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 پیشگفتار  

حساب    ای هر نظامی بههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و یکی از اصول زیربنایی و پایهعدالت یکی از مفاهیم محوری و اساسی اندیشه

های اجتماعی، اقتصادی،  در عرصه  هاآنها و سنگ بنای مشروعیت اقدامات  گیری دولتتوان گفت فلسفه شکلطوری که می  هآید. بمی

و  ضوع تاکید دارد که عدالت  سیاسی و فرهنگی، پیاده سازی عدالت در جامعه است. بررسی دیدگاه اسالم در خصوص عدالت نیز به این مو

 باشد. ها و آمال بشر میترین خواستهخواهی برخواسته از نهاد و طبع درونی انسان بوده و یکی از دیرینهعدالت

این  سازی و عملی شدن  ریزی در جهت پیادهبرنامه  ونهادینه شدن گفتمان عدالت    سازی،الت در جامعه مستلزم گفتمانسازی عدپیاده

عینی، ملموس    ی هاشاخصریزی است که از طریق  ریزی وجود آمار و اطالعات متقن و قابل برنامهبنای این برنامهردر جامعه است. زی  آرمان

اندازه قابل  می و  محقق  در خصوص  گیری  موجود  آماری  به خالء  توجه  با  ایران  آمار  مرکز  در    یهاشاخصشود.  و  عدالت  آماری  نظام 

حاوی    گزارش حاضر.  نمایدمی  اجتماعیعدالت    یهاشاخصراستای انجام وظیفه ذاتی خود اقدام به تهیه گزارش  و در    ریزی کشوربرنامه 

گیران،  منظور رفع نیازهای آماری تصمیم  است که به  1400سال  پایان  تا    در ایران اجتماعی  آخرین اطالعات مرتبط با وضعیت عدالت  

 ریزان و سایر پژوهشگران تهیه شده است.  برنامه

حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی    هشتعدالت در    یهاشاخصدر این گزارش  

وزارت امور اقتصادی و  دستگاهایی که در تأمین اطالعات این نشریه با مرکز آمار ایران همکاری دارند شامل وزارت کشور،  . ارائه شده است

دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم،  

می  تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسال

سازمان    المی ایران، سازمان بهزیستی کشور وایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کمیته امدام امام خمینی)ره(، نیروی انتظامی جمهوری اس

 باشند.  پزشکی قانونی کشور می

در   است  عدالت امید  وضعیت  بهبود  زیرساخت  اجتماعی   راستای  آوردن  فراهم  هدف  با  و  جامعه  برندر  جهت  الزم  و    ریزیامههای 

 شیم. با آینده در بهبود محتوای این نشریه درهای اجرایی گذاری، بیش از پیش شاهد همکاری دستگاهسیاست



 

های اجرایی که آمارهای مورد نیاز این نشریه را در  مدیران و کارشناسان محترم دستگاهو مشارکت    همکاریاز    مداندر پایان الزم می

نشریه مذکور  و تدوین در تهیه  که   کالن  هایسیاست  و  هابرنامه  شاخص  محاسبه  دفترو همچنین از همکاران  انددادهمرکز قرار  این  اختیار  

 .نمایماند، تشکر و قدردانی ای داشتهنقش شایسته

 

 جواد حسین زاده

 اریان رئیس مرکز آمار 
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 مقدمه:  

اجتماعی متکی بـر  ی منابع در جامعه است. مفهوم عدالت  است و منظور از آن تخصیص منصفانهعدالت   های مفهومیکی از داللت عدالت اجتماعی

 ها است.  های حقوق بشر برای به رسمیت شناختن شأن و منزلت انساناصول برابری، همبستگی و درک ارزش

ها تداوم  ای، ملی و محلی؛ هنوز در ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی نابرابریها جهانی، منطقههای صورت گرفته برای کاهش نابرابریبا وجود تالش

ها تالش شده است،  های جدیدی نیز شکل گرفته است. به تعبیری، هر چند در سطوح مختلف برای کاهش نابرابریدر مواردی نابرابرییافته و حتی  

 ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... گسترش یافته است.اما در طول زمان و با وجود افزایش منابع، نابرابری

های مختلف آن درهم  دهد و مفاهیم و مولفهدی است که تمام زوایای زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میبا این وصف، عدالت مفهومی چند بع 

ت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، زیرساختی،  های عدالت اجتماعی در هشارش شاخصتنیده و وابسته به یکدیگرند. در این گز

ها و نماگرهای مرتبط با عدالت احصا و ت. برای این منظور، ضمن واکاوی ادبیات موضوعی نخست شاخصجنسیتی و عدالت بین نسلی ارائه شده اس

 بندی شدند.  ها در ابعاد فوق دستهسپس با لحاظ کردن معیار وجود اطالعات آماری، شاخص

تقیم مرتبط، جایگزین و مکمل سعی شده  صورت مس   های بهبا وجود محدودیت در وجود و دسترسی به اطالعات آماری، با استفاده از شاخص

 های آماری ارائه شود. یافته در قالب شاخصاز فضای مفهومی عدالت در ابعاد توسعه تریکاملاست تصویری گویا و 

ته باشد،  توان انتظار داشت که نابرابری رابطه مستقیمی با رشد و توسعه اقتصادی داشهای بعد اقتصادی میعنوان مثال، در خصوص شاخص  به

تر بوده و مطالعات نیز از رابطه عکس بین رشد  بهبود توزیع درآمد در جامعه باز ریزان جهتمداران و برنامهدست سیاست ،زیرا با رشد اقتصادی باالتر

 اقتصادی و ضریب جینی حکایت دارد. 

د کمی و کیفی آن کمک خواهد کرد. امید است مجموعه های متولی اطالعات آماری به بهبوبدون شک نظرات ارزشمند کاربران و همکاری دستگاه

 حاضر تصویر روشنی از وضعیت عدالت در جامعه ارائه داده و بتواند در بهبود آن موثر واقع شود.
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 تعاریف و مفاهیم:  

ها را به قیمت ثابت نشان  ی مرجع یا پایه بیان کنیم در اینصورت آن های دورههای ملی را برحسب قیمتهرگاه اجزای حساب  ارزش به قیمت ثابت:

 ایم. داده

افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دالیل    اشتغال ناقص:

ساعت کار کرده و خواهان و آماده    44صادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و ... کمتر از  اقت

 اند. برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده

مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به  های تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی براساس آن  یکی از حمایتبیمه بیکاری:  

اند، مقرری بیمه  کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری که طبق این قانون فاقد شغل  شده و از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده

 بیکاری پرداخت نماید. 

کنند. برای بینی جمعیت تعریف میهای بعدی را پیشیرات آن در سال برآورد جمعیت براساس جمعیت پایه سرشماری و تغی  بینی جمعیت:پیش

باشد براساس بینی جمعیت میترین روش پیشبینی جمعیت« بهره گرفته شده است. در این روش که متداولبینی از روش »ترکیبی پیشانجام پیش

 میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.  عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحوالت جمعیت یعنی باروری، مرگ و 

های اقتصادی واحدهای مقیم در یک کشور در یک دوره  ارزش اضافی کاالها و خدمات تولید شده حاصل از فعالیتتولید ناخالص داخلی سرانه:  

 گیرند.میزمانی معین که برای مصارف نهایی در داخل یا خارج از کشور در دسترس قرار 

اند، جمعیت و یا بیکار بوده  شاغل  مأمور آمارگیری   از مراجعه  روز قبل  در هفت  تر خانوارها کهو بیش  ساله  15  تمامی اعضای  جمعیت فعال اقتصادی:

اند، »فعال اقتصادی« محسوب ز بودهداران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل و یا بیکار نیآیند. محصالن، خانهشمار می  اقتصادی« به  »فعال

 شوند. می

  مسـاوی   گـروه  ده  را به  جامعه  و سپس  مرتب  مصـرفـی  هزینه کـاالهــا و خـدمـات  میزان   را براساس  کننده  مصرف  جامعه  هـزینه  :ایدهـك هزینه 

 . نامندمی دهک را یک کند که هر قسمتمـی تقسیـم

 ارزش حقیقی تولید ناخالص داخلی در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره زمانی قبل است.تغییر رشد اقتصادی:  

های  بخشی از نقدینگی است که از درجه نقد شوندگی کمتری نسبت به پول برخوردار است و شامل مجموع وجوه در حساب  های غیردیداری:سپرده

 دار است. گذاری مدتانداز و سرمایهالحسنه پسقرض

منظور   توانند بهها می، بانکقانون  طبق  گیرد، ولینمی  ها تعلقبه آن  شود که سودیهایی اطالق میبه سپرده  انداز:الحسنه پسقرض هایردهسپ

 اعطا کنند. گذارانسپرده به و یا جنسی  نقدی جوایز ثابت قید قرعه ها، بهسپرده گونهو تجهیز این جذب

 حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم را گویند.   فالکت:شاخص  
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های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر  یکی از شاخص    :(1) ضریب جینی

 به معنی توزیع کامالً برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به معنی نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. 

