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ها قبـ  شاخص ها و نسبت  هـمحاسب .ارقام است ست کردنسرراها به علت  سرجمع اختالف در

 . صورت گرفته است ارقام سرراست کردناز 

 .گردآوري نشده است  آمار  ـ 

 .آمار در دسترس نيست    000 

. وجود ندارد عمالً  ذاتاً يا       × 

. معني است جمع و محاسبه غير ممكن يا بي    ×× 

 .از نصف واحد است رقم كمتر    //  

 .ناچيز و قابل صرفنظر كردن است (نسبت ) رقم           / 

 .رقم غير قطعي است   *    

. رقم جنبه تخميني دارد    **   

  به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست. 
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   پيشگفتار

ريزان و پژوهشگران کشور، تالش  ، برنامهگيران ميتصمي رفع نيازهاي آمار منظور بهمرکز آمار ايران 

توليد آمار را بهبود  ،هاي علم  و عمل  ها و ظرفيت هاي مناسب، تواناي  کند تا با انتخاب روش م 

را  دشدهيتول، کيفيت آمارهاي خصوص بخشد و با  همكاري و مشارکت مردم و نهادهاي دولت  و 

نحو  يند توليد آمار در کشور را بهافر ،تيدرنهارتفع سازد و افزايش دهد، کمبودهاي آماري را م

 . دهد ارتقامطلوب 

هاي مختلف، آمارهاي  موضوع  در زمينههاي   ها و آمارگيري اين مرکز از طريق انجام سرشماري     

ش عالوه بر اين، بي. سازد آوري و منتشر م  ها و مؤسسات ديگر جمع گوناگون  را از خانوارها، کارگاه

هاي خود را تهيه  با فعاليتهاي اجراي  کشور آمارهاي مرتبم  دستگاهواحد آماري در  82از 

. شود مستمر، به مرکز آمار ايران ارسال م  صورت  به ها آنکنند که بخش  از  م 

ها در  ريزي ها و برنامه خوشبختانه آگاه  و توجه به نقش و اهميت آمار در فرايند سياستگذاري     

تر  بيش جيتدر بهگذرد  توسعه اقتصادي کشور م  راستاي ريزي در که از سابقه برنامه  قرن مينطول 

هاي مؤثر ديگري نيز در اين  براي رسيدن به شرايم مطلوب گامرسد  نظر م   به حال نيا باشده ول  

 .زمينه ضروري است

 ءارتقـا در راسـتاي   کشـور و تهيه، اعـالم و انتشـار آمارهـاي رسـم       مرجع عنوان  به اين مرکز     

. نشـريه حاضـر نمـوده اسـت    انتشار ، اقدام به منتشرشدهفرهنگ استفاده صحيح از آمار و اطالعات 

 شـده   ارائـه اي از اطالعات آماري در جداول خالصه، نمودارها و تحليـ  مختصـر    گزيده که يطور به

 .تر نمايد سانهاي گوناگون را آ است تا درك وضعيت موجود با روند تحوالت پديده

  و کيف  آن در ء کمارتقااين نشريه ما را در  کنندگان استفادهبديه  است ارائه نظرات ارزشمند    

 .خواهد نمود ياريهاي بعدي  شماره

 اميدعلی پارسا      

 مركز آمار ايرانرئيس   





 فهرست مندرجات

صفحه   عنوان 
 44 .................................................................................................................................... و هوا آبسرزمين و 

 48 .................................................................................................................................................. زيست محيم

 29 ........................................................................................................................................................... جمعيت

 14 ............................................................................................................................................... روي انسان  ني

 13 ................................................................................................................ کشاورزي، جنگلداري و شيالت

 38 ............................................................................................................................................................... معدن

 69 ....................................................................................................................................................... نفت و گاز

 84 ............................................................................................................................................................. صنعت

 88 ........................................................................................................................................................و برق آب

 83 ....................................................................................................................................... ساختمان و مسكن

 34 ..................................................................................................................................... و هتلداري بازرگان 

 38 .............................................................................................................................. و انبارداري نق  و  حم 

 423 ...................................................................................................................................................... ارتباطات

 444 ............................................................................................................................................. بازارهاي مال 

 443 .............................................................................................................................. و انتظام  قضاي امور 

 429 .................................................................................................................... بهزيست  و تأمين اجتماع 

 494 ......................................................................................................................................................... آموزش

 493 ....................................................................................................................................... بهداشت و درمان

 413 ................................................................................................................................ فرهنگ و گردشگري

 434 .............................................................................................................................................. بودجه دولت 

 438 ................................................................................................................................ خانوار درامدو   هزينه

 469 .................................................................................................................................... هاي قيمت شاخص

 463 ......................................................................................................................................... هاي مل  حساب

 488 ................................................................................................................................................ امور سياس 









  سرزمين و آب و هوا     4931ايران در آيينه آمار 

 و هوا آبسرزمين و 

 لومترمربـع يک 832هـزار و   628و  ونيـ ليم  كيـ  مسـاحت کشور جمهـوري اسـالم  ايـران بـا     

شـهر   4219بخش،  4233شهرستان،  192استان،  94داراي  4931در سال ، (مساحت خاک )

 .بوده استدهستان  2332و 
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4931ن در آيينه آمار ايرا سرزمين و آب و هوا

 23  بين  شمال   معتدل  منطقه  جنوب   در نيمه  ايران جمهوري اسالم  جغرافياي  نظر از     

دقيقه تا  2درجه و  11استوا و   از خم  شمال   دقيقه عرض 16درجه و  93تا دقيقه  1و درجه 

از   بيش  آن  ارتفاع  ميانگين. دارد قرار  النهـار گرينويچ از نصف  شرق   دقيقه طول 43 درجه و 69

و   لوت  در چاله ،متر 36  ارتفاع ايران با  داخل   نقطه  ترين  پست.  است دريا  متر از سطح 4222

  هاي در کناره. لبرز قرار داردا  کوه رشته  در ميان ،متر 3642  اعـد با ارتفـدماون  آن  قله  بلندترين

 .استآزاد   درياي  تر از سطح متر پايين 28  زمين  خزر، ارتفاع  درياي  جنوب 

، فارس، خراسـان  خراسان جنوب هاي سيستان و بلوچستان، کرمان،  ، استان4931در سال      

مسـاحت   باشـند کـه هـر يـك      هاي ايران م  ترين استان وسيع ءرضوي و اصفهان به ترتيب جز

 41تهران، حـدود  استان اند و مساحت  را به خود اختصاص داده لومترمربعيکهزار  422بيش از 

 نهـم هـاي کشـور داراي رتبـه بيسـت و      وسعت در بين استان ازنظراست که  کيلومترمربعهزار 

 .است

، از  ستانو ارمن  خزر، آذربايجان  ، درياي ترکمنستان با  از شمالايران  جمهوري اسالم  کشور    

ـ   و از مغـرب   فـارس  جيخلـ و   عمان  درياي  اب  ، از جنوب و پاکستان  افغانستان اب  مشرق و   عـراق   اب

 . است مرز هم  ترکيه

کيلـومتر اسـت کـه     8612مجموع طول خطـو  مـرزي کشـور جمهـوري اسـالم  ايـران           

شور ارمنستان به طـول  کيلومتر و کمترين مرز با ک 4628ترين مرز با کشور عراق به طول  بيش

. باشد کيلومتر م  13

 وضع جوي

 و 9/91دما به ترتيب  يشينهبميانگين و بوشهر با  بندرعباسشهرهاي اهواز،  4931در سال 

 .اند شهرهاي کشور بوده ترين گرماز  1/92 و 4/99
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  سرزمين و آب و هوا                                                             4931ايران در آيينه آمار 

و  9/2دما به ترتيب  ميانگين کمينهبا  و همدان اردبي ، شهرکرددر همين سال شهرهاي     

 .اند درجه از سردترين شهرهاي کشور بوده 2/3و  8/1

ها شهرهاي بندرعباس، اهواز و  ساالنه مراکز استان دمايبا توجه به ميانگين  همچنين    

ترين مراکز استان  از خنك اروميهو  شهرکرد، اردبي مراکز استان و شهرهاي  گرمترينبوشهر از 

 .باشند م  4939در سال 

ها به ترتيب در شهرهاي رشـت،   مقدار بارندگ  ساالنه مراکز استان 4931همچنين در سال     

و  زاهدان ،اصفهان، يزدترين و  بيش متر ميل  8/821و  1/812، 9/4988به ميزان  ساريو  ايالم

داراي کمترين ميزان بارندگ  سـاالنه   متر ميل  3/428و  8/429، 9/36، 1/98ميزان   به سمنان

 .اند هبود
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4931ن در آيينه آمار ايرا سرزمين و آب و هوا

بـوده اسـت کـه در     متـر   لـ يم 9/224برابـر   4931ميانگين ارتفاع بارش در کشور در سال      

دهد بررس  وضـعيت ارتفـاع بـارش طـ       نشان م  افزايشدرصد  13/2مقايسه با سال گذشته 

و  متر ميل  226با  4934بيانگر بهترين وضعيت بارش براي سال  4931لغايت  4932هاي  سال

 .باشد بارش م  متر ميل  226با  4932 بدترين وضعيت بارش در سال
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 محيط زيست   4931ايران در آيينه آمار 

 زيست  محيط

 بـاهم اي از عوام  فيزيك  خارج  و موجـودات زنـده کـه     مجموعهعبارت است از  ستيز ميمح

چيزي  ستيز ميمحبنابراين . گذارند هستند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثير م  درکنش

را ميان انسـان و طبيعـت    تعام  بوده و   ستيز ريغمجموعه عوام  طبيع ، زيست  و  فراتر از 

يك   عنوان به در قرن بيست و يكم ستيز ميمح از حفاظتبا توجه به اينكه . شودنيز شام  م 

ي ، پايـدار  طيمح ستيزپايداري )ر توسعه پايدا رکن و يك  از سه  از هشت هدف توسعه هزاره

که بـر    راتيتأثاين امر و  روزافزونو نيز اهميت  شود شناخته م  (اقتصادي و پايداري اجتماع 

سـالنامه آمـاري   »فصل  مستق  در   4939هاي اقتصادي و اجتماع  دارد، از سال ساير فعاليت

بـه ايـن موضـوع     «ستيز ميمح»تحت عنوان  «ايران در آيينه آمار»نشريه و همچنين  «کشور

 . است شده  دادهاختصاص 

اسـت  قرارگرفتـه هاي انسـان  فعاليت ريتأثمختلف تحت  هاي به صورتطبيع   ستيز ميمح    

 :باشدزير م  صورت بهطبيع   زيست محيم دهنده تشكي تفكيك سه عام   به تأثيراتاين كه 

  آب

ف مصـر : شـود  هـا در سـه مـورد خالصـه مـ       انسان بـر روي آب  هاي فعاليتتأثيرات  ترين مهم

.هاي سطح  و زيرزمين  و آلودگ  آب آباز بين رفتن منابع  ،آب ازحد بيش

ميـزان آلـودگ    . رودارنـد ها نيز بحران ديگري است که برخ  کشورها در پـيش   کيفيت آب    

هاي  سفره .استکننده  نقا  کره زمين بسيار نگراناز ها و روند افزايش آن در بسياري  برخ  آب

در  مسـتقيم  طـور  بـه شيرين هستند که  آب تأمينها منابع مهم  درياچه رودها و ،زيرزمين  آب

 .انسان قرار دارند هاي فعاليت بوسيلهمعرض آلودگ  
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4931ايران در آيينه آمار  محيط زيست

 خاك 

مسموميت و فرسايش که موجب تخريب  :اند ازانسان بر خاك عبارت هاي فعاليتآثار  ترين مهم

اي طبيعـ  اسـت کـه     پديده فرسايش خاك طورکل  به. شود هاي زراع  م  و کاهش توان زمين

، حـال  نيبـاا . گيـرد  هـاي سـطح  و تغييـرات دمـا انجـام مـ        عوامل  چون باد، رواناب لهيوس به

 رايکشت ، چ هاي زراع ، محصوالت تك زراعت مفر ، آبياري زمين جمله ازانسان  هاي فعاليت

ادل موجود ميان روند زاي  باعث از بين رفتن تع زداي  و بيابان ها در مراتع، جنگ  دام ازحد بيش

 .شوند آلودگ  آن م  درنهايتايجاد و تخريب خاك و 

 هوا
 آثـار آلودگ  هوا عبارت است از ورود مستقيم يا غيرمستقيم هر عنصري توسم انسان که احتمال ايجاد 

 .را داشته باشد زيست محيمنامطلوب بر سالمت  انسان و 

هـزار   48428 حـدود  زيسـت  محـيم مان حفاظت مساحت مناطق تحت مديريت ساز 4931در سال     

هكتار به ترتيب داراي  هزار 23هكتار و استان قزوين با  هزار 2126با  کرمانکه استان  است بوده هكتار

 . باشند م سهم  ترين کمو  ترين بيش

سـال  ايـن  هزار هكتار بـوده اسـت همچنـين در     41943هاي کشور  مساحت جنگ  4931در سال      

است که در مقايسه با سال قب  حدود  داده رخو مراتع کشور  ها جنگ در  سوزي آتشمورد  2288تعداد 

 .داشته است افزايشدرصد  6/9
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 محيط زيست                                                                        4931ايران در آيينه آمار 

 در روز مترمكعـب  هزار 1212 حدود 4931در سال  شده يآور جمعحجم فاضالب متوسم      

حجـم فاضـالب    نتـري  بيش. درصد افزايش داشته است 2/42که نسبت به سال قب   بوده است

درصد و  3/43و  4/48به ترتيب با سهم  تهرانو  خوزستانهاي  مربو  به استان شده آوري جمع

و  21/2بـا سـهم    لرستانو  سمنانهاي  مربو  به استان شده آوري جمعحجم فاضالب  کمترين

 .کشور بوده است هاي فاضالبدرصد از ک   23/2

اي ناش  از مصـرف انـواع سـوخت در     ينده و گلخانهميزان انتشار گازهاي آال 4939در سال      

نسـبت بـه    افـزايش درصد  1/3)هزار تن  382از اکسيدهاي نيتروژن  عبارتند ونق  حم بخش 

، (نسـبت بـه سـال قبـ      افـزايش درصـد   4/12)هـزار تـن    383اکسـيد گـوگرد    دي( سال قب 

مونواکسـيد کـربن    ،(نسـبت بـه سـال قبـ      افزايشدرصد  1/36)هزار تن  8گوگرد  اکسيد تري

درصد  8/2)هزار تن  992، ذرات معلق (نسبت به سال قب  افزايشدرصد  3/4)هزار تن  3293

درصد افـزايش نسـبت    1/42)هزار تن  432489اکسيد کربن  ، دي(نسبت به سال قب  افزايش

و نيتـروس اکسـايد   ( درصد افزايش نسبت به سـال قبـ    4/9)هزار تن  18، متان (به سال قب 

 .بوده است( نسبت به سال قب  افزايشدرصد  9/2)هزار تن  6 ازبيش 

ناشـ  از   اي گلخانـه بـين انـواع گازهـاي آالينـده و      ، درذکر است که در همين سـال  شايان    

 2/39تن معـادل  هزار 432489کربن به ميزان  اکسيد دي، ونق  حم مصرف سوخت در بخش 

سـهم را دارا   تـرين  بـيش ، در اين بخـش  منتشرشدهاي  درصد از ک  گازهـاي آاليـنده و گلخانه

ميـزان   تـرين  کمکربن ناش  از مصرف نفت گاز و  اکسيد ديميزان توليد  ترين بيش بوده است و

 .مايع بوده است مربو  به مصرف گاز

و دفـع   آوري جمعدرصد از جمعيت کشور تحت پوشش خدمات  11، حدود 4931در سال      

. درصـد افـزايش داشـته اسـت     8/1اند که نسبت بـه سـال قبـ      هبهداشت  فاضالب شهري بود

و دفـع بهداشـت  فاضـالب شـهري      آوري جمـع درصد جمعيت تحت پوشش خدمات  ترين بيش

درصـد از کـ  جمعيـت اسـتان را تحـت پوشـش قـرار 32مربو  به استان کردستان است که 

پوشـش خـدمات   جمعيـت تحـت    تـرين  کمدرصد  42حدود  با کرمانهمچنين استان . دهد م 

 .آوري و دفع بهداشت  فاضالب شهري را دارا بوده است جمع
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4931ايران در آيينه آمار  محيط زيست

درصد  9/81و  مطلوب مانداز مديريت پس ها مارستانيبدرصد از  81 حدود ،4931در سال     

اند که اين مقادير نسبت به سال قبـ  بودهبرخوردار مطلوب  فاضالبها از مديريت  از بيمارستان

 .دهند را نشان م  درصد کاهش 3/2و  زايشدرصد اف 2/3به ترتيب 
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جمعيت 4931ايران در آيينه آمار 

 جمعيت

ي  دائم  جمعيت در جا جابهو مناطق  با تراکم جمعيت  باال و نيز تحرك و  شهرها کالنظهور 

آن را   يوتحل هيتجزسطح شهرها و روستاها، نياز به داشتن آگاه  درست از توزيع جمعيت و 

 . شود موجب م 

 منظور به ها آنتا در کشور ما آمار و اطالعات جمعيت  و خصوصيات متفاوت در اين راس     

ها و  سرشماري وسيله بهاي و مل   هاي منطقه ريزي  ها و برنامه گذاري استفاده در سياست

گردد، همچنين  و منتشر م  آوري جمعتوسم مرکز آمار ايران  متناوب صورت بهها  گيري نمونه

منابع در خصوص رويدادهاي والدت،  ترين مهميع حيات  يك  از آمارهاي حاص  از ثبت وقا

 .شود کشور توليد م  احوال ثبت، ازدواج و طالق است که توسم سازمان ومير مرگ

 83، جمعيت کشور 4932بر اساس آخرين سرشماري عموم  نفوس و مسكن در آبان ماه      

 39بوده که حدود ( درصد زن  6/13درصد مرد و  1/32) نفر  663هزار و  413ميليون و 

هزار نفر در  116ميليون و  24و بيش از  (درصد 1/84) هزار نفر در نقا  شهري 616ميليون و 

 هزار نفر 36و جمعيت غير ساکن کشور حدود   اند اقامت داشته (درصد 3/28) نقا  روستاي 

 .بوده است (درصد 4/2)

هـزار    889ميليـون و   88، 4931ر سال طبق آخرين براوردهاي جمعيت ، جمعيت کشور د    

. باشـد  مـ   مـرد درصـد   9/32و  زندرصـد   2/13نفر براورد شده است، که از اين تعداد حـدود  

و ( درصـد  88/82)هـزار نفـر    928ميليـون و   38همچنين جمعيـت سـاکن در نقـا  شـهري     

 (صـد در 22/28) هـزار نفـر   116ميليـون و   24 غير سـاکن و  روستاي  ساکن در نقا  جمعيت

 .براورد شده است
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 خانوار و جمعيت برحسب جنس در نقاط شهري و روستايی

 تعداد خانوار شرح
 جمعيت

 زن مرد مرد و زن

 كشور كل

 21461213 23282364 13113242 3689394 .........................................................(4)4963 آبان

 28268849 28868132 33898469 42888228 ..........................................................(4)4982 مهر

 23312923 92343433 62233188 42938293 ..........................................................(4)4983 مهر

 91623122 93866962 82133882 48324884 .........................................................(4)4983 آبان

 52744111 52913119 23149119 71153142 ................................................(1)1591 آبان

 شهري نقاط

 49281311 49863648 26811364 3328312 .............................................................4963 آبان

 43124931 46193211 94896338 6329821 ..............................................................4982 مهر

 48242866 48823229 96848883 8318323 ..............................................................4983 مهر

 29689322 21386112 18233361 42123381 .............................................................4983 آبان

 71175175 72175155 35141111 13472545 ...................................................1591 آبان

 روستايی نقاط

 42361868 44981189 22913934 1233838 .............................................................4963 آبان

 44134639 42411838 29696334 1229822 ..............................................................4982 مهر

 44124924 44621382 29226239 1142982  ...........................................................4983 مهر

 42831216 44296833 22494424 3281866 .............................................................4983 آبان

 11395311 11535712 71441255 3244114 ...................................................1591 آبان

آمار خانوار و  در 4932 و 4983 و 4983 ، 4982  ،4963 هاي سال براي ساکن غير جمعيت و خانوار تعداد( 4
 .است شده منظور جمعيت ک  کشور 

 (پ.ر. )اناير آمار مرکز -خذأم
 .دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري. مرکز آمار ايران  -       
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جمعيت 4931ايران در آيينه آمار 

 هرم سنی جمعيت

       براي نشان ديگر عبارت به. دادن ساختار سن  جمعيت، هرم سن  است نشان هاي راه يك  از

م سن  شود که هر معين از نموداري استفاده م  لحظه يكدادن ساختمان سن  جمعيت در 

سطح  صورت بهسن   هاي گروهشود که در آن فراوان  افراد در هر يك از سنين يا  ناميده م 

گردد که محور  هرم سن  از دو محور عمود برهم تشكي  م  .شود نمايش داده م ( هيستوگرام)

معموالً قسمت راست هرم به . رود عمودي براي سن و محور افق  براي تعداد نفرات به کار م 

 هاي هرماستاندارد نمودن شك   منظور  به. ن و قسمت چپ هرم به مردان اختصاص داردزنا

، 422سن  ک  جمعيت را بر مبناي  هاي هرمبايد در رسم  ها آنسن  و قابليت مقايسه داشتن 

 . مييمحاسبه نما... و  42222و  4222

: شك  هرم سن  يك کشور به سه عام  بستگ  دارد

 ها نس يك از تعداد مواليد در هر  .4

 ومير مرگتقلي  تعداد افراد در اثر  .2

 مهاجرت به کشور و يا مهاجرت از کشور .9
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4931ايران در آيينه آمار  جمعيت

