
  
 رياست جمهوري

ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه  
  مـركـز آمـار ايـران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طرح آمارگيري از نتايج 
  1390سال  كشور هاي عمومي اقامتگاه

  
  

  

   
  
          



  

  

  

  

  

  

 هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه                                             

  .آمار گردآوري نشده است  - 
  .آمار در دسترس نيست  0 0 0

  .ذاتاً يا عمالً وجود ندارد  ×
  .معني است جمع و محاسبه غير ممكن يا بي  ××

  .رقم كمتر از نصف واحد است
  .نظركردن است  قابل صرفناچيز و ) نسبت(رقم 

  .رقم غير قطعي است  *

  .رقم جنبه تخميني دارد  **
  دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به.  

 هـا قبـل از   هـا و شـاخص   نسـبت   هحاسـب م. ها به علت سرراست كردن ارقـام اسـت   اختالف در سرجمع
   .سرراست كردن ارقام صورت گرفته است

  
  

    

// 



  
  

  مركز آمار ايران : سرشناسه
  / 1390هاي عمومي سال  اقامتگاه: نتايج طرح آمارگيري از:   عنوان و نام پديدآور
  :   مشخصات نشر

  :   مشخصات ظاهري
                       :شابك                     

  : نويسي  وضعيت فهرست 
  : موضوع                     

  :   شناسه افزوده
  :   بندي كنگره رده
  :   بندي ديويي دهر

  : شماره كتابشناسي ملي   
  
  
  مركز آمار ايران  
 1390هاي عمومي سال  اقامتگاه: نتايج طرح آمارگيري از  
 1391 بهمن :تاريخ انتشار 

 شمار :..... 

 مسلسل نشريات مركز آمار ايران  شماره :......  
 مركز آمار ايران: ناشر 

 ريال ........: قيمت 

 آمار ايرانمركز   چاپ در چاپخانه 
       

   
  
  
  

 نقل قول از مطالب اين كتاب با ذكر منبع بالمانع است .  
 ،88965061- 8 تلفن معيري،  خيابان رهي ، فاطمي خيابان دكتر ،1414663111 پستي كد تهران   
 88966089 – 88963451: دورنگار   

 URL: http://www.amar.org.ir 
 E-mail: amar@amar.org.ir  

 

   شابك                                                                                   
                                 ISBN 
                   5-833 -365-964-978  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
رو در  هاي آن از اهميت خاصي برخوردار بوده، از اين اقتصادي است كه با توجه به ماهيت و ويژگي  هاي عمده يكي از بخش هاي عمومي اقامتگاه    

مركز آمار ايران در راستاي وظايف خود با . هاي اجتماعي و اقتصادي همواره جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است اريذها و سياستگ گيري تصميم
نتايج طرح آمارگيري از  “ها نسبت به اجراي  اي تمام استان هاي منطقه حساب  تماعي در كل كشور و تهيههاي اقتصادي بخش اج هدف توليد حساب

  .اقدام كرده است " هاي عمومي كشور اقامتگاه
مركز آمار . ي شده استآور گيري جمع است كه با روش نمونه 1390در سال  هاي عمومي كشور اقامتگاهطرح آمارگيري از  نتايج  حاضر در برگيرنده  نشريه    

اميد است نتايج  .اند تشكر نمايد ي كه در اجراي اين طرح مشاركت داشتههاي كارگاهو مسئوالن محترم ها  استانداريداند از تمامي همكاران  ايران الزم مي
  . ريزان و پژوهشگران قرار گيرد حاصل از اين طرح مورد استفاده برنامه
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  مقدمه
هاي  آمارگيري از اقامتگاه. است هاي عمومي اقامتگاهاز  يريطرح آمارگ يمستلزم اجرا هاي عمومي كشور فعاليت اقامتگاهت ياز وضع يآگاه

  .توسط مركز آمار ايران اجرا شد 1355عمومي كشور براي اولين بار در سال 
هاي عمومي را در چهار شهر تهران، زاهدان، خرمشهر و كرمانشاه به  اي از اقامتگاه مركز آمار ايران طرح آمارگيري نمونه 1356در سال     

 پس از پيروزي انقالب اسالمي. مرحله اجرا گذاشت كه نتايج آن به صورت دستي استخراج شد و در مركز آمار ايران مورد استفاده قرار گرفت
همچنين . در كل كشور توسط مركز آمار ايران اجرا شد و نتايج آن منتشر گرديد 1367و اوايل سال  1366اجراي طرح اولين بار در اواخر سال 

در سطح كشور به  1388و  1386 ،1382 ،1379، 1378، 1377، 1376، 1370 يدر سال ها هاي عمومي كشور اقامتگاهاز  يريآمارگطرح 
  .كه نتايج آن نيز منتشر شده است به اجرا درآمده است يمل يها ه حسابيمنظور ته

 يبرا يا منطقه يها ه و حسابيته استان كشور و در راستاي 31هاي عمومي كشور در سطح  اقامتگاهاز  يريطرح آمارگنيز  1390  در سال    
شايان ذكر است در اين طرح اطالعات مربوط به استان هرمزگان شامل . گذرد يج آن از نظر ميآمد كه نتا ران به اجرا دريتوسط مركز آمار ا
  . باشد هاي كيش و قشم نمي اطالعات اقامتگاه
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  مشخصات كلي طرح
  
  

مدت  ميانمدت،  هاي اقتصادي كوتاه ريزي در برنامه استفاده براي هاي عمومي كشور اقامتگاهتهيه اطالعات مناسب از ويژگي  :هدف كلي -الف

  .و بلندمدت است

  :تفصيلي اين طرح شناخت عناصر زير است هاي هدف :ف تفصيلياهدا -ب

  .استان كشور و اي در سطح هاي مصارف واسطه ورد هزينهبرا )1

  .استان كشور و ورد ارزش ستانده، در سطحابر )2

  .استان كشور و ورد ارزش افزوده، در سطحابر )3

  .استان كشور و ناخالص به تفكيك انواع دارايي هاي ثابت در سطحورد ميزان تشكيل سرمايه ثابت ابر )4

 .استان كشور و در سطح ورد تعداد كاركنان به تفكيك وضعيت اشتغالابر )5

  

  جامعه آماري

فعاليت  1390در سال  كل كشور روستاييكه در مناطق شهري و  5512و  5511 فعاليتهاي مستقل ومتبوع داراي كد  ارگاهك تمامي

   .دهند ، جامعه آماري اين طرح را تشكيل مياند داشته

  

  چارچوب آماري

دريافتي از سازمان از فايل  كه است  5512و  5511 فعاليتداراي كد  هاي عمومي كشور اقامتگاه تمامي فهرست آماري در اين طرح، چارچوب

  .دست آمده است هب ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

  

  واحد آماري 

  5512،  5511 هاي فعاليتكدريكي از داقامتي مشغول بوده و آماري در اين طرح، يك كارگاه مستقل و متبوعي است كه به فعاليت  واحد

  .داشته است اشتغال
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  زمان آمارگيري

  .باشد مي 21/4/1391لغايت  30/3/1391 زمان آمارگيري از

  

  زمان آماري

   .است 1390سال  ،آماري اقالم اطالعات مورد پرسش طرح زمان

  

   آوري اطالعات روش جمع

  .واحدهاي آماري و اخذ اطالع از مسئولين اين واحدها استبه  آمارگيرانآمارگيري در اين طرح، مراجعه مستقيم  روش

  

  گيري قابل پذيرش خطاي نمونه

  .درصد است 10حداكثر خطاي نسبي قابل قبول براي براوردهاي اين طرح،  
  

  براوردها  سطح ارائه

  .شوند در اين طرح، براوردها در سطح استان و كل كشور ارائه مي
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 تعاريف و مفاهيم
  
  

  اقامتگاه عمومي
فعاليت اي از عوامل توليد زير نظر مديريت و حسابداري واحد به  مكان يا قسمتي از مكان يا تعدادي مكان مشخص است كه در آن مجموعه

تواند براي عموم  شود استفاده از تسهيالت مزبور مي يادآوري مي(. اشتغال داشته باشدو ارائه خدمات پذيرش مسافر يا مهمان براي اقامت موقت 
  ).مردم و يا دسته خاصي از افراد اختصاص يابد

  
  

  اقامتگاهكاركنان 
كار در داخل يا خارج كارگاه و در رابطه با فعاليت كارگاه وقت براي كارگاه   وقت يا پاره  كاركنان، تمامي افرادي هستند كه به صورت تمام

  .باشد ميبگيران و كاركنان بدون مزد  اين گروه شامل مزد و حقوق. اند كرده
  
  

  كاركنان با مزد
مزد و حقوق معيني  ،اند داده وقت انجام  وقت يا پاره  به طور تمام 1390منظور افرادي هستند كه در ازاي كاري كه براي كارگاه در سال 

كنند نيز در اين  مديران، اعضا هيئت مديره، سهامداران، مالكين يا شركا كارگاه كه در ازاي كار در كارگاه حقوق دريافت مي. اند دريافت نموده
    .شوند گروه منظور مي