 شود.  بدهی از دارایی از مؤدی وصول می نوعی مالیات بر دارایی که طبق قانون پس از کسر  مالیات بر ثروت:

 شود.مالیات مستقیمی که طبق قانون بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع می مالیات بر درآمد:

 شود و قابلیت انتقال به دیگری را ندارد.مالیاتی که بر درآمد و دارایی اشخاص حقیقی وضع می  مالیات مستقیم:

اجباری و بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکمیت و تامین مصارف  های عبارتست از پرداختمالیات:  

 . گیردعمومی صورت می

کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری است که بدون میل و اراده خود فاقد شغل  شده و آماده به کار است و تقاضای کتبی خود    متقاضی بیمه بیکاری: 

 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نموده است.را به 

متقاضی بیمه بیکاری است که از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شعبه تامین اجتماعی به منظور دریافت مقرری بگیر بیمه بیکاری:  

 شود. مقرری بیمه بیکاری معرفی شده و برای وی مقرری بیمه بیکاری برقرار می

مندی از آن براساس سابقه پرداخت مبلغ پرداختی ماهانه به مقرری بگیر بیمه بیکاری است که میزان و مدت استحقاق بهرهیمه بیکاری:  مقرری ب

 .شودحق بیمه بیکاری و متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه کارگر مشمول بیمه بیکاری مشخص می

 .100عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت فعال ضربدر  نرخ اشتغال ناقص زمانی: 

 . 100است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار( ضربدر  عبارت:  بیکاری  نرخ

 رجع )دوره پایه شاخص( است.درصد تغییر قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات در طول یک دوره مشخص نسبت به دوره م نرخ تورم: 

ساله و   15تر به جمعیت در سن کار  ساله و بیش  15عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار(  نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت(: 

 . 100تر، ضربدر بیش

ساله و    15تر به جمعیت در سن کار  یشساله و ب  15عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار(    نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت(:

 . 100تر، ضربدر بیش

 . 100ساله و بیشتر ضربدر  15ساله و بیشتر به کل جمعیت در سن کار  15عبارت است از نسبت جمعیت شاغل  نسبت اشتغال: 

 این نسبت حاصل تقسیم جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت واقع در سن فعالیت است. نسبت وابستگی جمعیت:  

 . هزینه خانوار با در نظر گرفتن ارزش ریالی فروش کاالهای دست دوم است هزینه ناخالص خانوار:

 

 

 

 
1 . Gini Coefficient 
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   گزیده اطالعات:

 

  افزایش   درصد  واحد  3.3درصد بوده است که نسبت به سال قبل    4.3  برابر  نرخ رشد اقتصادی   1400در سال  

درصد بوده است که نسبت به   9.2و  40.2به ترتیب معادل  داشته است. در همین سال نرخ تورم و نرخ بیکاری

  داشته است.کاهش درصد  واحد  0.4افزایش و درصد  واحد 3.8سال قبل به ترتیب 

ریال بوده که نسبت به سال    میلیون  90معادل  سرانه در کشور  داخلی  تولید ناخالص   1400در سال  

درصد مربوط    38در همین سال از کل درآمدهای مالیاتی دولت    .داشته استش  فزایادرصد    3.5قبل  

درصد مربوط    38درصد مالیات بر ثروت و    5درصد مالیات بر درآمد،    19به مالیات اشخاص حقوقی،  

   است. به مالیات بر کاال و خدمات بوده

 

ریال بوده که نسبت به سال قبل  هزار  925017متوسط هزینه خالص ساالنه یک خانوار شهری  1400در سال 

ریال بوده که نسبت به هزار    519119یک خانوار روستایی    همین اطالع برایدرصدی داشته است.    48.9رشد  

 دهد. درصدی را نشان می 52.4سال قبل رشد 

بوده    0.3594و    0.3757ی به ترتیب معادل  ضریب جینی در نقاط شهری و روستای  1400سال    در

  0.0004و    کاهشواحد    0.0078  و روستایی به ترتیب  در نقاط شهریکه نسبت به سال قبل  است  

داشته   افزایش  هزینه  است.واحد  افراد   ترینهزینهکمدرصد    دهبه    ترینپرهزینهدرصد    ده  نسبت 

 داشته است. کاهش درصد واحد   0.5بوده که نسبت به سال قبل  13.46معادل جامعه 
 

 

 

 

 

درصد بوده است. این نرخ    40.9در کل کشور  ساله و بیشتر    15، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  1400سال    در

نسبت به سال قبل    نرخ مشارکت اقتصادی   درصد بوده است.  43.2و    40.3در نقاط شهری و روستایی به ترتیب  

   داشته است.کاهش درصد   واحد 1.0و  0.1 ،0.4 به ترتیبدر کل کشور، نقاط شهری و روستایی  

درصد و    10.2در کل کشور    بیشتر  و   ساله  15  جمعیت  زمانی  ناقص   اشتغال  دارای  جمعیت  سهم  1400در سال  

نقاط  ،  درصد بوده است که نسبت به سال قبل در کل کشور  13.6و    9.0در نقاط شهری و روستایی به ترتیب  

 . استافزایش داشته واحد درصد  0.4و  0.8،  0.7به ترتیب  و روستایی شهری
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درصد بوده است که در نقاط شهری و    9.2ساله و بیشتر    15در همین سال نرخ بیکاری جمعیت  

ال قبل در کل  باشد. میزان تغییر این شاخص نسبت به سدرصد می  6.9و    9.9روستایی به ترتیب  

 دهد. درصد کاهش نشان میواحد  0.3و  0.5 ،0.4نقاط شهری و روستایی به ترتیب کشور، 
 

 

 

 

بیکاران به ترتیب کل شاغالن و کل آموزش عالی از   التحصیل فارغشاغل و بیکار سهم جمعیت  1400در سال 

 برای زنان به ترتیب  ودرصد    27.9  و  22.2به ترتیب  مردان  درصد بوده و این شاخص برای    40.3و    25.8معادل  

، 13.6ن آموزش عالی در کل کشور  التحصیال  فارغدرصد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری    71.8و    46.4

مردان    و  اخص نسبت به سال قبل در کل کشوراین شدرصد بوده است که    22.8  و برای زنان  9.7برای مردان  

  بوده است.بدون تغییر نسبت به سال قبل  و در زنان  داشته استدرصد کاهش واحد   0.7و  0.6به ترتیب 

که حاصل تقسیم جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت واقع در سن فعالیت   تیجمع  ینسبت وابستگ

   38.1عدد از   نیا  یاست. در نقاط شهر  دهیرس  درصد  44.0به    40.9از    1400تا    1391  یاست، در بازه زمان

  است.  دهیرس درصد  52.2به  48.3از  ییو در نقاط روستادرصد   41.6به 

 

هزار ریال و در   344028متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران    1400در سال  

درصد افزایش    53.9و    40.1هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب    118087نقاط شهری کشور  

 دهد. نشان می

در طی  ی  به متوسط درآمد خانوار شهر  یدر نقاط شهر  یمسکون  یربنایمتر مربع ز  کی  متینسبت متوسط ق

 1396در سال    4.4به    1391در سال    6.3که از    یطور ه  است ب  همراه بوده  نوسانبا    1400تا    1391های  سال

 است. دهیسر 1400در سال  10.1 و پس از آن به دهیرس

 

 

بوده با نوسان همراه  کشور روستاییدر مناطق شهری و ، هزینه مسکن خانوار 1400تا  1391های در طی سال

درصد    18.54و    35.96  به ترتیب  و روستایی کشور  در مناطق شهری  هزینه مسکن خانوار  ،1400. در سال  است

 است.بوده 
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 )درصد(                                                                                                                               کالن اقتصادی  یهاشاخص  - 1- 1

 سال    نرخ رشد اقتصادی (1)نرخ تورم نرخ بیکاری  شاخص فالکت 

6/41 1/12 5/29 6/8- 1391 .............................................. 

2/43 4/10 8/32 5/2 1392 .............................................. 

2/25 6/10 6/14 3/2 1393 .............................................. 

1/22 0/11 1/11 0.0 1394 .............................................. 

3/19 4/12 9/6 2/14 1395 .............................................. 

3/20 1/12 2/8 8/4 1396 ............................................... 

0/39 1/12 9/26 7/4- 1397 .............................................. 

5/45 7/10 8/34 4.2- 1398 .............................................  

0/46 6/9 4/36 0/1 1399 .............................................  

