22

87/021/831618/480/8427كرمانشاه23

8/350/182915/920/7228كهگيلويه وبويراحمد24

101/542/131435/301/6021گلستان25

26/610/562526/431/2026گيالن26

23/090/482633/901/5422لرستان27

261/065/485156/167/094مازندران28

149/923/151236/811/6720مركزي29

220/374/62992/644/218هرمزگان30

55/681/172166/703/0314همدان31

80/851/701768/323/1013يزد32

170171

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 7935-7931های سالکشاورزی، جنگلداری و شیالت در های فصل شاخص -5

 

 

ارزش آب مصرفی در 

تولید محصوالت باغی در 

سال 1396 )میلیارد 

ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ارزش سایر نهاده های  

مصرفی در تولید 

محصوالت باغی در سال 

1396 )میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-402/61100-3827/02100کل کشور1

ايجان شرقي2 284/697/4430/100/0229آذرب

ايجان غربي3 261/036/8253/030/7516آذرب

43/761/14180/780/1920اردبيل4

269/057/0346/531/6211اصفهان5

79/502/08150/260/0626البرز6

8/350/22300/090/0230ايالم7

28/350/74220/090/0231بوشهر8

179/524/6970/690/1722تهران9

46/401/21175/181/2914چهارمحال و بختياري10

88/862/32143/320/8215خراسان جنوبي11

859/1122/45116/444/086خراسان رضوي12

38/000/99207/171/7810خراسان شمالي13

145/493/8090/250/0627خوزستان14

99/862/61135/831/4513زنجان15

128/633/36107/991/989سمنان16

13/050/34286/221/5512سيستان وبلوچستان17

366/559/58250/4912/543فارس18

208/115/4461/250/3118قزوين19

5/500/14310/800/2019قم20

14/590/38271/710/4217كردستان21

178/244/668119/7929/751كرمان22

27/810/732362/2715/472كرمانشاه23

16/110/42260/730/1821كهگيلويه وبويراحمد24

19/540/512412/703/158گلستان25

12/370/32290/650/1623گيالن26

32/920/86210/410/1025لرستان27

63/161/651643/0610/694مازندران28

123/223/221212/723/167مركزي29

18/020/47250/120/0328هرمزگان30

43/361/13190/460/1124همدان31

123/883/241131/477/825يزد32

172

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سطح زیر کشت محصوالت 

گلخانه ای )بدون گل و 

گیاهان زینتی در سال 1396 

ارنامه کشاورزی وزارت  )آم

جهاد کشاورزی(  )هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

میزان تولیدات محصوالت 

گلخانه ای )بدون گل و 

گیاهان زینتی در سال 1396 

ارنامه کشاورزی وزارت  )آم

جهاد کشاورزی( )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-2026677100-11846/96100کل کشور1

ايجان شرقي2 160/531/361334828/11/729آذرب

ايجان غربي3 19/690/17255160/50/2522آذرب

19/650/172673510/3620اردبيل4

1540/8913/01424464812/074اصفهان5

219/531/851027321/11/3511البرز6

1/20/01311040/0131ايالم7

88/580/7515383491/897بوشهر8

3203/2327/041577006/828/471تهران9

19/50/162723700/1226چهارمحال و بختياري10

63/550/541710406/30/5118خراسان جنوبي11

302/732/56947742/22/366خراسان رضوي12

36/370/3122105020/5217خراسان شمالي13

465/053/936132800/6615خوزستان14

21/150/18241872/70/0928زنجان15

105/990/891419420/50/9614سمنان16

167/471/411235037/91/738سيستان وبلوچستان17

398/923/377265251/3112فارس18

47/620/401954190/2721قزوين19

41/850/3521110250/5416قم20

18/510/162830380/1525كردستان21

1991/1316/812331997/316/383كرمان22

31/760/27233038/20/1524كرمانشاه23

43/720/37208628/50/4319كهگيلويه وبويراحمد24

8/260/07292080/0130گلستان25

55/920/47182043/90/1027گيالن26

7/190/0630976/50/0529لرستان27

329/582/7884522/50/2223مازندران28

586/954/95531619/51/5610مركزي29

205/541/7311495302/445هرمزگان30

83/490/701625767/51/2713همدان31

1561/4113/18344693822/052يزد32

174

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 7935-7931های سالکشاورزی، جنگلداری و شیالت در های فصل شاخص -5

 

 

تعداد بهره برداری های 

دارای اراضی زراعی در 

سال 1397

)بهره برداری(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت 

بهره برداری های دارای 

اراضی زراعی در سال 

1397

)هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-15580741100-2369143100کل کشور1

ايجان شرقي2 1522766/43413026098/363آذرب

ايجان غربي3 1369075/7857233744/649آذرب

847953/58127688144/938اردبيل4

971614/1093406922/1917اصفهان5

51450/2230434750/2829البرز6

490202/07202662131/7119ايالم7

208140/88272714081/7418بوشهر8

170090/72281246060/8027تهران9

447561/89221853281/1922چهارمحال و بختياري10

351751/48241308510/8426خراسان جنوبي11

1942678/20215385549/871خراسان رضوي12

542262/29174120522/6416خراسان شمالي13

1030704/35813914748/932خوزستان14

495802/09198569465/506زنجان15

233820/99261402400/9025سمنان16

654822/76162319221/4920سيستان وبلوچستان17

1146674/8478499115/457فارس18

356721/51234933083/1714قزوين19

33210/1431333590/2131قم20

841803/55139339765/994كردستان21

776133/28154137222/6615كرمان22

962964/06106886214/4210كرمانشاه23

502762/12181825461/1723كهگيلويه وبويراحمد24

868423/67115393863/4613گلستان25

2092368/8311612871/0424گيالن26

1176154/9666725734/3211لرستان27

1905808/0432306331/4821مازندران28

480522/03216050163/8812مركزي29

147350/6229889850/5728هرمزگان30

790423/34149237555/935همدان31

279501/1825351050/2330يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 7935-7931های سالکشاورزی، جنگلداری و شیالت در های فصل شاخص -5

 

 

تعداد بهره برداری های 

دارای اراضی زراعی زیر 

کشت در سال 1397

)بهره برداری(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت 

بهره برداری های دارای 

اراضی زراعی زیر کشت 

در سال 1397

)هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-11069229100-2245231100کل کشور1

ايجان شرقي2 1425126/3548212087/423آذرب

ايجان غربي3 1319915/8856397875/786آذرب

823523/67115623545/0810اردبيل4

804773/58131976711/7919اصفهان5

50050/2230378670/3429البرز6

473862/11192277892/0616ايالم7

183810/82272055361/8618بوشهر8

164330/73281036660/9425تهران9

433621/93221418191/2822چهارمحال و بختياري10

324231/4423510270/4628خراسان جنوبي11

1860218/2938770527/922خراسان رضوي12

487052/17172281192/0615خراسان شمالي13

971884/338116667410/541خوزستان14

483942/16185225324/7212زنجان15

225621/0026824780/7526سمنان16

499222/22161346151/2223سيستان وبلوچستان17

1042514/6475884665/328فارس18

311781/39243110932/8114قزوين19

32090/1431222480/2030قم20

811863/62126462325/845كردستان21

776123/46141618261/4620كرمان22

936024/1796556145/924كرمانشاه23

442061/97211257511/1424كهگيلويه وبويراحمد24

864653/85105321864/8111گلستان25

2075089/2411554261/4021گيالن26

1131875/0465860805/299لرستان27

1875648/3522161791/9517مازندران28

471032/10203651323/3013مركزي29

147350/6629732630/6627هرمزگان30

754863/36156103945/517همدان31

248251/1125191460/1731يزد32

ف
دي

ر
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 7935-7931های سالکشاورزی، جنگلداری و شیالت در های فصل شاخص -5

 

 

تعداد بهره برداری های 

دارای اراضی زراعی 

آیش در سال 1397

)بهره برداری(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت 

بهره برداری های دارای 

اراضی زراعی آیش در 

سال 1397

)هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-4511512100-880976100کل کشور1

ايجان شرقي2 9564510/86248140110/672آذرب

ايجان غربي3 190502/1617835871/8516آذرب

318473/61112064604/5810اردبيل4

658407/4731430203/1713اصفهان5

10260/123156080/1231البرز6

109081/2423384250/8522ايالم7

55310/6326658721/4618بوشهر8

41430/4727209400/4624تهران9

128401/4620435090/9621چهارمحال و بختياري10

283213/2113798241/7717خراسان جنوبي11

13229415/02166150214/661خراسان رضوي12

317053/60121839334/0811خراسان شمالي13

186362/12182248004/989خوزستان14

334823/8093344157/413زنجان15

117061/3321577621/2819سمنان16

341873/888973082/1614سيستان وبلوچستان17

527835/9952614455/806فارس18

242062/75141822154/0412قزوين19

19340/2229111110/2528قم20

409754/6572877446/385كردستان21

556936/3242518965/587كرمان22

92781/0524330060/7323كرمانشاه23

212152/4115567951/2620كهگيلويه وبويراحمد24

13380/153072010/1629گلستان25

77870/882558610/1330گيالن26

191552/1716864931/9215لرستان27

111881/2722144530/3227مازندران28

321363/65102398845/328مركزي29

21150/2428157220/3526هرمزگان30

459705/2263133626/954همدان31

180432/0519159580/3525يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

180181

http://simabar.golestanmporg.ir/


95 

کشاورزی، جنگلداری و شیالت                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 7935-7931های سالکشاورزی، جنگلداری و شیالت در های فصل شاخص -5

 

 

سطح کاشت گندم )آبی 

و دیم(  در سال 1397 

)هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید گندم )آبی و 

دیم(  در سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-12704746100-6526587100کل کشور )1(1

ايجان شرقي 2 5405698/2828320706/554آذرب

ايجان غربي 3 3773815/7858005406/307آذرب

3005134/60105471704/3113اردبيل 4

867291/33181878851/4817اصفهان 5

201040/3126883790/7024البرز 6

1390252/13162213251/7415ايالم 7

1525602/3415558830/4426بوشهر 8

458040/70242143891/6916تهران 9

676291/0421993400/7822چهارمحال و بختياري 10

192360/2927363140/2928خراسان جنوبي 11

5078457/7838198026/455خراسان رضوي 12

1260511/93171697311/3419خراسان شمالي 13

82823712/691156263312/301خوزستان 14

3725455/7165806174/5710زنجان 15

365370/56251259690/9921سمنان 16

696351/0720958480/7523سيستان و بلوچستان 17

2874174/40127876576/208فارس 18

2098343/22145532894/3511قزوين 19

5033057/7149580097/543كردستان 20

643040/99221811031/4318كرمان 21

3185094/8897521465/929كرمانشاه 22

770211/1819813040/6425كهگيلويه و بويراحمد 23

3539045/4289590317/552گلستان 24

2986764/58115527464/3512مازندران 25

508710/78231353701/0720مركزي 26

2723554/17134041013/1814هرمزگان 27

99700/1528416910/3327همدان 28

3656685/6078034856/326يزد 29

183

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

182

1( به دلیل ناچیز بودن ارقام استان های قم، گیالن و لرستان، اطالعات اقالم آماری این  استان ها فقط در آمار کل کشور 

منظور شده است.
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سطح کاشت گندم )آبی( 

 در سال 1397 )هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید گندم )آبی(  

در سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-7010441100-1975411100کل کشور )1(1

ايجان شرقي 2 764453/8761685632/4014آذرب

ايجان غربي 3 867884/3953240204/625آذرب

960714/8643109214/448اردبيل 4

406262/06171478572/1117اصفهان 5

146490/7424751171/0721البرز 6

538562/73131563662/2316ايالم 7

71130/3627415460/5925بوشهر 8

432242/19162101403/0011تهران 9

235551/1921616140/8822چهارمحال و بختياري 10

129300/6525343430/4927خراسان جنوبي 11

1534567/77375701710/802خراسان رضوي 12

330951/68181066101/5219خراسان شمالي 13

53097126/881147217821/001خوزستان 14

157600/8022569430/8123زنجان 15

256311/30201105761/5818سمنان 16

691293/508957221/3720سيستان و بلوچستان 17

1885319/54274186910/583فارس 18

520432/63153404074/864قزوين 19

310761/57191567312/2415كردستان 20

638043/23111806312/5812كرمان 21

732113/7173229154/616كرمانشاه 22

147270/7523475430/6824كهگيلويه و بويراحمد 23

682873/46103193124/557گلستان 24

688603/4992466923/5210مازندران 25

7510/042839220/0628مركزي 26

536072/71141723432/4613هرمزگان 27

92210/4726408360/5826همدان 28

539632/73122584523/699يزد 29

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

184

1( به دلیل ناچیز بودن ارقام استان های قم، گیالن و لرستان، اطالعات اقالم آماری این  استان ها فقط در آمار کل کشور 

منظور شده است.

185
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سطح کاشت گندم )دیم(  

در سال 1397 )هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید گندم )دیم(  

در سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-5694305100-4551176100کل کشور )1(1

ايجان شرقي 2 46412310/20266350711/652آذرب

ايجان غربي 3 2905936/3974765208/376آذرب

2044434/49122362494/159اردبيل 4

461031/0120400270/7018اصفهان 5

54550/1224132620/2323البرز 6

851691/8717649591/1414ايالم 7

1454473/2014143370/2522بوشهر 8

25810/062542490/0724تهران 9

440730/9721377260/6619چهارمحال و بختياري 10

63060/142319710/0325خراسان جنوبي 11

3543897/794627851/1016خراسان رضوي 12

929562/0416631221/1115خراسان شمالي 13

2972676/536904551/5913خوزستان 14

3567857/8435236749/205زنجان 15

109060/2422153930/2721سمنان 16

5060/01271270/0028سيستان و بلوچستان 17

988862/1715457880/8017فارس 18

1577913/47132128823/7411قزوين 19

47222910/38180127914/071كردستان 20

5000/01284710/0127كرمان 21

2452985/3994292317/547كرمانشاه 22

622941/3718337610/5920كهگيلويه و بويراحمد 23

2856176/28863971911/233گلستان 24

2298165/05103060545/378مازندران 25

501201/10191314482/3112مركزي 26

2187484/81112317584/0710هرمزگان 27

7500/02268550/0226همدان 28

3117056/8555450339/574يزد 29

1( به دلیل ناچیز بودن ارقام استان های قم، گیالن و لرستان، اطالعات اقالم آماری این  استان ها فقط در آمار کل کشور 

منظور شده است.

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

186187
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سطح کاشت جو )آبی و 

دیم(  در سال 1397 

)هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید جو )آبی و 

دیم(  در سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-2746678100-1765538100کل کشور )1(1

ايجان شرقي 2 1251497/0951710926/235آذرب

ايجان غربي 3 440272/4914698822/5415آذرب

1396337/9141550955/656اردبيل 4

450632/55131121954/0811اصفهان 5

87930/5027340881/2422البرز 6

640413/6310486301/7719ايالم 7

229661/3019888393/2313تهران 8

380192/1517573862/0918چهارمحال و بختياري 9

144840/8225288931/0524خراسان جنوبي 10

1663329/4212361488/602خراسان رضوي 11

527282/9911617572/2517خراسان شمالي 12

1211206/8671148284/1810خوزستان 13

524402/9712881353/2114زنجان 14

199141/1321639192/3316سمنان 15

194841/1022245490/8925سيستان و بلوچستان 16

1242727/0461106624/0312فارس 17

397162/25161208394/408قزوين 18

109140/6226378971/3821قم 19

171430/9723204280/7427كردستان 20

205841/1720409821/4920كرمان 21

970895/5081779056/484كرمانشاه 22

367172/0818289161/0523كهگيلويه و بويراحمد 23

849764/8191236984/507گلستان 24

1538678/7231845826/723لرستان 25

157200/8924237650/8726مازندران 26

398392/26151187684/329مركزي 27

1544248/75237857313/781همدان 28

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

188189

1( به دلیل ناچیز بودن ارقام استان های بوشهر، گیالن، هرمزگان و یزد، اطالعات اقالم آماری این  استان ها فقط در آمار 

کل کشور منظور شده است.
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سطح کاشت جو )آبی(  

در سال 1397 )هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید جو )آبی(  

در سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1470132100-545323100کل کشور )1(1

ايجان شرقي 2 352316/465704724/798آذرب

ايجان غربي 3 94271/7319258771/7619آذرب

376326/903444473/0212اردبيل 4

308295/658969786/606اصفهان 5

84531/5520333592/2716البرز 6

14220/262619120/1326ايالم 7

223574/1010879335/987تهران 8

106491/9518305782/0817چهارمحال و بختياري 9

118242/1716282981/9218خراسان جنوبي 10

8486615/56122228915/121خراسان رضوي 11

215743/9611417882/8413خراسان شمالي 12

320825/887669484/559خوزستان 13

77161/4121172681/1722زنجان 14

156332/8715596704/0610سمنان 15

192133/5212244181/6620سيستان و بلوچستان 16

377926/932984406/705فارس 17

242604/4591013286/894قزوين 18

108741/9917378782/5815قم 19

27900/512455550/3824كردستان 20

184303/3813381732/6014كرمان 21

58721/0822227451/5521كرمانشاه 22

22510/412526950/1825كهگيلويه و بويراحمد 23

30800/562386160/5923گلستان 24

179763/3014462933/1511لرستان 25

3930/07275600/0427مازندران 26

331576/0861124637/653مركزي 27

355516/5241309478/912همدان 28

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

190191

1( به دلیل ناچیز بودن ارقام استان های بوشهر، گیالن، هرمزگان و یزد، اطالعات اقالم آماری این  استان ها فقط در آمار 

کل کشور منظور شده است.
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سطح کاشت جو )دیم(  

در سال 1397 )هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید جو )دیم(  

در سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1276546100-1220215100کل کشور )1(1

ايجان شرقي 2 899187/3751006207/886آذرب

ايجان غربي 3 346012/8412440053/4510آذرب

1020018/3631106488/675اردبيل 4

142341/1719152161/1916اصفهان 5

3400/03257290/0624البرز 6

626195/1310467183/669ايالم 7

6090/05249060/0723تهران 8

273702/2415268082/1011چهارمحال و بختياري 9

26600/22225950/0525خراسان جنوبي 10

814666/689138581/0918خراسان رضوي 11

311542/5514199691/5614خراسان شمالي 12

890397/306478803/758خوزستان 13

447243/6711708665/557زنجان 14

42810/352142490/3321سمنان 15

2710/02261300/0126سيستان و بلوچستان 16

864807/097122220/9619فارس 17

154571/2716195111/5315قزوين 18

400/0027200/0027قم 19

143541/1818148731/1717كردستان 20

21550/182328090/2222كرمان 21

912177/48415516012/152كرمانشاه 22

344662/8213262212/0512كهگيلويه و بويراحمد 23

818956/7181150829/024گلستان 24

13589111/14113828910/833لرستان 25

153281/2617232051/8213مازندران 26

66820/552063050/4920مركزي 27

1188739/74224762619/401همدان 28

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

192193

1( به دلیل ناچیز بودن ارقام استان های بوشهر، گیالن، هرمزگان و یزد، اطالعات اقالم آماری این  استان ها فقط در آمار 

کل کشور منظور شده است.
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سطح  کاشت برنج در سال

1397 )هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید برنج در سال 

 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1956281100-396877100کل کشور )1(1

ايجان شرقي 2 45291.149225921.159آذرب

4420811.14321114110.793خوزستان 3

51881.317251511.297زنجان 4

164834.155750343.845فارس 5

48701.238245971.268كهگيلويه و بويراحمد 6

181414.574893274.574گلستان 7

13235033.35264991533.222گيالن 8

61471.556284351.456لرستان 9

14846737.41174169937.911مازندران 10

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

194195

1( استان هایی که نام آن ها درج نشده است، به دلیل ناچیز بودن ارقام  یا نداشتن فعالیتی در زمینه شاخص های فوق، 

اطالعات اقالم آماری این  استان ها فقط در آمار کل کشور منظور شده است.

http://simabar.golestanmporg.ir/
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تعداد گاو و گوساله  در 

مرداد ماه سال 1396  

)راس(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد گوسفند و بره  در 

مرداد ماه سال 1396  

)هزار راس(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-40029687100-4879363100کل کشور1

ايجان شرقي2 3725877/64230842227/703آذرب

ايجان غربي3 3174796/51637350089/332آذرب

2600465/33816846764/217اردبيل4

3413086/99412208743/0513اصفهان5

821411/68192872230/7227البرز6

367710/75276733391/6823ايالم7

179510/37311713920/4331بوشهر8

3367746/9057782141/9422تهران9

603421/24248575572/1420چهارمحال و بختياري10

257880/53296527581/6324خراسان جنوبي11

2597285/329451678311/281خراسان رضوي12

446330/912616448374/118خراسان شمالي13

3154856/47726306986/574خوزستان14

953911/95188768552/1919زنجان15

569301/172513449473/3610سمنان16

1123812/301613411583/3511سيستان وبلوچستان17

1864513/821118901744/725فارس18

1937653/97108342322/0821قزوين19

765501/57222623340/6629قم20

1157592/371510775912/6917كردستان21

1269122/601416412534/109كرمان22

238400/49303488380/8726كرمانشاه23

781081/602011562982/8916كهگيلويه وبويراحمد24

1406982/881311795512/9514گلستان25

3424007/0236183481/5425گيالن26

1083682/221717080594/276لرستان27

3996268/19111786772/9415مازندران28

1701733/491212352943/0912مركزي29

285570/59281735770/4330هرمزگان30

745221/53239515232/3818همدان31

779001/60212733980/6828يزد32

196197

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد بز و بزغاله  در 

مرداد ماه سال 1396  

)راس(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد شتر)1( و بچه شتر 

در مرداد ماه سال 1396 

 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-141052100-15711084100کل کشور1

ايجان شرقي2 ×× ××…5246013/349آذرب

ايجان غربي3 ×× ××…3993632/5411آذرب

×× ××…3188812/0314اردبيل4

×× ××…5049783/2110اصفهان5

×× ××…433790/2831البرز6

×× ××…2694331/7117ايالم7

×× ××…3051241/9416بوشهر8

×× ××…1257820/8025تهران9

×× ××…3081311/9615چهارمحال و بختياري10

7392324/71688916/304خراسان جنوبي11

×× ××…7216834/597خراسان رضوي12

×× ××…2113031/3420خراسان شمالي13

×× ××…12188607/764خوزستان14

×× ××…1877141/1923زنجان15

×× ××…3577632/2813سمنان16

189138912/0426186243/861سيستان وبلوچستان17

×× ××…241906515/401فارس18

×× ××…993340/6326قزوين19

×× ××…464580/3030قم20

×× ××…2242531/4318كردستان21

183714011/693129709/203كرمان22

×× ××…9132575/815كرمانشاه23

×× ××…1918001/2222كهگيلويه وبويراحمد24

2105471/342135942/555گلستان25

×× ××…788810/5029گيالن26

×× ××…3751592/3912لرستان27

×× ××…792990/5028مازندران28

×× ××…1688481/0724مركزي29

6328984/038130029/222هرمزگان30

×× ××…876510/5627همدان31

×× ××…2188761/3919يزد32

۱( در این طرح آمارگیری، امکان براورد اطالعات شتر به تفکیک همه استان ها میسر نگردید.

198199
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ر

عنوان شاخص ها
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 مقدار تولید پشم گوسفند  

در سال 1396  

)کیلوگرم(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

 مقدار تولید مو و کرك 

بز در سال 1396  

)کیلوگرم(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1932471100-31921272100کل کشور1

ايجان شرقي2 30759139/643397302/0612آذرب

ايجان غربي3 426083013/351849084/397آذرب

16714145/24615240/0828اردبيل4

6555272/0515134810/7023اصفهان5

1743660/55279780/0529البرز6

8397552/6311677643/518ايالم7

1296990/4129222301/1522بوشهر8

4790111/5023538742/799تهران9

6643922/0814249211/2918چهارمحال و بختياري10

3156360/99251205586/245خراسان جنوبي11

389100612/192421302/1811خراسان رضوي12

11902913/73832800/1727خراسان شمالي13

26853658/41427948214/463خوزستان14

5702161/791999780/5225زنجان15

5522461/7321134240/6924سمنان16

5853581/831834312117/761سيستان وبلوچستان17

12507303/927922774/786فارس18

5605911/7620275421/4315قزوين19

1489780/4728880/0031قم20

6456612/0216302561/5714كردستان21

5874491/841728982615/002كرمان22

2645160/83261659398/594كرمانشاه23

10920183/429308251/6013كهگيلويه وبويراحمد24

6775032/1213266711/3816گلستان25

3972941/2424231201/2021گيالن26

22135706/935253381/3117لرستان27

8711742/7310231701/2020مازندران28

7681762/4112248001/2819مركزي29

576330/1831463262/4010هرمزگان30

5303191/66223420/0230همدان31

1146350/363045680/2426يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تولید گوشت قرمز در 

سال  1397  )هزار تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
میزان تولید شیر در سال  

1397  )هزار تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-10588/57100-829/43100کل کشور1

ايجان شرقي2 50/536/093535/425/066آذرب

ايجان غربي3 46/295/585380/963/609آذرب

29/253/5310269/392/5415اردبيل4

45/345/4761308/8712/361اصفهان5

10/841/3128391/373/708البرز6

15/111/822289/770/8527ايالم7

7/790/943040/040/3830بوشهر8

31/943/8591167/2811/022تهران9

20/982/5318258/752/4416چهارمحال و بختياري10

13/711/6525112/741/0625خراسان جنوبي11

71/338/6011019/289/633خراسان رضوي12

15/241/8421101/120/9526خراسان شمالي13

41/384/997332/683/1412خوزستان14

14/131/7023147/581/3922زنجان15

13/451/6226159/421/5121سمنان16

20/292/452072/880/6929سيستان وبلوچستان17

60/267/272610/545/774فارس18

25/783/1114548/825/185قزوين19

8/321/0029137/81/3023قم20

20/952/5319117/911/1124كردستان21

33/354/028271/852/5714كرمان22

23/272/8116221/912/1019كرمانشاه23

10/911/322774/390/7028كهگيلويه وبويراحمد24

27/673/3413368/843/4811گلستان25

24/312/9315181/441/7120گيالن26

27/813/3512243/422/3018لرستان27

46/435/604493/014/667مازندران28

23/212/8017290/692/7513مركزي29

6/740/813125/780/2431هرمزگان30

28/793/4711369/843/4910همدان31

14/031/6924244/782/3117يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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میزان تولید عسل در سال 

 1397  )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد مرغداری های 

فعال پرورش دهنده مرغ 

گوشتی، مرغ تخمگذار و 

پولت  در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-22266100-90497100کل کشور1

ايجان شرقي2 1331714/72211535/185آذرب

ايجان غربي3 2021922/3416312/8316آذرب

58326/4443221/4524اردبيل4

39944/41821319/572اصفهان5

3860/43253161/4225البرز6

9211/02223541/5922ايالم7

5260/58242060/9328بوشهر8

10051/11193611/6221تهران9

12441/37151920/8629چهارمحال و بختياري10

1680/19308583/858خراسان جنوبي11

26382/921022069/911خراسان رضوي12

22162/45121050/4731خراسان شمالي13

31033/4398603/867خوزستان14

10761/19182271/0226زنجان15

2910/32284612/0720سمنان16

580/06312241/0127سيستان وبلوچستان17

74518/23312915/804فارس18

9541/05215792/6017قزوين19

3150/35264792/1519قم20

13451/49147843/5211كردستان21

10951/21177873/5310كرمان22

43764/8477843/5211كرمانشاه23

9551/06201350/6130كهگيلويه وبويراحمد24

11701/29169314/186گلستان25

50145/5468423/789گيالن26

19712/18136642/9815لرستان27

50975/63519568/783مازندران28

7560/84237673/4414مركزي29

3090/34273541/5922هرمزگان30

24252/68115272/3718همدان31

2700/30297763/4913يزد32

205

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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میزان تولید گوشت مرغ  

در سال  1397  )هزار 

تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
میزان تولید تخم مرغ  در 

سال  1397  )هزار تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-901/50100-2355/00100کل کشور1

ايجان شرقي2 76/803/261089/149/894آذرب

ايجان غربي3 90/203/83712/501/3919آذرب

43/901/86228/370/9322اردبيل4

166/207/06494/0110/433اصفهان5

13/200/563075/928/425البرز6

42/201/79231/260/1429ايالم7

32/801/39251/010/1130بوشهر8

52/302/2218139/8715/521تهران9

25/101/07273/200/3526چهارمحال و بختياري10

55/702/371414/561/6216خراسان جنوبي11

147/406/265102/4011/362خراسان رضوي12

16/400/70292/020/2228خراسان شمالي13

79/003/3587/790/8623خوزستان14

50/502/141911/151/2420زنجان15

48/602/062118/092/0112سمنان16

31/101/32264/690/5225سيستان وبلوچستان17

147/206/25648/095/337فارس18

54/102/301653/555/946قزوين19

24/201/032824/002/6611قم20

77/803/3097/700/8524كردستان21

55/402/351515/861/7615كرمان22

53/902/291712/631/4018كرمانشاه23

10/500/45312/930/3327كهگيلويه وبويراحمد24

224/609/54229/303/259گلستان25

191/908/15317/151/9014گيالن26

72/803/09119/911/1021لرستان27

264/0011/21113/761/5317مازندران28

59/702/541337/164/128مركزي29

33/301/41240/930/1031هرمزگان30

50/402/142017/461/9413همدان31

63/802/711225/092/7810يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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میزان تولید گوشت 

قرمز به ازای هر نفر 

جمعیت سال  1397  

)کیلوگرم(

رتبه

میزان تولید شیر به 

ازای هر نفر جمعیت 

سال  1397  

)کیلوگرم(

رتبه

میزان تولید گوشت مرغ 

به ازای هر نفر جمعیت 

سال  1397  )کیلوگرم(

رتبه

-28/69-129/00-10/10کل کشور1

ايجان شرقي2 12/6817134/361719/2722آذرب

ايجان غربي3 13/7914113/482026/8719آذرب

22/692208/99634/0613اردبيل4

8/6524249/83331/7214اصفهان5

3/8529138/98144/6930البرز6

25/521151/641171/284ايالم7

6/442733/122927/1318بوشهر8

2/343185/60243/8431تهران9

21/653267/03225/9020چهارمحال و بختياري10

17/227141/631369/975خراسان جنوبي11

10/7121153/001022/1321خراسان رضوي12

17/246114/391918/5523خراسان شمالي13

8/572568/862816/3527خوزستان14

13/0415136/141646/599زنجان15

18/325217/19466/216سمنان16

6/972625/033010/6829سيستان وبلوچستان17

12/1518123/121829/6815فارس18

19/724419/91141/3910قزوين19

6/1828102/302217/9724قم20

12/771671/852647/418كردستان21

10/242283/492517/0126كرمان22

11/7620112/192127/2517كرمانشاه23

14/8611101/352314/3128كهگيلويه وبويراحمد24

14/3712191/619116/681گلستان25

9/522371/072775/173گيالن26

15/6010136/521540/8312لرستان27

13/9113147/651279/072مازندران28

15/949199/65841/0011مركزي29

3/623013/853117/8925هرمزگان30

16/358210/02528/6216همدان31

11/8019205/87753/667يزد32

210 208209

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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میزان تولید تخم مرغ 

به ازای هر نفر 

جمعیت سال  1397  

)کیلوگرم(

رتبه

میزان تولید عسل به 

ازای هر نفر جمعیت 

سال  1397  

)کیلوگرم(

رتبه
مساحت جنگل کاری  

سال 1396  )هکتار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-35294100-1/10-10/98کل کشور1

ايجان شرقي2 22/3753/3431480/4225آذرب

ايجان غربي3 3/72246/0212060/5823آذرب

6/49174/5221250/3527اردبيل4

17/9480/761610422/958اصفهان5

26/9620/14293961/1215البرز6

2/13271/5671155532/741ايالم7

0/84300/44211740/4924بوشهر8

10/26130/07306151/7412تهران9

3/30251/28124371/2414چهارمحال و بختياري10

18/2970/2127200/0631خراسان جنوبي11

15/37100/40233040/8621خراسان رضوي12

2/29262/5143090/8820خراسان شمالي13

1/61280/641831759/003خوزستان14

10/29120/9914800/2329زنجان15

24/6540/40221110/3128سمنان16

1/61290/023110522/987سيستان وبلوچستان17

9/70151/509441912/522فارس18

40/9710/73173100/8819قزوين19

17/8290/2325450/1330قم20

4/69210/82153150/8917كردستان21

4/87200/342412323/496كرمان22

6/39182/2153190/9016كرمانشاه23

3/99231/30118822/5010كهگيلويه وبويراحمد24

15/22110/61199922/819گلستان25

6/72161/9661400/4026گيالن26

5/56191/111325927/344لرستان27

4/12221/53824646/985مازندران28

25/5230/52205041/4313مركزي29

0/50310/17287702/1811هرمزگان30

9/91141/38103110/8818همدان31

21/1060/23262500/7122يزد32

213 212

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تولید نهال )جنگلی، 

مرتعی ، بیابانی، دولتی و 

خصوصی( در سال 1397 

)هزار اصله(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
مقدار تولید آبزی پروری 

در سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-489205100-23801100کل کشور1

ايجان شرقي2 3501/471257731/1822آذرب

ايجان غربي3 1380/5825146583/0012آذرب

400/173093081/9019اردبيل4

1260/532793551/9118اصفهان5

660027/73124720/5126البرز6

1280/542695851/9617ايالم7

2130/8918230004/706بوشهر8

5002/10965951/3520تهران9

1680/7123211034/317چهارمحال و بختياري10

2000/842013730/2829خراسان جنوبي11

1950/8221101532/0815خراسان رضوي12

1160/492822150/4527خراسان شمالي13

4711/98106353812/992خوزستان14

2971/2513162733/3311زنجان15

8743/67711050/2331سمنان16

4631/9511123462/5213سيستان وبلوچستان17

1150/482999512/0316فارس18

2501/051636340/7425قزوين19

00/003114280/2928قم20

10804/545102702/1014كردستان21

2601/091553031/0823كرمان22

1650/6924201004/118كرمانشاه23

2691/1314178753/6510كهگيلويه وبويراحمد24

15386/464181363/719گلستان25

8803/7065126310/483گيالن26

348914/663262175/365لرستان27

361515/1927630015/601مازندران28

6432/70848821/0024مركزي29

1840/7722277815/684هرمزگان30

2030/851959601/2221همدان31

2320/971712530/2630يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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مقدار تولید آبزی پروری 

مزارع پرورش ماهی در 

سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مقدار تولید آبزی پروری 

مزارع پرورش میگو در 

سال 1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-47896100-363622100کل کشور1

ايجان شرقي2 41531/141900/0010آذرب

ايجان غربي3 87122/401260/017آذرب

44961/241710/009اردبيل4

85452/351300/0010اصفهان5

22800/632300/0010البرز6

27850/772200/0010ايالم7

00/00302100043/842بوشهر8

61451/691400/0010تهران9

192415/29500/0010چهارمحال و بختياري10

11900/332800/0010خراسان جنوبي11

95752/631000/0010خراسان رضوي12

22010/612400/0010خراسان شمالي13

5167014/2125281/105خوزستان14

140483/86850/018زنجان15

11050/302900/0010سمنان16

14770/412515653/274سيستان وبلوچستان17

94012/591100/0010فارس18

33000/912100/0010قزوين19

14280/392600/0010قم20

37851/042000/0010كردستان21

42671/171800/0010كرمان22

169754/677250/056كرمانشاه23

176004/84600/0010كهگيلويه وبويراحمد24

138943/82925855/403گلستان25

4751413/07300/0010گيالن26

213455/87400/0010لرستان27

7540620/74100/0010مازندران28

46981/291600/0010مركزي29

00/00302218146/311هرمزگان30

51331/411500/0010همدان31

12530/342700/0010يزد32

216217
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مقدار تولید آبزی پروری 

)بجز مزارع پرورش 

ماهی و میگو(در سال 

1397 )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد شاغلین زیربخش 

شیالت )آبزی پروری( در 

سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-91608100-77687100کل کشور1

ايجان شرقي2 16202/091511171/2219آذرب

ايجان غربي3 59407/65513131/4317آذرب

48116/1987080/7726اردبيل4

8101/041947225/157اصفهان5

1920/25259771/0722البرز6

68008/75315721/7215ايالم7

20002/57121069111/673بوشهر8

4500/582228843/1510تهران9

18622/401322512/4612چهارمحال و بختياري10

1830/24273960/4328خراسان جنوبي11

5780/74209441/0324خراسان رضوي12

140/02283270/3629خراسان شمالي13

1134014/6011076811/752خوزستان14

22202/861121342/3313زنجان15

00/00292370/2631سمنان16

930411/98257876/326سيستان وبلوچستان17

5500/712111141/2220فارس18

3340/432314691/6016قزوين19

00/00293000/3330قم20

64858/3549040/9925كردستان21

10361/33169571/0423كرمان22

31003/991021022/2914كرمانشاه23

2750/352425162/7511كهگيلويه وبويراحمد24

16572/131432323/539گلستان25

37494/83966747/295گيالن26

48726/27742224/618لرستان27

8941/151772027/864مازندران28

1840/242610041/1021مركزي29

56007/2161143912/491هرمزگان30

8271/061811401/2418همدان31

00/00295050/5527يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

218219
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تعداد شرکت های تعاونی 

فعال کشاورزی تحت 

پوشش وزارت تعاون  در 

پایان اسفند 1397 

)شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

سرمایه شرکت های 

تعاونی فعال کشاورزی 

تحت پوشش وزارت تعاون  

در پایان اسفند 1397  

)میلیون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-10376016100-14954100کل کشور1

ايجان شرقي2 4503/0113714000/6919آذرب

ايجان غربي3 2471/65251731741/678آذرب

3452/3120700090/6721اردبيل4

5023/36113062692/955اصفهان5

690/46311210611/1712البرز6

6324/238681160/6623ايالم7

5953/9891057141/0213بوشهر8

4232/8316986930/9514تهران9

4242/8415495710/4827چهارمحال و بختياري10

1561/0429979680/9415خراسان جنوبي11

11327/5715870485/662خراسان رضوي12

2371/5826398920/3829خراسان شمالي13

8405/6251533301/4811خوزستان14

2771/8523486080/4728زنجان15

3312/21211689751/639سمنان16

3592/4019691090/6722سيستان وبلوچستان17

10276/8735103494/924فارس18

1310/8830920050/8917قزوين19

1901/27281545931/4910قم20

2541/70245546075/353كردستان21

10056/724927980/8916كرمان22

6434/307392650/3830كرمانشاه23

4012/6818568750/5525كهگيلويه وبويراحمد24

8325/5663058932/956گلستان25

5243/50102165372/097گيالن26

4302/8814720010/6918لرستان27

10787/212582595756/151مازندران28

4112/7517622280/6024مركزي29

4813/2212547240/5326هرمزگان30

2021/3527392020/3831همدان31

3262/1822700450/6820يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

220221
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شاغلین شرکت های 

تعاونی فعال کشاورزی 

تحت پوشش وزارت تعاون  

در پایان اسفند 1397  

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شرکت های تعاونی 

فعال کشاورزی تحت 

پوشش وزارت تعاون     در 

پایان اسفند 1397 )عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-229099100-138335100کل کشور1

ايجان شرقي2 43703/161462712/7412آذرب

ايجان غربي3 25371/831930541/3325آذرب

24301/762033651/4722اردبيل4

53723/8811140376/136اصفهان5

8500/613121140/9230البرز6

51883/7512100144/378ايالم7

73615/32744671/9517بوشهر8

69565/038167807/323تهران9

35282/551537641/6419چهارمحال و بختياري10

13120/953026641/1626خراسان جنوبي11

100497/2632606811/381خراسان رضوي12

17801/292524091/0527خراسان شمالي13

74515/39678013/4111خوزستان14

20171/462242171/8418زنجان15

22321/612132071/4024سمنان16

31682/291735561/5520سيستان وبلوچستان17

103777/502203188/872فارس18

14081/022923881/0428قزوين19

15421/112817230/7531قم20

18871/362347762/0816كردستان21

88976/434149826/545كرمان22

78885/70596624/229كرمانشاه23

31772/301634691/5121كهگيلويه وبويراحمد24

63124/5610135055/897گلستان25

65664/75981253/5510گيالن26

29342/121852342/2814لرستان27

108257/831152686/664مازندران28

17221/242749382/1615مركزي29

46043/331354932/4013هرمزگان30

18461/332421800/9529همدان31

17491/262632501/4223يزد32

222223

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط سرمایه هر شرکت تعاونی  

فعال کشاورزی   در پایان اسفند 

1397  )میلیون ریال(

رتبه

متوسط شاغلین در هر تعاونی فعال 

کشاورزی     در پایان اسفند 1397 

)نفر(

رتبه

-9/25-693/86کل کشور1

ايجان شرقي2 158/67249/7111آذرب

ايجان غربي3 701/11610/278آذرب

202/92167/0427اردبيل4

610/10810/707اصفهان5

1754/51312/324البرز6

107/78298/2120ايالم7

177/672012/373بوشهر8

233/321416/441تهران9

116/91278/3219چهارمحال و بختياري10

628/0078/4118خراسان جنوبي11

518/5998/8814خراسان رضوي12

168/32227/5124خراسان شمالي13

182/54198/8715خوزستان14

175/48217/2826زنجان15

510/50106/7429سمنان16

192/50188/8217سيستان وبلوچستان17

496/931110/109فارس18

702/33510/756قزوين19

813/6548/1221قم20

2183/4927/4325كردستان21

92/34308/8516كرمان22

61/073112/275كرمانشاه23

141/83267/9222كهگيلويه وبويراحمد24

367/66137/5923گلستان25

413/241212/532گيالن26

167/44236/8228لرستان27

5404/41110/0410مازندران28

151/41254/1931مركزي29

113/77289/5712هرمزگان30

194/07179/1413همدان31

214/86155/3730يزد32

224225

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد معادن فعال در 

حال بهره برداری  سال 

1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد معادن فعال با 

مدیریت بخش عمومی 

سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-167100-4916100کل کشور1

ايجان شرقي2 1974/01931/8018آذرب

ايجان غربي3 2665/41452/9914آذرب

701/422500/0028اردبيل4

3296/69384/798اصفهان5

270/553110/6023البرز6

320/653021/2021ايالم7

1883/821000/0028بوشهر8

1222/481731/8018تهران9

1102/241952/9914چهارمحال و بختياري10

2154/378105/995خراسان جنوبي11

3927/972105/995خراسان رضوي12

821/67241710/181خراسان شمالي13

1032/102000/0028خوزستان14

1462/971331/8018زنجان15

2625/33584/798سمنان16

841/712310/6023سيستان وبلوچستان17

2224/52763/5912فارس18

1523/0911127/193قزوين19

661/342710/6023قم20

1472/991242/4017كردستان21

57211/6411710/181كرمان22

611/242910/6023كرمانشاه23

691/4026116/594كهگيلويه وبويراحمد24

992/012110/6023گلستان25

621/262852/9914گيالن26

901/832274/1911لرستان27

1132/301884/798مازندران28

2454/98663/5912مركزي29

1312/661400/0028هرمزگان30

1312/661421/2021همدان31

1312/661495/397يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

226227
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تعداد معادن فعال با 

مدیریت بخش خصوصی 

) بخش تعاونی و سایر(  

سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مقدار توليدات

 معادن فعال سال 

1397  )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-361367876100-4749100کل کشور1

ايجان شرقي2 1944/09980698952/2316آذرب

ايجان غربي3 2615/504119428083/3010آذرب

701/472439591501/1028اردبيل4

3206/743205056515/675اصفهان5

260/553167245251/8619البرز6

300/633023511330/6531ايالم7

1883/9610140594303/897بوشهر8

1192/5117193352285/356تهران9

1052/211852716911/4626چهارمحال و بختياري10

2054/32863222481/7520خراسان جنوبي11

3828/042260919867/223خراسان رضوي12

651/372543944621/2227خراسان شمالي13

1032/1720122850063/409خوزستان14

1433/011159041831/6323زنجان15

2545/355111756513/0912سمنان16

831/752269807261/9317سيستان وبلوچستان17

2164/557221046206/124فارس18

1402/951339351271/0929قزوين19

651/372539030871/0830قم20

1433/011188402442/4515كردستان21

55511/6915424459815/011كرمان22

601/262754860861/5224كرمانشاه23

581/222868650471/9018كهگيلويه وبويراحمد24

982/062161376591/7021گلستان25

561/182960755031/6822گيالن26

821/732353032831/4725لرستان27

1052/211898767942/7313مازندران28

2395/036115087393/1811مركزي29

1312/7614132975003/688هرمزگان30

1292/721597428912/7014همدان31

1222/5716286729247/932يزد32

228

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش توليدات معادن 

فعال سال 

1397  )ميليون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط تعداد شاغالن  

)اداری و توليدی(  

معادن  فعال سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-99734100-394525067100کل کشور1

ايجان شرقي2 4483234811/36351785/195آذرب

ايجان غربي3 32396120/821225142/5210آذرب

3905630/10294050/4130اردبيل4

91074162/31453385/354اصفهان5

6482860/16264440/4528البرز6

2716610/07312860/2931ايالم7

10762010/272112411/2419بوشهر8

21193970/541520432/0512تهران9

3824890/10304250/4329چهارمحال و بختياري10

75692921/92574427/463خراسان جنوبي11

61438261/56747334/757خراسان رضوي12

10323070/26229000/9022خراسان شمالي13

12354520/311910761/0821خوزستان14

38696010/981018611/8713زنجان15

26773730/681334433/458سمنان16

12310810/312014671/4718سيستان وبلوچستان17

61692961/56651615/176فارس18

6243050/16278130/8223قزوين19

5263700/13285590/5626قم20

33850920/861116131/6215كردستان21

19734154950/0212740727/481كرمان22

8962710/23246640/6724كرمانشاه23

10096000/26234830/4827كهگيلويه وبويراحمد24

16663160/421718431/8514گلستان25

6660890/17255740/5825گيالن26

14227590/361815421/5516لرستان27

21816470/551427832/799مازندران28

58255891/48822572/2611مركزي29

19416100/491615101/5117هرمزگان30

42731511/08911321/1420همدان31

8076852020/4721259412/632يزد32

230

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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جبران خدمات مزد و 

حقوق بگيران معادن 

فعال سال 1397  

)ميليون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ارزش کل سرمایه 

گذاری معادن فعال 

سال   1397   

)ميليون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد معادن در حال 

بهره برداری به صد 

هزار نفر جمعيت سال 

1397

رتبه

-5/99-19476266100-41146963100کل کشور1

ايجان شرقي2 27974566/80317534249/0034/9422آذرب

ايجان غربي3 6411761/5694795092/4687/9213آذرب

556090/1431197640/10315/4318اردبيل4

16319733/9747883464/0556/2816اصفهان5

830320/20281156050/59220/9630البرز6

609570/1530231200/12305/4119ايالم7

2122380/5222567300/292615/555بوشهر8

4849351/18121884480/97180/8931تهران9

796340/19291018720/522511/358چهارمحال و بختياري10

13071163/1852939391/511127/012خراسان جنوبي11

10671302/5974267842/1995/8817خراسان رضوي12

2781620/68191228040/63219/2811خراسان شمالي13

2363570/57216960223/5762/1329خوزستان14

4305011/05131951461/001713/476زنجان15

5780701/40112769801/421335/691سمنان16

3935400/96152089311/07152/8827سيستان وبلوچستان17

12804613/11613355956/8644/4824فارس18

1808030/44231764040/911911/637قزوين19

1318460/3225521620/27274/9023قم20

4243541/03144845812/4978/9612كردستان21

1613671839/221542900327/87117/573كرمان22

1046840/25271042230/54243/0826كرمانشاه23

1349730/3324237320/12299/4010كهگيلويه وبويراحمد24

3818310/93162131521/09145/1420گلستان25

1282230/3126300010/15282/4328گيالن26

2907020/71171081660/56235/0521لرستان27

7461001/8182865491/47123/3825مازندران28

5945681/44104233962/171016/834مركزي29

2875180/70181348290/69207/0415هرمزگان30

2610760/63201960261/01167/4414همدان31

972522023/642473102524/29211/029يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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بهره وری کل عوامل توليد 

معادن فعال )کارایی: 

نسبت ستانده به داده ( سال 

1397

رتبه

بهره وری نيروی کار 

شاغل  در بخش معدن  

)بهروری نيروی کار:  نسبت 

ارزش افزوده به متوسط تعداد 

شاغالن( سال 1397

  )ميليون ریال(

رتبه

متوسط ارزش افزوده ایجاد 

شده توسط یک معدن در 

حال بهره برداری سال 

1397

)ميليارد ریال(

رتبه

-62/65-3088/09-4/42کل کشور1

ايجان شرقي2 24/0418338/001219/163آذرب

ايجان غربي3 6/1061093/321010/3320آذرب

2/6529617/58293/5729اردبيل4

3/29231216/50819/748اصفهان5

4/56121185/75919/5010البرز6

7/463856/97187/6626ايالم7

4/5513711/56234/7028بوشهر8

5/049840/861914/0812تهران9

2/9627621/78282/4031چهارمحال و بختياري10

12/112959/241533/204خراسان جنوبي11

2/5330794/70219/6022خراسان رضوي12

4/0817904/92179/9321خراسان شمالي13

3/2526840/20208/7823خوزستان14

1/92311021/501313/0213زنجان15

5/388655/04258/6124سمنان16

2/8828667/962411/6717سيستان وبلوچستان17

4/2915964/021422/416فارس18

3/2924589/04313/1530قزوين19

3/7718716/50226/0727قم20

5/5471778/91619/529كردستان21

4/20165496/822263/382كرمان22

4/75111087/181111/8316كرمانشاه23

3/47201531/40710/7219كهگيلويه وبويراحمد24

3/2922646/812712/0415گلستان25

4/5414910/35168/4325گيالن26

3/2925653/492611/2018لرستان27

3/4321593/843014/6311مازندران28

7/3042269/74520/917مركزي29

4/98101052/721212/1314هرمزگان30

7/2953331/91428/795همدان31

3/53194623/903444/531يزد32

235236

عنوان شاخص ها

237

ف
دي

ر
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متوسط ارزش 

پرداختی ها به شاغالن 

یک معدن درحال 

بهره برداری سال 

1397)ميليارد ریال(

رتبه

متوسط ارزش 

دریافتی ها به شاغالن 

یک معدن درحال 

بهره برداری سال 1397 

)ميليارد ریال(

رتبه

متوسط مقدار توليد یک 

معدن در حال 

بهره برداری سال 1397 

)هزارتن(

رتبه

-73/51-80/97-18/32کل کشور1

ايجان شرقي2 9/514228/67340/9628آذرب

ايجان غربي3 2/032612/362344/9026آذرب

2/16255/742956/5622اردبيل4

8/60528/34762/3317اصفهان5

5/471024/979249/061البرز6

1/19318/852673/4715ايالم7

1/32296/022874/7813بوشهر8

3/491717/5714158/493تهران9

1/23303/633147/9224چهارمحال و بختياري10

2/992236/19429/4130خراسان جنوبي11

6/28715/881766/5616خراسان رضوي12

3/221913/152153/5923خراسان شمالي13

3/901612/6822119/274خوزستان14

14/16327/18840/4429زنجان15

1/972710/572542/6627سمنان16

6/22817/891383/1012سيستان وبلوچستان17

6/81629/22699/576فارس18

1/37284/523025/8931قزوين19

2/19248/262759/1420قم20

4/301523/821160/1419كردستان21

82/432345/81294/839كرمان22

3/152014/992089/9410كرمانشاه23

4/341415/061999/497كهگيلويه وبويراحمد24

5/251117/291562/0018گلستان25

2/382310/812497/998گيالن26

4/901216/091658/9321لرستان27

6/03920/651287/4111مازندران28

3/321824/231046/9725مركزي29

3/052115/1818101/515هرمزگان30

4/581333/37574/3714همدان31

175/971620/501218/882يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

238239240
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متوسط ارزش توليدات 

یک معدن در حال 

بهره برداری سال 1397

)ميليارد ریال(

رتبه

متوسط افراد شاغل 

در هر معدن فعال 

سال 1397

رتبه

متوسط ارزش سرمایه 

گذاری در هر معدن 

فعال سال 1397   

)ميليارد ریال(

رتبه

-3/96-20/29-80/25کل کشور1

ايجان شرقي2 227/58326/2848/903آذرب

ايجان غربي3 12/18229/45211/8012آذرب

5/58295/79290/2831اردبيل4

27/68716/22122/4010اصفهان5

24/01916/44114/286البرز6

8/49268/94240/7227ايالم7

5/72286/60280/3030بوشهر8

17/371316/75101/5415تهران9

3/48313/86310/9325چهارمحال و بختياري10

35/21434/6131/3718خراسان جنوبي11

15/671612/07151/0922خراسان رضوي12

12/592110/98171/5016خراسان شمالي13

11/992310/45206/764خوزستان14

26/50812/75141/3419زنجان15

10/222513/14131/0623سمنان16

14/661917/4682/499سيستان وبلوچستان17

27/79623/2566/025فارس18

4/11305/35301/1621قزوين19

7/98278/47260/7926قم20

23/031110/97183/307كردستان21

345/00247/9129/492كرمان22

14/691810/89191/7114كرمانشاه23

14/63207/00270/3429كهگيلويه وبويراحمد24

16/831418/6272/1511گلستان25

10/74249/26220/4828گيالن26

15/811517/1391/2020لرستان27

19/311224/6352/548مازندران28

23/78109/21231/7313مركزي29

14/821711/53161/0324هرمزگان30

32/6258/64251/5017همدان31

616/55196/14136/111يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

241242243
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تعداد معادن فعال به 

ازای هر هزار کيلومتر 

مربع وسعت درسال 

1397

رتبه

تعداد شرکت های تعاونی 

معدنی فعال در پایان 

اسفند 1397

  )شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-924100-3/01کل کشور1

ايجان شرقي2 4/3316353/7910آذرب

ايجان غربي3 6/308111/1919آذرب

3/921760/6526اردبيل4

3/0721545/845اصفهان5

5/211050/5429البرز6

1/592920/2231ايالم7

8/214343/6811بوشهر8

9/012667/143تهران9

6/74660/6526چهارمحال و بختياري10

1/4230181/9516خراسان جنوبي11

3/291818620/131خراسان رضوي12

2/892270/7625خراسان شمالي13

1/6028101/0821خوزستان14

6/727121/3018زنجان15

2/6823374/009سمنان16

0/463150/5429سيستان وبلوچستان17

1/8226384/118فارس18

9/751111/1919قزوين19

5/769262/8112قم20

5/0311131/4117كردستان21

3/1620626/714كرمان22

2/4224202/1615كرمانشاه23

4/451460/6526كهگيلويه وبويراحمد24

4/851290/9722گلستان25

4/431590/9722گيالن26

3/20199510/282لرستان27

4/7513485/196مازندران28

8/393414/447مركزي29

1/8425232/4913هرمزگان30

6/76580/8724همدان31

1/7727212/2714يزد32

ف
عنوان شاخص هاردي

245 244
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سرمایه شرکت های 

تعاونی معدنی فعال در 

پایان اسفند 1397

  )ميليون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

شاغلين شرکت های 

تعاونی معدنی فعال در 

پایان اسفند 1397

  )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-10484100-957068100کل کشور1

ايجان شرقي2 33040/35174053/8610آذرب

ايجان غربي3 80970/85131231/1719آذرب

5120/0525710/6824اردبيل4

353493/6984574/368اصفهان5

11250/1223350/3329البرز6

19000/202080/0831ايالم7

85290/89113343/1912بوشهر8

570485/96510089/612تهران9

1290/0129460/4428چهارمحال و بختياري10

22420/23183323/1713خراسان جنوبي11

17395518/182191318/251خراسان رضوي12

680/0131790/7523خراسان شمالي13

21280/2219870/8322خوزستان14

14156514/7932392/2814زنجان15

636826/6545194/957سمنان16

870/0130320/3130سيستان وبلوچستان17

33075934/5617747/383فارس18

99731/0491121/0720قزوين19

56340/59162192/0916قم20

14970/16224003/8211كردستان21

61570/64146496/195كرمان22

1850/02281671/5917كرمانشاه23

85540/8910500/4827كهگيلويه وبويراحمد24

4540/0526690/6625گلستان25

16230/1721890/8521گيالن26

82610/86127747/383لرستان27

382744/0076175/896مازندران28

58330/61154264/069مركزي29

10510/11242222/1215هرمزگان30

3630/0427650/6226همدان31

387304/0561631/5518يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

246247
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اعضاء شرکت های تعاونی 

معدنی فعال در پایان 

اسفند 1397

   )عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط سرمایه هر 

شرکت تعاونی  فعال 

معدنی در پایان 

اسفند 1397

  )ميليون ریال(

رتبه

متوسط شاغلين در هر 

تعاونی فعال معدنی 

در پایان اسفند 1397 

  )نفر(

رتبه

-11/35-1035/79-51954100کل کشور1

ايجان شرقي2 3650/701294/402211/579آذرب

ايجان غربي3 1110/2121736/091111/1811آذرب

620/122685/332411/838اردبيل4

4680/9010654/61128/4620اصفهان5

6411/238225/00147/0029البرز6

140/0331950/0064/0031ايالم7

2500/4815250/85139/8217بوشهر8

12552/425864/36915/275تهران9

420/082921/50287/6727چهارمحال و بختياري10

6941/347124/561918/444خراسان جنوبي11

39707/642935/24710/2814خراسان رضوي12

2030/39179/713011/2910خراسان شمالي13

840/1623212/80168/7019خوزستان14

3500/671411797/08119/923زنجان15

4010/77111721/14414/036سمنان16

360/073017/40296/4030سيستان وبلوچستان17

3714071/4918704/18220/372فارس18

870/1722906/64810/1815قزوين19

2280/4416216/69158/4221قم20

13762/654115/152030/771كردستان21

5561/07999/312110/4712كرمان22

1420/27209/25318/3522كرمانشاه23

490/09281425/6758/3323كهگيلويه وبويراحمد24

780/152450/44257/6727گلستان25

680/1325180/33179/8916گيالن26

9141/76686/96238/1524لرستان27

15993/083797/381012/857مازندران28

3520/6813142/271810/3913مركزي29

1760/341945/70269/6518هرمزگان30

570/112745/38278/1325همدان31

1860/36181844/2937/7626يزد32

250

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

248249
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تعداد انشعاب گاز طبیعی 

 در سال  1397 

)انشعاب(

سهم از 

کشور
رتبه

تعداد مصرف کنندگان 

گاز طبیعی  در سال 

1397  )مشترك(

سهم از 

کشور
رتبه

-23335595100-11625637100کل کشور1

ايجان شرقي2 6553845/64715755786/754آذرب

ايجان غربي3 4288653/6999412234/039آذرب

2294921/97194689722/0118اردبيل4

10806209/30218228947/813اصفهان5

2730412/35158337383/5710البرز6

1003220/86291575220/6829ايالم7

1993041/71211776640/7627بوشهر8

126435510/881333168714/281تهران9

1831251/58223284491/4123چهارمحال و بختياري10

1308151/13272356151/0126خراسان جنوبي11

9402928/09322665889/712خراسان رضوي12

1687241/45253054631/3124خراسان شمالي13

6575865/6669824464/218خوزستان14

1816191/56233335641/4322زنجان15

1454771/25262883631/2425سمنان16

225600/1930319760/1430سيستان وبلوچستان17

7804366/71414233846/105فارس18

2029311/75204189741/8020قزوين19

1712181/47243977081/7021قم20

2806482/41145405412/3216كردستان21

3916883/37106116882/6211كرمان22

2538482/18175709912/4513كرمانشاه23

1148160/99281703020/7328كهگيلويه وبويراحمد24

2878552/48135588052/3914گلستان25

5885605/06810418444/467گيالن26

2556682/20165392662/3117لرستان27

7684206/61513747205/896مازندران28

2921612/51125542052/3715مركزي29

151450/133197320/0431هرمزگان30

3195962/75116015112/5812همدان31

2410662/07184401821/8919يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

251252
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کل مصرف گاز طبیعی   

در سال 1397 

)میلیون مترمکعب(

سهم از 

کشور
رتبه

تعداد انشعاب گاز طبیعی به 

ازای هزار نفر جمعیت استان 

در سال 1397

)انشعاب(

رتبه

-141/63-199072100کل کشور1

ايجان شرقي2 93974/727164/4615آذرب

ايجان غربي3 55352/7815127/7525آذرب

24531/2323178/0410اردبيل4

1989810/002206/263اصفهان5

55922/811496/9628البرز6

5730/2931169/4612ايالم7

133686/724164/8514بوشهر8

2318611/65192/7229تهران9

14340/7228188/988چهارمحال و بختياري10

15070/7627164/3416خراسان جنوبي11

122576/166141/1422خراسان رضوي12

27851/4021190/867خراسان شمالي13

178148/953136/1223خوزستان14

24991/2622167/5513زنجان15

21191/0625198/206سمنان16

13710/69297/7531سيستان وبلوچستان17

124316/245157/3817فارس18

50992/5616155/2619قزوين19

23611/1924127/1126قم20

29231/4720171/0211كردستان21

76853/868120/3027كرمان22

42162/1217128/3424كرمانشاه23

6110/3130156/4318كهگيلويه وبويراحمد24

29711/4919149/5420گلستان25

62903/1613230/541گيالن26

17650/8926143/3921لرستان27

72003/629230/132مازندران28

63843/2112200/665مركزي29

68033/42118/1430هرمزگان30

36081/8118181/499همدان31

69383/4910202/754يزد32

254 253
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ر

عنوان شاخص ها
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مصرف سرانه گاز

 طبیعی هر مشترك

 درسال 1397 

 )هزار مترمکعب(

رتبه

درصد خانوارهای 

شهری استفاده کننده 

از گاز لوله کشی در 

طرح هزینه و درآمد 

خانوار در سال 1398 

  )درصد(

رتبه

درصد خانوارهای 

روستایی استفاده 

کننده از گاز لوله 

کشی در  طرح هزینه 

و درآمد خانوار در 

سال 1398 )درصد(

رتبه

-72/4-94/5-8/53کل کشور1

ايجان شرقي2 5/9620100/0195/26آذرب

ايجان غربي3 5/8822100/0169/424آذرب

5/2327100/0194/69اردبيل4

10/92999/51896/75اصفهان5

6/711699/61582/817البرز6

3/642995/42677/920ايالم7

75/24257/12951/528بوشهر8

6/961599/81296/84تهران9

4/372899/71489/412چهارمحال و بختياري10

6/401797/02554/727خراسان جنوبي11

5/4123100/0181/918خراسان رضوي12

9/121099/51795/27خراسان شمالي13

18/13490/62765/425خوزستان14

7/491299/91079/419زنجان15

7/3514100/0188/813سمنان16

42/88310/5300/331سيستان وبلوچستان17

8/731197/72462/226فارس18

12/177100/0185/316قزوين19

5/942199/41991/311قم20

5/4124100/0187/315كردستان21

12/56679/22834/329كرمان22

7/381398/92071/123كرمانشاه23

3/593097/82376/222كهگيلويه وبويراحمد24

5/322599/91194/010گلستان25

6/0418100/0194/68گيالن26

3/273198/92176/321لرستان27

5/242699/9997/22مازندران28

11/52899/81396/93مركزي29

699/0312/2311/030هرمزگان30

6/001999/61599/81همدان31

15/76598/82288/614يزد32

257 255
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دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد شهرهای گاز رسانی 

شده  در سال 1397

سهم از 

کشور
رتبه

تعداد شهرهای  درحال گاز 

رسانی  در سال 1397

سهم از 

کشور
رتبه

-50100-1171100کل کشور1

ايجان شرقي2 675/7250014آذرب

ايجان غربي3 423/59101210آذرب

292/48180014اردبيل4

1079/141484اصفهان5

161/37280014البرز6

242/0521247ايالم7

363/07120014بوشهر8

484/1090014تهران9

393/33111210چهارمحال و بختياري10

302/56170014خراسان جنوبي11

766/4941210خراسان رضوي12

221/88230014خراسان شمالي13

806/833247خوزستان14

211/79240014زنجان15

201/71260014سمنان16

30/2631365سيستان وبلوچستان17

968/2029182فارس18

252/13200014قزوين19

60/51290014قم20

312/65150014كردستان21

534/53716321كرمان22

282/3919365كرمانشاه23

171/45270014كهگيلويه وبويراحمد24

332/82140014گلستان25

514/3680014گيالن26

242/05211210لرستان27

564/786247مازندران28

352/99130014مركزي29

40/34305103هرمزگان30

312/65150014همدان31

211/79240014يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

258259
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  8937-8931  هایسالدر نفت و گاز های فصل شاخص - 7

 

 

تعداد روستاهای گاز رسانی 

شده در سال 1397

سهم از 

کشور
رتبه

تعداد روستاهای درحال گاز 

رسانی  در سال 1397

سهم از 

کشور
رتبه

-4174100-28819100کل کشور1

ايجان شرقي2 19816/8742054/9110آذرب

ايجان غربي3 10733/721243010/301آذرب

12364/2991824/3611اردبيل4

10583/671340/1029اصفهان5

1450/5028591/4117البرز6

3771/3126922/2013ايالم7

4111/432510/0230بوشهر8

4661/6224110/2625تهران9

4721/6423521/2518چهارمحال و بختياري10

4871/69212696/446خراسان جنوبي11

20597/14242510/182خراسان رضوي12

7342/551790/2226خراسان شمالي13

17746/1651643/9312خوزستان14

5401/8719721/7216زنجان15

2570/8927140/3423سمنان16

40/0131190/4621سيستان وبلوچستان17

17606/1164029/634فارس18

4741/6422821/9615قزوين19

1360/4729140/3423قم20

11694/0610160/3822كردستان21

11433/97113809/105كرمان22

12644/3982064/949كرمانشاه23

7082/46182235/348كهگيلويه وبويراحمد24

8572/9716220/5320گلستان25

19926/913390/9319گيالن26

15835/4972636/307لرستان27

21367/4114129/873مازندران28

9773/391560/1428مركزي29

160/063090/2226هرمزگان30

10263/561400/0031همدان31

5041/7520922/2013يزد32

261 260

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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http://Simabar.Golestanmporg.ir 

   7931-7931 هایسالصنعت در  های فصلشاخص -8

 

تعداد كارگاه های صنعتي 

 10 نفر كاركن و بیشتر در 

سال 1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

تعداد كارگاه های صنعتي 

50 نفر كاركن و بیشتر  در 

سال 1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-6173100-30332100کل کشور1

ايجان شرقي2 17565/7953425/545آذرب

ايجان غربي3 6942/29141121/8117آذرب

2250/7424360/5824اردبيل4

389412/84273311/872اصفهان5

18015/9445579/023البرز6

520/173180/1331ايالم7

1830/6027490/7921بوشهر8

680622/441123720/041تهران9

2230/7426410/6623چهارمحال و بختياري10

1380/4528340/5525خراسان جنوبي11

21647/1334146/714خراسان رضوي12

1350/4529150/2429خراسان شمالي13

6632/19151692/7412خوزستان14

4161/37181472/3813زنجان15

10723/53101432/3215سمنان16

3671/2120330/5326سيستان وبلوچستان17

12534/1362103/4010فارس18

11743/8773255/266قزوين19

7442/45131472/3813قم20

2240/7425290/4728كردستان21

6312/08161322/1416كرمان22

2910/9622590/9620كرمانشاه23

630/2130120/1930كهگيلويه وبويراحمد24

4061/3419691/1219گلستان25

8082/66121752/8311گيالن26

2960/9821300/4927لرستان27

10873/5892453/978مازندران28

11433/7783084/997مركزي29

2460/8123470/7622هرمزگان30

4341/4317701/1318همدان31

9433/11112453/978يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 

262263
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   7931-7931های های فصل صنعت در سالشاخص -8

 

 

تعداد كارگاه های صنعتي 

10 نفر كاركن و بیشتر  

بخش عمومي در سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

تعداد كارگاه های صنعتي 

10 نفر كاركن و بیشتر  

بخش خصوصي در سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-30155100-184100کل کشور1