  
  

  كاركنان بدون مزد
است كه بدون دريافت مزد و حقوق، به طور ...) همسر، فرزندان و (لي بدون مزد ان فامينكاركنان بدون مزد شامل مالكان، شركاي فعال و كارك

  .نمايند براي كارگاه فعاليت مي) زمان معمول كار(مدت زمان فعاليت روزانه  ك سوميمنظم و حداقل 
  

  جبران خدمات كاركنان
خوراك و پوشاك، حق  كار، هزينه النه نظير پاداش، اضافههاي نقدي و غير نقدي سا جبران خدمات كاركنان شامل مزد و حقوق و ساير پرداختي

هاي اجتماعي و همچنين ارزش ريالي كاالهايي است كه به رايگان در  اوالد، اياب و ذهاب، بدي آب و هوا، حق مسكن، سهم كارفرما از بيمه
  .دگير اختيار كاركنان با مزد قرار مي

  
  اي اموال سرمايه

سال  ها از يك خدمت در كارگاه به كار گرفته شده و عمر مفيد آن هئهاي توليدي يا ارا كه براي انجام فعاليت تمامي وسايل و تجهيزاتي است
افزارهاي  نرم ،)بدون زمين(اي شامل ابزار و تجهيزات بادوام كار، لوازم و تجهيزات اداري، وسايل نقليه، ساختمان  اموال سرمايه. تر است بيش
  .باشد مي... اي مانند كتاب و  سرمايهو ساير اموال  اي رايانه

  
  ناخالص ثابت تشكيل سرمايهارزش 
هاي ثابت كارگاه منهاي خالص فروش  ارزش كل خريد، تحصيل يا افزايش دارايي مجموع عبارت است از ناخالص ثابت تشكيل سرمايهارزش 

  .1390ها در سال  آن
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  هاي اختصاصي رداختيپارزش 
هاي جايگزيني ظروف و لوازم اقامتگاه،  دوام مصرف شده و هزينه هاي اختصاصي شامل پرداختي كارگاه بابت وسايل و لوازم كم پرداختيارزش 

ها و ظروف يكبار  ها و آشاميدني هاي لبني، نوشيدني برنج، انواع روغن خوراكي، ميوه و سبزيجات، انواع فراوردهمواد گوشتي، غالت، حبوبات و 
  .باشد يمصرف م

  
  هاي اختصاصي دريافتيارزش 
هاي اختصاصي شامل دريافتي كارگاه بابت كرايه اتاق و تخت، فروش غذا و نوشيدني، اجاره سالن، دريافتي بابت خدمات ورزشي  دريافتيارزش 

  .باشد و تفريحي و ساير خدمات اقامتگاهي مي
  
  

  ارزش مصارف واسطه

دوام،  بابت مواد اوليه و كاالي مصرف شده براي تهيه غذا و نوشيدني، توليد كاال، لوازم كم دوام و بيهاي اقامتگاه  عبارت از ارزش پرداختي
بجز استهالك، ماليات و عوارض، ... (هاي تجاري، تبليغات و بازاريابي، اجاره محل، آب، برق، حق مأموريت و  تعميرات جزيي، ارتباطات، بيمه

  .كه براي توليد و ارائه خدمت به مهمانان اقامتگاه است) هاي بانكي ي، پرداخت اصل و سود وام هزينههاي انتقال جريمه و خسارت، پرداختي
  

  ارزش ستانده

  .شود ارزش ستانده عبارت از ارزش كاالها و خدماتي است كه توسط اقامتگاه توليد شده و براي استفاده در خارج از اقامتگاه ارائه مي
  :هاي عمومي شامل دو بخش زير است ر اقامتگاهارزش ستانده كاالها و خدمات د

اي است كه اقامتگاه از طريق فروش كاالها و خدمات توليد شده توسط اقامتگاه به قيمتي كه از نظر اقتصادي  ستانده بازاري، منظور ستانده - 1
 .نمايد  منابع مالي خود را تأمين مي) قيمت تعادلي بازار(دار است  معني

هاي اقامتگاه نظير دريافتي بابت كرايه اتاق و تخت، دريافتي بابت فروش انواع غذا و نوشيدني،  اصل جمع كل دريافتيارزش ستانده بازاري ح
بجز دريافتي از دولت، مردم و نهادها، خسارت، وام، سود سهام، سود اوراق مشاركت و سودهاي ... (ارائه خدمات ورزشي و تفريحي، ارتباطات و 

  .التفاوت ارزش فروش و خريد كاالها بدون تغيير شكل و ارزش كاالهاي توليد شده است ابهو م) بانكي و غيربانكي
اي است كه اقامتگاه كاالها و خدمات توليد شده توسط خود را به طور مجاني يا به قيمتي كه از نظر  ستانده غيربازاري، منظور ستانده - 2

دهد منابع مالي خود را از طريق دولت،  كنندگان قرار مي اختيار استفاده در) هاي بازار تر از قيمت پايين(دار نيست  اقتصادي معني
، جبران خدمات )هاي واسطه داده(ارزش ستانده غير بازاري حاصل جمع مصارف واسطه . نمايد هاي مردم يا نهادها تأمين مي كمك

هاي بر توليد منهاي  ساير ماليات(هاي بر توليد  و خالص ساير ماليات) مصرف سرمايه ثابت(، استهالك )مزد و حقوق و مزايا(كاركنان 
 .است) يارانه

  

  ارزش افزوده

  .عبارت است از تفاضل ارزش ستانده و ارزش مصارف واسطه

  

  وري كاركنان بهره

  .عبارت است از نسبت ارزش افزوده بخش بر تعداد كاركنان آن
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  اينترنت

يك فرد متصل به . شود باشد، تشكيل مي كوچك و بزرگ كه حاوي اطالعات متنوع ميهاي ارتباطي كامپيوتري  شماري شبكه از پيوند تعداد بي
  .تواند با آن تبادل اطالعات نمايد باشد بلكه جزئي از اين شبكه بوده و مي گر و مرورگر اينترنت نمي ي اينترنت تنها مشاهده شبكه
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  ها  خالصه يافته
  

  تعدادكاركنان
اندكه  كاركن در اين كارگاه ها مشغول به فعاليت بوده 31046تعداد  1390هاي عمومي كشور سال اقامتگاهبا توجه به نتايج طرح آمارگيري از  

  .اند نفر بدون مزد بوده 3651وقت و  د پارهزمنفر با 3172بامزد تمام وقت، نفر  24223از اين تعداد 
  
  )نفر(  1390: بر حسب بامزد و بدون مزد و حقوق و نوع فعاليت هاي عمومي كشور اقامتگاهمتوسط تعداد كاركنان در  -الف 

 شرح
  كاركنان

 جمع
 بامزد

 بدون مزد
 پاره وقت تمام وقت

 ۳۶۵۱  ۳۱۷۲ ۲۴۲۲۳ ۳۱۰۴۶  ........................................................................................................  كل كشور

ها مشغول به انجام فعاليت  نفر در اين كارگاه 31046بيانگر آن است كه  1390در سال  هاي عمومي كشور اقامتگاهنتايج طرح آمارگيري از 
تهران و هاي  باشد و استان هاي كشور مي تعداد كاركن در بين استان ترين بيشنفر داراي  8059با دارا بودن  خراسان رضويهستند كه استان 

نفر داراي كمترين تعداد كاركنان در  55ز با ني خراسان شمالياستان . باشند لحاظ مياين هاي بعدي از  نفر استان 2860و  5408با  مازندران
  .باشد كشور مي هاي عمومي اقامتگاه

  
  
  )نفر(   1390: كاركن ترين بيشهاي داراي  و استان هاي عمومي كشور اقامتگاهمتوسط و درصد تعداد كاركنان در  ـ ب

 كل كشور شرح
خراسان 
 رضوي

 فارس اصفهان  مازندران تهران

 ۱۷۴۷ ۱۹۹۱ ۲۸۶۰ ۵۴۰۸ ۸۰۵۹ ۳۱۰۴۶  ................................................................................... تعداد
 ۶ ۶ ۹ ۱۷ ۲۶ ۱۰۰  ..................................................................................  درصد

  
  

  مصارف واسطهارزش 
ن مصارف واسطه يكه باالتر ال بودهيميليون ر 2782907بالغ بر  1390هاي عمومي كشور سال طرح آمارگيري از  اقامتگاهارزش مصارف واسطه 

 .ميليون ريال بوده است 264829با  مازندرانميليون ريال و  550369با  يميليون ريال، خراسان رضو 891996هاي تهران با   مربوط به استان
  .ميليون ريال كمترين ارزش مصارف واسطه را در بين استان هاي كشور دارا بوده است 5310با  خراسان شمالياستان 

 1390: واسطه ترين ارزش مصارف هاي داراي بيش كشور و استان هاي عمومي اقامتگاهارزش و درصد ارزش مصارف واسطه در  ـ پ
  )ميليون ريال(