49.4 9.2 40.2 4.3 1400 ....................................  

 محاسبه شده است.   1391نرخ تورم کل کشور از سال  (  1
 . مرکز آمار ایران  -ماخذ

 

 تولید ناخالص داخلی سرانه  - 1- 2

 سال 
 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 ریال(    ونی)میل  (1390=  100)  

   برآورد جمعیت کل کشور

 )نفر( 

 تولید ناخالص داخلی سرانه 

 )ریال( 

1391.....................................  6279351546 76082000 82533997 

1392.....................................  6434375568 77025000 83536197 

1393.....................................  6580553105 77980000 84387703 

1394.....................................  6577286969 78947000 83312690 

1395.....................................  7508813672 79926000 93947072 

1396 .....................................  7869763283 81053000 97094041
1397.....................................  7497744044 81962000 91478295 

1398.....................................  7183702735 82710000 86854102 

1399.....................................  7254497421 83409000 86974996 

1400 ..............................  7570025686 84055000 90060385 

  . مرکز آمار ایران  -ماخذ
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 درصد()                                                                                                                                                    و اعتباریمتغیرهای پولی   -1- 3

 سال 
های غیردیداری از  سهم سپرده

   نقدینگی

الحسنه به  نسبت تسهیالت قرض 

   الحسنههای قرضسپرده

های برگشتی از کل  نسبت چک

  (1)ایمبادله های  چک

 مبلغ  تعداد

1391 .......................................................  3/756/86000000
1392 .......................................................  3/810/97000000
1393 .......................................................  6/843/97000000
1394 .......................................................  6/864/93000000
1395 .......................................................  0/876/949/142/22
1396 .......................................................  3/874/934/155/21
1397 .......................................................  9/848/937/125/14
1398 .......................................................  7/826/941/91/11
1399 .......................................................  1/8089.58/93/11
1400 ............................................  79.6 94.89.111.9 

  ی هااز کل چک  یبرگشت یهامبادله شده استفاده شود. محاسبه نسبت چک  یعاد  یهامحاسبه شاخص مزبور صرفاً از اطالعات مربوط به چک  یبهتر است برا  (1
صدور    لیدال  زا  یکینسبت خواهد شد؛ چرا که    نی احتمال احتساب مضاعف در ا  شیمنجر به افزا   یعاد  یهارمزدار به چک   یهابا اضافه کردن چک   یامبادله 
 است.   یعاد   یهااز وصول چک   یناش  یبانک  نیدار، انجام انتقاالت برمز   یهاچک 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.    -ماخذ

 

 با ریال بازار آزاد  های رایج ارزبرابری  نرخ متوسط  -4-1

 سال 

 یورو  دالر

 )ریال( نرخ  
تغییرات نسبت به دوره  

 )درصد(   مشابه سال قبل
 نرخ )ریال( 

تغییرات نسبت به دوره  

 )درصد(   مشابه سال قبل

1391 ........................................  260591/92339608/81
1392 ........................................  318392/22426376/25
1393 ........................................  328010/3419805/1-
1394 ........................................  345012/5382150/9-
1395 ........................................  364406/5403907/5
1396 ........................................  404530/11480800/19
1397 ........................................  1033786/1551202752/150
1398 ........................................  1291850/251442770/20
1399 ........................................  2288091/772667079/84
1400 .................................  259476 13.4 301831 13.2 

 . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -ماخذ
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 قیمت سکه بهار آزادی در بازار کشور  متوسط  - 5-1

 . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -ماخذ
 
 
 

 ( میلیارد ریال)                                                                                                      (1)حسب امورتبارات مصوب بودجه عمومی دولت براع -6-1

 باشد.ای امور از بودجه عمومی دولت میهای سرمایه ای، اختصاصی، متفرقه و تملک دارایی شامل اعتبارات هزینه (1
 ای خارج از بودجه عمومی در این جدول لحاظ نشده است.اعتبارات از محل منابع یارانه(2
   و   است  استانی  اختصاصی  به  مربوط  1396  سال  در  ریال  میلیارد  11080  ،1395  سال  در  ریال  میلیارد  8470  ،1390  سال  در  ریال  میلیارد  370124  ،1385  سال  در  ریال  میلیارد  310436  ( مبلغ3

مربوط   1400میلیارد ریال در سال  58368و  1399سال  به  مربوطمیلیارد ریال  30784و  1398 سال به مربوط ریال میلیارد 131265 مبلغ و 1397 سال  در  اعتبارات ریال میلیارد 127740 مبلغ
 .است  شده  منظور جمع در و نیست  دسترس در امور تفکیک به که است عمرانی اختصاصی اعتبارات به

 .سازمان برنامه و بودجه -ماخذ

 سال 

 سکه ربع بهار آزادی  سکه نیم بهار آزادی  )طرح جدید(   آزادیسکه تمام بهار  

 قیمت )هزار ریال( 

تغییرات نسبت به 

دوره مشابه سال  

 )درصد(  قبل

 قیمت )هزار ریال( 

تغییرات نسبت به 

دوره مشابه سال  

 )درصد(  قبل

 قیمت )هزار ریال( 

تغییرات نسبت به 

دوره مشابه سال  

 )درصد(  قبل

1391..................................  10200 2/80 5122 9/84 2771 0/85 

1392..................................  10604 0/4 5509 6/7 3386 2/22 

1393..................................  9652 0/9- 4899 1/11- 2749 8/18- 

1394..................................  9331 3/3- 4783 4/2- 2617 8/4- 

1395..................................  11105 0/19 5735 9/19 3035 0/16 

1396 ..................................  13263 4/91 6795 5/18 3944 0/30 

1397..................................  35542 0/168 17849 7/162 10269 4/160 

1398..................................  46181 9/29 24127 2/35 15057 6/46 

1399..................................  107447 7/132 56446 0/134 35214 9/133 

1400 ...........................  115846 7.8 62360 10.5 37423 6.3 

   (3)جمع سال
امور خدمات  

 عمومی

امور دفاعی و  

 امنیتی 
 امور قضایی 

امور  

 اقتصادی

امور  

محیط  

 زیست 

امور  

مسکن،  

عمران  

شهری و  

 روستایی 

 امور سالمت 

امور  

فرهنگ،  

تربیت  

بدنی و  

 گردشگری 

امور آموزش  

 و پژوهش

امور رفاه  

 اجتماعی  

1395 ................ 2528011882304198966462624576644915815441793984354509593626492
1396 ................ 308939311057458182672843313687573082415486159109023571292744764
1397 ................ 34880881144456298679752126869928303991358077689909631376905012
1398 ................ 4141865148301724791126232287538410254343644494879787947961138025
1399(2) ........... 489385419420912032761883373400629286636856789741050189609011119322
1400(2)........... 7824728 274112 2043666 289015 529470 17540 87980 1008430 199110 1640837 1676200 
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 درصد()                                                                                                                                              مدهای مالیاتی دولتآترکیب در  - 1- 7

 سال 
مالیات بر کاالها و   مالیات مستقیم

 مالیات بر ثروت  مالیات بر درآمد  مالیات اشخاص حقوقی کل  خدمات 

1391 ......................................  785320522
1392 ......................................  674318533
1393 ......................................  624116438
1394 ......................................  634218437
1395 ......................................  603818340
1396 ......................................  583916342
1397 ......................................  593818341
1398 ......................................  583022642
1399 ......................................  6229211238
1400 ...............................  62 38 19 5 38 

 سازمان امور مالیاتی کشور.     -ماخذ
 
 

 

 ( میلیون ریال)                                                                                         ناخالص داخلیی تحقیق و توسعه به تولید هاهزینه نسبت  -1-8

 سال 
ی تحقیق و توسعه  هاهزینه  ارزش

 های دارای فعالیت تحقیق و توسعهکارگاه 

تولید ناخالص  

به قیمت   داخلی

 ثابت 

های  کارگاهی تحقیق و توسعه  هاهزینه  ارزش  درصد

 دارای فعالیت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی 

1391 ................................................. 2324075962793515464/0
1392 ................................................. 2509996364343755684/0
1393 ................................................. 000 6580553105000
1394 ................................................. 4766861965772869697/0
1395 ................................................. 000 7508813672000
1396 ................................................. 12716783078697632836/1
1397 ................................................. 0007497744044000
1398 ................................................. 21570645371837027350/3
1399 ................................................. 0007254497421000
1400 ........................................  000 7570025686 000 

 . مرکز آمار ایران  -ماخذ
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 )درصد(                                                                                     عمده کاال و خدمات  یهاگروه و  به تفکیك مناطق جغرافیاییساالنه  نرخ تورم  - 1- 9

 . مرکز آمار ایران  -ماخذ
 
 
 
 

 )درصد(                                                                             در دو دهك پایین به دو دهك باالنسبت میانگین هزینه خوراکی و غیرخوراکی  - 1- 10

 سال 
 روستایی  شهری 

 غیر خوراکی  خوراکی و دخانی  غیر خوراکی  خوراکی و دخانی 

1391 ................................  4/29 0/13 2/20 7/10 

1392 ................................  6/31 1/13 4/22 4/11 

1393 ................................  0/31 8/12 0/20 4/10 

1394 ................................  5/30 8/12 4/20 8/10 

1395 ................................  7/29 8/12 3/22 3/11 

1396 ................................  8/28 3/12 5/20 5/10 

1397 ................................  4/27 3/11 0/20 0/10 

1398 ................................  7/30 1/11 2/20 4/9 

1399 ................................  4/27 4/11 1/20 4/8 

1400 ...........................  27.7 11.6 19.8 9.2 

 ایران. مرکز آمار    -ماخذ
 
 
 
 

 سال  کل  شهری   روستایی   ها و دخانیات خوراکی و آشامیدنی کاالهای غیر خوراکی و خدمات 

1/23 5/45 7/32 6/28 5/29 1391 ................................  