ايجان شرقي2 115/98317455/795آذرب

ايجان غربي3 168/7026792/2514آذرب

42/17162210/7324اردبيل4

63/269388812/892اصفهان5

105/43517925/944البرز6

10/5427510/1731ايالم7

00/00291830/6127بوشهر8

4021/741676722/441تهران9

21/09232210/7324چهارمحال و بختياري10

21/09231360/4528خراسان جنوبي11

42/171621607/163خراسان رضوي12

10/54271340/4429خراسان شمالي13

42/17166582/1815خوزستان14

52/72134121/3718زنجان15

00/002910723/5510سمنان16

31/63203641/2120سيستان وبلوچستان17

21/092312514/156فارس18

52/721311693/887قزوين19

63/2697392/4513قم20

73/8072170/7226كردستان21

63/2696262/0816كرمان22

52/72132870/9521كرمانشاه23

00/0029630/2130كهگيلويه وبويراحمد24

63/2694011/3319گلستان25

31/63208052/6712گيالن26

115/9832850/9522لرستان27

84/35610793/589مازندران28

42/171611393/788مركزي29

21/09232440/8123هرمزگان30

73/8074271/4217همدان31

31/63209403/1211يزد32

264

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 

265
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تعداد شاغالن 

كارگاه های صنعتي 10 نفر 

كاركن و بیشتر  در سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

تعداد شاغالن 

كارگاه های صنعتي 10 نفر 

كاركن و بیشتر  بخش 

عمومي در سال 1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-39504100-1778013100کل کشور1

ايجان شرقي2 1007565/6759192/339آذرب

ايجان غربي3 284521/601713343/386آذرب

87470/49261130/2922اردبيل4

21497312/09217024/315اصفهان5

1131276/36426206/632البرز6

33500/1931480/1228ايالم7

242621/361800/0029بوشهر8

41977923/6112049651/881تهران9

98070/5525790/2025چهارمحال و بختياري10

71240/40292510/6419خراسان جنوبي11

1136536/3938292/1010خراسان رضوي12

79660/4527600/1527خراسان شمالي13

845564/767830/2124خوزستان14

349861/97151010/2623زنجان15

417982/351400/0029سمنان16

129440/732320555/203سيستان وبلوچستان17

592823/3311750/1926فارس18

759054/2785581/4115قزوين19

320091/80167351/8611قم20

74290/42282120/5420كردستان21

428612/411211072/808كرمان22

170100/96206951/7612كرمانشاه23

33510/193000/0029كهگيلويه وبويراحمد24

149000/84226281/5913گلستان25

426052/401318594/714گيالن26

112720/63242110/5321لرستان27

595573/351011943/027مازندران28

850394/7863120/7917مركزي29

201771/13195931/5014هرمزگان30

166330/94213620/9216همدان31

637033/5892750/7018يزد32

267

ف
دي

ر

266

 عنوان شاخص ها 
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   7931-7931های های فصل صنعت در سالشاخص -8

 

 

تعداد شاغالن 

كارگاه های صنعتي 10 نفر 

كاركن و بیشتر بخش 

خصوصي در سال 1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

شاغالن تولیدی 

كارگاه های صنعتي  10  

نفر كاركن و بیش تر در 

سال 1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-1355067100-1738509100کل کشور1

ايجان شرقي2 998375/745794535/865آذرب

ايجان غربي3 271181/5617213921/5817آذرب

86340/502667520/5026اردبيل4

21327112/27216970612/522اصفهان5

1105086/364821716/064البرز6

33020/193122770/1730ايالم7

242621/4018177831/3118بوشهر8

39928222/97131302223/101تهران9

97280/562573790/5425چهارمحال و بختياري10

68730/402955270/4129خراسان جنوبي11

1128246/493912976/743خراسان رضوي12

79060/452756780/4227خراسان شمالي13

844724/867615604/547خوزستان14

348862/0115284022/1015زنجان15

417982/4012343122/5312سمنان16

108890/6324104900/7723سيستان وبلوچستان17

592073/4110431263/1811فارس18

753484/338576184/258قزوين19

312741/8016253251/8716قم20

72180/422856330/4228كردستان21

417542/4013318122/3514كرمان22

163160/9420126930/9421كرمانشاه23

33510/193020460/1531كهگيلويه وبويراحمد24

142720/8222108880/8022گلستان25

407472/3414325332/4013گيالن26

110610/642385580/6324لرستان27

583633/3611442113/2610مازندران28

847274/876639514/726مركزي29

195841/1319139941/0319هرمزگان30

162720/9421131050/9720همدان31

634273/659523723/869يزد32

268269

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 
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   7931-7931های های فصل صنعت در سالشاخص -8

 
 

كارگران ساده شاغل در 

كارگاه های صنعتي 10نفر 

كاركن و بیشتر در سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

كارگران ماهر شاغل در 

كارگاه های صنعتي 10نفر 

كاركن و بیشتر در سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-527985100-556793100کل کشور1

ايجان شرقي2 311565/605336486/373آذرب

ايجان غربي3 112212/021767711/2817آذرب

28430/512626220/5027اردبيل4

6576111/8127666514/522اصفهان5

401247/214259334/915البرز6

6760/12317830/1530ايالم7

43870/792259581/1318بوشهر8

10912619/60113937126/401تهران9

31700/572526960/5126چهارمحال و بختياري10

22740/412722760/4328خراسان جنوبي11

462818/313317606/024خراسان رضوي12

18610/332918870/3629خراسان شمالي13

194293/499192453/649خوزستان14

139712/511489281/6915زنجان15

154102/7713129222/4512سمنان16

49770/892034360/6523سيستان وبلوچستان17

192593/4611150942/8611فارس18

248174/467209263/967قزوين19

130862/351686621/6416قم20

21460/392827160/5125كردستان21

134312/4115121722/3113كرمان22

47910/862148170/9121كرمانشاه23

10000/18306330/1231كهگيلويه وبويراحمد24

62211/121828290/5424گلستان25

167693/0112101591/9214گيالن26

32800/592435250/6722لرستان27

194103/4910154872/9310مازندران28

270394/866246954/686مركزي29

35980/652354671/0419هرمزگان30

60011/081949950/9520همدان31

232784/188209063/968يزد32

270271

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 
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تکنسین های شاغل در 

كارگاه های صنعتي 10نفر 

كاركن و بیشتر در سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

مهندسین شاغل در 

كارگاه های صنعتي 10نفر 

كاركن و بیشتر در سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-145216100-125073100کل کشور1

ايجان شرقي2 72155/77574355/125آذرب

ايجان غربي3 14751/181919251/3319آذرب

6130/49276740/4627اردبيل4

1292510/332143559/892اصفهان5

72915/83488236/084البرز6

2940/24305240/3628ايالم7

30292/421444093/0412بوشهر8

2960323/6713492324/051تهران9

7060/56258080/5626چهارمحال و بختياري10

4650/37285120/3529خراسان جنوبي11

59644/77772915/026خراسان رضوي12

8350/672310960/7524خراسان شمالي13

116999/353111877/703خوزستان14

29972/401525061/7317زنجان15

32602/611127201/8715سمنان16

9510/762111260/7823سيستان وبلوچستان17

37312/98950423/4710فارس18

60274/82658484/039قزوين19

16261/301819521/3418قم20

3660/29294060/2830كردستان21

30532/441331552/1713كرمان22

13151/052017711/2220كرمانشاه23

2120/17312010/1431كهگيلويه وبويراحمد24

6710/542611670/8022گلستان25

24821/981631232/1514گيالن26

7600/61249930/6825لرستان27

31642/531261494/238مازندران28

55514/44866674/597مركزي29

23581/891725711/7716هرمزگان30

8740/702212350/8521همدان31

35602/851046283/1911يزد32

273

 عنوان شاخص ها 

272

ف
دي

ر
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شاغالن غیرتولیدی 

كارگاه های صنعتي  10  

نفر كاركن و بیش تر سال 

1396

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

ارزش سرمایه گذاری  

كارگاه های صنعتي 10 

نفركاركن و بیشتر سال 

1396  )میلیون ریال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-257336118100-422946100کل کشور1

ايجان شرقي2 213025/04681260483/1612آذرب

ايجان غربي3 70601/671517719490/6923آذرب

19950/47275811580/2328اردبيل4

4526710/7023112836512/103اصفهان5

309577/323135821975/286البرز6

10740/25314998030/1930ايالم7

64791/531866579532/5914بوشهر8

10675625/2413420900513/291تهران9

24280/572548364151/8818چهارمحال و بختياري10

15970/382959180352/3015خراسان جنوبي11

223565/295166646636/484خراسان رضوي12

22880/54263272710/1331خراسان شمالي13

229965/4443296354912/812خوزستان14

65841/561784555293/2911زنجان15

74871/771419794630/7722سمنان16

24530/582413633970/5326سيستان وبلوچستان17

161563/82956010262/1816فارس18

182884/328106029804/128قزوين19

66841/581620017660/7821قم20

17960/42285494100/2129كردستان21

110492/611285246933/319كرمان22

43171/022039604571/5419كرمانشاه23

13050/313010642000/4127كهگيلويه وبويراحمد24

40110/952117108040/6624گلستان25

100722/381352143322/0317گيالن26

27140/642315976940/6225لرستان27

153463/631075335062/9313مازندران28

210884/997158045006/145مركزي29

61831/4619130542895/077هرمزگان30

35280/832225282840/9820همدان31

113312/681185233773/3110يزد32

274275

ف
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سرانه سرمایه گذاری 

كارگاه های صنعتي 10نفر 

كاركن و بیشتر به ازای هر 

كارگاه ها سال 1396  )میلیون 

ریال(

رتبه

ارزش داده فعالیت های 

كارگاه های صنعتي 10 نفر 

كاركن و بیشتر در سال 1396   

)میلیون ریال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-5012658117100-8483/98کل کشور1

ايجان شرقي2 4627/59222688086975/367آذرب

ايجان غربي3 2553/2428425502410/8520آذرب

2582/9227123800880/2526اردبيل4

7993/931460799831012/132اصفهان5

7541/48161850144173/699البرز6

9611/601192039710/1830ايالم7

36382/2643250181226/485بوشهر8

5026/302197230980019/401تهران9

21687/965288974560/5824چهارمحال و بختياري10

42884/313118731840/2427خراسان جنوبي11

7700/86152078364084/158خراسان رضوي12

2424/233094521700/1929خراسان شمالي13

49718/78260379104012/053خوزستان14

20325/796779431351/5516زنجان15

1846/5131548116831/0918سمنان16

3714/9825116571210/2328سيستان وبلوچستان17

4470/09231385675672/7611فارس18

9031/50131534516713/0610قزوين19

2690/5526539116111/0819قم20

2452/7229163293030/3325كردستان21

13509/81101096217162/1913كرمان22

13609/829601289111/2017كرمانشاه23

16892/06717638740/0431كهگيلويه وبويراحمد24

4213/8024347199640/6921گلستان25

6453/3818863897101/7215گيالن26

5397/6120292594670/5823لرستان27

6930/55171233025162/4612مازندران28

13827/2183344802286/674مركزي29

53066/2213039877346/066هرمزگان30

5825/5419335392410/6722همدان31

9038/58121036587612/0714يزد32

276277

ف
دي
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ارزش ستانده 

فعالیت های كارگاه های 

صنعتي 10 نفر كاركن و 

بیشتر در سال 1396  

)میلیون ریال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

ارزش افزوده 

كارگاه های صنعتي 10 نفر 

كاركن و بیشتر در سال 

1396   )میلیون ریال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-2164315649100-7176973766100کل کشور1

ايجان شرقي2 3645892925/086217877161/0118آذرب

ايجان غربي3 618683170/8620957805954/437آذرب

210200260/2926193180760/8920اردبيل4

87200898812/15286399370/4027اصفهان5

2830215643/94926401067812/202البرز6

121567970/1730980071474/536ايالم7

5360888027/47429528260/1430بوشهر8

136348098119/0012110706809/754تهران9

390518180/5424101543620/4724چهارمحال و بختياري10

182506930/252939117118118/071خراسان جنوبي11

2856628303/98863775090/2929خراسان رضوي12

185837540/2628778264223/6010خراسان شمالي13

83332668311/61391315840/4225خوزستان14

1292329601/801522953564310/613زنجان15

900857451/2617512898262/3714سمنان16

205914100/2927352740621/6316سيستان وبلوچستان17

1909285092/661289342890/4126فارس18

2355684993/2810523609432/4213قزوين19

754418641/0519821168283/799قم20

234923000/3325215302530/9919كردستان21

1932673612/691171629980/3328كرمان22

819166271/1418836456443/868كرمانشاه23

41568080/063123929340/1131كهگيلويه وبويراحمد24

451732800/6322104533160/4823گلستان25

1193285671/6616329388571/5217گيالن26

417000750/5823124406080/5722لرستان27

1731708112/4113498682952/3015مازندران28

4623965716/4451279163435/915مركزي29

3625131625/057585254272/7012هرمزگان30

509239290/7121173846880/8021همدان31

1679747432/3414643159832/9711يزد32

278279

ف
دي

ر
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ارزش تولید محصوالت 

كارگاه های صنعتي 10 

نفركاركن و بیشتر در سال 

1396  )میلیون ریال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

ارزش ریالي صادرات 

مستقیم كارگاه های 

صنعتي 10 نفركاركن و 

بیشتر در سال 1396   

)میلیون ریال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-1097698078100-6964769184100کل کشور1

ايجان شرقي2 3581663505/147353612653/226آذرب

ايجان غربي3 597082590/862033329070/3023آذرب

204700100/29263632670/0330اردبيل4

85480078712/272886724068/084اصفهان5

2730487393/929197052801/8012البرز6

118472520/173051389260/4719ايالم7

5062691887/27425804034323/512بوشهر8

130141116318/691341144503/117تهران9

383230340/552420032710/1824چهارمحال و بختياري10

180208040/262914738170/1328خراسان جنوبي11

2782041573/998188235301/7113خراسان رضوي12

181257560/262837012470/3422خراسان شمالي13

81356729111/68328542992726/001خوزستان14

1265637621/8215142193331/3015زنجان15

885390691/271716771940/1526سمنان16

195222130/282715893660/1427سيستان وبلوچستان17

1866292992/6812221974792/0210فارس18

2288781863/2910129736281/1816قزوين19

731468971/0519101785680/9317قم20

232657580/33256711230/0629كردستان21

1887221332/7111185490621/6914كرمان22

808234731/1618219041462/0011كرمانشاه23

41177460/06312332230/0231كهگيلويه وبويراحمد24

440007120/632242913850/3920گلستان25

1132554641/631637759860/3421گيالن26

414922840/6023100477290/9218لرستان27

1690210732/4313225038702/059مازندران28

4521013196/495541021804/935مركزي29

3585222195/15611555338410/533هرمزگان30

492288430/712117851870/1625همدان31

1649759472/3714252846012/308يزد32

280281
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ارزش دالری صادرات 

مستقیم كارگاه های 

صنعتي 10 نفركاركن و 

بیشتر در سال 1396  

)هزار دالر(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

ارزش مواد اولیه خارجي 

مصرفي كارگاه های 

صنعتي 10 نفركاركن و 

بیشتر در سال 1396   

)میلیون ریال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-589555011100-25320365100کل کشور1

ايجان شرقي2 8056803/187123510332/0911آذرب

ايجان غربي3 910820/362237367340/6319آذرب

103750/043014906600/2525اردبيل4

17523376/9236304392810/692اصفهان5

5312332/1012325845965/534البرز6

1290240/5119397040/0131ايالم7

605333523/91217060090/2923بوشهر8

9120143/60621939645637/211تهران9

541890/212422908710/3921چهارمحال و بختياري10

364890/14285919010/1028خراسان جنوبي11

5012551/9813212821393/618خراسان رضوي12

798210/32233579570/0629خراسان شمالي13

706825927/921138341352/3510خوزستان14

3540041/401684656311/4416زنجان15

472410/192684726871/4415سمنان16

467610/182731721990/5420سيستان وبلوچستان17

5549002/1911209591863/569فارس18

3736491/4815308985805/245قزوين19

2828281/1217115460671/9612قم20

173200/07299659590/1627كردستان21

4824601/9114460753227/823كرمان22

6048532/399102178861/7313كرمانشاه23

66620/03312910850/0530كهگيلويه وبويراحمد24

1085570/432012205750/2126گلستان25

971920/3821101924901/7314گيالن26

2656681/051816697760/2824لرستان27

5855952/3110218203613/707مازندران28

10989004/345276822484/706مركزي29

16579576/55451075420/8718هرمزگان30

482850/192518582170/3222همدان31

6624412/62862330751/0617يزد32

282283

ف
دي
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تعدادكارگاه های صنعتي 10 نفر 

كاركن و بیشتر به ازای هر یکصد 

هزار نفر جمعیت سال 1396

رتبه

متوسط ارزش صادرات هر كارگاه 

صنعتي 10 نفر كاركن و بیشتر در 

سال 1396 

)میلیون ریال(

رتبه

-36189/44-37/41کل کشور1

ايجان شرقي2 44/46920137/3914آذرب

ايجان غربي3 20/94184802/4624آذرب

17/58211614/5230اردبيل4

75/12522771/5512اصفهان5

65/11610941/3018البرز6

8/873098825/504ايالم7

15/42241410056/521بوشهر8

50/5685012/4123تهران9

23/25168983/2821چهارمحال و بختياري10

17/622010679/8319خراسان جنوبي11

33/01118698/4922خراسان رضوي12

15/432327416/6410خراسان شمالي13

13/8826430512/713خوزستان14

38/811034181/097زنجان15

149/3011564/5531سمنان16

12/90294330/7026سيستان وبلوچستان17

25/521417715/4715فارس18

90/94211050/7917قزوين19

56/32713680/8716قم20

13/80272996/0829كردستان21

19/641929396/299كرمان22

14/792575271/985كرمانشاه23

8/70313701/9528كهگيلويه وبويراحمد24

21/381710569/9120گلستان25

31/77134673/2525گيالن26

16/692233945/038لرستان27

32/811220702/7313مازندران28

79/16447333/496مركزي29

13/5128469729/202هرمزگان30

24/79154113/3327همدان31

80/94326812/9411يزد32

284285
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اندازه صنعت: متوسط ارزش 

افزوده هر كارگاه صنعتي 10 نفر 

كاركن و بیشتر در سال 1396  

)میلیون  ریال(

رتبه

بهره وری نیروی كار كارگاه های 

صنعتي 10 نفر كاركن و بیشتر  در 

سال 1396 

  )میلیون ریال(

رتبه

-1217/27-71354/20کل کشور1

ايجان شرقي2 12407/5827216/2425آذرب

ايجان غربي3 138012/3883366/396آذرب

85858/12132208/5412اردبيل4

2218/783140/1931اصفهان5

146591/1672333/7511البرز6

1884752/83229255/862ايالم7

16135/6625121/7128بوشهر8

31012/4423502/8124تهران9

45535/26171035/4217چهارمحال و بختياري10

2834573/78154908/921خراسان جنوبي11

2947/093056/1130خراسان رضوي12

576492/0139769/823خراسان شمالي13

13773/1326107/9929خوزستان14

551768/3746560/794زنجان15

47844/99151227/0914سمنان16

96114/61122725/139سيستان وبلوچستان17

7130/3229150/7127فارس18

44600/4618689/8223قزوين19

110372/08102565/4310قم20

96117/20112898/148كردستان21

11351/8228167/1226كرمان22

287442/0854917/445كرمانشاه23

37983/0822714/1021كهگيلويه وبويراحمد24

25747/0824701/5622گلستان25

40765/9120773/1220گيالن26

42029/08191103/6715لرستان27

45877/0016837/3219مازندران28

111912/8191504/2113مركزي29

237908/2462900/607هرمزگان30

40056/88211045/1916همدان31

68203/59141009/6218يزد32

286287
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بهره وری كل عوامل 

تولید )كارایي: نسبت 

ستانده به داده( كارگاه 

صنعتي 10نفر كاركن و 

بیشتر سال 1396  

)درصد(

رتبه

وابستگي به مواد اولیه 

خارجي )نسبت مواد به 

داده( كارگاه های 

صنعتي 10نفركاركن و 

بیشتر در سال 1396  

)درصد(

رتبه

بهره وری منابع ارزی 

مصرفي غیرسرمایه ای 

)صادرات به مواد اولیه 

خارجي( كارگاه های صنعتي 

10 نفركاركن و بیشتر سال 

1396  )درصد(

رتبه

-186/19-850/24-143/18کل کشور1

ايجان شرقي2 135/63272176/417286/309آذرب

ايجان غربي3 145/40141138/701589/1918آذرب

169/795830/512024/3729اردبيل4

143/4216964/4017140/6514اصفهان5

152/9712567/802560/4724البرز6

132/082923181/47112943/092ايالم7

164/94719051/37215125/381بوشهر8

140/2319443/172915/5531تهران9

135/14281261/421387/4521چهارمحال و بختياري10

153/71102005/948249/0010خراسان جنوبي11

137/4525976/581688/4519خراسان رضوي12

196/6122640/5961033/995خراسان شمالي13

138/02234364/5042063/234خوزستان14

165/806920/7018167/9713زنجان15

164/368646/922219/8030سمنان16

176/643367/483050/1025سيستان وبلوچستان17

137/7924661/1321105/9115فارس18

153/5111496/632741/9926قزوين19

139/9420466/932888/1620قم20

143/87151690/481169/4823كردستان21

176/304237/923140/2627كرمان22

136/2426588/4724214/3711كرمانشاه23

235/661605/972380/1222كهگيلويه وبويراحمد24

130/11302844/565351/598گلستان25

138/1322847/581937/0528گيالن26

142/52171752/3010601/746لرستان27

140/4418565/0826103/1316مازندران28

138/24211208/2814195/4412مركزي29

119/25315951/7432262/413هرمزگان30

151/83131804/92996/0717همدان31

162/0591663/0412405/657يزد32

288289290
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تعداد جواز تاسیس صادر شده 

توسط وزارت صنعت، معدن و 

تجارت )بجز مناطق آزاد( 

برای كارگاه های صنعتي  در 

سال 1397 )فقره(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

تعداد پروانه بهره برداری 

 صادر شده توسط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 

)بجز مناطق آزاد( برای 

كارگاه های صنعتي در 

سال 1397  )فقره(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-5642100-24077100کل کشور1

ايجان شرقي2 14345/9664808/512آذرب

ايجان غربي3 5802/41172093/7011آذرب

4421/84241262/2316اردبيل4

9313/87964811/491اصفهان5

5142/13213726/595البرز6

1850/7730300/5328ايالم7

2491/0327390/6926بوشهر8

9583/9874067/203تهران9

5122/1322901/6021چهارمحال و بختياري10

2370/9828290/5129خراسان جنوبي11

16826/9943856/824خراسان رضوي12

2370/9828180/3231خراسان شمالي13

9553/9781582/8013خوزستان14

7643/17131182/0918زنجان15

21448/9011953/4612سمنان16

6262/6014891/5822سيستان وبلوچستان17

16696/9352965/256فارس18

5452/26182454/349قزوين19

18007/4822754/878قم20

5192/1619691/2225كردستان21

6092/53151252/2217كرمان22

8193/4010310/5527كرمانشاه23

1370/5731801/4223كهگيلويه وبويراحمد24

2621/0926260/4630گلستان25

4441/84231432/5315گيالن26

3961/64251582/8013لرستان27

7833/25121182/0918مازندران28

8043/34112163/8310مركزي29

5152/14202965/256هرمزگان30

6072/5216921/6320همدان31

17187/143801/4223يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 

291292
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تعداد شركت های تعاوني 

صنعتي فعال در سال 

  1397

  )شركت(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

سرمایه شركت های 

تعاوني صنعتي فعال در 

سال 1397   

 )میلیون ریال(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-18112005100-11125100کل کشور1

ايجان شرقي2 8417/5624692852/5913آذرب

ايجان غربي3 1891/70235176992/869آذرب

1571/4127233742412/912اردبيل4

4273/8496876223/806اصفهان5

690/62312482301/3720البرز6

1771/5924389270/2131ايالم7

3903/51116996983/865بوشهر8

5424/8765133592/8312تهران9

3673/30131393650/7724چهارمحال و بختياري10

1521/3728529940/2929خراسان جنوبي11

7516/7536233743/447خراسان رضوي12

2211/99211026990/5728خراسان شمالي13

6405/7551367290/7525خوزستان14

1181/06293641612/0116زنجان15

1751/57253410161/8817سمنان16

2222/00202514891/3919سيستان وبلوچستان17

8507/641542530629/951فارس18

900/81301955561/0822قزوين19

1681/51263786062/0915قم20

2612/35192018991/1121كردستان21

5094/5871408350/7823كرمان22

3563/20145172222/8610كرمانشاه23

2752/47185205552/878كهگيلويه وبويراحمد24

4303/8782961911/6418گلستان25

3523/16155137422/8411گيالن26

4233/80101135180/6326لرستان27

7446/6948548474/724مازندران28

3152/83174252072/3514مركزي29

3743/3612431270/2430هرمزگان30

1951/75221046690/5827همدان31

3453/10168566544/733يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 

293294
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شاغلین شركت های 

تعاوني صنعتي فعال در 

سال 1397 

   )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شركت های 

تعاوني صنعتي فعال در 

سال 1397 

   )عضو(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-137366100-119639100کل کشور1

ايجان شرقي2 92007/69392506/735آذرب

ايجان غربي3 21041/762015701/1425آذرب

12311/032814131/0328اردبيل4

42423/551089556/526اصفهان5

12081/01297890/5730البرز6

11951/003014301/0427ايالم7

47854/00730822/2417بوشهر8

1272310/6311458110/612تهران9

27942/341827562/0118چهارمحال و بختياري10

13531/132622721/6519خراسان جنوبي11

71766/004107197/803خراسان رضوي12

18421/542419061/3923خراسان شمالي13

64425/38653703/919خوزستان14

11800/99319970/7329زنجان15

20891/752216541/2024سمنان16

46143/86834752/5311سيستان وبلوچستان17

109419/15299697/264فارس18

12581/05277540/5531قزوين19

17171/442515121/1026قم20

20911/752121401/5620كردستان21

40773/411160594/418كرمان22

43113/60934642/5212كرمانشاه23

28422/381721241/5522كهگيلويه وبويراحمد24

31232/611532662/3816گلستان25

26832/241933792/4613گيالن26

37243/111333352/4314لرستان27

65705/49563544/637مازندران28

28432/381637162/7110مركزي29

38603/231233162/4115هرمزگان30

20331/702321251/5521همدان31

33882/83141563411/381يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 
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متوسط سرمایه هر شركت تعاوني   

صنعتي فعال در سال 1397    )میلیون 

ریال(

رتبه
متوسط شاغلین در هر تعاوني  صنعتي 

فعال در سال 1397    )نفر(
رتبه

-10/75-1628/05کل کشور1

ايجان شرقي2 558/012210/9410آذرب

ايجان غربي3 2739/15511/139آذرب

14888/0517/8427اردبيل4

1610/36129/9317اصفهان5

3597/54317/513البرز6

219/93296/7531ايالم7

1794/101112/276بوشهر8

947/161823/471تهران9

379/74257/6129چهارمحال و بختياري10

348/64268/9021خراسان جنوبي11

830/06199/5619خراسان رضوي12

464/70248/3324خراسان شمالي13

213/643010/0715خوزستان14

3086/11410/0016زنجان15

1948/66911/948سمنان16

1132/831720/782سيستان وبلوچستان17

6382/71212/875فارس18

2172/84813/984قزوين19

2253/61710/2214قم20

773/56208/0125كردستان21

276/69278/0126كرمان22

1452/871412/117كرمانشاه23

1892/931010/3312كهگيلويه وبويراحمد24

688/82217/2630گلستان25

1459/49137/6228گيالن26

268/36288/8023لرستان27

1148/99168/8322مازندران28

1349/86159/0320مركزي29

115/313110/3213هرمزگان30

536/762310/4311همدان31

2483/0669/8218يزد32

298

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 

297
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تعداد شركت های تعاوني 

فرش دستباف فعال در 

سال 1397   

 )شركت(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

سرمایه شركت های 

تعاوني فرش دستباف 

فعال در سال 1397  

 )میلیون ریال(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-103134100-1177100کل کشور1

ايجان شرقي2 1169/8611977519/171آذرب

ايجان غربي3 363/06131713916/622آذرب

484/08713461/3112اردبيل4

393/31111198911/624اصفهان5

30/2531890/0931البرز6

363/06134980/4820ايالم7

282/38189300/9015بوشهر8

554/6767130/6917تهران9

322/721523362/278چهارمحال و بختياري10

171/442319721/919خراسان جنوبي11

847/1441207511/713خراسان رضوي12

211/78204760/4621خراسان شمالي13

373/141213891/3511خوزستان14

100/85292950/2926زنجان15

131/102612371/2014سمنان16

121/02284190/4124سيستان وبلوچستان17

1109/35261485/966فارس18

131/10261620/1630قزوين19

60/51304660/4522قم20

161/36244060/3925كردستان21

655/5251173211/385كرمان22

231/95194250/4123كرمانشاه23

312/63168050/7816كهگيلويه وبويراحمد24

453/8285020/4919گلستان25

443/7492710/2628گيالن26

1109/35215991/5510لرستان27

423/57106570/6418مازندران28

211/78202580/2529مركزي29

292/461712671/2313هرمزگان30

161/36242810/2727همدان31

191/612254775/317يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 
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شاغلین شركت های 

تعاوني فرش دستباف 

فعال در سال 1397   

 )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شركت های 

تعاوني فرش دستباف 

فعال در سال 1397 

  )عضو(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-57841100-27310100کل کشور1

ايجان شرقي2 13745/03728044/853آذرب

ايجان غربي3 289910/62325194/364آذرب

6622/42114540/7814اردبيل4

425215/5713431059/321اصفهان5

20/01311260/2228البرز6

3251/19183430/5917ايالم7

4231/55152330/4020بوشهر8

20637/5559491/649تهران9

377613/83222243/855چهارمحال و بختياري10

2700/99202920/5018خراسان جنوبي11

22148/11414362/487خراسان رضوي12

1220/45291630/2826خراسان شمالي13

6932/54104550/7913خوزستان14

1550/5727790/1430زنجان15

2290/84231850/3224سمنان16

4041/48162060/3622سيستان وبلوچستان17

17096/26642207/302فارس18

1300/4828910/1629قزوين19

1040/3830770/1331قم20

2680/98214720/8212كردستان21

8753/20918603/226كرمان22

6382/34126041/0410كرمانشاه23

3111/14192560/4419كهگيلويه وبويراحمد24

3941/44175690/9811گلستان25

5522/02134050/7015گيالن26

11684/28813632/368لرستان27

4281/57143980/6916مازندران28

2260/83241480/2627مركزي29

2220/81252260/3921هرمزگان30

2360/86221690/2925همدان31

1860/68262050/3523يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 

301302
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متوسط سرمایه هر شركت تعاوني  

فرش دستباف فعال در سال 1397   

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط شاغلین در هر تعاوني  فرش 

دستباف فعال در سال 1397

  )نفر(

رتبه

-23/20-87/62کل کشور1

ايجان شرقي2 170/47511/8420آذرب

ايجان غربي3 476/08180/533آذرب

28/041813/7917اردبيل4

307/412109/032اصفهان5

29/67160/6731البرز6

13/83269/0327ايالم7

33/211515/1115بوشهر8

12/962737/514تهران9

73/0010118/001چهارمحال و بختياري10

116/00715/8812خراسان جنوبي11

143/75626/367خراسان رضوي12

22/67215/8130خراسان شمالي13

37/541318/738خوزستان14

29/501715/5014زنجان15

95/15817/629سمنان16

34/921433/675سيستان وبلوچستان17

55/891115/5413فارس18

12/462810/0025قزوين19

77/67917/3310قم20

25/382016/7511كردستان21

180/49413/4618كرمان22

18/482227/746كرمانشاه23

25/971910/0324كهگيلويه وبويراحمد24

11/16308/7628گلستان25

6/163112/5519گيالن26

14/542510/6222لرستان27

15/642410/1923مازندران28

12/292910/7621مركزي29

43/69127/6629هرمزگان30

17/562314/7516همدان31

288/2639/7926يزد32

304

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 
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ه انواع منابع  تخليه ساالن

ای زيرزميني  آب ه

سازمان های آب منطقه ای 

در  سال آبي 

1396-97

)ميليون متر مكعب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

حجم مخازن آب در مدار

 در نقاط شهری تحت 

پوشش شرکت های

 آب و فاضالب استان ها در 

سال 1397  )مترمكعب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-15239714100-58688100کل کشور1

ايجان شرقي2 13682/33159055805/945آذرب

ايجان غربي3 17913/0593902302/5611آذرب

4040/69312345801/5423اردبيل4

40356/88410852557/123اصفهان5

8271/41264850593/189البرز6

4220/72301369000/9030ايالم7

5140/88293076502/0215بوشهر8

27224/646302649519/861تهران9

15582/65131720001/1327چهارمحال و بختياري10

12102/06171401500/9229خراسان جنوبي11

51808/83311501107/552خراسان رضوي12

9211/57231882501/2425خراسان شمالي13

17172/93107527374/946خوزستان14

11511/96181644201/0828زنجان15

9361/59221929661/2724سمنان16

19823/3882738401/8020سيستان وبلوچستان17

825414/0619134255/994فارس18

19973/4072524001/6622قزوين19

6331/08283508002/3014قم20

10551/80191779501/1726كردستان21

639710/9026970104/577كرمان22

13192/25163076442/0216كرمانشاه23

9121/55241187100/7831كهگيلويه وبويراحمد24

7221/23272592201/7021گلستان25

8601/47253839782/5212گيالن26

9651/64212739001/8019لرستان27

16942/89114239222/7810مازندران28

29244/9852840951/8618مركزي29

15342/61143824262/5113هرمزگان30

16612/83122951051/9417همدان31

10231/74205129073/378يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

305306
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طول شبكه توزيع آب 

در سال 1397

  )کيلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد انشعاب آب در نقاط 

شهری در سال 1397

 )فقره(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-16684340100-157120100کل کشور1

ايجان شرقي2 94015/98711565506/934آذرب

ايجان غربي3 49113/13126431093/857آذرب

24371/55233299041/9818اردبيل4

138178/79212856257/713اصفهان5

29171/86184146122/4911البرز6

13130/84311475890/8831ايالم7

32512/07162796351/6822بوشهر8

157009/991188697311/311تهران9

19841/26262356901/4127چهارمحال و بختياري10

22671/44241909351/1428خراسان جنوبي11

102666/53316282479/762خراسان رضوي12

15400/98291891391/1329خراسان شمالي13

100386/39610324366/196خوزستان14

16471/05282395221/4426زنجان15

24681/57222493761/4924سمنان16

42532/71143462702/0817سيستان وبلوچستان17

101226/44511327596/795فارس18

19181/22273059671/8321قزوين19

22241/42253211021/9219قم20

47673/03133677352/2016كردستان21

101796/4846050313/639كرمان22

30831/96173882732/3314كرمانشاه23

14850/95301689291/0130كهگيلويه وبويراحمد24

27731/76192794791/6823گلستان25

50963/24114801512/8810گيالن26

26881/71204067132/4413لرستان27

74904/7786190093/718مازندران28

34322/18153191371/9120مركزي29

53333/39102469431/4825هرمزگان30

26081/66213799812/2815همدان31

57123/6494075192/4412يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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درصد خانوارهای شهری 

استفاده کننده از شبكه فاضالب 

در طرح هزينه درآمد خانوار 

در سال 1398

رتبه

حداکثر ظرفيت تأمين آب

 در نقاط شهری تحت

 پوشش شرکت های آب و 

ا  در سال فاضالب استان ه

 1397 )ليتر بر ثانيه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-251613100-۴۵/۳۸کل کشور1

ايجان شرقي2 ۷۵/۶4105764/206آذرب

ايجان غربي3 ۳۷/۷۳1690513/608آذرب

۴۲/۳۳1531121/2424اردبيل4

۷۰/۷۷5203008/073اصفهان5

۴/۶۶2490353/599البرز6

۳۲/۸۹1913910/5529ايالم7

۱2731731/2623بوشهر8

۴۸/۱۹135709322/691تهران9

۶۰1022490/8926چهارمحال و بختياري10

۳۴/۳۱1721890/8727خراسان جنوبي11

۵۷/۹۱11157276/254خراسان رضوي12

۲۵/۰۶2013070/5231خراسان شمالي13

۶۲/۸۷8229219/112خوزستان14

۴/۰۲2634371/3722زنجان15

02820920/8328سمنان16

۴/۶2563082/5113سيستان وبلوچستان17

۳۳/۷۲18124904/965فارس18

۷۶/۶۶334411/3721قزوين19

۴۷/۵۹1463622/5312قم20

۹۹/۶۸148171/9115كردستان21

۰2869862/7811كرمان22

۹۴/۲282733/2910كرمانشاه23

۱۴/۴2213420/5330كهگيلويه وبويراحمد24

02835121/4019گلستان25

۶۷/۷۱757662/2914گيالن26

۶۱/۳938431/5317لرستان27

۰2898783/937مازندران28

۱۳/۵۱2347551/8916مركزي29

۵۳/۲۱1236631/4618هرمزگان30

۶۸/۳۶634871/3920همدان31

۲۱/۴۵2130361/2125يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

310 309
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ميزان توليد آب در نقاط 

شهری تحت پوشش 

شرکت های آب و فاضالب 

ا  در سال  1397   استان ه

)هزارمترمكعب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

حجم فروش مصرف آب در 

نقاط شهری تحت پوشش 

شرکت های آب و فاضالب 

ا  در سال 1397  استان ه

 )هزار مترمكعب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-4586475100-6186201100کل کشور1

ايجان شرقي2 2457813/9781993784/356آذرب

ايجان غربي3 1961003/1791519023/319آذرب

801031/2924597591/3024اردبيل4

4065896/5733394287/403اصفهان5

2487824/0271932924/217البرز6

417140/6729326480/7128ايالم7

1000761/6219739101/6120بوشهر8

143047023/121108807823/721تهران9

502500/8127383200/8427چهارمحال و بختياري10

434940/7028298200/6530خراسان جنوبي11

3779866/1142873326/264خراسان رضوي12

412270/6730304820/6629خراسان شمالي13

63655110/2923701778/072خوزستان14

673931/0925504021/1025زنجان15

602020/9726445010/9726سمنان16

1327312/1513971512/1212سيستان وبلوچستان17

3266525/2852418265/275فارس18

812571/3123663581/4522قزوين19

1172301/9014966222/1113قم20

1138111/8415779591/7018كردستان21

1791332/90101291592/8210كرمان22

1518662/4512931142/0314كرمانشاه23

408900/6631290870/6331كهگيلويه وبويراحمد24

878831/4222615881/3423گلستان25

1617742/62111206362/6311گيالن26

1126101/8216832601/8217لرستان27

2515814/0761812353/958مازندران28

1101701/7817862821/8815مركزي29

1049751/7018856601/8716هرمزگان30

949651/5420703851/5321همدان31

919551/4921767231/6719يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

311312
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درصد خانوارهای روستايي 

استفاده کننده از شبكه فاضالب  

در سال 1397

رتبه

حجم مخازن آب در مدار 

در نقاط  روستايي  در 

سال 1397 

 )مترمكعب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-3865387100-۱/۰۳کل کشور1

ايجان شرقي2 ۲/۷۹42126925/504آذرب

ايجان غربي3 ۰/۲۷131537703/988آذرب

۱/۴۳9999202/5818اردبيل4

۰/۷۷121271853/2911اصفهان5

۱/۰۷10464851/2030البرز6

017606991/5728ايالم7

017713801/8525بوشهر8

۲/۳۴71390903/6010تهران9

۰/۸۴11841642/1824چهارمحال و بختياري10

0171215983/1514خراسان جنوبي11

0173211128/311خراسان رضوي12

017884612/2921خراسان شمالي13

۲/۷۱51573734/077خوزستان14

017881402/2822زنجان15

017399541/0331سمنان16

0171851514/795سيستان وبلوچستان17

0172747247/112فارس18

۰/۱۹15678631/7626قزوين19

017496011/2829قم20

۴/۸۸3879032/2723كردستان21

0172252715/833كرمان22

۵/۸۲11256883/2512كرمانشاه23

0171091022/8216كهگيلويه وبويراحمد24

017934802/4220گلستان25

۱/۴۸81432853/719گيالن26

۲/۷۱5636681/6527لرستان27

0171836644/756مازندران28

۰/۱۵16953452/4719مركزي29

۰/۲141246453/2213هرمزگان30

۵/۲۲21212343/1415همدان31

0171027402/6617يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

313314
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طول شبكه ی توزيع آب  

روستايي در سال  1397

)کيلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد انشعاب آب در نقاط 

روستايي تحت پوشش 

شرکت ها  در سال  1397

)فقره(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-5739206100-181638100کل کشور1

ايجان شرقي2 82904/5683351165/844آذرب

ايجان غربي3 69503/83102836714/946آذرب

36221/99191201142/0921اردبيل4

53992/97112480554/328اصفهان5

11970/6629614171/0728البرز6

13840/7628562120/9830ايالم7

34681/9120954731/6625بوشهر8

26051/43261554682/7114تهران9

33801/8621892311/5526چهارمحال و بختياري10

32381/78221374362/3917خراسان جنوبي11

132227/28360251710/501خراسان رضوي12

28431/57241205172/1020خراسان شمالي13

124986/8841872163/2611خوزستان14

32351/78231066371/8624زنجان15

11880/6530606391/0629سمنان16

92215/0871749103/0512سيستان وبلوچستان17

123986/8354237257/383فارس18

25231/39271169942/0422قزوين19

9070/5031333320/5831قم20

26391/45251266132/2119كردستان21

135077/4422739314/777كرمان22

51892/86131375502/4016كرمانشاه23

36842/0318624341/0927كهگيلويه وبويراحمد24

52032/86122286903/989گلستان25

178749/8413110925/425گيالن26

43772/41161306182/2818لرستان27

111246/1264333357/552مازندران28

43572/40171498042/6115مركزي29

70303/8791960633/4210هرمزگان30

46172/54141689752/9413همدان31

44692/46151114211/9423يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

316 315
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حداکثر ظرفيت تأمين

 آب در نقاط روستايي تحت 

پوشش شرکت های آب و 

ا  1397 در  فاضالب استان ه

سال

  ) ليتر بر ثانيه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ميزان توليد آب در نقاط 

روستايي تحت پوشش 

شرکت های آب و فاضالب 

ا  در سال  1397  استان ه

)هزارمترمكعب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1489105100-101178100کل کشور1

ايجان شرقي2 1222112/081702814/727آذرب

ايجان غربي3 30192/9816852745/734آذرب

17941/7722274261/8425اردبيل4

22632/2420549493/699اصفهان5

30803/0415184631/2428البرز6

5390/5331140180/9431ايالم7

11431/1326326502/1920بوشهر8

42044/168500643/3612تهران9

41304/089283301/9022چهارمحال و بختياري10

9900/9829278651/8723خراسان جنوبي11

40454/00101250108/391خراسان رضوي12

9910/9828274891/8524خراسان شمالي13

46204/575833005/595خوزستان14

31593/1214338782/2818زنجان15

14041/3924158601/0729سمنان16

16451/6323455323/0613سيستان وبلوچستان17

63346/2631131717/603فارس18

13591/3425330272/2219قزوين19

6300/6230153731/0330قم20

38493/8011294051/9721كردستان21

27932/7619618804/168كرمان22

19171/8921389312/6115كرمانشاه23

74727/392246101/6526كهگيلويه وبويراحمد24

38403/8012544613/6610گلستان25

28032/7718794805/346گيالن26

48654/814355542/3916لرستان27

45504/5061166267/832مازندران28

42634/217345252/3217مركزي29

32353/2013501013/3611هرمزگان30

29822/9517418422/8114همدان31

10401/0327197301/3227يزد32

318

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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حجم فروش  آب در نقاط

 روستايي تحت پوشش شرکت های 

ا  در سال   آب و فاضالب استان ه

 1397

)هزارمترمكعب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

حجم مخازن آب در 

مدار در نقاط شهری 

به ازای هر هزار نفر شهروند 

در سال 1397  )مترمكعب(

رتبه

-248.49-992694100کل کشور1

ايجان شرقي2 448944.527313.578آذرب

ايجان غربي3 611346.164176.0230آذرب

193611.9521262.6913اردبيل4

386843.9010234.2422اصفهان5

99931.0128185.4929البرز6

97830.9930334.726ايالم7

213092.1518350.405بوشهر8

312653.1513235.8619تهران9

154721.5625273.8911چهارمحال و بختياري10

176381.7824294.439خراسان جنوبي11

880328.871234.3321خراسان رضوي12

186111.8723372.042خراسان شمالي13

474874.785204.1627خوزستان14

189891.9122223.4024زنجان15

86900.8831326.517سمنان16

322873.2512187.6928سيستان وبلوچستان17

813708.203259.9415فارس18

210122.1219253.9216قزوين19

98270.9929273.2112قم20

197531.9920151.3231كردستان21

459284.636356.894كرمان22

260432.6215204.2826كرمانشاه23

109031.1027288.1310كهگيلويه وبويراحمد24

395393.989246.4118گلستان25

422454.268233.8523گيالن26

254432.5617235.3120لرستان27

820008.262216.4025مازندران28

256492.5816250.7517مركزي29

355123.5811368.433هرمزگان30

299923.0214261.1514همدان31

138491.4026503.341يزد32

319

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

320
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طول شبكه آب شهری به

 ازای هر هزار نفر 

شهروند

 در سال 1397  )متر(

رتبه

تعداد انشعابات آب 

شهری

 به ازای هر هزار نفر

 جمعيت شهری درسال  

1397

رتبه

ظرفيت تأمين آب 

شهری به ازای هر هزار 

نفر جمعيت شهری 

  1397

)ليتر در ثانيه(

رتبه

-4/10-272/05-2/56کل کشور1

ايجان شرقي2 3/2610400/4743/6613آذرب

ايجان غربي3 2/2225290/08214/0812آذرب

2/7319369/4383/4821اردبيل4

2/9816277/49244/388اصفهان5

1/1231158/55303/4623البرز6

3/2111360/8593/4024ايالم7

3/708318/49153/6114بوشهر8

1/2230147/05314/457تهران9

3/1612375/3063/5815چهارمحال و بختياري10

4/764401/1234/606خراسان جنوبي11

2/0926331/75123/2028خراسان رضوي12

3/0414373/7972/5831خراسان شمالي13

2/7220280/02236/221خوزستان14

2/2424325/44134/675زنجان15

4/185421/9613/5418سمنان16

2/9217237/33294/329سيستان وبلوچستان17

2/8818322/36143/5517فارس18

1/9328307/81193/4622قزوين19

1/7329250/08274/954قم20

4/056312/70174/1011كردستان21

5/212309/80183/5816كرمان22

2/0527257/82265/492كرمانشاه23

3/609410/0223/2627كهگيلويه وبويراحمد24

2/6421265/66253/3425گلستان25

3/1013292/42203/5120گيالن26

2/3122349/41103/3026لرستان27

3/827315/98165/043مازندران28

3/0315281/67224/2010مركزي29

5/143237/90283/5319هرمزگان30

2/3123336/27113/0929همدان31

5/611399/9252/9830يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

321322323
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ميزان توليد آب شهری

به ازای هزار نفر

جمعيت شهری در سال

 1397 )هزار متر 

مكعب(

رتبه

ميزان مصرف آب در 

نقاط شهری به ازای 

هزار نفر جمعيت شهری 

در سال 1397  

)مترمكعب(

رتبه

تعداد انشعابات فاضالب 

در نقاط شهری به ازای 

هزار نفر جمعيت شهری

 در سال 1397

رتبه

-272.05-74.78-100.87کل کشور1

ايجان شرقي2 85.102569.0416400.474آذرب

ايجان غربي3 88.452368.5218290.0821آذرب

89.702266.9220369.438اردبيل4

87.762473.2613277.4924اصفهان5

95.141473.9211158.5530البرز6

101.99579.826360.859ايالم7

113.98384.184318.4915بوشهر8

111.48484.793147.0531تهران9

80.023061.0228375.306چهارمحال و بختياري10

91.371862.6525401.123خراسان جنوبي11

77.013158.5431331.7512خراسان رضوي12

81.482960.2429373.797خراسان شمالي13

172.651100.401280.0223خوزستان14

91.571768.4819325.4413زنجان15

101.86675.308421.961سمنان16

90.972066.5922237.3329سيستان وبلوچستان17

92.961568.8217322.3614فارس18

81.752866.7621307.8119قزوين19

91.301975.2510250.0827قم20

96.781266.2923312.7017كردستان21

91.721666.1324309.8018كرمان22

100.84861.8327257.8226كرمانشاه23

99.25970.6015410.022كهگيلويه وبويراحمد24

83.542758.5430265.6625گلستان25

98.521073.4712292.4220گيالن26

96.741371.5314349.4110لرستان27

128.42292.512315.9816مازندران28

97.241176.157281.6722مركزي29

101.13782.525237.9028هرمزگان30

84.042662.2926336.2711همدان31

90.242175.299399.925يزد32

325

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

326 324
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حجم مخازن آب در مدار 

در نقاط روستايي 

به ازای هر هزار نفر

جمعيت روستايي

 در سال  1397 

)مترمكعب(

رتبه

طول شبكه توزيع آب 

روستايي  به ازای هر  

نفر جمعيت روستايي در 

سال  1397 

)متر(

رتبه

تعداد انشعابات آب

 روستايي به ازای هر 

هزار نفر جمعيت 

روستايي

  درسال  1397

رتبه

-276.53-8.75-186.25کل کشور1

ايجان شرقي2 193.89177.5621305.4814آذرب

ايجان غربي3 134.89276.1027248.8324آذرب

252.32109.1513303.3216اردبيل4

209.88168.9114409.336اصفهان5

230.12135.9329304.0415البرز6

331.6957.5620307.1712ايالم7

215.651510.488288.4419بوشهر8

172.78233.2431193.1329تهران9

246.82119.9111261.6722چهارمحال و بختياري10

379.99310.1210429.494خراسان جنوبي11

182.97217.5322343.318خراسان رضوي12

234.02127.5223318.8310خراسان شمالي13

137.442610.927163.5130خوزستان14

253.2899.3012306.4313زنجان15

279.4078.3117424.055سمنان16

127.43296.3526120.3831سيستان وبلوچستان17

190.12198.5815293.2417فارس18

216.81148.0619373.787قزوين19

787.32114.403529.082قم20

189.04205.6830272.2920كردستان21

172.892210.379210.2327كرمان22

266.29810.996291.4218كرمانشاه23

338.83411.445193.8928كهگيلويه وبويراحمد24

106.96305.9528261.6623گلستان25

157.282419.622341.489گيالن26

102.86317.0725211.0126لرستان27

133.09288.0618314.0111مازندران28

295.19613.494463.793مركزي29

151.45258.5416238.2325هرمزگان30

191.83187.3124267.3721همدان31

604.35226.291655.421يزد32

329
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ر

عنوان شاخص ها
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ظرفيت تأمين آب روستايي

 به ازای هر هزار نفر

 جمعيت روستايي در سال 

1397  )ليتر بر ثانيه(

رتبه

ميزان توليد آب 

روستايي

 به ازای هر  نفر جمعيت 

روستايي در سال  1397 

 )متر مكعب(

رتبه

ميزان مصرف آب در 

نقاط روستايي به ازای 

هزار نفر جمعيت 

روستايي در سال  1397 

 )متر مكعب(

رتبه

-47.83-71.75-4.88کل کشور1

ايجان شرقي2 11.14564.072440.9227آذرب

ايجان غربي3 2.652774.801853.6313آذرب

4.531469.262248.8918اردبيل4

3.732190.67963.836اصفهان5

15.25291.40849.4716البرز6

2.952676.601653.4614ايالم7

3.452298.64664.385بوشهر8

5.221262.192738.8428تهران9

12.11483.081345.3721چهارمحال و بختياري10

3.092487.081155.1211خراسان جنوبي11

2.302971.232150.1615خراسان رضوي12

2.622872.722049.2417خراسان شمالي13

4.031972.751941.4725خوزستان14

9.08897.35754.5712زنجان15

9.827110.91360.777سمنان16

1.133131.343122.2231سيستان وبلوچستان17

4.381678.321556.319فارس18

4.3417105.52567.134قزوين19

10.006244.021155.981قم20

8.28963.242542.4824كردستان21

2.143047.493035.2529كرمان22

4.061882.481455.1810كرمانشاه23

23.20176.431733.8630كهگيلويه وبويراحمد24

4.391562.312645.2422گلستان25

3.082587.241046.3720گيالن26

7.861057.442941.1026لرستان27

3.302384.511259.428مازندران28

13.203106.89479.413مركزي29

3.932060.882843.1523هرمزگان30

4.721366.212347.4619همدان31

6.1211116.06281.462يزد32

331332 330
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ر
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http://simabar.golestanmporg.ir/


175 

جمعیت                                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص  گلستان بررسی تطبیقی استان   

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 1397-1398های های فصل آب و برق در سالشاخص   -9

 

ظرفيت مولد های نامي 

برق نصب شده در سال 

1397

)هزار کيلو وات(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ظرفيت مولد های نامي 

برق نصب شده در سال 

1397

)هزار کيلو وات(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-69864100-80467100کل کشور1

ايجان شرقي2 17652/191416212/3213آذرب

ايجان غربي3 15071/871712301/7617آذرب

10231/27238271/1823اردبيل4

53106/60447476/794اصفهان5

18012/241315232/1814البرز6

6750/84296430/9225ايالم7

55536/90347866/853بوشهر8

67118/34254027/732تهران9

10521/312110511/5020چهارمحال و بختياري10

7970/99255970/8528خراسان جنوبي11

36364/52730964/437خراسان رضوي12

11471/43198971/2822خراسان شمالي13

1529419/0111418620/311خوزستان14

7550/94276070/8727زنجان15

6760/84285480/7829سمنان16

15391/911612291/7618سيستان وبلوچستان17

50366/26538925/575فارس18

21842/711219762/8312قزوين19

7620/95266430/9225قم20

9811/22247911/1324كردستان21

36314/51827753/979كرمان22

16142/011514442/0715كرمانشاه23

170/0231170/0231كهگيلويه وبويراحمد24

10261/28229351/3421گلستان25

28403/531026263/7610گيالن26

5810/72305410/7730لرستان27

38414/77636695/256مازندران28

13411/671812561/8016مركزي29

35074/36929734/268هرمزگان30

10601/322010601/5219همدان31

28063/491122753/2611يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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توليد ناخالص  برق 

نيروگاه های کشور در سال 

 1397

)ميليون کيلو وات ساعت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ظرفيت پست های انتقال 

برق 400 کيلو ولت  کشور 

در سال 1397  ) مگا ولت 

آمپر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-67523100-309182100کل کشور1

ايجان شرقي2 83272/691417152/5413آذرب

ايجان غربي3 60871/97186300/9325آذرب

30660/99245000/7427اردبيل4

238747/72364609/573اصفهان5

91152/951310001/4817البرز6

8640/282900/0029ايالم7

155085/02729954/447بوشهر8

266388/6221070015/851تهران9

15310/502812501/8515چهارمحال و بختياري10

28800/932510001/4817خراسان جنوبي11

169175/47639575/865خراسان رضوي12

45381/472110001/4817خراسان شمالي13

3729812/061789511/692خوزستان14

26830/872620303/0111زنجان15

25090/812716002/3714سمنان16

54751/77199451/4022سيستان وبلوچستان17

224897/27448407/174فارس18

121043/91128001/1823قزوين19

43421/402200/0029قم20

46251/502000/0029كردستان21

173205/60526703/959كرمان22

78352/531512301/8216كرمانشاه23

340/01314000/5928كهگيلويه وبويراحمد24

34071/10237001/0424گلستان25

149944/85810001/4817گيالن26

7090/233010001/4817لرستان27

130104/211126303/8910مازندران28

71792/321620002/9612مركزي29

137084/431030904/586هرمزگان30

63552/06176000/8926همدان31

137594/45928854/278يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ظرفيت پست های انتقال 

برق 230 کيلو ولت کشور 

در سال 1397

 ) مگا ولت آمپر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ميزان مصرف برق  در سال 

 1397

)ميليون کيلووات ساعت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-259723100-84876100کل کشور1

ايجان شرقي2 31203/681085483/2910آذرب

ايجان غربي3 18052/131952842/0316آذرب

9601/132618240/7027اردبيل4

55306/524242819/353اصفهان5

22362/631466752/5712البرز6

12401/462514650/5631ايالم7

20562/421565622/5313بوشهر8

1144013/4813484713/421تهران9

00/002922560/8726چهارمحال و بختياري10

00/002916540/6429خراسان جنوبي11

1600/1928169036/514خراسان رضوي12

00/002915370/5930خراسان شمالي13

79029/3123045111/722خوزستان14

12501/472441201/5919زنجان15

20102/371632721/2624سمنان16

31513/71962142/3914سيستان وبلوچستان17

45655/386155275/985فارس18

15551/832243571/6817قزوين19

14901/762336711/4122قم20

17252/032125941/0025كردستان21

48305/695132505/107كرمان22

22652/671337661/4521كرمانشاه23

4900/582716600/6428كهگيلويه وبويراحمد24

17302/042035031/3523گلستان25

32103/78860252/3215گيالن26

19452/291737671/4520لرستان27

40054/72786103/329مازندران28

29253/451179483/0611مركزي29

69478/183153335/906هرمزگان30

18152/141842301/6318همدان31

25192/971295903/698يزد32

338

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سهم مصرف خانگي در 

کل مصرف برق استان 

در سال 1397  )درصد(

رتبه

سهم مصرف عمومي در 

کل مصرف برق استان 

در سال 1397  )درصد(

رتبه

سهم مصرف کشاورزی 

در کل مصرف برق 

استان در

 سال 1397 )درصد(

رتبه

-14/64-9/27-32/76کل کشور1

ايجان شرقي2 28/88197/622012/8519آذرب

ايجان غربي3 37/17127/701920/789آذرب

37/281110/47814/2018اردبيل4

17/54274/702812/0722اصفهان5

33/481610/07910/6724البرز6

45/3268/871320/0010ايالم7

62/10113/4764/7431بوشهر8

34/601417/8417/9427تهران9

22/21255/052725/624چهارمحال و بختياري10

26/72229/671028/113خراسان جنوبي11

26/86216/382425/565خراسان رضوي12

30/12187/482123/497خراسان شمالي13

49/6138/19177/9228خوزستان14

14/81294/172915/5315زنجان15

15/95286/852318/9812سمنان16

52/03217/24215/3216سيستان وبلوچستان17

31/25178/431530/981فارس18

19/90266/112522/108قزوين19

33/51159/531111/5023قم20

38/5197/442218/9713كردستان21

24/30245/082630/492كرمان22

37/041315/45412/0821كرمانشاه23

46/93516/0238/2526كهگيلويه وبويراحمد24

47/0248/421618/3014گلستان25

40/5388/85149/5425گيالن26

27/082014/52519/5911لرستان27

43/4479/411212/1520مازندران28

13/44303/463014/5917مركزي29

38/041010/7976/1830هرمزگان30

26/43237/851825/396همدان31

11/15312/79317/4329يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سهم مصرف صنعتي در 

کل مصرف برق استان 

در سال 1397  

)درصد(

رتبه

سهم مصرف روشنايي 

معابر در کل مصرف 

برق استان در

سال 1397  )درصد(

رتبه

سهم ساير مصارف در 

کل مصرف برق استان 

در سال 1397  

)درصد(

رتبه

-7/31-1/92-34/09کل کشور1

ايجان شرقي2 40/6272/34137/709آذرب

ايجان غربي3 24/15232/44117/787آذرب

26/54203/5148/066اردبيل4

59/4141/60264/6823اصفهان5

33/36121/841910/582البرز6

16/59292/32146/9612ايالم7

10/20301/78217/738بوشهر8

20/92251/662317/041تهران9

39/2783/6334/1726چهارمحال و بختياري10

25/09224/8415/5019خراسان جنوبي11

31/89142/31156/9911خراسان رضوي12

31/03162/34125/5318خراسان شمالي13

28/03171/53284/7122خوزستان14

60/7831/29293/4029زنجان15

52/2651/83204/1327سمنان16

6/66312/8685/8717سيستان وبلوچستان17

20/52262/07186/7414فارس18

45/5661/65244/7321قزوين19

34/81111/69228/965قم20

26/79192/16166/1315كردستان21

35/11101/56273/4628كرمان22

26/50213/0055/9216كرمانشاه23

17/95274/0426/8713كهگيلويه وبويراحمد24

16/81282/14177/3110گلستان25

27/92182/77910/413گيالن26

31/83152/71104/2525لرستان27

22/52242/8879/594مازندران28

64/1421/61252/7630مركزي29

38/9490/98315/0620هرمزگان30

32/77132/9864/5924همدان31

74/6911/19302/7431يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد مشترکين برق 

در سال 1397

)مشترک(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد خانوارهای

 روستايي دارای برق 

در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-4500250100-35688115100کل کشور1

ايجان شرقي2 18342105/1462974316/612آذرب

ايجان غربي3 12414193/48102102474/679آذرب

5478751/5423704081/5624اردبيل4

26088777/3132968676/603اصفهان5

13183643/699218410/4930البرز6

2222620/6231447781/0027ايالم7

4599781/2924398980/8928بوشهر8

670121618/7811529613/4012تهران9

3624121/0228856301/9022چهارمحال و بختياري10

3648411/02271249002/7816خراسان جنوبي11

28051177/8623272947/271خراسان رضوي12

3510860/9829941132/0920خراسان شمالي13

16300984/5772070894/6010خوزستان14

4432361/2425915022/0321زنجان15

3748571/0526359380/8029سمنان16

8114822/27122448025/447سيستان وبلوچستان17

20373715/7142836516/305فارس18

5960861/6721729881/6223قزوين19

5573811/5622182340/4131قم20

6406101/80191273292/8314كردستان21

11731263/29112399155/338كرمان22

7583882/13131274022/8313كرمانشاه23

2511920/7030547831/2226كهگيلويه وبويراحمد24

7235402/03151062782/3618گلستان25

14254293/9982876186/394گيالن26

6327171/77201029912/2919لرستان27

19700035/5252621655/836مازندران28

7164442/01171243122/7617مركزي29

7234562/03161269892/8215هرمزگان30

7382222/07141650323/6711همدان31

6668201/8718548641/2225يزد32

ف
دي

ر

345346

عنوان شاخص ها
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تعداد روستاهای 

دارای برق  در

 سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

سرانه مصرف برق

 در سال 1397  

)کيلووات ساعت(

رتبه

 تعداد مشترک برق 

 به ازای هر هزار نفر

 جمعيت استان در سال 

1397

رتبه

-434/78-3164/11-57280100کل کشور1

ايجان شرقي2 28735/0292145/0422460/289آذرب

ايجان غربي3 29015/0681574/0230369/8026آذرب

16102/81161415/0531425/0412اردبيل4

17633/08134634/666497/975اصفهان5

2240/39302370/3818468/178البرز6

6301/10262474/6616375/4424ايالم7

5150/90285427/635380/4622بوشهر8

6011/05272555/5114491/447تهران9

7531/31252328/1720374/0125چهارمحال و بختياري10

14892/60172077/8925458/3410خراسان جنوبي11

32675/7042537/2315421/0613خراسان رضوي12

9431/65201738/6928397/1618خراسان شمالي13

37626/5736303/253337/4230خوزستان14

9231/61213800/749408/8917زنجان15

5010/87294457/777510/704سمنان16

45427/9322133/9323278/6731سيستان وبلوچستان17

32285/6453131/0711410/8416فارس18

8591/50243333/5910456/0711قزوين19

1890/33312725/3212413/7915قم20

17783/10121580/7429390/3819كردستان21

51559/0014069/418360/3027كرمان22

25234/40111903/9426383/4121كرمانشاه23

16502/88152261/5821342/2229كهگيلويه وبويراحمد24

8971/57231819/7427375/8623گلستان25

30285/2962359/9719558/333گيالن26

27234/75102112/7324354/8628لرستان27

30045/2472578/6213590/001مازندران28

11902/08185458/794492/066مركزي29

17102/99148239/121388/7520هرمزگان30

11281/97192402/0417419/2114همدان31

9211/61228065/602560/822يزد32

349 347348
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 تعداد مشترک برق خانگي

 به ازای هر هزار نفر

 جمعيت استان در سال 1397

رتبه

 تعداد مشترک برق عمومي

 به ازای هر هزار نفر

 جمعيت استان در سال 1397

رتبه

-20/30-350/24کل کشور1

ايجان شرقي2 359/721120/067آذرب

ايجان غربي3 300/20289/9029آذرب

350/441218/8210اردبيل4

392/19618/8111اصفهان5

379/46829/793البرز6

313/622214/1520ايالم7

308/692514/2618بوشهر8

376/09938/111تهران9

313/192312/1425چهارمحال و بختياري10

384/46719/518خراسان جنوبي11

348/441315/9814خراسان رضوي12

337/111614/0521خراسان شمالي13

279/413011/3826خوزستان14

332/031814/6717زنجان15

394/95530/212سمنان16

234/87319/5231سيستان وبلوچستان17

338/161514/2619فارس18

365/651029/284قزوين19

334/901714/8216قم20

326/101913/0624كردستان21

305/812610/4028كرمان22

321/422013/3222كرمانشاه23

296/122910/8227كهگيلويه وبويراحمد24

309/572415/4215گلستان25

438/59327/655گيالن26

302/85279/5830لرستان27

468/50126/766مازندران28

405/67419/499مركزي29

317/012118/7612هرمزگان30

342/081416/8513همدان31

454/53213/1523يزد32

351

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

350

http://simabar.golestanmporg.ir/


183 

جمعیت                                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص  گلستان بررسی تطبیقی استان   

 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 1397-1398های های فصل آب و برق در سالشاخص   -9

 

 تعداد مشترک برق

 کشاورزی  به ازای 

هر هزار نفر جمعيت استان در سال 

1397

رتبه

 تعداد مشترک برق 

صنعتي به ازای هر

 هزار نفر جمعيت استان

 در سال 1397

رتبه

-3/00-5/41کل کشور1

ايجان شرقي2 5/13154/047آذرب

ايجان غربي3 6/17121/7823آذرب

3/29262/5616اردبيل4

8/8036/203اصفهان5

1/83302/4517البرز6

5/07161/8422ايالم7

4/20222/1119بوشهر8

0/87313/2910تهران9

6/88102/7715چهارمحال و بختياري10

6/44113/2811خراسان جنوبي11

3/28272/9612خراسان رضوي12

3/95231/9520خراسان شمالي13

2/12290/9330خوزستان14

7/8072/8813زنجان15

8/3546/832سمنان16

4/37210/9231سيستان وبلوچستان17

8/9822/7914فارس18

4/70203/488قزوين19

2/86284/745قم20

6/05131/7425كردستان21

4/93171/7424كرمان22

3/81241/4728كرمانشاه23

3/52251/4429كهگيلويه وبويراحمد24

5/66141/5427گلستان25

8/3452/2918گيالن26

4/73191/6726لرستان27

24/1414/136مازندران28

6/9195/024مركزي29

4/88181/8621هرمزگان30

7/0783/319همدان31

8/0669/401يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

352353
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ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

تعداد پروانه های 

)احداث بنا( ساختماني 

صادره در نقاط شهری 

در سال 1398 )پروانه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت زیربنای تعیین 

شده در پروانه های 

)احداث( ساختماني در 

نقاط شهری در سال 

1398  )هزار مترمربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-70593100-147005100کل کشور1

ايجان شرقي2 63204/30839925/654آذرب

ايجان غربي3 64494/39724843/528آذرب

33772/301416292/3112اردبيل4

145989/93265879/332اصفهان5

35342/401230704/356البرز6

15671/07314310/6131ايالم7

31252/13189621/3624بوشهر8

1677411/4111644523/301تهران9

18181/242813211/8716چهارمحال و بختياري10

18821/28274370/6230خراسان جنوبي11

70064/77624113/429خراسان رضوي12

31132/121910221/4523خراسان شمالي13

83705/69525783/657خوزستان14

28421/932210291/4622زنجان15

17431/19307711/0927سمنان16

28021/912310611/5021سيستان وبلوچستان17

103547/04345496/443فارس18

21591/472411511/6320قزوين19

30432/072015152/1514قم20

32462/211612581/7818كردستان21

96806/58420022/8411كرمان22

33682/291515212/1513كرمانشاه23

18971/29264640/6629كهگيلويه وبويراحمد24

37202/531111791/6719گلستان25

52113/541023423/3210گيالن26

34232/33138581/2226لرستان27

56823/87931874/515مازندران28

32332/201714802/1015مركزي29

18151/23299531/3525هرمزگان30

28701/952113141/8617همدان31

19841/35255930/8428يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

354355
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ساختمان و مسکن               یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