 فارس اصفهان مازندران خراسان رضوي تهران كل كشور شرح

 ۹۹۷۷۸ ۱۲۱۸۴۲ ۲۶۴۸۲۹ ۵۵۰۳۶۹ ۸۹۱۹۹۶ ۲۷۸۲۹۰۷  ...............................................................  ارزش
 ۴ ۴ ۱۰ ۲۰ ۳۲ ۱۰۰   .............................. ................................  درصد
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  ارزش افزوده
در اين  ميليون ريال ارزش افزوده 6078949بيانگر آن است كه از  1390هاي عمومي كشور سال اقامتگاههمچنين نتايج طرح آمارگيري از 

هاي  هاي كشور دارا بوده است و استان ترين ارزش افزوده را در بين استان ميليون ريال بيش 2146206استان تهران با  كهايجاد شده  ها كارگاه
 3851نيز با  خراسان شمالياستان . هاي دوم و سوم قرار دارند ميليون ريال در رده 307700و  1611996به ترتيب با  گيالنخراسان رضوي و 

  .باشد ميهاي عمومي كشور  اقامتگاهميليون ريال داراي كمترين ارزش افزوده در 
  
  )ميليون ريال(  1390: افزودهارزش  ترين بيشهاي داراي  كشور و استان هاي عمومي اقامتگاهدر  ارزش افزودهارزش و درصد  ـ ت

 مازندران اصفهان گيالن يخراسان رضو تهران كل كشور شرح

 ۲۸۵۳۵۳ ۲۹۸۶۹۷ ۳۰۷۷۰۰ ۱۶۱۱۹۹۶ ۲۱۴۶۲۰۶ ۶۰۷۸۹۴۹  ...............................................................  ارزش

 ۵ ۵ ۵ ۲۷ ۳۵ ۱۰۰   .............................. ................................  درصد

  
  وري  بهرهارزش 

ميليون ريال  196ها در كل كشور  وري كاركنان اين كارگاه دهد كه بهره نشان مي 1390هاي عمومي كشور سال اقامتگاهنتايج طرح آمارگيري از 
به  ايالمو  همدانهاي  ها بوده است و استان وري كاركنان در اين كارگاه بهره ترين بيشميليون ريال داراي  397بوده است كه استان تهران با 

نظر ارزش ترين استان كشور از  ميليون ريال پايين 61با  سمناناستان . دارند ميليون ريال پس از استان تهران قرار 213و  251با  ترتيب
  . باشد مي وري بهره

  
  )ميليون ريال(   1390: وري هاي داراي باالترين بهره و استانكشور هاي عمومي  اقامتگاهوري كاركنان در  بهرهارزش  ـ ث

 خراسان رضوي گيالن ايالم همدان تهران كل كشور شرح

 ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۱۳ ۲۵۱ 397 ۱۹۶ .............................................  وري كاركنانبهره

  
 ناخالص ثابت ي تشكيل سرمايهارزش 

ميليون ريال  1106889  در مجموع ها ن كارگاهيادهد كه  نشان مي 1390در سال  هاي عمومي كشور اقامتگاهنتايج طرح آمارگيري از 
و  فارسهاي  بوده است و استان ارزش ترين بيشميليون ريال داراي  271257با  خراسان رضوياستان . اند گذاري ثابت ناخالص داشته سرمايه

ميليون ريال كمترين  572با  خراسان شمالياستان . هاي بعدي قرار دارند ميليون ريال در رده 120993و  209414به ترتيب با اصفهان 
  .تشكيل سرمايه ثابت ناخالص  را به خود اختصاص داده است

 
هاي داراي باالترين ارزش تشكيل سرمايه  كشور و استان هاي عمومي اقامتگاهثابت ناخالص   سرمايه درصد تشكيلو ارزش  ـ ج

   )ميليون ريال(   1390  :ثابت ناخالص
 
  شرح
 

 مازندران تهران اصفهان فارس خراسان رضوي كل كشور

 ۸۳۰۶۵ ۱۰۷۵۲۹ ۱۲۰۹۹۳ ۲۰۹۴۱۴ ۲۷۱۲۵۷ ۱۱۰۶۸۸۹  ........................................................  ارزش

 ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۱۰۰  .......................................................  درصد
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  هاي اطالعات  استفاده از فناوري

دهد كه تعـداد   كشور مورد پرسش قرار گرفته است، نشان مي هاي عمومي اقامتگاهدر زمان مراجعه  كه هاي اطالعاتي وضعيت استفاده از فناوري
ـ  داراي بـيش نفـر   2326با  خراسان رضوي  استان كنند كه استفاده ميرايانه از  ها در اين كارگاه كاركن 8294 رين اسـتفاده كننـده از رايانـه و    ت
نفر كمتـرين اسـتان كشـور از     16با  خراسان شمالياستان  .هاي بعدي قرار دارند در ردهنفر  540با  مازندران نفر و  1696با  تهران  هاي استان

  .باشد اين لحاظ مي
  
   )نفر(هاي داراي باالترين كاركن استانكشور و  هاي عمومي اقامتگاه در كننده از رايانه متوسط و درصد تعداد كاركنان استفاده ـ چ

 
  شرح
 

 فارس اصفهان مازندران تهران خراسان رضوي كل كشور

 ۴۵۰ ۴۷۷ ۵۴۰ ۱۶۹۶ ۲۳۲۶ ۸۲۹۴    ........................................................  تعداد
 ۵ ۶ ۷ ۲۰ ۲۸ ۱۰۰  .......................................................  درصد

 1610با خراسان رضوي   استان كهكنند  استفاده مي از اينترنت ي عموميها اقامتگاهكاركن  نفر از 5165دهد كه تعداد  نشان مي همچنين نتايج
اسـتان   .هاي بعدي قرار دارنـد  در ردهنفر  357و  804 به ترتيب با مازندرانتهران و  هاي و استان اينترنتترين استفاده كننده از  داراي بيشنفر 

  .باشد كشور از اين لحاظ مي كننده از اينترنت در استفاده دتعداكمترين  ،نفر 10با  كرمانشاه
  
   )نفر(هاي داراي باالترين كاركن  استانو  كشور هاي عمومي اقامتگاه اينترنتكننده از  متوسط و درصد تعداد كاركنان استفاده ـ ح

 
  شرح
 

 فارس اصفهان مازندران تهران خراسان رضوي كل كشور

 ۲۶۷ ۲۶۹ ۳۵۷ ۸۰۴ ۱۶۱۰ ۵۱۶۵    ........................................................  تعداد
 ۵ ۵ ۷ ۱۶ ۳۱ ۱۰۰    .......................................................  درصد

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  يآمار ينمودارها
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  )نفر( 1390: هاي عمومي كشور به تفكيك فصل تعداد مسافران اقامتگاه: 1نمودار 
 

  
 
 

  )ميليون ريال( مي  كشوروهاي عم اقامتگاه در ارزش تشكيل سرمايه ناخالصهاي داراي بيشترين  استان: 2نمودار 
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 )نفر(نوع كاركن  عمومي به تفكيكهاي  تعداد كاركنان اقامتگاه :3نمودار 

 
 
  
 

  )ميليون ريال( هاي عمومي كشور اقامتگاهدر  يبهره ورارزش  هاي داراي بيشترين استان :4نمودار 
  

  

%78 ;بامزد تمام وقت 

%10 ;بامزد پاره وقت
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  آماري  ولاجد
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  1390: كشور به تفكيك استانعمومي هاي  تعداد و ظرفيت اقامتگاه -1
 تعداد تخت تعداد ويال تعداد آپارتمان تعداد سوئيت تعداد اتاق   استان

 ۱۸۸۴۷۵ ۱۴۱۲۳۹۱۶۸۱۶۵۳ ۵۶۸۴۸ ...................كل كشور

 ۴۲۱۵ ۲۱۱۰۰ ۱۵۵۳ ............ آذربايجان شرقي
 ۳۷۷۸ ۷۶۰۰ ۱۵۵۷ ............ آذربايجان غربي

 ۸۵۱۷ ۲۲۲۱۴۶۶۱۹ ۲۶۰۵ ...................... اردبيل
 ۸۱۳۳ ۳۳۷۳۷۱ ۲۸۰۰ ..................... اصفهان

 ۲۱۳۳ ۳۴۱۹۱۹ ۵۱۱ ........................ البرز
 ۵۵۰ ۱۵۰۰ ۲۳۹ ........................ ايالم

 ۱۵۰۸ ۴۴۱۲۰ ۴۹۲ ....................... بوشهر
 ۱۹۱۴۶ ۷۲۸۲۰۹۲۴ ۱۰۶۳۳ ....................... تهران

 ۵۸۴ ۳۳۲۱۳ ۲۱۸ ...... چهارمحال و بختياري
 ۵۸۳ ۳۶۰۰ ۲۰۴ ............. خراسان جنوبي
 ۷۱۱۴۳ ۶۹۱۲۵۰۷۵۳ ۱۴۳۴۹ ............. خراسان رضوي
 ۵۳۳ ۱۷۱۱ ۲۰۹ ............. خراسان شمالي