6/27 0/44 1/36 1/32 8/32 1392 ................................  

3/17 5/9 7/13 8/14 6/14 1393 ................................  

8/11 7/9 6/10 3/11 1/11 1394 ................................  

6/6 5/7 2/7 8/6 9/6 1395 ................................  

8/6 2/12 8/8 1/8 2/8 1396 .................................  

4/22 2/38 1/28 6/26 9/26 1397 ................................  

4/31 6/42 3/37 4/34 8/34 1398 ................................  

2/35 0/39 7/37 2/36 4/36 1399 ................................  

34.6 51.5 42.8 39.7 40.2 1400 ...........................  
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 )درصد(                                             (1)خانوار ایینه هز یهادهك خانوارهای کشور برحسب  یکاالها و خدمات مصرف نرخ تورم ساالنه  -11-1

 باشد. می    1396ای از  های هزینهشروع سال محاسبه شاخص های قیمت بر حسب دهک   (1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال( هزار )                                                                                                           و درآمد یك خانوار شهری و روستایی (1)متوسط هزینه -12-1

 سال 
 خانوار روستایی  خانوار شهری 

 متوسط درآمد  متوسط هزینه   متوسط درآمد  متوسط هزینه  

1391 ...................................  164281167241108188101281
1392 ...................................  205982204549129560121091
1393 ...................................  234865241318138528139051
1394 ...................................  262397278872146983161038
1395 ...................................  284820317210156907176866
1396 ...................................  329525366848178670201842
1397 ...................................  393227434905214472233114
1398 ...................................  474379541007261006297022
1399 ...................................  621392746764340679420470
1400 .............................  925017 1174217 519119 637132 

 باشد. ( منظور هزینه خالص می 1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ  

 
 
 
 
 

 دهک سوم  دهک دوم  دهک اول  سال 
دهک  
 چهارم 

دهک  
 پنجم

دهک  
 ششم

دهک  
 هفتم

دهک  
 هشتم

 دهک نهم
دهک  
 دهم

1396 ...........  0/9 9/8 8/8 8/8 7/8 6/8 5/8 3/8 2/8 7/7 

1397 ...........  9/25 9/26 1/27 1/27 1/27 1/27 7/27 8/27 1/28 9/28 

1398 ...........  9/33 6/34 6/34 7/34 8/34 7/34 0/35 2/35 6/35 6/36 

1399 ...........  6/34 2/35 2/35 1/35 2/35 4/35 4/36 1/37 2/39 5/43 

1400 ..........  42.8 42.6 41.7 41.2 40.8 40.3 40.0 39.4 39.2 39.3 
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              ()درصد                                              ییو روستا ی خانوار شهر یدر سبد مصرف  یخوراکریغ یهاو هزینه  یو دخان یخوراک یهاسهم هزینه  -13-1

 سال 
 خانوار روستایی  خانوار شهری 

 غیر خوراکی های  هزینه خوراکی و دخانیهای  هزینه غیر خوراکی های  هزینه خوراکی و دخانیهای  هزینه

1391 ...................................  1/27 9/72 3/42 7/57 

1392 ...................................  7/26 3/73 3/43 8/56 

1393 ...................................  7/24 3/75 2/41 8/58 

1394 ...................................  8/23 2/76 3/39 7/60 

1395 ...................................  4/23 6/76 1/38 9/61 

1396 ...................................  3/23 7/76 2/37 8/62 

1397 ...................................  0/24 0/76 4/37 6/62 

1398 ...................................  8/24 2/75 3/39 7/60 

1399 ...................................  9/25 1/74 1/40 9/59 

1400 .............................  26.7 73.3 39.9 60.1 

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          به تفکیك مناطق جغرافیاییضریب جینی   -14-1

 روستایی  شهری  کل سال 

1391 .......................................................  3659/03542/03347/0
1392 .......................................................  3650/03512/03243/0
1393 .......................................................  3788/03609/03401/0
1394 .......................................................  3851/03681/03367/0
1395 .......................................................  3900/03730/03362/0
1396 .......................................................  3981/03793/03559/0
1397 .......................................................  4093/03940/03595/0
1398 .......................................................  3992/03828/03539/0
1399 .......................................................  4006/03835/03590/0
1400 ............................................  0.3938 0.3757 0.3594 

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ
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            ضریب جینی برحسب مناطق جغرافیایی -15-1

 کل کشور سال 
 روستایی  شهری 

 استان   ترینکم استان   ترینبیش استان   ترینکم استان   ترینبیش

1391 ........................................................  37/037/023/036/020/0
1392 ........................................................  36/0 37/024/035/022/0
1393 ........................................................  38/038/026/037/023/0
1394 ........................................................  39/038/025/036/023/0
1395 ........................................................  39/0 40/024/034/023/0
1396 ........................................................  40/040/024/039/022/0
1397 ........................................................  41/046/028/037/024/0
1398 ........................................................  40/045/026/037/025/0
1399 ........................................................  40/046/026/036/026/0 

1400 .............................................  0.36 0.42 0.27 0.36 0.26 

 . مرکز آمار ایران  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                                              های فقر و توزیع درآمدشاخص   -16-1

 سال 
با کمتر از    درصد افراد

 یک دالر در روز 

با    درصد افراد

کمتر از دو دالر در 

 روز 

 10  نسبت هزینه  

  ترینپرهزینهدرصد  

کم درصد    10به  

 ترینهزینه

 20  نسبت هزینه

-پرهزینهدرصد  

 درصد  20به    رینت

  ترینکم هزینه

 40  نهینسبت هز

  نیترهنیدرصد پرهز

درصد کم   40به  

ینترنهیهز  

1391 .........................................................  0.01 0.08 79/1065/6 75/3 

1392 .........................................................  0.01 0.12 68/1057/6 71/3 

1393 .........................................................  0.02 0.26 33/1226/7 93/3 

1394 .........................................................  0.01 0.25 65/1240/7 01/4 

1395 .........................................................  0.01 0.27 99/1261/7 10/4 

1396 .........................................................  0.01 0.27 65/1300/8 26/4 

1397 .........................................................  0.04 0.51 45/1436/8 41/4 

1398 .........................................................  0.04 0.49 69/1397/7 25/4 

1399 .........................................................  0.06 0.79 96/1313/8 32/4 

1400 ..............................................  0.09 0.72 13.46 7.94 4.24 

 . مرکز آمار ایران  -ماخذ
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 درصد()                                                                                                                 (1)ساله و بیشتر 15جمعیت نرخ مشارکت اقتصادی  -17-1

 ساله و بیشتر است.   15بینی جمعیت  نتایج طرح نیروی کار بر اساس پیش   1398سال  ( از  1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                               (1)ساله و بیشتر 15اشتغال جمعیت نسبت   -81-1

 روستایی  شهری  زن مرد  کل سال 

1391 .................................  36.0 60.3 12.0 34.3 40.8 

1392 .................................  36.8 63.1 10.8 35.4 40.7 

1393 .................................  36.4 62.6 10.5 35.1 39.8 

1394 .................................  37.1 62.9 11.6 35.9 40.8 

1395 .................................  37.8 63.0 12.9 36.6 41.6 

1396 .................................  38.9 63.7 0/14 37.4 43.4 

1397 .................................  39.1 64.2 14.2 37.7 43.7 

1398 .................................  39.4 64.7 14.0 38.0 43.8 

1399 .................................  3/37 9/62 7/11 2/36 0/41 

1400 ...........................  37.2 63.3 11.1 36.3 40.2 

 ساله و بیشتر است.   15بینی جمعیت  پیش نتایج طرح نیروی کار بر اساس    1398( از سال  1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 
 
 
 