تعداد پروانه های احداث 

ساختمان مسکوني 

صادره در نقاط شهری 

در سال 1398  )پروانه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد پروانه های احداث 

ساختمان مسکوني و 

کارگاه توأم صادره در 

نقاط شهری در سال 

1398  )پروانه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-11101100-125538100کل کشور1

ايجان شرقي2 51084/0786235/614آذرب

ايجان غربي3 54164/3177937/142آذرب

25962/07185214/698اردبيل4

125259/9825334/807اصفهان5

30292/41132001/8020البرز6

14061/1231960/8626ايالم7

27682/20161631/4724بوشهر8

1452211/571145713/121تهران9

16311/3027840/7628چهارمحال و بختياري10

16281/3028600/5430خراسان جنوبي11

57474/5865855/276خراسان رضوي12

24901/98203893/5013خراسان شمالي13

67825/4056946/253خوزستان14

23511/87222982/6815زنجان15

14831/1829710/6429سمنان16

25322/02191311/1825سيستان وبلوچستان17

91557/2935945/355فارس18

17891/43242001/8020قزوين19

23111/84234764/2910قم20

28362/26152862/5816كردستان21

88487/0543052/7514كرمان22

28722/29142412/1718كرمانشاه23

16461/3126900/8127كهگيلويه وبويراحمد24

32002/55114183/7712گلستان25

44943/58104974/489گيالن26

30312/41122051/8519لرستان27

49633/9594484/0411مازندران28

27522/19172542/2917مركزي29

14731/17301851/6723هرمزگان30

24291/93211971/7722همدان31

17251/372570/0631يزد32

356357

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


189 

ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

تعداد پروانه های احداث 

ساختمان بازرگاني 

صادره در نقاط شهری 

در سال 1398  )پروانه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد پروانه های احداث 

ساختمان صنعتي، 

وزشي و بهداشتي  آم

صادره در نقاط شهری 

در سال 1398  )پروانه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1522100-8483100کل کشور1

ايجان شرقي2 4925/806875/724آذرب

ايجان غربي3 2212/6111140/9222آذرب

2322/7310181/1820اردبيل4

117113/80132521/351اصفهان5

1852/1816593/889البرز6

510/603160/3929ايالم7

1762/0718140/9222بوشهر8

5005/89524115/832تهران9

660/7830241/5816چهارمحال و بختياري10

1601/8921241/5816خراسان جنوبي11

5706/723915/983خراسان رضوي12

2102/481570/4628خراسان شمالي13

8169/622614/017خوزستان14

1261/4926664/345زنجان15

1601/8921241/5816سمنان16

1201/4127150/9921سيستان وبلوچستان17

5316/264543/5511فارس18

1291/5225322/1014قزوين19

2132/5113432/8312قم20

881/0428251/6415كردستان21

4645/477624/076كرمان22

2382/818130/8525كرمانشاه23

1571/852310/0731كهگيلويه وبويراحمد24

800/9429191/2519گلستان25

2132/511330/2030گيالن26

1752/0619100/6627لرستان27

2142/5212402/6313مازندران28

1641/9320563/6810مركزي29

1411/6624140/9222هرمزگان30

1822/1517614/017همدان31

2382/818130/8525يزد32

358359

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ساختمان و مسکن               یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

تعداد پروانه احداث 

ساختمان صادره در 

نقاط شهری به ازای هر 

هزار نفر جمعیت شهری 

در سال 1398  )فقره(

رتبه

تعداد پروانه احداث 

ساختمان مسکوني در 

نقاط شهری به ازای هر 

هزار نفر جمعیت شهری 

در سال 1398  )فقره(

رتبه

تعداد پروانه احداث 

ساختمان مسکوني و 

کارگاه توأم در نقاط 

شهری به ازای هر هزار 

نفر  جمعیت شهری در 

سال 1398  )فقره(

رتبه

-0/18-2/01-2/36کل کشور1

ايجان شرقي2 2/16241/75250/2113آذرب

ايجان غربي3 2/86152/40170/356آذرب

3/7372/8790/582اردبيل4

3/11112/67110/1127اصفهان5

1/33301/14300/0830البرز6

3/7763/3840/239ايالم7

3/4883/0870/1816بوشهر8

1/29311/12310/1128تهران9

2/85172/55140/1323چهارمحال و بختياري10

3/8643/3450/1224خراسان جنوبي11

1/40291/15290/1226خراسان رضوي12

6/0314/8310/751خراسان شمالي13

2/23221/81220/1915خوزستان14

3/8053/1560/403زنجان15

2/88142/45160/1225سمنان16

1/85271/67260/0929سيستان وبلوچستان17

2/90132/57130/1720فارس18

2/13251/76240/2014قزوين19

2/32211/77230/365قم20

2/71192/37190/248كردستان21

4/8424/4220/1522كرمان22

2/21231/88210/1621كرمانشاه23

4/5333/9330/2112كهگيلويه وبويراحمد24

3/4592/9780/394گلستان25

3/14102/71100/307گيالن26

2/91122/57120/1717لرستان27

2/86162/50150/2310مازندران28

2/82182/40180/2211مركزي29

1/69281/38280/1718هرمزگان30

2/51202/12200/1719همدان31

1/90261/66270/0131يزد32

360

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

361362
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ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

تعداد پروانه احداث ساختمان 

بازرگاني در نقاط شهری به ازای 

هر هزارنفر جمعیت شهری در 

سال 1398  )فقره(

رتبه

تعداد واحد مسکوني 

تعیین شده در پروانه 

های احداث ساختمان در 

سال 1398  )واحد(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-382565100-0/14کل کشور1

ايجان شرقي2 0/1712207385/424آذرب

ايجان غربي3 0/1026146053/827آذرب

0/26591162/3813اردبيل4

0/256356939/332اصفهان5

0/0730144313/778البرز6

0/122224870/6531ايالم7

0/201052661/3823بوشهر8

0/04318726722/811تهران9

0/102535760/9327چهارمحال و بختياري10

0/33326590/7029خراسان جنوبي11

0/1123125723/2911خراسان رضوي12

0/41156371/4722خراسان شمالي13

0/229157894/136خوزستان14

0/171152331/3724زنجان15

0/26444471/1626سمنان16

0/082762971/6520سيستان وبلوچستان17

0/1516232906/093فارس18

0/132167231/7618قزوين19

0/161384932/2214قم20

0/072966661/7419كردستان21

0/237132503/4610كرمان22

0/161575691/9816كرمانشاه23

0/37225870/6830كهگيلويه وبويراحمد24

0/072874191/9417گلستان25

0/1320139833/669گيالن26

0/151758041/5221لرستان27

0/1124160784/205مازندران28

0/141894092/4612مركزي29

0/131948431/2725هرمزگان30

0/161476532/0015همدان31

0/23829850/7828يزد32

364 363

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ساختمان و مسکن               یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

مساحت زمین  

پروانه های احداث 

ساختمان مسکوني 

صادره  در نقاط شهری 

در سال 1398  )هزار 

متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت زمین  

پروانه های احداث 

ساختمان مسکوني و 

کارگاه توأم صادره  در 

نقاط شهری در سال 

1398  )هزار متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-3147100-35487100کل کشور1

ايجان شرقي2 11943/37111424/5110آذرب

ايجان غربي3 11713/30121916/074آذرب

5791/63181284/0711اردبيل4

30688/6521625/166اصفهان5

16354/617842/6716البرز6

3060/8631200/6327ايالم7

7932/2414531/6920بوشهر8

401711/32147715/151تهران9

21406/035200/6329چهارمحال و بختياري10

4451/2626120/3730خراسان جنوبي11

14384/0591504/768خراسان رضوي12

7492/11151013/2213خراسان شمالي13

15524/3781685/345خوزستان14

4991/4124611/9318زنجان15

4311/2129210/6626سمنان16

7302/0617361/1525سيستان وبلوچستان17

27547/7631966/243فارس18

4211/1930471/4923قزوين19

4341/22271264/0212قم20

5261/4823551/7419كردستان21

26157/374632/0017كرمان22

5511/5520501/5921كرمانشاه23

4331/2228200/6328كهگيلويه وبويراحمد24

9972/81131434/559گلستان25

12983/66101534/877گيالن26

5641/5919471/4922لرستان27

18245/1461986/312مازندران28

7492/1116872/7515مركزي29

4831/3625872/7814هرمزگان30

5461/5421471/4824همدان31

5451/542220/0631يزد32

366 365

عنوان شاخص ها ف
دي

ر
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ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های ساختمان و مسکن در سالهای فصل شاخص  -01

 

مساحت زمین  

پروانه های احداث 

ساختمان بازرگاني 

صادره  در نقاط شهری 

در سال 1398  )هزار 

متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت زمین  

پروانه های احداث 

ساختمان صنعتي ، 

وزشي و بهداشتي در  آم

نقاط شهری در سال 

1398  )هزار متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-4268100-3665100کل کشور1

ايجان شرقي2 1423/89111363/196آذرب

ايجان غربي3 822/2317771/8010آذرب

822/2416471/1118اردبيل4

39410/75159113/863اصفهان5

371/002799423/282البرز6

110/3031160/3726ايالم7

521/4224651/5113بوشهر8

37610/262105524/711تهران9

541/4722160/3825چهارمحال و بختياري10

1133/0913110/2728خراسان جنوبي11

1895/156521/2117خراسان رضوي12

481/322530/0629خراسان شمالي13

1453/9610370/8622خوزستان14

481/3126300/7023زنجان15

521/4323972/287سمنان16

731/9820611/4315سيستان وبلوچستان17

1915/2052054/804فارس18

561/5221721/6911قزوين19

952/5915400/9321قم20

1604/377431/0120كردستان21

1584/318571/3416كرمان22

1584/309721/6812كرمانشاه23

2747/47300/0031كهگيلويه وبويراحمد24

350/9628621/4614گلستان25

1032/821420/0530گيالن26

330/8929120/2827لرستان27

1955/324821/929مازندران28

1253/41121724/045مركزي29

742/0219220/5224هرمزگان30

782/1418441/0319همدان31

320/8830952/238يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

367368
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مساحت زیر بنای 

پروانه های احداث 

ساختمان مسکوني 

صادره نقاط شهری در 

سال 1398  )هزار متر 

مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت زیر بنای 

پروانه های ساختماني 

مسکوني و کارگاه توأم 

صادره در نقاط شهری 

در سال 1398  )هزار 

متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-9113100-55301100کل کشور1

ايجان شرقي2 32265/8345015/504آذرب

ايجان غربي3 18733/3984885/356آذرب

11402/06144034/428اردبيل4

53969/7625045/533اصفهان5

25244/5662803/0713البرز6

3430/6231610/6726ايالم7

7621/38231021/1222بوشهر8

1254722/691207422/761تهران9

11522/0813350/3829چهارمحال و بختياري10

3770/6829240/2630خراسان جنوبي11

18113/27103734/099خراسان رضوي12

7281/32252522/7714خراسان شمالي13

18573/3694895/375خوزستان14

8081/46221181/3020زنجان15

6561/1926540/5928سمنان16

9071/6420931/0223سيستان وبلوچستان17

36686/6336176/772فارس18

9271/68181311/4318قزوين19

9121/65194595/047قم20

10521/90161551/7017كردستان21

17853/2311850/9324كرمان22

10281/86171201/3119كرمانشاه23

3730/6730570/6327كهگيلويه وبويراحمد24

8811/59212472/7115گلستان25

18743/3973613/9710گيالن26

7451/3524780/8625لرستان27

25794/6653483/8211مازندران28

11662/11122012/2116مركزي29

5871/06272863/1412هرمزگان30

11082/00151161/2721همدان31

5090/922830/0331يزد32

369370

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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مساحت زیر بنای 

پروانه های احداث 

ساختمان بازرگاني 

صادره نقاط شهری در 

سال 1398  )هزار متر 

مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت زیر بنای 

پروانه های ساختماني 

وزشي و  صنعتي ، آم

بهداشتي صادره در نقاط 

شهری در سال 1398  

)هزار متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1568100-4014100کل کشور1

ايجان شرقي2 1774/428815/154آذرب

ايجان غربي3 972/4313171/0719آذرب

741/831470/4324اردبيل4

43610/85217511/173اصفهان5

340/842417611/232البرز6

170/433160/3526ايالم7

661/6517301/9410بوشهر8

92022/92160838/761تهران9

1042/581160/3725چهارمحال و بختياري10

300/742750/3227خراسان جنوبي11

1914/765211/3316خراسان رضوي12

290/732930/2228خراسان شمالي13

1794/467412/597خوزستان14

721/7815291/8311زنجان15

451/1222120/7721سمنان16

350/8823191/1918سيستان وبلوچستان17

1834/556613/875فارس18

451/1221392/498قزوين19

1223/049221/3915قم20

290/7328161/0220كردستان21

1122/7810191/2317كرمان22

3639/04390/5622كرمانشاه23

300/742600/0131كهگيلويه وبويراحمد24

240/6030251/5913گلستان25

1012/521220/1130گيالن26

310/782520/1429لرستان27

2315/764241/5014مازندران28

601/5019483/046مركزي29

671/671680/5123هرمزگان30

611/5118281/7812همدان31

491/2320322/049يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

371372
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متوسط مساحت زمین 

هر پروانه ساختماني 

صادره  در مناطق 

شهری در سال 1398  

)مترمربع(

رتبه

متوسط زیربنای هر 

پروانه ساختماني در 

مناطق شهری در سال 

1398  )مترمربع(

رتبه

مساحت کل اراضي 

شهری واگذار شده 

توسط سازمان ملي 

زمین و مسکن در سال 

1397 )هزار متر 

مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-15219100-480/21-323/67کل کشور1

ايجان شرقي2 257/0122631/6243622/3812آذرب

ايجان غربي3 237/6026385/24181681/1017آذرب

250/4823482/2696644/366اردبيل4

297/6419451/201311137/314اصفهان5

808/762868/602990/6520البرز6

227/9429274/9327250/1629ايالم7

309/2616307/8425521434/261بوشهر8

367/656980/3712901/9114تهران9

1253/431726/6031410/9318چهارمحال و بختياري10

316/9813232/0630730/4821خراسان جنوبي11

262/4121344/1421380/2528خراسان رضوي12

310/7115328/462212558/253خراسان شمالي13

230/5327307/9624400/2626خوزستان14

225/1330361/92201390/9119زنجان15

357/057442/18155233/447سمنان16

332/3211378/77194212/778سيستان وبلوچستان17

327/4612439/30164022/6410فارس18

310/7914533/2864092/699قزوين19

228/4928497/9682591/7015قم20

266/7020387/5217510/3424كردستان21

299/1118206/833114049/232كرمان22

248/6325451/5412430/2825كرمانشاه23

391/064244/5429540/3523كهگيلويه وبويراحمد24

333/1210316/92232541/6716گلستان25

301/4017449/4914640/4222گيالن26

191/7731250/6028400/2626لرستان27

406/173560/875220/1430مازندران28

353/218457/77103552/3313مركزي29

373/005524/8979015/925هرمزگان30

249/5024457/7211220/1430همدان31

340/369298/68263742/4611يزد32

373374375

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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مساحت اراضي شهری 

مسکوني واگذار شده 

توسط سازمان ملي زمین 

و مسکن در سال 1397 

)هزار متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مساحت اراضي شهری 

غیرمسکوني واگذار شده 

توسط سازمان ملي زمین 

و مسکن در سال 1397 

)هزار متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-13626100-1593100کل کشور1

ايجان شرقي2 201/26133422/5110آذرب

ايجان غربي3 684/27101000/7318آذرب

31519/7713492/568اردبيل4

1438/9849707/124اصفهان5

40/2524950/7019البرز6

30/1926220/1627ايالم7

150/9414519938/151بوشهر8

1026/4071881/3816تهران9

140/88161270/9317چهارمحال و بختياري10

311/9512420/3121خراسان جنوبي11

110/6919270/2026خراسان رضوي12

10/062912549/203خراسان شمالي13

40/2524360/2625خوزستان14

1177/345220/1627زنجان15

150/94145083/736سمنان16

30/19264183/077سيستان وبلوچستان17

16010/0432421/7814فارس18

1046/5363052/2411قزوين19

100/63212491/8313قم20

130/8217380/2822كردستان21

764/77913289/752كرمان22

60/3823370/2723كرمانشاه23

110/6919430/3220كهگيلويه وبويراحمد24

120/75182421/7814گلستان25

442/7611200/1531گيالن26

30/1926370/2723لرستان27

10/0629210/1529مازندران28

70/44223482/559مركزي29

18111/3627205/285هرمزگان30

10/0629210/1529همدان31

986/1582762/0312يزد32

376377

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سهم مساحت اراضي شهری 

مسکوني از کل اراضي شهری 

واگذار شده توسط سازمان 

ملي زمین در سال 1397 

)درصد(

رتبه

خانوارهای دریافت  کننده 

زمین برای احداث واحد 

مسکوني در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-9986100-10/47کل کشور1

ايجان شرقي2 5/52202022/0213آذرب

ايجان غربي3 40/4855765/778آذرب

47/4439769/771اردبيل4

12/85158608/614اصفهان5

4/0425450/4524البرز6

12/0016310/3126ايالم7

0/29301721/7214بوشهر8

35/1779539/542تهران9

9/93181331/3316چهارمحال و بختياري10

42/4743043/0412خراسان جنوبي11

28/9581171/1717خراسان رضوي12

0/0831160/1629خراسان شمالي13

10/0017430/4325خوزستان14

84/1717437/447زنجان15

2/87271421/4215سمنان16

0/7129310/3126سيستان وبلوچستان17

39/8068608/614فارس18

25/43115095/1010قزوين19

3/8626980/9820قم20

25/49101161/1618كردستان21

5/41215125/139كرمان22

13/9514600/6023كرمانشاه23

20/37121081/0819كهگيلويه وبويراحمد24

4/7222720/7222گلستان25

68/7524374/3811گيالن26

7/5019290/2928لرستان27

4/5523120/1231مازندران28

1/9728730/7321مركزي29

20/09139039/043هرمزگان30

4/5523160/1629همدان31

26/2098378/386يزد32

379 378

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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میزان کل سرمایه 

گذاری بخش خصوصي 

در بخش ساختمان 

مناطق شهری در سال 

1396  )میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط زیر بنای هر 

ساختمان تکمیل شده  

توسط بخش خصوصي 

در مناطق شهری در 

سال 1396  )متر مربع(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-620100-738147/70100کل کشور1

ايجان شرقي2 29427/583/99650381/1321آذرب

ايجان غربي3 20155/542/7311646104/1913آذرب

8045/321/092453986/9419اردبيل4

67349/229/12249379/5222اصفهان5

23629/673/2081478238/391البرز6

5158/310/702946474/8423ايالم7

7690/911/042532652/5829بوشهر8

200773/7427/2011204194/193تهران9

9460/851/2821633102/1015چهارمحال و بختياري10

3856/240/523137961/1326خراسان جنوبي11

42433/135/755648104/5212خراسان رضوي12

6005/390/812853586/2920خراسان شمالي13

44151/675/98438261/6125خوزستان14

13839/541/8716633102/1015زنجان15

6171/500/8427946152/584سمنان16

6571/930/892637260/0027سيستان وبلوچستان17

46673/146/323660106/4511فارس18

14677/471/9915805129/846قزوين19

16288/982/2113661106/6110قم20

8680/781/1822790127/428كردستان21

20930/862/841032051/6130كرمان22

11904/211/611743470/0024كرمانشاه23

5086/190/693024840/0031كهگيلويه وبويراحمد24

15892/002/1514822132/585گلستان25

21519/202/92961599/1917گيالن26

10460/991/421956090/3218لرستان27

23723/303/217791127/587مازندران28

11153/141/5118740119/359مركزي29

9564/861/30201310211/292هرمزگان30

8487/131/1523642103/5514همدان31

18384/912/491234255/1628يزد32

381 380

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش یك متر مربع 

زمین درساختمانهای 

تکمیل شده توسط بخش 

خصوصي مناطق شهری 

در سال 1396  )ده هزار 

ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

هزینه یك مترمربع بنا  

در ساختمانهای تکمیل 

شده در بخش خصوصي  

مناطق شهری در سال 

1396  )ده هزار ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-873/71100-1879/58100کل کشور1

ايجان شرقي2 1403/3674/668723/5982/8223آذرب

ايجان غربي3 1397/9274/379705/6780/7725آذرب

1229/5465/4214669/8976/6728اردبيل4

1544/0482/155918/26105/105اصفهان5

2664/52141/762918/41105/124البرز6

967/8051/4921766/5187/7320ايالم7

982/9252/2920771/4988/3016بوشهر8

8001/76425/7211054/92120/741تهران9

1296/7468/9912703/8380/5626چهارمحال و بختياري10

500/4026/6229623/0571/3129خراسان جنوبي11

2196/38116/854894/90102/439خراسان رضوي12

700/9237/2925605/9069/3531خراسان شمالي13

1380/7273/4610854/1997/7712خوزستان14

1150/1361/1917718/0582/1824زنجان15

802/8842/7223770/7888/2217سمنان16

496/0726/3930770/6788/2118سيستان وبلوچستان17

1310/9969/7511907/82103/907فارس18

419/7722/3331857/6398/1611قزوين19

1291/2468/7013969/81111/003قم20

1189/0463/2615617/0570/6230كردستان21

759/2140/3924773/2788/5015كرمان22

1177/0462/6216678/7377/6827كرمانشاه23

626/6133/3428749/5185/7921كهگيلويه وبويراحمد24

2507/03133/383907/17103/838گلستان25

1463/4077/866864/6598/9610گيالن26

1043/6355/5219736/1884/2622لرستان27

1119/1959/5418914/70104/696مازندران28

691/4136/7926812/1692/9614مركزي29

1424/9075/8171016/49116/342هرمزگان30

930/4749/5022767/9287/8919همدان31

669/6435/6327815/2493/3113يزد32

382383

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط قیمت فروش 

یك متر مربع زمین 

شهری )یا زمین 

ساختمان کلنگي( در 

زمستان  1398 )هزار 

ریال(

رتبه

تعداد معامالت زمین 

شهری )یا زمین 

ساختمان کلنگي( از 

کل معامالت کشور در 

زمستان  1398 

)درصد(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط قیمت فروش 

یك متر مربع زیربنای 

مسکوني شهری در 

زمستان  1398 )هزار 

ریال(

رتبه

-48451-22218100-46808کل کشور1

ايجان شرقي2 1549551580/7121362415آذرب

ايجان غربي3 93061211775/3071884620آذرب

9046142381/07152017416اردبيل4

2115331610/7220433402اصفهان5

217532344015/481435471البرز6

5074221310/59221140428ايالم7

4849257083/19121386222بوشهر8

153027116517/4351193426تهران9

6292201180/53231361123چهارمحال و بختياري10

0/0026989329×26×خراسان جنوبي11

9854112601/1714306527خراسان رضوي12

6159212170/98181594621خراسان شمالي13

8764158023/61112207215خوزستان14

113249370/17242338014زنجان15

0/00261929319×26×سمنان16

0/00261254524×26×سيستان وبلوچستان17

135026342115/402308286فارس18

112461012775/756270399قزوين19

1809445272/3713396933قم20

797416274312/3532004617كردستان21

49012480/0425989130كرمان22

91111310034/5182406312كرمانشاه23

0/0026404331×26×كهگيلويه وبويراحمد24

4977238803/96101953018گلستان25

7340188994/059289518گيالن26

0/00261146827×26×لرستان27

71281917267/7742477911مازندران28

1293272321/0417365674مركزي29

1167882381/07152361413هرمزگان30

7738171660/75192520210همدان31

0/00261235125×26×يزد32

384385386

عنوان شاخص ها ف
دي

ر
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متوسط اجاره بعالوه 3% ودیعه 

بابت یك متر مربع زیربنای 

مسکوني شهری در  زمستان 

1398 )هزار ریال(

رتبه

تعداد واحدهای 

مسکوني بازسازی و 

بهسازی شده در مناطق 

روستایي توسط بنیاد 

مسکن در سال 1397 

)دستگاه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-238201100-160603کل کشور1

ايجان شرقي2 100831873743/107آذرب

ايجان غربي3 570742146241/9413آذرب

498782518580/7825اردبيل4

95363962762/638اصفهان5

16156225310/2231البرز6

370533186843/656ايالم7

792981420220/8523بوشهر8

407487113510/5728تهران9

381793051962/1812چهارمحال و بختياري10

433682710860/4629خراسان جنوبي11

105671558622/4610خراسان رضوي12

4706426151946/384خراسان شمالي13

930051158652/469خوزستان14

762201524001/0120زنجان15

673862040521/7014سمنان16

502522424951/0519سيستان وبلوچستان17

8394412177087/432فارس18

105044619390/8124قزوين19

10342676370/2730قم20

716531715770/6626كردستان21

5199423104904/405كرمان22

73400169155338/441كرمانشاه23

426992822330/9421كهگيلويه وبويراحمد24

690631830941/3015گلستان25

108311354442/2911گيالن26

544592222100/9322لرستان27

9302510163656/873مازندران28

816871325911/0918مركزي29

106011430461/2817هرمزگان30

687181930511/2816همدان31

395592913930/5827يزد32

388 387

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد خانوارهای ساکن 

معمولي و گروهي )قابل 

اسکان در واحدهای 

مسکوني معمولي( در 

سرشماری سال 1395  

)خانوار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد واحدهای 

مسکوني  استان در 

سرشماری سال  1390 

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-19954708100-23580221100کل کشور1

ايجان شرقي2 12038045/11610214025/125آذرب

ايجان غربي3 9153423/8887244923/639آذرب

3706581/57223179181/5921اردبيل4

15917696/75313839016/943اصفهان5

8503863/61107126643/5710البرز6

1537530/65311251200/6331ايالم7

3073511/30252322731/1625بوشهر8

425489018/041368793518/481تهران9

2649891/12262117831/0627چهارمحال و بختياري10

2179500/92281757060/8829خراسان جنوبي11

19164018/13216513928/282خراسان رضوي12

2503211/06272186411/1026خراسان شمالي13

12314425/2259594654/816خوزستان14

3181261/35242640981/3224زنجان15

2111010/90291801440/9028سمنان16

5851932/48124864242/4413سيستان وبلوچستان17

13933715/91411541225/784فارس18

3921821/66203355571/6820قزوين19

3803311/61213170431/5922قم20

4590161/95173854891/9318كردستان21

8529873/6296975033/5011كرمان22

5678522/41134917222/4612كرمانشاه23

1768220/75301481430/7430كهگيلويه وبويراحمد24

5356042/27144423552/2215گلستان25

8411913/57117440663/738گيالن26

4924842/09164209622/1116لرستان27

10663904/5279133164/587مازندران28

4505991/91194186382/1017مركزي29

4576501/94183564801/7919هرمزگان30

5342622/27154714702/3614همدان31

3360041/42233044841/5323يزد32

389

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

390
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تعداد واحدهای 

مسکوني  استان در 

سرشماری سال 1395  

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

نسبت واحدهای مسکوني استان 

به تعداد خانوار استان )درصد 

ها  خانوارهایي که به ازای آن

مسکن وجود دارد( در 

سرشماری سال 1395  )درصد(

رتبه

-103/29-22830003100کل کشور1

ايجان شرقي2 11591505/085103/8512آذرب

ايجان غربي3 8400123/689108/973آذرب

3466371/5222106/935اردبيل4

15604306/833102/0121اصفهان5

8425943/698100/9228البرز6

1482710/6531103/7013ايالم7

3015921/3225101/9122بوشهر8

422478818/511100/7131تهران9

2490531/0926106/406چهارمحال و بختياري10

2143300/9428101/6923خراسان جنوبي11

18637638/162102/8216خراسان رضوي12

2369191/0427105/667خراسان شمالي13

11288644/946109/092خوزستان14

3036001/3324104/789زنجان15

2092100/9229100/9029سمنان16

5209772/2813112/331سيستان وبلوچستان17

13516965/924103/0815فارس18

3817541/6720102/7318قزوين19

3769331/6521100/9030قم20

4519631/9817101/5624كردستان21

8171183/5811104/3910كرمان22

5395802/3612105/248كرمانشاه23

1722500/7530102/6519كهگيلويه وبويراحمد24

5170372/2614103/5914گلستان25

8244233/6110102/0320گيالن26

4732192/0716104/0711لرستان27

10555644/627101/0326مازندران28

4441391/9519101/4525مركزي29

4452991/9518102/7717هرمزگان30

4959272/1715107/734همدان31

3329111/4623100/9327يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

392 391
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درصد خانواده های دارنده 

واحدهای مسکوني استیجاری از کل 

خانوارهای ساکن گروهي و معمولي 

استان در سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه

درصد خانواده های دارنده 

واحدهای مسکوني ملکي بنا و ملکي 

زمین و بنا از کل خانوارهای ساکن 

گروهي و معمولي استان در 

سرشماری سال 1395  )درصد(

رتبه

-58/96-29/98کل کشور1

ايجان شرقي2 21/112768/456آذرب

ايجان غربي3 23/002165/5511آذرب

19/033170/261اردبيل4

28/881260/9417اصفهان5

40/78251/5029البرز6

27/401460/8318ايالم7

26/771557/5623بوشهر8

43/15148/3831تهران9

21/382667/807چهارمحال و بختياري10

20/892869/413خراسان جنوبي11

33/78557/6221خراسان رضوي12

23/501966/3810خراسان شمالي13

28/361354/6327خوزستان14

22/502469/094زنجان15

29/241061/7715سمنان16

20/133052/0728سيستان وبلوچستان17

29/50857/8020فارس18

26/651664/0613قزوين19

39/01349/4630قم20

29/28960/6919كردستان21

22/672261/3516كرمان22

34/66456/3124كرمانشاه23

31/44755/4226كهگيلويه وبويراحمد24

20/572967/458گلستان25

22/562368/975گيالن26

32/11657/5722لرستان27

21/582570/222مازندران28

28/981163/0814مركزي29

23/611855/8625هرمزگان30

23/172067/419همدان31

26/291765/1512يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

393394
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تعداد واحدهای مسکوني 

آپارتماني)تعریف 

سرشماری( استان در 

سرشماری سال 1395 

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

سهم واحدهای مسکوني 

آپارتماني )تعریف 

سرشماری( استان در کل 

واحدهای مسکوني )پر( 

در سرشماری سال 1395  

)درصد(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-39/31100-8975138100کل کشور1

ايجان شرقي2 3860914/30533/3184/7310آذرب

ايجان غربي3 964281/072011/4829/2031آذرب

934091/042126/9568/5515اردبيل4

5897516/57437/7996/147اصفهان5

5944956/62370/56179/472البرز6

247770/283116/7142/5127ايالم7

700040/782423/2159/0421بوشهر8

336648537/51179/68202/691تهران9

503670/562820/2251/4424چهارمحال و بختياري10

378480/422917/6644/9226خراسان جنوبي11

6864007/65236/8393/688خراسان رضوي12

554700/622623/4159/5620خراسان شمالي13

2977123/32826/3767/0817خوزستان14

861380/962228/3772/1714زنجان15

799240/892338/2097/186سمنان16

636070/712512/2131/0630سيستان وبلوچستان17

3287713/66624/3261/8719فارس18

1770081/971046/37117/943قزوين19

1679371/871244/55113/334قم20

1286941/431528/4772/4313كردستان21

1099161/221813/4534/2229كرمان22

1449231/611426/8668/3216كرمانشاه23

313780/353018/2246/3425كهگيلويه وبويراحمد24

1142651/271622/1056/2222گلستان25

2840363/16934/4587/649گيالن26

1040861/161922/0055/9523لرستان27

3131153/49729/6675/4512مازندران28

1702641/901138/3497/515مركزي29

1132011/261725/4264/6618هرمزگان30

1578301/761331/8380/9511همدان31

508080/572715/2638/8228يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

396 395
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تعداد واحدهای مسکوني 

آپارتماني )تعریف 

سرشماری( نقاط شهری 

در سرشماری سال 1395  

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد واحدهای مسکوني 

آپارتماني )تعریف 

سرشماری( نقاط روستایي 

در سرشماری سال 1395  

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-339258100-8635880100کل کشور1

ايجان شرقي2 3732424/325128493/797آذرب

ايجان غربي3 911261/062053021/5619آذرب

904491/052129600/8727اردبيل4

5761496/674136024/016اصفهان5

5808016/733136944/045البرز6

233500/273114270/4230ايالم7

667740/772432300/9523بوشهر8

328559738/0518088823/841تهران9

473880/552829790/8826چهارمحال و بختياري10

348370/402930110/8925خراسان جنوبي11

6587677/632276338/153خراسان رضوي12

515030/602639671/1722خراسان شمالي13

2912883/37764241/8915خوزستان14

834570/972226810/7928زنجان15

775060/902324180/7129سمنان16

571160/662564911/9114سيستان وبلوچستان17

3189023/69698692/9110فارس18

1702831/971067251/9813قزوين19

1672101/94117270/2131قم20

1228441/421558501/7217كردستان21

992271/1518106893/159كرمان22

1403701/631445531/3420كرمانشاه23

259150/303054631/6118كهگيلويه وبويراحمد24

1035261/2017107393/178گلستان25

2683333/118157034/634گيالن26

962591/111978272/3111لرستان27

2624113/0495070414/952مازندران28

1641911/901260731/7916مركزي29

1091291/261640721/2021هرمزگان30

1502141/741376162/2412همدان31

477160/552730920/9124يزد32

ف
دي

ر

397

عنوان شاخص ها

398
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تعداد واحدهای 

مسکوني  استان 

دارای اسکلت فلزی یا 

بتون و آرمه در 

سرشماری سال 1395  

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

درصد واحدهای 

مسکوني استان 

دارای اسکلت فلزی یا 

بتون و آرمه در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

تعداد واحدهای 

مسکوني  استان فاقد 

اسکلت فلزی یا بتون و 

آرمه  در سرشماری 

سال 1395  )باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-9702815100-57/20-13059522100کل کشور1

ايجان شرقي2 7510115/75464/7944056274/1810آذرب

ايجان غربي3 3756602/881144/72204617344/767آذرب

2037991/561858/7971420971/4621اردبيل4

9447237/23260/5456131856/324اصفهان5

7009355/37583/1921407001/4522البرز6

639510/493143/1321839760/8731ايالم7

1731921/332357/43101232211/2726بوشهر8

369331328/28187/4215243965/405تهران9

1310521/002452/62141172431/2128چهارمحال و بختياري10

915680/702842/72231224251/2627خراسان جنوبي11

7876776/03342/2624107114611/041خراسان رضوي12

999170/772742/17251363961/4123خراسان شمالي13

4752233/64842/10266488156/693خوزستان14

1744581/342257/4691287951/3325زنجان15

1225020/942558/558861130/8930سمنان16

1069880/822620/54314111624/249سيستان وبلوچستان17

5443834/17740/27288038008/282فارس18

2515481/931365/8931294981/3324قزوين19

1991491/522052/83131752621/8120قم20

2070421/591745/81192438722/5117كردستان21

3925903/011048/05184157874/298كرمان22

2317501/771642/95223066713/1613كرمانشاه23

851330/652949/4217865480/8929كهگيلويه وبويراحمد24

2034151/561939/34293123403/2212گلستان25

4470163/42954/22123759573/8711گيالن26

2821682/161259/6361905261/9619لرستان27

5880374/50655/71114652834/806مازندران28

2327001/781552/39152102202/1718مركزي29

1805771/382140/55272623972/7014هرمزگان30

2452581/881449/45162494112/5716همدان31

727870/563021/86302582122/6615يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

399400401

http://simabar.golestanmporg.ir/


209 

ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

درصد واحدهای مسکوني )پر( 

استان فاقد اسکلت فلزی یا بتون 

و آرمه  در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

تعداد واحدهای 

مسکوني )پر( شهری 

دارای اسکلت فلزی یا 

بتون و آرمه در 

سرشماری سال 1395  

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-11330071100-42/50کل کشور1

ايجان شرقي2 34/99286257185/525آذرب

ايجان غربي3 54/97123048842/6910آذرب

40/99241580021/3919اردبيل4

39/30278830257/792اصفهان5

16/70306673295/894البرز6

56/6411499880/4431ايالم7

40/86251438301/2723بوشهر8

12/4131354594431/301تهران9

47/0818948910/8425چهارمحال و بختياري10

57/129678190/6028خراسان جنوبي11

57/4786916626/103خراسان رضوي12

57/576735160/6527خراسان شمالي13

57/4874202383/717خوزستان14

42/42221462221/2921زنجان15

41/16231118010/9924سمنان16

78/921861820/7626سيستان وبلوچستان17

59/4744555544/026فارس18

33/92292081011/8412قزوين19

46/50191944681/7216قم20

53/96131840081/6218كردستان21

50/88142474552/1811كرمان22

56/84102050741/8114كرمانشاه23

50/2516617650/5530كهگيلويه وبويراحمد24

60/4131456531/2922گلستان25

45/60203487173/089گيالن26

40/26262026801/7915لرستان27

44/08214004473/538مازندران28

47/33172070401/8313مركزي29

58/9351480431/3120هرمزگان30

50/29151846041/6317همدان31

77/562654110/5829يزد32

402403

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


181 
210 

ساختمان و مسکن               یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

درصد واحدهای مسکوني )پر( 

شهری دارای اسکلت فلزی یا 

بتون و آرمه در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

تعداد واحدهای مسکوني 

)پر( شهری فاقد اسکلت 

فلزی یا بتون و آرمه در 

سرشماری سال 1395  

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-6074485100-64/92کل کشور1

ايجان شرقي2 73/2632265393/738آذرب

ايجان غربي3 52/42222751894/536آذرب

65/339835381/3822اردبيل4

64/20114902208/073اصفهان5

85/3221140901/8820البرز6

48/0727537960/8929ايالم7

64/2110760841/2524بوشهر8

88/6914459187/345تهران9

57/2616701821/1625چهارمحال و بختياري10

54/0420574700/9528خراسان جنوبي11

50/222468249811/241خراسان رضوي12

53/7821629201/0427خراسان شمالي13

46/61294775927/864خوزستان14

69/335644911/0626زنجان15

67/456534400/8830سمنان16

31/58301858143/0612سيستان وبلوچستان17

46/69285174868/522فارس18

72/114802251/3223قزوين19

54/10191625862/6814قم20

56/19181427792/3516كردستان21

48/99252516134/147كرمان22

48/73262148973/5410كرمانشاه23

62/8713362240/6031كهگيلويه وبويراحمد24

50/50231419652/3417گلستان25

66/2071771802/9213گيالن26

63/42121166271/9219لرستان27

65/4982096913/4511مازندران28

60/58141339032/2018مركزي29

57/27151089551/7921هرمزگان30

56/26171430152/3515همدان31

23/00312175583/589يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

404405

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های ختمان و مسکن در سالهای فصل ساشاخص  -01

 

درصد واحدهای مسکوني )پر( 

شهری فاقد اسکلت فلزی یا بتون 

و آرمه در سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه

تعداد واحدهای مسکوني 

)پر( روستایي دارای 

اسکلت فلزی یا بتون و 

آرمه در سرشماری سال 

1395  )باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1729451100-34/81کل کشور1

ايجان شرقي2 26/52291252937/244آذرب

ايجان غربي3 47/3210707764/099آذرب

34/5422457972/6514اردبيل4

35/6421616983/5710اصفهان5

14/5930336061/9417البرز6

51/735139630/8128ايالم7

33/9724293621/7019بوشهر8

11/15311473698/522تهران9

42/3516361612/0916چهارمحال و بختياري10

45/7912237491/3724خراسان جنوبي11

49/558960155/556خراسان رضوي12

46/0311264011/5322خراسان شمالي13

52/974549853/1813خوزستان14

30/5827282361/6320زنجان15

32/2426107010/6229سمنان16

68/082208061/2027سيستان وبلوچستان17

53/043888295/147فارس18

27/8028434472/5115قزوين19

45/231346810/2731قم20

43/6014230341/3326كردستان21

49/8171451358/393كرمان22

51/076266761/5421كرمانشاه23

36/8719233681/3525كهگيلويه وبويراحمد24

49/229577623/3412گلستان25

33/6425982995/685گيالن26

36/4920794884/608لرستان27

34/292318759010/851مازندران28

39/1818256601/4823مركزي29

42/1517325341/8818هرمزگان30

43/5915606543/5111همدان31

76/49173760/4330يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

406407

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ساختمان و مسکن               یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

درصد واحدهای مسکوني )پر( 

روستایي دارای اسکلت فلزی یا 

بتون و آرمه در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

تعداد واحدهای مسکوني 

)پر( روستایي فاقد اسکلت 

فلزی یا بتون و آرمه در 

سرشماری سال 1395  

)باب(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-3628330100-32/16کل کشور1

ايجان شرقي2 41/0791790884/947آذرب

ايجان غربي3 27/39171865455/146آذرب

43/716585591/6122اردبيل4

33/34121229653/3912اصفهان5

55/622266100/7330البرز6

31/5315301800/8329ايالم7

37/8410471371/3025بوشهر8

65/011784782/1616تهران9

43/407470611/3026چهارمحال و بختياري10

26/7319649551/7920خراسان جنوبي11

19/742738864810/711خراسان رضوي12

26/3420734762/0319خراسان شمالي13

24/20241712234/728خوزستان14

30/4716643041/7721زنجان15

24/6223326730/9028سمنان16

8/39312253486/214سيستان وبلوچستان17

23/62252863147/892فارس18

46/644492731/3624قزوين19

26/7818126760/3531قم20

18/50281010932/7914كردستان21

46/5251641744/5210كرمان22

22/4626917742/5315كرمانشاه23

31/5814503241/3923كهگيلويه وبويراحمد24

25/27211703754/709گلستان25

33/02131987775/485گيالن26

51/743738992/0418لرستان27

42/2482555927/043مازندران28

25/0722763172/1017مركزي29

17/42291534424/2311هرمزگان30

36/15111063962/9313همدان31

15/2130406541/1227يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

408409

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

درصد واحدهای 

مسکوني )پر( روستایي 

فاقد اسکلت فلزی یا 

بتون و آرمه در 

سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه

درصد خانوارِ شهری 

ساکن در واحد مسکوني 

معمولي ملکي زمین و 

بنا)عرصه و اعیان(  در 

سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه

درصد خانوارِ شهری 

ساکن در واحد مسکوني 

معمولي استیجاری  در 

سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه

-36/70-54/52-42/50کل کشور1

ايجان شرقي2 34/992864/15126/3330آذرب

ايجان غربي3 54/971259/781130/8323آذرب

40/992463/77326/1531اردبيل4

39/302759/231331/3221اصفهان5

16/703051/002342/175البرز6

56/641156/351834/6013ايالم7

40/862554/241932/5318بوشهر8

12/413148/682743/601تهران9

47/081862/51528/0229چهارمحال و بختياري10

57/12962/29630/5525خراسان جنوبي11

57/47850/042442/026خراسان رضوي12

57/57657/801633/7015خراسان شمالي13

57/48752/412234/2414خوزستان14

42/422261/43930/6224زنجان15

41/162360/401033/5216سمنان16

78/92148/002939/458سيستان وبلوچستان17

59/47452/992137/3610فارس18

33/922958/381533/1517قزوين19

46/501948/562840/557قم20

53/961353/902038/029كردستان21

50/881459/631232/3619كرمان22

56/841049/702642/863كرمانشاه23

50/251647/633143/582كهگيلويه وبويراحمد24

60/41361/63829/6126گلستان25

45/602061/93731/0122گيالن26

40/262649/742542/704لرستان27

44/082163/81229/1927مازندران28

47/331757/311735/6512مركزي29

58/93547/703037/3011هرمزگان30

50/291558/651432/0720همدان31

77/56263/55429/0428يزد32

410411412

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


181 
214 

ساختمان و مسکن               یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

درصد خانوارِ شهری 

ساکن در واحد 

مسکوني معمولي در 

برابر خدمت یا 

رایگان  در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

درصد خانوارِ روستایي 

ساکن در واحد مسکوني 

معمولي ملکي زمین و 

بنا)عرصه و اعیان(  در 

سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه

درصد خانوارِ 

روستایي ساکن در 

واحد مسکوني 

معمولي استیجاری  

در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

-12/03-79/18-8/61کل کشور1

ايجان شرقي2 9/37884/1058/1726آذرب

ايجان غربي3 9/191182/26107/9927آذرب

9/97688/2214/7231اردبيل4

9/34978/392113/229اصفهان5

6/703062/523026/642البرز6

8/861377/912214/208ايالم7

12/88377/452414/785بوشهر8

7/582150/033141/431تهران9

9/241081/781310/0118چهارمحال و بختياري10

7/102683/6788/6724خراسان جنوبي11

7/772081/241412/1913خراسان رضوي12

8/391780/131611/0716خراسان شمالي13

13/10272/742812/1214خوزستان14

7/871987/7826/1130زنجان15

5/973172/972715/714سمنان16

12/10478/94187/3929سيستان وبلوچستان17

9/55777/452512/9310فارس18

8/431684/0368/6923قزوين19

10/05576/362614/207قم20

8/031884/0079/2420كردستان21

7/562279/181712/4112كرمان22

7/332481/89119/7519كرمانشاه23

8/731472/352919/433كهگيلويه وبويراحمد24

8/591578/802010/4817گلستان25

7/002783/4198/6525گيالن26

7/502378/801914/316لرستان27

6/872981/881211/9915مازندران28

6/982884/7338/7721مركزي29

14/88177/79238/7422هرمزگان30

9/131284/3747/9528همدان31

7/252580/511512/4611يزد32

413414415

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

درصد خانوارِ روستایي 

ساکن در واحد مسکوني 

معمولي در برابر خدمت 

یا رایگان  در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای50 وکمتر در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای 51 متر تا 75 

در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

-21/68-9/26-8/54کل کشور1

ايجان شرقي2 7/38219/371219/2817آذرب

ايجان غربي3 9/1896/581812/8023آذرب

6/58278/131619/3516اردبيل4

8/28123/492810/0325اصفهان5

10/7256/352028/354البرز6

7/70183/18299/2827ايالم7

7/57194/91259/5126بوشهر8

8/361113/93335/721تهران9

8/05143/13306/9230چهارمحال و بختياري10

7/49208/431520/6613خراسان جنوبي11

6/362810/38826/505خراسان رضوي12

8/501013/20423/966خراسان شمالي13

14/8115/432213/9822خوزستان14

5/963110/63719/7515زنجان15

11/2244/552617/7320سمنان16

13/01324/94111/9824سيستان وبلوچستان17

9/5675/37238/6028فارس18

7/09239/95930/113قزوين19

9/2388/801421/1510قم20

6/70269/571121/929كردستان21

8/051615/79220/9011كرمان22

8/051510/85618/9218كرمانشاه23

8/06134/16277/1929كهگيلويه وبويراحمد24

10/5769/111322/078گلستان25

7/87179/731035/072گيالن26

6/76256/521915/4121لرستان27

6/00305/332418/1119مازندران28

6/32296/192120/6014مركزي29

13/38211/80520/8312هرمزگان30

7/31227/841722/307همدان31

6/94242/46315/7231يزد32

416

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

417418

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ساختمان و مسکن               یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای76 متر تا 80 

در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای81 متر تا100 

در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای101 متر تا 

150 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

-23/32-25/25-9/42کل کشور1

ايجان شرقي2 10/111425/552124/2612آذرب

ايجان غربي3 10/031526/811427/639آذرب

12/49628/101023/9713اردبيل4

6/872525/002333/407اصفهان5

10/291227/761121/1722البرز6

8/412233/16234/894ايالم7

7/552426/901333/516بوشهر8

7/882319/613016/5329تهران9

6/452723/042639/752چهارمحال و بختياري10

9/072026/021923/3614خراسان جنوبي11

11/471026/471618/0628خراسان رضوي12

11/56926/791519/0826خراسان شمالي13

8/442125/272229/588خوزستان14

12/73424/522422/0319زنجان15

9/911729/87522/6215سمنان16

6/462619/133120/1624سيستان وبلوچستان17

6/312823/272538/143فارس18

10/951128/53815/2430قزوين19

10/001628/23922/1018قم20

12/55529/80619/7425كردستان21

6/013021/572921/8220كرمان22

10/221326/321724/2611كرمانشاه23

6/122921/962845/131كهگيلويه وبويراحمد24

14/11130/35318/4227گلستان25

13/89225/592012/4231گيالن26

9/761828/55725/3110لرستان27

13/05336/80121/4221مازندران28

11/71830/31422/5616مركزي29

9/701926/911220/5523هرمزگان30

12/06726/231822/2917همدان31

4/623122/192734/255يزد32

419

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

420421

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ساختمان و مسکن                                             یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای151 متر تا 

200 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای201 متر تا 

300 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای301 متر تا 

500 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

-0/72-2/81-6/96کل کشور1

ايجان شرقي2 6/93153/18120/8411آذرب

ايجان غربي3 8/90114/8451/672آذرب

5/31211/81230/5120اردبيل4

13/6335/7821/255اصفهان5

3/89261/41260/4123البرز6

8/14132/25190/3728ايالم7

9/8793/94101/314بوشهر8

4/10251/37280/3230تهران9

13/8325/3331/129چهارمحال و بختياري10

6/98144/0191/128خراسان جنوبي11

4/32231/84220/4821خراسان رضوي12

3/22301/40270/3925خراسان شمالي13

10/9664/5980/9210خوزستان14

6/17172/98130/8412زنجان15

9/12104/6570/8313سمنان16

10/1784/8941/553سيستان وبلوچستان17

11/9844/6761/156فارس18

3/47281/12300/3429قزوين19

5/50202/36180/5518قم20

4/26241/41250/3926كردستان21

8/55123/49110/7714كرمان22

6/89161/89210/4124كرمانشاه23

11/4852/97140/5219كهگيلويه وبويراحمد24

3/61271/56240/4322گلستان25

2/05310/79310/2231گيالن26

10/8472/84150/5716لرستان27

3/33291/24290/3827مازندران28

5/23222/17200/5617مركزي29

5/57192/38171/137هرمزگان30

5/74182/40160/6815همدان31

18/5118/3312/671يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

422423424
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 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني استان با 

زیربنای501 متر و 

بیشتر در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای50 وکمتر 

در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای 51 متر تا 

75 در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

-22/03-8/11-0/14کل کشور1

ايجان شرقي2 0/1868/081119/0213آذرب

ايجان غربي3 0/2945/271912/3023آذرب

0/12205/561817/9316اردبيل4

0/17103/452710/4624اصفهان5

0/13175/981528/764البرز6

0/11232/72289/4727ايالم7

0/3533/94259/5426بوشهر8

0/082913/61135/911تهران9

0/15132/10317/0129چهارمحال و بختياري10

0/1784/622317/6817خراسان جنوبي11

0/09269/62525/815خراسان رضوي12

0/09278/471018/0015خراسان شمالي13

0/1874/632215/1820خوزستان14

0/17118/001219/3812زنجان15

0/16123/512617/2118سمنان16

0/23511/0729/9525سيستان وبلوچستان17

0/1794/87218/6328فارس18

0/12218/91731/223قزوين19

0/07318/56921/3110قم20

0/102410/24422/578كردستان21

0/15148/89814/4821كرمان22

0/082810/48318/1714كرمانشاه23

0/12182/14305/6231كهگيلويه وبويراحمد24

0/09256/891419/4011گلستان25

0/08307/961333/212گيالن26

0/12195/761713/5122لرستان27

0/11224/462416/8219مازندران28

0/15155/192021/989مركزي29

0/3929/57623/306هرمزگان30

0/14165/911622/987همدان31

0/4412/26295/8330يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

425426427
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 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای 76 متر تا 

80 در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای 81 متر تا  

100 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای 101 متر تا 

150 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

-24/31-24/91-8/50کل کشور1

ايجان شرقي2 8/851625/582026/0716آذرب

ايجان غربي3 8/651726/081728/8310آذرب

10/12829/89526/9412اردبيل4

6/942525/082532/657اصفهان5

10/02927/671321/4026البرز6

7/512330/91236/294ايالم7

7/562226/431533/505بوشهر8

7/742119/503116/7929تهران9

6/002923/082737/083چهارمحال و بختياري10

7/252425/172428/899خراسان جنوبي11

10/19725/591920/3427خراسان رضوي12

9/431330/05425/9517خراسان شمالي13

8/421925/362229/178خوزستان14

9/641125/192325/4018زنجان15

9/131429/30723/6321سمنان16

6/322623/242626/7714سيستان وبلوچستان17

6/072722/032937/092فارس18

9/581229/28815/8130قزوين19

9/851028/201022/2524قم20

10/82428/42921/4525كردستان21

6/012825/372126/9013كرمان22

8/491825/611826/4315كرمانشاه23

4/663020/173048/351كهگيلويه وبويراحمد24

10/70530/84323/4622گلستان25

12/09127/201415/0431گيالن26

8/062027/821227/9211لرستان27

11/23235/95124/4020مازندران28

10/88329/80623/1823مركزي29

9/021527/911119/9328هرمزگان30

10/23626/171624/5419همدان31

4/643122/622833/406يزد32

429

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

430 428
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 0931-0931های مسکن در سالهای فصل ساختمان و شاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای 151 متر تا 

200 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای 201 متر تا 

300 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای 301 متر تا 

500 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

-0/72-3/14-7/69کل کشور1

ايجان شرقي2 7/65163/49140/7613آذرب

ايجان غربي3 10/34115/9251/882آذرب

6/45192/21220/5917اردبيل4

13/6465/9541/277اصفهان5

3/95291/44270/4125البرز6

9/66132/72160/4126ايالم7

11/1394/28111/029بوشهر8

4/19281/39290/3228تهران9

15/7327/0121/434چهارمحال و بختياري10

9/40145/2781/316خراسان جنوبي11

5/26242/19240/4921خراسان رضوي12

4/94252/21230/5319خراسان شمالي13

10/97104/65100/7912خوزستان14

7/53173/68130/9010زنجان15

10/30125/3170/8511سمنان16

13/8746/5631/583سيستان وبلوچستان17

13/8355/6161/355فارس18

3/66301/07310/2231قزوين19

5/57212/39190/5418قم20

4/49271/42280/2730كردستان21

11/2884/7491/068كرمان22

8/10152/13250/3727كرمانشاه23

14/0933/83120/6914كهگيلويه وبويراحمد24

5/38232/36200/6116گلستان25

2/83311/11300/2929گيالن26

13/1573/16150/4624لرستان27

4/55261/72260/4823مازندران28

5/48222/34210/4922مركزي29

5/91202/55180/6815هرمزگان30

6/60182/68170/5020همدان31

18/4218/7112/901يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

431432433
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 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط شهری 

با زیربنای501 متر و 

بیشتر در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با 

زیربنای50 وکمتر در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با زیربنای 

51 متر تا 75 در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

-20/56-13/00-0/11کل کشور1

ايجان شرقي2 0/111312/971119/9815آذرب

ايجان غربي3 0/2429/521913/9323آذرب

0/111614/05722/6110اردبيل4

0/1583/77306/8529اصفهان5

0/121211/031723/109البرز6

0/10194/28298/8227ايالم7

0/1737/71249/4124بوشهر8

0/082119/43432/242تهران9

0/1655/17286/7330چهارمحال و بختياري10

0/131013/81824/878خراسان جنوبي11

0/072512/521328/465خراسان رضوي12

0/082319/64332/083خراسان شمالي13

0/10178/59209/2226خوزستان14

0/082216/62520/6013زنجان15

0/11148/542119/7117سمنان16

0/16640/21114/2122سيستان وبلوچستان17

0/1746/68268/5128فارس18

0/053113/181026/696قزوين19

0/072613/66918/0119قم20

0/05307/802320/2214كردستان21

0/16726/97231/304كرمان22

0/052912/161421/5711كرمانشاه23

0/13116/83259/2725كهگيلويه وبويراحمد24

0/101811/901525/447گلستان25

0/072812/851238/361گيالن26

0/07248/092219/3818لرستان27

0/11156/532719/8816مازندران28

0/08209/541816/0021مركزي29

0/13914/90617/4120هرمزگان30

0/072711/631620/9712همدان31

0/4713/61315/0831يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

435436 434
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 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با 

زیربنای76 متر تا 80 

در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با 

زیربنای81 متر تا100 

در سرشماری سال 

1395  )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با زیربنای 

101 متر تا 150 در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

-20/12-26/34-12/37کل کشور1

ايجان شرقي2 13/621425/451919/1713آذرب

ايجان غربي3 13/141628/451224/949آذرب

17/96323/962317/1219اردبيل4

6/312924/362138/955اصفهان5

13/721328/92918/1516البرز6

10/522138/44131/607ايالم7

7/522528/251333/526بوشهر8

10/292221/482811/9828تهران9

7/362622/982545/051چهارمحال و بختياري10

11/641927/221415/5421خراسان جنوبي11

15/071028/93811/6129خراسان رضوي12

14/461122/35279/7230خراسان شمالي13

8/502324/922031/218خوزستان14

19/76123/002414/3423زنجان15

12/921832/04418/7615سمنان16

6/622814/623112/8826سيستان وبلوچستان17

6/932726/511540/853فارس18

15/17926/211713/4625قزوين19

13/111728/701119/0314قم20

17/09433/42315/2422كردستان21

6/003015/403013/5924كرمان22

16/34628/821016/5920كرمانشاه23

8/052424/352240/862كهگيلويه وبويراحمد24

18/42229/73712/0627گلستان25

17/08522/73267/7731گيالن26

13/291530/06619/9012لرستان27

15/55837/97217/3218مازندران28

14/451231/99520/5211مركزي29

10/632025/511821/4110هرمزگان30

15/64726/341617/9017همدان31

4/493119/662939/234يزد32

437438439

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با زیربنای 

151 متر تا 200 در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با زیربنای 

201 متر تا 300 در 

سرشماری سال 1395 

 )درصد(

رتبه

سهم واحدهای 

مسکوني نقاط 

روستایي با 

زیربنای301 متر تا 

500 در سرشماری 

سال 1395  )درصد(

رتبه

-0/71-1/75-4/58کل کشور1

ايجان شرقي2 4/89122/3071/088آذرب

ايجان غربي3 5/67102/3961/196آذرب

2/67250/89260/3223اردبيل4

13/5824/5321/157اصفهان5

3/06221/01240/4422البرز6

4/58141/15220/2925ايالم7

6/2472/9552/141بوشهر8

2/68240/96250/2827تهران9

10/0541/99130/4820چهارمحال و بختياري10

3/57202/2280/8410خراسان جنوبي11

1/67270/87270/4521خراسان رضوي12

0/88300/29300/2129خراسان شمالي13

10/9034/3331/444خوزستان14

3/09211/38200/7016زنجان15

4/63132/15110/7714سمنان16

6/1183/0441/523سيستان وبلوچستان17

7/2062/2290/6418فارس18

2/87231/25210/7015قزوين19

4/26161/67160/7713قم20

3/66191/38190/7017كردستان21

4/12171/47180/2926كرمان22

2/62261/06230/5319كرمانشاه23

8/0051/84140/3124كهگيلويه وبويراحمد24

1/38290/55290/2130گلستان25

0/65310/22310/1031گيالن26

6/0292/16100/7911لرستان27

1/66280/58280/2428مازندران28

4/40151/61170/7712مركزي29

5/09112/15121/742هرمزگان30

4/06181/83151/059همدان31

19/0616/0911/325يزد32

440441442

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سهم واحدهای مسکوني نقاط 

روستایي با زیربنای 501 متر و 

بیشتر در سرشماری سال 1395  

)درصد(

رتبه
تعداد شرکت های تعاوني مسکن 

فعال در سال  1397  )شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-9653100-0/25کل کشور1

ايجان شرقي2 0/3854794/963آذرب

ايجان غربي3 0/4042152/2313آذرب

0/14231121/1623اردبيل4

0/27123043/159اصفهان5

0/26131671/7319البرز6

0/1325930/9626ايالم7

0/8711071/1124بوشهر8

0/1228295430/601تهران9

0/15221211/2521چهارمحال و بختياري10

0/2415410/4231خراسان جنوبي11

0/14244044/195خراسان رضوي12

0/11291331/3820خراسان شمالي13

0/4938298/592خوزستان14

0/376540/5629زنجان15

0/338440/4630سمنان16

0/3291881/9516سيستان وبلوچستان17

0/19183954/096فارس18

0/3210830/8627قزوين19

0/18202482/5711قم20

0/24143413/537كردستان21

0/15212963/0710كرمان22

0/19194264/414كرمانشاه23

0/1227720/7528كهگيلويه وبويراحمد24

0/08311151/1922گلستان25

0/09301681/7418گيالن26

0/22162142/2214لرستان27

0/12263383/508مازندران28

0/3672022/0915مركزي29

0/7522372/4612هرمزگان30

0/28111001/0425همدان31

0/22171731/7917يزد32

444

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

443
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 0931-0931های های فصل ساختمان و مسکن در سالشاخص  -01

 

سرمایه شرکت های 

تعاوني مسکن فعال در 

سال  1397  )میلیون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد شاغالن شرکت های 

تعاوني مسکن فعال در 

سال  1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-359217100-3135117100کل کشور1

ايجان شرقي2 45644914/56297562/726آذرب

ايجان غربي3 1175973/75852321/468آذرب

598521/91144050/1129اردبيل4

1955446/24444291/2310اصفهان5

311530/992223030/6421البرز6

257940/82269430/2627ايالم7

222670/712738781/0812بوشهر8

59909419/11117172947/811تهران9

129460/413020390/5722چهارمحال و بختياري10

262740/84252970/0830خراسان جنوبي11

1447834/626193215/384خراسان رضوي12

300000/962414480/4025خراسان شمالي13

2773428/8534217411/742خوزستان14

368751/18191960/0531زنجان15

95700/313118400/5123سمنان16

1112133/559107703/005سيستان وبلوچستان17

1582895/05549111/379فارس18

320381/022110130/2826قزوين19

733392/341236091/0013قم20

1441494/60733670/9415كردستان21

939883/001136021/0014كرمان22

593261/891529900/8318كرمانشاه23

304470/972328450/7919كهگيلويه وبويراحمد24

143740/46299220/2628گلستان25

451521/441840681/1311گيالن26

195410/622816490/4624لرستان27

524781/671781242/267مازندران28

320611/022027560/7720مركزي29

623361/99133652510/173هرمزگان30

1044263/331029960/8317همدان31

564201/801630800/8616يزد32

445

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

446
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اعضاء شرکت های تعاوني مسکن 

فعال در سال  1397  )عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط سرمایه هر شرکت 

تعاوني  فعال مسکن  درسال  

1397 )میلیون ریال(

رتبه

-324/78-1475407100کل کشور1

ايجان شرقي2 619464/207952/922آذرب

ايجان غربي3 625704/246546/967آذرب

210811/4318534/398اردبيل4

628574/265643/244اصفهان5

292321/9813186/5425البرز6

108610/7426277/3518ايالم7

81210/5528208/1023بوشهر8

47080231/911202/8124تهران9

74130/5029106/9930چهارمحال و بختياري10

63350/4330640/835خراسان جنوبي11

613884/168358/3713خراسان رضوي12

166611/1324225/5621خراسان شمالي13

913346/193334/5514خوزستان14

192581/3121682/873زنجان15

42270/2931217/5022سمنان16

212281/4417591/566سيستان وبلوچستان17

988686/702400/7311فارس18

191591/3022386/0012قزوين19

202951/3820295/7217قم20

407562/7611422/7210كردستان21

375622/5512317/5316كرمان22

855345/804139/2628كرمانشاه23

90560/6127422/889كهگيلويه وبويراحمد24

209251/4219124/9929گلستان25

292021/9814268/7619گيالن26

238291/621591/3131لرستان27

408082/7710155/2627مازندران28

185271/2623158/7226مركزي29

411872/799263/0220هرمزگان30

120890/82251044/261همدان31

222961/5116326/1315يزد32

447448

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد معامالت ثبت شده 

قطعی منقول ثبت شده 

در دفاتر ثبت اسناد و 

امالک کشور در پایان 

اسفند سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد معامالت ثبت شده 

قطعی غیر منقول ثبت 

شده در دفاتر ثبت اسناد 

و امالک کشور در پایان 

اسفند سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1711330100-3069611100کل کشور1

ايجان شرقي2 1708245/574753284/408آذرب

ايجان غربي3 1509194/925420222/4610آذرب

552221/8015289801/6916اردبيل4

1933746/3031339767/832اصفهان5

1292524/217770164/507البرز6

63310/213092810/5430ايالم7

117950/3829233051/3624بوشهر8

89444029/14142618724/901تهران9

322511/0523114350/6728چهارمحال و بختياري10

138160/4528110030/6429خراسان جنوبي11

2789769/0921028796/014خراسان رضوي12

262290/8526163220/9526خراسان شمالي13

715352/3310923035/396خوزستان14

436221/4220246041/4421زنجان15

276150/9025236731/3822سمنان16

244610/8027160910/9427سيستان وبلوچستان17

1163433/7981019905/965فارس18

532791/7417306031/7914قزوين19

435161/4221251221/4720قم20

639682/0813220291/2925كردستان21

637142/0814380802/2311كرمان22

680472/2211316801/8512كرمانشاه23

55510/183189980/5331كهگيلويه وبويراحمد24

547391/7816287971/6817گلستان25

991043/239669083/919گيالن26

311941/0224259731/5219لرستان27

1461504/7661044926/113مازندران28

483651/5818292691/7115مركزي29

328241/0722236511/3823هرمزگان30

671922/1912311061/8213همدان31

449631/4619282271/6518يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

449450
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تعداد شرکت های تعاونی 

خدماتی فعال  در پایان 

اسفند سال 1397 

)شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

سرمایه شرکت های 

تعاونی خدماتی فعال در 

پایان اسفند سال 1397  

)میلیارد ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-10043258100-18426100کل کشور1

ايجان شرقي2 11966/4958148738/112آذرب

ايجان غربي3 3962/15181385741/3816آذرب

3391/84243872453/869اردبيل4

6633/6093432313/4210اصفهان5

1120/6130565210/5622البرز6

3641/9821178760/1829ايالم7

7544/097213880/2127بوشهر8

17299/382317933531/661تهران9

3441/8723170450/1730چهارمحال و بختياري10

2141/1626245630/2426خراسان جنوبي11

184710/0216105516/085خراسان رضوي12

3671/9920425200/4225خراسان شمالي13

5563/02121036161/0318خوزستان14

1510/8229478640/4823زنجان15

1750/9528811820/8121سمنان16

3872/1019855510/8519سيستان وبلوچستان17

14327/7736747166/724فارس18

1120/6130812970/8120قزوين19

1891/03271110881/1117قم20

4332/35172474712/4613كردستان21

8894/8264021004/008كرمان22

6103/3110465130/4624كرمانشاه23

4962/6916187650/1928كهگيلويه وبويراحمد24

7023/8184225934/216گلستان25

5002/71154096674/087گيالن26

5653/07112892542/8811لرستان27

12977/0442753912/7412مازندران28

3541/92221702181/6915مركزي29

5082/76132209402/2014هرمزگان30

2371/2925134590/1331همدان31

5082/76136878516/853يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

451452
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شاغلین شرکت های 

تعاونی خدماتی فعال در 

پایان اسفند سال 1397 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شرکت های 

تعاونی خدماتی فعال در 

پایان اسفند سال 1397 

)عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-511201100-236723100کل کشور1