باشـد و در   وسـيع مـ    قاعـده  بـا جـوان معمـوالً مثلثـ  شـك       هـاي  جمعيتهرم سن  در     

باشد و بين اين دو نوع شك  انواع مختلف  شك  م ( زنگ ناقوس)هاي سالخورده زنگ   جمعيت

. توان يافت اختمان سن  م س لحاظ ازجمعيت را 
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جمعيت 4931ايران در آيينه آمار 

دهد از تعداد  نشان م  4932و 4983سن  کشور بر اساس سرشماري   مشاهده هرم    

که اکنون  4962کاسته شده و متولدين دهه  4983سال نسبت به سرشماري  43جمعيت زير 

دهند و قاعده هرم سن   بيشترين تعداد جمعيت را نشان م، اند به سن جوان  و فعاليت رسيده

رود ط  چند دهه آت  باشد و انتظار م  شدن م  تر کوچكجمعيت ک  کشور در حال جمع و 

 .گردد يافته توسعههمچون کشورهاي 

بوده که استان  33/9، (متوسم بعد خانوار)، متوسم تعداد اعضاي خانوار 4932در سال     

ترين  بيش 94/1تان سيستان و بلوچستان با کمترين متوسم بعد خانوار و اس 43/9گيالن با 

 .اند کشور به خود اختصاص داده هاي استانمتوسم بعد خانوار را در بين 

حدود ( تراکم جمعيت)کشور  کيلومترمربعدر همين سال متوسم تعداد افراد در يك       

رين تراکم ت و بيش 18/6بوده که کمترين تراکم جمعيت مربو  به استان سمنان با رقم  41/16

 . باشد م  38/618جمعيت مربو  به استان تهران با رقم  حدود 

ميليون نفر، عراق با  13/4، کشورهاي افغانستان با بيش از 4932سرشماري  بر اساس      

. اند ترين تابعيت را در کشور داشته هزار نفر بيش 34/34بيش از 

 توزيع نسبی جمعيت

که جمعيت مزبور در چه  اين. است( يا کشور)ر ک  منطقه جمعيت د دهنده نشانحجم جمعيت 

ها، عالوه بر  گردد به توزيع جمعيت در سرشماري کند سؤال  است که برم  جاهاي  زندگ  م 

حجم جمعيت منطقه يا کشور، جمعيت اجتماعات شهري و روستاي  و جمعيت تقسيمات 

بنابراين، ک  جمعيت ايران را  .شود گيري م  ههم انداز( و استان نظير شهرستان)کشوري 

 . قرارداد( نظير استان)اي  هاي ناحيه توان در زير جمعيت م 
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جمعيت 4931ايران در آيينه آمار 

 وقايع حياتی 

تر  ساله و بيش 42، ک  جمعيت  4932براساس سرشماري عموم  نفوس و مسكن آبان ماه 

نفر مرد  341هزار و  62عداد هزار نفر بوده است که از اين ت 212ميليون و  69کشور بيش از  

 .اند سال بوده 32باالي  نكرده  ازدواجنفر زن تا زمان سرشماري هرگز  661هزار و  83و 

درصد  9/3 هزار ازدواج به ثبت رسيده که نسبت به سال گذشته 683 حدود ،4931در سال     

که نسبت به هزار طالق به ثبت رسيده است  469 بيش ازکاهش داشته همچنين در اين سال 

 .درصد افزايش داشته است 4/2سال گذشته حدود 

 6/18حدود از اين تعداد که  شده ثبتوالدت  هزار 382و  ميليون 4بيش از  4931در سال     

که از  شده ثبتهزار نفر فوت  981همچنين در اين سال حدود . اند دختر بوده ،درصد متولدين

. د مربو  به فوت زنان بوده استدرص 3/19اين تعداد حدود 
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جمعيت 4931ايران در آيينه آمار 

 مهاجرت

 3/3 هاي مزبور نشان داد که در فاصله سال 4932و  4983هاي  مطالعه مهاجرت بين سال

از اين تعداد مح  که  اند واردشدهيا از خارج از کشور اند و  شده جا جابهدر کشور   ميليون نفر

درصد  43/6خارج از کشور بوده است و  درصد 83/4و داخ  کشور درصد  33/34 اقامت قبل 

 .اند نيز مح  اقامت قبل  خود را اظهار نكرده

اند  هاي مذکور مهاجران  که مح  اقامت خود را در داخ  کشور تغيير داده در فاصله سال    

هاي مح  زندگ  خود  درصد در داخ  استان 64هاي کشور و  استان ديگر  درصد در بين 93

 .اند شده جا جابه

در  4932 و4983هاي  نفر مهاجران  که ط  سال 328هزار و  383ميليون و  4 از مجموع    

و ( نفر981223)به استان تهران مربو  ترين تعداد  اند بيش شده جا جابههاي کشور  بين استان

 .بوده است( نفر 42333) بويراحمداستان کهگيلويه و  به مربو آن  کمترين

، 4932نشان داد که در سال  مهاجرفرست مهاجرپذيري و  ازنظرهاي کشور  انبررس  است     

هاي البرز، اصفهان، گيالن، يزد، مازندران،  استاناستان کشور به ترتيب  94استان از  49

. اند بوده مهاجرپذير گلستان، خراسان جنوب ، هرمزگان، مرکزي، قم و زنجان، بوشهر، سمنان

 مهاجر فرستاستان ديگر  48 که درحال . مثبت است ها آنيعن  رقم خالص مهاجرت در 

 .منف  بوده است ها آناند يعن  رقم خالص مهاجرت در  بوده
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 توسعه انسانی

و با استفاده از اطالعات ( UNDP)شاخص توسعه انسان ، توسم برنامه توسعه سازمان مل  

آخرين اطالعات مندرج  بر اساس. شود زندگ  محاسبه م مربو  به بهداشت، آموزش و سطح 

اند که  شده بندي رتبهکشور جهان  488، 2241ه گزارش توسعه انسان  سال ريدر نش

هاي بين  شاخصباال، بسيار ، کشورهاي با توسعه انسان  4تا  822/2کشورهاي  با شاخص بين 

، 333/2تا  638/2ي بين ها شاخصکشورهاي با توسعه انسان  باال،  838/2تا  822/2

کشورهاي با توسعه و کمتر از آن  318/2هاي  کشورهاي با توسعه انسان  متوسم و شاخص

 .شوند انسان  پايين، محسوب م 

کشور جهان در رده کشورهاي با توسعه انسان  بسيار باال و باال قرار  31،  2241در سال      

 امريكا، ، ايرلند،آلمان هلند،دانمارك،  سوئيس، يا،سترالا که در اين ميان کشورهاي نروژ،. دارند

 .اند را به خود اختصاص داده 3تا  4هاي  به ترتيب رتبه ،نيوزلندو  کانادا

مقدار شاخص توسعه انسان  ايران به ترتيب معادل  2241و  2242،2249هاي  در سال   

را به  63رتبه  2241کشور جهان در سال  488باشد که در بين  م  866/2و 861/2، 861/2

. خود اختصاص داده است
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 4931ايران در آيينه آمار جمعيت                                                                                

  7114: ي منتخبكشورها در ملل متحد برنامه توسعههاي  شاخصبرخی از 

 کشور
شاخص توسعه
 انسان 

شاخص اميد به 
 زندگ  در بدو  تولد

رتبه در جهان

 63 1/83 866/2 ............................................... ايران
 88 8/82 834/2 ...................................... آذربايجان
 12 9/86 896/2 ......................................... آرژانتين

 446 1/38 666/2 ............................ قاي جنوب آفري
 6 3/82 346/2  .......................................... آلمان  

 8 4/83 343/2  ............................................ آمريكا
 83 8/81 899/2  ....................................... ارمنستان
 26 6/82 886/2 ............................................ اسپانيا
 2 1/82 393/2 .......................................... استراليا
 89 8/81 896/2 ........................................... الجزاير
 14 2/88 893/2 ..................... متحده عرب  امارات

 41 8/82 328/2  ...................................... انگلستان 
 28 4/89 889/2  ............................................ ايتاليا 
 6 3/82 346/2 ............................................. ايرلند
 83 3/81 833/2 ............................................. برزي 

 418 2/66 398/2  ........................................ پاکستان
 39 1/81 826/2 ............................................. تايلند

 423 6/63 688/2  ................................... ترکمنستان
 82 9/83 864/2  ............................................. ترکيه
 3 8/84 349/2  ........................................... نيوزلند

 484 1/62 163/2 ...................................... افغانستان
 492 2/68 623/2  ................................................ هند
 32 8/83 828/2   ............................................... ينچ
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جمعيت 4931ايران در آيينه آمار 

 (دنباله) 7114: ي منتخبكشورها در ملل متحد برنامه توسعههاي  شاخصبرخی از 

 کشور
شاخص توسعه
 انسان 

شاخص اميد به زندگ 

 در بدو  تولد
 رتبه در جهان

 32 4/82 838/2 ............................................ روسيه
 22 3/89 834/2  .............................................. ژاپن 

 44 2/89 342/2 ......................................... سنگاپور

 41 2/82 328/2 .............................................. سوئد

 9 2/89 392/2  ......................................... سوئيس

 491 6/63 331/2 ............................................ سوريه

 93 9/81 898/2 .........................سعودي   عربستان

 22 2/82 888/2  ............................................ فرانسه

 21 8/82 889/2 ............................................. فنالند

 92 2/88 832/2 ................................................ قطر

 3 8/82 349/2  .............................................. کانادا

 48 3/84 838/2 ................................................. کره

 18 1/81 846/2 ............................................. کويت

821/26/8431  ............................................ ليب  

883/28/8162 ............................................. مالزي

632/24/84428 ............................................... مصر

311/26/844 ................................................ نروژ

322/26/843 ............................................... هلند

 .سازمان مل  متحد -مأخذ
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 4931ايران در آيينه آمار جمعيت                                                                                

سازمان  يبراوردها بر اساسميليون نفر جمعيت  111بيش از  دارايجمعيت كشورهاي 

 7115 سال ميانهملل متحد در 

 کشور
جمعيت

 (ميليون نفر)
رتبه

 4 4983 ............................................................................................ (4)چين 
 2 4232.................................................................................................. هند 

 9 922..................................................................... اياالت متحده امريكا 
 1 213............................................................................................. اندونزي
 3 222............................................................................................... برزي  
 6 482........................................................................................... پاکستان
 8 489............................................................................................. نيجريه 

 8 436......................................................................................... نگالدش ب
 3 412......................................................................... فدراسيون روسيه

 3 428................................................................................................... ژاپن
 42 422............................................................................................. مكزيك

 .باشد نم کنگ و ماکائو  دلي  اهداف آماري، اطالعات مربو  به کشور چين شام  هنگ به   (4
 .سازمان مل  متحد -مأخذ

هاي سازمان مل  متحد، جمعيت جهان در سال  در گزارش منتشرشدهبراوردهاي  بر اساس 

 . ميليون نفر بوده است 462ميليارد و  8بيش از  2249

و  قطرترين ميزان شهرنشين  مربو  به کشورهاي سنگاپور،  بيشاز بين کشورهاي منتخب     

 بورکينافاسوو  تاجيكستانباشد و کمترين آن مربو  به کشورهاي افغانستان،  م  کويت

بو  به کشورهاي قطر، امارات متحده ترين نرخ رشد ساالنه جمعيت مر همچنين بيش. باشد م 

. باشد عرب  وکويت کمترين آن مربو  به کشورهاي روسيه، آلمان و ژاپن م 
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جمعيت 4931ايران در آيينه آمار 

 7115: شهرنشينی دركشورهاي منتخبميزان  جمعيت و

 کشور
2249 سال ميانهجمعيت 

 (هزار نفر)

 2249شهرنشين  سال 

 (درصد)

 63 88118 .................................................................. ايران
 31 3149  ......................................................... آذربايجان

 39 14116 ............................................................ ينآرژانت
 69 32886 ................................................. آفريقاي جنوب 

 81 82828  ................................................................ آلمان
 89 922234  ............................................................... آمريكا

 61 2388  .......................................................... ارمنستان
 88 16328 ............................................................... اسپانيا
 83 29919 ............................................................. استراليا
 18 92332  ......................................................... افغانستان
 83 93228 .............................................................. الجزاير
 83 3916 ....................................... عرب  متحده   امارات

 82 69496  .......................................................... انگلستان
 63 62332  ................................................................. ايتاليا
 69 1628 ................................................................ لنداير

 83 222962 ................................................................ برزي 
 98 482419  ........................................................... پاکستان
 93 68244 ................................................................ تايلند

 13 3212  ...................................................... ترکمنستان
 89 81399  ............................................................... ترکيه 
 39 4983368  ................................................................ چين 
 81 412891 ............................................................... روسيه
 39 428411  ................................................................. ژاپن 

 422 3142 ............................................................ سنگاپور
 86 3384 ................................................................. سوئد
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 4931ايران در آيينه آمار جمعيت             

 7115: شهرنشينی دركشورهاي منتخبميزان  و جمعيت

 کشور
2249 سال ميانهجمعيت 

 (هزار نفر)

 2249شهرنشين  سال 

 (درصد)

 83 24838 ............................................................... سوريه

 66 99863 .................................................................. عراق

 89 28823 ................................................ سعودي عربستان

 88 61234  ............................................................... فرانسه

 33 2463 ................................................................... قطر

 84 93482  ................................................................. کانادا

 81 13269 .................................................................... کره

 38 9963 ................................................................ کويت

 88 1822 ................................................................. لبنان

 88 6222   .................................................................. ليب 

 81 23848 ................................................................ مالزي

 11 82236 ...................................................................مصر

 82 3219 ................................................................... نروژ

 81 46833 ..................................................................هلند

 .رجع جمعيت دفتر م -أخذم
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نيروي انساني 4931ايران در آيينه آمار 

 نيروي انسانی

 عنوان بهارائه خدمات در جوامع بشري  يند توليد واامروزه نقش و اهميت نيروي انسان  در فر

بخش تحول و  ترين مهمشك  نيست که عام  انسان  . است شده مشخص ،عام  ترين مهم

هاي مربو  به آن  و ويژگ  غيرفعاللذا نياز به آمارهاي جمعيت فعال و . توسعه جوامع است

 .و ضروري استالزم   ريزي برنامهبراي 

نتايج سرشماري عموم  نفوس و مسكن و طرح از در اين زمينه براي تهيه آمار و اطالعات     

 و مديريت توسعه آماري معاونت يها گزارشنيز آمارگيري از نيروي کار مرکز آمار ايران و 

. است شده  استفادهوري جمه انسان  رياست سرمايه

 اشتغال و بيکاري

تر به دو گروه جمعيت فعال اقتصادي و جمعيت غيرفعال  ساله و بيش 42جمعيت  طورکل  به

تر خانوارها که در هفت روز قب   ساله و بيش 42اعضاي  تمام  به. شود م  بندي دستهاقتصادي 

شود و  معيت فعال اقتصادي گفته م اند، ج از مراجعه مأمور آمارگيري شاغ  و يا بيكار بوده

تر خانوارها که در هفت روز قب  از مراجعه مأمور آمارگيري  ساله و بيش 42اعضاي  تمام  به

بدون کار و ساير  درامددار، داراي  هاي محص ، خانه از گروه دريك اند و  شاغ  و يا بيكار نبوده

 .ودش اند، جمعيت غيرفعال اقتصادي گفته م  شده بندي طبقه

در ميان افراد فعال اقتصادي به افرادي که در طول هفته مرجع طبق تعريف کار، حداق      

شود و  موقت کار را ترك کرده باشند شاغ  گفته م  طور بهو يا به داليل   کارکردهيك ساعت 

و داراي  اند کارنكردهروز پيش از مراجعه مأمور سرشماري حداق  يك ساعت  8به افرادي که 

روز گذشته براي جستجوي  92در  :اند در صورت داشتن دو شر ، شر  اول نيز نبوده شغل 

انجام داده باشند و ... مؤسسات کارياب  و يا پيگيري در  نام ثبتکار اقدامات شخص  را نظير 

 .شود گفته م  «بيكار»باشند،  کار  به  آمادهشر  دوم 
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4931يران در آيينه آمار ا نيروي انساني

 ،3/96 بـه ترتيـب   4931لغايـت   4932 هـاي  طرح آمارگيري از نيروي کار در سال براساس    

سـال  شـوند کـه    فعال محسوب م  ،اقتصادي ازنظر جمعيت درصد 2/98و  2/98، 6/98 ،1/98

درصد  2/2، 4934نسبت به سال  4932سال  ،درصد افزايش 3/2، 4932نسبت به سال  4934

 6/2، 4939نسـبت بـه سـال     4931و سال  کاهش 1/2، 4932نسبت به  4939و سال  افزايش

 4932هـاي   بـراي سـال  نرخ بيكاري در ميان ايـن گـروه جمعيتـ      .داشته است درصد افزايش

نسـبت بـه    4934سـال  که درصد بوده  44و  6/42 ،4/42،1/42 ،9/42 به ترتيب 4931 لغايت

 4939و سـال   درصد کاهش 8/4، 4934نسبت به سال  4939و سال  کاهش 2/2، 4932سال 

  .دهد نشان م  درصد افزايش 8/9، 4939نسبت به  4931و سال  افزايش 2/2، 4932نسبت به 

باشد که نرخ بيكاري  درصد م  4/26ساله  43-21نرخ بيكاري جوانان  4931در سال       

 .درصد است 8/12ساله  43-21درصد و نرخ بيكاري زنان  9/22ساله  43-21مردان 

چهارمحـال و   و شـاه کرمان و بويراحمد،کهگيلويه  هاي کشور ميان استان در 4931در سال       

آذربايجان  هاي ترين نرخ بيكاري و استان بيشدرصد  1/46و  6/48، 8/48به ترتيب با بختياري 

درصد کمترين نـرخ بيكـاري را بـه خـود      3/8و  3/8، 9/8با به ترتيب مرکزي، و کرمان شرق ، 

 .اند اختصاص داده
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نيروي انساني 4931ايران در آيينه آمار 

۴۳



4931يران در آيينه آمار ا نيروي انساني

هاي  سه بخش عمده فعاليت برحسب تر بيشساله و  42توزيع نسب  شاغالن  4931در سال     

درصد در  1/13درصد در بخش صنعت و  3/92درصد در بخش کشاورزي،  48اقتصادي شام  

. باشد م بخش خدمات 

 شـغل  در هـاي عمـده    گروه برحسبتر  ساله و بيش 42توزيع نسب  شاغالن  4931در سال     

درصـد، کارکنـان    9/46درصد، کـارگران سـاده    48 ،صنعتگران و کارکنان مشاغ  مربو   بخش

ــاهيگيري  ــداري و م ــان خــدمات ، فروشــندگان   3/41 مــاهر کشــاورزي، جنگل درصــد و کارکن

هـاي عمـده شـغل  را دارا     تـرين سـهم در ميـان گـروه     بيشدرصد  3/42با  ها و بازارها فروشگاه

. باشند م 

 15%كشاورزي 

 57/3%صنعت 

 49/4%خدمات 

1594: ساله و بيشتر برحسب بخش هاي عمده اقتصادي 11 توزيع نسبی شاغالن
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نيروي انساني 4931ايران در آيينه آمار 

بخش  سهبرحسب وضع شغل  در  4931تر در سال  ساله و بيش42توزيع نسب  شاغالن  

به  سايرو ( باشد بخش تعاون و کارآموزان م  بگيران حقوقشام  مزد و )خصوص ، عموم  

و بخش  1/2بخش خصوص  درصد بوده که نسبت به سال قب   2و 8/46 ،9/89ترتيب با 

 .است کاهش يافتهدرصد  1/2 و سايرافزايش ثابت  عموم 

صنعتگران و  

كاركنان مشاغل 

 19/1% مربوط 

كاركنان ماهر  

...  كشاورزي و 

%14/3 

كارگران ساده  

%11/5 

كاركنان خدماتی  

 17/9... % و 

متصديان 

(  اپراتورها )

...  ماشين آالت و 

%17/5 

 9/2%متخصصان  

كارمندان امور  

اداري و دفتري 

%4/5 

تکنيسين ها و 

 3/1%دستياران  

ساير و اظهار 

 7/1% نشده 

...  قانونگذاران و 

%5/1 

 1594: ساله و بيش تر برحسب گروه هاي عمده شغلی 11توزيع نسبی شاغالن 
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4931يران در آيينه آمار ا نيروي انساني

 كاركنان دولت

بوده   ميليون نفر 9/2در حدود هاي اجراي   تعداد کارکنان دولت در دستگاه 4931در سال      

درصـد   4/39از اين تعداد کارکن   .داشته است کاهشدرصد  2/2که در مقايسه با سال گذشته 

 .باشند درصد تابع قانون کار م  3/6 کشوري و ساير مقررات استخدام  و تابع قانون استخدام

بخش خصوصی  

%55/5 

بخش عمومی 

%11/2 

ساله و بيش تر برحسب بخش هاي خصوصی، عمومی و   11توزيع نسبی شاغالن 

 1594: ساير

كمتر از ديپلم  

%1/5 

 11/9%ديپلم 

فوق ديپلم 

%11/5 

 49/7%ليسانس 

فوق ليسانس 

%2/3 

 5/5%دكترا 

 1594برحسب مدرك تحصيلی در ابتداي سال  توزيع كاركنان دولت 
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رزي، جنگلداري و شيالتكشاو 4931ايران در آيينه آمار 

 كشاورزي، جنگلداري و شيالت

 بخش غالب اقتصاد مل  به شمار توسعه درحالبسياري از کشورهاي  امروزه بخش کشاورزي در

مهم و اساس  بر عهده  چندوظيفهاقتصادي  عهبخش کشاورزي در جريان رشد و توس .رود م 

 ارز تأمينامنيت غذاي  براي جمعيت رو به رشد،  غذا و تأمينتوان به  دارد که از آن جمله م 