 روستایی شهری  زن  مرد کل سال

1391 ........................................................  0/410000007/394/44
1392 ........................................................  1/410000001/408/43
1393 ........................................................  6/400000007/392/43
1394 ........................................................  8/410000008/404/44
1395 ........................................................  2/434/703/164/427/45
1396 ........................................................  2/449/704/172/434/47
1397 ........................................................  5/446/716/176/435/47
1398 ........................................................  1/441/710/170/433/47
1399 ........................................................  3/417/689/134/402/44
1400 .............................................  40.9 68.7 13.3 40.3 43.2 
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 )درصد(                                                                                             ساله و بیشتر 15زمانی جمعیت اشتغال ناقص   سهم جمعیت دارای  -19-1

 . مرکز آمار ایران  -ماخذ
 
 
 
 
 
 

 درصد()                                                                                                                                        ساله و بیشتر  65افراد  نسبت اشتغال - 1- 20

 روستایی  شهری  زن مرد  کل سال 

1391 .........................  5/13 7/24 6/2 1/9 9/22 

1392 .........................  9/12 1/24 2/2 9/8 6/21 

1393 .........................  5/11 7/21 9/1 7/7 8/19 

1394 .........................  6/11 2/22 0/2 9/7 2/20 

1395 .........................  8/11 4/22 3/2 4/8 8/19 

1396 .........................  1/12 0/22 4/2 6/8 7/20 

1397 .........................  3/12 6/22 6/2 8/8 4/21 

1398 .........................  5/11 1/21 6/2 0/8 8/20 

1399 .........................  8/9 3/18 0/2 7/6 4/18 

1400 .....................  9.3 17.8 1.5 6.4 17.3 

   .مرکز آمار ایران  -ماخذ
 
 
 
 

 روستایی  شهری  زن مرد  کل سال 

1391 ..............................  9/8 8/9 2/4 5/7 0/12 

1392 ..............................  0/9 7/9 7/4 7/7 9/11 

1393 ..............................  6/9 5/10 3/4 3/8 9/12 

1394 ..............................  8/9 8/10 5/4 2/8 8/13 

1395 ..............................  4/10 5/11 0/5 7/8 7/14 

1396 ..............................  4/10 6/11 1/5 3/9 5/13 

1397 ..............................  9/10 0/12 9/5 5/9 7/14 

1398 ..............................  9/9 9/10 5/5 8/8 1/13 

1399 ..............................  5/9 4/10 2/4 2/8 2/13 

1400 .........................  10.2 11.2 4.3 9.0 13.6 
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 )درصد(                                                                                                                                        ساله و بیشتر 15نرخ بیکاری جمعیت   -21-1

 روستایی  شهری  زن مرد  کل سال 

1391 .......................................................  1/1210.4 19.8 8/132/8
1392 .......................................................  4/108.6 19.8 8/110/7
1393 .......................................................  6/108.8 19.7 6/119/7
1394 .......................................................  0/119.3 19.5 2/121/8
1395 .......................................................  4/1210.5 20.7 7/139/8
1396 .......................................................  1/1210.2 19.9 4/133/8
1397 .......................................................  1/1210.4 18.9 5/130/8
1398 .......................................................  7/109.0 17.5 8/113/7
1399 .......................................................  6/94/8 6/15 4/102/7 

1400 .............................................  9.2 7.9 16.0 9.9 6.9 

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                                                                   نرخ بیکاری جوانان -22-1

 سال 
 ( 1) ساله  15-24 نرخ بیکاری جوانان  

 روستایی  شهری  زن  مرد کل

1391 ...............................................  8/263/232/414/314/18 

1392 ...............................................  0/240/208/412/281/16
1393 ...............................................  2/253/218/435/288/18
1394 ...............................................  1/263/228/423/290/20
1395 ...............................................  2/294/252/443/325/22
1396 ...............................................  2/282/243/436/315/20
1397 ...............................................  7/273/241/406/319/18
1398 ...............................................  0/267/228/381/291/19
1399 ...............................................  7/232/210/360/264/18
1400 ......................................  23.7 20.9 37.0 26.1 17.6 
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 )درصد(                                                                                                                              )دنباله(                    نرخ بیکاری جوانان -22-1
 

 

 محاسبه شده است. 18-35اساس مصوبه وزارت ورزش و جوانان شاخص مذکور برای جوانان بر  1395از سال  (2و1

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ  
 
 
 
 

  )درصد(                                   شاغالن و بیکاران کشور  کل آموزش عالی از  التحصیل ساله و بیشتر فارغ   15شاغل و بیکار سهم جمعیت   -23-1

 سال 
 سهم از کل شاغالن 

 روستایی  شهری  زن مرد  کل

1391 ...............................................  5/16 6/13 1/31 0/22 9/3 

1392 ...............................................  9/17 9/14 0/35 5/23 4/4 

1393 ...............................................  7/18 4/15 7/37 2/24 0/5 

1394 ...............................................  4/20 0/17 7/38 63/26 4/5 

1395 ...............................................  3/21 7/17 3/38 3/27 9/5 

1396 ...............................................  5/21 3/18 3/36 1/27 3/6 

1397 ...............................................  9/23 4/20 4/39 1/30 2/7 

1398 ...............................................  7/24 2/21 5/40 7/30 9/7 

1399 ...............................................  0/25 4/21 3/44 8/30 1/8 

1400 ......................................  25.8 22.2 46.4 31.5 8.7 

 

 

 

 

 سال 
 ( 2) ساله 18-35 جواناننرخ بیکاری 

 روستایی  شهری  زن  مرد کل

1391 ...............................................  26.8 23.3 41.2 31.4 18.4 

1392 ...............................................  24.0 20.0 41.8 28.2 16.1 

1393 ...............................................  25.2 21.3 43.8 28.5 18.8 

1394 ...............................................  26.1 22.3 42.8 29.3 20.0 

1395 ...............................................  1/204/160/346/214/15
1396 ...............................................  7/19 9/15 0/332/217/14
1397 ...............................................  6/19 3/16 6/31 5/21 8/13 

1398 ...............................................  9/178/14 7/29 6/19 9/12 

1399 ...............................................  7/161/14 9/27 9/17 9/12 

1400 ......................................  16.5 13.8 28.3 17.6 12.7 
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  )درصد(                         )دنباله( شاغالن و بیکاران کشورکل آموزش عالی از  التحصیل ساله و بیشتر فارغ   15شاغل و بیکار سهم جمعیت   -23-1

 . مرکز آمار ایران  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                              التحصیالن آموزش عالی نرخ بیکاری فارغ  -24-1

 مرکز آمار ایران.    -ماخذ
 
 
 

 سال 
 سهم از کل بیکاران 

 روستایی  شهری  زن مرد  کل

1391 ...............................................  8/31 2/20 5/59 9/34 2/19 

1392 ...............................................  5/35 1/23 9/62 1/39 0/20 

1393 ...............................................  9/35 6/23 3/64 1/40 1/20 

1394 ...............................................  6/36 8/23 8/65 3/40 5/22 

1395 ...............................................  4/37 2/24 8/65 9/40 7/22 

1396 ...............................................  1/37 4/24 3/64 0/40 5/23 

1397 ...............................................  6/38 3/26 0/66 5/41 2/24 

1398 ...............................................  6/41 6/29 5/67 8/44 7/26 

1399 ...............................................  9/38 0/27 4/70 1/42 3/25 

1400 ......................................  40.3 27.9 71.8 43.6 25.6 

 روستایی  شهری  زن مرد  کل سال 

1391...............................................  0/21 7/14 0/32 2/20 3/30 

1392...............................................  8/18 7/12 7/30 2/18 4/25 

1393...............................................  5/18 9/12 6/29 9/17 8/25 

1394...............................................  3/18 5/12 1/29 5/17 9/26 

1395...............................................  0/20 8/13 0/31 3/19 4/27 

1396 ...............................................  0/19 0/13 1/30 5/18 6/24 

1397...............................................  3/18 1/13 2/28 8/17 6/22 

1398...............................................  7/16 1/12 2/26 3/16 1/21 

1399...............................................  2/14 4/10 8/22 7/13 5/19 

1400 ......................................  13.6 9.7 22.8 13.2 18.0 
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                            )درصد(                                                                          ترین استاندر باالترین استان به پایین  ساله(  15-24) اختالف نرخ بیکاری جوانان -25-1

 اختالف  استان   ترینپایین نرخ بیکاری   استان   باالتریننرخ بیکاری   سال 

1391 ..............................................  2/363/179/18
1392 ..............................................  2/363/179/18
1393 ..............................................  3/412/221/19
1394 ..............................................  8/483/175/31
1395 ..............................................  4/435/169/26
1396 ..............................................  0/495/105/38
1397 ..............................................  2/363/179/18
1398(1) ..........................................  0/422/158/26
1399 ..............................................  6/406/130/27
1400 ......................................  47.4 10.1 37.3 