ايجان شرقي2 161906/844323226/324آذرب

ايجان غربي3 50452/1315100481/9711آذرب

27191/152329590/5828اردبيل4

73563/118206774/046اصفهان5

27991/182285161/6715البرز6

20590/872628200/5529ايالم7

189358/003109422/148بوشهر8

4326818/28118955537/081تهران9

27181/152435280/6924چهارمحال و بختياري10

13320/563039950/7823خراسان جنوبي11

3373314/252507629/932خراسان رضوي12

30941/311990791/7813خراسان شمالي13

53932/2811104352/049خوزستان14

15060/642923100/4530زنجان15

17390/732833580/6625سمنان16

42481/791641450/8122سيستان وبلوچستان17

143596/075216424/235فارس18

8410/363121060/4131قزوين19

28841/222130770/6027قم20

30191/282062871/2320كردستان21

100924/26797601/9112كرمان22

66092/79964271/2619كرمانشاه23

42111/781742220/8321كهگيلويه وبويراحمد24

55772/3610103902/0310گلستان25

51432/171387001/7014گيالن26

52932/241271161/3917لرستان27

127295/386333786/533مازندران28

26901/142578771/5416مركزي29

51062/161464661/2618هرمزگان30

19470/822730790/6026همدان31

40891/7318152232/987يزد32

453454

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط سرمایه هر 

شرکت تعاونی   

خدماتی فعال در 

پایان اسفند سال 

1397 )میلیون ریال(

رتبه

متوسط شاغلین در 

هر تعاونی  خدماتی 

فعال  در پایان اسفند 

سال 1397 )نفر(

رتبه

تعداد شرکت های 

تعاونی تأمین نیاز 

تولیدکنندگان فعال  

در پایان اسفند سال 

1397 )شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1433100-12/85-545/06کل کشور1

ايجان شرقي2 681/33613/5461006/985آذرب

ايجان غربي3 349/931812/747292/0217آذرب

1142/3238/0224110/7727اردبيل4

517/691011/1091309/072اصفهان5

504/651224/993100/7028البرز6

49/11295/6631181/2623ايالم7

28/373125/111463/2110بوشهر8

1838/83125/02216611/581تهران9

49/55287/9026161/1224چهارمحال و بختياري10

114/78256/2230241/6718خراسان جنوبي11

330/561918/2641258/723خراسان رضوي12

115/86248/4321201/4020خراسان شمالي13

186/36239/7018433/0012خوزستان14

316/98209/9715100/7028زنجان15

463/90159/9416322/2316سمنان16

221/062110/9810755/237سيستان وبلوچستان17

471/171410/0314805/586فارس18

725/8757/5128151/0525قزوين19

587/77815/265130/9126قم20

571/5396/9729342/3715كردستان21

452/311611/358664/618كرمان22

76/252610/8311382/6514كرمانشاه23

37/83308/492020/1431كهگيلويه وبويراحمد24

601/9877/9425201/4020گلستان25

819/33410/2912453/1411گيالن26

511/95119/371970/4930لرستان27

212/33229/81171258/723مازندران28

480/84137/6027241/6718مركزي29

434/921710/0513412/8613هرمزگان30

56/79278/2222191/3322همدان31

1354/0428/0523493/429يزد32

455456

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

457
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سرمایه شرکت های 

تعاونی تأمین نیاز 

تولیدکنندگان فعال در 

پایان اسفند سال 1397 

)میلیون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

شاغلین شرکت های 

تعاونی تأمین نیاز 

تولیدکنندگان فعال در 

پایان اسفند سال 1397 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-35297100-1246231100کل کشور1

ايجان شرقي2 341712/74718765/314آذرب

ايجان غربي3 120920/97147062/0016آذرب

6940/06282210/6322اردبيل4

23992219/252708720/082اصفهان5

101220/811610162/8813البرز6

90830/73171300/3726ايالم7

349192/80611243/1811بوشهر8

45162936/241711720/161تهران9

8390/07273390/9619چهارمحال و بختياري10

56360/45212280/6521خراسان جنوبي11

1018408/17412673/598خراسان رضوي12

6220/05301010/2928خراسان شمالي13

122770/99139392/6614خوزستان14

19150/15243671/0418زنجان15

181811/46106591/8717سمنان16

59380/482020485/803سيستان وبلوچستان17

104180/84157932/2515فارس18

305262/4581520/4325قزوين19

425073/415760/2229قم20

21910/18232580/7320كردستان21

85990/691811363/2210كرمان22

6460/052916244/606كرمانشاه23

1090/0131670/1930كهگيلويه وبويراحمد24

149171/20121960/5623گلستان25

160621/291112263/479گيالن26

16950/1425150/0431لرستان27

240001/93916604/705مازندران28

16390/13261060/3027مركزي29

55030/442215184/307هرمزگان30

76290/61191690/4824همدان31

13991011/23310763/0512يزد32

458459

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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اعضاء شرکت های 

تعاونی تأمین نیاز 

تولیدکنندگان فعال  در 

پایان اسفند سال 1397 

)عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط سرمایه هر شرکت 

تعاونی  تأمین نیاز تولیدکنندگان 

فعال در پایان اسفند سال 1397 

)میلیون ریال(

رتبه

-869/67-244904100کل کشور1

ايجان شرقي2 114464/675341/7115آذرب

ايجان غربي3 30831/2617416/9712آذرب

3780/152863/0927اردبيل4

2507710/2431845/555اصفهان5

4540/19271012/206البرز6

2200/0929504/6111ايالم7

58842/4010759/118بوشهر8

2575610/5222720/663تهران9

6750/282652/4429چهارمحال و بختياري10

50122/0511234/8318خراسان جنوبي11

184467/534814/727خراسان رضوي12

21810/892031/1030خراسان شمالي13

35831/4614285/5116خوزستان14

8550/3525191/5020زنجان15

28321/1619568/1610سمنان16

71352/91979/1724سيستان وبلوچستان17

91073/727130/2323فارس18

21070/86212035/074قزوين19

12560/51233269/771قم20

31801/301664/4426كردستان21

7908332/291130/2922كرمان22

16290/672217/0031كرمانشاه23

670/033154/5028كهگيلويه وبويراحمد24

48121/9612745/859گلستان25

33501/3715356/9314گيالن26

2170/0930242/1417لرستان27

107984/416192/0019مازندران28

12560/512368/2925مركزي29

42821/7513134/2221هرمزگان30

28771/1718401/5313همدان31

78663/2182855/312يزد32

460

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط شاغلین در هر تعاونی 

تأمین نیاز تولیدکنندگان فعال در 

پایان اسفند سال 1397 )نفر(

رتبه

تعداد شرکت های تعاونی 

تأمین نیاز مصرف 

کنندگان فعال در پایان 

اسفند سال 1397 

)شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-4105100-24/63کل کشور1

ايجان شرقي2 18/76172185/314آذرب

ايجان غربي3 24/34111062/5811آذرب

20/0916591/4418اردبيل4

54/5222205/363اصفهان5

101/601431/0523البرز6

7/2227360/8830ايالم7

24/4310541/3219بوشهر8

42/873124630/351تهران9

21/1914280/6831چهارمحال و بختياري10

9/5024501/2221خراسان جنوبي11

10/14202526/142خراسان رضوي12

5/0529421/0225خراسان شمالي13

21/84131092/6610خوزستان14

36/706370/9028زنجان15

20/5915511/2420سمنان16

27/3181623/958سيستان وبلوچستان17

9/91221704/146فارس18

10/1321421/0225قزوين19

5/8528380/9327قم20

7/5926842/0515كردستان21

17/21181633/977كرمان22

42/7441052/5612كرمانشاه23

33/507370/9028كهگيلويه وبويراحمد24

9/8023781/9017گلستان25

27/2491283/129گيالن26

2/1431481/1722لرستان27

13/28191884/585مازندران28

4/4230801/9516مركزي29

37/025872/1214هرمزگان30

8/8925431/0523همدان31

21/96121012/4613يزد32

462463

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سرمایه شرکت های 

تعاونی تأمین نیاز مصرف 

کنندگان فعال در پایان 

اسفند سال 1397 

)میلیون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

شاغلین شرکت های 

تعاونی تأمین نیاز مصرف 

کنندگان فعال در پایان 

اسفند سال 1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-210398100-20977262100کل کشور1

ايجان شرقي2 5421662/586137416/532آذرب

ايجان غربي3 3399261/62710320/4917آذرب

158840/08242110/1029اردبيل4

587007827/98237301/779اصفهان5

153290/072548732/326البرز6

83810/042911150/5316ايالم7

104090/05262750/1323بوشهر8

981458746/79113132762/421تهران9

96670/05285890/2820چهارمحال و بختياري10

205260/10212150/1028خراسان جنوبي11

3380011/61961742/935خراسان رضوي12

97250/05271830/0930خراسان شمالي13

3396191/62820630/9812خوزستان14

180510/09231200/0631زنجان15

325020/15182520/1226سمنان16

7408553/53423591/1211سيستان وبلوچستان17

629940/301347762/277فارس18

390400/19152640/1325قزوين19

287710/14192460/1227قم20

458970/22142670/1324كردستان21

374730/181624671/1710كرمان22

244180/1220111335/294كرمانشاه23

48230/02316340/3018كهگيلويه وبويراحمد24

15715347/49314090/6714گلستان25

6462993/08512030/5715گيالن26

60910/033015530/7413لرستان27

1323580/631038761/848مازندران28

185820/09225960/2819مركزي29

339130/1617127756/073هرمزگان30

1272630/61113980/1922همدان31

721000/34125420/2621يزد32

464465

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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اعضاء شرکت های تعاونی 

تأمین نیاز مصرف کنندگان 

فعال  در پایان اسفند سال 

1397)عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

متوسط سرمایه در هر تعاونی فعال  

تأمین نیاز مصرف کنندگان در پایان 

اسفند سال 1397  )میلیون ریال(

رتبه

-5110/17-5778337100کل کشور1

ايجان شرقي2 2119763/6782487/009آذرب

ايجان غربي3 1749463/03103206/856آذرب

486610/8421269/2223اردبيل4

2868614/96426682/171اصفهان5

458980/7924356/4921البرز6

706631/2217232/8124ايالم7

2227123/857192/7629بوشهر8

193752633/5317876/883تهران9

48600/0831345/2522چهارمحال و بختياري10

692131/2018410/5218خراسان جنوبي11

3829216/6331341/2710خراسان رضوي12

532410/9220231/5527خراسان شمالي13

4453627/7123115/777خوزستان14

291770/5028487/8617زنجان15

329490/5727637/2915سمنان16

1282382/22134573/185سيستان وبلوچستان17

2247553/896370/5520فارس18

424360/7325929/5211قزوين19

368180/6426757/1312قم20

1255762/1714546/3916كردستان21

1100531/9015229/9028كرمان22

2020863/509232/5525كرمانشاه23

176250/3130130/3530كهگيلويه وبويراحمد24

1066931/851620147/872گلستان25

1631092/82125049/214گيالن26

182500/3229126/9031لرستان27

1743073/0211704/0314مازندران28

563620/9819232/2826مركزي29

2620744/545389/8019هرمزگان30

463290/80232959/608همدان31

466600/8122713/8613يزد32

466

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط شاغلین در هر تعاونی 

فعال  تأمین نیاز مصرف کنندگان  

در پایان اسفند سال 1397 )نفر(

رتبه

تعداد شرکت های تعاونی 

روستایی فعال در پایان 

اسفند سال 1397 

)شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-2772100-51/25کل کشور1

ايجان شرقي2 63/0351766/354آذرب

ايجان غربي3 9/74181415/098آذرب

3/5829812/9215اردبيل4

16/95151475/306اصفهان5

113/332130/4730البرز6

30/977331/1928ايالم7

5/0925341/2327بوشهر8

105/404471/7024تهران9

21/0410541/9521چهارمحال و بختياري10

4/3028572/0620خراسان جنوبي11

24/5092238/041خراسان رضوي12

4/3627602/1619خراسان شمالي13

18/93121033/7212خوزستان14

3/2430622/2417زنجان15

4/9426381/3726سمنان16

14/5617531/9122سيستان وبلوچستان17

28/0981866/712فارس18

6/2923481/7323قزوين19

6/4722110/4031قم20

3/1831923/3213كردستان21

15/13161445/197كرمان22

106/0331043/7511كرمانشاه23

17/1414281/0129كهگيلويه وبويراحمد24

18/0613662/3816گلستان25

9/40191485/345گيالن26

32/3561304/699لرستان27

20/62111826/573مازندران28

7/4521903/2514مركزي29

146/841612/2018هرمزگان30

9/26201214/3710همدان31

5/3724391/4125يزد32

468469

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سرمایه شرکت های 

تعاونی روستایی فعال  در 

پایان اسفند سال 1397 

)میلیون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شرکت های 

تعاونی روستایی فعال در 

پایان اسفند سال 1397  

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-4280100-2223991100کل کشور1

ايجان شرقي2 1122555/0561663/8811آذرب

ايجان غربي3 1650547/4243357/832آذرب

325681/4621892/0817اردبيل4

1975148/8832395/586اصفهان5

132290/5929160/3730البرز6

160570/7226410/9628ايالم7

341711/5419731/7122بوشهر8

25196511/332591/3827تهران9

298121/3422862/0118چهارمحال و بختياري10

337201/52201032/4116خراسان جنوبي11

1471876/6253387/901خراسان رضوي12

227301/0224641/5026خراسان شمالي13

668963/01112034/748خوزستان14

539192/4213801/8720زنجان15

84840/3830390/9129سمنان16

707583/18102145/007سيستان وبلوچستان17

1039074/6773257/593فارس18

216560/9725701/6425قزوين19

63050/2831130/3031قم20

877963/9581633/8112كردستان21

285941/29231814/2310كرمان22

499422/25141272/9713كرمانشاه23

154600/7027721/6823كهگيلويه وبويراحمد24

665332/9912741/7321گلستان25

369051/66182776/475گيالن26

370271/66171052/4515لرستان27

33638215/1312786/504مازندران28

387771/7416831/9419مركزي29

153930/69281122/6214هرمزگان30

782503/5291844/309همدان31

447412/0115711/6624يزد32

470471

عنوان شاخص ها
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متوسط سرمایه هر شرکت 

تعاونی  فعال روستایی در پایان 

اسفند سال 1397 )میلیون ریال(

رتبه

تعداد اتحادیه های 

تعاونی روستایی فعال در 

پایان اسفند سال 1397 

)شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-311100-802/31کل کشور1

ايجان شرقي2 637/8115165/147آذرب

ايجان غربي3 1170/605185/794آذرب

402/072592/8913اردبيل4

1343/633237/403اصفهان5

1017/62720/6430البرز6

486/582151/6123ايالم7

1005/03951/6123بوشهر8

5360/96182/5716تهران9

552/072051/6123چهارمحال و بختياري10

591/581672/2520خراسان جنوبي11

660/0312247/722خراسان رضوي12

378/832661/9321خراسان شمالي13

649/4813175/475خوزستان14

869/661141/2926زنجان15

223/263041/2926سمنان16

1335/06492/8913سيستان وبلوچستان17

558/6418289/001فارس18

451/172330/9628قزوين19

573/181700/0031قم20

954/3010103/2211كردستان21

198/5731175/475كرمان22

480/2122113/5410كرمانشاه23

552/141961/9321كهگيلويه وبويراحمد24

1008/08892/8913گلستان25

249/3629154/828گيالن26

284/8227103/2211لرستان27

1848/252134/189مازندران28

430/862482/5716مركزي29

252/342882/5716هرمزگان30

646/691482/5716همدان31

1147/21630/9628يزد32

472

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سرمایه اتحادیه های 

تعاونی روستایی 

فعال در پایان اسفند 

سال 1397 )میلیون 

ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

شرکتهای عضو 

اتحادیه های تعاونی 

روستایی فعال  در 

پایان اسفند سال 

1397)عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-2849100-878707100کل کشور1

ايجان شرقي2 9361410/6531826/394آذرب

ايجان غربي3 11880013/5211495/237آذرب

243872/7811812/8415اردبيل4

9850011/2121565/486اصفهان5

10120/1230130/4630البرز6

24840/2829461/6124ايالم7

549076/255260/9128بوشهر8

171791/9617461/6124تهران9

69340/7924481/6822چهارمحال و بختياري10

205172/3315622/1819خراسان جنوبي11

511965/8362388/351خراسان رضوي12

26590/3028602/1120خراسان شمالي13

792279/0241043/6511خوزستان14

506315/767712/4916زنجان15

41180/4725381/3326سمنان16

153831/7519491/7221سيستان وبلوچستان17

293513/3482358/252فارس18

97371/1122481/6822قزوين19

00/003100/0031قم20

216312/4614933/2612كردستان21

113881/30211344/709كرمان22

284293/249842/9514كرمانشاه23

28380/3227321/1227كهگيلويه وبويراحمد24

278173/1710702/4617گلستان25

182342/08161625/695گيالن26

219132/49131354/748لرستان27

145961/66201876/563مازندران28

81320/9323933/2612مركزي29

30010/3426662/3218هرمزگان30

163461/86181214/2510همدان31

237492/7012200/7029يزد32

475

ف
عنوان شاخص هاردي

474
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متوسط سرمایه هر 

اتحادیه  تعاونی  روستایی 

فعال  در پایان اسفند سال 

1397 )میلیون ریال(

رتبه

تعداد شرکت های تعاونی 

روستایی زنان  در پایان 

اسفند سال 1397 

)شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-307100-2825/42کل کشور1

ايجان شرقي2 5850/88572/2815آذرب

ايجان غربي3 6600/00482/6114آذرب

2709/671172/2815اردبيل4

4282/617123/9110اصفهان5

506/002541/3023البرز6

496/802661/9518ايالم7

10981/40251/6321بوشهر8

2147/381551/6321تهران9

1386/8019154/895چهارمحال و بختياري10

2931/0010154/895خراسان جنوبي11

2133/1716309/772خراسان رضوي12

443/172920/6527خراسان شمالي13

4660/416134/239خوزستان14

12657/75141/3023زنجان15

1029/5023154/895سمنان16

1709/221820/6527سيستان وبلوچستان17

1048/2522309/772فارس18

3245/67861/9518قزوين19

41/3023قم20

2292/781320/6527كردستان21

464/31283110/101كرمان22

2583/0012175/544كرمانشاه23

473/002772/2815كهگيلويه وبويراحمد24

3090/78920/6527گلستان25

1188/9320113/5812گيالن26

2191/3014144/568لرستان27

1130/3121123/9110مازندران28

824/2524103/2613مركزي29

375/133061/9518هرمزگان30

2005/001741/3023همدان31

7916/33310/3331يزد32

476

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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سرمایه شرکت های 

تعاونی روستایی زنان  در 

پایان اسفند سال 1397 

)میلیون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شرکت های 

تعاونی روستایی زنان   

در پایان اسفند سال 

1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-57275100-30214100کل کشور1

ايجان شرقي2 7872/601414822/5914آذرب

ايجان غربي3 29639/8129271/6218آذرب

3151/042111972/0916اردبيل4

25078/30319303/3711اصفهان5

1720/57262080/3629البرز6

8122/691323034/029ايالم7

400/13293190/5626بوشهر8

13094/33125020/8822تهران9

13794/561025924/537چهارمحال و بختياري10

19596/48533795/906خراسان جنوبي11

16295/39642887/495خراسان رضوي12

420/14281900/3330خراسان شمالي13

15995/29756469/863خوزستان14

1920/64253240/5725زنجان15

13214/371115892/7713سمنان16

2060/68247181/2519سيستان وبلوچستان17

15825/24848278/434فارس18

3451/14203140/5527قزوين19

2290/76226851/2020قم20

260/09302160/3828كردستان21

6192/0518712912/451كرمان22

7702/551524824/338كرمانشاه23

7462/4716621310/852كهگيلويه وبويراحمد24

15415/1093290/5724گلستان25

6892/281720393/5610گيالن26

4601/521911181/9517لرستان27

322810/68114192/4815مازندران28

24117/9845480/9621مركزي29

2080/692318663/2612هرمزگان30

1100/36274140/7223همدان31

180/0631820/1431يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط سرمایه هر شرکت  

تعاونی روستایی زنان  در پایان 

اسفند سال 1397 )میلیون ریال(

رتبه
تعداد کل اقامتگاه های 

هر استان در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-3134100-98/42کل کشور1

ايجان شرقي2 112/43101334/248آذرب

ايجان غربي3 370/382943/0010آذرب

45/00222196/993اردبيل4

208/9261444/597اصفهان5

43/0023321/0223البرز6

135/337150/4831ايالم7

8/0031341/0822بوشهر8

261/80437511/972تهران9

91/9313220/7026چهارمحال و بختياري10

130/608260/8325خراسان جنوبي11

54/301867421/511خراسان رضوي12

21/0027190/6127خراسان شمالي13

123/009882/8111خوزستان14

48/0020290/9324زنجان15

88/0714180/5729سمنان16

103/0012431/3718سيستان وبلوچستان17

52/73192146/834فارس18

57/5016581/8514قزوين19

57/25171143/649قم20

13/0030581/8514كردستان21

19/9728722/3013كرمان22

45/2921471/5016كرمانشاه23

106/5711180/5729كهگيلويه وبويراحمد24

770/501421/3419گلستان25

62/64151785/685گيالن26

32/8625381/2120لرستان27

269/0031554/956مازندران28

241/105190/6127مركزي29

34/6724451/4417هرمزگان30

27/5026361/1521همدان31

18/0029752/3912يزد32

480481

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد هتل های هر 

استان در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد سایر 

اقامتگاه ها 

)مهمانپذیر، هتل 

آپارتمان، مجتمع 

اقامتی و پانسیون( هر 

استان در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد  اقامتگاه های  

هر استان به ازای هر 

یک میلیون نفر 

جمعیت  در سال 1397

رتبه

-38/18-1988100-1146100کل کشور1

ايجان شرقي2 363/1410974/88533/3810آذرب

ايجان غربي3 383/328562/821028/0013آذرب

332/88121869/363169/901اردبيل4

857/424592/97927/4915اصفهان5

100/8723221/111911/3631البرز6

90/792660/303025/3417ايالم7

100/8723241/211628/1212بوشهر8

1089/42226713/43227/5014تهران9

100/8723120/602622/7022چهارمحال و بختياري10

90/7926170/862432/6611خراسان جنوبي11

22219/37145222/741101/172خراسان رضوي12

70/6129120/602621/4925خراسان شمالي13

383/328502/521118/2228خوزستان14

70/6129221/111926/7516زنجان15

90/792690/452924/5218سمنان16

131/1320301/511414/7729سيستان وبلوچستان17

564/8961587/95443/158فارس18

131/1320452/261244/387قزوين19

322/7913824/12784/633قم20

312/7114271/361535/349كردستان21

353/0511371/861322/1123كرمان22

262/2715211/062223/7621كرمانشاه23

60/5231120/602624/5218كهگيلويه وبويراحمد24

201/7518221/111921/8224گلستان25

988/553804/02869/724گيالن26

252/1816130/652521/3126لرستان27

585/065974/88546/426مازندران28

141/221950/253113/0530مركزي29

242/0917211/062224/1820هرمزگان30

131/1320231/161820/4427همدان31

514/457241/211663/085يزد32

483484

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

482
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انواع وسیله نقلیه شماره 

گذاری  شده در سال 

1397 )دستگاه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مجموع انواع راه های 

حوزه استحفاظي 

وزارت  راه و شهرسازی 

در سال 1397 )کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-221352100-1092552100کل کشور1

ايجان شرقي2 247492/271099084/488آذرب

ايجان غربي3 303002/77780673/6411آذرب

108821/002353542/4217اردبيل4

809427/413104944/747اصفهان5

329533/02613160/5931البرز6

63400/582929951/3528ايالم7

150331/381939951/8024بوشهر8

37770434/57126561/2029تهران9

83750/772730711/3926چهارمحال و بختياري10

71960/6628128275/796خراسان جنوبي11

702456/434144406/522خراسان رضوي12

57820/533037271/6825خراسان شمالي13

567905/205141466/393خوزستان14

92790/852552622/3818زنجان15

88660/812630501/3827سمنان16

235022/1513138146/244سيستان وبلوچستان17

880288/062168847/631فارس18

102040/932446792/1121قزوين19

203421/861614430/6530قم20

113821/042254172/4516كردستان21

266132/449136896/185كرمان22

244462/241173013/3012كرمانشاه23

47610/443146542/1022كهگيلويه وبويراحمد24

174651/601844392/0123گلستان25

221542/031587283/9410گيالن26

130351/192171803/2414لرستان27

302112/77871863/2513مازندران28

148151/362055252/5015مركزي29

241662/211291474/139هرمزگان30

178541/631750512/2819همدان31

228872/091449072/2220يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

485486
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طول آزاد راه های حوزه 

استحفاظي وزارت راه و 

شهرسازی در سال 1397 

)کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

طول بزرگراه های حوزه 

استحفاظي وزارت راه و 

شهرسازی در سال 1397

)کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-18122100-2401100کل کشور1

ايجان شرقي2 2349/7525673/1312آذرب

ايجان غربي3 30/12183521/9420آذرب

00/00191530/8428اردبيل4

39916/621202411/171اصفهان5

682/8312920/5131البرز6

00/0019940/5230ايالم7

00/00196713/709بوشهر8

1978/2074542/5116تهران9

00/00192661/4724چهارمحال و بختياري10

00/00195282/9113خراسان جنوبي11

1114/62911006/074خراسان رضوي12

00/00191730/9527خراسان شمالي13

1355/62810425/755خوزستان14

2008/3361140/6329زنجان15

301/25176913/817سمنان16

00/00192991/6521سيستان وبلوچستان17

00/001916689/203فارس18

2179/0443752/0719قزوين19

2299/5432321/2825قم20

00/00192721/5023كردستان21

562/3313194310/722كرمان22

00/00194172/3018كرمانشاه23

00/00191891/0426كهگيلويه وبويراحمد24

00/00192841/5722گلستان25

562/33134472/4717گيالن26

1044/33104572/5215لرستان27

361/50157894/356مازندران28

2078/6254622/5514مركزي29

341/42166503/5910هرمزگان30

853/54116313/4811همدان31

00/00196863/798يزد32

487488

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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طول راه های اصلي حوزه 

استحفاظي وزارت راه و 

شهرسازی در سال 1397 

)کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

طول راه های فرعي حوزه 

استحفاظي وزارت راه و 

شهرسازی در سال 1397 

)کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-42536100-25814100کل کشور1

ايجان شرقي2 8723.38818954.466آذرب

ايجان غربي3 5682.201918644.388آذرب

7502.91107011.6522اردبيل4

19287.47316073.7810اصفهان5

1460.5731950.2231البرز6

5702.21188722.0518ايالم7

5762.23178451.9919بوشهر8

2621.01281490.3530تهران9

7612.9592910.6827چهارمحال و بختياري10

14305.54639479.283خراسان جنوبي11

12814.96739409.264خراسان رضوي12

4331.68237451.7521خراسان شمالي13

267310.35111982.8211خوزستان14

3401.32259762.2917زنجان15

3491.35245461.2826سمنان16

18657.225426110.021سيستان وبلوچستان17

261910.15240529.532فارس18

2240.87295571.3125قزوين19

1540.60301510.3529قم20

7162.77126621.5623كردستان21

19187.43427126.385كرمان22

5232.032018914.457كرمانشاه23

4771.852110922.5712كهگيلويه وبويراحمد24

7242.80112520.5928گلستان25

3131.212710772.5313گيالن26

6782.63135701.3424لرستان27

6302.44159922.3315مازندران28

4501.74228141.9120مركزي29

5912.291617744.179هرمزگان30

3361.302610232.4114همدان31

6572.55149852.3216يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

489490
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تراکم کل راه های استان 

)طول راه های استان در 

هر يكصد کیلومتر 

مربع( در سال 1397 

)کیلومتر(

رتبه

تراکم آزاد راه های 

استان )طول آزاد 

راه های استان در هر 

هزار کیلومتر مربع 

مساحت استان( در سال 

1397 )کیلومتر(

رتبه

تراکم کل بزرگراه های 

استان )طول 

بزرگراه های استان در 

هر هزار کیلومتر مربع 

مساحت استان( در سال 

1397 )کیلومتر(

رتبه

-11/08-1/47-13/53کل کشور1

ايجان شرقي2 21/79125/15712/4717آذرب

ايجان غربي3 19/11150/07188/3425آذرب

29/9550/00198/5624اردبيل4

9/80263/721018/908اصفهان5

25/40913/12417/759البرز6

14/85200/00194/6629ايالم7

17/44190/001929/295بوشهر8

19/621414/55233/531تهران9

18/82170/001916/3011چهارمحال و بختياري10

8/49270/00193/5030خراسان جنوبي11

12/13250/93149/2422خراسان رضوي12

13/13220/00196/0927خراسان شمالي13

21/96112/101216/1713خوزستان14

24/21109/2055/2528زنجان15

3/12310/31177/0726سمنان16

7/58280/00191/6431سيستان وبلوچستان17

13/82210/001913/6516فارس18

30/00413/91324/056قزوين19

12/602419/99120/257قم20

18/55180/00199/3220كردستان21

7/56290/311610/7319كرمان22

28/9960/001916/5610كرمانشاه23

30/0230/001912/1918كهگيلويه وبويراحمد24

21/75130/001913/9115گلستان25

62/4014/00931/964گيالن26

25/5683/701116/2712لرستان27

30/2321/511333/192مازندران28

18/92167/09615/8214مركزي29

12/87230/48159/1423هرمزگان30

26/0774/39832/573همدان31

6/65300/00199/2921يزد32

عنوان شاخص ها

491493 492

ف
دي

ر
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تراکم کل راه های اصلي 

استان )طول راه های 

اصلي استان در هر هزار 

کیلومتر مربع مساحت 

استان( در سال 1397 

)کیلومتر(

رتبه

تراکم کل راه های فرعي 

استان )طول راه های 

فرعي استان در هر 

هزار کیلومتر مربع 

مساحت استان( در سال 

1397 )کیلومتر(

رتبه

طول کل راه های 

روستايي در سال 

 1397

)کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-132479100-26/01-15/78کل کشور1

ايجان شرقي2 19/181641/68963404/798آذرب

ايجان غربي3 13/452344/15652803/9911آذرب

41/96239/221037502/8316اردبيل4

18/001715/002545363/4213اصفهان5

28/17718/33239150/6930البرز6

28/27643/25714591/1028ايالم7

25/14936/881119031/4425بوشهر8

19/351511/013015941/2027تهران9

46/63117/832417531/3226چهارمحال و بختياري10

9/472826/141769225/226خراسان جنوبي11

10/762533/091480086/043خراسان رضوي12

15/252126/251623761/7924خراسان شمالي13

41/49318/592290986/871خوزستان14

15/641944/91536322/7417زنجان15

3/57315/593114341/0829سمنان16

10/232723/371973895/584سيستان وبلوچستان17

21/431333/161385456/452فارس18

14/362235/721233062/5019قزوين19

13/442413/18286770/5131قم20

24/521022/672037672/8415كردستان21

10/592614/972670605/335كرمان22

20/761475/08244703/3714كرمانشاه23

30/76570/43328962/1922كهگيلويه وبويراحمد24

35/47412/352931792/4020گلستان25

22/381276/99168355/167گيالن26

24/141120/292153714/0510لرستان27

26/50841/73847393/5812مازندران28

15/412027/881535922/7118مركزي29

8/313024/951860984/609هرمزگان30

17/341852/81429762/2521همدان31

8/902913/342725791/9523يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

494495496
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طول راه های روستايي 

آسفالته در سال 1397 

)کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

طول راه های 

روستايي شوسه در 

سال 1397 )کیلومتر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-22161100-110318100کل کشور1

ايجان شرقي2 55725.0567683.4712آذرب

ايجان غربي3 39743.601313065.893آذرب

26482.402011024.979اردبيل4

42703.87112661.2023اصفهان5

7920.72301230.5628البرز6

12871.17281720.7827ايالم7

18041.6425990.4529بوشهر8

15811.4326130.0631تهران9

15381.39272150.9725چهارمحال و بختياري10

56915.16512315.557خراسان جنوبي11

76086.9024001.8020خراسان رضوي12

19671.78244091.8518خراسان شمالي13

78167.08112825.786خوزستان14

29552.68166773.0515زنجان15

12601.14291740.7926سمنان16

50394.578235010.601سيستان وبلوچستان17

72446.57313015.874فارس18

26342.39216723.0316قزوين19

6230.5631540.2430قم20

27952.53179724.3911كردستان21

62995.7147613.4313كرمان22

34583.131410124.5710كرمانشاه23

21631.96237333.3114كهگيلويه وبويراحمد24

27092.46194702.1217گلستان25

50784.60717577.932گيالن26

40883.711212835.795لرستان27

43593.95103801.7121مازندران28

32172.92153751.6922مركزي29

49474.48911515.198هرمزگان30

27252.47182511.1324همدان31

21771.97224021.8119يزد32

497498

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تراکم کل راه های 

روستايي )طول راه های 

روستايي در هر يكصد 

کیلومتر مربع مساحت 

استان( در سال 1397 

)کیلومتر(

رتبه

تراکم کل راه های روستايي 

آسفالته)طول راه روستايي 

آسفالته در هر يكصد 

کیلومتر مربع مساحت 

استان( در سال 1397

 )کیلومتر(

رتبه

تراکم کل راه های 

روستايي شوسه)طول راه 

در هر يكصد کیلومتر 

مربع مساحت استان(  در 

سال  1397 )کیلومتر(

رتبه

-1/35-6/75-8/10کل کشور1

ايجان شرقي2 13/941312/25121/6913آذرب

ايجان غربي3 12/51159/41183/099آذرب

20/98314/8156/162اردبيل4

4/23273/99260/2529اصفهان5

17/66815/2842/3710البرز6

7/24226/38230/8522ايالم7

8/31217/87190/4326بوشهر8

11/771711/68140/1031تهران9

10/74189/42171/3217چهارمحال و بختياري10

4/58263/77270/8223خراسان جنوبي11

6/73246/39220/3428خراسان رضوي12

8/37206/93211/4416خراسان شمالي13

14/121212/13131/9912خوزستان14

16/71913/60103/128زنجان15

1/47311/29310/1830سمنان16

4/05282/76301/2919سيستان وبلوچستان17

6/99235/93241/0621فارس18

21/20216/8934/315قزوين19

5/91255/44250/4725قم20

12/90149/57163/337كردستان21

3/90293/48280/4227كرمان22

17/75713/7394/026كرمانشاه23

18/68613/9584/733كهگيلويه وبويراحمد24

15/571013/27112/3011گلستان25

48/86136/30112/561گيالن26

19/12514/5564/574لرستان27

19/94418/3421/6015مازندران28

12/301611/02151/2820مركزي29

8/58196/96201/6214هرمزگان30

15/361114/0771/3018همدان31

3/49302/95290/5424يزد32

500 499

ف
دي

ر

501

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


052 
256 

انبارداری و نقل و حمل       یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 2931-2931های سال های فصل حمل و نقل و انبارداری در شاخص  -21

 

تعداد سفر درون استاني 

توسط انواع وسايل حمل 

و نقل عمومي در سال 

1397 )هزارمورد(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد مسافر جابجاشده 

درون استاني توسط 

انواع وسايل حمل و نقل 

عمومي در سال 1397 

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-77313100-9124100کل کشور1

ايجان شرقي2 3904/271032954/268آذرب

ايجان غربي3 4655/10735304/576آذرب

1781/95188681/1222اردبيل4

6547/17367448/723اصفهان5

00/003190/0131البرز6

1341/47216070/7925ايالم7

720/79289461/2221بوشهر8

1161/272411181/4520تهران9

3954/33932904/269چهارمحال و بختياري10

1251/372311771/5219خراسان جنوبي11

97610/7011384217/901خراسان رضوي12

2142/351616122/0916خراسان شمالي13

6266/86436384/715خوزستان14

1261/38225980/7726زنجان15

1061/16265620/7328سمنان16

3603/951131594/0911سيستان وبلوچستان17

7408/11275329/742فارس18

1601/751913141/7018قزوين19

160/18302610/3430قم20

3253/561319972/5815كردستان21

5496/02542865/544كرمان22

2472/711521632/8013كرمانشاه23

1371/50205820/7527كهگيلويه وبويراحمد24

2592/841420782/6914گلستان25

5235/73633784/377گيالن26

2032/221714061/8217لرستان27

4484/91824183/1312مازندران28

760/83276770/8823مركزي29

1091/19256360/8224هرمزگان30

3593/931231684/1010همدان31

360/39294220/5529يزد32

502503

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد سفر برون استاني 

توسط انواع وسايل حمل 

و نقل عمومي در سال 

1397  )هزارمورد(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد مسافر جابجاشده 

برون استاني توسط 

انواع وسايل حمل و نقل

 عمومي در سال 1397  

)هزار نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-71011100-5970100کل کشور1

ايجان شرقي2 2043/42724353/436آذرب

ايجان غربي3 1913/20821383/017آذرب

1051/762210341/4626اردبيل4

4567/64259528/382اصفهان5

1242/081716312/3015البرز6

841/412614942/1018ايالم7

1041/742320712/928بوشهر8

133822/4111633223/001تهران9

1612/701116432/3114چهارمحال و بختياري10

550/92318351/1829خراسان جنوبي11

2504/19445956/473خراسان رضوي12

781/31288131/1430خراسان شمالي13

1752/93920662/919خوزستان14

971/62258511/2028زنجان15

1151/931911491/6224سمنان16

1111/862011861/6722سيستان وبلوچستان17

2273/80638745/464فارس18

1061/782115482/1817قزوين19

1161/941817172/4212قم20

1542/581313591/9120كردستان21

1041/742313191/8621كرمان22

1702/851019922/8110كرمانشاه23

781/31285810/8231كهگيلويه وبويراحمد24

1292/161611861/6722گلستان25

2383/99516902/3813گيالن26

1382/311414442/0319لرستان27

4156/95326343/715مازندران28

1322/211516012/2516مركزي29

821/37279971/4027هرمزگان30

1602/681217392/4511همدان31

731/223011051/5625يزد32

عنوان شاخص ها

504505

ف
دي

ر
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وزن بار وارد شده به

 استان توسط وسايل نقلیه 

باری عمومي جاده ای در 

سال 1397  )هزارتن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزن بار خارج شده از 

استان توسط وسايل نقلیه 

باری عمومي جاده ای در 

سال 1397  )هزارتن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-315497100-315500100کل کشور1

ايجان شرقي2 130404/137129744/1110آذرب

ايجان غربي3 73552/331765492/0815آذرب

29640/942725290/8027اردبيل4

253838/0533344310/601اصفهان5

86882/751264562/0516البرز6

29370/932816490/5230ايالم7

72522/301838861/2324بوشهر8

3987012/641258518/193تهران9

35371/122634311/0926چهارمحال و بختياري10

40581/292436791/1725خراسان جنوبي11

194236/165170215/397خراسان رضوي12

22860/723023180/7328خراسان شمالي13

231037/324259508/232خوزستان14

47941/522248131/5321زنجان15

40581/292483802/6614سمنان16

82232/611322100/7029سيستان وبلوچستان17

139504/426198456/296فارس18

77822/471683982/6613قزوين19

59141/871950471/6020قم20

44551/412351301/6319كردستان21

95683/0311256668/144كرمان22

110453/501063482/0117كرمانشاه23

14460/46318410/2731كهگيلويه وبويراحمد24

49141/562141921/3323گلستان25

81692/591458071/8418گيالن26

29110/922942041/3322لرستان27

114743/64989852/8511مازندران28

79072/5115163455/188مركزي29

3178510/072142874/539هرمزگان30

55931/772089652/8412همدان31

116163/688202986/435يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

506507
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تعداد سفر درون استاني انواع 

وسايل حمل و نقل عمومي به 

ازای هر هزار نفر جمعیت در سال 

1397 )مورد(

رتبه

تعداد مسافر جابجا شده درون 

استاني به ازای هر هزار نفر 

جمعیت در سال 1397 )نفر(

رتبه

-941/88-111/15کل کشور1

ايجان شرقي2 97/8724826/8517آذرب

ايجان غربي3 138/52131051/5314آذرب

138/0914673/3924اردبيل4

124/83191287/279اصفهان5

0/00313/2031البرز6

226/3531025/3415ايالم7

59/5525782/4620بوشهر8

8/513081/9930تهران9

407/6413395/251چهارمحال و بختياري10

157/0491478/646خراسان جنوبي11

146/50112077/752خراسان رضوي12

242/0821823/533خراسان شمالي13

129/5817753/0522خوزستان14

116/2422551/6625زنجان15

144/4112765/6721سمنان16

123/63201084/8212سيستان وبلوچستان17

149/22101518/855فارس18

122/42211005/3616قزوين19

11/8829193/7629قم20

198/0561216/9410كردستان21

168/6181316/348كرمان22

124/87181093/5311كرمانشاه23

186/657792/9218كهگيلويه وبويراحمد24

134/55151079/4813گلستان25

204/8641323/157گيالن26

113/8523788/5619لرستان27

134/1716724/1723مازندران28

52/2027464/9726مركزي29

58/5726341/7528هرمزگان30

203/8651798/984همدان31

30/2828354/9227يزد32

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر

508509
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تعداد سفر برون استاني انواع 

وسايل حمل و نقل عمومي به 

ازای هر هزار نفر جمعیت در سال 

 1397 )مورد(

رتبه

تعداد مسافر جابجا شده برون 

استاني به ازای هر هزار نفر 

جمعیت در سال 1397 )نفر(

رتبه

-865/10-72/73کل کشور1

ايجان شرقي2 51/1924611/0426آذرب

ايجان غربي3 56/9023636/8824آذرب

81/4617802/1717اردبيل4

87/04131136/098اصفهان5

44/0327579/1927البرز6

141/8932523/651ايالم7

86/02151712/992بوشهر8

98/1261197/716تهران9

166/1511695/563چهارمحال و بختياري10

69/10201048/9910خراسان جنوبي11

37/5329689/7322خراسان رضوي12

88/2412919/6814خراسان شمالي13

36/2230427/6529خوزستان14

89/4811785/0620زنجان15

156/6821565/404سمنان16

38/1228407/2830سيستان وبلوچستان17

45/7825781/2121فارس18

81/10181184/397قزوين19

86/12141274/685قم20

93/857828/1515كردستان21

31/9431405/1031كرمان22

85/95161007/0811كرمانشاه23

106/275791/5518كهگيلويه وبويراحمد24

67/0121616/1025گلستان25

93/228661/9723گيالن26

77/4019809/8716لرستان27

124/294788/8619مازندران28

90/66101099/599مركزي29

44/0626535/7328هرمزگان30

90/869987/5112همدان31

61/4022929/3513يزد32

510511

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وزن بار وارد شده به 

استان توسط وسايل 

نقلیه باری عمومي 

جاده ای به ازای هر صد 

نفر جمعیت در سال 

1397  )تن(

رتبه

وزن بارخارج شده از 

استان توسط وسايل 

نقلیه باری عمومي 

جاده ای به ازای هر صد 

نفر جمعیت در سال 

1397  )تن(

رتبه

تعداد وسايل نقلیه 

موتوری شماره گذاری 

شده به ازای هر هزار 

نفر جمعیت در سال 

1397 )دستگاه(

رتبه

-13/31-384/36-384/36کل کشور1

ايجان شرقي2 327/2316325/57156/2131آذرب

ايجان غربي3 219/0929195/08289/0319آذرب

229/9528196/20278/4423اردبيل4

484/5010638/35715/454اصفهان5

308/5219229/262411/7011البرز6

496/119278/551910/7112ايالم7

599/833321/421612/437بوشهر8

292/3921189/582927/701تهران9

365/0214354/08148/6421چهارمحال و بختياري10

509/808462/19109/0418خراسان جنوبي11

291/5522255/492210/5413خراسان رضوي12

258/6026262/22216/5429خراسان شمالي13

478/2211537/16811/7610خوزستان14

442/2512444/00118/5622زنجان15

552/8661141/69212/089سمنان16

282/382375/89318/0725سيستان وبلوچستان17

281/3124400/181217/753فارس18

595/414642/5467/8126قزوين19

439/0513374/681315/105قم20

271/4825312/61186/9428كردستان21

293/8620788/2748/1724كرمان22

558/395320/931712/368كرمانشاه23

197/0030114/58306/4930كهگيلويه وبويراحمد24

255/2727217/77269/0716گلستان25

319/9817227/46258/6820گيالن26

163/2631235/78237/3127لرستان27

343/6415269/09209/0517مازندران28

543/0671122/60310/1814مركزي29

1707/951767/71512/996هرمزگان30

317/6018509/09910/1415همدان31

976/9621707/15119/252يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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درصد خانوارهای 

شهری استفاده کننده از 

اتومبیل شخصي )طرح 

هزينه و درآمد 

خانوار(  در سال 1398 

 )درصد(

رتبه

درصد خانوارهای 

شهری استفاده کننده از 

موتور سیكلت )طرح 

هزينه و درآمد 

خانوار( در سال 1398 

)درصد(

رتبه

درصد خانوارهای 

شهری استفاده کننده از 

دوچرخه )طرح هزينه 

و درآمد خانوار( در 

سال 1398  )درصد(

رتبه

-10/73-14/1-53/1کل کشور1

ايجان شرقي2 48/7188/432016/947آذرب

ايجان غربي3 60/4255/55267/3922آذرب

38/69313/63013/9813اردبيل4

62/09225/43424/851اصفهان5

50/28161/85316/0726البرز6

51/15156/19255/1428ايالم7

55/69844/94211/6416بوشهر8

61/2339/69186/7825تهران9

53/251115/771322/592چهارمحال و بختياري10

60/25622/95614/3712خراسان جنوبي11

49/391719/0699/9218خراسان رضوي12

53/081318/371016/819خراسان شمالي13

42/732719/2185/0229خوزستان14

52/521412/461518/435زنجان15

57/1677/14221/0831سمنان16

42/81266/91232/430سيستان وبلوچستان17

53/31920/5676/0627فارس18

47/141911/411619/714قزوين19

53/261030/86311/0617قم20

45/33217/552116/838كردستان21

60/76416117/5721كرمان22

44/67234/092816/810كرمانشاه23

40/94293/742918/426كهگيلويه وبويراحمد24

44/842215/941212/6814گلستان25

41/74288/89198/0519گيالن26

39/69306/542412/4515لرستان27

46/39205/2276/8524مازندران28

53/181211/12177/2523مركزي29

44/092425/0557/9420هرمزگان30

43/682514/581421/933همدان31

71/49148/49116/2611يزد32

515516517

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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درصد خانوارهای 

روستايي استفاده کننده 

از اتومبیل شخصي 

)طرح هزينه و درآمد 

خانوار( در سال 1398 

)درصد(

رتبه

درصد خانوارهای 

روستايي استفاده کننده 

از موتور سیكلت )طرح 

هزينه و درآمد خانوار( 

 در سال 1398 )درصد(

رتبه

درصد خانوارهای 

روستايي استفاده کننده 

از دوچرخه  )طرح 

هزينه و درآمد خانوار( 

در سال 1398  )درصد(

رتبه

-8/05-27/22-32/74کل کشور1

ايجان شرقي2 28/32531/251413/624آذرب

ايجان غربي3 42/37617/7245/3924آذرب

29/552223/481911/397اردبيل4

45/14336/19920/731اصفهان5

40/49710/04315/5123البرز6

27/582614/41274/9525ايالم7

50/22249/0638/517بوشهر8

43/1511/07298/0318تهران9

31/641925/951811/786چهارمحال و بختياري10

33/421533/35133/7627خراسان جنوبي11

28/392436/96810/4613خراسان رضوي12

25/142738/4177/0819خراسان شمالي13

29/982128/16173/1928خوزستان14

30/792044/448/7116زنجان15

34/581222/11200/3630سمنان16

13/353110/09300/2331سيستان وبلوچستان17

35/871139/6166/7321فارس18

32/981635/41111/268قزوين19

39/23942/05510/5112قم20

31/91735/31213/783كردستان21

43/78419/97211/5929كرمان22

33/461318/222312/245كرمانشاه23

22/792911/532810/669كهگيلويه وبويراحمد24

31/881829/161610/5811گلستان25

23/472819/9226/5322گيالن26

19/233014/91268/8115لرستان27

39/35816/8256/8820مازندران28

37/331029/331510/6510مركزي29

33/461350/3323/826هرمزگان30

29/222335/71018/342همدان31

66/49156/1419/6514يزد32

520 518519

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد شرکت های تعاوني 

حمل و نقل فعال در سال 

1397  )شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

سرمايه شرکت های 

تعاوني حمل و نقل فعال 

در سال 1397  )میلیون 

ريال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-953886100-2139100کل کشور1

ايجان شرقي2 994/639141521/4810آذرب

ايجان غربي3 311/4524162101/708آذرب

361/682121710/2324اردبيل4

1054/917601436/314اصفهان5

90/422968760/7217البرز6

90/4229890/0131ايالم7

1738/092900169/443بوشهر8

1316/12442943445/021تهران9

341/5923137901/4511چهارمحال و بختياري10

130/612814390/1528خراسان جنوبي11

1085/056135471/4212خراسان رضوي12

442/061829730/3122خراسان شمالي13

743/461384370/8816خوزستان14

190/892745110/4719زنجان15

200/942630350/3221سمنان16

472/2016424004/445سيستان وبلوچستان17

894/1610319333/356فارس18

411/921926480/2823قزوين19

90/422934180/3620قم20

472/201618350/1925كردستان21

853/9712127731/3414كرمان22

361/68219010/0929كرمانشاه23

381/782017640/1826كهگيلويه وبويراحمد24

703/2714124821/3115گلستان25

1275/945150721/589گيالن26

622/901554550/5718لرستان27

1446/733131421/3813مازندران28

1034/82816460/1727مركزي29

22410/47112370912/972هرمزگان30

241/12254700/0530همدان31

884/1111174151/837يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

521522
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شاغلین شرکت های 

تعاوني حمل و نقل فعال 

در سال 1397  )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شرکت های 

تعاوني حمل و نقل فعال 

در سال 1397  )عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-175179100-55385100کل کشور1

ايجان شرقي2 21223/839125957/193آذرب

ايجان غربي3 18363/311267013/839آذرب

6491/172358773/3511اردبيل4

23224/1981842510/522اصفهان5

4310/782513730/7826البرز6

480/09311380/0831ايالم7

26084/71642152/4115بوشهر8

981017/711116176/635تهران9

19703/561117631/0124چهارمحال و بختياري10

940/172913440/7727خراسان جنوبي11

26054/7072163312/351خراسان رضوي12

17223/111320281/1623خراسان شمالي13

16392/961484404/828خوزستان14

1430/262829781/7021زنجان15

20183/641027521/5722سمنان16

8691/572110700/6129سيستان وبلوچستان17

38036/873122196/984فارس18

9371/691941732/3816قزوين19

940/172938502/2019قم20

6641/202237862/1620كردستان21

9761/761750202/8712كرمان22

15842/861543362/4814كرمانشاه23

3040/55262850/1630كهگيلويه وبويراحمد24

13462/431641042/3417گلستان25

54209/79284604/837گيالن26

5921/072413930/8025لرستان27

32535/87592185/266مازندران28

9421/701859633/4010مركزي29

35226/36443812/5013هرمزگان30

1840/332711330/6528همدان31

8781/592039092/2318يزد32

523524

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط سرمايه هر شرکت تعاوني  

فعال در سال 1397  حمل و نقل  

)میلیون ريال(

رتبه
متوسط شاغلین در هر تعاوني فعال 

در سال 1397 حمل و نقل  )نفر(
رتبه

-25/89-445/95کل کشور1

ايجان شرقي2 142/951621/4315آذرب

ايجان غربي3 522/90659/233آذرب

60/312518/0318اردبيل4

572/79422/1114اصفهان5

764/00347/895البرز6

9/89315/3331ايالم7

520/32715/0820بوشهر8

3278/12174/892تهران9

405/59857/944چهارمحال و بختياري10

110/69207/2330خراسان جنوبي11

125/441724/1210خراسان رضوي12

67/572339/149خراسان شمالي13

114/011922/1513خوزستان14

237/42117/5329زنجان15

151/7514100/901سمنان16

902/13218/4917سيستان وبلوچستان17

358/801042/737فارس18

64/592422/8511قزوين19

379/78910/4423قم20

39/042714/1321كردستان21

150/271511/4822كرمان22

25/032844/006كرمانشاه23

46/42268/0027كهگيلويه وبويراحمد24

178/311319/2316گلستان25

118/681842/688گيالن26

87/98229/5525لرستان27

91/262122/5912مازندران28

15/98309/1526مركزي29

552/27515/7219هرمزگان30

19/58297/6728همدان31

197/90129/9824يزد32

525526

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد 

سردخانه ها در سال

1394 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ظرفیت  اسمي 

سردخانه ها در سال

 1394  )تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1830754100-676100کل کشور1

ايجان شرقي2 537/84419104610/442آذرب

ايجان غربي3 16524/41146431625/361آذرب

131/9211497542/7211اردبيل4

304/4471087505/947اصفهان5

223/259612043/348البرز6

40/592542300/2330ايالم7

40/592550000/2727بوشهر8

243/5581517298/294تهران9

40/5925144000/7919چهارمحال و بختياري10

50/742025000/1431خراسان جنوبي11

355/1851460747/985خراسان رضوي12

30/442950000/2727خراسان شمالي13

111/6314212501/1615خوزستان14

71/0419148750/8118زنجان15

101/4816138670/7620سمنان16

111/6314197001/0816سيستان وبلوچستان17

131/9211591623/239فارس18

101/4816228001/2513قزوين19

40/5925220001/2014قم20

50/7420190001/0417كردستان21

10014/7921606068/773كرمان22

50/7420130000/7121كرمانشاه23

20/303055000/3026كهگيلويه وبويراحمد24

121/7813452282/4712گلستان25

20/303047000/2629گيالن26

81/1818125000/6822لرستان27

588/5831115036/096مازندران28

50/7420100850/5523مركزي29

314/59688080/4824هرمزگان30

162/3710548082/9910همدان31

50/742073600/4025يزد32

528 527

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد 

سیلوهای داير در سال

1397 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ظرفیت سیلوهای داير در 

سال

 1397  )هزار تن(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-3165100-89100کل کشور1

ايجان شرقي2 77/8721705/378آذرب

ايجان غربي3 44/499842/6515آذرب

33/3711682/1520اردبيل4

33/37111444/5311اصفهان5

11/1219802/5316البرز6

00/003000/0030ايالم7

11/121980/2527بوشهر8

44/4992648/341تهران9

11/1219280/8723چهارمحال و بختياري10

11/121950/1629خراسان جنوبي11

88/9912367/443خراسان رضوي12

22/2515551/7421خراسان شمالي13

66/7442447/712خوزستان14

11/121980/2527زنجان15

11/1219280/8723سمنان16

22/2515792/5018سيستان وبلوچستان17

55/6272026/375فارس18

11/1219802/5316قزوين19

22/25151083/4012قم20

33/3711782/4619كردستان21

55/6272166/814كرمان22

66/7441885/946كرمانشاه23

11/1219280/8723كهگيلويه وبويراحمد24

66/7441725/437گلستان25

11/12191033/2513گيالن26

77/8721655/2110لرستان27

11/12191033/2513مازندران28

22/2515411/3022مركزي29

00/003000/0030هرمزگان30

33/37111665/249همدان31

11/1219180/5726يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

529530
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تعداد دفاتر پست شهری 

)دولتی( در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
 ICT تعداد دفاتر

روستايی در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-7217100-795100کل کشور1

ايجان شرقي2 496/16381611/311آذرب

ايجان غربي3 182/26134616/393آذرب

40/50313204/438اردبيل4

637/9222934/0610اصفهان5

405/035180/2529البرز6

60/75291101/5224ايالم7

81/01271462/0220بوشهر8

17722/26100/0030تهران9

111/3823971/3425چهارمحال و بختياري10

141/76192152/9814خراسان جنوبي11

354/4061752/4218خراسان رضوي12

182/26131421/9722خراسان شمالي13

475/9142904/0211خوزستان14

162/01161582/1919زنجان15

212/6411861/1927سمنان16

212/64112453/3913سيستان وبلوچستان17

121/51225397/472فارس18

253/14102102/9116قزوين19

60/7529500/6928قم20

101/26251842/5517كردستان21

182/26132583/5712كرمان22

111/38231462/0220كرمانشاه23

131/642100/0030كهگيلويه وبويراحمد24

141/76193875/365گلستان25

354/4062984/139گيالن26

273/4093604/996لرستان27

162/01163314/597مازندران28

70/88282152/9814مركزي29

151/89181341/8623هرمزگان30

293/6584446/154همدان31

91/1326891/2326يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

531532
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مرسوالت پستی صادر 

شده درون استانی در 

سال 1397 

)هزار مرسوله(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مرسوالت پستی صادر

 شده برون استانی در 

سال 1397

 )هزار مرسوله(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-124842100-132429100کل کشور1

ايجان شرقي2 78045/89365475/243آذرب

ايجان غربي3 32562/461026852/1510آذرب

4840/37285160/4127اردبيل4

39152/96734492/766اصفهان5

41573/14637413/004البرز6

9450/71226770/5423ايالم7

9200/70239090/7321بوشهر8

4981937/6215583944/731تهران9

10220/77218240/6622چهارمحال و بختياري10

7020/53245910/4725خراسان جنوبي11

2162816/3321756414/072خراسان رضوي12

5810/44264360/3529خراسان شمالي13

42233/19434832/795خوزستان14

14461/091811260/9019زنجان15

18571/401614891/1917سمنان16

5260/40274480/3628سيستان وبلوچستان17

24231/831117461/4015فارس18

22881/731418811/5113قزوين19

15101/141716151/2916قم20

4050/31315370/4326كردستان21

41883/16531252/508كرمان22

38442/90831432/527كرمانشاه23

4320/33303480/2831كهگيلويه وبويراحمد24

24051/821220531/6411گلستان25

13211/002013941/1218گيالن26

4610/35293790/3030لرستان27

34632/62928832/319مازندران28

23851/801319751/5812مركزي29

6060/46256270/5024هرمزگان30

13771/041910550/8420همدان31

20321/531517581/4114يزد32

533534

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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مرسوالت پستی صادر

 شده به مقصد خارج از 

کشور در سال 1397  

 )هزار مرسوله(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مجموع مرسوالت پستی صادر 

شده درون و برون استانی به 

ازای هر نفر از جمعيت در سال 

1397 )مرسوله(

رتبه

-3-3232100کل کشور1

ايجان شرقي2 2317/15344آذرب

ايجان غربي3 952/938217آذرب

70/2327127اردبيل4

702/1510121اصفهان5

1163/58639البرز6

250/7620310ايالم7

210/6422220بوشهر8

96529/86181تهران9

280/8718215چهارمحال و بختياري10

160/5024218خراسان جنوبي11

72622/47262خراسان رضوي12

120/3725123خراسان شمالي13

1143/537219خوزستان14

381/1617211زنجان15

531/631553سمنان16

40/1229031سيستان وبلوچستان17

220/6821126فارس18

672/061336قزوين19

381/1916212قم20

50/1528129كردستان21

1213/745214كرمان22

1253/87445كرمانشاه23

100/3026125كهگيلويه وبويراحمد24

682/0912213گلستان25

200/6223124گيالن26

20/0531030لرستان27

842/599216مازندران28

682/101138مركزي29

20/0630128هرمزگان30

280/8619122همدان31

541/681437يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

536 535
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نقاط روستايی دارای 

ارتباط تلفنی در سال 

1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه
تعداد تلفن های مشغول 

به کار در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-29568170100-52592100کل کشور1

ايجان شرقي2 25554/86815861445/364آذرب

ايجان غربي3 30825/86310180843/4410آذرب

16863/21124007731/3622اردبيل4

14352/731723339077/893اصفهان5

3210/613010841813/677البرز6

5491/04281421290/4830ايالم7

5571/06272732900/9227بوشهر8

6481/2326757351625/611تهران9

6881/31252711180/9228چهارمحال و بختياري10

16373/11142807410/9526خراسان جنوبي11

29175/55623351607/902خراسان رضوي12

7751/47242334650/7929خراسان شمالي13

29335/58510583043/588خوزستان14

9191/75223491331/1823زنجان15

4980/95292913640/9925سمنان16

22434/26115249961/7817سيستان وبلوچستان17

34486/56215239145/155فارس18

8541/62234058861/3720قزوين19

1720/33314835411/6419قم20

16633/16134892971/6518كردستان21

49989/5017234262/4511كرمان22

25274/80105343591/8116كرمانشاه23

16273/0915800450/2731كهگيلويه وبويراحمد24

10081/92206304362/1312گلستان25

25444/84910262863/479گيالن26

25744/8973348771/1324لرستان27

29745/65414610164/946مازندران28

11172/12185894691/9913مركزي29

16153/07164049481/3721هرمزگان30

10732/04195884551/9914همدان31

9551/82215359101/8115يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

537538
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تعداد تلفن های منصوبه 

در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد خطوط مشغول به 

کار  تلفن همراه در پايان 

اسفند  سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-93036584100-38505955100کل کشور1

ايجان شرقي2 19599265/09642641084/587آذرب

ايجان غربي3 11850753/081036104113/889آذرب

5246401/362314142941/5224اردبيل4

31608008/21365120827/002اصفهان5

13361893/47937585354/048البرز6

2086460/54307438290/8031ايالم7

4092461/062515044161/6223بوشهر8

916401623/8011603279917/231تهران9

3375170/882810154611/0926چهارمحال و بختياري10

3768850/98268909240/9629خراسان جنوبي11

32413558/42262112056/683خراسان رضوي12

3341810/87299162940/9828خراسان شمالي13

15182623/94752481965/645خوزستان14

4411961/152411776571/2725زنجان15

3636800/94279914181/0727سمنان16

6353231/652023626592/5413سيستان وبلوچستان17

20138645/23556374876/064فارس18

5599131/452215418751/6622قزوين19

6457491/681915821801/7020قم20

5959221/552118917162/0317كردستان21

9428472/451133336493/5811كرمان22

6795401/761624516882/6412كرمانشاه23

1681470/44318115780/8730كهگيلويه وبويراحمد24

7531771/961319641392/1115گلستان25

14074083/66834242803/6810گيالن26

6693681/741717779551/9119لرستان27

20453655/31443440544/676مازندران28

6874471/791518298471/9718مركزي29

6610921/721822877042/4614هرمزگان30

7752412/011219589892/1116همدان31

7039381/831415451551/6621يزد32

عنوان شاخص ها

539540

ف
دي

ر
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تعداد خطوط پرسرعت 

ثابت اينترنت در پايان 

اسفند  سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

جمعيت 6 ساله و بيش تر 

کاربر اينترنت 

 در سال 1396

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-46315545100-10381483100کل کشور1

ايجان شرقي2 5602255/40520699054/476آذرب

ايجان غربي3 3184543/071013770012/9711آذرب

1399001/35226157301/3324اردبيل4

8950118/62231227786/743اصفهان5

3674043/54916620273/599البرز6

448240/43303289580/7131ايالم7

1630481/57187291771/5722بوشهر8

264445725/471935336520/191تهران9

912760/88284933551/0726چهارمحال و بختياري10

955510/92263299460/7130خراسان جنوبي11

7638897/36336019457/782خراسان رضوي12

597240/58294152610/9029خراسان شمالي13

3707973/57829177556/305خوزستان14

937050/90275167881/1225زنجان15

1262831/22234725921/0227سمنان16

1519971/462010737662/3212سيستان وبلوچستان17

6496956/26429177566/304فارس18

1154571/11257467631/6121قزوين19

1912241/84148223081/7817قم20

1532881/48197501701/6220كردستان21

3031412/921119580224/238كرمان22

1664591/60179641222/0814كرمانشاه23

399920/39314296510/9328كهگيلويه وبويراحمد24

1739281/68169019501/9515گلستان25

4112103/96715154933/2710گيالن26

1228311/18248973941/9416لرستان27

4424694/26619929964/307مازندران28

1825121/76157999521/7319مركزي29

2026611/951210233892/2113هرمزگان30

1460341/41218060521/7418همدان31

1940371/87137091791/5323يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

542 541
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تعداد مشترکان نسل

 سوم اينترنت 

)1 جی و ۴ جی(

  در پايان اسفند 3397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد تلفن های منصوبه 

به ازای هر هزار نفر جمعيت 

استان در سال 1397 

)خط تلفن(

رتبه

-469/10-64137112100کل کشور1

ايجان شرقي2 27301924/266491/837آذرب

ايجان غربي3 23085383/609353/0223آذرب

8993821/4025407/0115اردبيل4

45987937/172603/323اصفهان5

25429803/967474/5010البرز6

5397300/8431352/4424ايالم7

9300501/4523338/5027بوشهر8

1306569220/371672/051تهران9

8366201/3027348/3125چهارمحال و بختياري10

5832140/9130473/4711خراسان جنوبي11

40996996/393486/548خراسان رضوي12

8402531/3126378/0319خراسان شمالي13

35412475/525314/2728خوزستان14

9190251/4324407/0116زنجان15

7147701/1128495/486سمنان16

12836862/0016218/1731سيستان وبلوچستان17

37151565/794406/1017فارس18

11464941/7921428/4014قزوين19

12668881/9817479/409قم20

12300441/9219363/1521كردستان21

19285443/0111289/5729كرمان22

16530782/5812343/5526كرمانشاه23

6172650/9629229/0830كهگيلويه وبويراحمد24

13669302/1313391/2618گلستان25

20552053/2010551/285گيالن26

12097311/8920375/4220لرستان27

25196633/938612/572مازندران28

13190142/0615472/1512مركزي29

12390881/9318355/2322هرمزگان30

13232562/0614440/2313همدان31

11128851/7422592/044يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

543544
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ضريب نفوذ  تلفن ثابت )درصد 

تعداد تلفن های مشغول به کار به 

جمعيت استان( در سال 1397 

)درصد(

رتبه

تعداد مشترکين

 تلفن همراه به ازای 

هر هزار نفر جمعيت

استان در سال 1397 )مشترک(

رتبه

-113/34-36/02کل کشور1

ايجان شرقي2 39/807107/0024آذرب

ايجان غربي3 30/3319107/5523آذرب

31/0916109/7220اردبيل4

44/553124/309اصفهان5

38/509133/473البرز6

24/0124125/657ايالم7

22/6025124/438بوشهر8

55/541117/5813تهران9

27/9821104/7925چهارمحال و بختياري10

35/2711111/9317خراسان جنوبي11

35/051293/2330خراسان رضوي12

26/4123103/6526خراسان شمالي13

21/9127108/6422خوزستان14

32/2115108/6421زنجان15

39/708135/071سمنان16

18/033081/1431سيستان وبلوچستان17

30/7318113/6816فارس18

31/0517117/9712قزوين19

35/9010117/4614قم20

29/8220115/2815كردستان21

22/2226102/3827كرمان22

27/0222123/9510كرمانشاه23

10/9131110/5719كهگيلويه وبويراحمد24

32/7514102/0328گلستان25

40/206134/132گيالن26

18/782999/7229لرستان27

43/764130/104مازندران28

40/495125/686مركزي29

21/7628122/9311هرمزگان30

33/4213111/2418همدان31

45/072129/955يزد32

546 545

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد خانوارهای 

دارای رايانه در 

محل سکونت

 در سال 1396

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد خانوارهای با 

دسترسی به اينترنت در 

محل سکونت در سال 

1396

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-17960302100-17216069100کل کشور1

ايجان شرقي2 8180304/7568115424/526آذرب

ايجان غربي3 5825053/38105496233/0611آذرب

2490121/45232524151/4124اردبيل4

12230827/10312119106/753اصفهان5

6600963/8396791673/789البرز6

1183120/69311201450/6730ايالم7

2445591/42242791471/5522بوشهر8

340872519/801357989519/931تهران9

1843911/07261923241/0726چهارمحال و بختياري10

1321920/77301196280/6731خراسان جنوبي11

13607027/90214064117/832خراسان رضوي12

1544540/90281619560/9028خراسان شمالي13

9521005/53510570985/895خوزستان14

2123711/23252116331/1825زنجان15

1626650/94271744280/9727سمنان16

3918662/28124083262/2712سيستان وبلوچستان17

10552536/13411520456/414فارس18

2794901/62223112761/7319قزوين19

3034821/76203090341/7220قم20

3153341/83183086821/7221كردستان21

6835973/9786951273/878كرمان22

3772472/19133783842/1114كرمانشاه23

1374790/80291442330/8029كهگيلويه وبويراحمد24

3323091/93153690302/0515گلستان25

5510063/20116079963/3910گيالن26

3306181/92163493211/9416لرستان27

7378364/2977974014/447مازندران28

3062981/78193235831/8018مركزي29

3429491/99143966622/2113هرمزگان30

3257871/89173381421/8817همدان31

2823231/64212637381/4723يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

547548
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 جمعيت 6 ساله و بيشتر 

دارای تلفن همراه در سال 

1396

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

 جمعيت  6 ساله و بيشتر 

استفاده کننده از رايانه در 

سال 1396

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-35037149100-58394397100کل کشور1