 ۴۰۳۸ ۱۱۱۲۶۱ ۱۶۸۳ ................... خوزستان
 ۱۰۷۳ ۷۶۷۰ ۴۰۶ ....................... زنجان
 ۲۷۶۴ ۸۷۰۲ ۶۴۲ ...................... سمنان

 ۱۹۳۹ ۱۰۱۳۱۶ ۱۰۰۹ ....... سيستان و بلوچستان
 ۱۱۰۱۰ ۴۳۲۲۸۲۵۸ ۴۰۷۱ ....................... فارس
 ۵۳۴ ۲۴۰۰ ۲۱۹ ....................... قزوين

 ۳۸۸۴ ۱۵۲۱۶۸۰ ۱۱۴۱ .......................... قم
 ۱۷۳۱ ۳۵۰۲۱ ۸۶۲ ................... كردستان

 ۳۲۴۹ ۱۶۶۱۳۱۱ ۱۲۵۵ ...................... كرمان
 ۲۵۳۸ ۳۶۰۰ ۸۱۷ .................... كرمانشاه

 ۶۰۸ ۵۱۰۰ ۳۱۴ ........كهكيلويه وبويراحمد
 ۱۷۰۰ ۶۹۰۴ ۵۹۹ ..................... گلستان
 ۸۶۶۴ ۱۰۳۶۹۰۲۴۰ ۱۹۷۱ ....................... گيالن
 ۱۱۷۵ ۵۳۱۱ ۴۲۶ ..................... لرستان

 ۱۴۱۱۱ ۲۵۴۳۱۷۰۵۱۰۸۸ ۲۵۸۶ .................... مازندران
 ۱۳۰۱ ۱۰۲۱۳۳ ۴۳۰ ...................... مركزي

 ۲۹۲۵ ۱۳۲۱۶۷ ۱۱۹۴ .................... هرمزگان
 ۱۸۱۹ ۳۶۳۲۰ ۹۲۹ ...................... همدان

 ۲۵۸۹ ۲۱۸۱۹۰ ۹۲۳ .......................... يزد
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  )نفر(                                                                1390: هاي عمومي كشور به تفكيك فصل و استان تعداد مسافران اقامتگاه -2
 زمستان پاييز تابستان بهار استان

 ۳۵۷۵۵۱۴۴۹۴۶۴۷۴۲۶۳۳۹۷۷۲۴۲۲۵۸۲ ........................ كل كشور

 ۵۸۱۷۳۶۶۱۳۰۶۱۲۴۴۵۵۷۷۸ ...................... آذربايجان شرقي

 ۶۰۰۲۱۶۶۷۶۱۶۳۸۰۱۵۹۱۵۸ ...................... آذربايجان غربي

 ۱۳۳۶۷۸۱۹۷۹۶۱۴۲۵۸۹۲۷۷۳۷ ................................ اردبيل

 ۱۹۷۵۰۷۲۱۰۸۸۷۱۴۷۴۸۷۱۳۹۸۹۴ ............................... اصفهان

 ۹۲۷۶۹۸۸۶۹۳۱۹۸۷۰۹ .................................. البرز

 ۱۸۳۰۵۸۷۵۹۷۶۶۱۵۷۳۲۵ .................................. ايالم

 ۲۵۴۱۷۲۱۰۷۱۲۵۵۲۲۲۹۶۸۸ ................................. بوشهر

 ۲۸۶۹۶۱۲۸۵۰۹۱۲۹۹۰۱۵۳۲۴۷۵۷ ................................. تهران

 ۱۷۷۲۵۲۲۰۱۴۱۰۳۸۶۷۳۵۳ ................ چهارمحال و بختياري

 ۹۳۸۲۷۶۶۴۱۰۲۵۹۱۰۱۷۹ ....................... خراسان جنوبي

 ۱۱۱۱۸۲۳۲۰۹۳۱۵۴۱۰۰۲۰۹۶۸۰۷۶۸۸ ....................... خراسان رضوي

 ۷۱۷۴۷۵۶۷۸۴۳۲۸۶۲۶ ....................... خراسان شمالي

 ۶۰۶۱۳۳۹۱۵۹۷۳۴۰۷۹۱۱۲۲ ............................. خوزستان

 ۱۴۲۶۷۱۶۴۶۶۱۴۳۵۶۱۲۷۴۵ ................................. زنجان

 ۲۴۴۱۹۲۲۴۱۳۲۲۶۸۴۲۲۱۰۵ ................................ سمنان

 ۲۳۲۷۳۲۰۷۳۵۲۲۴۸۰۲۷۷۸۹ ................. سيستان و بلوچستان

 ۲۴۲۵۵۸۲۳۳۶۰۶۱۶۱۷۵۶۱۳۹۵۳۵ ................................. فارس

 ۲۱۰۰۶۱۸۴۴۷۲۳۷۵۹۲۶۲۶۲ ................................. قزوين

 ۱۲۱۱۶۴۱۰۹۰۴۴۹۱۸۹۶۸۱۱۶۴ .................................... قم

 ۶۴۰۰۴۶۱۴۷۰۵۶۹۸۲۵۱۸۹۹ ............................. كردستان

 ۵۲۹۹۲۴۲۹۲۳۵۰۷۷۴۵۸۶۹۹ ................................ كرمان

 ۲۲۱۸۶۱۶۰۲۴۱۵۹۶۴۱۴۹۸۰ .............................. كرمانشاه

 ۱۳۹۰۹۱۴۰۴۴۸۹۵۴۹۰۱۲ ..................كهكيلويه وبويراحمد

 ۳۳۹۰۰۳۲۸۶۴۲۳۳۲۹۴۴۴۵۸ ............................... گلستان

 ۳۰۳۹۸۰۳۴۳۰۷۰۹۸۱۵۰۶۹۴۳۷ ................................. گيالن

 ۲۹۱۹۳۲۹۰۹۸۳۰۰۳۲۳۱۴۸۰ ............................... لرستان

 ۲۷۱۹۷۵۸۰۷۹۶۴۹۹۶۵۷۸۹۳۷۷ .............................. مازندران

 ۱۴۵۰۱۱۶۷۳۳۱۴۰۶۴۱۳۴۷۶ ................................ مركزي

 ۶۵۴۲۳۴۵۶۷۳۶۸۲۰۱۹۴۴۲۰ .............................. هرمزگان

 ۳۰۸۰۱۳۵۷۲۳۲۰۶۴۳۱۴۰۱۲ ................................ همدان

 ۶۵۱۵۷۴۵۲۳۶۵۰۱۲۳۴۳۷۱۹ .................................... يزد
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  1390: هاي عمومي كشور به تفكيك فصل و استان اقامتگاه در تعداد نفرشب اقامت -3
 زمستان پاييز تابستان بهار شرح

 ۶۵۶۴۱۱۰۹۳۲۳۸۸۹۴۵۷۵۶۸۵۴۷۱۴۰۵۵ ........................ كل كشور

 ۱۰۱۷۹۱۱۱۶۳۴۸۱۰۳۱۳۰۹۳۹۲۳ ...................... آذربايجان شرقي
 ۷۸۳۷۱۹۳۰۲۵۸۰۷۸۰۸۹۱۳۵ ...................... آذربايجان غربي

 ۱۷۳۰۸۱۲۵۷۶۱۴۵۲۸۹۴۳۵۸۵۷ ................................ اردبيل
 ۳۰۶۶۹۲۳۳۳۶۶۲۲۱۴۶۲۰۱۹۰۸۹۳ ............................... اصفهان

 ۳۳۶۲۴۱۹۴۲۳۳۳۳۹۲۳۳۳۱۴ .................................. البرز
 ۱۳۱۴۶۱۴۰۸۱۱۲۴۱۳۱۷۵۲۰ .................................. ايالم

 ۴۶۲۷۶۴۰۸۷۶۴۰۷۱۰۴۷۹۲۵ ................................. بوشهر
 ۶۲۰۶۷۸۶۱۸۷۷۹۶۴۱۹۲۷۱۲۱۸۰۵۴ ................................. تهران

 ۱۵۴۷۳۱۹۴۰۶۸۸۹۴۶۲۲۹ ................ چهارمحال و بختياري
 ۹۳۸۲۷۶۶۴۱۰۲۵۹۱۰۱۷۹ ....................... خراسان جنوبي
 ۲۳۹۳۸۳۱۴۵۰۵۶۶۸۱۹۰۴۳۰۵۱۴۸۶۹۲۱ ....................... خراسان رضوي
 ۷۹۴۷۹۲۷۹۹۶۵۵۱۰۰۹۶ ....................... خراسان شمالي