 سال در نظر گرفته شده است.  15و با توجه به تحوالت اجتماعی، سن ورود به بازار کار حداقل    1398از سال    (1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                                                  نسبت وابستگی جمعیت  -26-1

 روستایی  شهری  کل سال 

1391 ...............................................  9/40 1/38 3/48 

1392 ...............................................  9/40 1/38 4/48 

1393 ...............................................  9/40 2/38 6/48 

1394 ...............................................  1/41 4/38 0/49 

1395 ...............................................  1/43 5/40 9/50 

1396 ...............................................  8/43 2/41 8/51 

1397 ...............................................  3/44 7/41 4/52 

1398 ...............................................  8/44 2/42 0/53 

1399 ...............................................  1/44 7/41 3/52 

1400 .......................................  44.0 41.6 52.2 

 مرکز آمار ایران.    -ماخذ
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 )درصد(                                                                                                                                                وضعیت بیمه بیکاری در کشور -27-1

 بیکاری   %3  مشمول  شدگانبیمه بیکاری بیمه    مقرری بگیران سال 
  بیمه بیکاری  بگیراننسبت مقرری 

 به مشمولین بیمه بیکاری 

1391 ........................................................  192113 7634751 5/2
1392 ........................................................  175045 7677953 3/2
1393 ........................................................  168481 7885166 1/2
1394 ........................................................  191630 8029013 4/2
1395 ........................................................  204775 7919282 6/2
1396 ........................................................  213032 6180060 4/3
1397 ........................................................  246865 6346211 9/3
1398 ........................................................  225942 6679368 4/3
1399 ........................................................  221229

(1 ) 
6629772 3.2

1400 ..............................................  186422 7004434 2.7 

 توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اصالح شده است.   1399(اعداد سال  1
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.مرکز آمار ایران،    -ماخذ

 
 
 
 

 

        مسکن در شهر تهران و نقاط شهری کشور متوسط قیمت و اجاره ماهانه   -1- 28

 سال 

 نقاط شهری کشور  شهر تهران 

فروش یک متر مربع   قیمت

 )هزار ریال(    زیربنای مسکونی

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد  

ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر  

 )ریال(   مربع زیربنای مسکونی

فروش یک متر مربع   قیمت

 )هزار ریال(    زیربنای مسکونی

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد  

ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر  

 )ریال(   مربع زیربنای مسکونی

1391 ......................  29948 138882 10501 49289 

1392 ......................  37662 165484 13201 59516 

1393 ......................  39592 181215 14201 65812 

1394 ......................  40540 200903 14342 71898 

1395 ......................  43326 221125 14974 78046 

1396 ......................  51186 256496 16121 86321 

1397 ......................  81862 326635 23939 106357 

1398 ......................  141558 437732 40932 137804 

1399 ......................  245539 630927 76710 201835 

1400 ...................  344028 890200 118087 315677 

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ
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   یبه متوسط درآمد خانوار شهر ی در نقاط شهر یمسکون یربنا یمتر مربع ز  كی  متی نسبت متوسط ق -29-1

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ
 

 )هزار ریال(                                                                                                                               هزینه مسکن در بودجه خانوار وضعیت - 1- 30

 سال 
 روستایی   شهری 

 ( 2)نسبت خوراکی (1)غیر خوراکی مسکن  ( 2)نسبت خوراکی (1)غیر خوراکی مسکن 

1391 ................................  55142 122840 44569 94/32 17505 64026 45796 94/15 

1392 ................................  68399 155668 54953 47/32 20316 75295 56063 47/15 

1393 ................................  78467 176739 58126 41/33 23626 81495 57033 06/17 

1394 ................................  88311 199967 62431 66/33 26406 89205 57778 97/17 

1395 ................................  97067 218185 66636 08/34 29363 97138 59769 71/18 

1396 ................................  108647 252775 76750 97/32 32667 112166 66504 28/18 

1397 ................................  133358 298722 94505 91/33 37512 134226 80246 49/17 

1398 ................................  172671 35685011752940/364702115834210266402/18
1399 ................................  229924 46029816109400/376502720423713644209/19
1400 ...........................  332642 678480 246537 35.96 96270 312085 207034 18.54 

 باشد. غیرخوراکی شامل هزینه مسکن نیز میی  هاهزینه  (1
 ی خوراکی و غیرخوراکی است. هاهزینه به جمع    مسکن  این نسبت حاصل تقسیم هزینه  (2

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ
 
 
 
 

 سال 

  مربع  متر  یک  قیمت  متوسط

  شهری  نقاط  در  مسکونی  زیربنای

 )هزار ریال( 

  خانوار  درآمد  طمتوس

 شهری 

 )هزار ریال( 

در    یمسکون  یربنایمتر مربع ز  کی  متینسبت متوسط ق

 )درصد( یبه متوسط درآمد خانوار شهر   ینقاط شهر 

1391.......................................... 105011672416.3
1392.......................................... 132012045496.5
1393.......................................... 142012413185.9
1394.......................................... 143422788725.1
1395.......................................... 149743172104.7
1396 .......................................... 161213668484.4
1397.......................................... 239394349055.5
1398.......................................... 409335410077.6
1399.......................................... 76710746764 10.3
1400 .................................  118087 1174217 10.1 
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                )درصد(                                                                                       نسبت واردات خودروی خارجی به تعداد خودروی پالک شده داخلی -31-1

 سال 
تعداد خودروی سواری  

 داتی  راو

تعداد خودروی سواری  

 پالک شده  

واردات خودروی خارجی به    نسبت

 تعداد خودروی پالک شده داخلی 

1396 ..........................................................................................................  738 1463182 05/0 

1397 ..........................................................................................................  15036 846646 78/1 

1398 ..........................................................................................................  8164 823555 99/0 

1399 ..........................................................................................................  1783 812452 22/0 

1400 .....................................................................................  626 849720 0.07 

 نیروی انتظامی و گمرگ جمهوری اسالمی ایران.    -ماخذ
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 تعاریف و مفاهیم: 

 . دهد عملی است که فرد برای از بین بردن خودش انجام می اقدام به خودکشی:  

تعداد واحدهای    تراکم خانوار در واحد مسکونی: به  واحدهای مسکونی معمولی  از نسبت خانوارهای معمولی و گروهی ساکن در  عبارت است 

 مسکونی معمولی. 

متشکل از یک یا چند نفر است که در یک اقامتگاه مشترک زندگی کرده و تمهیداتی به منظور تهیه غذا و تامین نیازهای مشترک داشته   خانوار:

های مشترک باشند. اعضای خانوار لزوما با هم رابطه خویشاوندی ندارند. در برخی از موارد خاص مانند خانوراهایی  و ویژگیباشند و یا دارای اهداف  

 . که سرپرست آنان دارای بیش از یک همسر است ممکن است لزوما اعضای خانوار در یک اقامتگاه مشترک زندگی نکنند

های سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت  فردی است که طبق قوانین یا دستورالعمل  گیرنده سازمان بهزیستی کشور:خدمت

 شود. تشخیص داده شده و از خدمات مستمر و یا غیر مستمر این سازمان برخوردار می

شوهر( یا یک زن مجرد که  فرایندی است که طی آن و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، یک کودک توسط یک زوج )زن و    خواندگی:فرزند

 شود.  شوند، بطور دائمی به عنوان فرزند پذیرفته میوالدین یا والد بیولوژیک او نیستند ولی با حکم قضایی والدین یا والد وی شمرده می

روزی اقبت شبانهسرپرست یا بد سرپرست در سیستم مرسال بعنوان کودک بی 18فردی است که با سن کمتر از  فرزند سازمان بهزیستی کشور:

سازمان بهزیستی کشور پذیرش شده و در حال حاضر )بدون درنظر گرفتن سن( از خدمات مستمر و غیر مستمر این سازمان در طول مدت مراقبت  

 شود.  مند مییا پس از ترخیص بهره

 . ردازدپ های شهر میکودکی است که برای ادامه بقای خود به کار یا زندگی در خیابان کودک خیابانی:

سال از لحاظ قانون کار    15کنند. شاغل بودن افراد کمتر از  ساله است که به صورت قانونی یا غیرقانونی کار می  17تا    5شامل شاغالن  کودک کار:  

 . جمهوری اسالمی ایران ممنوعیت دارد

 سال تمام است.   18فردی است که سن وی کمتر از  کودک:

سوء استفاده )مانند حمل مواد مخدر، اجبار به تکدی گری، فروش اعضای بدن و فروش کودک(، آزار )جسمی،    بدرفتاری با کودک شاملآزاری:  کودک

 جنسی و روانی( کودک، غفلت از کودک و انجام تمام اعمالی که به تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه 