ايجان شرقي2 28663904/91615808734/517آذرب

ايجان غربي3 20999673/60910025942/8611آذرب

8812861/51224669681/3324اردبيل4

38203186/54323911196/823اصفهان5

20275993/471012692433/629البرز6

4338540/74312797060/8031ايالم7

8421961/44235470981/5623بوشهر8

1041613717/841664079418/951تهران9

6255601/07263773171/0826چهارمحال و بختياري10

5173490/89292980870/8530خراسان جنوبي11

46939778/04226362407/522خراسان رضوي12

5833241/00273327100/9529خراسان شمالي13

35136676/02523849966/814خوزستان14

7747111/33254043641/1525زنجان15

5528220/95283627471/0427سمنان16

15973252/74128506822/4312سيستان وبلوچستان17

36326696/22421054106/015فارس18

9496051/63216064231/7320قزوين19

9700301/66206212821/7718قم20

10716361/84186204681/7719كردستان21

24105144/13817650045/046كرمان22

13870582/38136683851/9115كرمانشاه23

4990970/85303546701/0128كهگيلويه وبويراحمد24

12806262/19146558851/8716گلستان25

19842013/401111279703/2210گيالن26

11529411/97176911831/9714لرستان27

25243314/32714660554/188مازندران28

10326171/77195768841/6522مركزي29

12383552/12157184332/0513هرمزگان30

11922012/04166050661/7321همدان31

8220331/41246284911/7917يزد32

549550

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


 

 بازارهای مالی

 

 



 



283 

  بازارهای مالی                                                         یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  4931-4931های های فصل بازارهای مالی در سالشاخص  -41

 

مانده  سپرده های ريالی و 

ارزی )باکسر سپرده 

قانونی(  بانکها و 

مؤسسات اعتباری در 

اسفند سال 1397 )بانک 

مرکزی(

  )میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

مانده کل تسهیالت جاری 

و غیرجاری  بانک ها و 

موسسات اعتباری در 

اسفند سال 1397  )بانک 

مرکزی( )میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-15090206/94100-18568347/08100کل کشور1

ايجان شرقي2 504466/432/726308734/052/056آذرب

ايجان غربي3 254971/811/3711183493/941/2211آذرب

105575/460/572589860/860/6023اردبيل4

956369/095/152559186/383/711اصفهان5

390664/602/108187620/321/2410البرز6

56860/280/313057121/750/3830ايالم7

193840/531/041589312/100/5925بوشهر8

11318716/1660/961559186/383/711تهران9

101897/870/552789706/940/5924چهارمحال و بختياري10

77922/300/422860430/310/4029خراسان جنوبي11

842047/224/533459993/013/053خراسان رضوي12

63184/550/342963507/970/4228خراسان شمالي13

601555/053/245305150/052/027خوزستان14

118273/600/642396128/000/6421زنجان15

108075/810/582493003/290/6222سمنان16

142222/190/772175587/830/5027سيستان وبلوچستان17

772337/294/164393393/882/614فارس18

151231/960/8119120948/210/8016قزوين19

199222/361/0713101640/420/6720قم20

102662/350/552680929/900/5426كردستان21

337363/821/829272878/291/818كرمان22

194942/811/0514159893/361/0612كرمانشاه23

49021/780/263151772/470/3431كهگيلويه وبويراحمد24

147510/320/7920139092/290/9214گلستان25

295077/771/5910220642/951/469گيالن26

130768/300/7022113561/090/7517لرستان27

443486/432/397342906/222/275مازندران28

191234/581/0316123116/530/8215مركزي29

167497/340/9018110796/600/7318هرمزگان30

167507/360/9017108533/900/7219همدان31

211389/571/1412154465/531/0213يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

551552
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نسبت مانده تسهیالت جاری و 

غیرجاری به مانده سپرده مزبور 

بانکها و مؤسسات در اسفند سال  

1397 )درصد(

رتبه

مانده کل سپرده 13بانک 

دولتی و خصوصی شده 

در پايان سال 1395 

)میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-8215854/76100-81/27کل کشور1

ايجان شرقي2 61/2022233562/732/846آذرب

ايجان غربي3 71/9718126243/371/5411آذرب

85/12849694/250/6027اردبيل4

58/4723526309/316/412اصفهان5

48/0329154357/951/889البرز6

100/46328231/910/3430ايالم7

46/083092000/441/1216بوشهر8

4/94314127947/5650/241تهران9

88/04557350/400/7024چهارمحال و بختياري10

77/551445325/760/5528خراسان جنوبي11

54/6324456638/435/563خراسان رضوي12

100/51232232/150/3929خراسان شمالي13

50/7328287538/003/505خوزستان14

81/281058731/410/7123زنجان15

86/05754130/740/6626سمنان16

53/152575041/290/9120سيستان وبلوچستان17

50/9427383491/414/674فارس18

79/981272656/520/8821قزوين19

51/022696785/991/1815قم20

78/831356033/010/6825كردستان21

80/8911185936/522/268كرمان22

82/02990262/761/1017كرمانشاه23

105/61124014/970/2931كهگيلويه وبويراحمد24

94/29477603/840/9419گلستان25

74/7716139999/741/7010گيالن26

86/84660756/690/7422لرستان27

77/3215207801/512/537مازندران28

64/382199293/181/2114مركزي29

66/1519112640/221/3713هرمزگان30

64/792084415/471/0318همدان31

73/0717118827/251/4512يزد32

553554

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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مانده کل سپرده های 

ديداری 13بانک دولتی 

و خصوصی شده در پايان 

سال 1395 

)میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

مانده کل سپرده های 

قرض الحسنه پس انداز 

13بانک دولتی و 

خصوصی شده در پايان 

سال 1395

 )میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-458526/96100-1225444/30100کل کشور1

ايجان شرقي2 31658/922/58613415/112/9310آذرب

ايجان غربي3 22724/211/851013286/292/9011آذرب

7477/100/61274435/250/9727اردبيل4

62163/315/07230460/076/642اصفهان5

21892/651/791113213/292/8812البرز6

4558/630/37313463/380/7630ايالم7

22936/091/8799595/242/0916بوشهر8

652069/1253/211126236/9427/531تهران9

7938/260/65255458/011/1923چهارمحال و بختياري10

6659/580/54284399/190/9628خراسان جنوبي11

46811/953/82425416/965/544خراسان رضوي12

5563/690/45303209/040/7031خراسان شمالي13

47664/243/89324156/155/275خوزستان14

9371/250/76244528/080/9925زنجان15

7519/770/61264480/060/9826سمنان16

16413/241/341517260/123/766سيستان وبلوچستان17

40185/483/28526912/865/873فارس18

10785/130/88205437/821/1924قزوين19

10147/790/83217572/671/6519قم20

13689/931/121811016/812/4013كردستان21

23733/921/94814126/353/089كرمان22

15111/131/23169736/352/1215كرمانشاه23

5979/510/49294378/610/9529كهگيلويه وبويراحمد24

12636/991/03197802/171/7018گلستان25

19396/371/581310322/192/2514گيالن26

9382/520/77236627/251/4522لرستان27

28722/592/34714992/503/277مازندران28

13693/601/12177945/591/7317مركزي29

19918/111/631214509/953/168هرمزگان30

9683/800/79227485/831/6320همدان31

18955/431/55146646/841/4521يزد32

555556

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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پس انداز اشخاص حقیقی 

و حقوقی استان )مانده 

کل سپرده های سرمايه 

گذاری مدت دار 

13بانک دولتی و 

خصوصی شده( پايان 

سال 1395 )میلیارد ريال 

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

مانده مطالبات غیرجاری 

13بانک دولتی و 

خصوصی شده پايان سال 

1395 )از بخش دولتی و 

غیردولتی( 

)میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-606424/45100-5957414/68100کل کشور1

ايجان شرقي2 180833/543/04615579/872/576آذرب

ايجان غربي3 87210/441/46127947/701/3114آذرب

36413/850/61266231/481/0317اردبيل4

419004/297/03238743/076/392اصفهان5

114770/021/9394786/540/7922البرز6

19127/720/32303424/690/5627ايالم7

57407/210/96184084/840/6726بوشهر8

2893922/9948/581331646/3754/691تهران9

42517/440/71236154/041/0118چهارمحال و بختياري10

33168/360/56271779/910/2930خراسان جنوبي11

373430/826/27314661/092/427خراسان رضوي12

22534/690/38292382/850/3929خراسان شمالي13

204897/453/44515791/792/605خوزستان14

42747/090/72214922/280/8121زنجان15

39557/960/66254625/720/7624سمنان16

39798/950/67244446/990/7325سيستان وبلوچستان17

308636/345/18416688/112/754فارس18

53991/930/91207663/831/2615قزوين19

77183/431/30135607/030/9219قم20

30122/260/51283139/700/5228كردستان21

139648/722/34813033/802/159كرمان22

62822/181/05179166/701/5111كرمانشاه23

12552/550/21311742/260/2931كهگيلويه وبويراحمد24

54728/730/92199111/531/5012گلستان25

105607/221/771011747/781/9410گيالن26

42658/410/72228941/521/4713لرستان27

158134/052/65721518/503/553مازندران28

74284/621/25154753/640/7823مركزي29

75428/701/271413526/382/238هرمزگان30

65113/761/09165541/670/9120همدان31

89158/991/50117032/781/1616يزد32

557

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر

558

http://simabar.golestanmporg.ir/


287 

بازارهای مالی                                                        یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  4931-4931های های فصل بازارهای مالی در سالشاخص  -41

 

مانده تسهیالت اعطايی 

جاری13بانک دولتی و 

خصوصی شده به بخش 

دولتی در پايان سال 

1395 )میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

مانده تسهیالت اعطايی 

جاری 13بانک دولتی و 

خصوصی شده به بخش 

غیردولتی در پايان سال 

1395 )میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-5688720/16100-265616/33100کل کشور1

ايجان شرقي2 82/410/038193043/043/396آذرب

ايجان غربي3 5/000/0016126846/312/2310آذرب

61/250/021054787/800/9626اردبيل4

603/990/232371505/046/532اصفهان5

3/960/0017109851/611/9312البرز6

38/240/011140561/630/7128ايالم7

2/570/001886519/611/5216بوشهر8

263068/5599/0412315401/6140/701تهران9

0/060/002858952/071/0424-چهارمحال و بختياري10

0/000/002437651/330/6630خراسان جنوبي11

247/550/097254951/314/483خراسان رضوي12

0/000/002440217/910/7129خراسان شمالي13

561/790/213190140/903/347خوزستان14

0/110/002964654/771/1421-زنجان15

5/240/001560380/221/0623سمنان16

21/960/011241079/200/7227سيستان وبلوچستان17

0/050/0027249721/284/394-فارس18

256/550/10683905/101/4719قزوين19

0/020/002360849/161/0722قم20

0/010/002655042/460/9725-كردستان21

0/780/0021171132/093/018كرمان22

61/510/02987404/221/5415كرمانشاه23

0/920/002032163/230/5731كهگيلويه وبويراحمد24

5/290/001497170/941/7113گلستان25

297/500/114139840/792/469گيالن26

0/130/003084674/541/4917-لرستان27

285/540/115214858/753/785مازندران28

3/320/003184067/251/4818-مركزي29

0/640/002289483/401/5714هرمزگان30

1/280/001968698/231/2120همدان31

7/450/0013123164/382/1711يزد32

559560

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تسهیالت اعطايی جاری 

13بانک دولتی و 

خصوصی شده به بخش 

غیردولتی در بخش 

کشاورزی سال 1395 

)میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

تسهیالت اعطايی جاری 

13بانک دولتی و 

خصوصی شده به بخش 

غیردولتی در بخش 

صنعت و معدن سال 

1395 )میلیارد ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-1464828/74100-608963/76100کل کشور1

ايجان شرقي2 24247/173/98837984/412/596آذرب

ايجان غربي3 22878/613/76927451/501/8711آذرب

10939/331/80165678/950/3927اردبيل4

27542/024/526128880/718/802اصفهان5

5713/990/943123915/061/6314البرز6

8857/571/45216321/330/4325ايالم7

8179/281/342431613/982/169بوشهر8

148329/5424/361712869/9548/671تهران9

8405/001/38237632/410/5224چهارمحال و بختياري10

8438/041/39225157/640/3529خراسان جنوبي11

34878/855/73449234/513/364خراسان رضوي12

6718/571/10275925/580/4026خراسان شمالي13

26457/664/34731248/232/1310خوزستان14

9403/571/542020129/871/3716زنجان15

7565/321/242515809/271/0821سمنان16

6362/491/04294282/080/2930سيستان وبلوچستان17

37210/006/11333976/872/327فارس18

13222/142/171220095/961/3717قزوين19

6000/550/993013940/510/9522قم20

10121/241/66185175/650/3528كردستان21

33273/245/46540375/762/765كرمان22

9920/441/631917593/191/2020كرمانشاه23

6458/341/06283469/360/2431كهگيلويه وبويراحمد24

18541/123/041025365/791/7313گلستان25

12301/292/021421872/831/4915گيالن26

11882/731/951526455/871/8112لرستان27

41140/686/76233362/252/288مازندران28

13488/372/211120093/851/3718مركزي29

7465/141/232618564/611/2719هرمزگان30

12377/002/03138271/380/5623همدان31

10644/501/751762079/404/243يزد32

561562

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تسهیالت اعطايی جاری 

13بانک دولتی و خصوصی شده 

به بخش غیردولتی در ساير 

بخش ها )ساختمان و مسکن، 

صادرات، خدمات و بازرگانی و 

...( در سال 1395 )میلیارد 

ريال (

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

سرانه مانده مطالبات غیرجاری 

بانک ها به ازای هر نفر در پايان 

1395 )میلیون  ريال (

رتبه

-7/59-3573395/51100کل کشور1

ايجان شرقي2 129168/353/6173/9818آذرب

ايجان غربي3 76357/042/14112/4326آذرب

38169/521/07234/9111اردبيل4

203178/185/6927/573اصفهان5

80189/422/24101/7630البرز6

25382/730/71295/909ايالم7

46726/351/31193/5119بوشهر8

1441444/6440/34125/001تهران9

36698/091/03256/496چهارمحال و بختياري10

24055/660/67302/3127خراسان جنوبي11

170590/944/7742/2828خراسان رضوي12

27573/760/77282/7624خراسان شمالي13

132435/003/7163/3521خوزستان14

35062/230/98264/6514زنجان15

37005/631/04246/594سمنان16

30434/630/85271/6031سيستان وبلوچستان17

178534/415/0033/4420فارس18

50230/891/41166/028قزوين19

40815/401/14214/3416قم20

39745/571/11221/9629كردستان21

97433/582/7394/1217كرمان22

58620/621/64134/7013كرمانشاه23

21916/180/61312/4425كهگيلويه وبويراحمد24

51834/041/45144/8812گلستان25

105666/672/9684/6415گيالن26

46279/901/30205/0810لرستان27

136103/113/8156/555مازندران28

49999/981/40173/3322مركزي29

63453/661/78127/612هرمزگان30

48049/851/34183/1923همدان31

50239/501/41156/187يزد32

564 563
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سرانه تسهیالت 

اعطايی جاری 

بانک ها به بخش 

غیردولتی به ازای 

هر نفر از جمعیت در 

پايان سال 1395 

)میلیون  ريال (

رتبه

درصد مانده 

تسهیالت اعطايی 

جاری به بخش 

دولتی و غیردولتی از 

کل مانده سپرده ها 

در پايان سال 1395 

)درصد(

رتبه

تعداد شعب 

بانک های تجاری در 

پايان خرداد سال 

 1397

)شعب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-4981100-106/69-71/17کل کشور1

ايجان شرقي2 49/3817117/97142424/865آذرب

ايجان غربي3 38/8529104/44181422/8510آذرب

43/1324233/626891/7921اردبيل4

72/555185/4673807/632اصفهان5

40/502573/74281172/3515البرز6

69/916279/243621/2429ايالم7

74/37496/8321931/8720بوشهر8

174/51168/842984717/001تهران9

62/209102/6919741/4925چهارمحال و بختياري10

48/971883/0724651/3028خراسان جنوبي11

39/6227110/10153106/224خراسان رضوي12

46/6021124/7812450/9030خراسان شمالي13

40/3726261/7042274/566خوزستان14

61/1410109/9017741/4925زنجان15

85/973121/2413691/3927سمنان16

14/803184/04231202/4113سيستان وبلوچستان17

51/481565/10303216/443فارس18

65/877468/941891/7921قزوين19

47/092062/8931781/5724قم20

34/343098/2220821/6523كردستان21

54/071392/46221923/858كرمان22

44/7723165/0581332/6712كرمانشاه23

45/1122137/7710360/7231كهگيلويه وبويراحمد24

52/0014132/0311961/9319گلستان25

55/2612312/6021883/779گيالن26

48/0919139/1691182/3714لرستان27

65/438240/9452234/487مازندران28

58/811181/32261112/2316مركزي29

50/371680/01271102/2117هرمزگان30

39/522882/90251082/1718همدان31

108/182109/93161402/8111يزد32

565566567

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد شعب بانک های 

تخصصی  در پايان 

خرداد سال 1397 

)شعب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

تعداد شعب بانک های 

دولتی )تجاری + 

تخصصی (  در پايان 

خرداد سال 1397 

)شعب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-8573100-3592100کل کشور1

ايجان شرقي2 1744/8464164/855آذرب

ايجان غربي3 1173/26102593/0210آذرب

792/20181681/9620اردبيل4

2547/0736347/402اصفهان5

681/89221852/1617البرز6

591/64271211/4129ايالم7

701/95211631/9021بوشهر8

39911/111124614/531تهران9

591/64271331/5526چهارمحال و بختياري10

661/84241311/5327خراسان جنوبي11

2356/5445456/364خراسان رضوي12

441/2230891/0430خراسان شمالي13

1774/9354044/716خوزستان14

611/70261351/5725زنجان15

752/09201441/6824سمنان16

842/34162042/3814سيستان وبلوچستان17

2577/1525786/743فارس18

631/75251521/7723قزوين19

461/28291241/4528قم20

772/14191591/8522كردستان21

1664/6283584/188كرمان22

1042/90112372/7611كرمانشاه23

391/0931750/8731كهگيلويه وبويراحمد24

852/37141812/1118گلستان25

1323/6793203/739گيالن26

852/37142032/3716لرستان27

1744/8463974/637مازندران28

962/67122072/4113مركزي29

681/89221782/0819هرمزگان30

962/67122042/3814همدان31

832/31172232/6012يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد شعب بانک های 

خصوصی شده در پايان 

خرداد سال 1397 

)شعب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

تعداد شعب بانک های 

خصوصی و موسسات 

اعتباری در پايان خرداد 

سال 1397 

)شعب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-5412100-6400100کل کشور1

ايجان شرقي2 2644/1372274/196آذرب

ايجان غربي3 1983/09101572/909آذرب

911/4226801/4820اردبيل4

5148/0322835/233اصفهان5

1412/20151442/6611البرز6

651/0229490/9129ايالم7

1342/0916811/5019بوشهر8

117218/311163130/141تهران9

1031/6123641/1827چهارمحال و بختياري10

791/2328641/1827خراسان جنوبي11

4316/7333426/322خراسان رضوي12

570/8930470/8730خراسان شمالي13

3495/4552244/147خوزستان14

931/4524661/2226زنجان15

911/4226751/3923سمنان16

1482/3113781/4422سيستان وبلوچستان17

4216/5842795/164فارس18

1201/8819731/3525قزوين19

931/4524751/3923قم20

1071/6721791/4621كردستان21

2373/7081572/909كرمان22

1562/44121292/3812كرمانشاه23

490/7731420/7831كهگيلويه وبويراحمد24

1322/06171092/0113گلستان25

2193/4291733/208گيالن26

1061/66221011/8714لرستان27

2944/5962284/215مازندران28

1211/8918871/6116مركزي29

1462/2814871/6116هرمزگان30

1091/7020851/5718همدان31

1602/5011961/7715يزد32

570571

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر
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تعداد شعب بانک های 

غیر دولتی ) بانک های 

خصوصی شده + 

بانک های خصوصی و 

موسسات اعتباری( در 

پايان خرداد سال 1397 

)شعب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

تعداد شعب شبکه بانکی 

)بانک های دولتی و غیر 

دولتی(در پايان خرداد 

سال 1397 

)شعب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-20385100-11812100کل کشور1

ايجان شرقي2 4914/1679074/457آذرب

ايجان غربي3 3553/01106143/0110آذرب

1711/45233391/6623اردبيل4

7976/75214317/022اصفهان5

2852/41114702/3113البرز6

1140/97292351/1529ايالم7

2151/82173781/8520بوشهر8

280323/731404919/861تهران9

1671/41253001/4725چهارمحال و بختياري10

1431/21282741/3428خراسان جنوبي11

7736/54313186/473خراسان رضوي12

1040/88301930/9530خراسان شمالي13

5734/8559774/795خوزستان14

1591/35272941/4426زنجان15

1661/41263101/5224سمنان16

2261/91164302/1114سيستان وبلوچستان17

7005/93412786/274فارس18

1931/63213451/6921قزوين19

1681/42242921/4327قم20

1861/57223451/6921كردستان21

3943/3487523/698كرمان22

2852/41115222/5611كرمانشاه23

910/77311660/8131كهگيلويه وبويراحمد24

2412/04144222/0715گلستان25

3923/3297123/499گيالن26

2071/75194102/0118لرستان27

5224/4269194/516مازندران28

2081/76184152/0416مركزي29

2331/97154112/0217هرمزگان30

1941/64203981/9519همدان31

2562/17134792/3512يزد32

572

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد شعب بانک دولتی و 

غیردولتی به ازای هر يکصد 

هزار نفر جمعیت در پايان 

خرداد سال 1397  

)شعب(

رتبه

حجم معامالت سهام در 

بورس های منطقه ای 

کشور در سال  1395

 )میلیون سهم(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-244920100-24/83کل کشور1

ايجان شرقي2 22/761929111/198آذرب

ايجان غربي3 18/29296370/2621آذرب

26/30158600/3518اردبيل4

27/311160312/463اصفهان5

16/693035301/446البرز6

39/7036470/2620ايالم7

31/275290/0130بوشهر8

29/69719598880/021تهران9

30/966710/0329چهارمحال و بختياري10

34/4241230/0527خراسان جنوبي11

19/782849652/034خراسان رضوي12

21/8324810/0328خراسان شمالي13

20/22277480/3119خوزستان14

27/121231501/297زنجان15

42/2314470/1822سمنان16

14/77312750/1123سيستان وبلوچستان17

25/771617780/7310فارس18

26/40138930/3616قزوين19

21/682514350/5911قم20

21/02262460/1025كردستان21

23/10178800/3617كرمان22

26/391414120/5813كرمانشاه23

22/622000/0031كهگيلويه وبويراحمد24

21/92231640/0726گلستان25

27/89942711/745گيالن26

22/99182540/1024لرستان27

27/521012390/5114مازندران28

28/50814300/5812مركزي29

22/082270062/862هرمزگان30

22/602110710/4415همدان31

40/29223480/969يزد32

574575

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش معامالت سهام 

در بورس های 

منطقه ای کشور  در 

سال  1395 

)میلیارد ريال(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

رشد حجم معامالت 

سهام در بورس های 

منطقه ای کشور در 

سال  1395

 )درصد(

رتبه

رشد ارزش معامالت 

سهام در بورس های 

منطقه ای کشور  در 

سال  1395

 )درصد(

رتبه

-1/52-3/80-562386/37100کل کشور1

ايجان شرقي2 36/1529-40/2728-5812/111/038آذرب

ايجان غربي3 30/0027-36/9927-1390/910/2521آذرب

24/4925-28/2125-1864/330/3317اردبيل4

16/8822-26/9924-13387/682/383اصفهان5

14/8521-45/3730-7817/741/396البرز6

1544/220/2720774/321915/931ايالم7

39/5830-12/1218-39/880/0130بوشهر8

454312/4080/78111/02104/7013تهران9

12/6220-15/4820-117/960/0229چهارمحال و بختياري10

34/6728-40/8729-244/990/0427خراسان جنوبي11

57/3731-58/1331-10913/971/944خراسان رضوي12

22/4524-24/3023-163/630/0328خراسان شمالي13

1616/810/291940/87541/215خوزستان14

5947/851/0679/491211/289زنجان15

14/04192/4514-975/290/1722سمنان16

543/690/1023108/332115/753سيستان وبلوچستان17

7/30161/4115-3742/940/6710فارس18

2066/330/371510/791127/086قزوين19

21/7923-22/3122-2910/980/5212قم20

26/2926-32/0426-523/350/0924كردستان21

11/6819-15/7921-1818/450/3218كرمان22

2730/520/491311/1896/2011كرمانشاه23

0/000/00310/00140/0016كهگيلويه وبويراحمد24

291/720/052630/16717/167گلستان25

10096/791/80561/84477/894گيالن26

447/540/082527/0089/6910لرستان27

1/43156/0512-2662/910/4714مازندران28

3549/490/631188/903154/442مركزي29

17931/103/19231/27616/498هرمزگان30

0/1717-1979/590/35168/5113همدان31

0/6818-10/9617-4941/220/889يزد32

578 576577

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط ارزش هر سهم معامله 

شده در بورس های منطقه ای 

کشور در سال 1395

 )هزار ريال (

رتبه

عملکرد جذب سرمايه 

گذاری خارجی در سال  

1395

 )هزار دالر(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-34413100-2/30کل کشور1

ايجان شرقي2 2/002123846/937آذرب

ايجان غربي3 2/181024887/236آذرب

2/171200/0013اردبيل4

2/22713764/008اصفهان5

2/2181240836/061البرز6

2/39300/0013ايالم7

1/383000/0013بوشهر8

2/3252130/6210تهران9

1/662900/0013چهارمحال و بختياري10

1/9922668319/422خراسان جنوبي11

2/20929628/613خراسان رضوي12

2/022000/0013خراسان شمالي13

2/161300/0013خوزستان14

1/892525007/265زنجان15

2/181100/0013سمنان16

1/982300/0013سيستان وبلوچستان17

2/111629218/494فارس18

2/31600/0013قزوين19

2/031930/0112قم20

2/131500/0013كردستان21

2/071800/0013كرمان22

1/932400/0013كرمانشاه23

0/003100/0013كهگيلويه وبويراحمد24

1/782700/0013گلستان25

2/36400/0013گيالن26

1/762800/0013لرستان27

2/15142730/799مازندران28

2/4822020/5911مركزي29

2/56100/0013هرمزگان30

1/852600/0013همدان31

2/101700/0013يزد32

580 579

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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عملکرد جذب سرمايه 

گذاری خارجی در 

سال 1395

 )هزار دالر(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

رشد سرمايه گذاری 

خارجی سال 1395 

به سال قبل 

)درصد(

رتبه

وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در سال 

1396

 )نمره از 10(

رتبه

-5/78-19304-6677485100کل کشور1

ايجان شرقي2 66895310/0242796065/9324آذرب

ايجان غربي3 88674013/2833554145/8017آذرب

00/00250115/8922اردبيل4

106465115/9417727335/9223اصفهان5

1315661/9714960105/7212البرز6

00/00250115/9827ايالم7

00/00250115/689بوشهر8

96083914/39245099815/7211تهران9

165510/25210115/9726چهارمحال و بختياري10

95305/576-3200/0024خراسان جنوبي11

1621952/4312537685/7010خراسان رضوي12

1794432/69110116/2129خراسان شمالي13

6670279/9950115/7414خوزستان14

2073523/119819475/627زنجان15

659760/99180115/8419سمنان16

1560892/34130116/2531سيستان وبلوچستان17

931901/4015309095/483فارس18

3955215/9260115/565قزوين19

100315/7716-00/0025قم20

00/00250115/8721كردستان21

2628493/9480115/8018كرمان22

00/00250116/2430كرمانشاه23

00/00250115/9425كهگيلويه وبويراحمد24

6460/01230115/7313گلستان25

1952212/92100115/402گيالن26

722061/08170116/1028لرستان27

834641/25163047355/401مازندران28

3605905/40717841025/514مركزي29

199570/30200115/7415هرمزگان30

56160/08220115/8420همدان31

205230/31190115/668يزد32

581582583

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در بهار سال 

 1396

)نمره از 10(

رتبه

وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در تابستان 

سال 1396

 )نمره از 10(

رتبه

وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در  پايیز 

سال 1396 

)نمره از 10(

رتبه

-5/85-5/77-5/69کل کشور1

ايجان شرقي2 5/84265/87246/0223آذرب

ايجان غربي3 5/77205/73155/812آذرب

5/5106/16275/9518اردبيل4

5/7175/9256/0925اصفهان5

5/65135/5875/812البرز6

5/82245/67126/3129ايالم7

5/69165/7135/668بوشهر8

5/3445/65105/8515تهران9

5/9285/81195/9619چهارمحال و بختياري10

5/61125/5875/511خراسان جنوبي11

5/2235/82215/9619خراسان رضوي12

5/78226/44316/3430خراسان شمالي13

6/06295/5245/6810خوزستان14

5/4795/7135/8515زنجان15

5/88275/6495/8314سمنان16

6/1316/33306/2728سيستان وبلوچستان17

5/0915/4525/647فارس18

5/65135/5465/615قزوين19

5/71185/8165/8817قم20

5/4175/8166/0824كردستان21

5/77205/6510622كرمان22

6/07306/18286/3831كرمانشاه23

5/75195/84236/2526كهگيلويه وبويراحمد24

5/82245/8165/668گلستان25

5/1825/2815/511گيالن26

5/65136/28296/2526لرستان27

5/455/5245/533مازندران28

5/4585/4735/544مركزي29

5/79235/83225/6810هرمزگان30

5/56115/93265/9921همدان31

5/455/81195/615يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

584585586
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وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در زمستان 

سال 1396 

)نمره از 10(

رتبه

وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در سال 

 1397

)نمره از 10(

رتبه

وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در بهار سال 

 1397

)نمره از 10(

رتبه

-6/15-6/21-5/8کل کشور1

ايجان شرقي2 5/99226/0765/835آذرب

ايجان غربي3 5/89185/9536/0510آذرب

5/96206/25166/1111اردبيل4

5/98216/47246/4324اصفهان5

5/85166/47246/3522البرز6

6/12256/46236/2216ايالم7

5/6896/39206/3321بوشهر8

6/03246/41216/4826تهران9

6/19276/49266/4826چهارمحال و بختياري10

5/5746/14106/1614خراسان جنوبي11

5/81146/1396/1413خراسان رضوي12

6/28296/59306/6831خراسان شمالي13

5/69106/45226/5629خوزستان14

5/4735/9225/753زنجان15

6236/15126/2717سمنان16

6/31306/60316/630سيستان وبلوچستان17

5/72125/9955/712فارس18

5/4526/14115/896قزوين19

5/69106/0985/917قم20

6/17266/51276/4324كردستان21

5/79136/27176/3120كرمان22

6/32316/55296/4928كرمانشاه23

5/93196/21146/2818كهگيلويه وبويراحمد24

5/6576/27186/215گلستان25

5/6365/7915/651گيالن26

6/2286/53286/4223لرستان27

5/1415/9945/84مازندران28

5/5956/25156/1111مركزي29

5/6786/19135/939هرمزگان30

5/88176/38196/2919همدان31

5/82156/0875/928يزد32

588 587589

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در تابستان 

سال 1397

 )نمره از 10(

رتبه

وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در پايیز 

سال 1397 

)نمره از 10(

رتبه

وضعیت مولفه های 

کسب و کار )10 

بدترين و0 بهترين 

ارزيابی( در زمستان 

سال 1397

 )نمره از 10(

رتبه

-5/8-6/49-6/4کل کشور1

ايجان شرقي2 6/0316/37156/0610آذرب

ايجان غربي3 6/0845/9125/762آذرب

6/37176/37156/1413اردبيل4

6/58246/56256/3222اصفهان5

6/42186/58266/5430البرز6

6/65286/6306/3826ايالم7

6/45196/4196/3927بوشهر8

6/58246/41206/1716تهران9

6/69296/44226/3624چهارمحال و بختياري10

6/25116/13766خراسان جنوبي11

6/286/0146/1716خراسان رضوي12

6/61266/66316/4228خراسان شمالي13

6/56236/44226/2220خوزستان14

6/0535/9735/923زنجان15

6/2196/1785/934سمنان16

6/62276/59286/631سيستان وبلوچستان17

6/1976/0456/028فارس18

6/26126/23126/1919قزوين19

6/22106/221066قم20

6/53216/58266/529كردستان21

6/36166/24136/1615كرمان22

6/76306/59286/3523كرمانشاه23

6/29136/22106/049كهگيلويه وبويراحمد24

6/32156/39186/1818گلستان25

6/0315/815/671گيالن26

6/8316/53246/3725لرستان27

6/156/1165/955مازندران28

6/52206/25146/1112مركزي29

6/29136/37156/1514هرمزگان30

6/53216/43216/2621همدان31

6/1666/1896/0610يزد32

590591592

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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درصد از بنگاه های 

دارای حساب جاری 

يا پس انداز 

)زيرشاخص تأمین 

مالی 1396(

 )درصد(

رتبه

درصد از بنگاه های 

دارای وام/خط 

اعتباری )زيرشاخص 

تأمین مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

نسبت وام های 

نیازمند وثیقه 

)زيرشاخص تأمین 

مالی 1396(

 )درصد(

رتبه

-92-51-88کل کشور1

ايجان شرقي2 901534227327آذرب

ايجان غربي3 831844151001آذرب

10019271001اردبيل4

951157129117اصفهان5

96106691001البرز6

93136781001ايالم7

028028028بوشهر8

682430251001تهران9

100144151001چهارمحال و بختياري10

632560101001خراسان جنوبي11

028028028خراسان رضوي12

812050137725خراسان شمالي13

732340191001خوزستان14

028028028زنجان15

612647147526سمنان16

100127261001سيستان وبلوچستان17

97834228618فارس18

80217438519قزوين19

97841188322قم20

891640198223كردستان21

10016961001كرمان22

792243179214كرمانشاه23

028028028كهگيلويه وبويراحمد24

911432248519گلستان25

100159111001گيالن26

83187058519لرستان27

10017919513مازندران28

861740199214مركزي29

10017721001هرمزگان30

95116879214همدان31

53277348223يزد32

593594595

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش وثیقه مورد نیاز 

برای وام )درصد از 

مبلغ وام( 

)زيرشاخص تأمین 

مالی 1396(

 )درصد(

رتبه

درصد از بنگاه هايی 

که به وام نیاز ندارند 

)زيرشاخص تأمین 

مالی 1396(

 )درصد(

رتبه

درصد از بنگاه هايی 

که درخواست اخیر 

ها مورد  وام آن

پذيرش نبوده 

)زيرشاخص تأمین 

مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

-20-17-2کل کشور1

ايجان شرقي2 2102782210آذرب

ايجان غربي3 358201516آذرب

118023541اردبيل4

210432622اصفهان5

42023267البرز6

118365385ايالم7

028023026بوشهر8

359181318تهران9

2109182012چهارمحال و بختياري10

2101114239خراسان جنوبي11

028023026خراسان رضوي12

2103742012خراسان شمالي13

1185221814خوزستان14

028023026زنجان15

35721414سمنان16

35023433سيستان وبلوچستان17

1181411442فارس18

2101212336قزوين19

421212622قم20

510231120كردستان21

118501026كرمان22

35023267كرمانشاه23

028023026كهگيلويه وبويراحمد24

1183361715گلستان25

11811141318گيالن26

21010171516لرستان27

210432424مازندران28

4211142111مركزي29

1182010026هرمزگان30

118259424همدان31

118317721يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

596597598
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نسبت سرمايه 

گذاری های تامین 

مالی شده از محل 

وجوه و منابع مالی 

داخلی )زيرشاخص 

تأمین مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

نسبت سرمايه 

گذاری های تامین 

مالی شده توسط 

بانک ها )زيرشاخص 

تأمین مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

نسبت سرمايه 

گذاری های تامین 

مالی شده از محل 

اعتبار عرضه کننده 

)زيرشاخص تأمین 

مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

-18-20-47کل کشور1

ايجان شرقي2 44159202211آذرب

ايجان غربي3 2722422920آذرب

872920124اردبيل4

4218413822اصفهان5

471115162310البرز6

54619121813ايالم7

028027025بوشهر8

4415723334تهران9

931326025چهارمحال و بختياري10

5462491119خراسان جنوبي11

028027025خراسان رضوي12

7531912423خراسان شمالي13

2524920382خوزستان14

028027025زنجان15

152714171615سمنان16

4612027411سيستان وبلوچستان17

27222492112فارس18

41191119286قزوين19

7346241813قم20

546624269كردستان21

46121815315كرمان22

5010501025كرمانشاه23

028027025كهگيلويه وبويراحمد24

43172681218گلستان25

5391912920گيالن26

45142871317لرستان27

2524335382مازندران28

40201218286مركزي29

575413025هرمزگان30

22263261516همدان31

38212211278يزد32

601

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

599600
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نسبت سرمايه 

گذاری های تامین مالی 

شده از محل حق سهم يا 

فروش سهام 

)زيرشاخص تأمین مالی 

 )1396

)درصد(

رتبه

نسبت سرمايه 

گذاری های تامین مالی 

شده از محل ساير منابع 

مالی )زيرشاخص تأمین 

مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

درصد از بنگاه هايی که 

از وام های بانکی برای 

تامین سرمايه در 

گردش استفاده می کنند 

)زيرشاخص تأمین مالی 

 )1396

)درصد(

رتبه

-52-8-6کل کشور1

ايجان شرقي2 1529114814آذرب

ايجان غربي3 88126783آذرب

3140243324اردبيل4

314516832اصفهان5

1055163919البرز6

1209116010ايالم7

025024028بوشهر8

6101092326تهران9

2182213623چهارمحال و بختياري10

314814678خراسان جنوبي11

025024028خراسان رضوي12

0251235313خراسان شمالي13

4122222525خوزستان14

025024028زنجان15

124411754سمنان16

1201181727سيستان وبلوچستان17

2413193722فارس18

412154851قزوين19

3140243820قم20

1054185711كردستان21

218221678كرمان22

0250244814كرمانشاه23

025024028كهگيلويه وبويراحمد24

0251834616گلستان25

610126716گيالن26

797154616لرستان27

1203194616مازندران28

971093820مركزي29

120024754هرمزگان30

1521455512همدان31

120911697يزد32

ف
دي

ر

602603604

عنوان شاخص ها
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نسبت سرمايه در 

گردش تامین مالی شده 

توسط منابع مالی 

داخلی )زيرشاخص 

تأمین مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

نسبت سرمايه در 

گردش تامین مالی شده 

توسط بانک ها 

)زيرشاخص تأمین مالی 

 )1396

)درصد(

رتبه

نسبت سرمايه در 

گردش تامین مالی شده 

توسط اعتبار عرضه 

کننده )زيرشاخص 

تأمین مالی 1396( 

)درصد(

رتبه

-27-17-44کل کشور1

ايجان شرقي2 39161616309آذرب

ايجان غربي3 37203412217آذرب

871923326اردبيل4

41153132515اصفهان5

51916162813البرز6

35212092416ايالم7

028028027بوشهر8

3123625462تهران9

6232171024چهارمحال و بختياري10

56619112018خراسان جنوبي11

028028027خراسان رضوي12

7321911525خراسان شمالي13

3024625416خوزستان14

028028027زنجان15

7271419309سمنان16

2725127621سيستان وبلوچستان17

42131222435فارس18

5572251123قزوين19

58514192018قم20

1526244309كردستان21

39161321453كرمان22

3819209416كرمانشاه23

028028027كهگيلويه وبويراحمد24

47122171522گلستان25

54819111920گيالن26

48112251920لرستان27

34221814453مازندران28

4910724416مركزي29

614322027هرمزگان30

391615182912همدان31

421318142813يزد32

605606607

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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نسبت سرمايه در گردش تامین 

مالی شده توسط ساير منابع 

مالی )زيرشاخص تأمین مالی 

)1396

 )درصد(

رتبه

نسبت سرمايه در گردش تامین 

مالی شده توسط منابع مالی 

خارج از بنگاه )زيرشاخص تأمین 

مالی 1396( )درصد(

رتبه

-55-10کل کشور1

ايجان شرقي2 148618آذرب

ايجان غربي3 6154322آذرب

1261327اردبيل4

3215912اصفهان5

4194918البرز6

214657ايالم7

028028بوشهر8

165685تهران9

6153725چهارمحال و بختياري10

6154420خراسان جنوبي11

028028خراسان رضوي12

2232726خراسان شمالي13

223704خوزستان14

028028زنجان15

501941سمنان16

1011733سيستان وبلوچستان17

4195912فارس18

10114420قزوين19

8134223قم20

302842كردستان21

223618كرمان22

126618كرمانشاه23

028028كهگيلويه وبويراحمد24

1575215گلستان25

7144619گيالن26

1195215لرستان27

223666مازندران28

3215117مركزي29

6153824هرمزگان30

165618همدان31

1195814يزد32

608609

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد شرکت های تعاونی 

اعتبار فعال در سال 1397

  )شرکت(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

سرمايه شرکت های 

تعاونی اعتبار فعال در 

سال 1397  

 )میلیون ريال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-9247197100-706100کل کشور1

ايجان شرقي2 263/68104130604/474آذرب

ايجان غربي3 466/523119106912/883آذرب

40/57286120/0131اردبيل4

415/814163586917/692اصفهان5

70/99231097081/1911البرز6

81/132065380/0727ايالم7

60/85267830/0130بوشهر8

14921/101396569942/891تهران9

294/118146090/1622چهارمحال و بختياري10

30/423020460/0228خراسان جنوبي11

405/6752795943/026خراسان رضوي12

30/423084070/0925خراسان شمالي13

182/5514788340/8513خوزستان14

253/5411995701/0812زنجان15

101/4218229970/2519سمنان16

81/1320452860/4917سيستان وبلوچستان17

283/9791103691/1910فارس18

121/7017373850/4018قزوين19

40/5728139580/1523قم20

517/2224060264/395كردستان21

81/13202547332/757كرمان22

344/827735390/8015كرمانشاه23

70/9923212330/2320كهگيلويه وبويراحمد24

70/9923176060/1921گلستان25

223/12131197831/309گيالن26

101/42189450/0129لرستان27

253/54111529021/658مازندران28

172/4115128800/1424مركزي29

60/852672520/0826هرمزگان30

162/2716680090/7416همدان31

365/106758960/8214يزد32

610611

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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شاغلین شرکت های 

تعاونی اعتبار فعال در 

سال 1397 

 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

اعضاء شرکت های 

تعاونی اعتبار فعال در 

سال 1397

  )عضو(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-449022100-58684100کل کشور1

ايجان شرقي2 45507/753164933/676آذرب

ايجان غربي3 1080/1818401778/953آذرب

530/09218110/1827اردبيل4

6191/059206584/605اصفهان5

17102/914111142/4810البرز6

410/072317840/4024ايالم7

110/02295740/1329بوشهر8

2603744/37117977340/041تهران9

5230/891225840/5822چهارمحال و بختياري10

70/013028120/6321خراسان جنوبي11

8041/378410299/142خراسان رضوي12

5570/95113610/0830خراسان شمالي13

13622/32676961/7114خوزستان14

1290/2217118552/648زنجان15

230/042741700/9318سمنان16

290/052431990/7120سيستان وبلوچستان17

1880/321698612/2013فارس18

210/0428103952/3212قزوين19

30/01316560/1528قم20

4830/8213114202/549كردستان21

740/132023750/5323كرمان22

14872/535129602/897كرمانشاه23

5590/951011660/2626كهگيلويه وبويراحمد24

2060/351557361/2815گلستان25

3190/541442980/9617گيالن26

1050/18192880/0631لرستان27

1775430/252247965/524مازندران28

510/092234370/7719مركزي29

290/052414830/3325هرمزگان30

270/052644250/9916همدان31

8151/397106362/3711يزد32

612613

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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متوسط سرمايه هر شرکت تعاونی   

اعتبار فعال در سال 1397

 )میلیون ريال(

رتبه

متوسط شاغلین در هر تعاونی اعتبار 

فعال در سال 1397 

)نفر(

رتبه

-83/12-13098/01کل کشور1

ايجان شرقي2 15886/925175/004آذرب

ايجان غربي3 25892/8042/3525آذرب

153/002913/2515اردبيل4

39899/24115/1013اصفهان5

15672/576244/292البرز6

817/25255/1321ايالم7

130/50301/8328بوشهر8

26615/433174/745تهران9

503/762818/0312چهارمحال و بختياري10

682/00272/3326خراسان جنوبي11

6989/85820/1011خراسان رضوي12

2802/3319185/673خراسان شمالي13

4379/671275/677خوزستان14

3982/80145/1620زنجان15

2299/70212/3027سمنان16

5660/75103/6323سيستان وبلوچستان17

3941/75156/7119فارس18

3115/42171/7529قزوين19

3489/50160/7531قم20

7961/2979/4717كردستان21

31841/6329/2518كرمان22

2162/912243/748كرمانشاه23

3033/291879/866كهگيلويه وبويراحمد24

2515/142029/439گلستان25

5444/681114/5014گيالن26

94/503110/5016لرستان27

6116/089710/161مازندران28

757/65263/0024مركزي29

1208/67244/8322هرمزگان30

4250/56131/6930همدان31

2108/222322/6410يزد32

614615

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد كليه شعب 

دادگاه ها، دادسراها و 

شوراهای حل اختالف 

در سال  1397  )شعبه(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد شعب  دادگاه های 

انقالب در سال   1397  

)شعبه(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-264100-14136100کل کشور1

ايجان شرقي2 6444/567207/582آذرب

ايجان غربي3 5864/15951/8919آذرب

2581/832131/1425اردبيل4

7115/036124/556اصفهان5

3152/231551/8919البرز6

2281/6125124/556ايالم7

1791/273031/1425بوشهر8

181912/8713111/741تهران9

2541/802331/1425چهارمحال و بختياري10

1561/103193/4114خراسان جنوبي11

10067/122134/925خراسان رضوي12

2391/692420/7630خراسان شمالي13

7335/195103/7911خوزستان14

6424/54862/2717زنجان15

2071/462741/5224سمنان16

2872/0319155/683سيستان وبلوچستان17

8045/693114/179فارس18

3062/161731/1425قزوين19

1971/392931/1425قم20

2581/832162/2717كردستان21

5573/9410103/7911كرمان22

3442/431472/6515كرمانشاه23

2021/432820/7630كهگيلويه وبويراحمد24

3092/191651/8919گلستان25

4753/361172/6515گيالن26

4002/8313114/179لرستان27

7915/60451/8919مازندران28

2992/1218124/556مركزي29

4333/0612145/304هرمزگان30

2731/9320103/7911همدان31

2241/582651/8919يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

616617
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تعداد شعب  دادگاه های 

عمومی در سال    1397  

)شعبه(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد شعب  دادگاه های 

تجدیدنظر در سال  

1397  )شعبه(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-663100-3172100کل کشور1

ايجان شرقي2 1645/176416/183آذرب

ايجان غربي3 1213/819253/778آذرب

591/8619142/1118اردبيل4

1885/933365/435اصفهان5

963/0311172/5612البرز6

361/1329101/5127ايالم7

471/4826111/6626بوشهر8

50015/7618813/271تهران9

581/8320131/9620چهارمحال و بختياري10

351/103060/9031خراسان جنوبي11

2467/762487/242خراسان رضوي12

491/5425101/5127خراسان شمالي13

1595/017284/227خوزستان14

411/2928101/5127زنجان15

441/3927142/1118سمنان16

511/6124121/8124سيستان وبلوچستان17

1735/455355/286فارس18

611/9218131/9620قزوين19

531/6722131/9620قم20

702/2116162/4114كردستان21

1023/2210203/0211كرمان22

852/6812253/778كرمانشاه23

341/073181/2130كهگيلويه وبويراحمد24

732/3014172/5612گلستان25

1233/888253/778گيالن26

762/4013152/2616لرستان27

1805/674375/584مازندران28

702/2116162/4114مركزي29

531/6722121/8124هرمزگان30

712/2415131/9620همدان31

541/7021152/2616يزد32

619

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

618
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تعداد شعب دادسرا در 

سال  1397  )شعبه(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه
تعداد شعب حل اختالف 

در سال  1397  )شعبه(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-7039100-2998100کل کشور1

ايجان شرقي2 1364/5472834/0211آذرب

ايجان غربي3 933/10113424/866آذرب

541/80201281/8223اردبيل4

1916/3742844/0310اصفهان5

953/17101021/4528البرز6

371/23261331/8920ايالم7

481/6021700/9931بوشهر8

56818/9516328/981تهران9

471/57231331/8920چهارمحال و بختياري10

321/0729741/0530خراسان جنوبي11

2056/8434947/023خراسان رضوي12

381/27251401/9919خراسان شمالي13

2076/9023294/677خوزستان14

321/07295537/862زنجان15

351/17281101/5625سمنان16

632/10151462/0716سيستان وبلوچستان17

1515/0454346/174فارس18

481/60211812/5714قزوين19

371/2326911/2929قم20

602/00161061/5126كردستان21

1133/7783124/438كرمان22

782/60121492/1215كرمانشاه23

280/93311301/8522كهگيلويه وبويراحمد24

732/43131412/0018گلستان25

993/3092213/1413گيالن26

712/37142273/2212لرستان27

1434/7764266/055مازندران28

581/93181432/0317مركزي29

551/83192994/259هرمزگان30

591/97171201/7024همدان31

441/47241061/5126يزد32

620621

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد قتل واقع شده در 

حوزه استحفاظی نيروی 

انتظامی در سال  1397 

)نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد مرگ های 

مشکوک بر اثر خودكشی 

در حوزه استحفاظی 

نيروی انتظامی در سال  

1397 )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-4240100-1795100کل کشور1

ايجان شرقي2 532/95122395/644آذرب

ايجان غربي3 583/2391874/419آذرب

231/2822641/5123اردبيل4

985/4662135/027اصفهان5

462/56141333/1412البرز6

170/9526781/8419ايالم7

261/4519511/2026بوشهر8

23012/81167815/991تهران9

221/2323711/6721چهارمحال و بختياري10

60/3331140/3331خراسان جنوبي11

1307/2442175/126خراسان رضوي12

130/7228451/0628خراسان شمالي13

21511/9822566/043خوزستان14

261/4519591/3925زنجان15

90/5029270/6430سمنان16

1789/923481/1327سيستان وبلوچستان17

1236/8552977/002فارس18

311/7316621/4624قزوين19

211/1724831/9618قم20

291/6217841/9817كردستان21

854/7471242/9214كرمان22

553/06102195/175كرمانشاه23

160/8927661/5622كهگيلويه وبويراحمد24

543/0111872/0516گلستان25

351/95151954/608گيالن26

593/2981523/5810لرستان27

532/95121473/4711مازندران28

181/0025741/7520مركزي29

261/45191022/4115هرمزگان30

281/56181262/9713همدان31

70/3930400/9429يزد32

622623

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد كل تصادف های 

درون شهری و برون 

شهری در سال  1397  

)فقره(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد تصادفات درون 

شهری  در سال  1397 

)فقره(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-955588100-1185274100کل کشور1

ايجان شرقي2 267752/2614143861/5115آذرب

ايجان غربي3 313392/6411212202/2212آذرب

118561/002185830/9021اردبيل4

806316/804664066/954اصفهان5

963788/133887619/293البرز6

123631/042095741/0020ايالم7

106150/902267500/7122بوشهر8

25675721/66124006625/121تهران9

40640/343121660/2331چهارمحال و بختياري10

69220/583042560/4529خراسان جنوبي11

14097411/89213171613/782خراسان رضوي12

81480/692750330/5327خراسان شمالي13

710215/995587706/155خوزستان14

162841/3718115741/2116زنجان15

245212/0715184671/9313سمنان16

102530/872362450/6523سيستان وبلوچستان17

369533/129261152/7311فارس18

88070/742658200/6126قزوين19

311942/6312262042/7410قم20

156001/321999231/0419كردستان21

361053/0510285312/999كرمان22

166041/401799521/0418كرمانشاه23

93720/792449800/5228كهگيلويه وبويراحمد24

89700/762560430/6324گلستان25

675805/706406184/256گيالن26

169051/431699891/0517لرستان27

270052/2813146531/5314مازندران28

435433/677331143/478مركزي29

80690/682841470/4330هرمزگان30

417053/528355363/727همدان31

79610/672959900/6325يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

624625
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تعداد تصادفات برون 

شهری در سال   1397 

)فقره(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد كل فوت شدگان  

تصادف های درون شهری 

و برون شهری در سال  

1397  )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-16540100-229686100کل کشور1

ايجان شرقي2 123895/3947804/728آذرب

ايجان غربي3 101194/4195763/4811آذرب

32731/42242011/2229اردبيل4

142256/1932861/7323اصفهان5

76173/321111146/743البرز6

27891/21281420/8631ايالم7

38651/68232661/6124بوشهر8

166917/27211296/832تهران9

18980/83312291/3828چهارمحال و بختياري10

26661/16292471/4925خراسان جنوبي11

92584/031011076/694خراسان رضوي12

31151/36252341/4127خراسان شمالي13

122515/3367894/777خوزستان14

47102/05192981/8021زنجان15

60542/64163101/8719سمنان16

40081/74219895/986سيستان وبلوچستان17

108384/72713318/051فارس18

29871/30263081/8620قزوين19

49902/17182891/7522قم20

56772/47174082/4717كردستان21

75743/301211046/675كرمان22

66522/90144512/7313كرمانشاه23

43921/91201821/1030كهگيلويه وبويراحمد24

29271/27274132/5016گلستان25

2696211/7416523/949گيالن26

69163/01134332/6215لرستان27

123525/3856343/8310مازندران28

104294/5485643/4112مركزي29

39221/71224342/6214هرمزگان30

61692/69153942/3818همدان31

19710/86302431/4726يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

626627
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تعداد فوت شدگان 

تصادفات درون شهری 

در سال  1397  )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد فوت شدگان 

تصادفات برون شهری در 

سال  1397  )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-12349100-4191100کل کشور1

ايجان شرقي2 1663/9676144/977آذرب

ايجان غربي3 1373/27104393/5511آذرب

370/88261641/3329اردبيل4

821/96162041/6523اصفهان5

3829/1137325/934البرز6

160/38311261/0231ايالم7

631/50192031/6424بوشهر8

85820/4712712/1919تهران9

340/81291951/5826چهارمحال و بختياري10

380/91242091/6922خراسان جنوبي11

3999/5227085/735خراسان رضوي12

370/88261971/6025خراسان شمالي13

1724/1066175/006خوزستان14

431/03232552/0621زنجان15

350/84282752/2318سمنان16

611/46209287/512سيستان وبلوچستان17

3117/42410208/261فارس18

380/91242702/1920قزوين19

1002/39121891/5327قم20

551/31223532/8614كردستان21

2405/7358647/003كرمان22

912/17133602/9213كرمانشاه23

280/67301541/2530كهگيلويه وبويراحمد24

1022/43113112/5217گلستان25

1393/3295134/158گيالن26

601/43213733/0212لرستان27

1443/4484903/979مازندران28

912/17134733/8310مركزي29

872/08153472/8115هرمزگان30

641/53183302/6716همدان31

781/86171651/3428يزد32

628629

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد كل مصدومين  

تصادف های درون شهری 

و برون شهری در سال  

1397  )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد مصدومين 

تصادفات درون شهری 

در سال  1397 )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-264741100-415799100کل کشور1

ايجان شرقي2 224825/415126444/786آذرب

ايجان غربي3 215065/176111754/228آذرب

58671/412332661/2322اردبيل4

15580/373113300/5030اصفهان5

239465/764172446/514البرز6

53351/282622910/8727ايالم7

64771/562040401/5318بوشهر8

6466615/5516005822/691تهران9

24070/582913310/5029چهارمحال و بختياري10

58771/412229531/1224خراسان جنوبي11

4370210/5123188712/042خراسان رضوي12

53331/282727161/0325خراسان شمالي13

196754/737134465/085خوزستان14

71041/711835491/3420زنجان15

55791/342529841/1323سمنان16

98232/361545931/7314سيستان وبلوچستان17

316887/623190257/193فارس18

20270/49307660/2931قزوين19

113882/741188023/329قم20

82611/991634541/3021كردستان21

171704/139117294/437كرمان22

107842/591355662/1012كرمانشاه23

57151/372423800/9026كهگيلويه وبويراحمد24

66471/601941911/5817گلستان25

177964/28871752/7110گيالن26

105332/531451221/9313لرستان27

108402/611243021/6216مازندران28

130833/151061932/3411مركزي29

40920/982820610/7828هرمزگان30

81621/961739041/4719همدان31

62211/502145091/7015يزد32

630

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

631
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تعداد مصدومين 

تصادفات برون شهری در 

سال  1397 )نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد تصادف برون شهری در 

هر ده كيلومتر راه استان در سال  

 1397 )فقره(

رتبه

-10/38-151058100کل کشور1

ايجان شرقي2 98386/51512/5010آذرب

ايجان غربي3 103316/84412/549آذرب

26011/72226/1126اردبيل4

2280/153113/568اصفهان5

67024/44757/882البرز6

30442/02199/3116ايالم7

24371/61269/6713بوشهر8

46083/051562/841تهران9

10760/71306/1825چهارمحال و بختياري10

29241/94202/0831خراسان جنوبي11

118157/8226/4123خراسان رضوي12

26171/73218/3620خراسان شمالي13

62294/1298/6619خوزستان14

35552/35178/9518زنجان15

25951/722319/855سمنان16

52303/46122/9030سيستان وبلوچستان17

126638/3816/4222فارس18

12610/83296/3824قزوين19

25861/712434/583قم20

48073/181410/4812كردستان21

54413/60105/5327كرمان22

52183/45139/1117كرمانشاه23

33352/21189/4415كهگيلويه وبويراحمد24

24561/63256/5921گلستان25

106217/03330/894گيالن26

54113/58119/6314لرستان27

65384/33817/197مازندران28

68904/56618/886مركزي29

20311/34274/2928هرمزگان30

42582/821612/2111همدان31

17121/13284/0229يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

632633
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تعداد كشته و زخمی تصادف 

برون شهری در هر ده كيلومتر 

راه  استان در سال  1397 )نفر(

رتبه

انواع مواد مخدر كشف 

شده در سال  1397 

)كيلوگرم(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-789472100-7/38کل کشور1

ايجان شرقي2 10/55830070/3823آذرب

ايجان غربي3 13/35491401/1614آذرب

5/162219250/2428اردبيل4

0/4131379954/817اصفهان5

56/491111331/4112البرز6

10/5874380/0631ايالم7

6/6120164112/0810بوشهر8

18/373456025/786تهران9

4/142625050/3224چهارمحال و بختياري10

2/4430675308/554خراسان جنوبي11

8/6713315494/009خراسان رضوي12

7/551720660/2627خراسان شمالي13

4/8423105951/3413خوزستان14

7/241913320/1729زنجان15

9/411186401/0915سمنان16

4/462521493427/231سيستان وبلوچستان17

8/1014470855/965فارس18

3/272824450/3125قزوين19

19/23266170/8417قم20

9/53109160/1230كردستان21

4/612411188314/172كرمان22

7/641624370/3126كرمانشاه23

7/501853620/6820كهگيلويه وبويراحمد24

6/2321152581/9311گلستان25

12/76635690/4522گيالن26

8/061577550/9816لرستان27

9/78950400/6421مازندران28

13/33565350/8318مركزي29

2/6029713359/043هرمزگان30

9/081261310/7819همدان31

3/8327323024/098يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

634635
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تعداد دستگيرشدگان در 

ارتباط با كشف مواد 

مخدر )توليد، توزیع و 

مصرف( در سال  1397 

)نفر(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

 تعداد شعبه های فعال  

دادگاه های عمومی در صد هزار 

نفر جمعيت  در سال  1397 

)شعبه(

رتبه

-3/86-432144100کل کشور1

ايجان شرقي2 112102/59144/1216آذرب

ايجان غربي3 116702/70103/6024آذرب

77181/79174/5810اردبيل4

288076/6733/5925اصفهان5

292026/7623/4127البرز6

16430/38316/081ايالم7

33630/78273/8919بوشهر8

10353723/9613/6723تهران9

29080/67285/993چهارمحال و بختياري10

63821/48214/4012خراسان جنوبي11

269476/2453/6922خراسان رضوي12

27990/65295/544خراسان شمالي13

112152/60133/2928خوزستان14

47211/09243/7821زنجان15

43821/01255/992سمنان16

101492/35161/7531سيستان وبلوچستان17

187754/3463/4926فارس18

51291/19234/678قزوين19

146353/3993/9318قم20

39480/91264/2714كردستان21

107492/49153/1329كرمان22

75951/76184/3013كرمانشاه23

17640/41304/639كهگيلويه وبويراحمد24

116002/68123/7920گلستان25

271216/2844/826گيالن26

63911/48204/2615لرستان27

154423/5785/395مازندران28

176424/0874/817مركزي29

61531/42222/8530هرمزگان30

116122/69114/0317همدان31

69351/60194/5411يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

636637
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 تعداد شعبه های فعال  

دادگاه های تجدیدنظر 

در یك ميليون نفر 

جمعيت  در سال  1397 

)شعبه(

رتبه

تعداد قتل واقع شده در 

حوزه استحفاظی نيروی 

انتظامی به ازای هر یك 

ميليون نفر جمعيت در 

سال  1397 )نفر(

رتبه

 تعداد تصادفات درون 

شهری در ده هزار نفر 

جمعيت در سال  1397 

)فقره(

رتبه

-116/42-21/87-8/08کل کشور1

ايجان شرقي2 10/291113/302736/1027آذرب

ايجان غربي3 7/452117/281863/2116آذرب

10/861017/841666/5915اردبيل4

6/872518/7115126/7510اصفهان5

6/042916/3420315/201البرز6

16/89228/724161/728ايالم7

9/101721/511355/8320بوشهر8

6/452616/8719176/057تهران9

13/42322/701122/3529چهارمحال و بختياري10

7/54207/543053/4721خراسان جنوبي11

7/212319/5114197/715خراسان رضوي12

11/31614/712456/9318خراسان شمالي13

5/803044/502121/6511خوزستان14

9/231623/999106/7712زنجان15

19/07112/2629251/592سمنان16

4/123161/13121/4531سيستان وبلوچستان17

7/062424/80852/6622فارس18

9/951223/721044/5325قزوين19

9/651515/5923194/546قم20

9/751417/671760/4717كردستان21

6/142826/11787/6313كرمان22

12/64427/81650/3124كرمانشاه23

10/90921/801267/8514كهگيلويه وبويراحمد24

8/831828/05531/3928گلستان25

9/791313/7126159/109گيالن26

8/411933/09356/0219لرستان27

11/08715/872243/8826مازندران28

10/99812/3628227/433مركزي29

6/452713/972522/2830هرمزگان30

7/382215/9021201/794همدان31

12/6255/893150/3823يزد32

638

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

639640
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تعداد تصادفات برون 

شهری  در ده هزار نفر 

جمعيت در سال  1397 

)فقره(

رتبه

انواع مواد مخدر كشف 

شده به ازای هر هزار 

نفر جمعيت در سال  

1397 )كيلوگرم(

رتبه

تعداد دستگير شدگان 

مواد مخدر در ده هزار 

نفر جمعيت در سال   

1397 )نفر(

رتبه

-52/65-96/18-27/98کل کشور1

ايجان شرقي2 31/09167/552928/1326آذرب

ايجان غربي3 30/141727/231934/7621آذرب

25/392014/932559/889اردبيل4

27/151872/521154/9912اصفهان5

27/051939/5316103/704البرز6

47/1157/403027/7528ايالم7

31/9715135/74627/8227بوشهر8

12/243133/441875/936تهران9

19/592625/852030/0125چهارمحال و بختياري10

33/4914848/37180/185خراسان جنوبي11

13/902947/361340/4515خراسان رضوي12

35/241023/372131/6624خراسان شمالي13

25/362121/932223/2131خوزستان14

43/45612/292843/5514زنجان15

82/482117/71759/7010سمنان16

13/7630738/10234/8520سيستان وبلوچستان17

21/862494/95837/8618فارس18

22/852318/712339/2416قزوين19

37/05849/1212108/652قم20

34/59125/583124/0629كردستان21

23/2622343/62433/0123كرمان22

33/631312/322738/4017كرمانشاه23

59/84473/051024/0330كهگيلويه وبويراحمد24

15/212879/26960/268گلستان25

105/61113/9826106/233گيالن26

38/79743/491535/8419لرستان27

36/99915/092446/2513مازندران28

71/63344/8814121/171مركزي29

21/0725383/32333/0622هرمزگان30

35/031134/821765/947همدان31

16/5827271/67558/3311يزد32

641642643

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد مراکز آسیب های 

اجتماعی دولتی و غیر 

دولتی تحت پوشش معاونت 

اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور در سال 1397 

)مرکز(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد افراد خدمت  گیرنده 

در مراکز آسیب های 

اجتماعی دولتی و غیر 

دولتی تحت پوشش معاونت 

اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور در سال 1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-881818100-1731100کل کشور1

ايجان شرقي2 834/795302783/438آذرب

ايجان غربي3 533/0614204452/3216آذرب

372/1424197342/2418اردبيل4

744/278270673/0711اصفهان5

321/8527147041/6719البرز6

362/082592301/0525ايالم7

452/6018126061/4321بوشهر8

1156/641779008/834تهران9

402/312260870/6928چهارمحال و بختياري10

583/3511201252/2817خراسان جنوبي11

875/03410243811/622خراسان رضوي12

392/252386140/9827خراسان شمالي13

1076/183302533/439خوزستان14

271/5628120831/3722زنجان15

211/213157740/6529سمنان16

774/457239022/7113سيستان وبلوچستان17

1086/242822269/323فارس18

362/0825298463/3810قزوين19

221/2730115581/3123قم20

492/831650890/5830كردستان21

784/516239142/7112كرمان22

583/3511317223/607كرمانشاه23

271/562840610/4631كهگيلويه وبويراحمد24

633/6410208082/3615گلستان25

583/3511387444/395گيالن26

472/721791111/0326لرستان27

714/10911766713/341مازندران28

442/5420215862/4514مركزي29

512/9515114351/3024هرمزگان30

432/4821387374/396همدان31

452/6018140741/6020يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

644645
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تعداد مراکزنگهداری 

کودکان بی سرپرست 

دولتی و غیر دولتی تحت 

پوشش معاونت اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور در 

سال 1397 )مرکز(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد افراد خدمت  گیرنده 

در مراکزنگهداری کودکان 

بی سرپرست دولتی و غیر 

دولتی تحت پوشش معاونت 

اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور در سال 1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-26182100-663100کل کشور1

ايجان شرقي2 243/62918717/154آذرب

ايجان غربي3 203/02117642/929آذرب

71/06231900/7330اردبيل4

406/03411134/255اصفهان5

253/7788673/318البرز6

20/3031670/2631ايالم7

50/75284121/5719بوشهر8

7711/612339912/983تهران9

71/06233951/5121چهارمحال و بختياري10

243/6294931/8814خراسان جنوبي11

10716/141413715/801خراسان رضوي12

142/11166362/4311خراسان شمالي13

121/81184511/7216خوزستان14

50/75282731/0426زنجان15

81/21202540/9727سمنان16

152/26154781/8315سيستان وبلوچستان17

274/0769753/727فارس18

60/90264031/5420قزوين19

81/21202050/7829قم20

131/96173331/2723كردستان21

6810/263353713/512كرمان22

60/90262190/8428كرمانشاه23

40/60303011/1524كهگيلويه وبويراحمد24

274/0765782/2112گلستان25

385/73510854/146گيالن26

81/21206702/5610لرستان27

182/71125242/0013مازندران28

91/36192931/1225مركزي29

71/06233811/4622هرمزگان30

162/41134291/6418همدان31

162/41134491/7117يزد32

646647

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد مهد  کودک های 

دولتی و غیر دولتی تحت 

پوشش معاونت اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور در 

سال 1397 )مهد کودک(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کودکان در مهد  

کودک های دولتی و غیر 

دولتی تحت پوشش معاونت 

اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور در سال 1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-666724100-15116100کل کشور1