صنعت و  موردنيازي از راه افزايش صادرات، عرضه مواد خام ا کاالهاي سرمايه واردکردنبراي 

توسعه کشاورزي، افزايش توليدات . دتوليدي وابسته اشاره کر هاي فعاليتکمك به توسعه 

جنگلداري را به همراه خواهد داشت و افزايش توليد اقالم مذکور ضمن  دام ، شيالت و زراع ،

.کند کمك به رشد اقتصادي به امنيت غذاي  و بهبود تغذيه کمك م  ايجاد اشتغال و

باشد که بيشترين ميزان  هزار تن م  826در ک  کشور  4931مقدار توليد گوشت قرمز در سال     

هـزار   6/13و  2/64، 84به ترتيب با آذربايجان شرق    و فارسخراسان رضوي، هاي  توليد در استان

 دو اين رقم در گوشت مـر  . باشد هزار تن م  8/6با  هرمزگانتن و کمترين ميزان توليد در استان 

 هزار تن کمترين ميزان توليد 3/42 هزار تن است که استان کهگيلويه و بويراحمد با 422و  ميليون 

هزار تن بيشترين ميزان توليـد   2/468و  6/463، 3/248با  اصفهان ، گيالن وهاي مازندران و استان

. دارند راکشور  رد

 288و  ميليون  يكحدود ، 4932هاي کشور در سال  طبق نتايج طرح آمارگيري از دامداري    

 492و  ميليون  يكحدود هزار رأس گوسفند و بره،  243ون و ميلي 32برداري با تعداد  هزار بهره

برداري  هزار بهره 36 ميليون  يكحدود هزار رأس بز و بزغاله و  31ميليون و  22 برداري با هزار بهره

 .داشته استوجود هزار رأس گاو و گوساله  83ميليون و  6با 
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4931ايران در آيينه آمار  كشاورزي، جنگلداري و شيالت

  شيالت

 (تن) هاي كشور  مقدار صيد و توليد آبزيان در آب

جمع ک  سال
هاي شمال  آب

 (صيد)

هاي جنوب  آب

 (صيد)
آبزي پروري

4983 ............................................ 669681 19823 968323 234981 

4932 ............................................ 893264 98894 144838 283399 

4934 ............................................ 898832 12941 133824 998888 

4939 ............................................ 318223 93618 393863 984848 

1594  .................................... 955592 57112 349257 411345 
 . شيالت ايرانسازمان  -مأخذ

آب هاي شمال 

 5/5( %صيد)

آب هاي جنوب  

 31/1( %صيد)

 41/1%آبزي پروري

1594: مقدار صيد و توليد آبزيان برحسب نوع
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رزي، جنگلداري و شيالتكشاو 4931ايران در آيينه آمار 

 افزوده ارزشمصرف واسطه و  ،ستانده

ستانده، مصرف  4939هاي اقتصادي مرکز آمار ايران در سال  محاسبات دفتر حساب بر اساس

به  توليدکنندهبه قيمت  اهيگيري، شكار، جنگلداري و مبخش کشاورزي افزوده ارزش و واسطه

ميليارد ريال بوده است همچنين در همين سال  4189233و  819364، 2948236ترتيب 

 .ميليارد ريال بوده است 86313با  برابر 4986هاي ثابت سال  به قيمت افزوده ارزش
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 گوشت قرمز گوشت مرغ  

 هزار تن مقدار توليد گوشت قرمز و گوشت مرغ
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4931ايران در آيينه آمار  كشاورزي، جنگلداري و شيالت

، شتکار،  هتاي بختش كشتاورزي    فعاليتت  افزوده ارزشرشد ستانده، مصرف واسطه و 

 (درصد)                              نسبت به سال قبل 1595در سال داري و ماهيگيري جنگل

 افزوده ارزش مصرف واسطه ستانده فعاليت

 22/41 42/41 22/41 .......................................................زراعت و باغداري

زنبور  ،دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابريشم

 22/43 22/42 44/49 ..............................................................عس  و شكار

 33/99 22/12 22/93 ...................................................................جنگلداري

 29/94 22/94 22/94 ...................................................................ماهيگيري

 .مرکز آمار ايران  -مأخذ
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رزي، جنگلداري و شيالتكشاو 4931ايران در آيينه آمار 

 عشاير كوچنده

و  4988هاي  در سال ازآن پسو  4966سرشماري عشاير کوچنده براي اولين بار در تابستان 

اقتصادي  ،هاي مختلف اجتماع  اجرا شد و هدف آن شناخت جمعيت  بود که در زمينه 4988

اي که با عنوان عشاير کوچنده در اين  اعضاي جامعه .باشد م و مطرح  مؤثرو سياس  کشور 

اي، اتكاي معاش به  خت اجتماع  قبيلهادر سه خصوصيت س اند شده دادهسرشماري پوشش 

 .اند دامداري و شيوه مبتن  بر کوچ مشترك بوده

خانوار با  242662عشاير کوچنده کشور ، تعداد 4988نتايج آخرين سرشماري  بر اساس 

درصد را مردان تشكي  34را زنان و ها آندرصد  13که  باشد م نفر  4486892يت جمع

 .سال قرار دارند 43تا  43ترين جمعيت عشاير کوچنده کشور در رده سن   بيش. دهند م 

هاي فارس و کرمان به ترتيب با  ترين جمعيت عشاير در دوره ييالق مربو  به استان بيش    

باشند در اين دوره  نفر جمعيت م  423193و  492282نوار و خا 22361و  21822تعداد  

ترين جمعيت عشاير در  بيش. اند قم فاقد جمعيت عشايري بوده هاي بوشهر، کردستان و استان

در دوره . باشد نفر جمعيت م  418824خانوار و  28283دوره قشالق نيز در استان فارس با 

 .يري بوده استقشالق  فقم استان کردستان فاقد جمعيت عشا
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4931ايران در آيينه آمار  كشاورزي، جنگلداري و شيالت

 1552: مقدار توليد و فروش صنايع دستی خانوارهاي عشاير كوچنده

ک  کشور

(مترمربع)ورن  و جاجيم  (مترمربع)گليم و زيلو  (مترمربع)قال ، قاليچه و گبه 

تعداد 

ک 

خانوار

مقدار 

توليد

مقدار 

فروش

تعداد 

ک 

خانوار

مقدار 

توليد
مقدار 

فروش

تعداد 

ک 

نوارخا

مقدار 

توليد

مقدار 

فروش

29398433962822213383616234616986393818829622

ک  کشور

 (مترمربع)حصير  (مترمربع)چادر  -پالس 
خورجين، توبره و موارد 

 (عدد)  مشابه

تعداد 

ک 

خانوار

مقدار 

توليد

مقدار 

فروش

تعداد 

ک 

خانوار

مقدار 

توليد

مقدار 

فروش

تعداد 

ک 

خانوار

مقدار 

توليد

مقدار 

فروش

23864116991462832148381122343319843132129249293

ک  کشور

چوقا يا برك و موارد 

 (عدد)مشابه 
(جفت/عدد) کاله، دستكش، جوراب، گيوه و پاپوش

تعداد ک 

خانوار

مقدار 

توليد
مقدار فروش

تعداد ک 

 خانوار
مقدار فروش مقدار توليد

222118348288122111931242

  .مرکز آمار ايران -مأخذ 
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 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره

   1552: تعداد دام جامعه عشاير كوچنده برحسب نوع 
(رأس)  
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معدن 4931ايران در آيينه آمار 

 معدن

 چه وخام  صورت  بهچه  اين مواد. مواد معدن  در توسعه اقتصادي کشور نقش زيربناي  دارند

بسياري از  کننده تغذيه... محصول نهاي  فرآيندهاي مختلف استحصال، پااليش و  صورت  به

روي،  بزرگ و ارزشمندي چون مس، آهن، سرب و ذخاير. ديگر صنايع هستند   وصنايع معدن

از طرف . روند اين سرزمين به شمار م  هاي سرمايهاز ... تزيين  و هاي سنگکروميت، فلورين، 

کشور نيز رونق  نق  و  حم هاي ارتباط ، صنعت  معادن و ايجاد راه برداري از ديگر با بهره

رويه  توجه ويژه به توسعه معادن از هجوم ب  نهايت در. يابد اط  توسعه م شبكه ارتب گيرد و م 

 . شود کاهد و باعث ايجاد اشتغال م  محروم به شهرها م  از مناطقجمعيت 

برداري کشور  نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهرهشام  اطالعات اين بخش      

هاي  الملل  فعاليت بندي بين عدن از طبقههاي بخش م فعاليت بندي طبقهبراي  کهباشد  م 

بر اساس . است شده  استفاده، با اعمال تغييرات  در آن پنجم، ويرايش (I.S.I.C)اقتصادي 

برداري در کشور وجود  معدن در حال بهره 3933، تعداد 4939در سالنتايج طرح مذکور 

اند که تعداد شاغالن نسبت  نفر در اين معادن به کار اشتغال داشته 34863 مجموع در وداشته 

 .است يافتهکاهش درصد  3/2، 4932به سال 

 بـر   بـال   4939بـرداري کشـور در سـال     حال بهـره  حاص  از فعاليت معادن در افزوده ارزش    

    ن ـهاي تزئيـ  گـس، و سنـسنگ م ،آهن سنگکه معادن ريال بوده است  ميليون 38332986

 ارزشريال داراي باالتريـن ميـزان  ميليون 6123988و  46249682، 32638183 بـرتيـبه ت

ايـن   افزوده ارزشدرصـد از ک   88 بيش ازايـن معـادن  افزوده ارزشمجمـوع  .انـد بـوده افزوده 

 . بخش را به خود اختصاص داده است

به ترتيب با  خراسان رضوي و يزدهاي کشور، سه استان کرمان،  همچنين در بين استان     

برداري  معادن در حال بهـره افزوده ارزشريال باالترين  ميليون 6229و  26212، 93129

. اند کشـور را دارا بوده
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4931ايران در آيينه آمار  معدن

 

 

ميليارد ريال سرمايه گذاري جديد انجام گرفته است که  43882بيش از  4939در سال     

درصد  3ام و تجهيزات اداري و آالت، ابزار و وساي  کار بادو درصد مربو  بـه ماشين 32حدود 

 . بوده اسـت (بدون زمين)تأسيسات ساختمان و مربو  به 

، 93129بـه ترتيـب بـا     خراسـان رضـوي  و  يزدهاي کشور، سه استان کرمان،  در بين استان    

برداري کشـور را دارا   معادن در حال بهره افزوده  ارزشريال باالترين  ميليون 62292و  26212

. اند بوده

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

ن  
آه

گ 
سن

ج 
را

خ
ست

ا
س   

گ م
سن

ج 
را

خ
ست

ا
 

ی  
ين

زئ
ي ت

ها
گ 

سن
ج 

را
خ

ست
ا

 
ك  

آه
گ 

سن
ج 

را
خ

ست
ا

ه   
س

ما
 و 

ن
ش

ج 
را

خ
ست

ا
 

ك  
ش

 خ
گ

سن
ل 

غا
ج ز

را
خ

ست
ا

 
ي  

رو
و 

ب 
سر

ج 
را

خ
ست

ا
ه   

ش
 ال

گ
سن

ج 
را

خ
ست

ا
 

ت  
مي

رو
 ك

گ
سن

ج 
را

خ
ست

ا
 

 و
وز

س
ك ن

خا
ن، 

ول
كائ

ج 
را

خ
ست

ا
 ..

.
 

چ  
 گ

گ
سن

ج 
را

خ
ست

ا
ت   

سي
وك

ج ب
را

خ
ست

ا
 

ی  
مت

قي
ه 

يم
و ن

ی 
مت

قي
ي 

ها
نگ

س
ج 

را
خ

ست
ا

 
س  

لي
سي

ج 
را

خ
ست

ا
 

ك  
نم

ج 
را

خ
ست

ا
 

د  
زر

و 
خ 

سر
ك 

خا
ت، 

ري
 با

ج
را

خ
ست

ا
 

د  
و ي

ت 
فا

س
، ف

خ
رني

ج ز
را

خ
ست

ا
 

م    
يو

تان
تي

 و 
ن

وا
يم

آنت
ت، 

بال
ج ك

را
خ

ست
ا

 
ز  

گن
من

گ 
سن

ج 
را

خ
ست

ا
 

ال  
 ط

گ
سن

ج 
را

خ
ست

ا
ی   

دن
مع

ه 
وك

ج پ
را

خ
ست

ا
 

ن  
ري

لو
ج ف

را
خ

ست
ا

 
م  

دي
س

ت 
فا

ول
س

ج 
را

خ
ست

ا
 

ت  
پا

س
لد

ج ف
را

خ
ست

ا
 

ت  
زي

ني
ج م

را
خ

ست
ا

 
ي  

شو
سر

ل 
و گ

ت 
وني

نت
ج ب

را
خ

ست
ا

 
ت  

مي
لو

دو
ج 

را
خ

ست
ا

 
ی 

يع
طب

د 
ام

رج
قي

ج 
را

خ
ست

ا
(

ن
مي

تو
بي

  ) 
م   

سي
رون

ست
ت ا

فا
ول

س
ج 

را
خ

ست
ا

کا   
مي

و 
ی 

ياي
در

ف 
صد

ج 
را

خ
ست

ا
 

ت  
س

اال
گ ب

سن
ج 

را
خ

ست
ا

 
ك  

تال
ج 

را
خ

ست
ا

 
د  

في
س

ل 
ج گ

را
خ

ست
ا

 

1595 :نسبت ارزش افزوده برخی از معادن به كل معادن در حال بهره برداري
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معدن 4931ايران در آيينه آمار 

تعداد معادن فعال كشور استخراج مواد معدنی، تعداد معادن، تعداد شاغالن و ارزش 

 1595: كل توليد

تعداد شاغالنتعداد معادن نوع معدن
ارزش توليدات

(ميليون ريال)

 171255424 94141 3443 .................................................... جمع    

 42422341223832 ......................................... استخراج زغال سنگ

 4334834289833441 .......................................... استخراج سنگ آهن

 4198429861394333 ......................................... استخراج شن و ماسه

88826984384 ................................................... استخراج نمك 

 9122112822232 ....................................... استخراج سرب و روي

 6392131286 ........................................... استخراج سنگ طال

 29882843298239 .......................................... استخراج سنگ مس

3443224613488  ............................................... ستخراج کروميتا
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 1595: ارزش توليدات مواد معدنی معادن در حال بهره برداري
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نفت و گاز 4931ايران در آيينه آمار 

 نفت و گاز

اطالعات آمـاري مربـو  بـه     ، در اقتصاد ايران  پتروشيم  و گاز ، نفت  هاي فعاليت  اهميت  دلي   به

بـه   نشـريه مستق  در ايـن   فص   يكهاي معدن و صنعت منظور نشده و  ها در فص  اين فعاليت

 .است شده  دادهآن اختصاص 

هجـري   4288  ، در سـال سـليمان  مسـجد در   نفـت   چـاه   ز از اولـين گا و  نفت  با استخراج       

نيـز از  مربو  به آن   آغاز شد و آمارهاي  در ايران  نفت  صنعت  فعاليت ،( ميالدي 4328)  شمس 

  ملـ    شـرکت  ،4923در اسفند   نفت  شدن صنعت  از مل   پس.  است  شده گردآوريور ذکم  زمان

  در ايـن   منـدرج   آمارهـاي ، حاضر  در حال . است  منتشر کرده را  تري تفصيل   آمارهاي  ايران  نفت

 .شود م   دريافت و نشريه اوپك ريزي وزارت نفت معاونت برنامه از ، فص 

بشكه بوده که در مقايسه با سال قب   ميليون 329مقدار صادرات نفت خام  4931در سال      

هـاي نفتـ  بـا     سال ميـزان صـادرات فـراورده   همچنين در اين . داشته است افزايشدرصد  8/6

 .ميليون ليتر در روز بوده است 28درصدي نسبت به سال گذشته  4/92افزايش 

هزار بشكه در  9432کشور ايران با متوسم توليد نفت خام معادل  ،ميالدي 2243در سال      

سال کشـور ايـران   اين در همچنين . باشد را دارا م  سومروز در بين کشورهاي عضو اوپك مقام 

گاز طبيع  به بازار در بين کشورهاي عضو اوپك رتبـه   مترمكعبميليارد  226 بيش از عرضه با

 .باشد اول را دارا م 

۶۳



 4931ايران در آيينه آمار نفت و گاز  

در روز در کــ    مترمكعـب هاي نفت  برحسـب   توليد برخ  فراوردهمتوسم  4931در سال     

، نفــت سفيــد   68882، بنـزين موتـور 42493ـايع گاز م: هاي کشور عبارت است از پااليشگاه

،  3/6که در مقايسه با سـال قبـ  بـه ترتيـب      82922و نفت کوره  88626نفت گـاز  ،22264

 .اند  داشته تغييردرصد  -2/4و  3/1 ، -2/8 ، 6/1
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نفت و گاز 4931ايران در آيينه آمار 

 (عب در روزمترمک)        ها                  هاي نفتی پااليشگاه متوسط توليد انواع فراورده

49324934493249394931فراورده

111111111111111 ....................... جمع       

424224292942968318642493 ................................ گاز مايع

842466188868882 3182282489 .......................... بنزين موتور

2243329198298932461222264 ............................ نفت سفيد

8293234242343828983888626 ................................ نفت گاز

6361983288824968921382922 .............................. نفت کوره

222222222222222 .................. هاي جت سوخت

222222222222222 . هاي موتور و صنعت  روغن

222222222222222 ......................................... قير

222222222222222 ................. (4)ها ساير فراورده

 .باشد م ، گاز، هيدروژن و گوگرد ننهاي  نيمههاي  ها، شام  فراورده ساير فراورده( 4
 .وزارت نفت -خذأم

در سال هزار مترمكعب  94831نفت گاز با مصرف از بين اطالعات موجود  4931در سال 

هاي نفت  را داشته است همچنين بنزين موتور با مصرف  ترين سهم مصرف در بين فراورده بيش

 .هزار مترمكعب در رتبه دوم قرار داشته است 26836ساالنه 

تهران   استان پنج، 4988ها در سال  هر يك از استان بنزين موتوربا نگاه  به مقدار مصرف      

و درصد  6/6فارس با  ،درصد  3/6درصد، خراسان رضوي با  6/8درصد، اصفهان با  8/22با 

کشور را به خود اختصاص حدود نيم  از مصرف بنزين موتور  درمجموعدرصد  2/3خوزستان با 

هاي  ، سهم استان4988ورد جمعيت کشور در سال ابر اند و اين در حال  است که بر اساس داده

 2/16 درمجموع)درصد  2/6 و 4/6 ،3/8، 1/6، 6/43معادل  بيبه ترتمذکور از جمعيت کشور 

 .باشد م ( درصد از جمعيت ک  کشور
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 4931ايران در آيينه آمار نفت و گاز  

 (درصد)                  1555:در كشور  بنزين موتور (1)مصرف از ها برخی از استانسهم  

 استان
مصرف ان درسهم است

 بنزين موتور

سهم استان از 
(2)جمعيت کشور

1/111 1/111  ................................................. كل كشور       

8/226/43 ............................................................................... تهران

1/6 6/8  ............................................................................ اصفهان

3/8 3/6 .............................................................. خراسان رضوي

4/6 6/6 ............................................................................... فارس

 2/6 2/3  ........................................................................ خوزستان

3/322/31 ................................................................. ها ساير استان
.باشد ينگ و صادرات م هاي مرزي و بدون احتساب بانكر آمار مصرف با احتساب فروش( 4
.محاسبه شده است 4988  سالدر براورد جمعيت  بر اساسسهم استان در جمعيت ک  کشور،  (2

 . وزارت نفت -مأخذ

مقدار واردات بنزين ميليون ليتر بوده که  2282واردات بنزين موتور  مقدار 4931در سال  

 .درصد افزايش داشته است 3/19 ،قب نسبت به سال موتور 

درصد افزايش نسبت به سال قب  9/1مقدار ک  توليدات شرکت مل  صنايع پتروشيم  با  

 . رسيده است 4931در سال  هزار تن 16128به مقدار 

شهر در حال  32و گازرسان  شده در ک  کشور شهر  4269تعداد  4931در سال      

ا در ک  کشور گازرسان روست 22128تعداد همچنين در سال مذکور گازرسان  بوده است 

 . درصد افزايش داشته است 8/3معادل  4939شده که در مقايسه با سال 
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نفت و گاز 4931ايران در آيينه آمار 

 7113توليد نفت خام جهان در سال متوسط 

 منطقه
 توليد

 (هزار بشكه در روز) 

23151............................................................................................ جهان   
8333.........................................................................  (جز خاورميانه به)آسيا و اقيانوسيه 

8289.............................................................................................................................................................................................................................................. افريقا 
42631.............................................................................................................................................................................................................. امريكاي شمال 
3846.................................................................................................................................................................................................................. امريكاي التين
42634................................................................................................................................................................................................................... اروپاي شرق  
2839......................................................................................................................................................................................................................... اروپاي غرب 
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صنعت 4931ايران در آيينه آمار 

صنعت
حسـاب  بـه  کشـورها  پايـدار  توسعه براي زيربناي  و مهم مباحث از يك  صنعت  توسعه امروزه

توسـعه  راسـتاي  در حـوزه،  ايـن  پايـه  مبـان   و مفاهيم صحيح تبيين با الزم است لذا. آيد  م 

در همين راستا بـا اسـتفاده از آمارهـاي موجـود ميـزان دور يـا       . برداشت گام کشور جانبه همه