 ودک مضر است.و نیروی انتظامی( برای رشد و سالمت ک

 . هر نوع درگیری فیزیکی و یا ضرب و جرح دو یا چند نفر با یکدیگر است  نزاع:

 سال است .  15ساله و بیشتر به جمعیت زیر   60این نسبت حاصل تقسیم جمعیت  سالخوردگی جمعیت:نسبت  

صالح نسبت به همسر است که به تشخیص مراجع ذیبدرفتاری و خشونت )آزار( اقتصادی، جسمی، جنسی، روانی و سهل انگاری  آزاری:  همسر

 شود.)پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی(، ازسوی یکی از زوجین به دیگری وارد می
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    گزیده اطالعات:

 

درصد   11.2میزان عمومی ازدواج روند کاهشی داشته است به طوری که این میزان از    1400تا    1391های  در طی سال

های مذکور میزان عمومی طالق تغییرات  رسیده است. همچنین در طی سال   1400درصد در سال    6.9به    1391در سال  

 رسیده است. 1400درصد در سال  2.5به  1391درصد در سال  2.0زیادی نداشته است به طوری که این میزان از 

  ییهمواره باالتر از مناطق روستا  یازدواج در مناطق شهر  نیسن در اول  نیانگیم  ، 1400تا    1395های  در طی سال 

   سال بوده است. 23.6سال و در زنان  27.8ازدواج در مردان  نیسن در اول نی انگیم ، 1400سال بوده است. در 

  6.6  ترتیب  به  زنان  و  مردان  در  و  7.0  معادل  جمعیت  سالخوردگی  نسبت  ،بینیپیش  از  حاصل  اطالعات  براساس

 به   زنان  و   مردان،  کشور  کل  این نسبت برای جمعیت  1395  سرشماری  مقایسه با نتایجدر    که  است  بوده  7.5  و

 . دهد می نشان افزایشواحد درصد  1.2 و  0.7 ،0.9 ترتیب
 

 

از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی ملکی  68.34،  1400در سال   از خانوارهای شهری   23.16  و  درصد  درصد 

  و   درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی ملکی  87.06ای بوده است. همچنین  دارای واحد مسکونی اجاره

 ای بوده است. درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی اجاره 4.94

نفر بوده که نسبت به سال   1467276تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی    1400در سال  

خمینی )ره( و  منفر تحت پوشش کمیته امداد اما 1208259دهد. از این تعداد، را نشان می افزایشدرصد  1.9قبل 

ن تحت پوشش سازمان  باشند. در همین سال تعداد معلوالنفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور می  259017

درصد افزایش یافته است. شایان گفت است که از    13.3نفر بوده که نسبت به سال قبل  1656175بهزیستی کشور 

 باشند. نفر زن می 627609مرد و  نفر 1028566این تعداد 
 

 

نفر   95802،  1400در سال  گیرندگان مراکز کاهش آسیب اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور  تعداد خدمت

 داشته است.  کاهش درصد  8.1بوده است که نسبت به سال قبل  

 

در طی دوره   15موضوع ماده    هانمخدر و روانگردا  اعتیاد به موادشده در مراکز مجاز درمان  تعداد افراد پذیرش  

 8632نفر رسیده است. در دوره زمانی فوق تعداد مراکز از    1491999نفر به    1254704از    1400تا    1396زمانی  

شده در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع  مرکز رسیده است. تعداد افراد پذیرش    8585به  

نفر رسیده    108570نفر به    82665از    1400تا    1396نی  ذیل آن در طی دوره زما  2قانون و مجری تبصره    16ماده  

 مرکز رسیده است. 509به  579است. در دوره زمانی فوق تعداد مراکز از 
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 کشور  رخ رشد جمعیت جمعیت و ن - 1-2

 ( متوسط رشد ساالنه )درصد  جمعیت  سال 

1345 .......................................................................................................................  25788722 1/3
1355 .......................................................................................................................  33708744 7/2
1365 .......................................................................................................................  49445010 9/3
1370 .......................................................................................................................  55837163 5/2
1375 .......................................................................................................................  60055488 5/1
1385 .......................................................................................................................  70495782 6/1
1390 .......................................................................................................................  75149669 3/1
1395 .......................................................................................................................  79926270 2/1
1400(1) ............................................................................................  84055000 1.6 

 باشد. بینی میبراساس مقادیر پیش  1400سال    براید ارایه شده  اعدا(1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 

 

 

 

 ی سنی مادران  هاگروه برحسب  ثبت شدهجاری های والدت تعداد  - 2-2

 سال 

 های جاری ثبت شده برحسب گروه سنی مادران  والدت

 ساله 35-39 ساله 30-34 ساله 25-29 ساله 20-24 ساله 15-19 سال 15کمتر از 
44-40   

 ساله 

49-45 

 ساله 

سال  50

 ترو بیش 
 نامشخص 

1396 ...............................................  1534 88361 284754 429377 391739 197447 44506 3195 315 9043 

1397 ...............................................  1502 82440 255656 385790 362336 190824 44068 3416 345 8585 

1398 ...............................................  1391 73610 222013 326153 315279 174592 42594 3201 285 7804 

1399 ...............................................  1346 66890 200398 293770 297476 172736 43119 3085 309 7430 

1400 .......................................  1349 66196 193311 279624 297921 183772 46665 3523 434 7068 

 .ثبت احوال کشور -ماخذ
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 ( 1) تعداد واقعه و میزان عمومی ازدواج و طالق - 2- 3

 جمعیت.   نفر  هزار  هر  ازای  به  طالق  /ازدواج    تعداد  (1

 . باشد  یم  دادیبه بعد آمار ازدواج و طالق براساس وقوع رو1392  از سال  (2
 سازمان ثبت احوال کشور.    -ماخذ  
 

 

 

 تعداد طالق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج  -2-4

 سال 
کمتر از یک 

 سال 
 سال   10تا    5 سال   5تا    1

 15تا    10

 سال 

 20تا    15

 سال 

 25تا    20

 سال 

 29تا    25

 سال 

  29تر از  بیش

 سال 

1395 ...........................................  17520 57496 42080 26526 15653 9455 4981 7307 

1396 ...........................................  17554 57772 42473 26871 15871 9586 5055 7441 

1397 ...........................................  14945 54494 42319 27789 16808 9834 5283 7902 

1398 ...........................................  12764 52850 42778 29527 17866 10172 5378 7477 

1399 ...........................................  11952 52387 45138 32062 20506 11813 5649 8046 

1400 ..................................  13481 54322 47107 35309 23612 14169 6530 9374 

 شور. ثبت احوال ک    -ماخذ

  

 

 تعداد طالق  تعداد ازدواج  سال 
میزان عمومی  

 ازدواج)درصد( 

میزان عمومی  

 طالق)درصد( 

1391....................................................................  829968 150324 2/11 0/2 

1392(2 )................................................................  795701 169312 5/10 2/2 

1393....................................................................  753379 175956 8/9 3/2 

1394....................................................................  710710 174681 1/9 3/2 

1395....................................................................  671617 176532 6/8 2/2 

1396 ....................................................................  611192 182079 7/7 3/2 

1397....................................................................  554993 178900 9/6 2/2 

1398....................................................................  534993 178416 6/6 2/2 

1399....................................................................  560653 187059 8/6 2/2 

1400 ....................................................... 568930 201663 6.9 2.5 
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 ( سال)                                                                                                                  میانگین سن زوجین در اولین ازدواج  - 5-2

 سال 
 زن مرد 

 روستایی  شهری  کل روستایی  شهری  کل

1395 .............................................  27.4 27.6 25.8 22.9 23.2 20.9 

1396 .............................................  27.4 27.5 0/26 3/23 5/23 6/21 

1397 .............................................  27.5 27.7 1/26 4/23 6/23 6/21 

1398 .............................................  27.6 27.8 2/26 5/23 7/23 6/21 

1399 .............................................  6/27 8/27 2/26 4/23 7/23 5/21 

1400 .....................................  27.8 28.0 26.3 23.6 23.9 21.4 

 سازمان ثبت احوال کشور.    -ماخذ
 
 
 

 )درصد(                                                                                                                 به تفکیك جنس  میزان تجرد قطعی -6-2

 زن مرد  سال 

1390 ...............................................................................  1.4 2.3 

1395 ..............................................................  3 /2 7 /3 

 مرکز آمار ایران.    -ماخذ
 
 

    )درصد(                                                                                                                                      (1)کشور  نسبت سالخوردگی جمعیت - 2- 7

 باشد. بینی میبراساس مقادیر پیش  1396-1400  های(اعداد ارایه شده برای سال1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 

 