ايجان شرقي2 9966/594476417/153آذرب

ايجان غربي3 7404/909250603/7610آذرب

3852/5513118081/7719اردبيل4

7474/948398585/984اصفهان5

2871/9023135782/0417البرز6

3212/1219115161/7321ايالم7

2101/392689581/3425بوشهر8

7905/236578148/672تهران9

3402/251799461/4923چهارمحال و بختياري10

2891/9122107931/6222خراسان جنوبي11

13939/2218368512/551خراسان رضوي12

2231/482583481/2527خراسان شمالي13

8635/715377695/666خوزستان14

1551/032759730/9031زنجان15

1330/882887391/3126سمنان16

11227/422311464/677سيستان وبلوچستان17

11217/423398135/975فارس18

1120/743061560/9230قزوين19

840/563180881/2128قم20

3402/2517121821/8318كردستان21

6694/4310272284/089كرمان22

3092/0421230003/4511كرمانشاه23

3502/3216152692/2914كهگيلويه وبويراحمد24

2491/652495891/4424گلستان25

4963/2811145282/1816گيالن26

3622/3915150302/2515لرستان27

7805/167280094/208مازندران28

1250/832978081/1729مركزي29

4362/8812183142/7512هرمزگان30

3712/4514172992/5913همدان31

3182/1020117791/7720يزد32

648

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

649
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تعداد واحدهای 

ارائه دهنده خدمات 

توانبخشی تحت پوشش 

بهزیستی )جمع دولتی و 

غیردولتی(  در سال 1397 

)واحد(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مراکز ترک اعتیاد دولتی و 

غیر دولتی تحت پوشش 

معاونت پیشگیری سازمان 

بهزیستی کشور در سال 

1397 )مرکز(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-2900100-1294100کل کشور1

ايجان شرقي2 735/644943/2411آذرب

ايجان غربي3 604/648531/8319آذرب

221/7021280/9729اردبيل4

1138/7311535/284اصفهان5

262/01181334/598البرز6

171/3127190/6631ايالم7

161/2429311/0726بوشهر8

1068/19239613/662تهران9

493/7911301/0328چهارمحال و بختياري10

362/7814311/0726خراسان جنوبي11

715/49541514/311خراسان رضوي12

201/5523993/4110خراسان شمالي13

906/9631595/483خوزستان14

141/0830321/1025زنجان15

262/0118361/2422سمنان16

302/3217792/7213سيستان وبلوچستان17

584/4891374/727فارس18

221/7021401/3821قزوين19

191/4724331/1424قم20

181/3925280/9729كردستان21

403/0913852/9312كرمان22

312/4016541/8617كرمانشاه23

181/3925341/1723كهگيلويه وبويراحمد24

564/33101043/599گلستان25

332/55151414/866گيالن26

453/4812692/3815لرستان27

644/9571505/175مازندران28

231/7820541/8617مركزي29

110/8531772/6614هرمزگان30

171/3127632/1716همدان31

705/416431/4820يزد32

650

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد خانوارهای 

مستمری بگیر معاونت 

اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور در سال 1397 

)خانوار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد خانوارهای 

مستمری بگیر معاونت 

توانبخشی سازمان بهزیستی 

کشور در سال 1397 

)خانوار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-810453100-267357100کل کشور1

ايجان شرقي2 225678/442545296/734آذرب

ايجان غربي3 79312/9712317693/929آذرب

50181/8820126011/5523اردبيل4

102783/849320583/968اصفهان5

33321/2527169842/1017البرز6

58052/1716103701/2828ايالم7

54322/031792981/1529بوشهر8

154695/796792979/781تهران9

37371/4026104741/2927چهارمحال و بختياري10

28471/0629117911/4525خراسان جنوبي11

168106/293616307/603خراسان رضوي12

40771/5223140391/7320خراسان شمالي13

3208812/001507526/265خوزستان14

38871/4525110711/3726زنجان15

17240/643176080/9430سمنان16

159075/955288723/5611سيستان وبلوچستان17

133615/007623477/692فارس18

39671/4824178382/2016قزوين19

19150/723061170/7531قم20

52871/9818184372/2715كردستان21

124344/658451515/576كرمان22

72712/7213280693/4613كرمانشاه23

65852/4615119891/4824كهگيلويه وبويراحمد24

52231/9519285423/5212گلستان25

96943/6311271123/3514گيالن26

97053/6310298503/6810لرستان27

166516/234340804/217مازندران28

45721/7121133901/6522مركزي29

66482/4914145561/8019هرمزگان30

41451/5522162272/0018همدان31

29901/1228136051/6821يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

652653
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تعداد خانوار مورد حمایت 

کمیته امداد امام خمینی  در 

سال 1397 )خانوار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد خانوار با سرپرست 

زن مورد حمایت کمیته 

امداد امام خمینی  در سال 

1397 )خانوار(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1071892100-1974170100کل کشور1

ايجان شرقي2 675223/4212378613/5315آذرب

ايجان غربي3 722153/6610398763/7211آذرب

360171/8223192941/8020اردبيل4

998125/066565475/285اصفهان5

249011/2627173021/6122البرز6

285601/4525122121/1429ايالم7

383451/9422192271/7921بوشهر8

670773/4013520054/857تهران9

359291/8224169671/5824چهارمحال و بختياري10

422542/1418169741/5823خراسان جنوبي11

1505047/623937158/741خراسان رضوي12

405752/0621220822/0619خراسان شمالي13

1057985/365549395/136خوزستان14

237611/2028134961/2627زنجان15

120110/613168750/6431سمنان16

1558347/892648786/053سيستان وبلوچستان17

1582828/021850047/932فارس18

273121/3826155241/4526قزوين19

190920/9730129481/2128قم20

550532/7916275562/5716كردستان21

984304/997481354/498كرمان22

692363/5111390583/6412كرمانشاه23

408542/0720156761/4625كهگيلويه وبويراحمد24

625123/1715385213/5914گلستان25

1134885/754596165/564گيالن26

831024/218446784/179لرستان27

650373/2914403023/7610مازندران28

415772/1119244652/2818مركزي29

748153/799386673/6113هرمزگان30

442682/2417273812/5517همدان31

199971/0129101110/9430يزد32

654655

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد سالمندان مورد 

حمایت کمیته امداد امام 

خمینی  در سال 1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد ایتام مورد حمایت 

کمیته امداد امام خمینی  در 

سال 1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-288795100-1456901100کل کشور1

ايجان شرقي2 506103/4712117904/088آذرب

ايجان غربي3 477773/2813113553/9310آذرب

258501/772448631/6823اردبيل4

756355/195173396/006اصفهان5

154741/062843471/5126البرز6

221331/522532331/1229ايالم7

264421/812348661/6822بوشهر8

359662/4716187486/495تهران9

302772/082141061/4227چهارمحال و بختياري10

321932/212075002/6014خراسان جنوبي11

1176238/071203437/043خراسان رضوي12

334132/291959512/0620خراسان شمالي13

746755/136145435/047خوزستان14

179751/232730341/0530زنجان15

75770/523126650/9231سمنان16

880436/044215147/452سيستان وبلوچستان17

1173278/052232098/041فارس18

213461/472647581/6524قزوين19

135490/932944111/5325قم20

450623/091461372/1319كردستان21

715064/917203217/044كرمان22

521253/581068472/3716كرمانشاه23

297112/042252611/8221كهگيلويه وبويراحمد24

428672/941581712/8313گلستان25

1056027/25382632/8612گيالن26

691514/75897423/3711لرستان27

513733/531168802/3815مازندران28

346992/381761812/1418مركزي29

538563/709117314/069هرمزگان30

345662/371867692/3417همدان31

124980/863039171/3628يزد32

656657

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد جانبازان تحت 

پوشش بنیاد شهید و امور 

ایثارگران در سال 1397 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

مبلغ پرداختی به جانبازان 

تحت پوشش بنیاد شهید و 

امور ایثارگران در سال 

1397 )میلیون ریال(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-38432870100-582955100کل کشور1

ايجان شرقي2 236854/06713665053/569آذرب

ايجان غربي3 191933/291110704232/7913آذرب

95931/65215745831/5021اردبيل4

504378/652404528610/532اصفهان5

115721/99187372051/9219البرز6

118632/03168844282/3017ايالم7

65111/12283946001/0328بوشهر8

7719413/241494249112/861تهران9

73041/25245440821/4222چهارمحال و بختياري10

42480/73292033070/5329خراسان جنوبي11

490438/41333441868/703خراسان رضوي12

72411/24264339671/1326خراسان شمالي13

355416/10517209934/487خوزستان14

72601/25254805551/2525زنجان15

77931/34234280841/1127سمنان16

42370/73302026590/5330سيستان وبلوچستان17

405176/95425613956/664فارس18

72071/24275274171/3724قزوين19

118122/031712491413/2510قم20

92931/59229024962/3516كردستان21

196883/381012002663/1211كرمان22

213143/66917251774/496كرمانشاه23

98001/68196063221/5820كهگيلويه وبويراحمد24

136132/34157953262/0718گلستان25

228923/93814605773/808گيالن26

160522/75139713492/5315لرستان27

335295/75622109815/755مازندران28

144232/471410411582/7114مركزي29

28270/48311779140/4631هرمزگان30

175883/021210918412/8412همدان31

96851/66205380581/4023يزد32

659 658

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد افراد تحت پوشش 

بنیاد شهید و  امور 

ایثارگران در سال  1397 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد مستمری بگیران تحت 

پوشش سازمان تأمین 

اجتماعی در سال 1397 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-6515799100-384481100کل کشور1

ايجان شرقي2 124113/23103082234/736آذرب

ايجان غربي3 217375/6561303462/0015آذرب

46051/2024816271/2523اردبيل4

335108/7235818498/932اصفهان5

74551/94172898964/458البرز6

66221/7218354950/5430ايالم7

35330/9228681501/0526بوشهر8

5067613/181145293822/301تهران9

40021/0427649531/0027چهارمحال و بختياري10

28460/7430425050/6528خراسان جنوبي11

344308/9523865365/934خراسان رضوي12

42771/1125383820/5929خراسان شمالي13

261796/8144812107/393خوزستان14

48581/2622841701/2920زنجان15

41721/0926800201/2324سمنان16

59361/5420821861/2622سيستان وبلوچستان17

238126/1953422905/255فارس18

47031/22231695212/6012قزوين19

95742/4914870571/3419قم20

131843/439781401/2025كردستان21

111882/91131949682/9910كرمان22

207175/3971145691/7616كرمانشاه23

34940/9129353270/5431كهگيلويه وبويراحمد24

61341/6019935961/4418گلستان25

88262/30152567073/949گيالن26

119193/10111308922/0114لرستان27

159124/1482964464/557مازندران28

87302/27161717552/6411مركزي29

24590/6431822601/2621هرمزگان30

113342/95121074761/6517همدان31

52461/36211463092/2513يزد32

661 660

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد مستمری بگیران 

اصلی تحت پوشش سازمان 

تأمین اجتماعی در سال 

1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد مستمری بگیران تبعی 

تحت پوشش سازمان تأمین 

اجتماعی در سال 1397 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-2786698100-3729101100کل کشور1

ايجان شرقي2 1785104/7961297134/656آذرب

ايجان غربي3 776802/0813526661/8915آذرب

474291/2720341981/2324اردبيل4

3259818/7422558689/182اصفهان5

1650864/4381248104/488البرز6

194850/5231160100/5730ايالم7

400411/0726281091/0126بوشهر8

85744922/99159548921/371تهران9

387611/0427261920/9427چهارمحال و بختياري10

228850/6128196200/7028خراسان جنوبي11

2212025/9341653345/934خراسان رضوي12

218170/5929165650/5929خراسان شمالي13

2753277/3832058837/393خوزستان14

452471/2123389231/4018زنجان15

447361/2025352841/2722سمنان16

450121/2124371741/3320سيستان وبلوچستان17

1966125/2751456785/235فارس18

880922/3611814292/9212قزوين19

483391/3019387181/3919قم20

453201/2222328201/1825كردستان21

1134373/0410815312/9311كرمان22

681791/8316463901/6616كرمانشاه23

206180/5530147090/5331كهگيلويه وبويراحمد24

564411/5118371551/3321گلستان25

1500544/0291066533/839گيالن26

733331/9715575592/0714لرستان27

1698144/5571266324/547مازندران28

875332/3512842223/0210مركزي29

469981/2621352621/2723هرمزگان30

633451/7017441311/5817همدان31

743381/9914719712/5813يزد32

662663

عنوان شاخص ها ف
دي

ر
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تعداد بیمه شدگان خاص 

تحت  پوشش  سازمان تأمین  

اجتماعی در سال 1397 

)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد مراکز درمانی ملكی 

سازمان تأمین اجتماعی  در 

سال 1397 )مرکز(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-374100-4031166100کل کشور1

ايجان شرقي2 2758276/843143/748آذرب

ايجان غربي3 1509533/749102/6713آذرب

727381/801961/6025اردبيل4

3581748/892338/822اصفهان5

1373993/411082/1419البرز6

316930/793030/8031ايالم7

408551/0125102/6713بوشهر8

65825316/331379/891تهران9

671231/672161/6025چهارمحال و بختياري10

355710/882751/3427خراسان جنوبي11

2401765/965195/085خراسان رضوي12

337030/842941/0728خراسان شمالي13

1636624/068308/023خوزستان14

662021/642271/8723زنجان15

419021/042492/4116سمنان16

401251/002682/1419سيستان وبلوچستان17

2640476/554215/614فارس18

720221/7920102/6713قزوين19

635861/582341/0728قم20

893252/221582/1419كردستان21

1343593/3311174/557كرمان22

940892/331471/8723كرمانشاه23

211650/533141/0728كهگيلويه وبويراحمد24

753921/871792/4116گلستان25

1643324/087133/489گيالن26

854982/1216123/2111لرستان27

2375595/896195/085مازندران28

947642/3513112/9412مركزي29

354180/882892/4116هرمزگان30

1116122/771282/1419همدان31

736421/8318133/489يزد32

664665

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


333 
340 
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تعداد کارگاه های تحت 

پوشش سازمان تأمین 

اجتماعی در سال    1397  

)کارگاه(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد بیمه شدگان اصلی و 

تبعی تحت پوشش سازمان 

تأمین اجتماعی  در سال 

1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-36454181100-1299981100کل کشور1

ايجان شرقي2 504963/88717758664/876آذرب

ايجان غربي3 393803/031110783782/9610آذرب

237311/83165174051/4224اردبيل4

1083148/33228193057/732اصفهان5

311072/391211236813/089البرز6

81560/63312588120/7131ايالم7

216221/66188814502/4212بوشهر8

23830218/331771221921/161تهران9

130321/00274032401/1127چهارمحال و بختياري10

126230/97283172140/8728خراسان جنوبي11

873976/72423937256/574خراسان رضوي12

112270/86292905130/8029خراسان شمالي13

828606/37525091336/883خوزستان14

149431/15254569091/2525زنجان15

174021/34234091941/1226سمنان16

183351/41216814191/8717سيستان وبلوچستان17

755605/81618593085/105فارس18

180001/38226452951/7721قزوين19

143651/11266841861/8816قم20

169101/30245351741/4723كردستان21

501263/86812367043/398كرمان22

184451/42206470341/7719كرمانشاه23

110320/85302746700/7530كهگيلويه وبويراحمد24

472133/6396810561/8718گلستان25

395363/04109619602/6411گيالن26

192311/48196054101/6622لرستان27

1076448/28316251514/467مازندران28

235571/81177739752/1214مركزي29

291802/24138763852/4013هرمزگان30

242191/86156457051/7720همدان31

260362/00147737052/1215يزد32

666

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد بیمه شدگان اصلی 

تحت پوشش سازمان تأمین 

اجتماعی  در سال 1397 ) 

نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

بیمه شدگان تحت پوشش 

سازمان بیمه سالمت ایران 

در سال 1397)نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-41262832100-13995360100کل کشور1

ايجان شرقي2 6823904/88622019065/347آذرب

ايجان غربي3 3784292/701123173225/626آذرب

1849821/32248337862/0218اردبيل4

11065707/91217248644/188اصفهان5

4442703/1797313211/7719البرز6

1032370/74293801450/9229ايالم7

3201172/29124498281/0928بوشهر8

324358923/18138559079/342تهران9

1501851/07276213571/5121چهارمحال و بختياري10

1148480/82285037311/2226خراسان جنوبي11

8827096/31340138379/731خراسان رضوي12

1021400/73306880971/6720خراسان شمالي13

8553666/11425100556/084خوزستان14

1820391/30256056241/4722زنجان15

1600561/14262312370/5631سمنان16

2024561/452223174625/625سيستان وبلوچستان17

7399985/29529768627/213فارس18

2397231/71195460061/3225قزوين19

2335731/67205503221/3324قم20

2003201/432311319512/7416كردستان21

4616873/30816965304/119كرمان22

2457351/761712558653/0412كرمانشاه23

965380/69314981331/2127كهگيلويه وبويراحمد24

2499571/791612546903/0413گلستان25

4121562/941014181853/4411گيالن26

2146501/532111922582/8914لرستان27

6460194/62716027893/8810مازندران28

2980262/13145957581/4423مركزي29

3179262/271310804052/6217هرمزگان30

2400331/721811654862/8215همدان31

2856362/04153111140/7530يزد32

669

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

668
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حقوق بگیران صندوق 

بازنشستگی کشوری  در 

سال 1397 )نفر(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد حقوق بگیران جدید 

صندوق بازنشستگی کشوری 

در سال 1397 )مرکز(

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-62390100-1429861100کل کشور1

ايجان شرقي2 726745/08640646/513آذرب

ايجان غربي3 474413/321021113/3810آذرب

194571/362011931/9118اردبيل4

985396/89339956/404اصفهان5

332752/331213882/2215البرز6

110420/77307361/1830ايالم7

153231/07269591/5423بوشهر8

30694021/471832713/351تهران9

154121/082410991/7619چهارمحال و بختياري10

150641/052710091/6221خراسان جنوبي11

1081367/56252118/352خراسان رضوي12

109550/77318141/3028خراسان شمالي13

619624/33828274/537خوزستان14

176801/24229571/5325زنجان15

193451/35216921/1131سمنان16

250891/751713092/1017سيستان وبلوچستان17

976676/83439696/365فارس18

175911/23237511/2029قزوين19

135700/95289201/4726قم20

229571/611913562/1716كردستان21

532583/72926394/238كرمان22

356052/491116612/6612كرمانشاه23

125570/88298251/3227كهگيلويه وبويراحمد24

292152/041415972/5614گلستان25

665434/65724593/949گيالن26

286022/001516262/6113لرستان27

741205/18532085/146مازندران28

268491/88169771/5722مركزي29

153651/072510571/6920هرمزگان30

331822/321316952/7211همدان31

244461/71189591/5423يزد32

670

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

671
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تعداد کارگاه های تحت پوشش 

سازمان تأمین اجتماعی به ازای هر 

هزار نفر جمعیت در سال 1397 

)کارگاه(

رتبه

تعداد بیمه شدگان اصلی تحت 

پوشش سازمان تأمین اجتماعی به 

ازای هرهزار نفر جمعیت در سال    

1397  )نفر(

رتبه

-170/50-15/84کل کشور1

ايجان شرقي2 12/6724171/2412آذرب

ايجان غربي3 11/7325112/7330آذرب

18/416143/5120اردبيل4

20/675211/225اصفهان5

11/0526157/7716البرز6

13/7818174/3910ايالم7

17/887264/781بوشهر8

17/488237/873تهران9

13/4521154/9917چهارمحال و بختياري10

15/8611144/2819خراسان جنوبي11

13/1222132/5023خراسان رضوي12

12/7023115/5429خراسان شمالي13

17/159177/069خوزستان14

13/7917167/9314زنجان15

23/713218/064سمنان16

6/303169/5231سيستان وبلوچستان17

15/2415149/2218فارس18

13/7719183/418قزوين19

10/6628173/4011قم20

10/3029122/0727كردستان21

15/3914141/8021كرمان22

9/3330124/2326كرمانشاه23

15/0316131/5224كهگيلويه وبويراحمد24

24/532129/8525گلستان25

15/4913161/4415گيالن26

10/7927120/3928لرستان27

32/241193/487مازندران28

16/1810204/696مركزي29

15/6812170/8413هرمزگان30

13/7520136/3022همدان31

21/904240/232يزد32

672673

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد بیمه شدگان تحت 

پوشش سازمان بیمه 

سالمت ایران به ازای

 هر  هزار نفر جمعیت در 

سال 1397  )نفر(

رتبه

تعداد افراد تحت 

پوشش بنیاد شهید و  

امور ایثارگران به ازاء 

هر هزار نفر جمعیت در 

سال    1397  )نفر(

رتبه

تعداد جانبازان تحت 

پوشش بنیاد شهید و 

امور ایثارگران  به ازاء 

هر هزار نفر جمعیت در 

سال 1397  )نفر(

رتبه

-7/10-4/68-502/69کل کشور1

ايجان شرقي2 552/55193/11275/9422آذرب

ايجان غربي3 690/3036/4865/7223آذرب

646/8593/57237/4416اردبيل4

329/24276/4089/638اصفهان5

259/70312/65294/1129البرز6

642/141011/19120/041ايالم7

372/07262/92285/3927بوشهر8

282/77293/72205/6625تهران9

641/24114/13197/5415چهارمحال و بختياري10

632/83133/58225/3428خراسان جنوبي11

602/50145/17127/3617خراسان رضوي12

778/3924/84138/1912خراسان شمالي13

519/57215/42117/3618خوزستان14

558/69174/48176/7020زنجان15

315/04285/681010/624سمنان16

795/8312/04301/4631سيستان وبلوچستان17

600/29154/80148/1713فارس18

417/76233/60215/5126قزوين19

408/55257/1148/7711قم20

689/7948/0335/6624كردستان21

521/05203/44256/0521كرمان22

634/921210/47210/783كرمانشاه23

678/6654/761613/352كهگيلويه وبويراحمد24

651/7983/19267/0719گلستان25

555/50183/46248/9710گيالن26

668/6866/6859/009لرستان27

480/02224/771510/045مازندران28

409/17246/0099/917مركزي29

580/55161/32311/5230هرمزگان30

661/8376/4479/996همدان31

261/66304/41188/1514يزد32

676 674675

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وزان  تعداد کل دانش آم

کلیه مقاطع )بدون 

استثنايي، پیش دبستاني، 

ايثارگران و بزرگسال( 

در سال تحصیلي 

1397-98

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان   تعداد کل دانش آم

دختر کلیه مقاطع )بدون 

استثنايي، پیش دبستاني، 

ايثارگران و بزرگسال( 

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-6778572100-13998025100کل کشور1

ايجان شرقي2 6652464/7573185394/707آذرب

ايجان غربي3 5906894/2282810724/158آذرب

2177421/56221036761/5323اردبيل4

8372075/9844108756/064اصفهان5

4499843/21112186053/2211البرز6

993500/7131481100/7131ايالم7

2102791/50241020091/5024بوشهر8

204278414/59199913714/741تهران9

1780361/2725872111/2925چهارمحال و بختياري10

1541161/1028748131/1028خراسان جنوبي11

12283278/7825961788/802خراسان رضوي12

1673721/2027805761/1927خراسان شمالي13

9533676/8134582206/763خوزستان14

1766121/2626843461/2426زنجان15

1135780/8130554940/8230سمنان16

6989794/9963281734/846سيستان وبلوچستان17

8337295/9654069306/005فارس18

2171291/55231044491/5422قزوين19

2391421/71191177351/7419قم20

2713471/94181296551/9118كردستان21

5764664/1292800294/139كرمان22

3137412/24151490992/2015كرمانشاه23

1421041/0229688421/0229كهگيلويه وبويراحمد24

3456052/47141677582/4714گلستان25

3648432/61131787452/6412گيالن26

3127292/23161490712/2016لرستان27

4956433/54102451613/6210مازندران28

2293821/64201115431/6520مركزي29

3653232/61121766072/6113هرمزگان30

2796682/00171344071/9817همدان31

2275061/63211115071/6421يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

677678

http://simabar.golestanmporg.ir/


843 
348 

  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانب                                       آموزش                           

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 7931-7931 هایهای فصل آموزش در سالشاخص  -71

 

وزان   تعداد کل دانش آم

پسر کلیه مقاطع )بدون 

استثنايي، پیش دبستاني، 

ايثارگران و بزرگسال(  

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل معلمان در

 کلیه مقاطع )بدون 

استثنايي، پیش دبستاني، 

ايثارگران و بزرگسال(  

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-533635100-7219453100کل کشور1

ايجان شرقي2 3467074/807252514/736آذرب

ايجان غربي3 3096174/298216334/0510آذرب

1140661/5822110992/0819اردبيل4

4263325/915288905/415اصفهان5

2313793/2011130722/4516البرز6

512400/713168051/2830ايالم7

1082701/502475431/4127بوشهر8

104364714/4615786610/841تهران9

908251/262688921/6720چهارمحال و بختياري10

793031/102879671/4924خراسان جنوبي11

6321498/762462318/662خراسان رضوي12

867961/202785101/5922خراسان شمالي13

4951476/863328506/164خوزستان14

922661/282584241/5823زنجان15

580840/803044930/8431سمنان16

3708065/146223854/199سيستان وبلوچستان17

4267995/914344866/463فارس18

1126801/562377131/4526قزوين19

1214071/681978181/4725قم20

1416921/9618146962/7514كردستان21

2964374/119239874/507كرمان22

1646422/2815160383/0112كرمانشاه23

732621/012986081/6121كهگيلويه وبويراحمد24

1778472/4614123012/3118گلستان25

1860982/5813165323/1011گيالن26

1636582/2716152142/8513لرستان27

2504823/4710229424/308مازندران28

1178391/632073361/3728مركزي29

1887162/6112138652/6015هرمزگان30

1452612/0117128522/4117همدان31

1159991/612173361/3728يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

679680
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تعداد کل کارکنان مديريت 

و کیفیت بخشي در کلیه 

مقاطع )بدون استثنايي، 

پیش دبستاني، ايثارگران و 

بزرگسال(  در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل معلمان و کارکنان 

مديريت و کیفیت بخشي کلیه 

مقاطع )بدون استثنايي، پیش 

دبستاني، ايثارگران و 

بزرگسال(  در سال تحصیلي 

1397-98

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-744052100-210417100کل کشور1

ايجان شرقي2 93084/427345594/646آذرب

ايجان غربي3 70733/3610287063/8610آذرب

38151/8119149142/0019اردبيل4

126506/015415405/585اصفهان5

57162/7211187882/5316البرز6

20110/963088161/1830ايالم7

32031/5224107461/4429بوشهر8

2534212/0418320811/181تهران9

29371/4026118291/5920چهارمحال و بختياري10

28811/3729108481/4627خراسان جنوبي11

188918/982651228/752خراسان رضوي12

30941/4725116041/5621خراسان شمالي13

151197/193479696/454خوزستان14

28951/3827113191/5223زنجان15

18870/903163800/8631سمنان16

84484/019308334/149سيستان وبلوچستان17

142866/794487726/553فارس18

35921/7121113051/5224قزوين19

34051/6223112231/5125قم20

48652/3116195612/6314كردستان21

96314/586336184/527كرمان22

52812/5115213192/8712كرمانشاه23

28821/3728114901/5422كهگيلويه وبويراحمد24

44762/1317167772/2518گلستان25

56172/6712221492/9811گيالن26

56122/6713208262/8013لرستان27

84644/028314064/228مازندران28

36651/7420110011/4826مركزي29

55832/6514194482/6115هرمزگان30

43402/0618171922/3117همدان31

34481/6422107841/4528يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

681682
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وزان  تعداد کل دانش آم

استثنايي دختر  در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان   تعداد کل دانش آم

استثنايي پسر  در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-49127100-29896100کل کشور1

ايجان شرقي2 14634/89725045/107آذرب

ايجان غربي3 8983/001015923/2411آذرب

5521/85209862/0117اردبيل4

20036/70430596/234اصفهان5

8672/901110802/2015البرز6

2160/72313520/7231ايالم7

4511/51257401/5125بوشهر8

378112/651578111/771تهران9

4631/55247941/6224چهارمحال و بختياري10

5571/86199882/0116خراسان جنوبي11

300810/062514010/462خراسان رضوي12

4911/64228101/6522خراسان شمالي13

16815/62528295/765خوزستان14

3561/19285841/1929زنجان15

2740/92304230/8630سمنان16

10373/47819233/918سيستان وبلوچستان17

21167/08332296/573فارس18

4101/37276871/4026قزوين19

6422/15169661/9720قم20

4761/59239151/8621كردستان21

15375/14625605/216كرمان22

5721/91189761/9919كرمانشاه23

3491/17296101/2428كهگيلويه وبويراحمد24

7092/371411992/4413گلستان25

8502/841314763/0012گيالن26

7062/361510962/2314لرستان27

10303/45917643/599مازندران28

4291/43266781/3827مركزي29

8512/851215983/2510هرمزگان30

5891/97179812/0018همدان31

5321/78218071/6423يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

683684
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وزان   تعداد کل دانش آم

استثنايي   در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان   تعداد کل دانش آم

پیش دبستاني پسر  در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-519790100-79023100کل کشور1

ايجان شرقي2 39675/027332626/404آذرب

ايجان غربي3 24903/1510236434/559آذرب

15381/952084001/6224اردبيل4

50626/414295695/696اصفهان5

19472/461386591/6723البرز6

5680/723152371/0130ايالم7

11911/512591521/7619بوشهر8

956212/101345726/653تهران9

12571/592487431/6822چهارمحال و بختياري10

15451/961970151/3526خراسان جنوبي11

814810/312331596/385خراسان رضوي12

13011/652384001/6224خراسان شمالي13

45105/7155436310/461خوزستان14

9401/192963951/2327زنجان15

6970/883052891/0229سمنان16

29603/758367347/072سيستان وبلوچستان17

53456/763267515/158فارس18

10971/3927110462/1317قزوين19

16082/031648360/9331قم20

13911/7621127742/4614كردستان21

40975/186277305/337كرمان22

15481/9618111692/1516كرمانشاه23

9591/212859381/1428كهگيلويه وبويراحمد24

19082/4114141062/7113گلستان25

23262/9412122072/3515گيالن26

18022/2815145762/8012لرستان27

27943/549214854/1310مازندران28

11071/402690621/7421مركزي29

24493/1011167293/2211هرمزگان30

15701/991796511/8618همدان31

13391/692291381/7620يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

685686

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان   تعداد کل دانش آم

پیش دبستاني دختر  در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان  تعداد کل دانش آم

پیش دبستاني  در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1019565100-499775100کل کشور1

ايجان شرقي2 310676/225643296/315آذرب

ايجان غربي3 217384/359453814/459آذرب

77001/5425161001/5825اردبيل4

281525/636577215/666اصفهان5

93971/8818180561/7720البرز6

49400/9929101771/0030ايالم7

85711/7122177231/7421بوشهر8

342986/863688706/753تهران9

84161/6823171591/6823چهارمحال و بختياري10

67731/3626137881/3526خراسان جنوبي11

320376/414651966/394خراسان رضوي12

78481/5724162481/5924خراسان شمالي13

5277010/56110713310/511خوزستان14

58131/1628122081/2027زنجان15

49020/9830101911/0029سمنان16

361477/232728817/152سيستان وبلوچستان17

255995/128523505/138فارس18

104592/0916215052/1116قزوين19

48450/973196810/9531قم20

119592/3915247332/4314كردستان21

266115/327543415/337كرمان22

100852/0217212542/0817كرمانشاه23

59301/1927118681/1628كهگيلويه وبويراحمد24

137862/7613278922/7413گلستان25

121422/4314243492/3915گيالن26

144972/9012290732/8512لرستان27

201214/0310416064/0810مازندران28

86381/7321177001/7422مركزي29

162643/2511329933/2411هرمزگان30

93331/8719189841/8618همدان31

89371/7920180751/7719يزد32

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر

687688

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان   تعداد کل دانش آم

ابتدايي دختر در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان   تعداد کل دانش آم

ابتدايي پسر در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-4153325100-3916102100کل کشور1

ايجان شرقي2 1833154/6871956814/717آذرب

ايجان غربي3 1679154/2981788934/318آذرب

594731/5223644881/5522اردبيل4

2267975/7952401465/786اصفهان5

1209833/09111292453/1111البرز6

265060/6831282130/6831ايالم7

599041/5322639101/5423بوشهر8

54923414/03158303014/041تهران9

497931/2725519081/2526چهارمحال و بختياري10

430171/1028453381/0928خراسان جنوبي11

3556499/0823743419/012خراسان رضوي12

482731/2327513361/2427خراسان شمالي13

2751417/0332902376/993خوزستان14

496071/2726525851/2725زنجان15

311140/7930323220/7830سمنان16

2266705/7962436445/875سيستان وبلوچستان17

2301735/8842449285/904فارس18

588941/5024631101/5224قزوين19

680821/7419714941/7219قم20

756941/9318796521/9218كردستان21

1626034/1591738774/199كرمان22

843682/1516907102/1816كرمانشاه23

407171/0429423741/0229كهگيلويه وبويراحمد24

1025122/62131068852/5713گلستان25

921362/3514971412/3414گيالن26

866032/2115931902/2415لرستان27

1293243/30101341673/2310مازندران28

615921/5721656731/5821مركزي29

1054962/69121122362/7012هرمزگان30

786062/0117831762/0017همدان31

659111/6820693951/6720يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

689690

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان  تعداد دانش آم

ابتدايي در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان  تعداد دانش آم

دختر دوره اول متوسطه 

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1594387100-8069427100کل کشور1

ايجان شرقي2 3789964/707759274/766آذرب

ايجان غربي3 3468084/308648484/077آذرب

1239611/5422250981/5722اردبيل4

4669435/796972446/104اصفهان5

2502283/1011533373/3511البرز6

547190/6831119690/7531ايالم7

1238141/5323238031/4924بوشهر8

113226414/03124301915/241تهران9

1017011/2626207151/3025چهارمحال و بختياري10

883551/0928175391/1028خراسان جنوبي11

7299909/0521397488/762خراسان رضوي12

996091/2327189431/1927خراسان شمالي13

5653787/0131036296/503خوزستان14

1021921/2725197611/2426زنجان15

634360/7930132680/8330سمنان16

4703145/835639044/019سيستان وبلوچستان17

4751015/894964506/055فارس18

1220041/5124255891/6021قزوين19

1395761/7319276881/7419قم20

1553461/9318314921/9818كردستان21

3364804/179641024/028كرمان22

1750782/1716364142/2815كرمانشاه23

830911/0329155870/9829كهگيلويه وبويراحمد24

2093972/5913389222/4414گلستان25

1892772/3514446952/8012گيالن26

1797932/2315356492/2416لرستان27

2634913/2710603723/7910مازندران28

1272651/5821274881/7220مركزي29

2177322/7012404252/5413هرمزگان30

1617822/0017319402/0017همدان31

1353061/6820248221/5623يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

692 691

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان پسر  تعداد دانش آم

دوره اول متوسطه در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان  تعداد کل دانش آم

دوره اول متوسطه در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-3310987100-1716600100کل کشور1

ايجان شرقي2 831384/8461590654/806آذرب

ايجان غربي3 742474/3381390954/208آذرب

273451/5922524431/5822اردبيل4

1018615/9341991056/014اصفهان5

567083/30111100453/3211البرز6

126160/7331245850/7431ايالم7

252471/4724490501/4824بوشهر8

25395914/79149697815/011تهران9

217331/2725424481/2825چهارمحال و بختياري10

186681/0928362071/0928خراسان جنوبي11

1502668/7522900148/762خراسان رضوي12

208471/2127397901/2027خراسان شمالي13

1159316/7532195606/633خوزستان14

217311/2726414921/2526زنجان15

142190/8330274870/8330سمنان16

767834/4771406874/257سيستان وبلوچستان17

1011375/8951975875/975فارس18

276601/6121532491/6121قزوين19

285421/6620562301/7020قم20

349072/0318663992/0118كردستان21

680213/9691321233/999كرمان22

404722/3615768862/3215كرمانشاه23

169950/9929325820/9829كهگيلويه وبويراحمد24

419492/4414808712/4414گلستان25

466662/7212913612/7612گيالن26

391462/2816747952/2616لرستان27

621773/62101225493/7010مازندران28

290931/6919565811/7119مركزي29

435542/5413839792/5413هرمزگان30

349222/0317668622/0217همدان31

260601/5223508821/5423يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

693694

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان  تعداد دانش آم

دختر دوره دوم متوسطه 

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان پسر  تعداد دانش آم

دوره دوم متوسطه در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1365295100-1277371100کل کشور1

ايجان شرقي2 599084/696687985/046آذرب

ايجان غربي3 487073/819577174/237آذرب

192411/5123225311/6520اردبيل4

872176/833848696/224اصفهان5

444303/4810456763/3511البرز6

98420/7731109260/8031ايالم7

183021/4324193671/4224بوشهر8

20809416/29120807115/241تهران9

167031/3125172521/2626چهارمحال و بختياري10

143781/1327155421/1427خراسان جنوبي11

1016607/9621088707/972خراسان رضوي12

136631/0728149831/1028خراسان شمالي13

798106/255902426/613خوزستان14

151241/1826183691/3525زنجان15

113240/8930117140/8630سمنان16

376032/9412505073/7010سيستان وبلوچستان17

818096/404823916/035فارس18

200611/5722219531/6121قزوين19

220951/7320215751/5822قم20

225531/7718272432/0018كردستان21

533244/178545393/999كرمان22

284442/2314342092/5113كرمانشاه23

127731/0029141571/0429كهگيلويه وبويراحمد24

267262/0916294422/1616گلستان25

421223/3011428213/1412گيالن26

270472/1215316662/3215لرستان27

562094/407553374/058مازندران28

225071/7619232201/7019مركزي29

306862/4013330212/4214هرمزگان30

239751/8817274022/0117همدان31

210341/6521208851/5323يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

695696

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان   تعداد کل دانش آم

دوره دوم متوسطه در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان   تعداد کل دانش آم

دختر دوره اول متوسطه 

بزرگسال در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-7146100-2642666100کل کشور1

ايجان شرقي2 1287064/8764406/164آذرب

ايجان غربي3 1064244/0392603/6412آذرب

417721/58231051/4722اردبيل4

1720866/5135057/073اصفهان5

901063/41103064/288البرز6

207680/7931270/3830ايالم7

376691/4324771/0826بوشهر8

41616515/75182711/571تهران9

339551/2825440/6229چهارمحال و بختياري10

299201/132710/0131خراسان جنوبي11

2105307/97281211/362خراسان رضوي12

286461/08281572/2017خراسان شمالي13

1700526/4343655/115خوزستان14

334931/2726700/9827زنجان15

230380/8730831/1625سمنان16

881103/33111331/8620سيستان وبلوچستان17

1642006/2153554/976فارس18

420141/59212753/8511قزوين19

436701/65202994/189قم20

497961/88181822/5515كردستان21

1078634/0881331/8620كرمان22

626532/37141542/1618كرمانشاه23

269301/0229470/6628كهگيلويه وبويراحمد24

561682/13161381/9319گلستان25

849433/21121642/2916گيالن26

587132/22152904/0610لرستان27

1115464/2273084/317مازندران28

457271/73191982/7713مركزي29

637072/41131001/4023هرمزگان30

513771/94171922/6914همدان31

419191/5922991/3924يزد32

697698

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان   تعداد کل دانش آم

پسر دوره اول متوسطه 

بزرگسال در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان  تعداد کل دانش آم

دوره اول متوسطه 

بزرگسال در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-17460100-10314100کل کشور1

ايجان شرقي2 8318/06312717/283آذرب

ايجان غربي3 4144/0196743/8610آذرب

680/66271730/9926اردبيل4

6996/78412046/904اصفهان5

180/17303241/8618البرز6

1171/13231440/8228ايالم7

1391/35212161/2425بوشهر8

106410/322189110/832تهران9

650/63281090/6230چهارمحال و بختياري10

40/043150/0331خراسان جنوبي11

144113/971225312/901خراسان رضوي12

3943/82105513/1612خراسان شمالي13

5735/5679385/376خوزستان14

420/41291120/6429زنجان15

800/78241630/9327سمنان16

2172/10143502/0017سيستان وبلوچستان17

6906/69510455/995فارس18

4344/2187094/068قزوين19

2102/04155092/9213قم20

730/71252551/4621كردستان21

5935/7567264/167كرمان22

730/71252271/3023كرمانشاه23

1701/65202171/2424كهگيلويه وبويراحمد24

1801/75193181/8220گلستان25

2031/97173672/1016گيالن26

1981/92184882/7914لرستان27

3693/58126773/889مازندران28

3843/72115823/3311مركزي29

1381/34222381/3622هرمزگان30

2092/03164012/3015همدان31

2242/17133231/8519يزد32

699700

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان   تعداد کل دانش آم

دختر دوره دوم متوسطه 

بزرگسال در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزان   تعداد کل دانش آم

پسر دوره دوم متوسطه 

بزرگسال در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-186594100-136324100کل کشور1

ايجان شرقي2 47883/511175624/058آذرب

ايجان غربي3 51863/80772573/899آذرب

22241/632331961/7121اردبيل4

71335/235108665/825اصفهان5

56874/17671703/8410البرز6

10460/772919981/0728ايالم7

23841/752234631/8618بوشهر8

1963314/4012282312/231تهران9

16641/222629901/6023چهارمحال و بختياري10

6610/483111330/6131خراسان جنوبي11

110368/102137567/373خراسان رضوي12

14031/032822371/2026خراسان شمالي13

98097/203150898/092خوزستان14

16081/182718210/9829زنجان15

9590/703012260/6630سمنان16

46073/381263953/4313سيستان وبلوچستان17

93706/874117846/324فارس18

28772/111732921/7620قزوين19

24191/772122031/1827قم20

31032/281640702/1815كردستان21

51833/80898575/286كرمان22

39262/881451642/7714كرمانشاه23

21131/552437962/0316كهگيلويه وبويراحمد24

27662/031934261/8419گلستان25

48633/571064993/4812گيالن26

48953/59980314/307لرستان27

45433/331370443/7811مازندران28

25711/892028291/5225مركزي29

28042/061831961/7121هرمزگان30

31182/291535531/9017همدان31

19451/432528681/5424يزد32

701702

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزان  تعداد کل دانش آم

دوره دوم متوسطه 

بزرگسال در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل کارکنان 

مديريت و کیفیت بخشي 

دوره ابتدايي در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-90829100-322918100کل کشور1

ايجان شرقي2 123503/821039744/387آذرب

ايجان غربي3 124433/85931533/4710آذرب

54201/682214861/6422اردبيل4

179995/57553145/855اصفهان5

128573/98827122/9911البرز6

30440/94297280/8031ايالم7

58471/812114351/5824بوشهر8

4245613/1511208413/301تهران9

46541/442512321/3626چهارمحال و بختياري10

17940/563110841/1929خراسان جنوبي11

247927/68383159/152خراسان رضوي12

36401/132712891/4225خراسان شمالي13

248987/71269767/683خوزستان14

34291/062811121/2227زنجان15

21850/68307300/8030سمنان16

110023/411340854/506سيستان وبلوچستان17

211546/55460826/704فارس18

61691/911815891/7519قزوين19

46221/432615301/6820قم20

71732/221519542/1517كردستان21

150404/66639014/298كرمان22

90902/811421082/3215كرمانشاه23

59091/832010991/2128كهگيلويه وبويراحمد24

61921/921720352/2416گلستان25

113623/521221702/3914گيالن26

129264/00722552/4813لرستان27

115873/591132413/579مازندران28

54001/672315171/6721مركزي29

60001/861923482/5912هرمزگان30

66712/071618172/0018همدان31

48131/492414741/6223يزد32

703

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

704
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تعداد کل معلمان دوره 

ابتدايي در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل معلمان و 

کارکنان مديريت و 

کیفیت بخشي دوره 

ابتدايي در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-340111100-249282100کل کشور1

ايجان شرقي2 118514/757158254/657آذرب

ايجان غربي3 111314/479142844/209آذرب

49912/001964771/9019اردبيل4

120654/846173795/116اصفهان5

54412/181881532/4016البرز6

31781/272939061/1530ايالم7

36771/482551121/5023بوشهر8

2561710/2813770111/081تهران9

42151/692054471/6020چهارمحال و بختياري10

39961/602350801/4924خراسان جنوبي11

224008/992307159/032خراسان رضوي12

40151/612253041/5621خراسان شمالي13

158736/373228496/723خوزستان14

38121/532449241/4525زنجان15

19280/773126580/7831سمنان16

136305/475177155/215سيستان وبلوچستان17

155906/254216726/374فارس18

32781/312748671/4326قزوين19

30471/223045771/3529قم20

71492/871491032/6814كردستان21

113784/568152794/498كرمان22

77673/121198752/9011كرمانشاه23

40811/642151801/5222كهگيلويه وبويراحمد24

60242/421780592/3717گلستان25

72642/911294342/7713گيالن26

66172/651588722/6115لرستان27

94243/7810126653/7210مازندران28

33421/342648591/4327مركزي29

71512/871394992/7912هرمزگان30

60862/441679032/3218همدان31

32641/312847381/3928يزد32

705706

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد کل کارکنان 

مديريت و کیفیت بخشي 

دوره اول متوسطه در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل معلمان دوره 

اول متوسطه در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-137117100-55601100کل کشور1

ايجان شرقي2 25394/57768895/026آذرب

ايجان غربي3 19833/571054804/009آذرب

10721/931932812/3919اردبيل4

34276/16575725/525اصفهان5

14502/611433992/4816البرز6

5100/923116821/2330ايالم7

7991/442419261/4026بوشهر8

642911/5611438010/491تهران9

7421/332822041/6123چهارمحال و بختياري10

7851/412518861/3829خراسان جنوبي11

47168/482120028/752خراسان رضوي12

7841/412623411/7120خراسان شمالي13

40647/31383536/094خوزستان14

7431/342723281/7021زنجان15

5510/993012120/8831سمنان16

23234/18845333/3110سيستان وبلوچستان17

36476/56484956/203فارس18

9531/712121651/5825قزوين19

9311/672223001/6822قم20

13302/391637602/7414كردستان21

25834/65657664/218كرمان22

14192/551540472/9513كرمانشاه23

7391/332921791/5924كهگيلويه وبويراحمد24

11822/131833232/4217گلستان25

15362/761144273/2311گيالن26

15132/721343203/1512لرستان27

22284/01963324/627مازندران28

10251/842019091/3927مركزي29

15152/721232942/4018هرمزگان30

12072/171734242/5015همدان31

8761/582319081/3928يزد32

707708

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد کل معلمان و 

کارکنان مديريت و 

کیفیت بخشي دوره اول 

متوسطه در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل کارکنان 

مديريت و کیفیت بخشي 

دوره دوم متوسطه در 

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-63987100-192718100کل کشور1

ايجان شرقي2 94284/89627954/378آذرب

ايجان غربي3 74633/87919373/0310آذرب

43532/261912571/9619اردبيل4

109995/71539096/115اصفهان5

48492/521515542/4316البرز6

21921/14307731/2130ايالم7

27251/41289691/5127بوشهر8

2080910/801682910/671تهران9

29461/53249631/5028چهارمحال و بختياري10

26711/392910121/5826خراسان جنوبي11

167188/67258609/162خراسان رضوي12

31251/622110211/6025خراسان شمالي13

124176/44340796/374خوزستان14

30711/592310401/6324زنجان15

17630/91316060/9531سمنان16

68563/561020403/199سيستان وبلوچستان17

121426/30445577/123فارس18

31181/622210501/6422قزوين19

32311/68209441/4829قم20

50902/641415812/4715كردستان21

83494/33831474/926كرمان22

54662/841317542/7413كرمانشاه23

29181/512610441/6323كهگيلويه وبويراحمد24

45052/341812591/9718گلستان25

59633/091119112/9911گيالن26

58333/031218442/8812لرستان27

85604/44729954/687مازندران28

29341/522511231/7620مركزي29

48092/501617202/6914هرمزگان30

46312/401713162/0617همدان31

27841/442710981/7221يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

709710
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تعداد کل معلمان دوره 

دوم متوسطه در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل معلمان و 

کارکنان مديريت و 

کیفیت بخشي دوره دوم 

متوسطه در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-211223100-147236100کل کشور1

ايجان شرقي2 65114/42893064/418آذرب

ايجان غربي3 50223/41969593/299آذرب

28271/921940841/9319اردبيل4

92536/284131626/234اصفهان5

42322/871257862/7414البرز6

19451/322927181/2930ايالم7

19401/323029091/3829بوشهر8

1786912/1412469811/691تهران9

24731/682034361/6320چهارمحال و بختياري10

20851/422730971/4728خراسان جنوبي11

118298/032176898/372خراسان رضوي12

21541/462631751/5027خراسان شمالي13

86245/865127036/015خوزستان14

22841/552333241/5723زنجان15

13530/923119590/9331سمنان16

42222/871462622/9611سيستان وبلوچستان17

104017/063149587/083فارس18

22701/542433201/5724قزوين19

24711/682134151/6221قم20

37872/571553682/5415كردستان21

68434/65799904/737كرمان22

42242/871359782/8313كرمانشاه23

23481/592233921/6122كهگيلويه وبويراحمد24

29542/011842131/9918گلستان25

48413/291067523/2010گيالن26

42772/901161212/9012لرستان27

71864/886101814/826مازندران28

20851/422732081/5226مركزي29

34202/321651402/4316هرمزگان30

33422/271746582/2117همدان31

21641/472532621/5425يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

711712
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وز به  نسبت دانش آم

معلم در مقطع ابتدايي  

در سال تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

وز به  نسبت دانش آم

معلم در دوره متوسطه 

اول  در سال تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

وز به  نسبت دانش آم

معلم در دوره متوسطه 

دوم  در سال تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

-17/95-24/15-32/37کل کشور1

ايجان شرقي2 31/981423/091619/776آذرب

ايجان غربي3 31/161525/381021/194آذرب

24/842415/982914/7823اردبيل4

38/70526/29618/6012اصفهان5

45/99132/38221/293البرز6

17/223114/623110/6831ايالم7

33/671125/47919/428بوشهر8

44/20334/56123/291تهران9

24/132619/262213/7326چهارمحال و بختياري10

22/112819/202314/3525خراسان جنوبي11

32/591324/161417/8014خراسان رضوي12

24/812517/002813/3028خراسان شمالي13

35/62826/29719/727خوزستان14

26/812117/822514/6624زنجان15

32/901222/681817/0317سمنان16

34/511031/04320/875سيستان وبلوچستان17

30/471623/261515/7918فارس18

37/22724/601118/5113قزوين19

45/81224/451217/6715قم20

21/732917/662613/1529كردستان21

29/571822/911715/7619كرمان22

22/542719/002414/8322كرمانشاه23

20/363014/953011/4730كهگيلويه وبويراحمد24

34/76924/341319/0110گلستان25

26/062320/641917/5516گيالن26

27/172017/312713/7327لرستان27

27/961919/352115/5220مازندران28

38/08629/64421/932مركزي29

30/451725/49818/6311هرمزگان30

26/582219/532015/3721همدان31

41/45426/67519/379يزد32

عنوان شاخص ها

713714715

ف
دي

ر
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وز به معلم کلیه  نسبت دانش آم

مقاطع )بدون استثنايي، پیش 

دبستاني، ايثارگران و بزرگسال(  

در سال تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

وز نسبت دانش آم

به کارکنان مديريت و کیفیت بخشي 

کلیه مقاطع )بدون استثنايي، پیش 

دبستاني، ايثارگران و بزرگسال(  

در سال تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

-66/53-26/23کل کشور1

ايجان شرقي2 26/351571/476آذرب

ايجان غربي3 27/301283/511آذرب

19/622657/0825اردبيل4

28/98866/188اصفهان5

34/42278/724البرز6

14/603149/4030ايالم7

27/881165/6510بوشهر8

35/30180/613تهران9

20/022460/6218چهارمحال و بختياري10

19/342853/4929خراسان جنوبي11

26/571365/0212خراسان رضوي12

19/672554/1028خراسان شمالي13

29/02763/0615خوزستان14

20/972261/0117زنجان15

25/281660/1920سمنان16

31/23482/742سيستان وبلوچستان17

24/181758/3624فارس18

28/15960/4519قزوين19

30/59670/237قم20

18/462955/7826كردستان21

24/031859/8621كرمان22

19/562759/4122كرمانشاه23

16/513049/3131كهگيلويه وبويراحمد24

28/101077/215گلستان25

22/071964/9513گيالن26

20/562355/7327لرستان27

21/602158/5623مازندران28

31/27362/5916مركزي29

26/351465/4311هرمزگان30

21/762064/4414همدان31

31/01565/989يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

716717
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وز ابتدايي نسبت دانش آم

وزان کلیه مقاطع  به کل دانش آم

)بدون استثنايي، پیش دبستاني، 

ايثارگران و بزرگسال( در سال 

تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

وز متوسطه اول نسبت دانش آم

وزان کلیه مقاطع  به کل دانش آم

)بدون استثنايي، پیش دبستاني، 

ايثارگران و بزرگسال( در سال 

تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

-23/65-57/65کل کشور1

ايجان شرقي2 56/972023/9113آذرب

ايجان غربي3 58/71923/5520آذرب

56/932124/0811اردبيل4

55/772523/7816اصفهان5

55/612624/468البرز6

55/082924/752ايالم7

58/88823/3325بوشهر8

55/432824/339تهران9

57/121823/8415چهارمحال و بختياري10

57/331623/4922خراسان جنوبي11

59/43623/6119خراسان رضوي12

59/51423/7717خراسان شمالي13

59/30723/0326خوزستان14

57/861323/4923زنجان15

55/852324/2010سمنان16

67/29120/1331سيستان وبلوچستان17

56/991923/7018فارس18

56/192224/525قزوين19

58/371223/5121قم20

57/251724/477كردستان21

58/371122/9229كرمان22

55/802424/516كرمانشاه23

58/471022/9328كهگيلويه وبويراحمد24

60/59223/4024گلستان25

51/883125/041گيالن26

57/491523/9212لرستان27

53/163024/733مازندران28

55/482724/674مركزي29

59/60322/9927هرمزگان30

57/851423/9114همدان31

59/47522/3730يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وز متوسطه دوم به  نسبت دانش آم

وزان کلیه مقاطع  کل دانش آم

)بدون استثنايي، پیش دبستاني، 

ايثارگران و بزرگسال(در سال 

تحصیلي 1397-98  )درصد(

رتبه

وزشگاه استثنايي  تعداد آم

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1658100-18/88کل کشور1

ايجان شرقي2 19/3513764/587آذرب

ايجان غربي3 18/0224372/2319آذرب

19/1814311/8723اردبيل4

20/5541126/763اصفهان5

20/027201/2129البرز6

20/903201/2129ايالم7

17/9125402/4117بوشهر8

20/3751096/574تهران9

19/0715422/5315چهارمحال و بختياري10

19/4111392/3518خراسان جنوبي11

17/14281649/891خراسان رضوي12

17/1229533/2011خراسان شمالي13

17/8426774/646خوزستان14

18/9616271/6325زنجان15

20/286191/1531سمنان16

12/6131412/4716سيستان وبلوچستان17

19/69101327/962فارس18

19/3512241/4526قزوين19

18/2623241/4526قم20

18/3522362/1720كردستان21

18/7119955/735كرمان22

19/978331/9921كرمانشاه23

18/9517563/389كهگيلويه وبويراحمد24

16/2530321/9322گلستان25

23/281553/3210گيالن26

18/7718523/1412لرستان27

22/512523/1412مازندران28

19/939301/8124مركزي29

17/4427633/808هرمزگان30

18/3721432/5914همدان31

18/4320241/4526يزد32

720721

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وزشگاه پیش  تعداد آم

دبستاني در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزشگاه ابتدايي در  تعداد آم

سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-65497100-29364100کل کشور1

ايجان شرقي2 22647/71238265/844آذرب

ايجان غربي3 7202/451432144/918آذرب

6732/291614812/2618اردبيل4

14614/98728944/429اصفهان5

6172/102010121/5525البرز6

3951/35287551/1529ايالم7

5982/04219581/4626بوشهر8

20957/13337225/685تهران9

8072/751210291/5724چهارمحال و بختياري10

7722/631311661/7821خراسان جنوبي11

16265/54651337/841خراسان رضوي12

6572/241712011/8320خراسان شمالي13

27599/40149727/592خوزستان14

5141/752510781/6523زنجان15

2860/97304350/6631سمنان16

9643/281035845/476سيستان وبلوچستان17

17535/97541676/363فارس18

5351/82239581/4626قزوين19

2530/86316270/9630قم20

6822/321519242/9415كردستان21

19336/58432935/037كرمان22

6532/221823833/6411كرمانشاه23

4521/542616592/5316كهگيلويه وبويراحمد24

5191/772414102/1519گلستان25

13114/46821043/2113گيالن26

9403/201128714/3810لرستان27

4121/402721113/2212مازندران28

5751/962211501/7622مركزي29

11373/87920593/1414هرمزگان30

6312/151915282/3317همدان31

3701/26297931/2128يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

722723
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وزشگاه دوره اول  تعداد آم

متوسطه  در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزشگاه دوره دوم  تعداد آم

متوسطه در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-19370100-25217100کل کشور1

ايجان شرقي2 15236/0459925/126آذرب

ايجان غربي3 10104/01107023/6211آذرب

5752/28174042/0917اردبيل4

13245/25611025/695اصفهان5

5001/98194122/1316البرز6

2571/02302531/3127ايالم7

4441/76213531/8221بوشهر8

20958/312199410/291تهران9

4331/72223621/8720چهارمحال و بختياري10

3461/37272801/4526خراسان جنوبي11

22078/75114717/592خراسان رضوي12

4591/82202521/3029خراسان شمالي13

17166/80312806/614خوزستان14

4071/61242531/3127زنجان15

2290/91312251/1630سمنان16

10364/1197723/999سيستان وبلوچستان17

16176/41414057/253فارس18

3781/50262841/4725قزوين19

2611/04292051/0631قم20

6692/65153711/9218كردستان21

11744/6679664/997كرمان22

6032/39164742/4515كرمانشاه23

4051/61253021/5623كهگيلويه وبويراحمد24

6782/69145022/5914گلستان25

9193/64117383/8110گيالن26

7583/01135863/0312لرستان27

10504/1688444/368مازندران28

4231/68233501/8122مركزي29

8093/21125772/9813هرمزگان30

5732/27183711/9218همدان31

3391/34282881/4924يزد32

724725

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وزشگاه دوره اول  تعداد آم

متوسطه بزرگساالن در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزشگاه دوره دوم  تعداد آم

متوسطه بزرگساالن در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-5492100-862100کل کشور1

ايجان شرقي2 424/8782224/0411آذرب

ايجان غربي3 323/7192354/2810آذرب

121/39261031/8822اردبيل4

536/1552734/976اصفهان5

151/74211422/5915البرز6

111/28271041/8920ايالم7

151/74211402/5516بوشهر8

738/4724408/013تهران9

70/8130851/5524چهارمحال و بختياري10

20/2331430/7831خراسان جنوبي11

9611/1414538/251خراسان رضوي12

212/4414811/4725خراسان شمالي13

434/9973476/324خوزستان14

80/9328440/8030زنجان15

80/9328530/9729سمنان16

252/90102013/6612سيستان وبلوچستان17

637/3134498/182فارس18

212/4414811/4725قزوين19

151/7421561/0228قم20

202/32171112/0218كردستان21

252/90102584/708كرمان22

202/32171041/8920كرمانشاه23

151/74211091/9819كهگيلويه وبويراحمد24

252/90101472/6813گلستان25

252/90102434/429گيالن26

556/3842604/737لرستان27

445/1062744/995مازندران28

212/44141001/8223مركزي29

192/20191452/6414هرمزگان30

161/86201212/2017همدان31

151/7421681/2427يزد32

726

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

727
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تعداد کالس در کلیه 

دوره ها و مقاطع در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کالس در دوره  

استثنايي در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-12710100-735753100کل کشور1

ايجان شرقي2 393405/3566435/066آذرب

ايجان غربي3 303614/1393722/9311آذرب

127191/73192131/6824اردبيل4

429895/8458406/614اصفهان5

194672/65142672/1015البرز6

70430/96301120/8830ايالم7

118811/61202181/7222بوشهر8

8312911/301150311/831تهران9

110951/51242381/8719چهارمحال و بختياري10

100441/37272622/0616خراسان جنوبي11

605738/232128410/102خراسان رضوي12

102391/39252021/5925خراسان شمالي13

535607/2837465/875خوزستان14

97361/32291701/3429زنجان15

63710/87311120/8830سمنان16

386575/2574223/329سيستان وبلوچستان17

461636/2748896/993فارس18

112061/52221861/4628قزوين19

100931/37262141/6823قم20

159992/17172451/9318كردستان21

326704/4486385/027كرمان22

167792/28162321/8320كرمانشاه23

98491/34281921/5126كهگيلويه وبويراحمد24

177662/41152842/2314گلستان25

225783/07113983/1310گيالن26

209682/85123212/5313لرستان27

267543/64104713/718مازندران28

116941/59211871/4727مركزي29

197132/68133662/8812هرمزگان30

151512/06182572/0217همدان31

111661/52232261/7821يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

728729
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تعداد کالس در دوره 

پیش دبستاني در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کالس در مقطع 

ابتدايي در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-342612100-77102100کل کشور1

ايجان شرقي2 56377/313179065/237آذرب

ايجان غربي3 36004/679143364/189آذرب

13241/721957931/6919اردبيل4

41745/417192925/636اصفهان5

10671/382591642/6713البرز6

9391/222831000/9030ايالم7

12071/572255061/6121بوشهر8

43905/6953872311/301تهران9

17352/251648311/4125چهارمحال و بختياري10

16172/101845581/3329خراسان جنوبي11

43525/646295648/632خراسان رضوي12

11691/522347911/4026خراسان شمالي13

772310/021248477/253خوزستان14

9811/272745911/3428زنجان15

6530/853026390/7731سمنان16

62168/062208296/085سيستان وبلوچستان17

47286/134209816/124فارس18

12171/582151521/5023قزوين19

5760/753149591/4524قم20

21392/771373272/1417كردستان21

38334/978152134/448كرمان22

12561/632080542/3516كرمانشاه23

10351/342646401/3527كهگيلويه وبويراحمد24

17822/311585892/5115گلستان25

23163/001295142/7811گيالن26

31234/051091652/6812لرستان27

18932/4614116033/3910مازندران28

8511/102955371/6220مركزي29

27863/611191122/6614هرمزگان30

16802/181769552/0318همدان31

11031/432453411/5622يزد32

731

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد کالس در دوره 

متوسطه اول در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کالس در دوره 

متوسطه دوم در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-133925100-131837100کل کشور1

ايجان شرقي2 70515/35665344/886آذرب

ايجان غربي3 53194/03949913/739آذرب

25091/901922801/7019اردبيل4

76945/84587566/544اصفهان5

37932/881241503/1012البرز6

11700/893012990/9731ايالم7

20621/562120841/5621بوشهر8

1664712/6311829813/661تهران9

18751/422619151/4324چهارمحال و بختياري10

16331/242916471/2328خراسان جنوبي11

115618/772107017/992خراسان رضوي12

18941/442416291/2229خراسان شمالي13

89606/80388216/593خوزستان14

18411/402717301/2926زنجان15

11350/863114151/0630سمنان16

55294/19745073/3711سيستان وبلوچستان17

78865/98487166/515فارس18

20311/542220221/5122قزوين19

20071/522318981/4225قم20

28912/191726501/9817كردستان21

54874/16857684/318كرمان22

31962/421632092/4015كرمانشاه23

16611/262817151/2827كهگيلويه وبويراحمد24

32402/461529382/1916گلستان25

41043/111146853/5010گيالن26

34002/581334282/5613لرستان27

50113/801060314/507مازندران28

22021/672022401/6720مركزي29

33872/571432692/4414هرمزگان30

27752/101825861/9318همدان31

18861/432520131/5023يزد32

732733

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد کالس در دوره 

اول متوسطه بزرگساالن 

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کالس در دوره 

دوم متوسطه  بزرگساالن 

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-35726100-1841100کل کشور1

ايجان شرقي2 1166/30414534/0710آذرب

ايجان غربي3 844/56916594/647آذرب

291/58235711/6022اردبيل4

1156/25521185/935اصفهان5

291/58239972/7913البرز6

170/92284061/1427ايالم7

241/30257802/1817بوشهر8

1729/34233969/511تهران9

110/60304901/3725چهارمحال و بختياري10

10/05313260/9131خراسان جنوبي11

19410/54129178/162خراسان رضوي12

693/75104851/3626خراسان شمالي13

925/00723716/644خوزستان14

201/09264031/1328زنجان15

201/09263971/1130سمنان16

542/931211003/0812سيستان وبلوچستان17

1427/71328217/903فارس18

372/01185611/5724قزوين19

372/01184021/1329قم20

301/63227172/0119كردستان21

603/261116714/686كرمان22

422/28167902/2116كرمانشاه23

140/76295921/6621كهگيلويه وبويراحمد24

482/61138852/4814گلستان25

462/501415154/249گيالن26

955/16614364/0211لرستان27

904/89816554/638مازندران28

422/28166351/7820مركزي29

432/34157502/1018هرمزگان30

372/01188612/4115همدان31

311/68215661/5823يزد32

734735

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر

http://simabar.golestanmporg.ir/


873 
376 

  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانب                                       آموزش                           

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  7931-7931 هایهای فصل آموزش در سالشاخص  -71

 

وز در  تراکم دانش آم

کالس در مقطع ابتدايي 

در سال تحصیلي

 1397-98 

وز( )دانش آم

رتبه

وز در  تراکم دانش آم

کالس در مقطع 

 متوسطه اول در سال 

تحصیلي

 1397-98 

وز( )دانش آم

رتبه

وز در  تراکم دانش آم

کالس در مقطع 

متوسطه دوم در سال 

تحصیلي

 1397-98 

وز( )دانش آم

رتبه

-20-25-24کل کشور1

ايجان شرقي2 21242323209آذرب

ايجان غربي3 248266214آذرب

212221301822اردبيل4

2472672011اصفهان5

273292223البرز6

183121281630ايالم7

221824201825بوشهر8

291301232تهران9

212523221826چهارمحال و بختياري10

192922261823خراسان جنوبي11

25525102010خراسان رضوي12

212621291827خراسان شمالي13

231425141916خوزستان14

221923241915زنجان15

24924161629سمنان16

23172592012سيستان وبلوچستان17

231625111918فارس18

2411265216قزوين19

282283231قم20

212323211919كردستان21

222024181920كرمان22

222124192013كرمانشاه23

183020311631كهگيلويه وبويراحمد24

24625121917گلستان25

202722251824گيالن26

202822271728لرستان27

231524151821مازندران28

2313268207مركزي29

241025131914هرمزگان30

23122417208همدان31

254274215يزد32

737738 736

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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قبول شدگان دوره های 

وزی در  نهضت سوادآم

سال 1396

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد فارغ التحصیالن 

دختر دوره متوسطه دوم  

در سال تحصیلي )بدون 

بزرگسال( در سال 

تحصیلي

1396-97 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-223824100-214052100کل کشور1

ايجان شرقي2 154397/215105274/706آذرب

ايجان غربي3 2412211/27278163/4910آذرب

38821/811834381/5421اردبيل4

56412/6414172557/712اصفهان5

23701/112379053/539البرز6

15870/742819110/8531ايالم7

10390/493027051/2126بوشهر8

96014/4983877817/331تهران9

25331/182131101/3924چهارمحال و بختياري10

20170/942630031/3425خراسان جنوبي11

184638/633163257/293خراسان رضوي12

45432/121625861/1627خراسان شمالي13

171668/024128685/755خوزستان14

20500/962524871/1128زنجان15

7650/363119830/8930سمنان16

2631812/30163792/8512سيستان وبلوچستان17

107775/036148286/624فارس18

16630/782732291/4423قزوين19

31351/461937671/6820قم20

75863/54933651/5022كردستان21

105864/95794744/238كرمان22

63082/951147502/1215كرمانشاه23

28261/322021690/9729كهگيلويه وبويراحمد24

57242/671348322/1613گلستان25

60712/841273313/2811گيالن26

71163/321044912/0116لرستان27

41131/9217101004/517مازندران28

11950/562940931/8317مركزي29

47682/231548132/1514هرمزگان30

23711/112238831/7318همدان31

22771/062437931/6919يزد32

739740

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد فارغ التحصیالن 

پسر دوره متوسطه دوم 

در سال تحصیلي  )بدون 

بزرگسال(  در سال 

تحصیلي

1396-97 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد فارغ التحصیالن  

پسر و دختر دوره

 متوسطه دوم در سال تحصیلي

  )بدون بزرگسال(  در سال 

تحصیلي

1396-97 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-400806100-176982100کل کشور1