 .رديگ  مقرار   موردبررسنزديك شدن  به هدف توسعه صنعت  

توسـم   صادرشـده هـاي صـنعت    مجوزآمار و اطالعات مربو  به صنعت، شام  مشخصـات       

هـاي صـنعت     منتخب  از مشخصات و عملكرد اقتصادي کارگاهو  و تجارت معدنت، وزارت صنع

از ي گيرنتـايج حاصـ  از طـرح آمـار    آخـرين  و خانوارهاي داراي فعاليـت صـنعت ، مربـو  بـه     

 .باشد م مرکز آمار ايران  4939هاي صنعت  در سال  کارگاه

در تـر   و بـيش  کـارکن  نفر 42گاه صنعت  داراي کار 132هزار و  41، تعداد 4939در سال       

حدود  مالكيت. کاهش داشته است درصد 8/4حدود  وجود داشته که نسبت به سال قب کشور 

درصد بـه بخـش عمـوم  تعلـق داشـته       3/2 ها به بخش خصوص  و درصد از اين کارگاه 3/38

نفر بوده که نسبت بـه   هزار 923و  ميليون 4ها، بيش از  همچنين ک  شاغالن اين کارگاه .است

درصد از اين شاغالن در صـنايع   3/46. است بودهدرصد  9/2معادل  افزايش داراي  4932سال 

ترين تعداد کارکن را در بخش صنعت دارا اسـت، مشـغول بـه     مواد غذاي  و آشاميدن  که بيش

 . اند فعاليت بوده
توليد وساي  نقليـه موتـوري،    »و « يرفلزيغتوليد ساير محصوالت کان  »در ضمن صنايع       

هاي دوم و سـوم را بعـد از صـنايع مـواد      درصد رتبه 1/44و  49به ترتيب با  «تريلر و نيم تريلر

. اند تعداد شاغالن به خود اختصاص داده نظر ازغذاي  

نفـر کـارکن و    42هـاي صـنعت  داراي    کارگـاه فعاليـت صـنعت     افزوده ارزشدر اين سال،      

درصــد  44 ،4932هــزار ميليــارد ريــال بــوده کــه نســبت بــه ســال  4992 ازبــيش تــر،  بــيش

 .داشته است     افزايش
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4931ايران در آيينه آمار  صنعت

 نفـر کـارکن و   42هاي صنعت  داراي  هاي صنعت  کارگاه فعاليت افزوده ارزش 4939 در سال    

نفر کارکن  32-33ميليارد ريال،  232هزار و  32 نفر کارکن 42-13هاي با  تر براي کارگاه بيش

ريـال   هزار ميليارد 469يك ميليون و و بيشتر کارکن نفر  422ميليارد ريال و  948و  هزار 88

 .باشد م 
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1595برحسب طبقات كاركن
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صنعت 4931ايران در آيينه آمار 

 تر، حدود نفر کارکن و بيش 42هاي صنعت  داراي  گذاري در کارگاه ميزان سرمايه همچنين 

 افزايشصد در 4/23 حدود 4932ريال بوده است که نسبت به سال  ميليارد 418هزار و  414

 .داشته است

صنعت، صتادر شتده توستط وزارت  برداري بهره  روانهجواز تتأستيس و پتعداد 

 (فقره)                                                                                                 معدن و تجارت 

 (2)برداري بهره  پروانه (4)جواز تأسيس سال

4932 ..........................................................................................  43882 6232 

4934 ..........................................................................................  43242 1442 

4932 ..........................................................................................  43288 1963 

4939 ..........................................................................................  48621 3299 

1594 ..........................................................................  11112 3112 
 .شام  واحدهاي جديد صنعت  و توسعه واحدهاي موجود است( 4
و واحدهاي توسعه واحدهاي موجود اندازي شده،  برداري صادره جهت واحدهاي جديد راه هاي بهره شام  پروانه (2

 .باشد م  تأسيس ازفاقد جو
 .صنعت، معدن و تجارتوزارت  -مأخذ
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4931ايران در آيينه آمار  صنعت

 32، 4939در سـال  ( بـه تعـداد کارگـاه    افـزوده  ارزشنسـبت  ) هاي صنعت  وري کارگاه بهره    

 .است يافته افزايش درصد 3/42 ،4932ميليون ريال بوده که نسبت به سال  432ميليارد و 

در سـال   (به تعـداد شـاغالن   افزوده ارزشنسبت )هاي صنعت   وري نيروي کار در کارگاه بهره    

 يافتـه   افـزايش درصـد   3/8 ،4932ميليون ريال بوده است که نسبت به سال  8/4248، 4939

 .است

 4939در سـال  ( به ارزش ستانده افزوده ارزشنسبت )هاي صنعت   وري توليد در کارگاه بهره    

 .داشته است افزايشدرصد  4/8 ،4932بوده است که نسبت به سال  26/2با  برابر

کـه   بـوده  4/2برابر بـا   4939در بخش صنعت در سال  افزوده ارزشگذاري به  نسبت سرمايه    

 .استداشته  افزايشدرصد  8/42، 4932نسبت به سال 

، 293622بـه ترتيـب بـا     اصـفهان و  خوزسـتان  ،تهـران  هاي هاي کشور، استان از بين استان 

هـاي صـنعت     فعاليت صنعت  کارگـاه  افزوده  ارزشريال باالترين  ميليارد 414326و  433832

بـه ترتيـب بـا    هـاي بوشـهر، خوزسـتان و هرمزگـان      تـر و اسـتان   رکن و بـيش نفر کا 42داراي 

 42هاي صنعت  داراي  وري کارگاه ميليون ريال باالترين بهره 211896و  138896، 4332143

 .اند  تر را به خود اختصاص داده نفر کارکن و بيش
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آب و برق 4931ايران در آيينه آمار 

 قو بر آب

وري و  و برق کشور با ايجاد تعادل بين منابع و مصارف، ارتقاي بهره آبرشد پايدار بخش 

يك  از وظايف اساس  دولت است کشور  ارزشمندترين سرمايه عنوان بهمشارکت منابع انسان  

، نظارت، تدوين ضوابم و مقررات ، هدايت ده سازمانريزي،  گذاري، برنامه با سياست که اين امر

هاي غيردولت  و ساير  و لوايح مرتبم و ايجاد فضاي مناسب براي حضور مؤثر بخش

 . شود م  پيگيريانداز کشور  آفرينان، در راستاي تحقق چشم نقش

 64231زيـرزمينـ  حـدود  آب، ميزان تخليه ساالنـه منـابع 4939-31در سال آب       

از . داشته است کاهشدرصد  3/2، 4932-39وده که نسبـت به سال آب  ب مترمكعبميليـون 

درصد و  2/8درصد، قنات  2/22 نيمه عميقدرصد، چاه  2/31 اين ميزان سهم چاه عميق

 .باشد درصد م  2/48چشمه 

 5/1%قنات 

چاه نيمه عميق  

%71/1 

 15/1%چشمه 

 34/7%چاه عميق 

1595-94آب از منابع زيرزمينی  تخليه ساالنه
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4931ايران در آيينه آمار  آب و برق

بوده که  مترمكعبميليون  96433ورودي به سدهاي مخزن  بزرگ  آب، 4931در سال     

ميليون  23383در اين سال . داشتـه است کاهشدرصد  4/28گذشته نسبت به سال 

درصد آن به مصارف  9/63است که  شده مصرفسدهاي مخزن  بزرگ  آباز  مترمكعب

درصدي  3/2 افزايشخروج  از سدها در اين سال با  آبميزان . کشاورزي اختصاص دارد

. رسيده است مترمكعبميليون  92368نسبت به سال گذشته به رقم 

 شـهري و روسـتاي    آبهـزار فقـره انشعــاب   842ميليـون و  22بيش از  4931در سـال      

 43از اين تعـداد حـدود   . دهد درصد افزايش نشان م  9وجود داشته که نسبت به سال گذشته 

 4/9هزار فقره انشعاب مربو  به نقا  شهري بوده که نسبت بـه سـال گذشـته     194ميليون و 

 نقـا   در توزيـع آب و طـول شـبكه    آبدر اين سال حجم مخـازن  . شته استدرصد افزايش دا

 8/4درصـد و   9ش افـزاي شهري بـه ترتيـب بـا     فاضالب و آب هاي شرکت پوشش تحت شهري

 4931در سـال  . رسيده اسـت  هزار کيلومتر 636و  مترمكعبميليون 41صد به ميزان حدود در

 3/1 افزايشمخازن با  روستاي  حجم فاضالب و آب هاي شرکت پوشش تحت روستاي  نقا  در

هـزار   484درصـدي بـه    8/2بـا رشـد    شـبكه  طـول  ميليون مترمكعب و 9 بيش ازدرصدي به 

 6223به  افزايشدرصد  9با در نقا  شهري  آبدر اين سال ميزان توليد . کيلومتر رسيده است

 .ميليون مترمكعب رسيده است

به ترتيـب   آذربايجان شرق اصفهان، خوزستان و هاي تهران،  به ترتيب استان 4931در سال    

 8/12 درمجمـوع ايـن چهـار اسـتان     و در نقا  شهري را دارا بودند آبترين ميزان فروش  بيش

هـاي   در همين سال اسـتان  که درصورت  .اند داده به خود اختصاص کشور را  آبدرصد از فروش 

را بـا   آبکمترين ميزان فـروش   يالمو ا خراسان جنوب ، خراسان شمال   بويراحمد، و کهگيلويه

 .اند به خود اختصاص دادهدرصد  3/2مجموع 
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آب و برق 4931ايران در آيينه آمار 

بوده که  کيلوواتهزار   81429 برق معادل شده نصب مولدهاي نام  ظرفيت 4931در سال     

درصد مربو  به  4/18از اين ميزان . درصد افزايش داشته است 9/4نسبت به سال قب  

در اين سال . باشد درصد مربو  به ساير مؤسسات م  2/39ت نيرو و مؤسسات تابع وزار

 ،اند ميليون کيلووات ساعت توليد ناخالص برق داشته 429243مؤسسات تابع وزارت نيرو حدود 

همچنين مقدار توليـد ناخالص . است توليدشدههاي بخاري  درصد آن در نيروگاه 32که بيش از 

شده در نقطه تحوي  انرژي به شبكه انتقال يا توزيع نيرو و  يگير اندازه  انرژي برق ماش) برق

درصـد  9/2، نسبت بـه سال گذشته (باشد هاي توليد برق م  مولدها و نيروگاهمصرف داخل  

. افزايش داشته است
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4931ايران در آيينه آمار  آب و برق

ها براي توليد برق  ميليون ليتر گازوئي  در نيروگاه 6281 مجموع در 4931در سال    

همچنين . داشته است کاهشدرصد  1/94است که نسبت به سال قب  از آن حدود  دهش مصرف

 افزايشدرصد  1/46و  گاز طبيع  داشته  کاهشدرصد  9/92حدود در نفت کوره  مصرف

ش نسبت به سال افزايدرصد  2/9حرارت  با  هاي نيروگاه در همين سال بازده. استداشته 

 .رسيده استدرصد  1/98ماقب  به 
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آب و برق 4931ايران در آيينه آمار 

درصد نسبت به سال گذشته به  8/9به ميزان  کاهش با انرژي برق تلفات  4931در سال 

 . ساعت رسيده است کيلوواتميليون  99238

مـدار بـوده کـه در     کيلـومتر  22223در اين سـال   کيلووات 122برق  انتقال خطو  طول      

 292بـرق   انتقـال  طـو  در ايـن سـال خ  . داشـته اسـت   افـزايش درصـد   4مقايسه با سال قب  

. مدار رسـيده اسـت   کيلومتر 92863درصدي مواجه بوده و به عدد  1/2نيز با افزايش  کيلووات

 ،ايـم  بـوده نسـبت بـه سـال قبـ      شاهد افزايش  4931در مورد خطو  فوق توزيع نيز در سال 

ارقام درصدي به  8/2و  3/2 افزايشبا  کيلوولت 66 و 69و  کيلوولت 492اي که خطو   گونه به

 .اند مدار رسيده کيلومتر 18326و  29216

درصد مشترك  4/84، 4931مشترك برق در سال نفر  66هزار و  894ميليون و  92 از      

درصد مشترك  6/2درصد مشترك کشاورزي و  4/4درصد مشترك عموم ،  3/1خانگ ، 

ف مصارف خانگ ، صر شده فروختهدرصد از برق  3/99همچنين در ايـن سال . اند صنعت  بوده

درصد روشناي  معابر  8/4درصد عموم  و  8/3درصد کشاورزي،  3/43درصد صنعت ،  8/94

 .شده است

داراي برق ( ميليون خانوار روستاي  9/1حدود)روستا  36482، تعداد 4931در پايان سال       

. درصد افزايش داشته است 3/2بوده که نسبت به سال قب  

 گازوييل

%5 
 نفت كوره
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1594: سهم سوخت مصرفی نيروگاه ها در توليد برق  
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4931ايران در آيينه آمار  آب و برق

ترين  هاي تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي بيش ترتيب استان به 4931در سال     

از  درصد 2/12 درمجموعکه اين چهار استان  ،ميزان فروش برق در نقا  شهري را دارا بودند

 و کهگيلويه و بويراحمد خراسان شمال ، ايالم، که درصورت  .باشند فروش برق کشور را دارا م 

 .اند به خود اختصاص داده رامصرف برق کشور  ازد درص 3/2تنها  خراسان جنوب 

 55/3%خانگی 

 2%ساير  

 روشنايی معابر

 %1/5 

 51/5%صنعتی  

 13/9% كشاورزي 

 11%عمومی 

1594: توزيع مقدار فروش برق برحسب نوع مشترك
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 4931ايران در آيينه آمار  ساختمان و مسكن 

 ساختمان و مسکن

مستقيم و غيرمستقيم از يكديگر تأثير  صورت بهرشد اقتصادي  و توسعه بخش مسكن

 افزوده ارزشتشكي  سرمايه ثابت و رشد  صورت بهمسكن  ساخترونق در بخش  ،پذيرند م 

از سوي ديگر تأمين مسكن در چند دهه اخير يك  . صاد کالن تأثيرگذار استساختمان بر اقت

افزايش جمعيت، . کشور بوده است مدادر  کمخانوارهاي به ويژه از معضالت اقشار گوناگون 

ار مسكن را حادتر کرده است لذا ورود به باز ،مسكن ملك  داشتن جاذبه و تماي  به شهرنشين 

ترين نيازهاي جامعه، از وظايف  است که  يك  از اساس  عنوان بهپاسخگوي  به تقاضاي مسكن 

تالش در جهت اين . سازد ريزي و تأمين آن مجبور م  ها را به دخالت اساس  در برنامه دولت

 . طلبد هاي مؤثر در بخش مسكن و ساختمان را م  الزام، شناخت جامع از مؤلفه

مترمربـع مسـاحت    هـزار  62938اختمان  بـا  پروانه س هزار فقره 422حدود 4931در سال      

ها صادر شده است که نسـبت بـه سـال قبـ  بـه       توسم شهرداري براي احداث ساختمان زمين

درصـد   89 بـيش از  ذکـر اسـت کـه   شـايان  . داشـته اسـت   کاهشدرصد  18/8و  12/2ترتيب 

 .باشد هاي صادر شده مربو  به واحدهاي مسكون  م  پروانه
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 ساختمان و مسكن                                                                4931ايران در آيينه آمار 

هاي  گذاري بخش خصوص  در نقا  شهري براي ساختمان مايهسر 4931در سال     

که نسبت به سال قب ميليارد ريال بوده  824114 حدود شده تكمي و  تمام نيمه، شده شروع

 .دهد را نشان م  کاهشدرصد  16/49

 43462و  46832، 12341بـه ترتيـب بـا     اراكشهرهاي تهران، اصـفهان و   4931در سال     

هزار ريال  3368و  3628، 9261به ترتيب با  يزدو  ايالمترين قيمت و ياسوج،  ر ريـال بيشهزا

هـاي  در بنگـاه شده معاملهکمترين قيمـت متوسم يـك متـرمـربع زيربناي واحدهاي مسكون  

به ترتيب با  قزوينهمچنين در اين سال شهرهاي تهران، کرج و . اند معامـالت ملكـ  را داشتـه

به ترتيب بـا   ياسوجو  يزد ،يالماترين قيمت و شهرهاي  ريال بيش 86282و  32438، 244226

ماهانـه بـه ازاي يـك     بهـاي  اجارهريـال کمتريـن قيمـت متوسـم  28922و  23626، 23922

بيـن موجــر و مسـتأجر در    منعقدشدهزيربناي واحدهاي مسكون  را در قـراردادهـاي  مترمربع

 .اند   داشتههاي معامالت ملك بنگاه

اند و  حداق  داراي برق و توالت بوده ،درصد از واحدهاي مسكون  33بيش از  4932در سال     

 22/2اند و تنها  و حمام بوده کش  لوله آبحداق  داراي آشپزخانه،  ها آندرصد  32بيش از 

درصد از ک  واحدهاي مسكون  در کشور حداق  داراي دستگاه حرارت و برودت مرکزي 

 .اند دهبو
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 4931ايران در آيينه آمار  ساختمان و مسكن 

هـاي سـاختمان  صـادر شـده در نقـا  شـهري بـراي احـداث پروانـه  4931در سال    

ترين سهم را به خود اختصـاص داده اسـت و    بيش درصد 38/92با  طبقه يكساختمان 

 و بيشـتر  طبقـه پنج هاي  ساختمانو  درصد 38/23با طبقه  دوهاي  ساختمان آن از  پس

 .اند ا داشتهرهاي ساختمان  صادر شده  درصد پروانه ينباالتر درصد 32/48با 
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 ساختمان و مسكن   4931ايران در آيينه آمار 
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 4931ايران در آيينه آمار  بازرگاني و هتلداري 

 و هتلداري بازرگانی

المللـ  گفتـه    کاال يا خدمات داراي ارزش فراسـوي مرزهـاي بـين    دادوستد بهبازرگان  خارج  

تاريخچـه  . دباشـ  شود که در بسياري از کشورها نمايانگر ميزان توليـد ناخـالص داخلـ  مـ      م 

  .از جاده ابريشم و جاده کهربا آغاز گرديده است دادوستد گونه اين

هزار ميليارد ريـال   2988بيش از  4931مبادالت بازرگان  خارج  کشور در سال  ارزش ک    

الزم  .دهـد  تشكي  م  غيرنفت درصد آن را صادرات  8/18درصد آن را واردات و  2/34 که بوده

 بـه ترتيـب   4939و واردات نسبت به سـال   غيرنفت مبادالت، صادرات  به ذکر است ارزش ک 

. افزايش داشته است 2/22%و کاهش  3/49% ،افزايش %2/2

 واردات

 هزار ميليارد ريال 4229ميليون تن انواع کاال، به ارزش حدود  2/93حدود ، 4931در سال 

 . هاي گمرک  وارد کشور شده است طريق پايانه از
 

 1594 :منتخب داراي بيشترين سهمواردات برحسب كشورهاي مبدأ  ارزشسهم 

 ارزش واردات درصد کشور

 23/23 ................................................................................................................................... چين

 39/48 ......................................................................................................... امارات متحده عرب 

 86/8 .................................................................................................................... کرهجمهوري 

 24/8 .................................................................................................................................. ترکيه

 88/3 .............................................................................................................................. سوئيس

 32/3 ..................................................................................................................................... هند

 93/1 .................................................................................................................................. آلمان

 22/2 .................................................................................................................................. ايتاليا

 83/4 ................................................................................................................................ فرانسه

 88/4 ................................................................................................................................... هلند

 13/4 .................................................................................................................................. برزي 

 12/4 .............................................................................................................. فدراسيون روسيه

۹۱



 بازرگاني و هتلداري                                                              4931ايران در آيينه آمار 

 (دنباله) 1594 :منتخب داراي بيشترين سهمواردات برحسب كشورهاي مبدأ ارزش سهم 

 ارزش واردات درصد کشور

 86/2 ............................................................................................................................... انگلستان
 82/2.......................................................................................................................................  ژاپن
 84/2 ................................................................................................................................... بلژيك
 68/2 .................................................................................................................................... مالزي
 62/2 .................................................................................................................................... تايلند

 33/2 ............................................................................................................................... پاکستان
 32/2 ..................................................................................................................................... سوئد
 13/2 ................................................................................................................................... اتريش
 18/2 ................................................................................................................................... اسپانيا
 13/2................................................................................................................................  دانمارك
 11/2 ................................................................................................................................. اوکراين

 .گمرك جمهوري اسالم  ايران  -مأخذ

ك ، ادوات برقـ  و  و وساي  مكـاني  آالت ماشين»، گروه گروه کاال 24ذکر است از بين  شايان    

هاي ضبم و پخش صوت و تصـوير   هاي ضبم و پخش صوت، دستگاه اجزا و قطعات آن، دستگاه

ترين سهم ارزش ريال  درصد بيش 49/26با  «ها تلويزيون، اجزا، قطعات و متفرعات اين دستگاه

 . باشد از ک  واردات را دارا م 
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 (غير نفتی)صادرات  واردات

هزار ميليارد ريال كشور( غيرنفتی)واردات و صادرات 
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 4931ايران در آيينه آمار  بازرگاني و هتلداري 

صتادرات 

 غيرنفت ميليون تن انواع کاالهاي  31 حدود، 4931اي موجود، در سال اساس آخرين آماره بر

هاي گمرک  به خارج از کشور صادر شده  از طريق پايانه هزار ميليارد ريال 4463به ارزش 

درصد افزايش  2/22و  6/41به ترتيب  4939مقدار و ارزش اين کاالها نسبت به سال . است

 . داشته است

محصوالت  ،درصد 81/93گروه کاال، محصوالت معدن  با  24بين  ذکر است از شايان     

از  شده ساختهمواد پالستيك  و اشياء درصد،  19/43صنايع شيمياي  يا صنايع وابسته به آن با 