 ۹۳۸۱۸۶۱۱۶۷۸۶۴۵۷۱۱۷۱۷۸ ............................. خوزستان
 ۲۴۰۵۰۲۵۵۷۰۲۵۱۶۶۲۲۱۷۱ ................................. زنجان
 ۱۱۴۱۰۰۲۵۴۴۵۱۴۹۲۶۴۱۳۸۴۳۷ ................................ سمنان

 ۳۳۷۴۴۴۵۵۹۹۲۹۵۲۷۵۳۸۵۲ ................. سيستان و بلوچستان
 ۴۴۲۷۲۳۲۹۹۰۷۵۲۰۱۴۹۳۲۱۵۲۶۱ ................................. فارس
 ۲۲۹۸۶۲۰۳۹۵۲۴۵۸۹۲۶۶۷۲ ................................. قزوين

 ۱۸۱۲۰۷۱۶۰۳۲۹۱۵۴۱۸۸۱۲۶۰۹۴ .................................... قم
 ۷۱۲۴۰۶۷۸۸۷۶۲۶۶۵۵۸۵۱۰ ............................. كردستان

 ۸۰۱۱۷۶۱۱۹۳۸۳۰۵۱۸۷۰۸۹ ................................ كرمان
 ۳۸۸۷۶۳۰۰۲۷۳۰۲۱۵۲۸۲۳۶ .............................. كرمانشاه

 ۱۵۸۰۱۱۶۰۷۴۱۰۵۵۸۱۰۸۱۲ ..................كهكيلويه وبويراحمد
 ۴۱۹۰۲۴۲۸۸۸۲۹۲۴۹۵۲۵۷۹ ............................... گلستان
 ۹۰۰۰۶۰۱۱۹۲۵۲۸۱۷۹۳۴۰۱۲۷۱۷۰ ................................. گيالن
 ۳۷۲۷۵۳۶۹۳۱۳۶۶۷۸۳۸۹۱۵ ............................... لرستان

 ۳۸۷۸۰۰۹۸۴۴۵۱۱۲۹۹۱۱۱۲۰۴۲۳ .............................. مازندران
 ۲۱۲۸۲۲۶۲۴۸۲۲۴۸۷۱۹۰۱۰ ................................ مركزي

 ۹۰۳۳۲۶۲۵۹۰۹۵۲۹۲۱۲۸۲۵۰ .............................. هرمزگان
 ۴۴۶۸۹۴۵۵۷۴۲۳۸۴۷۱۷۰۴۱ ................................ همدان

 ۱۲۱۸۱۶۸۴۰۹۲۸۸۷۲۹۸۶۳۱۱ .................................... يزد
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  )ميليون ريال(                                     1390: هاي عمومي كشور به تفكيك استان اقامتگاه در  پرداختي ارزش برخي اقالم -4
هاي  پرداختي جمع كل شرح

 اختصاصي
 آب برق سوخت

 ۱۰۷۱۱۴ ۳۵۵۶۰۹۴۱۲۱۲۱۱۶۱۹۹۳۷۵۱۸۲۸۰۸  ..................... كل كشور

 ۱۹۴۸ ۳۶۲۸۰۱۱۵۸۱۴۱۳۵۱۸۳۷  ................... آذربايجان شرقي
 ۱۷۰۷ ۴۰۹۸۳۱۸۰۶۳۳۳۷۵۱۶۹۱ .  ................... آذربايجان غربي

 ۲۳۹۹ ۴۴۲۲۴۸۲۴۸۵۵۸۰۳۱۲۷  ............................. اردبيل
 ۴۲۹۱ ۱۳۹۹۹۹۵۱۷۸۸۶۶۳۴۶۷۲۴  ............................ اصفهان

 ۴۶۲ ۲۵۴۰۵۱۲۲۲۹۲۷۵۶۸۳۲  ............................... البرز
 ۲۲۲ ۱۶۰۸۱۸۹۸۳۷۹۴۴۹۰  ............................... ايالم

 ۵۰۰ ۲۱۹۱۵۶۴۶۳۱۰۴۲۱۹۱۲  .............................. بوشهر
 ۲۷۹۹۳ ۹۷۹۲۹۹۲۹۱۵۸۷۴۵۹۱۱۳۲۹۱۲  .............................. تهران

 ۳۱۱ ۱۱۷۴۶۵۷۸۶۹۷۶۴۹۲  ............. چهارمحال و بختياري
 ۱۹۷ ۸۷۱۹۴۱۳۶۳۴۴۳۵۸  .................... خراسان جنوبي
 ۳۶۷۸۸ ۶۸۴۳۶۴۲۳۷۶۹۶۴۷۷۰۵۴۸۴۱۷  .................... خراسان رضوي
 ۱۲۸ ۵۵۹۶۲۵۲۳۷۷۳۱۲۸  .................... خراسان شمالي

 ۲۸۶۰ ۸۶۶۳۹۴۱۸۷۳۳۱۱۶۸۷۱۲  .......................... خوزستان
 ۷۷۱ ۵۳۵۱۶۲۶۸۹۹۱۶۲۷۱۴۷۲  .............................. زنجان
 ۸۶۴ ۴۱۷۷۷۱۶۴۴۷۲۶۹۶۱۱۷۶  ............................. سمنان

 ۱۴۰۹ ۳۷۰۶۹۱۶۶۷۵۳۴۲۶۱۵۵۸  .............. بلوچستانسيستان و 
 ۴۰۰۷ ۱۶۲۱۸۸۵۳۸۱۵۶۹۶۵۶۴۷۰ .  .............................. فارس
 ۳۸۷ ۱۴۲۹۰۴۵۸۰۶۷۲۶۹۲  .............................. قزوين

 ۲۵۷۹ ۷۱۶۹۷۲۴۸۰۶۲۴۰۷۳۳۸۱  ................................. قم
 ۹۸۱ ۴۸۳۸۴۲۰۰۱۱۲۱۱۴۱۰۳۳  .......................... كردستان

 ۲۵۱۹ ۷۳۳۱۸۳۷۳۲۴۳۶۰۶۴۵۲۷  ............................. كرمان
 ۵۸۶ ۷۰۲۲۱۹۹۱۹۷۹۵۶۷  ........................... كرمانشاه

 ۱۶۴ ۱۸۷۱۸۴۸۰۳۴۲۵۳۱۷  .............. بويراحمد كهكيلويه و
 ۶۰۹ ۵۹۲۵۸۲۳۷۹۵۲۳۹۱۱۴۰۶  ............................ گلستان
 ۱۵۲۱ ۹۴۸۶۴۴۵۹۷۵۶۰۰۷۶۱۲۵  .............................. گيالن
 ۶۹۵ ۴۴۲۰۲۲۰۵۸۸۱۲۶۵۱۳۳۲  ............................ لرستان

 ۳۷۷۲ ۳۷۸۲۱۵۱۰۵۲۸۲۲۸۳۰۷۳۰۱۵۹  ........................... مازندران
 ۱۴۰۵ ۹۰۵۳۰۹۶۵۸۱۳۲۲۲۶۹۸  ............................. مركزي

 ۱۸۳۱ ۹۴۸۴۰۳۲۹۹۰۶۳۸۹۶۰۶۱  ........................... هرمزگان
 ۴۴۳ ۵۴۷۹۸۱۶۵۴۳۲۰۶۴۱۱۶۴ .  ............................. همدان

 ۲۷۶۳ ۱۱۰۱۵۷۴۸۹۷۸۳۵۷۲۵۰۳۸  ................................. يزد
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  )ميليون ريال(       1390: هاي عمومي كشور به تفكيك استان اقامتگاه هاي اختصاصي در ها و دريافتي دريافتيارزش كل  - 5
 اختصاصيهاي  دريافتي جمع كل شرح

 ۸۵۲۶۸۴۵۷۶۷۵۹۲۴ .................................................................................. كل كشور

 ۸۹۷۸۴۸۹۳۵۸ ................................................................................ آذربايجان شرقي
 ۹۴۹۷۹۹۰۹۶۲ ................................................................................ آذربايجان غربي

 ۱۲۷۰۹۲۱۲۳۵۱۰ .......................................................................................... اردبيل
 ۴۱۰۴۶۷۳۶۲۷۷۶ ......................................................................................... اصفهان

 ۶۶۰۶۰۶۲۰۹۱ ............................................................................................ البرز
 ۳۸۵۶۰۳۷۱۳۵ ............................................................................................ ايالم

 ۵۰۰۴۵۴۹۴۸۵ ........................................................................................... بوشهر
 ۲۴۲۶۸۸۴۲۰۳۴۹۷۷ ........................................................................................... تهران

 ۳۰۲۱۳۲۷۴۱۰ .......................................................................... چهارمحال و بختياري
 ۱۳۹۴۲۱۳۶۹۴ ................................................................................. خراسان جنوبي
 ۲۱۸۲۲۴۶۲۱۱۲۴۸۲ ................................................................................. خراسان رضوي
 ۱۲۳۳۰۸۵۵۰ ................................................................................. خراسان شمالي