ايجان شرقي2 89285/047194554/856آذرب

ايجان غربي3 67913/849146073/6410آذرب

27711/572162091/5522اردبيل4

122086/903294637/353اصفهان5

70243/978149293/729البرز6

15480/873034590/8631ايالم7

22601/282649651/2426بوشهر8

3048517/2216926317/281تهران9

21621/222752721/3225چهارمحال و بختياري10

24051/362454081/3524خراسان جنوبي11

135157/642298407/442خراسان رضوي12

21351/212847211/1828خراسان شمالي13

91815/195220495/505خوزستان14

23621/332548491/2127زنجان15

18161/032937990/9529سمنان16

61743/4910125533/1312سيستان وبلوچستان17

101145/714249426/224فارس18

27641/562259931/5023قزوين19

26251/482363921/5920قم20

29431/661963081/5721كردستان21

60683/4311155423/888كرمان22

38592/181486092/1514كرمانشاه23

15420/873137110/9330كهگيلويه وبويراحمد24

40532/291388852/2213گلستان25

59203/3412132513/3111گيالن26

27871/572072781/8218لرستان27

90545/126191544/787مازندران28

32211/821773141/8217مركزي29

33351/881681482/0315هرمزگان30

35582/011574411/8616همدان31

31591/781869521/7319يزد32

741742

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد مراکز ثابت 

وزش فني و حرفه ای  آم

در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزش ديدگان  تعداد آم

وزش فني و  مراکز ثابت آم

حرفه ای در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1000083100-637100کل کشور1

ايجان شرقي2 253/926443364/436آذرب

ايجان غربي3 203/1414294442/9413آذرب

253/926146841/4726اردبيل4

497/691826668/272اصفهان5

71/1030213072/1321البرز6

132/0424132181/3230ايالم7

152/3521266742/6716بوشهر8

274/245887758/881تهران9

182/8316159301/5925چهارمحال و بختياري10

172/6717236052/3619خراسان جنوبي11

436/752674406/743خراسان رضوي12

101/5729134421/3429خراسان شمالي13

396/124563735/645خوزستان14

142/2023242112/4217زنجان15

152/3521237892/3818سمنان16

243/779299553/0012سيستان وبلوچستان17

436/752666256/664فارس18

111/7327145191/4527قزوين19

71/1030136771/3728قم20

121/8825178691/7923كردستان21

253/926422244/227كرمان22

213/3011217112/1720كرمانشاه23

111/7327122281/2231كهگيلويه وبويراحمد24

172/6717330843/3110گلستان25

223/4510363183/639گيالن26

172/6717212892/1322لرستان27

203/1414419534/198مازندران28

213/3011269362/6915مركزي29

121/8825172241/7224هرمزگان30

213/3011312423/1211همدان31

162/5120273352/7314يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

743744

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزش ديدگان فني و  تعداد آم

حرفه ای به ازای هر هزار نفر 

جمعیت  در سال 1397

رتبه

تعداد مربیان ثابت مراکز 

وزش فني و حرفه ای  آم

در سال 1397

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-6155100-12/18کل کشور1

ايجان شرقي2 11/13212393/8810آذرب

ايجان غربي3 8/77292654/318آذرب

11/39201863/0214اردبيل4

15/78124286/951اصفهان5

7/57301432/3222البرز6

22/3351602/6019ايالم7

22/0661151/8726بوشهر8

6/51312784/526تهران9

16/44111091/7728چهارمحال و بختياري10

29/6521642/6618خراسان جنوبي11

10/12273495/673خراسان رضوي12

15/2113931/5130خراسان شمالي13

11/67193335/414خوزستان14

22/3341302/1125زنجان15

32/4111572/5520سمنان16

10/29251943/1511سيستان وبلوچستان17

13/44153555/772فارس18

11/1122951/5429قزوين19

10/1526801/3031قم20

10/89241352/1923كردستان21

12/97162804/555كرمان22

10/98231502/4421كرمانشاه23

16/66101352/1923كهگيلويه وبويراحمد24

17/1991903/0913گلستان25

14/23142453/989گيالن26

11/94181913/1012لرستان27

12/56172744/457مازندران28

18/5071752/8417مركزي29

9/26281141/8527هرمزگان30

17/7481842/9915همدان31

22/9931842/9915يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

745746

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزش  تعداد مراکز آم

فني و حرفه ای به ازای 

هر صد هزار نفر 

جمعیت در سال 1397

رتبه

وزش  تعداد آم

ديدگان مراکز 

وزش فني و  آم

حرفه ای به ازای هر 

مرکز در سال 1397

رتبه

تعداد مربیان مراکز 

وزش فني و  آم

حرفه ای به ازای هر 

مرکز در سال 1397

رتبه

-9/66-1569/99-0/78کل کشور1

ايجان شرقي2 0/63261773/4479/5616آذرب

ايجان غربي3 0/60281472/201813/253آذرب

1/944587/36317/4429اردبيل4

0/94151687/06118/7321اصفهان5

0/25303043/86220/431البرز6

2/2011016/772912/314ايالم7

1/24101778/2767/6728بوشهر8

0/20313287/96110/3014تهران9

1/865885/00306/0631چهارمحال و بختياري10

2/1421388/53219/6515خراسان جنوبي11

0/65241568/37148/1226خراسان رضوي12

1/13121344/20229/3018خراسان شمالي13

0/81211445/46198/5423خوزستان14

1/2991729/3689/2919زنجان15

2/0431585/931310/4713سمنان16

0/82201248/13268/0827سيستان وبلوچستان17

0/87171549/42158/2625فارس18

0/84191319/91238/6422قزوين19

0/52291953/86411/437قم20

0/73231489/081611/258كردستان21

0/77221688/961011/2010كرمان22

1/06131033/86287/1430كرمانشاه23

1/5061111/642712/275كهگيلويه وبويراحمد24

0/88161946/12511/1811گلستان25

0/86181650/821211/1412گيالن26

0/95141252/292511/249لرستان27

0/60272097/65313/702مازندران28

1/4471282/67248/3324مركزي29

0/64251435/33209/5017هرمزگان30

1/19111487/71178/7620همدان31

1/3581708/44911/506يزد32

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر

749 747748

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزشگران دانشگاهي  آم

تمام وقت مؤسسات 

وزش عالي  در سال  آم

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزشگران دانشگاهي  آم

تمام وقت هیأت علمي 

وزش عالي   مؤسسات آم

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-86259100-86932100کل کشور1

ايجان شرقي2 51125/88250865/902آذرب

ايجان غربي3 21502/471121272/4711آذرب

13031/502313001/5123اردبيل4

47865/51547505/515اصفهان5

20662/381320512/3813البرز6

6970/80316950/8131ايالم7

8951/03298891/0329بوشهر8

2135524/5712120324/581تهران9

9971/15269911/1526چهارمحال و بختياري10

11001/272510911/2625خراسان جنوبي11

48195/54447595/524خراسان رضوي12

9061/04288991/0428خراسان شمالي13

40594/67740524/707خوزستان14

15691/801915661/8219زنجان15

22082/541022032/5510سمنان16

21242/441221112/4512سيستان وبلوچستان17

48755/61348545/633فارس18

15821/821815731/8218قزوين19

15311/762015081/7520قم20

12221/412412161/4124كردستان21

31023/57830693/568كرمان22

17482/011717392/0217كرمانشاه23

8210/94308110/9430كهگيلويه وبويراحمد24

15241/752114921/7321گلستان25

22962/64922672/639گيالن26

13921/602213791/6022لرستان27

42414/88641924/866مازندران28

18172/091518092/1015مركزي29

9921/14279861/1427هرمزگان30

18522/131418312/1214همدان31

17912/061617602/0416يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

750751

http://simabar.golestanmporg.ir/


383 

آموزش                                                          یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  7931-7931 هایهای فصل آموزش در سالشاخص  -71

 

وزشگران دانشگاهي  آم

غیر هیأت علمي مؤسسات 

وزش عالي  در سال  آم

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وزشگران زن    آم

دانشگاهي تمام وقت 

وزش عالي   مؤسسات آم

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-23644100-673100کل کشور1

ايجان شرقي2 263/86911754/975آذرب

ايجان غربي3 233/42104762/0113آذرب

30/45292501/0627اردبيل4

365/35412855/433اصفهان5

152/23146032/5511البرز6

20/30311490/6330ايالم7

60/89242411/0228بوشهر8

15222/591650227/501تهران9

60/89242591/1026چهارمحال و بختياري10

91/34183041/2923خراسان جنوبي11

608/92212625/344خراسان رضوي12

71/04222781/1825خراسان شمالي13

71/042211744/976خوزستان14

30/45294371/8516زنجان15

50/74285202/2012سمنان16

131/93156092/5810سيستان وبلوچستان17

213/121214736/232فارس18

91/34184331/8317قزوين19

233/42102831/2024قم20

60/89242090/8829كردستان21

334/90510174/308كرمان22

91/34184401/8615كرمانشاه23

101/49171440/6131كهگيلويه وبويراحمد24

324/7563801/6120گلستان25

294/3186592/799گيالن26

131/93153581/5121لرستان27

497/28310854/597مازندران28

81/19214281/8118مركزي29

60/89243201/3522هرمزگان30

213/12124651/9714همدان31

314/6174261/8019يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

752753

http://simabar.golestanmporg.ir/
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وزشگران مرد    آم

دانشگاهي تمام وقت 

وزش عالي   مؤسسات آم

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

ثبت نام شدگان دختر 

جديد دوره های مختلف

 تحصیلي مؤسسات در 

سال تحصیلي در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-393457100-63288100کل کشور1

ايجان شرقي2 39376/222193654/925آذرب

ايجان غربي3 16742/6510108332/7510آذرب

10531/662255211/4023اردبيل4

35015/534263276/693اصفهان5

14632/3113105712/6911البرز6

5480/873134620/8831ايالم7

6541/032953521/3624بوشهر8

1485323/4718504921/621تهران9

7381/172644861/1428چهارمحال و بختياري10

7961/262549101/2526خراسان جنوبي11

35575/623277447/052خراسان رضوي12

6280/993042231/0729خراسان شمالي13

28854/567180274/587خوزستان14

11321/792146021/1727زنجان15

16882/67985942/1814سمنان16

15152/391296412/4512سيستان وبلوچستان17

34025/385214745/464فارس18

11491/821979222/0116قزوين19

12481/971876231/9418قم20

10131/602451861/3225كردستان21

20853/298144863/688كرمان22

13082/071771331/8120كرمانشاه23

6771/072735610/9130كهگيلويه وبويراحمد24

11441/812083082/1115گلستان25

16372/5911120883/079گيالن26

10341/632375771/9319لرستان27

31564/996190974/856مازندران28

13892/191471321/8121مركزي29

6721/062864491/6422هرمزگان30

13872/191578882/0017همدان31

13652/161688262/2413يزد32

754

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

755
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ثبت نام شدگان پسر  

جديد دوره های مختلف

 تحصیلي مؤسسات در 

سال تحصیلي در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

کل ثبت نام شدگان

 جديد دوره های مختلف

 تحصیلي مؤسسات در 

سال تحصیلي در سال 

تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-818792100-425335100کل کشور1

ايجان شرقي2 231095/434424745/195آذرب

ايجان غربي3 131253/099239582/9310آذرب

68901/6224124111/5224اردبيل4

255356/003518626/333اصفهان5

104742/4612210452/5711البرز6

40460/953175080/9231ايالم7

78911/8622132431/6223بوشهر8

8795620/68117300521/131تهران9

43541/023088401/0829چهارمحال و بختياري10

56051/3226105151/2826خراسان جنوبي11

284246/682561686/862خراسان رضوي12

43761/032985991/0530خراسان شمالي13

199274/697379544/647خوزستان14

52981/252899001/2127زنجان15

96232/2613182172/2213سمنان16

111852/6311208262/5412سيستان وبلوچستان17

217775/125432515/284فارس18

80971/9021160191/9619قزوين19

85892/0217162121/9818قم20

61441/4425113301/3825كردستان21

145113/418289973/548كرمان22

83781/9719155111/8920كرمانشاه23

54021/272789631/0928كهگيلويه وبويراحمد24

88342/0815171422/0915گلستان25

119772/8210240652/949گيالن26

91622/1514167392/0416لرستان27

217455/116408424/996مازندران28

82401/9420153721/8821مركزي29

75071/7623139561/7022هرمزگان30

85122/0018164002/0017همدان31

86422/0316174682/1314يزد32

756757

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد دانشجويان  دختر 

وزش عالي  مؤسسات آم

در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد دانشجويان  پسر 

وزش  کلیه مؤسسات آم

عالي در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-1768931100-1604457100کل کشور1

ايجان شرقي2 720084/497904245/116آذرب

ايجان غربي3 419382/6111516692/9210آذرب

213771/3323266611/5124اردبيل4

1166767/2721169696/612اصفهان5

494193/0810483662/7311البرز6

122880/7731145160/8231ايالم7

196621/2325286291/6223بوشهر8

36993623/06137956821/461تهران9

170231/0628177381/0029چهارمحال و بختياري10

191971/2026220811/2526خراسان جنوبي11

1103466/8831157066/543خراسان رضوي12

160351/0029167210/9530خراسان شمالي13

774544/836931625/274خوزستان14

188441/1727214781/2127زنجان15

326062/0315380582/1513سمنان16

364382/2712440712/4912سيستان وبلوچستان17

864105/394895585/067فارس18

326132/0314370852/1014قزوين19

310811/9417331921/8820قم20

206511/2924241271/3625كردستان21

549383/428573573/248كرمان22

286871/7919342311/9419كرمانشاه23

127820/8030196311/1128كهگيلويه وبويراحمد24

296141/8518327151/8521گلستان25

494493/089527162/989گيالن26

286381/7820342841/9418لرستان27

784094/895921875/215مازندران28

277481/7321347091/9616مركزي29

260591/6222301521/7022هرمزگان30

318621/9916345731/9517همدان31

342692/1413365972/0715يزد32

758759

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر
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تعداد کل دانشجويان 

وزش  کلیه  مؤسسات آم

عالي در سال تحصیلي

1397-98 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

وختگان  تعداد دانش آم

دختر کلیه مؤسسات 

وزش عالي  در سال  آم

تحصیلي

1396-97

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-301240100-3373388100کل کشور1

ايجان شرقي2 1624324/827128714/277آذرب

ايجان غربي3 936072/771182052/7211آذرب

480381/422441311/3724اردبيل4

2336456/932218117/242اصفهان5

977852/901085572/8410البرز6

268040/793125420/8430ايالم7

482911/432332621/0827بوشهر8

74950422/2216774022/491تهران9

347611/032835751/1926چهارمحال و بختياري10

412781/222632251/0728خراسان جنوبي11

2260526/703201396/693خراسان رضوي12

327560/972926370/8829خراسان شمالي13

1706165/065153645/106خوزستان14

403221/202742651/4223زنجان15

706642/091465712/1814سمنان16

805092/391267152/2312سيستان وبلوچستان17

1759685/224154075/115فارس18

696982/071566112/1913قزوين19

642731/911746261/5421قم20

447781/332540901/3625كردستان21

1122953/33888772/959كرمان22

629181/871959591/9818كرمانشاه23

324130/963023640/7831كهگيلويه وبويراحمد24

623291/852150441/6720گلستان25

1021653/039113793/788گيالن26

629221/871857831/9219لرستان27

1705965/066165765/504مازندران28

624571/852059781/9817مركزي29

562111/672243561/4522هرمزگان30

664351/971663022/0915همدان31

708662/101362782/0816يزد32

761 760

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وختگان  تعداد دانش آم

پسر کلیه مؤسسات 

وزش عالي در سال  آم

تحصیلي

1396-97

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

تعداد کل دانش 

وختگان کلیه مؤسسات  آم

وزش عالي در سال  آم

تحصیلي

1396-97 

سهم از 

کشور

)درصد(

رتبه

-695055100-393815100کل کشور1

ايجان شرقي2 210885/356339594/897آذرب

ايجان غربي3 115412/9310197462/8410آذرب

69121/7621110431/5922اردبيل4

252756/422470866/772اصفهان5

99632/5311185202/6611البرز6

36410/923061830/8930ايالم7

67301/712299921/4425بوشهر8

8008420/34114782421/271تهران9

37510/952973261/0528چهارمحال و بختياري10

41291/052873541/0627خراسان جنوبي11

234315/954435706/273خراسان رضوي12

33130/843159500/8631خراسان شمالي13

212705/405366345/275خوزستان14

58131/4826100781/4524زنجان15

74611/8919140322/0218سمنان16

77591/9717144742/0815سيستان وبلوچستان17

191084/857345154/976فارس18

98102/4912164212/3612قزوين19

64551/6423110811/5921قم20

58611/492599511/4326كردستان21

120523/069209293/019كرمان22

82012/0815141602/0416كرمانشاه23

48891/242772531/0429كهگيلويه وبويراحمد24

72741/8520123181/7720گلستان25

135133/438248923/588گيالن26

90282/2914148112/1314لرستان27

238266/053404025/814مازندران28

96962/4613156742/2613مركزي29

63961/6224107521/5523هرمزگان30

76861/9518139882/0119همدان31

78592/0016141372/0317يزد32

762763

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد دانشجو  

وزش  مؤسسات آم

عالي به ازای هر هزار 

نفر جمعیت در سال 

تحصیلي

1397-98 

رتبه

سرانه دانشجو به ازای 

هر استاد )اعم از هیئت 

علمي يا غیره( در سال 

تحصیلي

 98-1397 )دانشجو(

رتبه

نسبت پذيرفته شدگان 

به  دانشجويان در سال 

تحصیلي 

1397-98

)درصد(

رتبه

-24/27-38/80-41/10کل کشور1

ايجان شرقي2 40/761231/773026/157آذرب

ايجان غربي3 27/882943/54925/5912آذرب

37/271636/871925/849اردبيل4

44/60948/82322/2030اصفهان5

34/722347/33421/5231البرز6

45/28838/461628/011ايالم7

39/941453/96227/424بوشهر8

54/97335/102623/0827تهران9

35/871934/872725/4314چهارمحال و بختياري10

51/86537/531825/4713خراسان جنوبي11

33/932546/91524/8517خراسان رضوي12

37/051836/152226/256خراسان شمالي13

35/322142/031022/2529خوزستان14

37/201725/703124/5524زنجان15

96/27132/002925/7811سمنان16

27/653037/901725/878سيستان وبلوچستان17

35/482036/102324/5823فارس18

53/33444/06822/9828قزوين19

47/72741/981125/2216قم20

27/293136/642025/3015كردستان21

34/492436/202125/8210كرمان22

31/812735/992424/6520كرمانشاه23

44/161039/481527/652كهگيلويه وبويراحمد24

32/382640/901227/503گلستان25

40/021344/50723/5626گيالن26

35/292245/20626/605لرستان27

51/09640/231323/9425مازندران28

42/901134/372824/6122مركزي29

30/202856/66124/8318هرمزگان30

37/731535/872524/6919همدان31

59/60239/571424/6521يزد32

765766 764

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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وختگان  نسبت دانش آم

وزش عالي در  مراکز آم

هر هزار نفر جمعیت در 

سال تحصیلي 

 97-1396  )درصد(

رتبه

نسبت دانشجويان 

دختر در دانشگاه ها  

در سال تحصیلي 

 1397-98

)درصد(

رتبه

نسبت دانشجويان پسر 

در دانشگاه ها  در 

سال تحصیلي

 1397-98 

)درصد(

رتبه

-52/44-47/56-8/47کل کشور1

ايجان شرقي2 8/521444/332955/673آذرب

ايجان غربي3 5/882944/802655/206آذرب

8/571344/502755/505اردبيل4

8/991249/94250/0630اصفهان5

6/582450/54149/4631البرز6

10/44745/842154/1611ايالم7

8/261640/723059/282بوشهر8

10/84549/36350/6429تهران9

7/562048/97551/0327چهارمحال و بختياري10

9/241146/511653/4916خراسان جنوبي11

6/542548/81851/1924خراسان رضوي12

6/732348/95651/0526خراسان شمالي13

7/581945/402454/608خوزستان14

9/301046/731553/2717زنجان15

19/12146/141853/8614سمنان16

4/973145/262554/747سيستان وبلوچستان17

6/962249/11450/8928فارس18

12/56246/791453/2118قزوين19

8/231748/361051/6422قم20

6/062846/121953/8813كردستان21

6/432648/92751/0825كرمان22

7/162145/592254/4110كرمانشاه23

9/88839/433160/571كهگيلويه وبويراحمد24

6/402747/511352/4919گلستان25

9/75948/40951/6023گيالن26

8/311545/512354/499لرستان27

12/10345/962054/0412مازندران28

10/77644/432855/574مركزي29

5/783046/361753/6415هرمزگان30

7/941847/961252/0420همدان31

11/89448/361151/6421يزد32

767769 768

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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نسبت دختران ثبت نام 

شده جديد در 

دانشگاه ها در سال 

تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

نسبت پسران ثبت نام 

شده جديد در 

دانشگاه ها  در سال 

تحصیلي

 98-1397 )درصد(

رتبه

وختگان  نسبت دانش آم

سال تحصیلي

 97-1396 به  

دانشجويان سال تحصیلي 

98-1397 )درصد(

رتبه

-20/60-51/95-48/05کل کشور1

ايجان شرقي2 45/592654/41620/9116آذرب

ايجان غربي3 45/222854/78421/0913آذرب

44/482955/52322/998اردبيل4

50/76149/243120/1518اصفهان5

50/23549/772718/9426البرز6

46/112353/89923/077ايالم7

40/413059/59220/6917بوشهر8

49/161050/842219/7222تهران9

50/75249/253021/0814چهارمحال و بختياري10

46/701853/301417/8230خراسان جنوبي11

49/39950/612319/2724خراسان رضوي12

49/111150/892118/1628خراسان شمالي13

47/501452/501821/4712خوزستان14

46/481953/521324/992زنجان15

47/181552/821719/8620سمنان16

46/292153/711117/9829سيستان وبلوچستان17

49/65750/352519/6123فارس18

49/45850/552423/565قزوين19

47/021652/981617/2431قم20

45/772554/23722/2211كردستان21

49/96650/042618/6427كرمان22

45/992454/01822/519كرمانشاه23

39/733160/27122/3810كهگيلويه وبويراحمد24

48/471251/532019/7621گلستان25

50/23449/772824/363گيالن26

45/272754/73523/546لرستان27

46/761753/241523/684مازندران28

46/402053/601225/101مركزي29

46/212253/791019/1325هرمزگان30

48/101351/901921/0615همدان31

50/53349/472919/9519يزد32

770771772

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد كل كاركنان شاغل 

در وزارت بهداشت در 

سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد پزشكان شاغل در 

وزارت بهداشت و درمان 

در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-48806100-450471100کل کشور1

ايجان شرقي2 216874/81724775/086آذرب

ايجان غربي3 154543/431115263/1311آذرب

77491/72216201/2727اردبيل4

280526/23533266/814اصفهان5

76291/692210082/0717البرز6

50251/12295591/1530ايالم7

70871/57247901/6222بوشهر8

4904110/891694814/241تهران9

77851/73208251/6921چهارمحال و بختياري10

59521/32286501/3325خراسان جنوبي11

338567/52233726/912خراسان رضوي12

62941/40275931/2228خراسان شمالي13

289886/44428755/895خوزستان14

70761/57257091/4524زنجان15

69751/55266301/2926سمنان16

164353/65915403/1610سيستان وبلوچستان17

338257/51333556/873فارس18

72101/60237501/5423قزوين19

49321/09305351/1031قم20

95722/121710062/0618كردستان21

201794/48821954/508كرمان22

143303/181213472/7613كرمانشاه23

43340/96315641/1629كهگيلويه وبويراحمد24

118602/631314552/9812گلستان25

155813/461015933/269گيالن26

107112/38159361/9220لرستان27

243075/40622544/627مازندران28

88211/96189701/9919مركزي29

102642/281610572/1716هرمزگان30

112802/501412602/5814همدان31

81801/821910812/2115يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

773774
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تعداد پيراپزشكان شاغل 

در وزارت بهداشت و 

درمان در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد پزشكان  عمومی 

شاغل در وزارت بهداشت 

و درمان در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-16130100-282183100کل کشور1

ايجان شرقي2 138314/9078335/167آذرب

ايجان غربي3 105113/7296093/7810آذرب

53291/89183362/0820اردبيل4

171786/09510666/613اصفهان5

52031/84193232/0022البرز6

33161/18302021/2528ايالم7

42901/52253031/8823بوشهر8

254099/0019095/646تهران9

50261/78213472/1519چهارمحال و بختياري10

39151/39281971/2229خراسان جنوبي11

222717/89211707/251خراسان رضوي12

39311/39262121/3126خراسان شمالي13

181186/42410616/584خوزستان14

44651/58232501/5524زنجان15

39301/39271911/1830سمنان16

99663/53105843/6211سيستان وبلوچستان17

212157/52311357/042فارس18

44081/56242421/5025قزوين19

30401/08311310/8131قم20

66712/36173892/4116كردستان21

130454/6287464/628كرمان22

94763/36125253/2513كرمانشاه23

33351/18292051/2727كهگيلويه وبويراحمد24

77112/73135583/4612گلستان25

98083/48116594/099گيالن26

73242/60143522/1817لرستان27

158065/60610136/285مازندران28

51471/82203522/1817مركزي29

67632/40164963/0814هرمزگان30

69792/47154042/5015همدان31

47661/69223302/0521يزد32

775776

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد پزشكان  متخصص 

شاغل در وزارت بهداشت 

و درمان در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد پزشكان فوق  

تخصص شاغل در

 وزارت بهداشت و 

درمان در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-2626100-16530100کل کشور1

ايجان شرقي2 7464/5161365/185آذرب

ايجان غربي3 4842/9310521/9814آذرب

1761/062940/1531اردبيل4

11677/0631927/313اصفهان5

4122/4913572/1712البرز6

1640/9930170/6528ايالم7

2561/5522321/2225بوشهر8

295517/88173628/031تهران9

2111/2826441/6818چهارمحال و بختياري10

2461/4923160/6129خراسان جنوبي11

10976/6441947/392خراسان رضوي12

1831/1128160/6129خراسان شمالي13

10426/3051244/726خوزستان14

2341/4224542/0613زنجان15

2661/6121331/2624سمنان16

4132/5012511/9415سيستان وبلوچستان17

11897/1921656/284فارس18

2191/3225411/5620قزوين19

1991/2027612/3211قم20

3642/2016361/3723كردستان21

6583/987843/207كرمان22

3752/2715471/7916كرمانشاه23

1530/9331190/7227كهگيلويه وبويراحمد24

6103/699371/4121گلستان25

4272/5811843/207گيالن26

2971/8019291/1026لرستان27

6383/868702/679مازندران28

3291/9918421/6019مركزي29

2821/7120471/7916هرمزگان30

3822/3114371/4121همدان31

3562/1517692/6310يزد32

777

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد دندانپزشكان   

شاغل در وزارت بهداشت 

و درمان  در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد پزشك داروساز 

شاغل در وزارت بهداشت 

و درمان در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-2406100-5222100کل کشور1

ايجان شرقي2 2324/4471506/235آذرب

ايجان غربي3 1643/1411883/669آذرب

581/1130281/1624اردبيل4

3967/5821666/902اصفهان5

861/6525733/0311البرز6

721/3827140/5831ايالم7

921/7623261/0826بوشهر8

64612/37138616/041تهران9

881/6924220/9128چهارمحال و بختياري10

931/7822381/5819خراسان جنوبي11

3486/6631656/863خراسان رضوي12

961/8421321/3321خراسان شمالي13

2204/2191365/656خوزستان14

1112/1317321/3321زنجان15

490/9431210/8729سمنان16

1933/70101184/908سيستان وبلوچستان17

2715/1961606/654فارس18

1142/1816281/1624قزوين19

611/1729241/0027قم20

1021/9518361/5020كردستان21

3146/014652/7013كرمان22

1362/6014753/1210كرمانشاه23

671/2828301/2523كهگيلويه وبويراحمد24

1001/9120552/2917گلستان25

2314/428722/9912گيالن26

771/4726512/1218لرستان27

2795/3451255/207مازندران28

1021/9518592/4514مركزي29

1252/3915150/6230هرمزگان30

1583/0312592/4514همدان31

1412/7013572/3716يزد32

779780

 عنوان شاخص ها

ف
دي

ر
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تعداد بيمارستان های 

فعال اعم از دولتی، 

خصوصی و ساير در سال  

1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد تخت های درمانی 

بيمارستان های فعال اعم 

از دولتی، خصوصی و 

ساير در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-166543100-1016100کل کشور1

ايجان شرقي2 494/82677504/656آذرب

ايجان غربي3 343/351054963/308آذرب

171/672237942/2811اردبيل4

686/693101836/114اصفهان5

181/772029321/7619البرز6

121/182612370/7430ايالم7

181/772017651/0627بوشهر8

16816/5413668422/031تهران9

111/082922241/3423چهارمحال و بختياري10

171/672216801/0128خراسان جنوبي11

666/504130137/813خراسان رضوي12

121/182615250/9229خراسان شمالي13

605/91595235/725خوزستان14

141/382519811/1924زنجان15

121/182619241/1625سمنان16

232/261334522/0713سيستان وبلوچستان17

787/682132597/962فارس18

151/482419041/1426قزوين19

100/983024791/4921قم20

201/971834202/0514كردستان21

403/94854093/259كرمان22

232/261337152/2312كرمانشاه23

100/983012340/7431كهگيلويه وبويراحمد24

252/461232941/9817گلستان25

373/64952843/1710گيالن26

262/561131261/8818لرستان27

484/72762813/777مازندران28

222/171529261/7620مركزي29

212/071723841/4322هرمزگان30

222/171532981/9816همدان31

201/971833672/0215يزد32

781782

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها 
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تعداد درمانگاه عمومی و 

تخصصی  دولتی و 

غيردولتی در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد مراكز خدمات 

جامع سالمت شهری و 

روستايی  فعال در سال  

1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-5824100-5265100کل کشور1

ايجان شرقي2 1763/34123485/985آذرب

ايجان غربي3 4608/7422334/0010آذرب

2023/8481161/9920اردبيل4

4428/4033636/233اصفهان5

1793/4011781/3428البرز6

390/7428751/2929ايالم7

561/06231091/8722بوشهر8

102619/4913425/876تهران9

390/74281492/5616چهارمحال و بختياري10

470/89261021/7523خراسان جنوبي11

3536/7044247/281خراسان رضوي12

340/65301011/7324خراسان شمالي13

2614/9663586/154خوزستان14

1452/75131151/9721زنجان15

480/9125671/1530سمنان16

2404/5672744/708سيستان وبلوچستان17

2845/3953926/732فارس18

591/1221901/5525قزوين19

771/4619420/7231قم20

561/06231502/5815كردستان21

1913/6392554/389كرمان22

1112/11151322/2719كرمانشاه23

80/1531871/4926كهگيلويه وبويراحمد24

881/67161532/6314گلستان25

881/67162113/6211گيالن26

430/82271412/4218لرستان27

1853/51103185/467مازندران28

581/10221432/4617مركزي29

641/22201963/3712هرمزگان30

841/60181732/9713همدان31

1222/3214871/4926يزد32

783

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد مراكز خدمات 

جامع سالمت روستايی 

فعال  در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد مراكز خدمات 

جامع سالمت شهری 

فعال در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-1559100-2645100کل کشور1

ايجان شرقي2 1515/7151036/615آذرب

ايجان غربي3 1134/278553/539آذرب

592/2322201/2825اردبيل4

973/67101449/242اصفهان5

140/5330503/2111البرز6

250/9528140/9029ايالم7

301/1327251/6021بوشهر8

622/342022314/301تهران9

642/4218372/3713چهارمحال و بختياري10

612/3121110/7130خراسان جنوبي11

2128/0211137/254خراسان رضوي12

642/4218150/9628خراسان شمالي13

1264/7671318/403خوزستان14

682/5715271/7320زنجان15

230/8729201/2825سمنان16

1746/584422/6912سيستان وبلوچستان17

1977/453664/237فارس18

401/5125291/8617قزوين19

90/3431281/8018قم20

712/6814372/3713كردستان21

1304/916523/3410كرمان22

592/2322241/5422كرمانشاه23

471/7824100/6431كهگيلويه وبويراحمد24

873/2913221/4123گلستان25

973/6710201/2825گيالن26

672/5316563/598لرستان27

2007/562674/306مازندران28

672/5316281/8018مركزي29

1084/089362/3115هرمزگان30

883/3312211/3524همدان31

351/3226332/1216يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد خانه های بهداشت 

فعال در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد آزمايشگاه های

 تشخيص پزشكی و ژنتيك  

در سال

1397  

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-5359100-17746100کل کشور1

ايجان شرقي2 10435/8831783/327آذرب

ايجان غربي3 9755/4951723/219آذرب

5272/9716591/1027اردبيل4

5272/97163486/493اصفهان5

760/43301783/327البرز6

2021/1427571/0628ايالم7

2181/2326821/5321بوشهر8

2671/5024120622/501تهران9

3051/72231282/3916چهارمحال و بختياري10

3151/7822380/7131خراسان جنوبي11

14198/0014277/972خراسان رضوي12

3862/1820731/3624خراسان شمالي13

9055/1081923/586خوزستان14

4572/5818761/4222زنجان15

1340/7629681/2725سمنان16

9695/4661572/9310سيستان وبلوچستان17

10345/8343476/484فارس18

2601/4725941/7519قزوين19

590/3331601/1226قم20

6303/5511510/9529كردستان21

9035/0992023/775كرمان22

6473/65101362/5414كرمانشاه23

3511/9821741/3823كهگيلويه وبويراحمد24

5703/21141222/2818گلستان25

9695/4661482/7611گيالن26

6243/5212861/6020لرستان27

12587/0921462/7212مازندران28

3902/20191332/4815مركزي29

5963/3613510/9529هرمزگان30

5593/15151262/3517همدان31

1710/96281442/6913يزد32

787788

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد داروخانه ها در 

سال 1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

مراكز پزشكی هسته ای  

دولتی و 

غيردولتی در 

سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

-3296100-11253100کل کشور1

ايجان شرقي2 6185/496742/2512آذرب

ايجان غربي3 3723/319882/6710آذرب

110/1031581/7616اردبيل4

8787/8032547/712اصفهان5

4423/9371263/826البرز6

790/7028150/4631ايالم7

1251/1122521/5819بوشهر8

274424/38195028/821تهران9

990/8824411/2422چهارمحال و بختياري10

880/7826320/9726خراسان جنوبي11

10199/0622146/494خراسان رضوي12

980/8725310/9428خراسان شمالي13

6665/925962/917خوزستان14

1261/1221401/2123زنجان15

760/6830230/7030سمنان16

2061/8315290/8829سيستان وبلوچستان17

7356/5342397/253فارس18

1541/3720511/5520قزوين19

1681/4919501/5221قم20

1701/5118351/0624كردستان21

3372/9910922/799كرمان22

2742/4311822/4911كرمانشاه23

780/6929320/9726كهگيلويه وبويراحمد24

2562/2712341/0325گلستان25

3943/508932/828گيالن26

2111/8814591/7915لرستان27

880/78261705/165مازندران28

1871/6617531/6117مركزي29

1251/1122531/6117هرمزگان30

2231/9813611/8514همدان31

2061/8315692/0913يزد32

789790

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها
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تعداد مراكز توانبخشی 

در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد پزشك شاغل در وزارت 

وزش  بهداشت و درمان و آم

پزشكی به ازای هر يكصد هزار 

نفر جمعيت در سال  1397 

)پزشك(

رتبه

-59/46-9453100کل کشور1

ايجان شرقي2 1431/511862/1619آذرب

ايجان غربي3 2202/331045/4629آذرب

1061/122248/1028اردبيل4

6046/39463/4917اصفهان5

7908/36335/8031البرز6

380/403194/431ايالم7

820/872765/3416بوشهر8

214422/68150/9526تهران9

710/752985/144چهارمحال و بختياري10

2182/311181/665خراسان جنوبي11

135414/32250/6227خراسان رضوي12

740/782867/0813خراسان شمالي13

4624/89559/5121خوزستان14

850/902665/4115زنجان15

860/912485/833سمنان16

1731/831652/8824سيستان وبلوچستان17

3363/55767/6510فارس18

1201/272157/3822قزوين19

1922/031439/7230قم20

1371/452061/3020كردستان21

2552/70967/4112كرمان22

1922/031468/109كرمانشاه23

860/912476/846كهگيلويه وبويراحمد24

2002/121275/587گلستان25

2562/71862/4018گيالن26

940/992352/5025لرستان27

3844/06667/5111مازندران28

1421/501966/6214مركزي29

640/683056/8023هرمزگان30

1471/561771/558همدان31

1982/091390/922يزد32

791
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 عنوان شاخص ها
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تعداد دندانپزشك شاغل در وزارت 

وزش  بهداشت و درمان و آم

پزشكی به ازای هر يكصد هزار نفر  

در سال  1397 )دندانپزشك(

رتبه

تعداد پيراپزشك به ازای هر ده 

هزار نفر جمعيت در سال  1397 

)پيراپزشك(

رتبه

-34/38-6/36کل کشور1

ايجان شرقي2 5/822134/7123آذرب

ايجان غربي3 4/892531/3128آذرب

4/502941/3410اردبيل4

7/561432/7927اصفهان5

3/053118/4831البرز6

12/16156/011ايالم7

7/611335/4821بوشهر8

4/742618/6330تهران9

9/08851/873چهارمحال و بختياري10

11/68349/184خراسان جنوبي11

5/222333/4326خراسان رضوي12

10/86444/478خراسان شمالي13

4/552737/5019خوزستان14

10/24541/1911زنجان15

6/681853/542سمنان16

6/631934/2224سيستان وبلوچستان17

5/462242/789فارس18

8/721133/7325قزوين19

4/532822/5729قم20

6/222040/6513كردستان21

9/64640/0615كرمان22

6/881647/915كرمانشاه23

9/13745/447كهگيلويه وبويراحمد24

5/192440/0616گلستان25

9/05938/4218گيالن26

4/323041/0812لرستان27

8/361247/346مازندران28

7/011535/3522مركزي29

6/721736/3420هرمزگان30

8/971039/6317همدان31

11/86240/0814يزد32

ف
دي
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 عنوان شاخص ها
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تعداد بيمارستان های فعال دولتی و 

غيردولتی به ازای هر صد هزار نفر 

جمعيت در سال  1397 )بيمارستان(

رتبه
تعداد تخت به ازای هر ده هزار نفر 

جمعيت  در سال  1397 )تخت(
رتبه

-20/29-1/24کل کشور1

ايجان شرقي2 1/232019/4514آذرب

ايجان غربي3 1/012716/3726آذرب

1/321329/431اردبيل4

1/301519/4415اصفهان5

0/643110/4131البرز6

2/03220/908ايالم7

1/49714/6027بوشهر8

1/231926/903تهران9

1/142522/956چهارمحال و بختياري10

2/14121/117خراسان جنوبي11

0/992819/5313خراسان رضوي12

1/361217/2522خراسان شمالي13

1/241819/7112خوزستان14

1/291618/2720زنجان15

1/63426/215سمنان16

0/792911/8530سيستان وبلوچستان17

1/57526/744فارس18

1/152414/5728قزوين19

0/743018/4019قم20

1/222220/849كردستان21

1/232116/6125كرمان22

1/162318/7817كرمانشاه23

1/361116/8124كهگيلويه وبويراحمد24

1/301417/1123گلستان25

1/45920/7010گيالن26

1/46817/5321لرستان27

1/441018/8116مازندران28

1/51620/1011مركزي29

1/132612/8129هرمزگان30

1/251718/7318همدان31

1/68328/322يزد32

795

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

796
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تعداد مراكز خدمات جامع سالمت 

به ازای هر صد هزار نفر جمعيت در 

سال  1397 )مركز(

رتبه

تعداد خانه های بهداشت فعال  به 

ازای هر ده هزار نفر جمعيت در 

سال  1397 )خانه بهداشت(

رتبه

-2/16-7/10کل کشور1

ايجان شرقي2 8/73162/6220آذرب

ايجان غربي3 6/94242/9017آذرب

9/00154/094اردبيل4

6/93251/0128اصفهان5

2/77300/2730البرز6

12/6733/4110ايالم7

9/02141/8026بوشهر8

2/51310/2031تهران9

15/3813/1515چهارمحال و بختياري10

12/8123/965خراسان جنوبي11

6/36282/1321خراسان رضوي12

11/4354/372خراسان شمالي13

7/41221/8724خوزستان14

10/6164/223زنجان15

9/13131/8325سمنان16

9/41113/3311سيستان وبلوچستان17

7/90202/0922فارس18

6/89261/9923قزوين19

3/12290/4429قم20

9/14123/846كردستان21

7/83212/7718كرمان22

6/67273/2712كرمانشاه23

11/8544/781كهگيلويه وبويراحمد24

7/95182/9616گلستان25

8/26173/807گيالن26

7/91193/509لرستان27

9/52103/778مازندران28

9/8292/6819مركزي29

10/5373/2013هرمزگان30

9/8283/1714همدان31

7/32231/4427يزد32

 عنوان شاخص ها

797798

ف
دي

ر
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تعداد آزمايشگاه های

 تشخيص پزشكی و ژنتيك به ازای 

هر يك ميليون نفر جمعيت در سال  

1397 )آزمايشگاه(

رتبه

مراكز پزشكی هسته ای  به ازای هر 

يك صد هزار نفر جمعيت در سال  

1397 )مركز(

رتبه

-4/02-68/48کل کشور1

ايجان شرقي2 55/46221/8629آذرب

ايجان غربي3 53/92232/6225آذرب

43/44284/506اردبيل4

86/8584/854اصفهان5

61/79204/477البرز6

103/0432/5326ايالم7

68/65144/309بوشهر8

74/88126/971تهران9

132/0914/2310چهارمحال و بختياري10

46/48274/0212خراسان جنوبي11

67/55163/2121خراسان رضوي12

83/7193/5118خراسان شمالي13

51/54251/9928خوزستان14

75/65113/6915زنجان15

99/4643/1322سمنان16

53/57241/0031سيستان وبلوچستان17

96/7954/825فارس18

65/80173/9013قزوين19

42/32293/7114قم20

34/13312/1327كردستان21

56/51212/8324كرمان22

68/25154/1511كرمانشاه23

91/2864/368كهگيلويه وبويراحمد24

62/86191/7730گلستان25

76/77103/6416گيالن26

34/21303/3120لرستان27

50/01265/093مازندران28

90/6673/6417مركزي29

63/94182/8523هرمزگان30

69/85133/4619همدان31

114/3825/802يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

799800

http://simabar.golestanmporg.ir/
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تعداد مراكز توانبخشی به ازای هر 

صد هزار نفر جمعيت در سال  

1397 )مركز(

رتبه

تعداد داروخانه ها به ازای هر ده 

هزار  نفر جمعيت در سال  1397 

)داروخانه(

رتبه

-1/37-11/52کل کشور1

ايجان شرقي2 3/59301/555آذرب

ايجان غربي3 6/55261/1120آذرب

8/22200/0931اردبيل4

11/5391/683اصفهان5

28/0511/574البرز6

6/42271/3311ايالم7

6/78241/0326بوشهر8

15/7252/011تهران9

7/33231/0227چهارمحال و بختياري10

27/3921/1121خراسان جنوبي11

20/3231/537خراسان رضوي12

8/37171/1119خراسان شمالي13

9/56151/3810خوزستان14

7/84211/1618زنجان15

11/7271/0424سمنان16

5/94280/7128سيستان وبلوچستان17

6/78251/488فارس18

9/18161/1817قزوين19

14/2561/2515قم20

8/35181/0423كردستان21

7/83221/0425كرمان22

9/71141/399كرمانشاه23

11/7271/0622كهگيلويه وبويراحمد24

10/39111/3312گلستان25

10/03121/546گيالن26

5/27291/1816لرستان27

11/50100/2630مازندران28

9/75131/2813مركزي29

3/44310/6729هرمزگان30

8/35191/2714همدان31

16/6541/732يزد32

802

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

801
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تعداد پايگاه های 

اورژانس پيش 

بيمارستانی)شهری و 

روستايی( در سال  1397

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

تعداد پايگاه های اورژانس پيش 

بيمارستانی )شهری و روستايی( به 

ازای هر صدهزار نفر جمعيت در 

سال  1397 )پايگاه(

رتبه

-3/09-2536100کل کشور1

ايجان شرقي2 1174/6172/9426آذرب

ايجان غربي3 722/84102/1429آذرب

532/09204/1112اردبيل4

1676/5933/1920اصفهان5

562/21171/9930البرز6

401/58296/762ايالم7

522/05224/3010بوشهر8

773/0490/5631تهران9

491/93255/065چهارمحال و بختياري10

712/80118/921خراسان جنوبي11

2258/8713/3819خراسان رضوي12

431/70274/868خراسان شمالي13

1646/4743/3918خوزستان14

512/01234/709زنجان15

471/85266/403سمنان16

1435/6464/917سيستان وبلوچستان17

1917/5323/8513فارس18

391/54302/9824قزوين19

391/54302/9027قم20

562/21173/4117كردستان21

1606/3154/916كرمان22

632/48143/1921كرمانشاه23

431/70275/864كهگيلويه وبويراحمد24

572/25162/9625گلستان25

622/44152/4328گيالن26

682/68133/8114لرستان27

1024/0283/0523مازندران28

532/09203/6416مركزي29

702/76123/7615هرمزگان30

552/17193/1222همدان31

512/01234/2911يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

803804
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ميزان خون اهدايی در 

سال  1397 )واحد(

سهم از 

كشور

)درصد(

رتبه

ميزان خون اهدايی به ازای هر 

هزار نفر جمعيت در سال  1397 

)واحد(

رتبه

-25/52-2094967100کل کشور1

ايجان شرقي2 944534/51723/7018آذرب

ايجان غربي3 783353/74923/3320آذرب

405401/941931/456اردبيل4

1285046/13524/5316اصفهان5

596782/851221/1928البرز6

139520/673123/5719ايالم7

321371/532326/5812بوشهر8

31587015/08123/1623تهران9

225871/082723/3121چهارمحال و بختياري10

219181/052827/5411خراسان جنوبي11

1511187/21322/6824خراسان رضوي12

171110/823019/3630خراسان شمالي13

1121225/35623/2122خوزستان14

231561/112621/3626زنجان15

313241/502442/681سمنان16

694203/311023/8417سيستان وبلوچستان17

1592137/60232/114فارس18

401521/922030/727قزوين19

408641/951830/349قم20

266441/272516/2431كردستان21

693763/311121/3127كرمان22

502902/401425/4213كرمانشاه23

183640/882925/0214كهگيلويه وبويراحمد24

475062/271524/6815گلستان25

819133/91832/085گيالن26

382051/822121/4325لرستان27

1310966/26439/262مازندران28

417982/001728/7110مركزي29

567832/711330/518هرمزگان30

368461/762220/9229همدان31

436922/091636/753يزد32

ف
دي

ر

 عنوان شاخص ها

805806

http://simabar.golestanmporg.ir/
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میزان تولید برنامه های 

رادیویی در سال 1397 

)ساعت(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

میزان تولید برنامه های 

تلویزیونی در سال 1397 

)ساعت(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-84747100-227724100کل کشور1

ايجان شرقي2 59082/59621032/487آذرب

ايجان غربي3 75903/33331503/722آذرب

43721/921114191/6724اردبيل4

41211/811617902/119اصفهان5

40921/801712621/4929البرز6

36471/602615101/7821ايالم7

67222/95526893/174بوشهر8

8657338/0213325939/251تهران9

36481/602515931/8815چهارمحال و بختياري10

36421/602815411/8220خراسان جنوبي11

120075/27224052/846خراسان رضوي12

36431/602714711/7423خراسان شمالي13

71223/13429153/443خوزستان14

36511/602415671/8518زنجان15

35071/543015861/8716سمنان16

47722/101013711/6227سيستان وبلوچستان17

41451/821518892/238فارس18

35751/572913871/6425قزوين19

39111/722024842/935قم20

47972/11915611/8419كردستان21

53352/34816821/9810كرمان22

41501/821413181/5628كرمانشاه23

39651/741916451/9412كهگيلويه وبويراحمد24

56352/47712151/4330گلستان25

43191/901314761/7422گيالن26

43551/911213761/6226لرستان27

40831/791815991/8914مازندران28

38441/692116041/8913مركزي29

30351/33316420/7631هرمزگان30

38061/672216651/9611همدان31

37521/652315731/8617يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

807808
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تعداد سینما در سال 

1397 )سالن(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه
تعداد صندلی سینما  در 

سال 1397 )صندلی(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-158207100-341100کل کشور1

ايجان شرقي2 185/28479695/045آذرب

ايجان غربي3 92/641239922/5210آذرب

51/472322231/4119اردبيل4

257/332122097/722اصفهان5

102/931038812/4512البرز6

10/29312100/1331ايالم7

61/761827401/7317بوشهر8

7722/5814841030/601تهران9

41/172716851/0726چهارمحال و بختياري10

72/051519461/2322خراسان جنوبي11

154/40696466/103خراسان رضوي12

51/472319611/2421خراسان شمالي13

185/28479105/006خوزستان14

20/59304810/3030زنجان15

82/351429041/8414سمنان16

41/172716901/0725سيستان وبلوچستان17

216/16385345/394فارس18

30/88298220/5229قزوين19

61/761818501/1724قم20

61/761819881/2620كردستان21

133/81746462/949كرمان22

51/472315520/9827كرمانشاه23

51/472318851/1923كهگيلويه وبويراحمد24

72/051527791/7616گلستان25

102/931051383/257گيالن26

61/761826361/6718لرستان27

123/52848643/078مازندران28

72/051528951/8315مركزي29

61/761815320/9728هرمزگان30

92/641232852/0813همدان31

113/23939442/4911يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

809810
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تعداد تماشاچی سینما در 

سال 1397 )هزار نفر(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

تعداد کتابخانه های 

وابسته به وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در سال 

1397 )باب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-3489100-28547100کل کشور1

ايجان شرقي2 5191/8281494/276آذرب

ايجان غربي3 1520/53211083/1011آذرب

630/2228772/2119اردبيل4

25438/9132978/512اصفهان5

9613/375691/9825البرز6

220/0830531/5230ايالم7

1750/6119772/2119بوشهر8

1377148/2413229/231تهران9

1030/3625651/8626چهارمحال و بختياري10

1130/4024712/0322خراسان جنوبي11

318911/1722065/905خراسان رضوي12

670/2327651/8626خراسان شمالي13

6282/2072236/394خوزستان14

1280/4523962/7514زنجان15

970/3426712/0322سمنان16

540/1929762/1821سيستان وبلوچستان17

16585/8142346/713فارس18

2200/7716641/8328قزوين19

4591/6110391/1231قم20

2030/7118812/3217كردستان21

2490/87151313/757كرمان22

2110/74171022/9213كرمانشاه23

40/0131712/0322كهگيلويه وبويراحمد24

3021/0614832/3816گلستان25

4971/7491073/0712گيالن26

1450/5122541/5529لرستان27

7652/6861123/219مازندران28

3291/1513852/4415مركزي29

1670/5920782/2418هرمزگان30

4171/46111133/248همدان31

3361/18121103/1510يزد32

811

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

812
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تعداد عناوین کتاب های 

منتشره در سال 1397 

)عنوان(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

درصد خانوارهای شهری 

استفاده کننده از اینترنت در 

نتایج طرح  هزینه و درآمد 

سال 1398 )درصد(

رتبه

-63/2-101136100کل کشور1

ايجان شرقي2 20942/07456/621آذرب

ايجان غربي3 3330/331747/526آذرب

4100/411545/427اردبيل4

18781/86566/612اصفهان5

13821/37663/115البرز6

2910/291858/919ايالم7

1150/112780/13بوشهر8

7699876/13171/57تهران9

750/073067/011چهارمحال و بختياري10

2360/232164/514خراسان جنوبي11

34693/43353/922خراسان رضوي12

1690/172651/425خراسان شمالي13

4940/491282/11خوزستان14

2770/271964/513زنجان15

2120/212357/820سمنان16

950/092841/229سيستان وبلوچستان17

7760/77873/36فارس18

5480/541068/310قزوين19

70546/97274/65قم20

2650/262062/516كردستان21

4150/411443/828كرمان22

2350/232251/824كرمانشاه23

450/043181/12كهگيلويه وبويراحمد24

5180/511153/123گلستان25

7130/70961/017گيالن26

1770/182560/818لرستان27

8040/79768/99مازندران28

1800/182439/730مركزي29

790/082975/84هرمزگان30

3570/351620/131همدان31

4420/441369/18يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

814 813
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درصد خانوارهای روستایی 

استفاده کننده از اینترنت در نتایج 

طرح  هزینه و درآمد 

سال 1398 )درصد(

رتبه

درصد خانوارهای شهری استفاده 

کننده از رایانه در نتایج طرح  

هزینه و درآمد

 سال 1398 )درصد(

رتبه

-30/6-32/2کل کشور1

ايجان شرقي2 27/71732/77آذرب

ايجان غربي3 26/51932/39آذرب

25/02424/623اردبيل4

38/8937/02اصفهان5

38/51028/917البرز6

25/52013/429ايالم7

64/6131/013بوشهر8

54/1243/11تهران9

38/51136/93چهارمحال و بختياري10

20/92731/910خراسان جنوبي11

26/61822/224خراسان رضوي12

14/82825/721خراسان شمالي13

53/3416/427خوزستان14

31/41436/65زنجان15

22/82614/528سمنان16

11/72913/030سيستان وبلوچستان17

52/0529/516فارس18

37/01331/811قزوين19

37/41232/68قم20

25/22331/412كردستان21

11/13016/426كرمان22

27/91625/622كرمانشاه23

41/8736/74كهگيلويه وبويراحمد24

24/42527/018گلستان25

25/42126/320گيالن26

31/41518/925لرستان27

53/9330/715مازندران28

25/32211/231مركزي29

43/6626/619هرمزگان30

4/23130/714همدان31

40/1834/36يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

815816
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درصد خانوارهای روستایی 

استفاده کننده از رایانه در نتایج 

طرح  هزینه و درآمد 

سال 1398 )درصد(

رتبه

تعداد سینما به ازای هر یك 

میلیون نفر جمعیت  در سال 

1397 )سالن(

رتبه

-4/2-9/5کل کشور1

ايجان شرقي2 13/564/511آذرب

ايجان غربي3 10/1122/725آذرب

9/2143/917اردبيل4

14/154/810اصفهان5

9/4133/622البرز6

6/5231/730ايالم7

19/635/08بوشهر8

15/745/66تهران9

8/2194/114چهارمحال و بختياري10

4/0278/83خراسان جنوبي11

7/9202/328خراسان رضوي12

5/7245/75خراسان شمالي13

3/1293/718خوزستان14

8/3181/829زنجان15

3/32810/91سمنان16

0/9311/431سيستان وبلوچستان17

11/994/213فارس18

13/182/327قزوين19

9/0154/512قم20

8/6173/719كردستان21

2/0304/015كرمان22

7/6212/526كرمانشاه23

13/276/84كهگيلويه وبويراحمد24

8/8163/620گلستان25

5/6253/916گيالن26

5/5263/423لرستان27

21/023/621مازندران28

6/7224/89مركزي29

11/5103/224هرمزگان30

11/4115/17همدان31

23/019/32يزد32

ف
دي

ر

817

عنوان شاخص ها

818
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تعداد صندلی سینما به ازای هر 

هزار نفر جمعیت در سال 1397 

)صندلی(

رتبه

تعداد کتابخانه های وابسته به 

وزارت فرهنگ به ازای هر یك 

میلیون نفر جمعیت  در سال 

1397 )باب(

رتبه

-41/7-1/9کل کشور1

ايجان شرقي2 2/01036/423آذرب

ايجان غربي3 1/22533/425آذرب

1/71459/011اردبيل4

2/3656/713اصفهان5

1/42224/930البرز6

0/43182/86ايالم7

2/3763/79بوشهر8

3/6222/231تهران9

1/71366/08چهارمحال و بختياري10

2/4589/24خراسان جنوبي11

1/41930/526خراسان رضوي12

2/2870/17خراسان شمالي13

1/61645/518خوزستان14

0/43084/95زنجان15

4/0198/11سمنان16

0/62925/429سيستان وبلوچستان17

1/71545/817فارس18

0/62849/715قزوين19

1/42329/727قم20

1/22447/516كردستان21

1/42139/621كرمان22

0/82751/614كرمانشاه23

2/6496/72كهگيلويه وبويراحمد24

1/42040/520گلستان25

2/0941/919گيالن26

1/51729/228لرستان27

1/51833/524مازندران28

2/01157/012مركزي29

0/82637/622هرمزگان30

1/91263/010همدان31

3/3395/93يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

820 819
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تعداد صدور پروانه تولید 

انفرادی صنایع دستی  در 

سال 1396 )پروانه(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

تعداد تمدید پروانه تولید 

انفرادی صنایع دستی در 

سال  1396 )پروانه(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-20937100-20344100کل کشور1

ايجان شرقي2 11285/5469414/496آذرب

ايجان غربي3 2251/11222791/3323آذرب

5012/46156152/9411اردبيل4

8754/301013696/544اصفهان5

930/46283081/4722البرز6

13646/7025802/7712ايالم7

590/2930400/1930بوشهر8

7403/64118704/168تهران9

7333/60123751/7918چهارمحال و بختياري10

1040/5127570/2729خراسان جنوبي11

9934/889239811/452خراسان رضوي12

2161/06232321/1125خراسان شمالي13

1820/89251930/9227خوزستان14

6833/36134982/3815زنجان15

1670/82264091/9516سمنان16

348917/1512411/1524سيستان وبلوچستان17

6082/99145402/5813فارس18

2791/37203831/8317قزوين19

870/43293421/6319قم20

10255/0488363/999كردستان21

1920/94249344/467كرمان22

13186/4833391/6220كرمانشاه23

4552/24171190/5728كهگيلويه وبويراحمد24

10405/1178223/9310گلستان25

12025/91420669/873گيالن26

3531/74182091/0026لرستان27

3281/611913696/544مازندران28

4912/41163211/5321مركزي29

00/003100/0031هرمزگان30

11535/675274113/091همدان31

2611/28215112/4414يزد32

821822

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


423 

گردشگری و فرهنگ                                              یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  9911-9911 هایسالهای فصل فرهنگ و گردشگری در شاخص  -91

 

مبلغ سرمایه گذاری 

پروژه های گردشگری به 

بهره برداری رسیده  در 

سال 1396 )میلیارد 

ریال(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

اشتغال ایجاد شده پروژه 

های به بهره برداری 

رسیده در سال 1396 

)نفر(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-7096100-21507100کل کشور1

ايجان شرقي2 800/3728250/3528آذرب

ايجان غربي3 278112/9333865/448آذرب

5342/4881602/2515اردبيل4

2881/34151181/6623اصفهان5

1200/5625210/3029البرز6

90/043190/1331ايالم7

1160/5426630/8926بوشهر8

16727/7745708/032تهران9

130/0630570/8027چهارمحال و بختياري10

400/1929130/1830خراسان جنوبي11

478222/24177910/981خراسان رضوي12

2861/33161512/1318خراسان شمالي13

1260/59241011/4225خوزستان14

1310/61231111/5624زنجان15

3181/48121482/0919سمنان16

3181/48131241/7522سيستان وبلوچستان17

2451/14182193/0911فارس18

2181/01211572/2117قزوين19

10334/8054936/954قم20

1000/46271401/9721كردستان21

2701/26174756/695كرمان22

2381/11191462/0620كرمانشاه23

7193/3474215/937كهگيلويه وبويراحمد24

3101/44142623/699گلستان25

8483/9465627/923گيالن26

2321/08202233/1410لرستان27

412719/1924316/076مازندران28

5052/35101592/2416مركزي29

1900/89222072/9212هرمزگان30

5132/3991672/3514همدان31

3441/60111982/7913يزد32

824 823

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر
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متوسط سرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری برای ایجاد یك شغل 

در سال 1396 )میلیون ریال(

رتبه

کل سفر انجام شده بومی 

بر حسب استان مقصد در 

بهار 1398 )سفر(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-102044403100-3031کل کشور1

ايجان شرقي2 3200630508822/9914آذرب

ايجان غربي3 7205234242983/3611آذرب

3338519612511/9219اردبيل4

24411246717394/587اصفهان5

5714412228831/2026البرز6

10002717327611/7021ايالم7

18331611369621/1128بوشهر8

29331079328647/773تهران9

2333111431801/1227چهارمحال و بختياري10

3078810033390/9830خراسان جنوبي11

6139382459768/082خراسان رضوي12

18971515957541/5623خراسان شمالي13

12482234080753/3412خوزستان14

11772412977201/2725زنجان15

2151133401780/3331سمنان16

25631119980361/9618سيستان وبلوچستان17

11202567545406/625فارس18

13872137227203/659قزوين19

20951422448972/2016قم20

7142915668771/5424كردستان21

5693038994903/828كرمان22

16301959155825/806كرمانشاه23

17071811274771/1029كهگيلويه وبويراحمد24

11812334869783/4210گلستان25

15102078273887/674گيالن26

10402622246072/1817لرستان27

9575196168899/421مازندران28

3176718627651/8320مركزي29

9202832102183/1513هرمزگان30

3073927231722/6715همدان31

17381716949061/6622يزد32

825826

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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کل سفر انجام شده بومی 

گردشگران بدون اقامت 

شبانه بر حسب استان 

مقصد در بهار 1398 

)سفر(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

کل سفر انجام شده بومی 

گردشگران با اقامت 

شبانه بر حسب استان 

مقصد در بهار 1398 

)سفر(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-47078267100-54966136100کل کشور1

ايجان شرقي2 14417532/621316091303/4211آذرب

ايجان غربي3 22196204/04912046782/5614آذرب

10196121/85209416392/0018اردبيل4

22139204/031024578195/226اصفهان5

4071200/74308157631/7322البرز6

14088812/56163238800/6930ايالم7

4286220/78297083401/5024بوشهر8

38254216/96441074438/723تهران9

7073361/29244358430/9329چهارمحال و بختياري10

5450130/99274583260/9728خراسان جنوبي11

26544414/838559153511/881خراسان رضوي12

10242661/86195714881/2126خراسان شمالي13

17315523/151216765233/5610خوزستان14

7658501/39225318701/1327زنجان15

603360/11312798420/5931سمنان16

5006790/912814973573/1812سيستان وبلوچستان17

37773746/87529771666/324فارس18

26699364/86710527842/2416قزوين19

12283962/231810165002/1617قم20

7007821/27258660951/8420كردستان21

20812503/791118182413/868كرمان22

39337437/16319818394/217كرمانشاه23

5492181/00265782601/2325كهگيلويه وبويراحمد24

26888874/8967980911/7023گلستان25

53341609/70124932285/305گيالن26

13125132/39179120941/9419لرستان27

53285579/69242883329/112مازندران28

7173531/312311454122/4315مركزي29

14135762/571517966423/829هرمزگان30

14297952/601412933772/7513همدان31

8461741/54218487321/8021يزد32

827828

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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کل نفر- شب اقامت  

سفرهای انجام شده 

بومی بر حسب استان 

مقصد در بهار1398 

)نفر- شب(

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه
تعداد اماکن ورزشی در 

سال 1397

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-10816100-178702624100کل کشور1

ايجان شرقي2 70374753/9484534/197آذرب

ايجان غربي3 42742782/39164003/709آذرب

47076302/63152532/3420اردبيل4

89534575/0167156/613اصفهان5

24437871/37251541/4227البرز6

14407870/81301471/3628ايالم7

27688951/55222842/6317بوشهر8

157612228/8225975/524تهران9

15517680/87291831/6925چهارمحال و بختياري10

20296231/14271801/6626خراسان جنوبي11

2274508212/7319068/382خراسان رضوي12

24537711/37241231/1430خراسان شمالي13

78561974/4075394/985خوزستان14

21816161/22262972/7516زنجان15

12186180/68312542/3519سمنان16

58259243/26103643/3711سيستان وبلوچستان17

101016885/6559668/931فارس18

34119161/91192292/1222قزوين19

28270421/58211231/1430قم20

29164811/63202222/0523كردستان21

48981052/74133263/0113كرمان22

55602403/11114263/948كرمانشاه23

17543070/98281261/1629كهگيلويه وبويراحمد24

34657911/94182141/9824گلستان25

116482106/5243793/5010گيالن26

48376512/71142662/4618لرستان27

153835838/6134834/476مازندران28

40611142/27172312/1421مركزي29

66221243/7193012/7815هرمزگان30

53764733/01123503/2412همدان31

25877721/45233253/0014يزد32

829830

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد سالن ورزشی در 

سال 1397

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه
تعداد زمین ورزشی در 

سال 1397

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-3218100-5393100کل کشور1

ايجان شرقي2 2785/1541063/2914آذرب

ايجان غربي3 2284/2381173/6412آذرب

1482/7415652/0218اردبيل4

3616/6921915/942اصفهان5

1001/8525290/9028البرز6

871/6128411/2724ايالم7

1643/0414521/6221بوشهر8

2895/3631905/903تهران9

881/6326300/9327چهارمحال و بختياري10

881/6326491/5222خراسان جنوبي11

2765/12546414/421خراسان رضوي12

821/5229220/6829خراسان شمالي13

2474/5871625/038خوزستان14

1112/06241364/2310زنجان15

1332/4720541/6819سمنان16

1432/65161765/474سيستان وبلوچستان17

4568/4611725/346فارس18

1132/1023822/5516قزوين19

641/1931310/9625قم20

1322/4521220/6829كردستان21

1973/659531/6520كرمان22

1903/52101695/257كرمانشاه23

681/2630310/9625كهگيلويه وبويراحمد24

1763/2613120/3731گلستان25

1823/37121424/419گيالن26

1372/5417792/4517لرستان27

2654/9161745/415مازندران28

1312/4322461/4323مركزي29

1352/50181223/7911هرمزگان30

1903/5210912/8315همدان31

1342/48191083/3613يزد32

831832

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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تعداد اماکن ورزشی به صد هزار 

نفر جمعیت در سال 1397
رتبه

تعداد ورزشکاران 

سازمان یافته در سال 

1397

سهم از 

کشور 

)درصد(

رتبه

-2043857100-13/2کل کشور1

ايجان شرقي2 11/4251105745/415آذرب

ايجان غربي3 11/924724543/549آذرب

19/69413882/0222اردبيل4

13/6201606797/862اصفهان5

5/530872684/278البرز6

24/84198460/9729ايالم7

23/55452602/2115بوشهر8

4/43127730813/571تهران9

18/911305591/5026چهارمحال و بختياري10

22/66203120/9928خراسان جنوبي11

13/6211059975/196خراسان رضوي12

13/919183230/9030خراسان شمالي13

11/2261364926/683خوزستان14

27/42326061/6024زنجان15

34/61242511/1927سمنان16

12/523326451/6023سيستان وبلوچستان17

19/5101216825/954فارس18

17/512414402/0321قزوين19

9/129320101/5725قم20

13/522422482/0720كردستان21

10/028669743/2810كرمان22

21/57570492/7912كرمانشاه23

17/213175830/8631كهگيلويه وبويراحمد24

11/127433892/1217گلستان25

14/817658373/2211گيالن26

14/916424392/0819لرستان27

14/5181052265/157مازندران28

15/915508482/4914مركزي29

16/214444522/1716هرمزگان30

19/98534612/6213همدان31

27/33432572/1218يزد32

ف
دي

ر

833834

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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متوسط درآمد ساالنه  