محصوالت نبات  با و درصد  3/8 با ها آنفلزات معمول  و مصنوعات ، درصد 22/42با  ها آن

.  باشند از کاالهاي صادرات  را دارا م  ترين سهم ارزش ريال  بيش درصد 93/8

منتخب داراي بيشترين برحسب كشورهاي مقصد غيرنفتی  صادراتارزش سهم 

 (درصد)                                                                                                    1594:سهم

 ارزش صادرات درصد کشور

 98/43 ..................................................................................................................................................................................................................................... چين

 94/48 ....................................................................................................................................................................................... امارات متحده عرب 

 32/43 ................................................................................................................................... عراق

 12/8 .................................................................................................................................................................................................................................. ترکيه

 82/6 ........................................................................................................................................................................................................................................هند

 32/6 .......................................................................................................................................................................................................................افغانستان

 24/9 ...................................................................................................................................................................................................................................... ژاپن

 29/2 ......................................................................................................................................................................................................................................... کره

 82/4 .................................................................................................................................................................................................................ترکمنستان

 82/4 ......................................................................................................................................................................................................................... .پاکستان

 69/4 .................................................................................................................................................................................................................................. .ايتاليا

 64/4 ................................................................................................................................................................................................................................... افريقا

 33/2 ................................................................................................................................................................................................................................... عمان

 82/2 ................................................................................................................................................................................................................................... آلمان

 .گمرك جمهوري اسالم  ايران  -مأخذ

۹۳



 بازرگاني و هتلداري          4931ايران در آيينه آمار 

، روند 4931و امالك کشور در سال  اسناد ثبت از سوي سازمان شده  ارائههاي آمار بر اساس    

 4939هزار فقره در سال  46234از  معامالتدهنده کاهش  نشان ،در دفاتر ثبتمعامالت ثبت 

درصدي ثبت  46 رشد هشکا شاهد که طوري  به. باشد م  4931هزار فقره در سال  49324به 

 .باشيم معامالت در دفاتر مذکور م 
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 4931ايران در آيينه آمار  حمل و نقل و انبارداري   

 نقل و  حمل

و  پيداکردهتري  يك  از نيازهاي اوليه انسان  که با توسعه اقتصادي و اجتماع  دامنه گسترده

 . است  ونق حم ، مسئله آيد م امروزه خود يك  از مظاهر تمدن به شمار 

هاي صحيح  به دلي  اتخاذ روش يافته توسعهدر حقيقت جهش اقتصادي کشورهاي  

زياد است که  قدري به ونق  حم هاي اقتصادي نيز، اهميت  در ديدگاه. بوده است ونق  حم 

اي آن را کالبد توسعه اقتصادي و برخ  ديگر چون ستون فقرات توسعه تلق  نموده و به  عده

بدين معنا که رشد . باور دارند ونق  حم متقاب  بين رشد و توسعه اقتصادي و  وجود عملكردي

حائز اهميت است و توسعه شبكه  ونق  حم و توسعه اقتصادي در ايجاد يك سيستم مطلوب 

. گذارد ثير م أنيز در رشد و توسعه اقتصادي هر کشور ت ونق  حم 

؛ آيد م در زندگ  اجتماع  انسان به شمار  هاي مؤثر يك  از اهرم نيز ارتباطاتهمچنين       

آنچه . توان تلق  کرد اي نم  هاي گوناگون امر ساده هعنقش ارتباطات را در جريان توسعه جام

يك پديده متحول و مهم در جوامع بشري نمود عين  يافته و به ديگر سخن  صورت به اکنون هم

است که بايد آن را شك  اي ديدهپ، قرار دادهاجتماع  را تحت تأثير خود  هاي کنشهمه 

.هاي ارتباط  بشر نخستين تا به امروز دانست شبكه يافته تكام 

پيشرفته را در خدمت اين پديده نهاده و بر پيچيدگ  و تعميم کاربرد  فناوريدنياي امروز 

اساس  هاي دگرگون براي ايجاد  توسعه درحالاکثر کشورهاي  که طوري بهآن افزوده است؛ 

 .دنگير به کار م  شايستهارتباط  را به نحو  فناورياي خود  راي تحقق اهداف توسعهب

۹۷



 و انبارداري حمل و نقل     4931ايران در آيينه آمار 

 زمينی نقل و  حمل

      آهن راه

کيلومتر بوده  49918( تجاري-اصل ، مانوري و صنعت )آهن  طول خطو  راه 4931در سال 

سال تعداد  همچنين در اين .داشتـه است افزايشدرصد  4که نسبت به سال گذشته در حدود 

 قب درصد نسبت به سال  1/4هزار نفر بوده که  21139 آهن راهشده از طريق  جا جابهمسافر 

ريل   ونق  حم  به وسيلهشده  جا جابهميزان بار  4931داشته است، همچنين در سال  کاهش

 .داشته استافزايش درصد  2 قب هزار تن بوده که نسبت به سال  93618

 اي جاده نقل و  حمل

که نسبت به سال قب  کيلـومتر بوده  86466کشور بين شهري  هاي راهطـول  4931در سـال 

 8/2 کاهشهاي روستاي  با  طول راهمذکور همچنين در سال  درصد افزايش داشته است 9/2

 .کيلومتر رسيده است 428933به رقم  قب نسبت به سال درصدي 
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خطوط راه آهن طول
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 4931ايران در آيينه آمار  حمل و نقل و انبارداري   

 (كيلومتر)                                        1591-1594 :وركشبين شهري  ( 1)هاي  راهطول  

جمعسال

4932 ...................................................................................................................... 83823 

4934 ...................................................................................................................... 84614 

4932 ...................................................................................................................... 83629 

4939 ...................................................................................................................... 83839 

1594 .................................................................................................. 51111 

 .شام  آزاد راه، بزرگراه، راه اصل ، راه فرع  و راه درون شهري است  (4
 .وزارت راه و شهرسازي  -مأخذ

(كيلومتر)  1591-1594  (1) يیروستا  هاي  راه طول 

جمع سال

4932 .......................................................................................................................... 426269

4934 .......................................................................................................................... 423283

4932 ...................................................................................................................... 423391 

4939 .......................................................................................................................... 492228

1594 ...................................................................................................... 175593

 .باشد شام  آسفالته و شوسه م   (4
 .وزارت راه و شهرسازي  -مأخذ

۹۹



 و انبارداري حمل و نقل                                                         4931ايران در آيينه آمار 

گذاري  هزار وسيله نقليه موتوري در کشور شماره 348ميليون و  4حدود  4931در سال      

 .دهد نشان م  کاهشدرصد  9/43شده است، که نسبت به سال قب  

 بوده استهزار نفر  33868معادل  4931درون استان  در سال  جاشده جابهتعداد مسافر      

 جاشده جابهاد مسافر در اين سال تعد. درصد کاهش داشته است 8/6که نسبت به سال قب  

داشته  کاهشدرصد  8/1که نسبت به سال قب   بوده استهزار نفر  83284معادل  استان  برون

 .است

 

 11/1%سواري 

موتور سيکلت 

%79/5 

وانت و كاميونت 

%3/7 

 4/1%ساير 

1594: انواع وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت  شماره گذاري شده
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1594: جاده اي تعداد مسافر جابه جا شده درون استانی و برون استانی توسط انواع وسايل نقليه
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 4931ايران در آيينه آمار                                                       حمل و نقل و انبارداري   

 آبی        نقل و  حمل

تن  4222ميزان کاالهاي تخليه و بارگيري شده در بنادر بازرگان  توسم شناورهاي با ظرفيت  

درصد از ميزان  4/19ميليون تن است که  69و  38ترتيب  به 4931تر کشور در سال  و بيش

. باشد م  غيرنفت درصد از ميزان بارگيري مربو  به کاالهاي  2/62تخليه و 

 هوايی        نقل و  حمل

شده است که  جا جابههاي کشور  ميليون مسافر از طريق فرودگاه 29بيش از  4931در سال 

سفر داخل  از  ميليون 48همچنين بيش از . داشته است افزايشدرصد  9/9 قب نسبت به سال 

. داشته است افزايشدرصد  3/1که نسبت به سال قب   شده انجامکشور  هاي فرودگاهطريق 

به ترتيب  فارسهاي تهران، خراسان رضوي و  است در سفرهاي داخل ، استان ذکر شايان

 .اند داشته 4931مسافر ورودي و خروج  را در سال  ترين بيش
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 تخليه شده غير نفتی تخليه شده نفتی
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 و انبارداري حمل و نقل     4931ايران در آيينه آمار 

     المللی بينحسب پروازهاي داخلی و ها بر فران خروجی و ورودي فرودگاهتعداد مسا

 (هزار نفر)          

سال
وروديج خرو

الملل  بين داخل  جمع الملل  بين داخل  جمع

4932 ............................  22883 46184 1121 22862 46184 1983 

4934 ............................  22839 46633 1498 22891 46633 1283 

4932 ...................................................................................................................... 43688 46648 9282 83648 46648 9224

4939 ............................  22822 48162 3982 22842 48162 3932 

1594 .......................  75354 15737 3557 75341 15737 3794 

 .سازمان هواپيماي  کشوري -مأخذ
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  4931ايران در آيينه آمار  ارتباطات 

 ارتباطات
هاي مهم توسعه کشور است بيشترين توسعه کشورها در دو دهه گذشته  ارتباطات از زيرساخت

تـأثيرات  . انـد  در جوامع  رخ داده است که بيشترين توسعه را در بخش ارتباطات  شـاهد بـوده  
انـد بـا    پـردازان سـع  کـرده    عميق بوده است که نظريـه  هاي اطالعات  و ارتباط  چنان فناوري
 . اي اين تحوالت را تبيين کنند هاي جامعه اطالعات  و جامعه شبكه نظريه
انـداز اقتصـاد دانـش بنيـان      ارتباطات نقش مهم  در تحول اقتصادي کشور به سمت چشم     
يـك فصـ  ،ينه آماريان در آدر نشريه اير 4939از سال با توجه به اين اهميت روزافزون، . دارد

 . جداگانه به بخش ارتباطات اختصاص يافته است
هاي مربو  به حـوزه ارتباطـات و فنـاوري     آمارهاي ارائه شده در اين فص  در مورد فعاليت     

هاي ذکـر   باشد که در زير به تاريخچه مختصري از تهيه آمارها، در هريك از زمينه م  اطالعات
 .شود شده اشاره م 

ت ذيـربم بـه روش ثبتـ  توليـد     اتوسم ادار 4998آمارهاي مربو  به پست که از سال  :پست
در سالنامه آماري کشور منتشر شده  4913توسم مرکز آمار ايران گردآوري و از سال  ،شود م 

توسـم وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات مـورد       4939آمارهاي اين بخش در سـال  . است 
 .ستبازنگري قرارگرفته ا

ت ذيـربم بـه روش ثبتـ     اتوسم ادار 4998آمارهاي مربو  به مخابرات که از سال  :مخابرات
در سالنامه آماري کشور منتشر  4913توسم مرکز آمار ايران گردآوري و از سال  ،شود م  توليد

ت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات    توسـم وزار  4939ين بخش نيز در سـال شده است آمارهاي ا
 .قرار گرفته است مورد بازنگري

. اضافه شده است  اين نشريهبه  4939اطالعات مربو  به اين حوزه از سال : فناوري اطالعات
 .باشد به بعد قاب  احصا م 4932اطالعات آماري در اين خصوص براي سال 

طـرح آمـارگيري از کـاربران اينترنـت در خانوارهـاي کشـور را در       دو بـار   نيـز  مرکز آمار ايران
طـرح  »بـا عنـوان    4932ايـن طـرح در سـال    . آورده اسـت  به اجرا در 4983و  4988ي ها سال

سازمان فناوري »به سفارش « خانوارها و افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات  آمارگيري استفاده
هاي فناوري اطالعـات و ارتباطـات    به عنوان مسئول تدوين نظام پايش شاخص« اطالعات ايران

نيز اين طرح بـا   4931در سال . ه استتهيه و اجرا شد« ي آمار پژوهشكده» کشور و با همكاري
اجـرا  « راد از فناوري اطالعـات و ارتباطـات  ـوارها و افـورداري خانـبرخ ريـطرح آمارگي»عنوان
 .اطالعات اين طرح در اين فص  ارائه شده است برخ  از .ه استشد
باشد کـه از ايـن تعـداد     م  تلفنهزار  91688هاي منصوبه  ، تعداد ک  تلفن4931در سال      

هاي منصوبه و مشغول بكار نسـبت بـه سـال     تعداد تلفن بوده وتلفن مشغول بكار  هزار 92262
 .افزايش داشته است 3/2% هر دوگذشته 
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  4931ايران در آيينه آمار  ارتباطات 

 باشـد،  تعداد ک  خطو  واگذار شده که شام  همراه اول، ايرانس  و رايتـ  مـ    4931در سال 

خـم   هـزار  492833خم دائمـ  و   هزار 48346باشد که از اين تعداد  خم م  هزار 413883

باشـد   مـ  خـم   هزار 83343تعداد ک  خطو  مشغول به کار در همين سال . باشد اعتباري م 

 . باشد خم اعتباري م  هزار 62399خم دائم  و  هزار 41384که از اين تعداد 

خـم   هـزار  83343، 4931مشـغول بكـار در پايـان سـال      هاي همراه تعداد ک  مشترکان تلفن

از ايـن تعـداد بـه ترتيـب     . افـزايش داشـته اسـت    8%بـيش از   باشد که نسبت به سال قبـ   م 

، ، فـارس  هـزار  3223خراسان رضـوي  ،  هزار 3414اصفهان  ،هزار 46334هاي تهران با  استان

هاي همراه را نسـبت بـه سـاير     بيشترين مشترکين تلفن هزار 1381و خوزستان با  هزار 1333

 . اند ها داشته استان

در . باشـد  مـ   3/88%تلفـن همـراه    ساله و بيشتر داراي 6 پوشش جمعيت  4931در سال      

باشد که از اين تعداد  م  خم هزار 8823سال تعداد خطو  پرسرعت اينترنت ک  کشور همان 

 .باشد تجاري م خم  هزار 2681خانگ  و  خم هزار 6414

، خراسـان  خـم  هـزار  892 بـا  ، اصفهانخم هزار 2988هاي کشور، تهران با  از ميان استان     

بيشترين سهم را  خم هزار 139 با و مازندران خم هزار 391 با ، فارسخم هزار 688 با رضوي

. اند در تعداد خطو  پرسرعت اينترنت داشته
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ارتباطات  4931ايران در آيينه آمار 

 

باشد که پهناي بانـد   کيلومتر م  38211ن شهري ، ظرفيت کاب  فيبر تاريك بي4931در سال 

 . باشد گيگابايت بر ثانيه م  1222داخ  کشور  IPو ظرفيت شبكه  318المل   اينترنت بين

 معـادل  ،4931مرسوالت پست  صادره شهري و بين شـهري درون اسـتان  در سـال     مجموع   

هـزار   433414 حـدود هزار مرسوله، تعداد مرسـوالت پسـت  صـادره بـرون اسـتان        428482

هـزار مرسـوله    11814 حـدود به مقصد خارج از کشور  و تعداد مرسوالت پست  صادرهمرسوله 

 . باشند شام  مرسوالت عادي، سفارش ، پيشتاز و بسته ويژه م ذکر شده باشد که مرسوالت  م 
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 تجاري خانگی

1594: تعداد خطوط پرسرعت اينترنت به تفکيك نوع در پايان اسفند
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4931ايران در آيينه آمار بازارهاي مالي    

 بازارهاي مالی

سهام، کاال، يا هر  خريدوفروش مكانشود که ا طالق م   امبازار مال  به مكانيز ،در اقتصاد

 که طوري به .آورد فراهم م اي پايين  با هزينه کنندگان مشارکترا براي  تبادل  قاب محصول 

        . اند داشته يا توجه قاب رشد هاي اخير   گونه بازارها در دهه اين

تجهيز  ،وکار کسبهاي مناسب  صتمد با شناساي  و تأمين مال  فراهاي مال  کار نظام    

، پوشش و متنوع سازي ريسك و همچنين تسهي  مبادالت کاالها و خدمات موجب اندازها پس

هاي  در سيستم ي اکاراز سوي ديگر افزايش . گردند گذاري م  هاي سرمايه گسترش فرصت

 .د ساختمال  منجر به تخصيص بهينه منابع و نهايتاً رشد باالي اقتصادي را فراهم خواه

 پول

، هزار ميليارد ريال 6936حدود به ( پول و شبه پول)، مجموع نقدينگ  4932سال پايان در 

رسيده  هزار ميليارد ريال 42489به حدود  4931و  هزار ميليارد ريال 8821به حدود  4939

و  9/22نسبت به سال قب  به ترتيب  4931و  4939هاي  ط  سال ها آنمقايسه که  ،است

 .دهد را نشان م  رشددرصد  2/92

 (هاي ديداري اسكناس و سپرده)پول  صورت بهدرصد نقدينگ   1/49حدود  ،4931در سال    

دار  گذاري مدت نداز، سرمايها الحسنه پس    ضهاي قر سپرده)شبه پول  صورت بهدرصد آن  6/86و 

. بوده است( و متفرقه

 به بيش از 4932سال پايان نك  کشور در سيستم با نزد غيردولت هاي بخش  سپردهمانده    

هزار  3824حدود  4931و  زار ميليارد رياله 8182 بيش از 4939، زار ميليارد رياله 6264

نسبت به سال قب  به ترتيب  4931و  4939هاي  ط  سال ها آنميليارد ريال بوده که مقايسه 

 .دهد درصد رشد را نشان م  2/94و  9/29
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ارهاي مالي  باز     4931ايران در آيينه آمار 

بابت تسهيالت اعطاي    ها و مؤسسات اعتباري غير بانك  به بانك غيردولت مانده بده  بخش   

حدود  4939،هزار ميليارد ريال 3918حدود  4932در پايان سال عقود اسالم   برحسب

ط   ها آنکه مقايسه هزار ميليارد ريال بوده  8239حدود  4931و هزار ميليارد ريال  6214

درصد رشد را نشان  3/46و  8/46نسبت به سال قب  به ترتيب  4931و  4939هاي  سال

 .دهد م 

 اوراق مشاركت

اوراق  انتشار و فروشهاي سودآور،  استفاده از ابزارهاي مال  جديد و تأمين مال  طرح منظور به

مبل  اوراق  4932پايان سال در  که طوري به ،است شده شروعدر اقتصاد ايران مشارکت 

هزار ميليارد ريال و  4/8حدود  4939هزار ميليارد ريال،  1/19رفته به حدود  مشارکت فروش

 و 4939هاي  ط  سال ها آناست که مقايسه هزار ميليارد ريال رسيده  6/13حدود  4931

را نشان  افزايشصد رد 4/336و  کاهش درصد 6/89نسبت به سال قب  به ترتيب  4931

 . دهد م 
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 پول شبه پول نقدينگی

 هزار ميليارد ريال اسفند ماه نقدينگی در پايان
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4931ايران در آيينه آمار بازارهاي مالي    

بـيش از   4932در اتاق پاياپاي اسناد بانك  تهران در پايـان سـال    شده هدادمبل  اسناد برگشت 

هـزار   348به بـيش از   4932هزار ميليارد ريال و  192بيش از  4934هزار ميليارد ريال،  936

      نسـبت بـه سـال قبـ      4932و  4934طـ  سـال    هـا  آنميليارد ريال رسيده است که مقايسه 

 .دهد زايش را نشان م درصد اف 9/22و  8/22به ترتيب 

 هاي خارجی بدهی

 حـدود  4939، ميليـون دالر  6633حـدود   4932پايان سال  رد هاي خارج  کشور مانده بده 

طـ    هـا  آنکه مقايسـه   ،رسيده استميليون دالر  8186به حدود  4931ميليون دالر و  3428

درصـد   1/16و درصـد کـاهش    9/29نسبت به سال قبـ  بـه ترتيـب     4931و  4939هاي  سال

 . دهد نشان م  افزايش
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ارهاي مالي  باز     4931ايران در آيينه آمار 

 بيمه

بدنه درمان و در سه رشته شخص ثالث،  4931ترين ميزان حق بيمه عايد شده در سال  بيش

نيز  4939که در سال . هزار ميليارد ريال بوده است 3/49 و 3/34 ،8/82 اتومبي  به ترتيب

همچنين . اند حق بيمه عايد شده را به همان ترتيب دارا بودههاي مذکور باالترين ميزان  رشته

هاي شخص ثالث، درمان  به ترتيب در رشته 4931در سال   ترين ميزان خسارت پرداخت بيش

نيز  4939هزار ميليارد ريال بوده است که در سال  6/8 و 8/16، 9/68 به ترتيب بدنه اتومبي و 

 .اند را با همان ترتيب داشته  پرداخت هاي مذکور باالترين ميزان خسارت رشته
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4931ايران در آيينه آمار بازارهاي مالي    

 بورس

 ازنظر 4931هاي مشمول در بورس اوراق بهادار تهران، در سال  شرکت شده معاملهسهام    

 نظر ازميليارد سهم و  221بيش از ، به از آن نسبت به سال قب  افزايشدرصد  3/29تعداد، با 

. هزار ميليارد ريال رسيده است 126 از بيشبه  کاهشدرصد  9/24 مبل ، با
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1594 :حق بيمه عايد شده و خسارت واقع شده بازار بيمه به تفکيك نوع بيمه
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ارهاي مالي  باز     4931ايران در آيينه آمار 