 ۲۳۹۸۲۷۲۳۶۶۳۴ ....................................................................................... خوزستان
 ۵۸۲۷۵۵۶۶۸۲ ........................................................................................... زنجان
 ۸۸۴۳۳۶۶۰۴۲ .......................................................................................... سمنان

 ۷۷۷۳۶۷۷۰۹۳ ........................................................................... سيستان و بلوچستان
 ۳۲۲۷۸۰۲۹۵۰۴۸ ........................................................................................... فارس
 ۲۱۵۵۵۲۰۹۵۴ ........................................................................................... قزوين

 ۱۲۹۶۱۲۱۲۲۷۵۴ .............................................................................................. قم
 ۱۵۹۲۹۹۸۱۶۴۰ ....................................................................................... كردستان

 ۱۵۴۶۸۰۱۴۹۷۹۸ .......................................................................................... كرمان
 ۲۲۶۵۷۲۲۵۳۷ ........................................................................................ كرمانشاه

 ۱۶۳۴۱۱۵۹۳۴ ........................................................................... بويراحمد كهكيلويه و
 ۹۲۱۵۵۸۶۱۵۲ ......................................................................................... گلستان
 ۴۱۰۳۵۸۳۸۴۴۳۵ ........................................................................................... گيالن
 ۶۲۴۹۸۶۲۱۵۱ ......................................................................................... لرستان

 ۵۹۹۳۴۶۵۰۸۷۹۶ ........................................................................................ مازندران
 ۱۰۳۷۲۵۶۰۳۹۹ .......................................................................................... مركزي

 ۱۷۲۲۰۳۱۶۹۶۲۵ ........................................................................................ هرمزگان
 ۱۱۳۳۷۷۱۰۸۵۳۷ .......................................................................................... همدان

 ۱۳۹۳۸۸۱۳۸۲۸۳ .............................................................................................. يزد
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 )ميليون ريال(                            1390: هاي عمومي كشور به تفكيك استان اقامتگاهارزش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص  -6

  
 استان

خريد يا 
 تحصيل

فروش يا  تعميرات اساسي ساخت يا ايجاد
 انتقال

تشكيل سرمايه 
توسط ديگران توسط شاغالن توسط ديگران توسط شاغالن ناخالص

 ۱۱۰۶۸۸۹ ۶۳۰۴ ۱۳۲۱۶۰ ۵۰۸ ۹۸۱۲۶ ۱۵۶۹۰۷ ۷۲۰۹۹۲  .......... كل كشور

 ۱۵۷۹۱ ۳ ۰۱۱۵۷۱ ۰۰ ۴۲۲۳ ........ آذربايجان شرقي
 ۲۰۵۵۲ ۶۸ ۱۰۲۴۷۸۲ ۰۱۳۷۲ ۱۴۳۶۴ ........ آذربايجان غربي

 ۵۲۱۳ ۶ ۱۲۶۹۸۱۵ ۰۲۴۳ ۲۸۹۳ .................. اردبيل
 ۱۲۰۹۹۳ ۳۲۷ ۶۱۶۷۱۸ ۳۷۰۳۴ ۱۰۷۵۰۴ ................. اصفهان

 ۳۲۱۷ ۰ ۱۳۱۷۰ ۰۰ ۳۰۳۵ .................... البرز
 ۴۰۱۵ ۷۳ ۰۱۶۱۱ ۰۱۲۵ ۲۳۵۳ .................... ايالم

 ۷۶۷۸ ۱۲۰ ۲۳۸۰۳۰۲ ۷۰۰۳۱ ۴۳۸۵ ................... بوشهر
 ۱۰۷۵۲۹ ۱۱۷۵ ۱۱۵۱۷۱۳۲ ۶۲۶۳۸۰۲۰ ۵۲۸۱۰ ................... تهران

 ۲۹۳۶ ۹ ۰۱۲۷۰ ۰۰ ۱۶۷۶ .. چهارمحال و بختياري
 ۲۵۹۳۵ ۰ ۰۰ ۰۲۵۰۰۴ ۹۳۱ ......... خراسان جنوبي
 ۲۷۱۲۵۷ ۱۴۴ ۵۵۳۲۲۸۵ ۴۰۱۰۵۹۷ ۲۲۸۴۲۵ ......... خراسان رضوي
 ۵۷۲ ۰ ۰۰ ۰۳۹۶ ۱۷۶ ......... خراسان شمالي

 ۱۷۵۲۷ ۱۶۹ ۱۸۴۷۸۹ ۶۲۳۶۰ ۱۲۴۶۷ ............... خوزستان
 ۶۱۲۷ ۰ ۰۱۲۶۰ ۰۰ ۴۸۶۷ ................... زنجان
 ۴۸۹۶ ۰ ۲۵۳۰۷ ۰۰ ۴۵۶۴ .................. سمنان

 ۲۲۷۴ ۰ ۰۱۸۳۳ ۰۰ ۴۴۱ ... سيستان و بلوچستان
 ۲۰۹۴۱۴ ۶ ۱۳۸۱۵۷۳ ۱۵۳۱۷۰۱۳۶۲ ۵۳۱۷۷ ................... فارس
 ۱۰۸۴ ۰ ۰۷۱۵ ۰۵۰ ۳۱۹ ................... قزوين

 ۵۵۱۲۴ ۰ ۰۲۵۲۴ ۰۰ ۵۲۶۰۰ ...................... قم
 ۶۷۳۰ ۰ ۰۲۱۴۵ ۳۰ ۴۵۸۲ ............... كردستان

 ۱۱۲۲۷ ۱۱۲ ۰۱۸۳۷ ۰۱۶۸۷ ۷۸۱۴ .................. كرمان
 ۲۸۰۱ ۰ ۰۱۶۰۶ ۰۳ ۱۱۹۳ ................ كرمانشاه

 ۳۲۵۱ ۴۵ ۰۶۸۵ ۰۴ ۲۶۰۷ ....كهكيلويه وبويراحمد
 ۴۲۸۴ ۰ ۰۶۶۷ ۰۱۹۱۴ ۱۷۰۳ ................. گلستان
 ۷۲۸۶۱ ۲۹۴۵ ۰۱۵۷۶۶ ۰۷۱۷۱ ۵۲۸۶۹ ................... گيالن
 ۶۹۴۴ ۰ ۲۱۰۰۹ ۰۰ ۵۹۳۳ ................. لرستان

 ۸۳۰۶۵ ۳۱۱ ۴۸۲۳۱۶۵ ۲۳۰۴۱۲۴۲ ۷۶۱۸۳ ................ مازندران
 ۱۱۳۱۳ ۶۸ ۰۴۹۴۷ ۰۰ ۶۴۳۳ .................. مركزي

 ۵۳۴۸ ۷۳ ۳۴۳۷۱۸ ۰۰ ۴۳۶۰ ................ هرمزگان
 ۳۵۴۵ ۶۴۸ ۰۳۱۰۹ ۰۰ ۱۰۸۴ .................. همدان

 ۱۳۳۸۶ ۰ ۶۶۸۴۷ ۰۱۵۱۱ ۵۰۲۱ ...................... يزد
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   1390: هاي عمومي به كاركنان به تفكيك استان اقامتگاه  پرداختيجبران خدمات متوسط تعداد كاركنان و  -7
 
 
 شرح

 )ميليون ريال( به كاركنان در سال پرداختيجبران خدمات  )نفر( كاركنتعداد 
  
 كل 

بامزد تمام  
 وقت

بامزد پاره 
 وقت

هاي نقدي و  ساير پرداختي مزد و حقوق  بدون مزد
 غيرنقدي 

 ۱۴۶۲۳۳۹۸۳۲۸۸۹ ۳۶۵۱ ۳۱۷۲ ۲۴۲۲۳ ۳۱۰۴۶  .......... كل كشور

 ۳۷۰۹۱۱۳۱۲۰۷۲۲۶۵۷۷ ۵۹۱ ........ آذربايجان شرقي
 ۲۱۳۱۶۲۲۰۷۱۸۲۱۷۳۴۳۲ ۵۸۲ ........ آذربايجان غربي

 ۳۷۹۱۷۳۰۳۲۰۹۸۲۲۳۸۶ ۷۰۰ .................. اردبيل
 ۱۵۲۰۲۹۷۱۷۵۱۱۰۳۸۳۳۶۰۳۸ ۱۹۹۱ ................. اصفهان

 ۶۸۱۳۴۱۴۱۱۹۵۶۴۰۳ ۲۱۷ .................... البرز
 ۸۸۴۲۷۳۰۹۰۲۴۴ ۱۲۰ .................... ايالم

 ۱۸۰۱۹۴۱۱۰۲۹۷۲۸۶۸ ۲۴۰ ................... بوشهر
 ۵۰۹۹۸۸۲۲۱۳۹۷۰۱۱۲۴۱۸۹۵ ۵۴۰۸ ................... تهران