یک خانوار شهری در 

سال 1398

 )میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری یک خانوار 

شهری در سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از بخش عمومی 

یک خانوار شهری در 

سال 1398

 )میلیون ریال(

رتبه

-65/39-175/90-541/01کل کشور1

ايجان شرقي2 438/2218161/841267/1715آذرب

ايجان غربي3 475/989171/281191/015آذرب

415/7924128/282663/7418اردبيل4

503/186153/431742/0828اصفهان5

631/392203/05661/4219البرز6

428/6320172/891079/687ايالم7

470/9514230/14492/774بوشهر8

813/171240/92284/306تهران9

475/4611182/32873/5711چهارمحال و بختياري10

393/3728158/571569/4414خراسان جنوبي11

434/4719152/911849/1123خراسان رضوي12

415/2725149/962076/479خراسان شمالي13

468/3315181/40971/7512خوزستان14

446/8717138/292448/6224زنجان15

372/9729124/752855/1821سمنان16

343/3930157/661696/693سيستان وبلوچستان17

478/818141/172244/1426فارس18

426/5021159/581430/9231قزوين19

473/9912188/18774/2710قم20

401/4026152/701978/728كردستان21

340/8931131/362557/7620كرمان22

420/662296/573142/6327كرمانشاه23

524/814236/633162/231كهگيلويه وبويراحمد24

455/1616127/762754/6122گلستان25

475/7810107/083037/8129گيالن26

399/1927139/312369/4513لرستان27

558/853121/772934/8530مازندران28

419/4723160/511345/7525مركزي29

471/4013248/621108/932هرمزگان30

520/585141/442164/1817همدان31

496/247213/62566/5916يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

835836837

http://simabar.golestanmporg.ir/
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متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از بخش 

خصوصی و تعاونی یک 

خانوار شهری در سال 

1398 )میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از مشاغل آزاد 

یک خانوار شهری در 

سال 1398

 )میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از درآمدهای 

متفرقه یک خانوار 

شهری در سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

-278/26-86/84-110/52کل کشور1

ايجان شرقي2 94/681475/0316201/3518آذرب

ايجان غربي3 80/2719122/302182/4127آذرب

64/5329102/374185/1426اردبيل4

111/35987/3611262/387اصفهان5

141/63391/929336/422البرز6

93/201565/5021190/2424ايالم7

137/37549/3027191/5123بوشهر8

156/631118/663453/591تهران9

108/751198/045195/1121چهارمحال و بختياري10

89/141746/3228188/4825خراسان جنوبي11

103/801271/0317210/5215خراسان رضوي12

73/502469/8518195/4520خراسان شمالي13

109/651062/1622224/7711خوزستان14

89/671694/448214/1413زنجان15

69/572731/5631216/6612سمنان16

60/973033/8530151/8731سيستان وبلوچستان17

97/041365/8420271/806فارس18

128/66656/2225210/7014قزوين19

113/91857/4424228/3810قم20

73/982286/9212161/7829كردستان21

73/602338/5729170/9628كرمان22

53/943182/5414241/558كرمانشاه23

74/402180/1215208/0616كهگيلويه وبويراحمد24

73/152596/817230/599گلستان25

69/282882/7713285/934گيالن26

69/862652/5326207/3417لرستان27

86/9218144/931292/153مازندران28

114/76761/2723197/7019مركزي29

139/69466/0319156/7630هرمزگان30

77/262097/366281/785همدان31

147/03289/7110192/9222يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

838839840

http://simabar.golestanmporg.ir/


433 

خانوار درآمد و هزینه                                           یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان بررسی تطبیقی استان  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  8931های فصل هزینه و درآمد خانوار در سال شاخص  -02

 

سهم درآمد از حقوق 

بگیری در درآمد 

خانوار شهری در سال 

1398 )درصد(

رتبه

سهم درآمد از حقوق 

بگیری عمومی در 

درآمد خانوار شهری 

در سال 1398 )درصد(

رتبه

سهم درآمد از حقوق 

بگیری تعاونی و 

خصوصی در درآمد 

خانوار شهری در سال 

1398 )درصد(

رتبه

-20/43-12/09-32/51کل کشور1

ايجان شرقي2 36/931515/331521/6114آذرب

ايجان غربي3 35/981719/12616/8624آذرب

30/852315/331415/5227اردبيل4

30/49248/362822/1312اصفهان5

32/16219/732622/4311البرز6

40/34618/59721/7413ايالم7

48/87219/70429/174بوشهر8

29/632510/372419/2618تهران9

38/351115/471322/879چهارمحال و بختياري10

40/31717/65922/6610خراسان جنوبي11

35/201811/302123/897خراسان رضوي12

36/111618/41817/7022خراسان شمالي13

38/73915/321623/418خوزستان14

30/952210/882320/0717زنجان15

33/452014/791718/6519سمنان16

45/91328/16217/7521سيستان وبلوچستان17

29/48269/222720/2716فارس18

37/42147/253030/171قزوين19

39/70815/671224/036قم20

38/041319/61518/4320كردستان21

38/531016/941121/5915كرمان22

22/962910/132512/8231كرمانشاه23

45/09430/91114/1830كهگيلويه وبويراحمد24

28/072712/002016/0725گلستان25

22/51307/952914/5629گيالن26

34/901917/401017/5023لرستان27

21/79316/243115/5526مازندران28

38/261210/912227/365مركزي29

52/74123/11329/632هرمزگان30

27/172812/331914/8428همدان31

43/05513/421829/633يزد32

841842843

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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سهم درآمد از مشاغل آزاد در 

درآمد خانوار شهری در سال 

1398 )درصد(

رتبه

سهم درآمد  متفرقه در درآمد 

خانوار شهری در سال 1398 

)درصد(

رتبه

-51/43-16/05کل کشور1

ايجان شرقي2 17/121345/9521آذرب

ايجان غربي3 25/69238/3230آذرب

24/62344/5322اردبيل4

17/361252/159اصفهان5

14/562053/287البرز6

15/281644/3823ايالم7

10/472940/6726بوشهر8

14/591955/785تهران9

20/62741/0425چهارمحال و بختياري10

11/772747/9118خراسان جنوبي11

16/351548/4514خراسان رضوي12

16/821447/0720خراسان شمالي13

13/272347/9916خوزستان14

21/13647/9217زنجان15

8/463158/092سمنان16

9/863044/2324سيستان وبلوچستان17

13/752256/774فارس18

13/182449/4013قزوين19

12/122648/1815قم20

21/66440/3027كردستان21

11/312850/1512كرمان22

19/62857/423كرمانشاه23

15/271739/6428كهگيلويه وبويراحمد24

21/27550/6611گلستان25

17/401160/101گيالن26

13/162551/9410لرستان27

25/93152/288مازندران28

14/611847/1319مركزي29

14/012133/2531هرمزگان30

18/70954/136همدان31

18/081038/8829يزد32

844845

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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متوسط درآمد ساالنه  

یک خانوار روستایی در 

سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری یک خانوار 

روستایی در سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از بخش عمومی 

یک خانوار روستایی در 

سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

-18/06-91/31-297/02کل کشور1

ايجان شرقي2 342/01877/211910/4425آذرب

ايجان غربي3 312/641481/811619/1113آذرب

326/701179/501824/588اردبيل4

323/8312101/421216/0314اصفهان5

461/491157/22326/056البرز6

293/832191/921321/679ايالم7

331/999165/59242/722بوشهر8

421/663166/52151/201تهران9

297/9018113/28914/2517چهارمحال و بختياري10

197/553065/132512/5819خراسان جنوبي11

224/962880/56176/8728خراسان رضوي12

226/492763/982611/6921خراسان شمالي13

354/066141/18420/1411خوزستان14

318/941370/70229/6626زنجان15

230/752676/522012/5120سمنان16

128/103157/542925/127سيستان وبلوچستان17

328/9910105/611110/9223فارس18

345/59789/86145/9430قزوين19

361/775109/171014/8516قم20

260/112463/44274/0831كردستان21

201/922974/672114/8615كرمان22

287/242250/353111/6122كرمانشاه23

300/1317119/48739/093كهگيلويه وبويراحمد24

312/561584/111520/0412گلستان25

294/892051/83307/8827گيالن26

231/712561/822813/6918لرستان27

439/142117/64830/165مازندران28

296/211968/082310/4524مركزي29

268/6623135/30535/794هرمزگان30

302/721666/06246/4329همدان31

400/184129/54621/5210يزد32

847848 846

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از بخش 

خصوصی و تعاونی یک 

خانوار روستایی در سال 

1398 )میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از مشاغل آزاد 

یک خانوار روستایی در 

سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط درآمد حقوق 

 بگیری از درآمدهای 

متفرقه یک خانوار 

روستایی در سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

-106/19-99/51-73/25کل کشور1

ايجان شرقي2 66/7716164/791100/0120آذرب

ايجان غربي3 62/7019160/88269/9530آذرب

54/9225142/195105/0114اردبيل4

85/391178/3721144/046اصفهان5

131/17173/1123231/161البرز6

70/251599/7215102/1918ايالم7

122/87253/5727112/8410بوشهر8

115/32495/3417159/803تهران9

99/03787/691896/9422چهارمحال و بختياري10

52/552659/682672/7428خراسان جنوبي11

73/691470/522473/8827خراسان رضوي12

52/282782/162080/3625خراسان شمالي13

121/03386/2819126/608خوزستان14

61/0420157/03391/2224زنجان15

64/001843/3629110/8812سمنان16

32/423113/283157/2831سيستان وبلوچستان17

94/688125/451097/9321فارس18

83/9212118/1712137/567قزوين19

94/329128/458124/159قم20

59/3723125/56971/1029كردستان21

59/812147/242880/0126كرمان22

38/7430132/346104/5516كرمانشاه23

80/391378/0722102/5817كهگيلويه وبويراحمد24

64/0717122/3811106/0713گلستان25

43/952997/7216145/345گيالن26

48/122868/3825101/5119لرستان27

87/4910153/884167/622مازندران28

57/6324116/3613111/7711مركزي29

99/51641/753091/6123هرمزگان30

59/6422131/937104/7315همدان31

108/015111/0614159/584يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

849850851

http://simabar.golestanmporg.ir/
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متوسط هزینه های 

خوراکی و غیرخوراکی 

خانوار شهری در سال 

 1398

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط هزینه های 

خوراکی و دخانی 

خانوار شهری در سال 

 1398

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط هزینه های غیر 

خوراکی خانوار شهری 

در سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

-357-117/53-474/38کل کشور1

ايجان شرقي2 348/602793/8529254/7512آذرب

ايجان غربي3 371/741896/7626274/9825آذرب

357/5226115/0514242/4710اردبيل4

437/035116/5311320/5111اصفهان5

563/812130/974432/841البرز6

344/8328115/6312229/2022ايالم7

388/3316123/079265/266بوشهر8

727/181131/103596/084تهران9

409/9011130/885279/0214چهارمحال و بختياري10

310/5629103/0422207/5229خراسان جنوبي11

413/3110113/3117300/0017خراسان رضوي12

363/3825100/7324262/6527خراسان شمالي13

426/557152/651273/909خوزستان14

392/731493/6230299/1116زنجان15

301/803083/3731218/4328سمنان16

365/3621127/866237/5031سيستان وبلوچستان17

417/778103/4021314/3713فارس18

364/5224109/5518254/977قزوين19

388/9815114/2016274/7821قم20

371/2219132/432238/7920كردستان21

263/203195/1427168/0630كرمان22

396/3613125/328271/048كرمانشاه23

417/659122/7010294/9519كهگيلويه وبويراحمد24

396/8712107/0719289/8018گلستان25

369/6420101/4123268/2224گيالن26

364/792298/7825266/0126لرستان27

474/843114/8215360/022مازندران28

386/8517125/507261/3515مركزي29

431/066103/6120327/455هرمزگان30

449/924115/4513334/4623همدان31

364/772394/3928270/383يزد32

854 853 852

عنوان شاخص ها

ف
دي

ر

http://simabar.golestanmporg.ir/
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  8931های فصل هزینه و درآمد خانوار در سال شاخص  -02

 

متوسط هزینه های 

خوراکی و غیرخوراکی 

خانوار روستایی در 

سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط هزینه های 

خوراکی و دخانی 

خانوار روستایی در 

سال 1398 

)میلیون ریال(

رتبه

متوسط هزینه های غیر 

خوراکی خانوار 

روستایی در سال 

 1398

)میلیون ریال(

رتبه

-158/35-102/66-261/01کل کشور1

ايجان شرقي2 281/9510118/439163/5214آذرب

ايجان غربي3 228/232586/1426142/0922آذرب

306/558139/752166/8012اردبيل4

276/691394/5823182/118اصفهان5

417/711135/253282/461البرز6

234/3123113/8710120/4427ايالم7

293/299113/7511179/549بوشهر8

351/913113/2214238/683تهران9

256/2519103/1317153/1117چهارمحال و بختياري10

165/372974/513090/8630خراسان جنوبي11

243/4320101/6919141/7423خراسان رضوي12

223/9626100/6420123/3225خراسان شمالي13

273/3714124/675148/7020خوزستان14

256/881791/9025164/9813زنجان15

197/722878/1128119/6128سمنان16

146/433180/172766/2631سيستان وبلوچستان17

259/1216102/5718156/5515فارس18

309/927125/964183/966قزوين19

256/7018104/0516152/6518قم20

235/8822113/2413122/6426كردستان21

156/063063/703192/3529كرمان22

276/9612121/708155/2616كرمانشاه23

243/242193/5724149/6719كهگيلويه وبويراحمد24

266/741598/3621168/3811گلستان25

222/962775/4429147/5221گيالن26

233/782496/6422137/1524لرستان27

386/192122/347263/852مازندران28

323/074140/741182/337مركزي29

316/406122/876193/535هرمزگان30

280/6211107/1815173/4410همدان31

322/655113/6512209/014يزد32

855856857

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/


 

قیمت هایشاخص  
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شاخص بهای کاالهای 

مصرفی شهری و 

روستایی سال 1398 

)100=1395(

رتبه

نرخ تورم  شهری و 

روستایی سال 1398 

ار ایران(  )مرکز آم

)درصد(

رتبه

شاخص بهای کاالهای 

مصرفی شهری و 

روستایی سال 1397 

)100=1395(

رتبه

-137/30-34/80-185/10کل کشور1

ايجان شرقي2 190/90735/5013140/908آذرب

ايجان غربي3 182/302032/704137/4015آذرب

182/102135/7017134/2023اردبيل4

176/802932/603133/4026اصفهان5

179/802535/6014132/6028البرز6

206/80142/0031145/602ايالم7

187/501437/8027136/1017بوشهر8

188/901135/6014139/3011تهران9

201/20337/6026146/301چهارمحال و بختياري10

197/50539/1029142/005خراسان جنوبي11

180/502333/007135/8018خراسان رضوي12

198/80437/8027144/304خراسان شمالي13

186/501635/0012138/1012خوزستان14

179/302633/909133/9024زنجان15

180/602233/108135/7019سمنان16

189/30937/1025138/1012سيستان وبلوچستان17

174/303030/701133/4026فارس18

184/601736/1022135/7019قزوين19

174/003132/002131/9030قم20

192/10635/6014141/707كردستان21

177/402834/4011131/9030كرمان22

188/701232/905142/005كرمانشاه23

189/101036/9024138/1012كهگيلويه وبويراحمد24

190/60835/9021140/2010گلستان25

178/802733/909133/5025گيالن26

203/40240/2030145/103لرستان27

182/901935/8019134/7022مازندران28

188/001336/8023137/4015مركزي29

180/002435/8019132/6028هرمزگان30

186/901532/905140/609همدان31

183/501835/7017135/2021يزد32

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

858859860

http://simabar.golestanmporg.ir/


444 
442 

  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانب                                                   قیمت هایشاخص 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

  2931-2931 هایسالهای قیمت در های فصل شاخصشاخص  -12 

 

نرخ تورم  شهری و 

روستایی سال 1397 

ار ایران(  )مرکز آم

)درصد(

رتبه

شاخص بهای کاالهای 

مصرفی نقاط روستایی 

سال 1398 

)100=1395(

رتبه

شاخص بهای کاالهای 

مصرفی نقاط شهری 

سال 1398 

)100=1395(

رتبه

-184/00-191/40-26/90کل کشور1

ايجان شرقي2 28/6021199/805188/4011آذرب

ايجان غربي3 26/4015188/8019179/9020آذرب

23/705188/8019179/8021اردبيل4

23/705189/5017175/6029اصفهان5

23/504180/9028179/8021البرز6

31/7031205/801207/001ايالم7

27/4017192/4013186/2014بوشهر8

28/8023191/4015188/8010تهران9

31/5028203/304200/503چهارمحال و بختياري10

29/9026199/406196/704خراسان جنوبي11

25/4013198/607176/3028خراسان رضوي12

30/5027205/303196/105خراسان شمالي13

28/1020193/4012185/2016خوزستان14

25/3012178/1030179/7023زنجان15

25/2011186/5025179/4024سمنان16

29/3025184/8026191/506سيستان وبلوچستان17

24/408187/7023171/1031فارس18

25/6014189/9016183/3017قزوين19

22/402179/3029173/9030قم20

31/6029198/408190/207كردستان21

21/601177/6031177/3026كرمان22

27/8019197/709186/8012كرمانشاه23

28/9024189/5017188/909كهگيلويه وبويراحمد24

27/2016192/3014189/708گلستان25

24/207181/8027177/8025گيالن26

31/6029205/502202/702لرستان27

24/709188/1022180/2019مازندران28

27/6018197/1010186/0015مركزي29

22/703188/3021176/5027هرمزگان30

28/7022187/3024186/8012همدان31

24/8010196/5011181/7018يزد32

862863 861

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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نرخ تورم مناطق 

روستایی سال 1398 

ار ایران(  )مرکز آم

)درصد(

رتبه

نرخ تورم مناطق شهری 

ار  سال 1398 )مرکز آم

ایران( )درصد(

رتبه

شاخص بهای کاالهای 

مصرفی نقاط روستایی 

سال 1397 

)100=1395(

رتبه

-139/40-34/40-37/30کل کشور1

ايجان شرقي2 39/002534/4012143/707آذرب

ايجان غربي3 32/80132/608142/2010آذرب

38/502434/7014136/3022اردبيل4

39/102632/004136/2024اصفهان5

35/90835/6020133/1028البرز6

45/503141/2031141/5011ايالم7

42/803036/6024134/8026بوشهر8

37/301635/6020139/4014تهران9

36/301138/0027149/201چهارمحال و بختياري10

38/402339/4029144/105خراسان جنوبي11

38/101731/702143/906خراسان رضوي12

38/101737/6026148/602خراسان شمالي13

35/80734/9017142/509خوزستان14

33/80233/9010133/0029زنجان15

36/901532/306136/3022سمنان16

35/10538/1028136/8020سيستان وبلوچستان17

36/701329/101137/3018فارس18

38/302235/5019137/3018قزوين19

35/10531/903132/7030قم20

38/202034/8015143/608كردستان21

35/00434/2011131/6031كرمان22

36/601232/105144/703كرمانشاه23

36/701337/0025138/7017كهگيلويه وبويراحمد24

36/201035/8022141/2012گلستان25

36/00933/209133/6027گيالن26

42/102939/5030144/604لرستان27

38/202034/5013136/1025مازندران28

39/902736/1023140/8013مركزي29

38/101734/8015136/4021هرمزگان30

34/50332/407139/2016همدان31

41/002834/9017139/3015يزد32

866 864865

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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شاخص بهای کاالهای 

مصرفی نقاط شهری 

سال 1397 

)100=1395(

رتبه

نرخ تورم مناطق 

روستایی سال 1397 

ار ایران(  )مرکز آم

)درصد(

رتبه

نرخ تورم مناطق شهری 

ار  سال 1397 )مرکز آم

ایران( )درصد(

رتبه

-26/60-28/10-136/90کل کشور1

ايجان شرقي2 140/10930/802627/9021آذرب

ايجان غربي3 135/701729/101825/4013آذرب

133/502425/50823/004اردبيل4

133/102626/401123/505اصفهان5

132/602723/60223/505البرز6

146/60130/302332/0031ايالم7

136/401626/601227/6019بوشهر8

139/301128/601628/8024تهران9

145/20333/803030/7028چهارمحال و بختياري10

141/20631/002729/5027خراسان جنوبي11

133/902329/001724/5011خراسان رضوي12

142/50433/202829/4026خراسان شمالي13

137/301430/602527/6019خوزستان14

134/202124/50625/6015زنجان15

135/601825/20725/2012سمنان16

138/701230/202228/8024سيستان وبلوچستان17

132/502827/601323/607فارس18

135/301926/001025/5014قزوين19

131/903023/70322/303قم20

141/10733/602931/0030كردستان21

132/102920/90122/001كرمان22

141/40529/201927/5018كرمانشاه23

137/901329/702028/5023كهگيلويه وبويراحمد24

139/701027/801426/9016گلستان25

133/502424/10424/208گيالن26

145/30234/003130/8029لرستان27

134/002225/60924/208مازندران28

136/701530/402427/0017مركزي29

130/903124/40522/001هرمزگان30

141/10729/802128/3022همدان31

134/702028/401524/3010يزد32

867

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

869 868

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ضریب جینی مناطق 

شهری سال 1397 

)بهترین توزیع درآمد( 

)درصد(

رتبه

ضریب جینی مناطق 

شهری سال 1398 

)بهترین توزیع درآمد( 

)درصد(

رتبه

درصد تغییر )بهبود( 

ضریب جینی مناطق 

شهری در سال 1398 

نسبت به سال 1397 

)درصد(

رتبه

-2/84--0/38-0/39کل کشور1

ايجان شرقي2 12/4226-0/39290/3424آذرب

ايجان غربي3 0/2940/362622/151آذرب

6/7020-0/33150/3110اردبيل4

10/2023-0/35200/318اصفهان5

3/1014-0/32110/317البرز6

0/3180/31111/868ايالم7

13/6530-0/33140/293بوشهر8

0/41300/41300/2010تهران9

2/4613-0/32120/3112چهارمحال و بختياري10

0/32130/32200/0311خراسان جنوبي11

8/1821-0/36220/3322خراسان رضوي12

0/35180/35252/457خراسان شمالي13

10/4925-0/37270/3323خوزستان14

0/3170/32194/914زنجان15

1/6412-0/3060/294سمنان16

3/6816-0/47310/4531سيستان وبلوچستان17

10/4624-0/36210/3218فارس18

8/5222-0/2930/272قزوين19

14/3431-0/37250/3215قم20

0/2920/32149/912كردستان21

5/7619-0/34160/3216كرمان22

12/8127-0/35190/306كرمانشاه23

0/3050/3195/303كهگيلويه وبويراحمد24

3/6215-0/37260/3628گلستان25

13/0629-0/34170/305گيالن26

12/9928-0/36230/3113لرستان27

0/3190/32173/105مازندران28

5/2218-0/2810/261مركزي29

0/36240/37291/199هرمزگان30

4/5317-0/38280/3627همدان31

0/32100/33212/466يزد32

872 870871

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ضریب جینی مناطق 

روستایی سال 1397 

)بهترین توزیع درآمد( 

)درصد(

رتبه

ضریب جینی مناطق 

روستایی سال 1398  

)بهترین توزیع درآمد( 

)درصد(

رتبه

درصد تغییر )بهبود( 

ضریب جینی مناطق 

روستایی  در سال 1398 

نسبت به سال 1397 

)درصد(

رتبه

-1/56--0/35-0/36کل کشور1

ايجان شرقي2 0/33220/35288/076آذرب

ايجان غربي3 0/3080/32187/897آذرب

0/31130/34259/805اردبيل4

9/5528-0/33230/3010اصفهان5

0/31140/31151/1613البرز6

4/2721-0/2720/263ايالم7

5/1422-0/3090/296بوشهر8

8/4227-0/34270/3217تهران9

1/2115-0/31180/3114چهارمحال و بختياري10

0/32200/34264/319خراسان جنوبي11

6/5123-0/34250/3116خراسان رضوي12

0/2960/332012/063خراسان شمالي13

15/9930-0/30100/262خوزستان14

0/31150/352710/904زنجان15

1/6317-0/2970/297سمنان16

0/33210/33210/4314سيستان وبلوچستان17

1/3116-0/31160/3112فارس18

0/2730/2997/178قزوين19

0/33240/34241/8411قم20

8/2726-0/2740/251كردستان21

0/2850/2982/0410كرمان22

11/2429-0/31120/274كرمانشاه23

0/2410/332237/731كهگيلويه وبويراحمد24

0/35280/35301/6612گلستان25

3/2219-0/32190/3113گيالن26

2/0018-0/30110/3011لرستان27

7/7925-0/35290/3219مازندران28

7/1224-0/36300/3323مركزي29

3/7320-0/37310/3529هرمزگان30

0/31170/373117/772همدان31

16/3331-0/34260/295يزد32

875

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

873874

http://simabar.golestanmporg.ir/
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ارزش افزوده بخش 

كشاورزی ، شكار و 

جنگلداری وماهیگیری 

در سال  1396  

 )میلیارد ريال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

سهم از 

ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم بخش كشاورزی و 

ماهیگیری در GDP كل  

استان در سال  1396   

)درصد(

رتبه

-8/508/40-1490683/35100کل کشور1

ايجان شرقي2 56073/243/76109/40229/2022آذرب

ايجان غربي3 61088/954/10917/301017/1310آذرب

37363/672/511521/60221/422اردبيل4

67676/784/5476/70266/6026اصفهان5

22961/661/54254/70274/6427البرز6

14242/860/96306/90256/8725ايالم7

26237/821/76232/90302/8430بوشهر8

66224/134/4481/70311/6431تهران9

23922/311/602420/90420/614چهارمحال و بختياري10

15332/141/032817/201116/9711خراسان جنوبي11

98750/136/62411/102011/0020خراسان رضوي12

19461/761/312620/70620/446خراسان شمالي13

90999/316/1053/60293/5529خوزستان14

27117/571/822115/401415/1914زنجان15

19327/321/302712/401912/2419سمنان16

47086/933/161319/10718/927سيستان وبلوچستان17

121562/178/15214/801614/6816فارس18

35834/492/401713/801713/5417قزوين19

12017/880/81317/10246/9524قم20

26859/591/802216/501316/3613كردستان21

100834/186/76318/90818/708كرمان22

36412/502/441613/701813/5018كرمانشاه23

15206/711/02294/00284/0128كهگيلويه وبويراحمد24

50258/223/371223/90123/611گلستان25

83566/185/61620/80520/545گيالن26

34334/542/301816/801216/6012لرستان27

126671/168/50121/30321/053مازندران28

31406/152/11199/60219/3821مركزي29

53425/553/581115/301514/9015هرمزگان30

40787/082/741418/00917/819همدان31

27640/391/85209/00238/8723يزد32

-0/00----0/00فرامنطقه اي33

876

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

877
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ارزش افزوده بخش 

صنعت و معدن در سال  

   1396

)میلیارد ريال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

سهم از 

ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم بخش صنعت و معدن 

در GDP كل  استان در 

سال  1396   )درصد(

رتبه

-30/66-31/00-5438441/50100کل کشور1

ايجان شرقي2 201003/783/70633/60932/979آذرب

ايجان غربي3 44019/710/812012/502212/3422آذرب

23897/900/442513/801813/7018اردبيل4

296332/765/45429/501228/9012اصفهان5

110675/292/041122/701322/3813البرز6

122972/912/26859/60359/293ايالم7

334798/316/16336/50636/215بوشهر8

558946/4810/28214/001713/8417تهران9

13591/870/252911/902711/7127چهارمحال و بختياري10

15727/520/292817/601617/4116خراسان جنوبي11

112454/932/071012/702012/5220خراسان رضوي12

11591/750/213112/302312/1723خراسان شمالي13

1941179/4235/69176/30175/702خوزستان14

56459/621/041732/101031/6210زنجان15

48351/830/891931/101130/6311سمنان16

29990/240/552212/202412/0524سيستان وبلوچستان17

110344/342/031313/501913/3219فارس18

98478/091/811438/00437/224قزوين19

33471/980/622119/601519/3515قم20

12056/540/22307/40317/3431كردستان21

186702/453/43735/10834/628كرمان22

26142/550/48249/80299/6929كرمانشاه23

287863/875/29576/20276/001كهگيلويه وبويراحمد24

17904/790/33278/50308/4130گلستان25

48626/200/891812/102511/9525گيالن26

22371/370/412610/902810/8228لرستان27

71402/341/311612/002611/8626مازندران28

119919/792/21936/80535/816مركزي29

77250/131/421522/101421/5414هرمزگان30

28471/110/522312/602112/4321همدان31

110628/392/031236/00735/517يزد32

-95/47----264813/24فرامنطقه اي33

878879

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده بخش 

ساختمان و انرژی در 

سال  1396 

  )میلیارد ريال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

سهم از 

ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم بخش ساختمان و 

انرژی در GDP كل استان 

در سال  1396   )درصد(

رتبه

-8/97-9/10-1591342/05100کل کشور1

ايجان شرقي2 37396/682/3596/30136/1313آذرب

ايجان غربي3 19306/911/21155/50215/4120آذرب

8635/550/54295/00244/9523اردبيل4

59167/083/7265/90185/7718اصفهان5

24373/341/53125/00254/9324البرز6

22370/131/411410/80410/783ايالم7

434964/3527/33147/50147/041بوشهر8

331729/1820/8528/3088/218تهران9

7012/060/44316/10146/0414چهارمحال و بختياري10

7692/120/48308/6078/527خراسان جنوبي11

61922/643/8957/00106/9010خراسان رضوي12

9781/910/612710/40510/275خراسان شمالي13

112439/797/0744/40314/3831خوزستان14

10736/130/67246/10156/0115زنجان15

8951/250/56285/80195/6719سمنان16

11994/160/75234/90274/8226سيستان وبلوچستان17

139576/228/77317/00216/852فارس18

12993/370/82195/00234/9125قزوين19

12760/950/80207/5097/389قم20

10285/870/65256/30126/2612كردستان21

24957/241/57114/70294/6329كرمان22

27611/481/741010/40610/246كرمانشاه23

17371/241/09174/60304/5930كهگيلويه وبويراحمد24

10226/910/64264/90264/8127گلستان25

23757/461/49135/90175/8417گيالن26

12096/320/76215/90165/8516لرستان27

38883/172/4476/50116/4611مازندران28

17931/991/13165/50205/3521مركزي29

37970/602/39810/90310/594هرمزگان30

12020/990/76225/30225/2522همدان31

14715/670/92184/80284/7228يزد32

-3/50----9709/29فرامنطقه اي33

880

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش 

خدمات در سال  1396   

)میلیارد ريال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

سهم از 

ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم بخش خدمات در 

GDP كل  استان در سال  

1396   )درصد(

رتبه

-50/76-51/40-9004790/05100کل کشور1

ايجان شرقي2 303852/173/37850/802149/8422آذرب

ايجان غربي3 227942/032/531064/70863/918آذرب

102847/091/142459/501558/9615اردبيل4

583021/686/47357/901656/8516اصفهان5

329791/363/66767/60466/684البرز6

46725/790/523122/602822/5328ايالم7

120184/591/332013/103113/0031بوشهر8

3035919/9033/71176/00175/151تهران9

69792/560/782761/101360/1213چهارمحال و بختياري10

50445/540/563056/601855/8518خراسان جنوبي11

613680/746/82269/20368/353خراسان رضوي12

53188/680/592956/601755/8617خراسان شمالي13

400321/554/45515/702915/6129خوزستان14

81342/350/902546/302545/5525زنجان15

78885/140/882650/702249/9721سمنان16

157591/291/751463/901063/3410سيستان وبلوچستان17

448062/734/98454/701954/0919فارس18

112064/661/242343/202642/3526قزوين19

112177/121/252265/80764/847قم20

113487/261/262169/80269/112كردستان21

220156/612/441141/302740/8227كرمان22

176276/561/961366/20665/356كرمانشاه23

57201/190/642815/103015/1030كهگيلويه وبويراحمد24

131513/821/461962/701161/7911گلستان25

245896/192/73961/201260/4512گيالن26

135515/251/501866/30565/535لرستان27

356803/143/96660/101459/2914مازندران28

156687/091/741548/102446/7824مركزي29

181301/252/011251/802050/5620هرمزگان30

145398/701/611764/10963/509همدان31

154509/841/721650/202349/5923يزد32

-0/80----2206/18فرامنطقه اي33

882

عنوان شاخص ها

883
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ر
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ارزش افزوده  بخش  كشاورزی ، شكار و 

جنگلداری وماهیگیری در سال  1396 

)میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده استان  

)درصد(

رتبه

-8/50-1490683/35100کل کشور1

ايجان شرقي2 56073/243/76109/4022آذرب

ايجان غربي3 61088/954/10917/3010آذرب

37363/672/511521/602اردبيل4

67676/784/5476/7026اصفهان5

22961/661/54254/7027البرز6

14242/860/96306/9025ايالم7

26237/821/76232/9030بوشهر8

66224/134/4481/7031تهران9

23922/311/602420/904چهارمحال و بختياري10

15332/141/032817/2011خراسان جنوبي11

98750/136/62411/1020خراسان رضوي12

19461/761/312620/706خراسان شمالي13

90999/316/1053/6029خوزستان14

27117/571/822115/4014زنجان15

19327/321/302712/4019سمنان16

47086/933/161319/107سيستان وبلوچستان17

121562/178/15214/8016فارس18

35834/492/401713/8017قزوين19

12017/880/81317/1024قم20

26859/591/802216/5013كردستان21

100834/186/76318/908كرمان22

36412/502/441613/7018كرمانشاه23

15206/711/02294/0028كهگيلويه وبويراحمد24

50258/223/371223/901گلستان25

83566/185/61620/805گيالن26

34334/542/301816/8012لرستان27

126671/168/50121/303مازندران28

31406/152/11199/6021مركزي29

53425/553/581115/3015هرمزگان30

40787/082/741418/009همدان31

27640/391/85209/0023يزد32

----0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

صنعت در سال  1396 

)میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-49/20-15/30-2673848/99100کل کشور1

ايجان شرقي2 182714/766/83530/50490/9021آذرب

ايجان غربي3 40878/431/531811/602192/9018آذرب

23635/180/882313/701398/905اردبيل4

292570/4110/94229/10698/707اصفهان5

110372/124/13722/60899/701البرز6

5630/600/21312/70314/6031ايالم7

198734/497/43421/70959/4027بوشهر8

529615/6719/81113/301494/8016تهران9

13363/310/502711/702098/308چهارمحال و بختياري10

9758/650/362910/902362/0026خراسان جنوبي11

107195/754/01812/101595/3015خراسان رضوي12

11084/620/412811/801995/6013خراسان شمالي13

217136/708/1238/502711/2029خوزستان14

54387/302/031531/00396/3012زنجان15

45394/961/701729/20593/9017سمنان16

29719/371/112012/001699/104سيستان وبلوچستان17

74424/202/78129/102567/4025فارس18

98101/963/67937/80199/602قزوين19

33085/331/241919/401198/806قم20

9221/730/34305/702976/5023كردستان21

97624/413/651018/301252/3028كرمان22

23991/470/90229/002691/8020كرمانشاه23

14621/060/55263/90305/1030كهگيلويه وبويراحمد24

17253/490/65258/202896/4011گلستان25

48228/721/801612/001799/203گيالن26

18714/560/70249/202483/7022لرستان27

70163/052/621411/801898/309مازندران28

116239/824/35635/70296/9010مركزي29

73730/132/761321/101095/4014هرمزگان30

26247/440/982111/602292/2019همدان31

80009/332/991126/00772/3024يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

تأمین برق ، گاز،بخار و 

تهويه هوا در سال  1396 

)میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-54/80-5/00-871543/45100کل کشور1

ايجان شرقي2 10426/171/2091/701227/9011آذرب

ايجان غربي3 4844/500/56161/401725/1017آذرب

2079/540/24251/202224/1019اردبيل4

17623/342/0271/801129/8010اصفهان5

4043/710/46170/802916/6026البرز6

13796/691/5886/70361/703ايالم7

416219/3847/76145/40195/701بوشهر8

174379/0720/0124/40552/604تهران9

1317/430/15281/202418/8025چهارمحال و بختياري10

1001/550/11291/102513/0029خراسان جنوبي11

21572/712/4852/40734/807خراسان رضوي12

2931/850/34203/10630/009خراسان شمالي13

23047/472/6440/902720/5023خوزستان14

2913/430/33211/701327/1012زنجان15

2303/860/26231/501425/7015سمنان16

898/530/10300/40307/5030سيستان وبلوچستان17

100033/4411/48312/20271/702فارس18

3504/130/40181/401827/0014قزوين19

2051/290/24261/202316/1027قم20

2159/620/25241/302021/0022كردستان21

6749/220/77111/302127/0013كرمان22

5324/310/61152/00819/3024كرمانشاه23

881/110/10310/20315/1031كهگيلويه وبويراحمد24

2319/080/27221/102622/7020گلستان25

5780/360/66131/401624/3018گيالن26

1699/980/20270/802814/1028لرستان27

8744/431/00101/501522/5021مازندران28

5805/360/67121/80932/408مركزي29

18620/982/1465/30449/005هرمزگان30

3049/520/35191/301925/4016همدان31

5421/400/62141/801036/806يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

آبرسانی، مديريت 

پسماند، فاضالب و 

فعالیتهای تصفیه در سال  

1396 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-2/50-0/20-40128/87100کل کشور1

ايجان شرقي2 1120/442/79110/20263/0024آذرب

ايجان غربي3 1309/333/2690/4096/806آذرب

816/502/03150/5039/501اردبيل4

2148/445/3550/20243/6020اصفهان5

644/201/61230/10292/6026البرز6

395/480/99290/20251/8030ايالم7

772/241/92190/10310/2031بوشهر8

6616/2716/4910/20272/0029تهران9

347/780/87300/30165/0014چهارمحال و بختياري10

495/591/23250/6016/409خراسان جنوبي11

3248/748/1030/40115/2011خراسان رضوي12

325/990/81310/30123/3022خراسان شمالي13

3477/848/6720/10283/1023خوزستان14

541/341/35240/30155/0013زنجان15

427/331/06280/30194/8015سمنان16

833/192/08140/30136/905سيستان وبلوچستان17

3169/507/9040/4062/3028فارس18

681/291/70210/30205/2012قزوين19

707/551/76200/4045/5010قم20

462/101/15260/30184/5017كردستان21

2085/665/2060/4058/402كرمان22

779/531/94180/30172/8025كرمانشاه23

447/891/12270/10302/6027كهگيلويه وبويراحمد24

660/911/65220/30146/508گلستان25

1028/492/56120/30214/3019گيالن26

789/741/97170/4076/507لرستان27

1312/013/2780/20233/4021مازندران28

808/552/01160/20224/5016مركزي29

1683/004/1970/5024/4018هرمزگان30

837/652/09130/40107/004همدان31

1154/302/88100/4087/803يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

888

http://simabar.golestanmporg.ir/


054 
458 

  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانب                                                         ملی هایحساب 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

 6931های ملی در سال های فصل حسابشاخص  -22

 

ارزش افزوده  بخش  

ساختمان در سال  1396 

)میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-42/70-3/90-679669/73100کل کشور1

ايجان شرقي2 25850/073/8074/301169/1015آذرب

ايجان غربي3 13153/081/94153/702268/1016آذرب

5739/500/84303/302866/5022اردبيل4

39395/305/8033/902066/6021اصفهان5

19685/422/9094/001780/803البرز6

8177/951/20214/001936/6029ايالم7

17972/732/64102/00314/1031بوشهر8

150733/8522/1813/802145/4028تهران9

5346/850/79314/70976/309چهارمحال و بختياري10

6194/980/91296/90280/504خراسان جنوبي11

37101/195/4644/201459/9025خراسان رضوي12

6524/070/96276/90366/7020خراسان شمالي13

85914/4912/6423/402776/408خوزستان14

7281/361/07254/101667/8017زنجان15

6220/070/92284/001869/5014سمنان16

10262/441/51174/201585/602سيستان وبلوچستان17

36373/285/3554/401026/1030فارس18

8807/951/30203/402667/8018قزوين19

10002/121/47185/90478/406قم20

7664/151/13244/70774/5010كردستان21

16122/362/37133/002964/6023كرمان22

21507/643/1688/10177/907كرمانشاه23

16042/252/36144/201292/301كهگيلويه وبويراحمد24

7246/931/07263/502570/9013گلستان25

16948/612/49124/201371/3012گيالن26

9606/601/41194/70879/405لرستان27

28826/724/2464/90674/1011مازندران28

11318/081/67163/502463/1024مركزي29

17666/612/60115/00546/5027هرمزگان30

8133/821/20233/602367/7019همدان31

8139/981/20222/603055/3026يزد32

------9709/29فرامنطقه اي33

889

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  عمده 

فروشی  و خرده فروشی، 

تعمیر وسايل نقلیه و كاالها 

در سال  1396 )میلیارد 

ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-22/40-11/50-2012795/18100کل کشور1

ايجان شرقي2 75728/813/76712/702024/9010آذرب

ايجان غربي3 48146/472/391213/701721/1019آذرب

35651/901/771720/60234/703اردبيل4

162774/068/09216/20927/907اصفهان5

112278/925/58423/00134/004البرز6

8964/490/45294/302819/2025ايالم7

18194/440/90252/003115/1031بوشهر8

555016/2727/57113/901618/3027تهران9

16694/940/832614/601323/9014چهارمحال و بختياري10

7893/630/39318/802515/6030خراسان جنوبي11

149318/717/42316/80724/3013خراسان رضوي12

8333/420/41308/902415/7029خراسان شمالي13

75232/023/7483/003018/8026خوزستان14

16649/750/83279/502220/5021زنجان15

22133/981/102414/201528/106سمنان16

43793/532/181317/80627/808سيستان وبلوچستان17

87551/334/35610/702119/5023فارس18

23908/471/19229/202321/3018قزوين19

22499/391/122313/201920/1022قم20

31864/041/581919/60328/105كردستان21

42688/532/12148/002719/4024كرمان22

41314/032/051515/501123/4016كرمانشاه23

12481/300/62283/302921/8017كهگيلويه وبويراحمد24

27753/291/382113/201821/1020گلستان25

58224/822/891014/501423/7015گيالن26

33086/651/641816/20824/4012لرستان27

91393/534/54515/401225/609مازندران28

62247/123/09919/10439/701مركزي29

29699/761/48208/502616/4028هرمزگان30

35921/491/781615/801024/7011همدان31

55356/102/751118/00535/802يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

عنوان شاخص ها
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ف
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ر
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ارزش افزوده  بخش  حمل 

و نقل و انبارداری وپست 

در سال  1396 )میلیارد 

ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-13/20-6/80-1190456/46100کل کشور1

ايجان شرقي2 31651/232/6695/302410/4026آذرب

ايجان غربي3 26560/442/23127/501711/7022آذرب

9219/250/77255/30239/0028اردبيل4

83795/467/0428/30714/409اصفهان5

20063/971/69164/10276/1031البرز6

5427/140/46302/602911/6023ايالم7

23550/901/98132/603019/603بوشهر8

364966/1030/6619/10212/0021تهران9

8800/130/74267/701212/6016چهارمحال و بختياري10

6831/880/57297/701413/5014خراسان جنوبي11

69962/525/8847/90911/4024خراسان رضوي12

7225/840/61287/701313/6013خراسان شمالي13

82198/096/9033/202820/502خوزستان14

11860/811/00236/802014/607زنجان15

11816/620/99247/601515/006سمنان16

22000/771/85148/90414/0011سيستان وبلوچستان17

63466/705/3367/701014/2010فارس18

13523/931/14215/202612/1019قزوين19

12252/801/03227/201810/9025قم20

8581/570/72275/30257/6029كردستان21

35939/293/0286/702116/305كرمان22

18273/511/54186/901910/4027كرمانشاه23

4143/850/35311/10317/2030كهگيلويه وبويراحمد24

15858/741/33207/601612/1020گلستان25

30960/482/60107/701112/6017گيالن26

17008/941/43198/30812/6018لرستان27

51744/144/3578/70514/508مازندران28

21539/941/81156/602213/7012مركزي29

64557/885/42518/40135/601هرمزگان30

19224/341/61178/50613/2015همدان31

27449/192/31118/90317/804يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

891
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ارزش افزوده  بخش  

فعالیت خدماتی مربوط به 

تامین جا و غذا در سال  

1396 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-2/30-1/20-211031/59100کل کشور1

ايجان شرقي2 4656/562/21100/80171/5016آذرب

ايجان غربي3 4455/272/11111/30102/0012آذرب

3708/921/76132/1023/603اردبيل4

12627/995/9831/30112/2010اصفهان5

9960/624/7252/0043/006البرز6

399/770/19290/20300/9026ايالم7

1702/920/81200/20311/4019بوشهر8

83378/1739/5112/1032/709تهران9

382/370/18300/30270/5031چهارمحال و بختياري10

326/910/15310/40260/6030خراسان جنوبي11

25316/2112/0022/9014/101خراسان رضوي12

408/320/19280/40250/8028خراسان شمالي13

6121/162/9090/20281/5017خوزستان14

3125/911/48141/8063/802زنجان15

801/980/38260/50221/0022سمنان16

1203/360/57230/50240/8029سيستان وبلوچستان17

4030/141/91120/50230/9024فارس18

2197/591/04190/80152/0011قزوين19

1065/530/50250/60190/9023قم20

1453/280/69220/90141/3021كردستان21

7166/413/4061/3093/305كرمان22

1468/700/70210/60210/8027كرمانشاه23

784/010/37270/20291/4020كهگيلويه وبويراحمد24

2200/821/04181/00121/7014گلستان25

6840/263/2471/7082/808گيالن26

1170/050/55240/60200/9025لرستان27

10634/795/0441/8053/007مازندران28

2643/991/25150/80161/7013مركزي29

6212/902/9481/8073/404هرمزگان30

2342/341/11161/00131/6015همدان31

2244/341/06170/70181/5018يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

892

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

اطالعات و ارتباطات در 

سال  1396 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-3/90-2/00-350614/15100کل کشور1

ايجان شرقي2 4217/121/2050/70161/4016آذرب

ايجان غربي3 3491/281/0071/0081/5010آذرب

1476/880/42230/90111/4013اردبيل4

5272/951/5040/50220/9025اصفهان5

829/960/24300/20300/3031البرز6

948/290/27280/50232/005ايالم7

14079/084/0221/50411/701بوشهر8

272328/8377/6716/8019/002تهران9

946/580/27290/80121/4018چهارمحال و بختياري10

2209/030/63122/5024/404خراسان جنوبي11

3148/220/9090/40280/5030خراسان رضوي12

745/530/21310/80141/4014خراسان شمالي13

3699/951/0660/10310/9024خوزستان14

1135/570/32260/60171/4015زنجان15

1224/660/35250/80151/608سمنان16

2582/020/74101/0051/607سيستان وبلوچستان17

3349/110/9680/40260/7028فارس18

5408/691/5432/1034/803قزوين19

1526/570/44220/90101/4017قم20

1633/660/47211/0071/4012كردستان21

2201/280/63130/40251/0022كرمان22

1711/780/49190/60181/0023كرمانشاه23

966/670/28270/30291/706كهگيلويه وبويراحمد24

1974/730/56170/9091/5011گلستان25

2125/220/61140/50210/9027گيالن26

2081/030/59151/0061/509لرستان27

2303/730/66110/40270/6029مازندران28

1374/010/39240/40240/9026مركزي29

2049/970/58160/60191/1020هرمزگان30

1876/770/54180/80131/3019همدان31

1694/990/48200/60201/1021يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

893
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دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

فعالیت های مالی و بیمه 

در سال  

1396 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-3/60-1/80-319969/10100کل کشور1

ايجان شرقي2 5894/231/8461/0081/902آذرب

ايجان غربي3 3592/201/12111/0031/6015آذرب

1336/990/42240/80211/3025اردبيل4

10236/153/2021/0041/806اصفهان5

4007/611/2590/80181/2028البرز6

818/830/26300/40281/808ايالم7

1723/950/54200/20311/4020بوشهر8

228320/8771/3615/7017/501تهران9

1135/040/35271/0051/6014چهارمحال و بختياري10

868/770/27291/0091/709خراسان جنوبي11

8738/882/7331/0071/4021خراسان رضوي12

882/960/28280/90101/7012خراسان شمالي13

6272/141/9650/20291/6017خوزستان14

1438/560/45230/80191/805زنجان15

1297/470/41250/80151/6013سمنان16

1625/190/51210/70261/0031سيستان وبلوچستان17

7479/672/3440/90121/7011فارس18

1879/860/59180/70251/7010قزوين19

1966/920/61171/2021/807قم20

1245/500/39260/80221/1030كردستان21

4255/731/3380/80201/903كرمان22

2189/770/68140/80171/2027كرمانشاه23

748/850/23310/20301/3024كهگيلويه وبويراحمد24

2068/760/65161/0061/6016گلستان25

3719/881/16100/90111/5018گيالن26

1562/330/49220/80231/2029لرستان27

5350/431/6770/90131/5019مازندران28

2132/360/67150/70271/4023مركزي29

2576/140/81130/70241/4022هرمزگان30

1870/190/58190/80161/3026همدان31

2732/850/85120/90141/804يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

894

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

امالک و مستغالت در سال  

1396 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-24/10-12/40-2166714/83100کل کشور1

ايجان شرقي2 61282/462/83810/201720/2013آذرب

ايجان غربي3 45508/632/101012/901120/0015آذرب

14962/920/69248/701914/5025اردبيل4

140825/256/50314/001024/208اصفهان5

105227/234/86521/60331/902البرز6

5925/950/27312/903012/7030ايالم7

18711/800/86232/003115/6023بوشهر8

863322/7439/84121/60228/403تهران9

10352/680/48289/101814/8024چهارمحال و بختياري10

6946/910/32307/802213/8029خراسان جنوبي11

163966/417/57218/50426/705خراسان رضوي12

9683/740/452910/301618/2018خراسان شمالي13

77548/983/5873/002919/4017خوزستان14

12852/680/59267/302315/8022زنجان15

11299/150/52277/302414/3027سمنان16

19828/250/92228/002012/6031سيستان وبلوچستان17

125091/335/77415/30527/904فارس18

26825/131/241510/301523/909قزوين19

37178/261/721221/80133/101قم20

24541/461/131815/10621/6011كردستان21

36803/271/70136/902716/7020كرمان22

37300/981/721114/00921/2012كرمانشاه23

12963/340/60253/402822/7010كهگيلويه وبويراحمد24

25681/961/191612/201319/5016گلستان25

60430/792/79915/00724/606گيالن26

23261/261/072011/401417/2019لرستان27

86976/534/01614/60824/407مازندران28

22705/251/05217/002614/5026مركزي29

25096/911/16177/202513/8028هرمزگان30

29181/681/351412/901220/1014همدان31

24430/901/13197/902115/8021يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

فعالیت های حرفه های 

علمی و فنی در سال  

1396 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-2/00-1/00-183495/91100کل کشور1

ايجان شرقي2 7758/174/2351/3092/605آذرب

ايجان غربي3 7921/904/3242/2013/501آذرب

1445/260/79230/80181/4017اردبيل4

8742/794/7630/90151/5015اصفهان5

4777/022/6081/00141/4016البرز6

1294/800/71250/60202/802ايالم7

1629/730/89210/20291/4020بوشهر8

81418/4144/3712/0022/703تهران9

1483/200/81221/3082/1012چهارمحال و بختياري10

495/090/27310/60261/0029خراسان جنوبي11

15541/438/4721/8032/506خراسان رضوي12

1233/670/67271/3072/309خراسان شمالي13

4450/782/4390/20301/1027خوزستان14

1751/720/95191/00132/2011زنجان15

929/360/51290/60221/2023سمنان16

1002/420/55280/40280/6031سيستان وبلوچستان17

5030/102/7470/60211/1026فارس18

2592/361/41151/00122/3010قزوين19

1742/480/95201/00101/6014قم20

1288/720/70260/80191/1025كردستان21

3037/181/66140/60241/4018كرمان22

2296/761/25160/90161/3021كرمانشاه23

654/170/36300/20311/1024كهگيلويه وبويراحمد24

3460/051/89111/6042/604گلستان25

3383/271/84120/80171/4019گيالن26

3267/501/78131/6052/408لرستان27

6035/873/2961/00111/7013مازندران28

1869/081/02180/60231/2022مركزي29

1966/201/07170/60251/1028هرمزگان30

3566/171/94101/6062/507همدان31

1430/260/78240/50270/9030يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

896

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

فعالیت های اداری و 

خدمات پشتیبانی در سال  

1396

 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-0/90-0/50-82092/61100کل کشور1

ايجان شرقي2 2027/702/4790/30230/7021آذرب

ايجان غربي3 2501/093/0570/7041/104آذرب

718/060/87230/40150/7020اردبيل4

6276/497/6520/6061/107اصفهان5

1740/532/12100/40200/5027البرز6

404/750/49310/20280/9014ايالم7

781/590/95220/10310/7022بوشهر8

32773/1139/9210/8021/106تهران9

1021/081/24160/9011/502چهارمحال و بختياري10

426/960/52300/50110/8016خراسان جنوبي11

5208/566/3430/6080/8015خراسان رضوي12

560/640/68270/6071/108خراسان شمالي13

4370/255/3240/20291/105خوزستان14

1197/181/46140/7051/501زنجان15

470/950/57290/30250/6026سمنان16

517/800/63280/20270/3031سيستان وبلوچستان17

3624/684/4250/40130/8017فارس18

983/041/20170/40190/9013قزوين19

1301/341/59130/8031/203قم20

715/610/87240/40140/6024كردستان21

2077/012/5380/40180/9011كرمان22

912/101/11200/30220/5028كرمانشاه23

580/830/71260/20301/0010كهگيلويه وبويراحمد24

952/401/16180/50120/7019گلستان25

1570/291/91120/40170/6023گيالن26

629/180/77250/30240/5030لرستان27

3138/473/8260/5090/9012مازندران28

1156/051/41150/40210/7018مركزي29

934/021/14190/30260/5029هرمزگان30

897/611/09210/40160/6025همدان31

1623/231/98110/50101/109يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها

897
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ارزش افزوده  بخش  اداره 

امور عمومی و خدمات 

شهری در سال  1396 

)میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-9/70-5/00-873875/81100کل کشور1

ايجان شرقي2 37152/614/2566/201512/2012آذرب

ايجان غربي3 35441/844/06710/10215/504آذرب

11197/661/28226/501210/9019اردبيل4

54156/366/2045/40189/3023اصفهان5

32802/323/7586/70119/9021البرز6

7413/370/85293/602715/903ايالم7

16441/411/88161/803113/707بوشهر8

211656/6024/2215/30197/0030تهران9

5812/230/67315/10218/3028چهارمحال و بختياري10

8188/620/94279/20416/202خراسان جنوبي11

55494/536/3536/30149/0025خراسان رضوي12

7761/320/89288/30614/605خراسان شمالي13

56683/976/4922/202914/206خوزستان14

9293/131/06265/302011/4016زنجان15

9961/571/14246/401312/6011سمنان16

20125/502/30138/20712/8010سيستان وبلوچستان17

50404/555/7756/201611/2017فارس18

10365/811/19234/00269/2024قزوين19

11558/591/32216/801010/3020قم20

15350/121/76199/40313/508كردستان21

26557/783/04115/002212/1014كرمان22

31203/373/57911/70117/701كرمانشاه23

6954/570/80301/803012/2013كهگيلويه وبويراحمد24

15675/011/79187/50811/9015گلستان25

21914/292/51125/50178/9026گيالن26

17828/922/04148/70513/209لرستان27

27501/453/15104/60247/7029مازندران28

13765/711/58204/20258/8027مركزي29

17136/201/96154/90239/5022هرمزگان30

15982/111/83177/10911/0018همدان31

9888/121/13253/20286/4031يزد32

------2206/18فرامنطقه اي33

898

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

وزش در سال  1396  آم

)میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-6/80-3/50-615335/14100کل کشور1

ايجان شرقي2 28454/424/6264/80179/4016آذرب

ايجان غربي3 18879/373/07105/40138/3020آذرب

10628/181/73206/20810/3011اردبيل4

35843/935/8333/60226/1029اصفهان5

11348/831/84192/30283/4031البرز6

6107/680/99313/002613/105ايالم7

11484/531/87181/30319/6015بوشهر8

110941/5518/0312/80273/7030تهران9

9198/161/49248/00413/204چهارمحال و بختياري10

7537/711/22298/50314/902خراسان جنوبي11

52006/678/4525/90108/5017خراسان رضوي12

8201/341/33288/70215/401خراسان شمالي13

31908/935/1951/30308/0022خوزستان14

8712/461/42265/001610/708زنجان15

8321/781/35275/401410/509سمنان16

21565/123/5098/70113/703سيستان وبلوچستان17

35763/905/8144/40208/0021فارس18

8752/051/42253/40247/8023قزوين19

9440/731/53235/50118/4018قم20

11521/141/87177/10510/2012كردستان21

26898/384/3785/001512/207كرمان22

14660/062/38125/50128/3019كرمانشاه23

7150/861/16301/902912/506كهگيلويه وبويراحمد24

12874/802/09166/1099/8013گلستان25

17618/972/86114/40197/2026گيالن26

14201/842/31137/00610/5010لرستان27

27091/714/4074/60187/6024مازندران28

10230/531/66223/10256/5028مركزي29

13236/352/15153/80217/3025هرمزگان30

14184/252/31146/3079/8014همدان31

10568/921/72213/40236/8027يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  

فعالیت های مربوط به 

سالمت انسان ومددكاری 

اجتماعی در سال  1396 

)میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-9/30-4/80-838290/41100کل کشور1

ايجان شرقي2 39156/374/6766/501312/9010آذرب

ايجان غربي3 25642/443/06107/301011/2020آذرب

10391/741/24246/001610/1022اردبيل4

52389/046/2535/20229/0025اصفهان5

20452/402/44144/20276/2030البرز6

7831/020/93293/802816/802ايالم7

10267/961/22251/10318/5028بوشهر8

184840/1622/0514/60246/1031تهران9

12702/271/522211/10118/201چهارمحال و بختياري10

7597/150/91308/50515/104خراسان جنوبي11

48830/685/8345/50198/0029خراسان رضوي12

6790/370/81317/201112/8012خراسان شمالي13

45621/825/4451/803011/4018خوزستان14

11326/051/35236/401413/906زنجان15

9041/401/08275/801711/5017سمنان16

21487/082/56128/70313/608سيستان وبلوچستان17

56531/466/7426/901212/6013فارس18

13759/121/64205/302112/3016قزوين19

9797/691/17265/70188/7026قم20

12857/301/53217/90911/3019كردستان21

28266/303/3795/302012/8011كرمان22

22105/932/64118/30712/5014كرمانشاه23

8225/990/98282/202914/405كهگيلويه وبويراحمد24

20640/122/46139/80215/703گلستان25

34076/724/0788/50613/907گيالن26

17719/952/11168/70413/109لرستان27

36317/024/3376/101510/2021مازندران28

14329/561/71194/40269/1024مركزي29

15625/651/86174/50258/6027هرمزگان30

18094/392/16158/00812/4015همدان31

15575/251/86185/102310/1023يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

900

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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ارزش افزوده  بخش  ساير 

خدمات عمومی، 

اجتماعی،  شخصی و 

خانگی در سال  1396

 )میلیارد ريال(

سهم از كشور 

)درصد(
رتبه

سهم از ارزش 

افزوده 

استان  

)درصد(

رتبه

سهم از 4 

بخش 

)درصد(

رتبه

-1/80-0/90-160118/87100کل کشور1

ايجان شرقي2 5872/493/6771/00201/9015آذرب

ايجان غربي3 5801/103/6281/6032/506آذرب

2109/341/32191/20102/1011اردبيل4

10081/226/3031/00181/7019اصفهان5

6301/953/9451/3071/9016البرز6

1189/700/74300/60272/505ايالم7

1616/271/01240/20311/3027بوشهر8

46957/1029/3311/20111/5026تهران9

1263/870/79291/10141/8017چهارمحال و بختياري10

1122/880/70311/3082/209خراسان جنوبي11

16147/9110/0821/8012/603خراسان رضوي12

1361/520/85281/4052/604خراسان شمالي13

6213/463/8860/20301/6025خوزستان14

1998/541/25201/10122/507زنجان15

1586/230/99251/00172/0013سمنان16

1860/251/16220/80231/2030سيستان وبلوچستان17

5739/763/5890/70251/3028فارس18

1868/611/17210/70241/7021قزوين19

1846/821/15231/10151/6022قم20

2434/871/52151/5042/1010كردستان21

4265/442/66110/80221/9014كرمان22

2839/571/77131/10161/6023كرمانشاه23

1546/750/97260/40292/702كهگيلويه وبويراحمد24

2373/131/48161/10131/8018گلستان25

5031/213/14101/3092/0012گيالن26

3697/592/31121/8022/701لرستان27

8315/475/1941/4062/308مازندران28

2693/481/68140/80211/7020مركزي29

2209/271/38180/60261/2029هرمزگان30

2257/381/41171/00191/6024همدان31

1515/700/95270/50281/0031يزد32

------0/00فرامنطقه اي33

901

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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محصول ناخالص داخلی 

)به قیمت بازار ( در سال  

1396

   )میلیارد ريال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

     محصول ناخالص 

داخلی بدون نفت )به 

قیمت بازار(  در سال  

1396

 )میلیارد ريال(

سهم از 

كشور 

)درصد(

رتبه

-14964232/73100-17739557/31100کل کشور1

ايجان شرقي2 609630/283/447598039/084/007آذرب

ايجان غربي3 356675/602/0114356582/022/3812آذرب

174444/930/9825174199/231/1623اردبيل4

1025490/985/783987911/876/602اصفهان5

494578/432/7910493903/303/3010البرز6

207425/151/172289808/330/6031ايالم7

924637/975/214787591/065/266بوشهر8

4039735/9822/7713969265/2726/531تهران9

116089/370/6529115956/270/7727چهارمحال و بختياري10

90324/870/513190315/000/6030خراسان جنوبي11

897909/455/065893967/475/973خراسان رضوي12

95220/010/543095215/000/6429خراسان شمالي13

2564383/3014/462823048/375/504خوزستان14

178576/781/0124178003/961/1922زنجان15

157868/110/8928154315/551/0326سمنان16

248815/901/4019248783/181/6618سيستان وبلوچستان17

828328/394/676790111/415/285فارس18

264607/931/4918263927/541/7617قزوين19

173006/110/9826171999/601/1524قم20

164220/820/9327164130/591/1025كردستان21

539324/583/049538749/603/609كرمان22

269754/441/5217266703/011/7816كرمانشاه23

378770/692/1412105879/990/7128كهگيلويه وبويراحمد24

212837/621/2021212626/741/4220گلستان25

406807/192/2911405760/812/7111گيالن26

206807/421/1723203051/281/3621لرستان27

601836/113/398596633/423/998مازندران28

334919/871/8915309104/222/0715مركزي29

358615/032/0213326840/072/1813هرمزگان30

228990/871/2920228012/151/5219همدان31

311548/801/7616311236/272/0814يزد32

--12561/07--277374/31فرامنطقه اي33

903

عنوان شاخص ها

902

ف
دي

ر
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سرانه محصول ناخالص داخلی )با 

نفت( در سال 1396

 )میلیارد ريال(

رتبه

سرانه محصول ناخالص داخلی 

)بدون نفت(  در سال 1396 

)میلیارد ريال(

رتبه

-184584/10-218817/78کل کشور1

ايجان شرقي2 154336/7818151402/3017آذرب

ايجان غربي3 107626/9129107598/6829آذرب

136285/1021136093/1520اردبيل4

197818/4810190569/427اصفهان5

178806/3813178562/2910البرز6

353967/834153256/5416ايالم7

778970/491663513/951بوشهر8

300106/685294871/502تهران9

121052/5324120913/7324چهارمحال و بختياري10

115357/4326115344/8225خراسان جنوبي11

136980/8520136379/4819خراسان رضوي12

108822/8728108817/1428خراسان شمالي13

536931/182172330/0611خوزستان14

166582/8216166048/4713زنجان15

219872/028214924/164سمنان16

87426/533187415/0331سيستان وبلوچستان17

168736/6914160951/6014فارس18

204963/549204436/516قزوين19

130966/0222130204/0923قم20

101183/5030101127/9030كردستان21

167857/0115167678/0612كرمان22

137140/0319135588/7221كرمانشاه23

523163/933146243/0918كهگيلويه وبويراحمد24

112078/7927111967/7427گلستان25

159971/3717159559/9015گيالن26

116642/6525114524/1326لرستان27

181658/9512180088/578مازندران28

231938/977214061/095مركزي29

196933/0211179483/849هرمزگان30

130777/2023130218/2522همدان31

267423/876267155/603يزد32

-0/00-0/00يزد33

ف
دي

ر

عنوان شاخص ها
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 فهرست منابع

 

سرزمین و آب و هوا -1  

، مرکز آمار ایران.7931کشور سال  سالنامه آماری            

آمارهای محیط زیست -2  

 .، مرکز آمار ایران7931سالنامه آماری کشور سال    

جمعیت  -3  

 .، مرکز آمار ایران7931آماری کشور سال سالنامه    

 .ایران آمار مرکز سایت وب سرشماری، هایسال بین در کشور یهاناستا جمعیت برآورد   

 ایران.مرکز آمار  ،7931و  7931 هایسال در کشور کل مسکن و نفوس عمومی سرشماری تفصیلی نتایج   

نیروهای انسانی -4  

 ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال    

 مرکز آمار ایران.، 7931سال  در کشور کل مسکن و نفوس عمومی سرشماری تفصیلی نتایج   

   .ایران آمار مرکز ،7931 سال کار نیروی از آمارگیری نتایج   

کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5  

 ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال    

 ایران. آمار مرکز ، 7931کشور سال هایباغداری از آمارگیری نتایج   

 کشاورزی. جهاد ، وزارت7931آمارنامه محصوالت کشاورزی سال    
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  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانفهرست منابع                                                            ب 

معدن -6  

 ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال    

 آمار ایران. مرکز ، 7931سال در کشور برداریبهره حال در معادن از آمارگیری نتایج   

 نفت و گاز -7

 ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال    

صنعت -8  

 ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال    

 آمار ایران. مرکز ،7931سال در تربیش و کارکن نفر 71 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری نتایج   

آب و برق -9  

 آمار ایران.، مرکز 7931سالنامه آماری کشور سال    

ساختمان و مسکن -11  

 ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال    

 .ایران آمار مرکز ،7931 کشور هایشهرداری توسط شده صادر ساختمانی هایپروانه اطالعات   

 ، مرکز آمار ایران.7931و  7931 هایسال در کشور کل مسکن و نفوس عمومی سرشماری تفصیلی نتایج   

 مرکز ،(7931)زمستان  کشور شهری نقاط در مسکن اجاره و قیمت اطالعات آوری جمع طرح نتایج چکیده   

 . ایران آمار   

  ،7931 سال در کشور هایاستان شهری مناطق در خصوصی بخش ساختمانی هایفعالیت بررسی نتایج   

  .ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک   
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بازرگانی و هتلداری -11  

     ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال 

حمل و نقل و انبارداری  -12  

  ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال 

 .ایران آمار مرکز ،7931 سال و روستایی شهری خانوارهای درآمد و هزینه آمارگیری طرح نتایج  

ارتباطات -13  

مرکز آمار ایران.، 7931سالنامه آماری کشور سال      

بازارهای مالی -14  

   ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال 

 .دارایی و اقتصادی امور وزارت اقتصادی معاونت ، 7931 کشور هایاستان اقتصادی مالی نماگرهای گزارش   

 .ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق ، 7931 سال در ایران در کار و کسب محیط ملی پایش   

 .ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک وبسایت مرکزی، بانک هایوگزارش هاداده اطالعات،   

امور قضایی -15  

   ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال 

بهزیستی و تامین اجتماعی -16  

  ، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال 

آموزش -17  

، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال   
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  یهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگاز منظر شاخص گلستان ررسی تطبیقی استانفهرست منابع                                                            ب 

بهداشت و درمان -18  

، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال   

فرهنگ و گردشگری -19  

، مرکز آمار ایران.7931سالنامه آماری کشور سال   

.ایران آمار مرکز ،7931 سال و روستایی شهری خانوارهای درآمد و هزینه آمارگیری طرح نتایج  

خانوارهای درآمد و هزینه -21  

.ایران آمار مرکز ،7931 سال و روستایی شهری خانوارهای درآمد و هزینه آمارگیری طرح نتایج  

های قیمتشاخص -21  

.ایران آمار مرکز ،7931 سال روستایی و شهری خانوارهای خدمات و کاالها قیمت از آمارگیری طرحنتایج   

های ملیحساب -22  

 ایران. آمار مرکز ،7931 کشور سال هایاستان تولید( ایمنطقه) حساب نتایج   
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