 افزايشدرصد  2/3)ريال  91324برابر  4931ارز در سال  آزادمتوسم نرخ دالر در بازار     

و پوند ( نسبت به سال قب  کاهشدرصد  3/2)ريال  98243يورو برابر ( نسبت به سال قب 

 .ده استبو( نسبت به سال قب  کاهشدرصد  8/4)ريال  32232

 (ريال)     1594:(1)شهر تهران آزاد در بازار( اسکناس)ارزهاي عمده فروش  قيمتمتوسط 

 يورو دالر امريكا ماه
پوند

 انگليس

يكصدين 

 ژاپن

فرانك 

 سوييس

 91128 28386 13842 96282 99989  ................................ فروردين

 93399 99943984423428828363  ............................. ارديبهشت

 93138 99419982963428928483  .................................... خرداد

 93222 26818 34292 96338 92822  .......................................... تير

 91126 26834 34883 96883 99968  ......................................مرداد

 93333 28324 32823 98881 91238  .................................. شهريور

 93322 23222 39298 93964 91682  ......................................... مهر

 93622 23294 39886 98648 93994 ........................................آبان

 96212 23846 31863 93234 96936 ..........................................آذر

 96322 92868 39888 12423 96899 .........................................دي

 93332 92899 34843 93818 93834......................................  بهمن

 93298 92822 13131 98148 91661.....................................  اسفند

 .متوسم قيمت فروش ارز در دوره هاي مورد نظر اين جدول برحسب روزشمار محاسبه گرديده است(4
 .بانك مرکزي جمهوري اسالم  ايران  -مأخذ
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4931ايران در آيينه آمار امور قضايي و انتظامي

 انتظامیقضايی و امور 

 تشكيالت قضاي باشد که  اي م  اطالعات آماري مربو  به امور قضاي  داراي محدوده گسترده
ها، تصادفات و کشف انواع مواد  هاي مختومه در دادگاه ، پروندهدر يك سال شده واقعانواع جرايم 

جع رسيدگ  به اختالفات در در حال حاضر مر. گيرد را در برم  بزهكاري نوجوانان و مخدر
باشد  هاي عموم ، تجديدنظر، انقالب، دادسراها و شوراهاي ح  اختالف م  سراسر کشور دادگاه

 .هاي تابعه داير هستند شهرستان ها و که در تمام  مرکز استان

 امور انتظامی
ايران  فقره پرونده در حوزه استحفاظ  نيروي انتظام  جمهوري اسالم  2831 ،4939در سال 
و صـدمه،   وجـرح  ضـرب ، اتفـاق  هاي  مختلف از قبي  قت  عمد و غير عمد، مرگ هاي با موضوع

الزم بـه   ،به ثبت رسيده است عمدي تهديد، اجبار و اکراه، تظاهر به چاقوکش  و مسموم کردن
از ميـان  . باشـد  شام  موارد ناش  از تصادفات وساي  نقليه نم ذکر است ضرب و جرح و صدمه 

بـه ترتيـب   ، تهديـد  و اتفاق  هاي مرگجرح و صدمه،  و به ترتيب ضرب شده تشكي هاي  هپروند
ذکـر اسـت    شايان. اند ترين تعداد را به خود اختصاص داده بيش  6924 و 41494، 411224با 

 .اند شده دستگيرنفر هزار  98بيش از جرايم  ک در رابطه با 
توسم نيـروي انتظـام  جمهـوري اسـالم       مورد سرقتهزار  863بيش از  4931در سال      

سـاير  ايران به ثبت رسيده است که به ترتيب سرقت لوازم خودرو و يا وساي  داخ  آن، سرقت 
تـرين سـهم را بـه خـود      بيش 88414و  462638، 299891به ترتيب با  منازلو سرقت  موارد

 . اند دادهاختصاص 
انواع مـواد   کيلوگرم 622بيش از  4931سال  براساس گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر در     

تـرين مـواد مخـدر بـه ترتيـب در       بـيش . هاي کاشف، کشف گرديده اسـت  مخدر توسم سازمان
و در همـين رابطـه    شـده   کشـف  اصفهان هرمزگان و کرمان،سيستان و بلوچستان، هاي  استان
  .اند شده دستگيرهزار نفر  933بيش از 
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 امور قضايي و انتظامي    4931ايران در آيينه آمار 

نسبت به سال قب   افزايشدرصد  9/39هاي درون شهري با  ادفتعداد تص 4931در سال       
 ،درصد تصادفات منجر به فوت 9/4هزار فقره رسيده است که از اين تعداد  941 بيش ازبه 
 .درصد منجر به خسارت بوده است 9/98درصد منجر به جرح و  1/62

نسبت به سال قب   افزايشدرصد  6/93که با  توان گفت نيز م  شهري بروندر مورد تصادفات 
 39درصد تصادفات منجر به فوت،  4/8هزار فقره رسيده است که از اين تعداد  498به بيش از 

 .درصد منجر به خسارت بوده است 3/93درصد منجر به جرح و 
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 4931ايران در آيينه آمار بهزيستي و تأمين اجتماعي   

 بهزيستی و تأمين اجتماعی

و ( اي غير بيمه)ت  و تأمين اجتماع  در قالب خدمات حمايت  هاي مربو  به بهزيس فعاليت

 . گيرد ها و مراکز متعدد دولت  و غيردولت  انجام م  اي توسم سازمان بيمه

 (اي غير بيمه)خدمات حمايتی 

 بخش  تواناي و ساير خدمات اجتماع  و  هاي مددکاري، مشاوره اي از تدابير و فعاليت مجموعه

و ارتقاي سطح زندگ  آسيب  مدادر کمهاي  تأمين نيازهاي اساس  گروه منظور بهاست که 

هاي فعال در اين زمينه  سازمان. گيرد ديدگان جامعه، خانوارهاي شاهد و جانبازان صورت م 

، بنياد شهيد و امور ايثارگران (ره)سازمان بهزيست  کشور، کميته امداد امام خمين  : از عبارتند

 . وري اسالم  ايرانجمه احمر هاللو جمعيت 

تعداد مراکز دولت  و غير دولت  تحت پوشش معاونت اجتماع  سازمان بهزيست  کشور که     

باشد در سال  هاي اجتماع  و مهد کودك م  سرپرست، آسيب شام  نگهداري کودکان ب 

داشته  کاهشدرصد  6/2که نسبت به سال قب  از آن حدود  بودهواحد  46131تعداد  4931

حدود يك  4931کننده از اين خدمات در سال  همچنين تعداد مددجويان استفاده. است

يافته  کاهشدرصد  3/49هزار نفر بوده است که نسبت به سال قب  از آن حدود  662ميليون و 

. است
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بهزيستي و تأمين اجتماعي                                                   4931ايران در آيينه آمار 

تحت پوشش هاي توليدي حمايت  دولت  و غيردولت   آموزي و کارگاه روزانه، حرفهتعداد مراکز 

واحد بوده است که  4243تعداد  4931در سال   سازمان بهزيست  کشور بخش توان معاونت

 در اين سال همچنين. يافته است افزايشدرصد  6/8به سال گذشته آن حدود  تاين رقم نسب

نفر بوده است که نسبت به سال گذشته  93688اين خدمات کننده از  تعداد مددجويان استفاده

 . است يافتهدرصد افزايش  3/3

جمعيت کشور برابر با  4932سرشماري عموم  نفوس و مسكن در آبان  براساس     

که در مقايسه با سرشماري عموم  نفوس و ( زن 6/13%مرد و  1/32%)نفر بوده  83413663

 .   درصد بوده است 23/4متوسم رشد ساالنه جمعيت معادل  4983مسكن آبان 

هـزار نفـر از جمعيـت کشـور  هجدهو  ميليون يكحدود  سـرشمـاري براساس نتايج اين   

را مـردان تشكيـ   ها آندرصــد  6/62داراي حداقـ  يك نـوع معلوليـت هستنـد که 

درصـد معلـوليــن کشــور فقـم داراي يك نــوع  84 حدودذکر است  شايان. دهنــد م 

 .معلـوليــت هستـنــد

بيش از يك ميليون  ،(ره)مام خمين واحد امداد در کميته امداد ا 4423، 4931در سال     

که به . اند هزار مددجو را مورد حمايت قرار داده 334و ميليون 9هزار خانوار و بيش از  391

 . يافته است کاهشدرصد  9/4و درصد افزايش  8/2ترتيب نسبت به سال گذشته 

شش بنياد شاهد تحت پو هايخانوارنفر از اعضا  822هزار و  124بيش از ، 4931در سال    

 نفر 296681و  نفر والدين جانباز 463282اند که از اين تعداد  شهيد و امور ايثارگران بوده

هزار جانباز تحت پوشش بنياد شهيد و  361حدود همچنين . باشند م  همسر و فرزندان جانباز
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 4931ايران در آيينه آمار  بهزيستي و تأمين اجتماعي    

صد در 2/92درصد جانبازي،  23ها جانبازان تا  درصد آن 82/38 که اند امور ايثارگران بوده

 34/1 ،درصد جانبازي 12-13ها داراي  درصد آن 3/1 ،درصد جانبازي 23-93ها داراي  آن

 . باشند ازي م بندرصد جا 82درصد جانبازان، داراي  8/4درصد جانبازي و  32 – 63درصد، 

، اي جاده ،سوزي، برف و کوالك آتش، تعداد حوادث طبيع  اعم از زلزله، سي ، 4931در سال   

صاعقه، طوفان، گردو ريزش آوار، حوادث شهري، رانش زمين، ساحل ،  -، درياي  اقليم -جوي

از سوي جمعيت  شده ارائهکه تحت پوشش خدمات  ،صنعت ، کارگاه ، کوهستان و هواي غبار، 

 .است رسيدهمورد  28116،  اند قرارگرفتهجمهوري اسالم  ايران  احمر هالل

 ها ين و مصدومين در اثر وقوع آنو مجروم داده رختعداد زلزله و سيل 

 سال

سي  زلزله

 تعداد حادثه

 (مورد) 

تعداد مجروحين 

 (نفر)و مصدومين 

 تعداد حادثه

 (مورد)

تعداد مجروحين و 

 (نفر)مصدومين 

4932 ........................................  213296886228

4934 ........................................  2484383633382

4932 ........................................  423292122162

4939 ........................................  429193183212

1594 .................................  117 27 237 531

 .جمهوري اسالم  ايران احمر هاللجمعيت  -مأخذ
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بهزيستي و تأمين اجتماعي     4931ايران در آيينه آمار 

 (اي بيمه)خدمات حمايتی 

 يها به صورتگيرد،  کارفرما و دولت شك  م  ،شده مهيبمشارکت  بر اساساي که  خدمات بيمه

،  ازکارافتادگاي شام  بيمه درمان ، بازنشستگ ،  خدمات بيمه. ديآ  درممختلف به اجرا 

هاي  سازمان. مندي است ز کار، فوت، ايام بارداري و کمك هزينه عائلهبيكاري، حوادث ناش  ا

کشاورزان، اجتماع  بيمه  صندوقسازمان تأمين اجتماع ، : از تندعبارفعال در اين زمينه 

 .و سازمان بازنشستگ  کشوري سالمت ايرانسازمان بيمه روستاييان و عشاير، 

 بيش از حت پوشش سازمان تأمين اجتماع  بههاي ت کارگاه، تعداد 4931در پايان سال      

 يافتهکاهش  درصد 3/2حدود  ،4939هزار کارگاه رسيده که نسبت به سال  241و  ميليون يك

 .است

 93 حدوداصل  و تبع  سازمان تأمين اجتماع   شدگان مهيبدر پايان سال مذکور ، تعداد     

 1/2که نسبت به سال گذشته حدود  رسيده( تبع  62%اصل  و  98%)هزار نفر  336ميليون و 

 . درصد افزايش يافته است

ناش  از کار تحت پوشش اين سازمان  دهيد بيآس شدگان مهيبهمچنين در اين سال تعداد     

 .نفر رسيده است 886هزار و  48و به  يافته کاهشدرصد نسبت به سال گذشته  8/2
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 4931ايران در آيينه آمار بهزيستي و تأمين اجتماعي   

ک  جمعيـت کشـور تحـت پوشـش سـازمان تـأمين        از درصد 4/33حدود ، 4931در سال     

يزد،   هاي بوشهر، اند که به ترتيب در استان بوده (ريبگ يمستمر 49% و شده مهيب 88%)اجتماع  

آذربايجـان  ، هرمزگـان  ،البـرز  ،مازندرانخوزستان،  قم،مرکزي، ، قزوين ،اصفهان ،تهرانسمنان، 

درصـد جمعيـت اسـتان     32تـر از   بيش و خراسان جنوب  زنجان ،، چهارمحال و بختياريشرق 

 .تحت پوشش سازمان تأمين اجتماع  هستند

در (  92%کمتر از )ذکر است که کمترين افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماع   شايان

 .باشد م سيستان و بلوچستان  استان

و تبعـ   اصل   صورت به شده مهيبهزار نفر  163ميليون و  98بيش از ، 4931در پايان سال     

 هـا  آنهـزار نفـر    888ميليون و  3بيش از اند که  بوده سالمت ايرانتحت پوشش سازمان بيمه 

 33ون و يـ ميل 3، بـيش از  هزار نفر تحت پوشش بيمـه ايرانيـان   426بيش از کارکنان دولت و 

هزار نفر روسـتاييان و   823ميليون و  24هزار نفر تحت پوشش بيمه همگان  سالمت،  بيش از 

 .باشند هزار نفر از ساير اقشار جامعه م  692و  ميليون يكز بيش ا

.باشد شاغ  آزاد، بافندگان، رانندگان، اختياري، کارگران ساختمان  و ساير م مرف و حشدگان  شام  بيمه  (4)

 1/1%توافقی 

 15/2%اجباري 

 1/4%بيکاري 

بيمه هاي خاص 

%75/5 

بيمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی بر حسب نوع 

1594بيمه در پايان اسفند 
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بهزيستي و تأمين اجتماعي     4931ايران در آيينه آمار 

هزار نفر تحت پوشش صندوق بيمه  898ميليون و  1از  ، بيش4931در پايان سال     

 126اند که از اين تعداد بيش از يك ميليون و  اجتماع ، کشاورزان، روستائيان و عشاير بوده

    . اند هزار نفر تبع  بوده 944ميليون و  9هزار نفر اصل  و بيش از 

بيش از تگ  کشوري سبگير صندوق بازنش تعداد ک  مشترکان حقوق 4931در پايان سال  

جديد،  ريبگ حقوقنفر  34و  هزار 14حدود هزار نفر بوده که از اين تعداد،  288و  ميليون يك

 .است 4931مربو  به سال 

بيمه همگانی 

 75/2%سالمت 

 1/5%ايرانيان 

كاركنان دولت 

%13/1 

 31/2%روستائيان 

 4/7%ساير اقشار 

بيمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان بيمه سالمت 

1594ايران برحسب نوع بيمه در پايان اسفند 
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4931ايران در آيينه آمار     آموزش

 آموزش

 :شود م   تقسيم  و عال   عموم   دو بخش  ور، بهدر کش  رسم   آموزش

  اي و حرفه  و فن   ، متوسطه عموم  ، راهنماي  ابتداي   هاي دوره  شام   عموم   آموزش

 . است  پرورش و  آموزش  با وزارت  آن  اجراي  باشد و مسئوليت م 

  ورودي  در آزمـون   فقيـت و مو  ديـپلم   از اخـذ مـدرك    پـس  هـا،  دبيرسـتان   التحصيالن فار  

، کارشناسـ  کارشناسـ    کـاردان ،   سطوح  شام   کنند که را آغاز م   عال   ها، تحصيالت دانشگاه

 .است  و تخصص   اي حرفه  ارشد و دکتراي

و   ، تحقيقات علوم  وزارت  به  وابسته  عال   ها و مراکز آموزش بر دانشگاه  عالوه  است، ذکر انيشا

آزاد   ، دانشگاه (... و  رانتفاعيغدولت ،علم  کاربردي،پيام نور و  يها دانشگاهشام  ) فناوري

  اقدام  عال   در سطوح  آموزش   خدمات  دانشجو و ارائه  پذيرش  به  طور مستق  نيز به  اسالم 

 .کند م 

 آموزش عمومی

و  4983 ،4983 ،4963، 4933هاي  سالعموم  نفوس و مسكن بر اساس نتايج سرشماري 

 ،8/81 ، 2/84،  3/38ميزان باسوادي مردان به ترتيب  تر ساله و بيش 6در جمعيت  4932

 23/84و  2/81،9/82 ، 4/32 ، 3/93ميزان باسوادي زنان به ترتيب  درصد و 1/88و  8/88

 . بوده استدرصد 

هاي روزانه و  هدر دور 4931ـ33سال تحصيل  در ، پرورش و  آموزشاساس آمار وزارت  رب  

هزار نفر در  84ميليون و  9هزار نفر در مقطع ابتداي ،  122ميليون و  8حدود ، بزرگسال

 دوره دومهزار نفر در مقطع متوسطه  628ميليون و  2 بيش از و متوسطه دوره اولمقطع 

پيش دبستان در دوره از آموزش هزار نفر  688همچنين، حدود  .اند تحصي  بوده به مشغول

  .اند خوردار شدهبر
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 آموزش    4931ايران در آيينه آمار 

ابتداي ، ( بزرگسالروزانه و )هاي تحصيل   دورهآموزان  از ک  دانشتحصيل ، سال همين در   

. دهند درصد را دختران تشكي  م  8/18و  3/18،  3/18متوسطه به ترتيب  و راهنماي 

 پيش دبستانی

 %4/9 

 35/3%ابتدايی  
متوسطه دوره    

 77/1%اول  

متوسطه دوره  

 19% دوم 

آموزش استثنايی 

 %1/3 

1595-94آموزان به تفکيك دوره هاي تحصيلی در سال تحصيلی  دانش
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4931ايران در آيينه آمار     آموزش

و به دوره سوادآموزي،  افتهيرييتغدآموزي نظام آموزش  سازمان نهضت سوا 4932از سال  
هاي جديد را با  دورههزار نفر 248بيش از  4939در سال  .است شده  يتبدانتقال و تحكيم 
. اند موفقيت گذرانده

 آموزش عالی
هزار نفر بوده  918ميليون و  1 بيش از، تعداد دانشجويان کشور 4931-33در سال تحصيل  

از اين تعداد . داشته است کاهشدرصد  1/3ل  قب  از آن نسبت به سال تحصي است که
 . کنند تحصي  م  در دانشگاه آزاد اسالم  ها آندرصد  9/98 حدود دانشجو
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 هزار نفر 1594-93: دانش آموزان به تفکيك دوره هاي تحصيلی

۱۳۳



 آموزش    4931ايران در آيينه آمار 

ها و  دانشگاه هآموخت هزار نفر دانش 833بيش از ، از مجموع 4939-31در سال تحصيل     

درصد در رشته  2/16 درصد در رشته فن  و مهندس ، 9/91مؤسسات آموزش عال  دولت  

 8/6، درصد در رشته کشاورزي و دامپزشك  2/1درصد در رشته علوم پايه،  1/1علوم انسان  ، 

همچنين سهم  .اند التحصي  شده درصد در رشته علوم پزشك  فار  1و  درصد در رشته هنر

 . درصد بوده است 91آموختگان اين سال حدود  دانشگاه آزاد اسالم  از ک  دانش

فوق  )كاردانی 

 15/9( %ديپلم

كارشناسی  

 35/5( %ليسانس)

كارشناسی ارشد 

(  فوق ليسانس)

%12/5 

دكتري حرفه اي و 

 4/3%تخصصی 

1594-93: دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی به تفکيك سطوح تحصيلی دانشجويان
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4931ايران در آيينه آمار     آموزش

ها و مؤسسات آموزش عالی به تفکيك گروه عمده رشته تحصيلی و  آموختگان دانشگاه دانش

 1595-94سال تحصيلی : جنس

زن مرد مرد و زن گروه عمده رشته تحصيل 

535911 313251 539192 .......................................................   كل     
913144214822329 .................................................................. پزشك 

938223223868488112 ..........................................................  علوم انسان 

982894213123843 ..............................................................  ايهعلوم پ

23324922883666438 .................................................  فن  و مهندس 

932384813446368 ..... ................................کشاورزي و دامپزشك 

332292981393138 ......................................................................  هنر

 .آوري وزارت علوم، تحقيقات و فن –مأخذ 
 .دانشگاه آزاد اسالم    -   
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كل دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تعداد
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 آموزش                                                                                4931ايران در آيينه آمار 

ها و مؤسسات آموزش  آموخته دانشگاه نفر دانش 4234 هزار نفر، 422اين سال به ازاء هر  در    

 .عال  وجود داشته است

فوق  )كاردانی 

 75/1( %ديپلم

كارشناسی 

 33/5( %ليسانس)

كارشناسی ارشد  

(  فوق ليسانس)

%14/1 

دكتري حرفه اي و 

 1/3%تخصصی 

1595-94: دانش آموختگان به تفکيك سطوح تحصيلی
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بهداشت و درمان 4931ار ايران در آيينه آم

 بهداشت و درمان

کشورها، کيفيت سالمت مـردم آن    افتگي توسعههاي تأثيرگذار بر مقوله  مؤلفه ترين مهميك  از 

 واقـع  در. باشـد  مـ   جامعـه سالمت در ميان اقشار و طبقـات مختلـف    ي عادالنهو توزيع  جامعه

فراهم آوردن شرايم الزم براي تأمين بهداشت و درمان کليـه افـراد کشـور از طريـق تعمـيم و      

تـوان گفـت اهميـت     مـ  . باشـد  گسترش خدمات بهداشت ، درمان  و آموزش  مورد هـدف مـ   

هـاي نـوين در    آوري و اسـتفاده از روش  هاي علمـ  و فـن   و پيشرفت سو كيها از  سالمت انسان

يكـ  از   عنـوان  بـه مقولـه سـالمت را    ، تـأمين و توزيـع عادالنـه   هـا  و درمان بيمـاري  پيشگيري

هـا،   همواره يك  از وظـايف اصـل  دولـت    که طوري بهاست  درآوردهترين وظايف حاکميت  عمده