 ۹۰۱۳۱۸۴۹۱۶۴۷۱۴ ۱۲۱ .. چهارمحال و بختياري
 ۵۹۱۰۵۳۱۶۵۲۸۷ ۷۴ ......... خراسان جنوبي
 ۶۲۱۰۵۶۷۱۲۸۲۲۷۸۸۰۱۱۰۸۱۳۷ ۸۰۵۹ ......... خراسان رضوي
 ۲۷۸۲۱۱۲۰۳۱۳۴ ۵۵ ......... خراسان شمالي

 ۸۲۴۲۶۷۴۵۷۴۱۱۲۰۸۸۰ ۹۲۴ ............... خوزستان
 ۲۴۲۲۶۲۰۱۴۲۵۱۴۲۶۷ ۲۸۸ ................... زنجان
 ۲۴۵۳۷۰۱۲۱۰۷۳۴۴۴۸۳ ۶۲۷ .................. سمنان

 ۲۴۱۱۹۲۸۱۲۰۶۹۹۱۰۴ ۲۸۸ ... سيستان و بلوچستان
 ۱۴۲۶۲۲۹۹۲۸۸۸۵۴۱۴۲۱۳ ۱۷۴۷ ................... فارس
 ۶۲۵۲۳۳۶۷۷۱۳۷۰ ۹۰ ................... قزوين

 ۶۱۹۳۷۶۳۳۴۳۳۲۷۶۴۰ ۷۱۸ ...................... قم
 ۲۰۳۴۶۷۵۱۲۹۴۵۵۵۶۳ ۳۲۴ ............... كردستان

 ۳۸۷۱۰۵۶۷۲۸۹۴۲۱۷۸۶۶ ۵۵۸ .................. كرمان
 ۱۵۱۱۱۴۰۵۹۵۵۷۴۰ ۲۰۲ ................ كرمانشاه

 ۱۰۳۱۸۵۲۴۹۱۰۲۳ ۱۱۲ ....كهكيلويه وبويراحمد
 ۲۳۹۲۴۴۴۱۵۴۵۸۳۰۲۶ ۳۰۷ ................. گلستان
 ۱۱۶۶۹۴۲۰۴۶۰۶۹۶۱۷۲۴۶ ۱۴۶۵ ................... گيالن
 ۲۴۴۴۱۲۰۱۳۳۲۸۳۵۱۰ ۳۰۵ ................. لرستان

 ۲۰۷۶۴۲۰۳۶۵۱۱۵۸۷۱۴۰۷۵۹ ۲۸۶۰ ................ مازندران
 ۲۸۱۶۴۱۱۸۵۱۵۴۹۳۰ ۳۴۵ .................. مركزي

 ۶۵۷۲۰۳۷۳۵۵۲۲۲۵۰۳۱۸ ۷۱۳ ................ هرمزگان
 ۲۴۰۵۶۱۷۱۷۶۵۵۷۶۵۶ ۳۱۴ .................. همدان

 ۵۱۵۱۶۹۱۵۳۰۱۳۴۱۱۱۸۰ ۶۹۹ ...................... يزد
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  )ريالميليون (                                             1390: هاي عمومي كشور به تفكيك استان خالصه برخي از اطالعات اقامتگاه - 8

 شرح
مصارف ش زار

 واسطه 

  ارزش ستانده
 ارزش افزوده

ارزش 
 وري بهره

 غيربازاري بازاري جمع  كاركنان

 ۱۹۶ ۶۰۷۸۹۴۹ ۲۷۸۲۹۰۷۸۸۶۱۸۵۶۸۸۳۶۷۴۶۲۵۱۱۰  ........ ................................  كل كشور

 ۱۰۶ ۶۲۸۹۹ ۸۹۳۸۹۸۹۳۸۹۰ ۲۶۴۹۰  .............................................  آذربايجان شرقي
 ۱۰۲ ۵۹۱۰۲ ۹۲۱۱۴۹۲۱۱۴۰ ۳۳۰۱۲  ..............................................  آذربايجان غربي

 ۱۳۴ ۹۳۶۷۰ ۱۲۳۸۸۹۱۲۳۸۸۹۰ ۳۰۲۱۹  ...............................................................  اردبيل
 ۱۵۰ ۲۹۸۶۹۷ ۴۲۰۵۳۹۴۲۰۵۳۹۰ ۱۲۱۸۴۲  ............................. ................................  اصفهان

 ۱۹۲ ۴۱۵۷۰ ۶۲۸۵۹۶۲۸۵۹۰ ۲۱۲۸۹  ...................................................................  البرز
 ۲۱۳ ۲۵۵۹۹ ۳۷۵۴۴۳۷۵۴۴۰ ۱۱۹۴۵  ..................................................................  ايالم

 ۱۴۶ ۳۵۰۷۳ ۴۹۸۴۵۴۹۸۴۵۰ ۱۴۷۷۲  ................................................................  بوشهر
 ۳۹۷ ۲۱۴۶۲۰۶ ۳۰۳۸۲۰۲۳۰۳۶۹۵۶۱۲۴۶ ۸۹۱۹۹۶  ................................................................  تهران

 ۱۵۵ ۱۸۷۵۰ ۲۸۰۵۶۲۷۴۹۰۵۶۶ ۹۳۰۶  ...................................  چهارمحال و بختياري
 ۹۰ ۶۶۶۷ ۱۳۷۶۸۱۳۷۶۸۰ ۷۱۰۱  ...............................................  خراسان جنوبي
 ۲۰۰ ۱۶۱۱۹۹۶ ۲۱۶۲۳۶۵۲۱۴۴۰۸۸۱۸۲۷۷ ۵۵۰۳۶۹  ...............................................  خراسان رضوي
 ۷۰ ۳۸۵۱ ۹۱۶۱۸۸۷۶۲۸۵ ۵۳۱۰  ...............................................  خراسان شمالي

 ۱۸۲ ۱۶۸۲۱۹ ۲۳۹۵۶۳۲۳۸۷۳۵۸۲۸ ۷۱۳۴۴  ..........................................................  خوزستان
 ۷۳ ۲۱۰۲۶ ۵۷۷۴۲۵۷۷۴۲۰ ۳۶۷۱۶  ................................................................  زنجان
 ۶۱ ۳۸۰۷۴ ۶۶۲۳۳۶۶۲۳۳۰ ۲۸۱۵۹  .............................. ................................  سمنان

 ۱۵۸ ۴۵۶۰۱ ۷۷۴۶۸۷۷۴۶۸۰ ۳۱۸۶۷  .....................................  سيستان و بلوچستان
 ۱۲۰ ۲۰۹۶۶۸ ۳۰۹۴۴۶۳۰۹۴۴۶۰ ۹۹۷۷۸  ................................................................  فارس
 ۱۴۰ ۱۲۵۸۰ ۲۰۹۵۵۲۰۹۵۵۰ ۸۳۷۵  ................................................................  قزوين

 ۹۶ ۶۹۰۷۲ ۱۲۲۸۳۱۱۲۲۸۳۱۰ ۵۳۷۵۹  ......................................................................  قم
 ۱۶۲ ۵۲۴۸۸ ۸۳۵۵۲۸۲۰۶۲۱۴۹۰ ۳۱۰۶۴  ..........................................................  كردستان

 ۱۶۵ ۹۱۹۷۷ ۱۵۱۳۶۰۱۵۱۳۶۰۰ ۵۹۳۸۳  ...............................................................  كرمان
 ۸۴ ۱۶۸۶۸ ۲۲۶۵۷۲۲۶۵۷۰ ۵۷۸۹  ...........................................................  كرمانشاه

 ۸۱ ۹۰۸۰ ۱۶۱۹۱۱۶۱۹۱۰ ۷۱۱۱  ......................................  كهكيلويه وبويراحمد
 ۱۳۲ ۴۰۴۷۴ ۸۷۳۶۵۸۷۳۶۵۰ ۴۶۸۹۱  ............................. ................................  گلستان
 ۲۱۰ ۳۰۷۷۰۰ ۳۸۵۴۶۰۳۸۵۴۶۰۰ ۷۷۷۶۰  ................................................................  گيالن
 ۸۶ ۲۶۲۲۰ ۶۲۴۹۶۶۲۴۹۶۰ ۳۶۲۷۶  .............................. ................................  لرستان

 ۱۰۰ ۲۸۵۳۵۳ ۵۵۰۱۸۲۵۴۷۷۶۴۲۴۱۸ ۲۶۴۸۲۹  ...........................................................  مازندران
 ۱۰۵ ۳۶۰۶۵ ۶۱۶۶۳۶۱۶۶۳۰ ۲۵۵۹۸  .............................. ................................  مركزي

 ۱۴۲ ۱۰۱۵۷۰ ۱۶۹۶۴۴۱۶۹۶۴۴۰ ۶۸۰۷۴  ...........................................................  هرمزگان
 ۲۵۱ ۷۸۸۱۴ ۱۱۰۰۳۴۱۱۰۰۳۴۰ ۳۱۲۲۰  .............................. ................................  همدان