در کشور ما نيز . ريزي در تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت مردم بوده است گذاري و برنامه سياست

–هـاي بهداشـت  هـا و خانـه   ائه خدمات بهداشت  و درمان  با تأسيس شبكهاخير ار قرن ميندر 

 . درمان  تا دورترين نقا  کشور پيش رفته است

نيروي انسان  شاغ  در  ازجملههاي مختلف  در اين راستا با ارائه اطالعات آماري در زمينه    

ت بهداشت  و درمان دولت  و همچنين تأسيسات و تجهيزا بخش درمانهاي بهداشت و  فعاليت

 . شويم اي از اين عملكرد آشنا م  بخش خصوص  و دولت ، با گوشه

نفر بـوده   123342 هاي علوم پزشك  کشور کارکنان شاغ  در دانشگاهتعداد  4931در سال     

نفـر در قسـمت     421618نفر پيراپزشك،  298863نفر پزشك،  12939است که از اين تعداد 

 43912گاه علوم پزشـك ،  نشپزشك شاغ  در دا 12939از تعداد . گيرند  ساير کارکنان قرار م

نفـر   4836نفر دکتـراي علـوم آزمايشـگاه ،     283نفر دندانپزشك،  9822نفر پزشك عموم ، 

نفـر نيـز    9991نفـر پزشـك فـوق تخصـص و      2433نفر پزشك متخصـص،   43683داروساز، 

. دکتراي تخصص  دارند
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4931ايران در آيينه آمار  بهداشت و درمان

بيمارستان  829فعال بوده که از اين تعداد در کشور  بيمارستان 833 تعداد 4931در سال 

در بخش غير دولت  مشغول ( درصد 6/43)بيمارستان  486در بخش دولت  و ( درصد 1/82)

تخت بوده است  418293هاي ثابت بيمارستان   در اين سال تعداد ک  تخت. اند به فعاليت بوده

 . اند ت فعال بودهتخ 446344که از اين تعداد 

تخت فعال بوده است کـه   18/4نفر جمعيت  4222سرانه تخت فعال به ازاء هر  4931در سال 

کمتـرين   88/2و  14/2،  94/2بـه ترتيـب بـا     کهگيلويه و بويراحمـد و  البرز، کرمانهاي  استان

شـترين  بي 2/2 و 9/2،  2/3بـه ترتيـب بـا     تهـران و  يزد، مرکزيهاي  سرانه تخت فعال و استان

 . اند سرانه تخت فعال راداشته

نفر جمعيت  222/422هاي فعال در کشور به ازاء هر  همچنين در اين سال سرانه بيمارستان

،  23/2به ترتيب با  سيستان و بلوچستانو  البرز، کرمانهاي  ان بوده که استانتبيمارس 41/4

 33/4و  36/4، 81/4م با سرانه و ايال خراسان جنوب هاي يزد،  ترين و استانمک 83/2، 62/2

 . اند داشته هاي فعال در کشور را بيشترين سرانه بيمارستان
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1594: شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکی برحسب رشته و نوع تخصص پيراپزشکان
نفر
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بهداشت و درمان 4931ار ايران در آيينه آم

تأسيسات بهداشتی و درمانی 

سال 
مؤسسات 

  درمان

 فعال

مراکز 

بهداشت  و 

درمان 

هاي  خانه

  بهداشت

فعال 

روستاي 

هاي   آزمايشگاه

تشخيص 

(4)طب 

مراکز 

بخش  توان
(2)

موسسات 

تشخيص 

ن درما

 اي هسته

 ها داروخانه

4932 ...........  823 42822 48613 1832 1322 2822 8181 

4934 ...........  832 44438 48841 3228 3998 9294 3324 

4932 ...........  886 44483 48813 3929 3312 2823 3623 

4939 ...........  222 1638(9) 48611 3184 6266 2883 42263 

1594 ........  111 4127 12537 3159 2111 5121 11153 

 . هاي تشخيص ماالريا آزمايشگاه ياستثنا به( 4
  .سنج  و ارتوپدي فن  است ، بيناي  سنج ي شنواشام  فيزيوتراپ ، گفتاردرمان ، کاردرمان ، ( 2
.باشد کلينيك نم  شام  درمانگاه، کلينيك و پل (9

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك  -مأخذ 

خانه  48832پايگاه بهداشت و  2343مرکز بهداشت  و درمان ،  1682تعداد  4931در سال 

 . بهداشت فعال در سطح کشور وجود داشته است

که از اين  است داشته در سطح کشور وجود طب آزمايشگاه تشخيص  3693در اين سال تعداد 

 . اند درصد در بخش غير دولت  فعاليت داشته 18/18درصد در بخش دولت  و  39/34تعداد 

عدد بوده است که از اين  42483هاي فعال در سطح کشور  خانهتعداد ک  دارو 4931در سال 

 .اند درصد نيز به صورت روزانه فعال بوده 88روزي و  درصد به صورت شبانه 49تعداد 

درصد به  3/83درصد به بخش دولت  و  4/42در اين سال هاي فعال  از تعداد ک  داروخانه 

. بخش غير دولت  تعلق داشته است
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4931ايران در آيينه آمار  بهداشت و درمان

داشته است که از  پيش بيمارستان  در کشور وجود اورژانسپايگاه  2922تعداد  4931در سال 

روستاي  ( درصد 23/64)پايگاه  4142شهري و ( درصد( 83/98)پايگاه  832اين تعداد 

 . اند بوده

 وانـد   نفر جمعيت اهداي خون به مراکز مربوطه مراجعه کـرده  2398818تعداد  4931در سال 

 درصـد متعلـق بـه    6/33ه خون اهدا شده است کـه از ايـن ميـزان    کيس 2289341در مجموع 

 . درصد نيز متعلق به زنان بوده است 1/1مردان و 

نفـر بـوده اسـت کـه از      6242تعداد ک  شاغالن بخش دامپزشك  دولت  کشور  4931در سال 

از . ها مشغول بـه فعاليـت هسـتند    نفر در استان 3882 و نفر در سازمان مرکزي 912اين تعداد 

نفـر کارشـناس غيـر     112نفر کارشـناس فنـ ،    4492نفر دامپزشك،  4842اين تعداد پرسن  

نفـر نيـز در سـاير     4828نفـر تكنسـين دامپزشـك  و     211نفر کاردان دامپزشك ،  383فن ، 

 . اند هاي شغل  مشغول به فعاليت بوده رشته

درمانگـاه   862ب  دام، کـو  مرکـز مايـه   4282پزشك ، مداروخانه دا 4836تعداد  4931در سال 

 . خصوص  در کشور وجود داشته است دامپزشك آزمايشگاه   281بيمارستان و  31، دامپزشك 

درصد آن مـرزي و   3/28پست قرنطينه دام  در کشور وجود داشته است که  484در اين سال 

 . درصد نيز داخل  بوده است 3/82

دكتراي تخصصی  

%2/51 

پزشك عمومی 

%51/19 

دندانپزشك  

%5/25 
دكتراي علوم  

آزمايشگاهی 

%1/12 

 4/42% داروساز 

پزشك متخصص 

%51/99 

پزشك فوق 

 3/19%تخصص 

درمان و آموزش پزشکی برحسب  توزيع پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، 

1594: رشته
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فرهنگ و گردشگري 4931ايران در آيينه آمار 

 ريگردشگفرهنگ و 

گيري و هويت فرهنگ  جامعه  شود و در شك  توسعه فرهنگ  منجر به خودباوري جامعه م 

هاي محل  و مل ،  توسعه فرهنگ  در قالب اهميت دادن به ارزش. کند نقش مهم  را ايفا م 

دي افراد جامعه هاي فرهنگ  و اجتماع  به نيازهاي معنوي و ما ريزي بايد بتواند از طريق برنامه

بوم  جامعه خود را در قالب  –مل   رسوم و  آدابها، افكار و  پاسخ دهد تا از اين طريق ايده

هاي مل  و بوم  در عصر حاضر همپاي ساير فرهنگ جوامع  نگ  و  نشانههارتباطات نمادين فر

نگ  بوم  و هاي فره در رشد هويت  نوع  بهدر اين راستا گردشگري . مؤثر در جهان اشاعه دهد

  مل  مؤثر است و بخش  از توسعه فرهنگ  جوامع از طريق گردشگري و جهانگردي شك

 .گردد در اين راستا با ارائه اطالعات آماري آشناي  کل  از عملكرد اين بخش ارائه م . گيرد م 

 مايس و صدا

بــه ، بيشــترين و کمتــرين ميــزان توليــد برنامــه هــاي راديــوي  درون مــرزي  4931در ســال 

هـزار سـاعت و صـنعت بـا بـيش       88موضوعات فرهنـگ، هنـر و معـارف اسـالم  بـا بـيش از       

ــاص  4622از  ــاعت اختص ــزان    . دارد س ــرين مي ــترين و کمت ــذکور بيش ــال م ــين در س همچن

ــيش از     ــا ب ــه همــين موضــوعات ب ــرزي ب ــون  درون م ــه هــاي تلويزي ــد برنام ــزار و  62تولي ه

 .ساعت تعلق دارد 4822
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4931ايران در آيينه آمار  فرهنگ و گردشگري

ــداد 4931در ســال   ــينما و  218، تع ــوده  982س ــال ب ــينما در کشــور فع ــالن س ــه  س ــد ک ان

انـد، بـا ايـن وجـود تعـداد       يافتـه  افـزايش  درصـد  4/28و  2/94نسبت به سال قب  بـه ترتيـب   

هــزار نفـر بــوده کـه نسـبت بــه سـال قبــ       49834هــاي ايرانـ  و خـارج     تماشـاگران فـيلم  

 . يافته است کاهش درصد 6/9

ــه تعــداد نمــ 3311در همــين ســال  ــد و  مرتبــه اجــرا شــده 88928ايش ب  631هــزار و  9ان

 . اند ها بوده نفر تماشاگر اجراي اين نمايش

 هاي عمومی  و كتابخانه مطبوعات ،انتشارات

درصد  4/12سال گذشته  در مقايسه با 4931کشور ط  سال  در منتشرشدهتعداد مطبوعات 

درصد در  9/34از اين تعداد  .است رسيدهعنوان  288هزار و  8ميزان آن به  و داشته کاهش

هزار و  82تعداد . شده استي کشور منتشر ها درصد در  ساير شهرستان 8/18شهر تهران و 

از  .است منتشرشدهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  چاپ و از مجوز اخذ با   عنوان کتاب 382

ترجمه عرضه گرديده  رتصو به درصد 8/46ليف و أت صورت بهدرصد  9/84، اين تعداد عنوان

درصدي به  1/2هاي عموم  با افزايش  حدود  کتابخانهتعداد  4931 همچنين در سال. است

جلد کتاب رسيده که هزار  14281هاي موجود نيز به  رسيده و تعداد کتابکتابخانه  9288

 . دهد درصدي را نشان م  3/9افزايش  
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فرهنگ و گردشگري 4931ايران در آيينه آمار 

 گردشگري

بوده هزار نفر  484ميليون و  3بيش از  4931ر سال تعداد گردشگران وارد شده به کشور د

 انگردشگر اين از مجموع .اند سفرکردهبه ايران  مرزهاي رسم  کشوراز اين تعداد که  ،است

هزار نفر از  682ميليون و  4 حدود زمين ، مرزهزار نفر از طريق  946ميليون و  9حدود 

تعداد . اند سفرکردهدرياي  به ايران  مرزنفر از طريق  هزار 28بيش از هواي  و  مرزطريق 

سال در اين  .است يافته افزايشدرصد  8/2به سال گذشته نسبت  4931در سال  انگردشگر

موزه هاي کاخ سعدآباد، کاخ نياوران و کاخ گلستان که همگ  در تهران واقع هستند به ترتيب 

وزه ها را به خود درصد بيشترين حجم بازديدکنندگان از م 36/42و  86/49، 93/28با 

 .اختصاص داده اند

همچنين بناهاي تاريخ  حافظيه در شيراز، تخت جمشيد در مرودشت و سعديه در شيراز به 

درصد بيشترين حجم بازديدکنندگان از بناهاي تاريخ  را  24/44و  91/44، 69/49ترتيب با 

 .به خود اختصاص داده اند

 8/13نسـبت بـه سـال گذشـته      4931در سـال  ه و عمره مفـرد تعداد زائران حج تمتع مجموع 

هزار نفـر بـوده    292ميليون و  6تعداد زائران راهيان نور نيز بيش از . داشته است کاهش درصد

 . است
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4931ايران در آيينه آمار  فرهنگ و گردشگري

متر مربع و  16329222با مساحت  معادل و   6848، تعداد اماکن ورزش  روباز برابر با 4931در سال 

 .متر مربع بوده است 49323182با مساحت  معادل  و 46232ه برابر با تعداد اماکن ورزش  سرپوشيد
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 4931ايران در آيينه آمار  بودجه دولت 

بودجه دولت 

است که شام  بودجه عموم   مال  مدت يك سال رايبرنامه مال  دولت بعبارت از بودجه 

با توجه  .شداب م سسات انتفاع  وابسته به دولت ؤهاي دولت  و م ها، شرکت دولت، بودجه بانك

بوده  توجه قاب هميشه دولت در اقتصاد اهميت موضوع بودجه در اقتصاد ايران  پررنگبه نقش 

  .است

ها را عالوه بر ايجاد  است وظايف دولت داده رخاين امر با توجه به تحوالت  که در قرن اخير     

 .نظم و برقراري عدالت در امور اقتصادي نيز گسترش داده است

 که طوري بهها از مباحث کالن و پراهميت است  ريزي در دولت زي و بودجهري لذا بحث برنامه    

ريزي بوده و بهترين تدبير  مد ضامن موفقيت دولت در امر برنامهاريزي علم  و کار بودجه

ها و عمليات  هاي مختلف دولت و نظارت بر اجراي برنامه ايجاد هماهنگ  بين فعاليت منظور به

بندي در  ن بودجهمدرايجاد سيستم صحيح و  جهيدرنت. رود م  هاي دولت  به شمار سازمان

 .بهبود وضعيت اقتصادي تأثيرگذار خواهد بود

 شده  نيب شيپريال هزار ميليارد  1/8168حدود  4931منابع بودجه ک  کشور در سال      

هزار ميليارد  1/3962هزار ميليارد ريال بودجه عموم  دولت،  4/2811 حدود است که شام 

هزار ميليارد  2/86ها و  هزار ميليارد ريال بودجه بانك 8/382هاي دولت   ريال بودجه شرکت

 .باشد ؤسسات انتفاع  وابسته به دولت م ريال بودجه م

درصد  1/3 از آن نسبت به سال قب  4931منابع بودجه ک  کشور در سال همچنين     

 .دهد نشان م  افزايش
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 بودجه دولت   4931ايران در آيينه آمار 

هزار  2382حدود  4931اي و مال  دولت در سال  هاي سرمايه ها و واگذاري داراي مدادر 

 .دهد را نشان م  افزايشدرصد  3/3که نسبت به سال قب   است شده  نيب شيپ ميليارد ريال

و ( هادرامدهاي ماليات  و ساير درامد)ها درامدمنابع بودجه عموم  دولت از ترکيب     

 4932،4939 هاي ط  سال که طوري به گردد تشكي  م اي و مال   هاي سرمايه داراي  واگذاري

و  ريال هزار ميليارد 4/2932هزار ميليارد ريال به  3/2962منابع بودجه عموم   4931و 

دهد که منابع بودجه  اين روند نشان م  .رسيده استهزار ميليارد ريال  4/2811سپس به 

نسبت به  4931و در سال  کاهشدرصد  1/2نسبت به سال قب   4939در سال عموم  دولت 

 .داشته است افزايشدرصد  8/46سال قب  

(ميليارد ريال)                (هاي اختصاصیدرامد ياستثنا به)هاي دولت درامدعملکرد  

 4931 4939 4932 4934 4932 شرح

 1/1175211 1/922111 1/212554 7/315715 4/344421  ...................... كل       
 2/834322 2/823822 3/131213 8/933466 3/933134 ..............................  ماليات

 2/994322 2/268322 3/229491 3/489296 3/483248 ................................... ساير

 . بانك مرکزي جمهوري اسالم  ايران -مأخذ 
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 هزار ميليارد ريال منابع بودجه كل كشور
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 4931ايران در آيينه آمار  بودجه دولت 

هزار ميليارد ريال بوده کـه نسـبت    4429 بيش از 4931هاي دولت در سال درامدعملكرد      

 3/82هاي ماليـات   درامـد در ايـن سـال سـهم    . دهد م نشان  افزايشدرصد  3/41ب  به سال ق

 . درصد رسيد 3/23هاي عموم  دولت به درامددرصد و سهم ساير 

و هـزار ميليـارد ريـال     8/13حـدود   4939هـا در سـال    اي اسـتان  عملكرد اعتبارات هزينه      

درصـد   3/6نسـبت بـه سـال قبـ       کـه  يطور به. باشد م هزار ميليارد ريال  2/39حدود  4931

 .دهد نشان م  افزايش

اي از اهميـت بسـزاي     در مباحـث بودجـه  ( عمرانـ  )اي  هاي سـرمايه  اعتبارات تملك داراي     

هـاي توسـعه    مستقيم در جهت تحقق برنامـه  طور بهبه دلي  آنكه اين اعتبارات . برخوردار است

 .گردد اي صرف م  هاي سرمايه يا مطالعه براي ايجاد داراي گذاري ثابت  سرمايه صورت به

 21/3%ماليات 

 79/3%ساير 

1594: عملکرد درامدهاي دولت
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 بودجه دولت                                                                        4931ايران در آيينه آمار 

و تملك دارايی ( عمرانی ملی)اي ملی  هاي سرمايه عملکرد اعتبارات تملك دارايی

 (ميليارد ريال)      (                                             ها عمرانی استان)اي استانی  سرمايه

 ملی سال

درصد 

رشد 

 ساالنه

 انیاست

درصد 

رشد 

 ساالنه

 كل

درصد 

رشد 

 ساالنه

4983 .....................................................424238 1/46- 2/84611 4/22 8/482314 1/1- 

4932 .....................................................469293 4/64 1/36818 2/93 6/233382 9/32 

4934 .....................................................88468 6/16- 1/91233 6/61- 1/424129 9/39- 

4932 .....................................................432323 1/83 3/18283 1/98 1/433383 8/61 

1595 ...........................................111 111 3/55215 5/22 111 111 

حـدود   4931استان ها در سـال  ( عمران)اي  هاي سرمايه عملكرد اعتبارات تملك داراي 

درصـد افـزايش را    8/88هزار ميليارد ريال بوده است که در مقايسه با سـال قبـ     8/89

 .دهد نشان م 

1

71

41

11

51 

111

171

1559 1591 1591 1597 1595

(عمرانی استان ها)عملکرد اعتبارات تملك دارايی هاي سرمايه اي 

ريال هزار ميليارد

۱۵۴







هزينه و درامد خانوار 4931ايران در آيينه آمار 

 خانوارو درامد هزينه 

بررسـ  الگـوي   . شود تنظيم م  ها آنمد و هزينه اميزان در بر اساسصادي خانوارها قتمديريت ا

هـاي اقتصـادي    مصرف  خانوارها، مطالعه روند مصرف کاالها و خـدمات، ارزيـاب  آثـار سياسـت    

تأمين عدالت اجتماع ، بررس  توزيع درامد، امكانـات و تسـهيالت خانوارهـا، مطالعـه      نهيدرزم

آوردن امكان بررس  خانوارهـاي   اقتصادي خانوارها و فراهم -هاي اجتماع  روابم متقاب  ويژگ 

 .باشد هزينه و درامد خانوارهاي کشور م  نهيزم در شده هيتهفقر از نتايج آمارهاي  رخميز

 1/23)ميليون ريـال   226به  4932در سال انوار شهري ساالنه يك خ خالص متوسم هزينه    

درصد رشد نسبت  41)ميليون ريال  3/291به  4939در سال  ،(درصد رشد نسبت به سال قب 

( درصد رشد نسبت به سال قبـ   8/44)ميليون ريال  1/262به  4931و در سال  (به سال قب 

 .رسيده است

ميليـون ريـال    6/423بـه   4932در سـال  متوسم هزينه خالص ساالنه يك خانوار روستاي      

درصـد   3/6)ميليـون ريـال    3/498بـه   4939سال در  ،(درصد رشد نسبت به سال قب  8/43)

درصـد رشـد نسـبت بـه      4/6)ميليون ريال  418به  4931و در سال  (رشد نسبت به سال قب 

. رسيده است( سال قب 
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4931ايران در آيينه آمار  هزينه و درامد خانوار

هاي خالص ساالنه غيرخوراک  يك  ميليون ريال متوسم هزينه 222، از 4931در سال      

تفريحات، و هزينه ( درصد 2/11) ميليون ريال 9/88خانوار شهري، هزينه مسكن معادل 

ترين  داراي بيش به ترتيب (درصد 8/9)ميليون ريال  3/8ها و خدمات فرهنگ  معادل  سرگرم 

 .باشند سهم م  کمترينو 

هاي خالص غيرخوراک  يك خانوار  ميليون ريال متوسم هزينه 2/83از  4931در سال      

ها  تفريحات، سرگرم و هزينه ( درصد 6/23)ميليون ريال  1/26زينه مسكن معادل روستاي ، ه

 کمترينترين و  به ترتيب داراي بيش( درصد 9)ميليون ريال  8/2معادل  و خدمات فرهنگ 

 .باشند سهم م 

 44/7%مسکن  

حمل و نقل و 

 13/1% ارتباطات 

بهداشت و درمان  

%15/5 

كاالها و خدمات 

متفرقه خانوار  

%17/3 

پوشاك و كفش  

%3/3 

لوازم، اثاث، 

ملزومات وخدمات 

 3/1%خانوار  

تفريحات، 

سرگرمی ها و 

خدمات فرهنگی  

%5/5 

1594: تركيب هزينه هاي خالص غيرخوراكی ساالنه يك خانوار شهري
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هزينه و درامد خانوار 4931ايران در آيينه آمار 

يك هاي خالص ساالنه خوراک  و دخان   ميليون ريال هزينه 1/62از   ،4931در سال  

ها  ها، چاشن  ادويهو هزينه ( درصد 24)ميليون ريال  4/49خانوار شهري، هزينه گوشت معادل 

ترين و  به ترتيب داراي بيش( درصد 1/9)ميليون ريال  4/2معادل  هاي خوراک  و ساير ترکيب

 .باشند کمترين سهم م 

 پوشاك و كفش

  %9 

 79/1%مسکن 

حمل و نقل و 

 19/5%ارتباطات  

 بهداشت و درمان

  %11 

كاالها و خدمات 

 متفرقه خانوار 

 %14/1 

لوازم، اثاث، 

ملزومات و خدمات 

 خانوار

  %9/1 

تفريحات، 

سرگرمی ها و 

خدمات فرهنگی  

%5 

1594: تركيب هزينه هاي خالص غيرخوراكی ساالنه يك خانوار روستايی

آرد، رشته، غالت، 

نان و فراورده هاي 

 77%آن 

 71%گوشت 

ميوه ها و سبزي ها  

%12/1 

شيرو فراورده هاي    

آن و تخم پرندگان 

%11/1 

نوشابه ها، غذاهاي 

آماده و دخانيات  

%2/2 

قند و شکر، 

شيرينی ها، چاي، 

 2/5%قهوه و كاكائو  

خشکبار و حبوبات 

%3/1 

روغن ها و چربی ها 

%5/5 
ادويه ها، چاشنی ها و  

سايرتركيبات 

 5/4%خوراكی 

1594: تركيب هزينه هاي خالص غيرخوراكی ساالنه يك خانوار روستايی
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4931ايران در آيينه آمار  هزينه و درامد خانوار

الص خوراک  و دخان  يك خ يها نهيهزميليون ريال متوسم  8/38از  4931در سال      

 26)ميليون ريال  43هاي آن معادل  خانوار روستاي  هزينه آرد، رشته، غالت، نان و فراورده

به ( درصد 1/9)ميليون ريال  2 هاي خوراک  ها و ساير ترکيب ها، چاشن  ادويهو هزينه ( درصد

 .باشد سهم م  کمترينترين و  ترتيب داراي بيش

ميليون ريال  3/288توسم درامد ساالنه يك خانوار شهري در حدود م 4931در سال      

ميليون ريال  2/412معادل درامدهاي متفرقه  ،براورد شده است که از ميان منابع تأمين درامد

 .دهد بيشترين سهم را به خود اختصاص م ( درصد 9/32)

ميليون ريال  464ساالنه يك خانوار روستاي  در حدود  متوسم درامد 4931در سال      

ميليون ريال  6/62معادل  هاي متفرقهمدامد، درادر شده است که از ميان منابع تأمين براورد

 .دهد بيشترين سهم را به خود اختصاص م ( درصد 3/98)

آرد، رشته، غالت، 

نان و فراورده هاي 

 71/1% آن 

 19/5% گوشت 

ميوه ها و سبزي ها  

%13/4 

شيرو فراورده هاي 

آن و تخم پرندگان 

%11/5 

قند و شکر، 

شيرينی ها، چاي، 

 5% قهوه و كاكائو 

نوشابه ها، غذاهاي 

 آماده و دخانيات

  %1/3 

خشکبار و حبوبات  

%3/3 

روغن ها و چربی ها 

 %4/3
ادويه ها، چاشنی ها  

و سايرتركيبات 

 5/4%خوراكی 

1594:هزينه هاي خالص خوراكی و دخانی ساالنه يك خانوار روستايی تركيب
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 هاي قيمت شاخص   4931ايران در آيينه آمار 

 هاي قيمت شاخص

کـه   هاسـت  سـطح عمـوم  يـا متوسـم وزنـ  قيمـت       ،يك  از متغيرهاي مهم در اقتصاد کالن

چون در اقتصاد کالن با تعداد بسيار زيادي از کاالهـا و خـدمات    درواقعکاربردهاي فراوان دارد 

ـ    يميها را بيان نما مواجه هستيم ناچاريم با يك عدد وضعيت همه قيمت ن آ هکـه در اصـطالح ب

هاي همگن  نماينده کميت عنوان بهکميت  است که  ،شاخص ديگر  عبارت  بهگويند،  شاخص م 

هـاي مـوردنظر را در طـول زمـان      کميـت تغيير تواند جهت و ميزان  رود و م  عدد به کار م مت

 .نشان دهد

است  هاي قيمت  شاخص ترين مهميك  از ( CPI)کاالها وخدمات مصرف   قيمتشاخص      

از . باشد نماگري براي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول داخل  هر کشور م  عنوان به که

هاي رفاه  و تأمين اجتماع ، تعدي  مزد و حقوق و تنظيم  اي طراح  برنامهاين شاخص بر

اولين بار اين . اي طوالن  دارد در ايران سابقه CPIتهيه . شود استفاده م  دوجانبهقراردادهاي 

 4932سال پايه  بر اساسدر حال حاضر نيز اين شاخص . محاسبه شد 4943سال  درشاخص 

 .شود ه م در مرکز آمار ايران محاسب

 ،4934،4932 هاي کاالها و خدمات مصرف  خانوارهاي شهري کشور در سال قيمتشاخص    

بوده  2/248 و 2/433 ،8/463 ،6/428به ترتيب  4932برحسب سال پايه  4931و  4939

بدين . درصد بوده است 9/44قب    نسبت به سال 4931به طوري که درصد تغيير سال  .است

در نقا  ( سبد مصرف  خانوار)براي مجموعه معين  از کاالها و خدمات  معن  که اگر خانوار

ريال پرداخت کرده، براي دستياب  به همان مجموعه کاالها  422مبل   4932شهري، در سال 

 4939در سال  ،ريال 8/463مبل   4932در سال  ،ريال 6/428مبل   4934و خدمات در سال 

 .است نموده  پرداخت ريال 2/248 مبل  4931و در سال  ريال 2/433مبل  
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4931يينه آمار ايران در آ هاي قيمت شاخص

که بر اساس سال پايه کاالها و خدمات مصرف  خانوارهاي روستاي  کشور  قيمتشاخص 

در سال  ،6/482برابر  4932در سال  ،8/492برابر  4934سال در محاسبه شده است،  4932

 4931سال  درصد تغيير که طوري به ،بوده 3/226برابر  4931و در سال  9/223برابر  4931

 . وده استبدرصد  6/42نسبت به سال قب  
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قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوار شهري كشور   شاخص
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 هاي قيمت شاخص                                                                4931ايران در آيينه آمار 

، توليدکنندهها را از ديدگاه  قيمت اتشاخص  است که روند تغيير توليدکنندهشاخص بهاي     

هاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، ماهيگيري، صنعت، معدن و خدمات نشان  بخش در

 .دهد م 

برحسب سال پايه   4931و  4939 ،4932هاي  در سالدر کشور  دهتوليدکننشاخص بهاي     

نسبت به سال  4931سال  تغييردرصد  کهبوده  3/241و  3/221 ، 4/488به ترتيب  4932

 بهداشت و مددکاري اجتماع  بادر بخش  توليدکنندهشاخص بهاي . درصد بوده است 3/1قب  

ساخت و همچنين در بخش  تغييراتترين  بيش ،نسبت به سال گذشتهدرصد  8/28افزايش 

 .کمترين تغييرات را داشته استنسبت به سال گذشته  کاهشدرصد  1/2با  (صنعت)

گيري  قيمت کاالهاي صادر شده از کشور را اندازه اتشاخص بهاي کاالهاي صادرات  تغيير     

اخته سکام  در داخ  کشور  طور بهکاالهاي صادرات  شام  تمام  کاالهاي  است که . کند م 

 .گردد کاالي نيمه ساخته و يا مواد اوليه صادر م  صورت بهشود يا  و صادر م 
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4931يينه آمار ايران در آ هاي قيمت شاخص

سال  برحسب 4931و 4932،4939هاي  شاخص بهاي کاالهاي صادرات  در کشور در سال    

بوده که تغييرات اين شاخص در مقايسه با  9/228و  8/284، 2/289به ترتيب  4932پايه

 تغييراتترين  در اين بخش بيش. است يافته کاهش درصد  2/46سال قب  به ميزان رات تغيي

درصد افزايش و  1/44با ج  و مصنوعات از اين مواد نسموادنسبت به سال قب  در گروه 

سال گذشته  درصد کاهش نسبت به 8/93با معدن  محصوالت در گروه  تغييراتکمترين 

 .است شده  مشاهده
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هاي ملي حساب 4931ايران در آيينه آمار 

 هاي ملی حساب

وجود مقياس  جهت سنجيدن وضعيت اقتصادي هاي مل ،  هدف از تهيه و تدوين حساب

لذا با تدوين يك طرح حسابداري مل  و ارائه يك مقياس در سطح جهان   .باشد م  کشورها

گيري کرد و  ميممقايسه و نسبت به اوضاع آن تص باهمتوان وضعيت اقتصادي کشورها را  م 

اطالعات  دهنده نشانهاي مل   حساب .قراردادمدنظر  را در مناسبات ميان کشورها آن همچنين

 .پردازد مربو  به اقتصاد کالن کشور است که به بررس  نماي کل  از اقتصاد کشور م 

محصول ناخالص داخلی

ناخالص داخل  ارزش ک  توليد . هاي اندازه اقتصاد است توليد ناخالص داخل  يك  از مقياس

زمان  معين است که با واحد پول جاري  در کشور در يك بازه توليدشدهکاالها و خدمات نهاي  

و خدمات   هادر اين تعريف منظور از کاالها و خدمات نهاي ، کاال .شود گيري م  آن کشور اندازه

ليد و خدمات ديگر خريداري براي تو ها آناند و خود  قرارگرفتهتوليد  هاست که در انتهاي زنجير

محاسبه مجموع . وجود داردداخل  هاي مختلف  براي محاسبه توليد ناخالص  روش .شوند نم 

، سه روش متداول انجام اين درامد، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش افزوده ارزش

 . کار هستند

افزايش نسبت  1/49% ر بامحصول ناخالص داخل  کشور به قيمت جاري بازا 4939در سال      

در همين همچنين . هزار ميليارد ريال را به خود اختصاص داد 44188به سال ماقب  خود، رقم 

نسبت به سال  افزايش 2%با ، 4986محصول ناخالص داخل  کشور به قيمت ثابت سال سال 

 .هزار ميليارد ريال رسيد 648ماقب  خود به 
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4931ر ايران در آيينه آما هاي ملي حساب

 :هاي عمده اقتصادي در محصول ناخالص داخلی بخش هافزود  ارزشسهم 
با  4939جنگلداري و ماهيگيري در محصول ناخالص داخل  در سال شكار،  سهم کشاورزي،

سهم  که  درحال، رسيده درصد 82/42سبت به سال ماقب  خود به ن افزايش درصد 43/2

سهم . داده است را به خود اختصاصدرصد  3/29رقم  کاهشدرصد  83/4معدن با  صنعت و

سهم . رسيده است درصد 46/8به  کاهش درصد 43/2، برق و گاز طبيع  با آبتأمين 

رقم  افزايش درصد 6/9رسيد و سهم خدمات با درصد  23/1به  کاهش درصد 8/2ساختمان با 

 . داده استرا به خود اختصاص  درصد 82/34
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هاي ملي حساب 4931ايران در آيينه آمار 

 1595:ي هزينه نهايیمحصول ناخالص داخلی به تفکيك اجزا

بر مبناي  باشد که م  محاسبه با نگرش مصرفهاي محاسبه  توليد ناخالص داخل   از ديگر روش

 :اين روش، توليد ناخالص داخل  عبارت است از
تشكي   +هزينه مصرف نهاي  دولت+  هزينه مصرف نهاي  خصوص = توليد ناخالص داخل  

تغييرات موجودي انبار و اشتباهات + ها و خدماتخالص صادرات کاال + سرمايه ثابت ناخالص

 آماري

شام  هزينه مصرف نهاي  خانوارهـا و هزينـه   )هزينه مصرف نهاي  خصوص   4939در سال     

، (3/32%)ريال ارديليهزار م 3822حدود( مصرف نهاي  مؤسسات غيرانتفاع  در خدمت خانوارها

، تشـكي  سـرمايه ثابـت    (3/42%)ريـال هـزار ميليـارد    4221هزينه مصرف نهاي  دولت حـدود  

و خـالص صـادرات کاالهـا و خـدمات حـدود      ( 9/48%)ريال هزار ميليارد 4383ناخالص بيش از 

 .هاي جاري برآورد شده است به قيمت( 1/6%) هزار ميليارد ريال 892

كشاورزي، شکار،  

جنگلداري و  

ماهيگيري 

%17/57 

صنعت و معدن  

%75/9 

تأمين آب، برق و 

 2/11%گاز  

 4/73%ساختمان 

 31/57%خدمات 

1595: سهم ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي در محصول ناخالص داخلی
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4931ر ايران در آيينه آما هاي ملي حساب

 (درصد-ميليارد ريال)        1595:محصول ناخالص داخلی به تفکيك اجزاي هزينه نهايی

شرح
 4986هاي ثابت سال به قيمت هاي جاري قيمتبه 

 ارزش
 (ميليارد ريال)

 سهم
 (درصد)

 ارزش
 (ميليارد ريال)

 سهم
 (درصد)

 8/66 142232 3/32 3822226 هزينه مصرف نهاي  خصوص  

 6/42 63986 3/42 4221222 هزينه مصرف نهاي  دولت 

 2/23 433342 9/48 4388813 (4)تشكي  سرمايه ثابت ناخالص 

 832183/41 22/8 824228 آالت ماشين

 4/3 36281 42886821/3 ساختمان

 6/8 32328 9/6 823694 خالص صادرات کاالها و خدمات 

 -2/44 -63486 1/43 4861364 تغييرات موجودي انبار و اشتباهات آماري 

 11/111 111129 11/111 11452121 (به قيمت بازار)محصول ناخالص داخلی 

      ، شـده  دادههـاي پـرورش    تشـكي  سـرمايه دارايـ    )ارزش سـاير   رندهيدربرگرقم تشكي  سرمايه ثابت ناخالص ( 4)
 .باشد م ( هاي اصل  آثار ادب ، هنري و نمايش   کامپيوتري و نسخه يافزارها نرماکتشافات معدن ، 

 .مرکز آمار ايران -مأخذ

 اي هاي منطقه حساب

هاي مل ، چارچوب حسابداري جامع و منسجم  براي تنظيم و ارائه  همانطورکه سيستم حساب

اي نيـز همـين چـارچوب را در     هـاي منطقـه   حساب  دهد، هاي اقتصادي کشور به دست م  داده

هاي  بـه مطالعـه و شـناخت     تهيه و در دست داشتن چنين حساب. کند سطح مناطق عرضه م 

اري، ذر مناطق مختلف کشور کمك کرده و انجام هـر نـوع سياسـتگ   هاي موجود د  ظرفيتبرخ  

 .سازد اي را در مناطق ممكن م  ريزي منطقه گيري اقتصادي و يا برنامه تصميم

هاي تهران و خوزستان با  به ترتيب استان 4939اي در سال  هاي منطقه در بخش حساب     

 36/2و  63/2با  جنوب و خراسان  خراسان شمال هاي  درصد بيشترين و استان 68/3 و 63/29

. ناخالص داخل  دارند محصولدرصد، کمترين سهم را در 
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هاي ملي حساب 4931ايران در آيينه آمار 
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4931ر ايران در آيينه آما هاي ملي حساب

انتداز در   سند چشتم  موردنظردر حوزه كشورهاي  سرانه( GNI)درآمد ناخالص ملی 

 7114سال 

 کشور
نرخ برابري قدرت خريد برحسب 

 2244دالر به قيمت ثابت 

429421 ...................................................................................................................... قطر 

89364  ................................................................................................................... کويت 

62868 ........................................................................................... امارات متحده عرب  

32824   ................................................................................................. عربستان سعودي

98333  .................................................................................................................. بحرين 

91838   ..................................................................................................................... عمان

22868  ............................................................................................................. قزاقستان 

48688   ..................................................................................................................... ترکيه

46323   ..................................................................................................................... لبنان

46128   ........................................................................................... آذربايجان، جمهوري

43112  ..................................................................................... ايران، جمهوري اسالم 

41229 ..................................................................................................................... عراق 

49266 ......................................................................................................... ترکمنستان 

44963  ...................................................................................................................... اردن

8421  .............................................................................................................. ارمنستان

8461  ............................................................................................................. گرجستان

3368  ...............................................................................................................ازبكستان

1866  ................................................................................................................ پاکستان

9343  ....................................................................................................................... يمن

9211  ............................................................................................................ قرقيزستان

2828 ..................................................................................... سوريه، جمهوري عرب  

2348  ........................................................................................................... تاجيكستان

4883 .............................................................................................................افغانستان 

 .43جدول  -38شماره  -سالنامه آماري سازمان مل  متحد
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 امور سياسي     4931ايران در آيينه آمار 

 امور سياسی

شناساي  افراد مسئول و منتخب مردم در جهت  منظور بهنقالب اسالم  ايران پس از پيروزي ا

هاي مختلف انتخابات اعم از  دستياب  به اهداف نظام مقدس جمهوري اسالم  ايران، دوره

مجلس خبرگان تعيين  تانتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس شوراي اسالم ، انتخابا

 .است شده برگزارهاي زمان  متفاوت  شهر و روستا در دوره رهبري و انتخابات شوراهاي اسالم 

برگزار  بار كيسال  1دوره رياست جمهوري، هر  يازدهانتخابات  4931تا سال  4938از سال     

 88دوره انتخابات رياست جمهوري ميزان مشارکت مردم حدود  يازدهمين در. گرديده است

 .درصد بوده است

 

 (هزار نفر)        انتخابات رياست جمهوري در هر دوره         ميزان مشاركت مردمی در

 شرح
دوره اول

(4938) 

 دوره دوم

(4962)

 دوره سوم

(4962)

 دوره چهارم

(4961)

 دوره پنجم

(4968)

 6/31 8/31 9/81 2/61 1/68 .............. ميزان مشارکت مردم 

 92412 23331 22688 22688 22331............ يأتعداد دارندگان حق ر

 46139 41293 46818 41381 41439 ...................ي دهندگانأتعداد ر

شرح
دوره 

ششم 

(4982)

دوره 

هفتم 

(4986) 

دوره 

هشتم 

(4982) 

نهم  دوره

(4981)

دوره 

دهم 

(4988)

دوره 

يازدهم 

(4932) 

 2/86 8/81 8/33 8/66 3/83 8/32 ............ ميزان مشارکت مردم  

 18922 16222 16886 12482 96166 99436  .......... تعداد دارندگان حق رأي

 96824 93984 28333 28436 23416 46838 ..................تعداد رأي دهندگان

 .وزارت کشور -أخذم 
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4931ايران در آيينه آمار   امور سياسي

(هزارنفر)ميزان مشاركت مردمی در انتخابات مجلس شوراي اسالمی در هر دوره       

شرح
 دوره اول

(4938) 

 دوره دوم

(4969)

 دوره سوم

(4968) 

 دوره چهارم

(4984)

 دوره پنجم

(4981) 

4/84 8/38 8/33 6/61 4/32  .............. ارکت مردم ميزان مش
 91846 92166 28388 21419 22838  ............ تعداد دارندگان حق رأي

 21682 48868 46841 43628 42886 ................... تعداد رأي دهندگان

شرح
 دوره ششم

(4988)

 دوره هفتم

(4982) 

 دوره هشتم

(4986)

 دوره نهم

(4932) 

 دهمدوره 

(4931) 

6/64 61 1/33 2/34 9/68  .............. ميزان مشارکت مردم 
 31343 18288 19821 16934 98826  ............ تعداد دارندگان حق رأي

 99818 92323 21282 29893 26282 ................... تعداد رأي دهندگان
 .وزارت کشور -مأخذ
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 امور سياسي                                                                          4931ايران در آيينه آمار 

 بـار  كيـ سـال   1دوره مجلس شوراي اسالم  هـر   دهانتخابات  4931تا سال  4938از سال     

 34ميزان مشارکت مردم حدود مجلس شوراي اسالم   دهمدر انتخابات دوره . است برگزارشده

 .درصد بوده است

 هـا  آنباشـد کـه از بـين     نفر مـ   286 دهمتعداد نمايندگان مجلس شوراي اسالم  در دوره    

 . نفر آنان مدرك تحصيل  ليسانس و باالتر دارند 284تعداد  ونفر زن هستند  3نفر مرد و  288

نفر انتخاب شـدند   483943شوراهاي اسالم  شهر و روستا تعداد انتخابات  چهارمدر دوره      

. مرد و بقيه زن هستند آنهانفر  489243که 

 بـار  كيـ سـال   8دوره انتخابات مجلس خبرگان تعيين رهبري هـر   1تاکنون  4938از سال     

 86ر شـد،  برگـزا  4983در آخرين دوره برگزاري ايـن انتخابـات کـه در سـال     . است برگزارشده

 .درصد بوده است 2/64نماينده از سوي مردم انتخاب شدند و ميزان مشارکت مردم  در آن 

داراي ( مح  اسـتقرار تهـران  )کشور در ايران  423از ميان کشورهاي جهان،  4931در سال     

کشور عالوه بر تهران در سـاير شـهرها نيـز داراي دفـاتر      42که از اين تعداد . نمايندگ  هستند

.  باشند رکنسولگري و يا کنسولگري م س
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