 ۹۲ ۶۴۰۲۲ ۱۳۹۲۸۲۱۳۹۲۸۲۰ ۷۵۲۶۰  .....................................................................  يزد
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هاي عمومي كشور به  در اقامتگاه رايانه و اينترنتكاركنان استفاده كننده از و  POSهاي داراي رايانه و دستگاه  كارگاهتعداد  -9
   تفكيك استان 

تعداد كارگاه داراي  شرح
 رايانه

تعداد استفاده كننده 
 رايانه

تعداد استفاده كننده 
 اينترنت

خريد و فرش از طريق 
 پوز

 ۴۰۹۵ ۵۱۶۵ ۸۲۹۴ ۲۵۴۸  ................................ كل كشور

 ۹۸ ۶۷۱۵۴۹۸ ............................... آذربايجان شرقي

 ۱۱۶ ۷۷۱۵۳۱۲۶ ............................... آذربايجان غربي

 ۲۰۴ ۱۱۷۲۷۶۲۱۰ ......................................... اردبيل

 ۱۵۳ ۱۱۶۴۷۷۲۶۹ ........................................ اصفهان

 ۴۱ ۲۱۶۰۳۱ ........................................... البرز

 ۲۱ ۱۵۲۵۱۸ ........................................... ايالم

 ۳۰ ۲۱۷۰۵۵ .......................................... بوشهر

 ۲۷۸ ۲۱۰۱۶۹۶۸۰۴ .......................................... تهران

 ۲۳ ۱۷۳۶۲۱ ......................... چهارمحال و بختياري

 ۱۷ ۱۴۳۵۳۰ ................................ خراسان جنوبي

 ۱۴۳۴ ۸۴۴۲۳۲۶۱۶۱۰ ................................ خراسان رضوي

 ۱۲ ۸۱۶۱۵ ................................ خراسان شمالي

 ۷۶ ۴۹۲۰۲۱۱۱ ...................................... خوزستان

 ۳۳ ۲۰۶۲۳۷ .......................................... زنجان

 ۹۳ ۲۵۹۰۳۶ ......................................... سمنان

 ۶۵ ۳۲۸۴۵۰ .......................... سيستان و بلوچستان

 ۲۳۹ ۱۳۶۴۵۰۲۶۷ .......................................... فارس

 ۱۸ ۱۳۲۵۱۵ .......................................... قزوين

 ۹۷ ۶۸۱۷۶۱۱۷ ............................................. قم

 ۶۱ ۴۳۹۵۷۸ ...................................... كردستان

 ۶۸ ۴۸۱۳۴۵۸ ......................................... كرمان

 ۵۸ ۳۱۴۴۱۰ ....................................... كرمانشاه

 ۱۵ ۱۰۲۶۱۸ .......................... كهكيلويه وبويراحمد

 ۳۶ ۲۹۹۳۷۰ ........................................ گلستان

 ۲۰۲ ۱۳۵۳۱۸۲۳۸ .......................................... گيالن

 ۳۷ ۲۷۸۷۵۰ ........................................ لرستان

 ۳۸۰ ۲۲۳۵۴۰۳۵۷ ....................................... مازندران

 ۳۷ ۱۸۱۰۴۹۰ ......................................... مركزي

 ۴۲ ۳۵۱۵۱۱۰۷ ....................................... هرمزگان

 ۵۰ ۲۷۸۷۵۶ ......................................... همدان

 ۶۱ ۵۳۲۰۱۱۱۴ ............................................. يزد
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   تفكيك استانهاي عمومي كشور بر حسب نوع استفاده از اينترنت به  تعداد اقامتگاه - 10
خريد يا سفارش  ارائه اطالعات دريافت اطالعات شرح

 كاال و خدمت
فروش كاال و 

 خدمت
 پست الكترونيكي

 ۲۱۵ ۱۲۵ ۱۱۹ ۱۴۴۴ ۱۰۷۲  ................................ كل كشور

 ۰ ۰ ۱۵۱۳۱ ............................... آذربايجان شرقي
 ۱۵ ۵ ۴۱۷۴۸ ............................... آذربايجان غربي

 ۰ ۰ ۵۲۴۵۰ ......................................... اردبيل
 ۲۵ ۲۱ ۶۱۸۷۱۰ ........................................ اصفهان

 ۰ ۱ ۸۹۱ ........................................... البرز
 ۰ ۰ ۱۴۱۳۱ ........................................... ايالم

 ۶ ۳ ۱۵۱۶۴ .......................................... بوشهر
 ۲۹ ۴ ۱۵۳۱۵۵۱۰ .......................................... تهران

 ۰ ۲ ۸۹۵ ......................... چهارمحال و بختياري
 ۰ ۳ ۱۴۱۴۰ ................................ خراسان جنوبي
 ۳۶ ۳۶ ۱۷۰۳۶۲۱۸ ................................ خراسان رضوي
 ۰ ۰ ۰۸۰ ................................ خراسان شمالي

 ۶ ۳ ۲۴۳۳۴ ...................................... خوزستان
 ۶ ۱ ۹۱۲۳ .......................................... زنجان
 ۳ ۰ ۱۲۱۴ ......................................... سمنان

 ۰ ۲ ۱۱۱۶۳ .......................... بلوچستانسيستان و 
 ۰ ۱۰ ۴۹۷۶۰ .......................................... فارس
 ۳ ۱ ۱۲۱۱۱ .......................................... قزوين

 ۳ ۱ ۱۲۶۸۴ ............................................. قم
 ۰ ۰ ۶۳۰ ...................................... كردستان

 ۰ ۳ ۲۹۲۵۱ ......................................... كرمان
 ۰ ۰ ۲۱۰ ....................................... كرمانشاه

 ۶ ۱ ۷۷۲ .......................... كهكيلويه وبويراحمد
 ۶ ۷ ۲۸۲۴۳ ........................................ گلستان
 ۳ ۲ ۵۹۹۶۴ .......................................... گيالن
 ۷ ۱ ۱۵۱۰۶ ........................................ لرستان

 ۳۸ ۵ ۱۵۷۱۵۰۱۵ ....................................... مازندران
 ۸ ۳ ۱۴۱۲۴ ......................................... مركزي

 ۳ ۲ ۸۲۳۱ ....................................... هرمزگان
 ۷ ۲ ۱۶۲۲۲ ......................................... همدان

 ۳ ۴ ۵۱۵۰۳ ............................................. يزد
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  )ادامه( هاي عمومي كشور برحسب نوع استفاده از اينترنت به تفكيك استان تعداد اقامتگاه - 10

 شرح
بانكداري 
 اينترنتي

تحصيل يا 
 هاي آموزشي فعاليت

 ارتباطات
تعامل با 

 سايرسازمانهاي دولتي

 ۱۱۰ ۱۱۲۲ ۳۴۶ ۴۶ ۲۷۵ ................................. كل كشور

 ۰ ۶۰۱۶۱ ............................... آذربايجان شرقي

 ۳ ۳۱۵۱۶ ............................... آذربايجان غربي

 ۴۴ ۱۱۰۳۰ ......................................... اردبيل

 ۱ ۳۰۶۲۴۶۷ ........................................ اصفهان

 ۰ ۱۴۱۳ ........................................... البرز

 ۱۴ ۱۰۴۲ ........................................... ايالم

 ۰ ۳۰۳۱۵ .......................................... بوشهر

 ۶ ۱۸۴۷۸۶۳ .......................................... تهران

 ۰ ۰۱۳۰ ......................... چهارمحال و بختياري

 ۰ ۳۰۴۲ ................................ خراسان جنوبي

 ۲۱ ۸۷۶۴۸۴۹۲ ................................ خراسان رضوي

 ۰ ۰۰۰۲ ................................ خراسان شمالي

 ۰ ۴۰۷۲۰ ...................................... خوزستان

 ۳ ۵۰۲۱۱ .......................................... زنجان

 ۰ ۳۰۱۲۰ ......................................... سمنان

 ۰ ۰۰۱۴ .......................... سيستان و بلوچستان

 ۷ ۲۴۰۲۲۱۸ .......................................... فارس

 ۰ ۲۰۰۱۲ .......................................... قزوين

 ۰ ۲۰۲۶۸ ............................................. قم

 ۰ ۰۰۴۱۴۱ ...................................... كردستان

 ۰ ۱۰۱۳۷ ......................................... كرمان

 ۰ ۱۰۱۰ ....................................... كرمانشاه

 ۰ ۳۱۳۴ .......................... كهكيلويه وبويراحمد

 ۰ ۶۱۳۴ ........................................ گلستان

 ۲ ۲۰۵۷۵ .......................................... گيالن

 ۰ ۰۳۱۸۲۲ ........................................ لرستان

 ۳ ۴۴۱۳۱۸۴۷ ....................................... مازندران

 ۶ ۱۳۶۴ ......................................... مركزي

 ۰ ۲۱۶۷ ....................................... هرمزگان

 ۱ ۴۲۱۲ ......................................... همدان

 ۰ ۷۰۱۰۵۳ ............................................. يزد

 