 زن مرد  کل سال 

1375 ..........................................................  3/4 5/4 1/4 

1385 ..........................................................  2/5 4/5 0/5 

1390 ..........................................................  7/5 7/5 8/5 

1395 ..........................................................  1/6 9/5 3/6 

1396 ..........................................................  6.2 6.0 6.5 

1397 ..........................................................  6.4 6.1 6.7 

1398 ..........................................................  6.6 6.2 6.9 

1399 ..........................................................  6.8 6.4 7.2 

1400 ..............................................  7.0   6.6   7.5 
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                       جغرافیاییاول و دهم به تفکیك مناطق های در دهك خانوارهادر  باسواد متوسط تعداد افراد   -8-2

 سال 
 نقاط روستایی نقاط شهری 

 دهک دهم  دهک اول  دهک دهم  دهک اول 

1391 .............................................................  51/1 62/3 67/0 83/3 

1392 .............................................................  64/1 45/3 76/0 59/3 

1393 .............................................................  55/1 43/3 84/0 52/3 

1394 .............................................................  50/1 30/3 82/0 50/3 

1395 .............................................................  49/1 35/3 79/0 43/3 

1396 .............................................................  71/1 38/3 68/0 42/3 

1397 .............................................................  74/1 31/3 79/0 34/3 

1398 .............................................................  65/1 14/3 73/0 32/3 

1399 .............................................................  77/1 23/3 88/0 32/3 

1400 ..................................................  1.66 3.19 0.87 3.37 

 . مرکز آمار ایران   -ماخذ

 

 

 

 )درصد(                                                                                                                         واحد مسکونیخانوار در  تراکم - 2- 9

   .مرکز آمار ایران  -ماخذ

 
 
 
 
 
 
 
 

 روستایی  شهری  کل سال 

1375 .........................................................  14/1 15/1 13/1 

1385 .........................................................  09/1 08/1 13/1 

1390 .........................................................  05/1 04/1 09/1 

1395 ............................................  03 /1 02 /1 06 /1 
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 )درصد(                                                               مناطق جغرافیایی                  خانوارها برحسب نحوه تصرف واحد مسکونی به تفکیك  - 2- 10

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 
 
 واحد مسکونی  اتاق تعداد افراد به ازای هر  -11-2

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سال 
 روستایی  شهری 

 سایر  ای اجاره ملکی  سایر  ای اجاره ملکی 

1391.................................................  44/68 67/21 88/9 40/87 03/5 56//7 

1392.................................................  19/64 92/25 88/9 22/85 98/4 81/9 

1393.................................................  66/65 29/24 05/10 27/85 93/4 81/9 

1394.................................................  42/66 28/24 30/9 70/86 70/4 60/8 

1395.................................................  82/65 21/25 96/8 27/87 42/4 31/8 

1396 .................................................  64/65 95/24 41/9 45/87 77/4 77/7 

1397.................................................  13/64 33/26 54/9 49/85 99/4 51/9 

1398.................................................  06/67 12/24 82/8 66/86 51/4 82/8 

1399.................................................  44/68 91/22 66/8 42/86 93/4 65/8 

1400 .......................................  68.34 23.16 8.5 87.06 4.94 7.99 

 روستایی  شهری  کل سال 

1390.......................................................  33/1 000 000 

1392.......................................................  14/1 000 000 

1393.......................................................  11/1 000 000 

1394.......................................................  03/1 000 000 

1395 ...........................................  000 000 000 
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 )درصد(                                                                                                                                      کشور         درصد خانوارهای تك نفره  -12-2

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 

 

 
 ساکن و گروهی  ، زاغه و موارد مشابه به خانوارهای معمولیکن در کپر، چادر، آلونك نسبت خانوارهای سا  -13-2

 )درصد(  چادر، کپر آلونک، زاغه یا موارد مشابه  کل سال 

1385 ..................................................................................  78450 449/0 

1390 ..................................................................................  7403 035/0 

1395 ................................................................  100714 417 /0 

 مرکز آمار ایران   -ماخذ

 

 

   خانوارهای تخت پوشش نهادهای حمایتی تعداد -14-2

 کمیته امداد امام خمینی )ره(  سال 
خانوارهای دریافت کننده مستمری تحت  

 سازمان بهزیستی کشور پوشش  

1391 .............................................................................................  000414050 

1392 .............................................................................................  000415821 

1393 .............................................................................................  000498858 

1394 .............................................................................................  000500141 

1395 .............................................................................................  1581609502846 

1396 .............................................................................................  1517904 505928 

1397 .............................................................................................  2042506 1077790 

1398 .............................................................................................  22760151305568 

1399 .............................................................................................  21852101117189 

1400 ........................................................................... 2230063 1237961 

 . کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور  -ماخذ
 
 
 

 از کل خانوارها با سرپرست زن از کل خانوارها با سرپرست مرد  از کل خانوارها  سال 

1375..................................................................................  4/4 7/1 6/33 

1385..................................................................................  2/5 0/2 0/36 

1390..................................................................................  2/7 6/2 8/40 

1395 ................................................................  5 /8 3 /3 4 /44 
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                                                                                                            تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی -15-2

 جمع  سال 
زنان سرپرست خانوار تحت  

 پوشش سازمان بهزیستی کشور 

  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

 کمیته امداد امام خمینی )ره( 

1391 ....................................................................................  173599 173599 000
1392 ....................................................................................  171662 171662 000
1393 ....................................................................................  179695 179695 000
1394 ....................................................................................  179410 179410 000
1395 ....................................................................................  13254281784031147025
1396 ....................................................................................  1336618 1800121156606
1397 ....................................................................................  1432734 2511991181535
1398 ....................................................................................  1457443 2556921201751
1399 ....................................................................................  1439969 2526881187281
1400 ...................................................................  1467276 259017 1208259 

 کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور.      -ماخذ
 

 

 

 

 

                                                                                       برحسب جنس  توان یت مددجویان کمتعداد معلول -16-2

 زن مرد  کل سال 

1396 .......................................................  859550 589288 270262 

1397 .......................................................  1046642 649783 396859 

1398 .......................................................  1348044 835917 512127 

1399 .......................................................  1462268 886740 575528 

1400 ............................................  1656175 1028566 627609 

 سازمان بهزیستی کشور.     -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   اجتماعی های عدالتشاخص                                                                                                                                                                     بعد اجتماعی

48 

                                                                         تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور کار کودکان تعداد وتعداد کودکان معلول  -17-2

 سال 
 کودکان معلول 

 کودکان کار 
 دختر  پسر  کل

1391 .......................................................................  67710 39822 27888 000 

1392 .......................................................................  70443 41399 29044 000 

1393 .......................................................................  80753 47572 33181 000 

1394 .......................................................................  104038 61353 42683 000 

1395 .......................................................................  124970 73840 51127 3540 

1396 .......................................................................  157407 93161 64240 6331 

1397 .......................................................................  202570 120642 81922 8556 

1398 .......................................................................  234053 139715 94331 5753 

1399 .......................................................................  263209 158831 104378 6117 

1400 .........................................................  263382 158924 104458 6799 

 .سازمان بهزیستی کشور  -ماخذ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سازمان بهزیستی کشور نظر زیر خواندگی فرزند تعداد و  سرپرستی تحت فرزندان  تعداد ،خیابانی  کودکان گیرندگان  تعداد خدمت  -2- 18

 سال 
  کودکان  گیرندگان  خدمت  تعداد

 خیابانی
 خواندگی   فرزند  تعداد سرپرستی   تحت  فرزندان  تعداد

1391 ................................................ 5356 21822815
1392 ................................................ 4894 226921225
1393 ................................................ 5949 234021096
1394 ................................................ 5428 246021257
1395 ................................................ 9287 253471408
1396 ................................................ 5152 262851611
1397 ................................................ 6198 261821678
1398 ................................................ 4805 25538 2358 

1399 ................................................ 3902 25044 3127 

1400 .......................................  3653 25891 2537 

 سازمان بهزیستی کشور.     -ماخذ
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                                                       تعداد خدمات گیرنده مراکز کاهش آسیب اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور   -19-2

 کانکس  موبایل ون سرپناه   -گذری   سرپناه شبانه  گذری  تیم سیار جمع  سال 

1395 .........................  1806501013836406515202000 000000
1396 .........................  1926981043967186416438000 000000
1397 .........................  117541562264373817577000 000000
1398 .........................  999073671024757965812495 148531434
1399 .........................  1042493303222180752315461 209855068
1400 .....................  95802 25329 18253 6044 15595 18225 12356 

 سازمان بهزیستی کشور.    -ماخذ

 

   جغرافیاییمددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( به تفکیك مناطق  - 2- 20

 گیرد. میعشایر را نیز در بر   (1
 کمیته امداد امام خمینی )ره(.   -ماخذ

 
 

   مناطق جغرافیاییخانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( به تفکیك   -21-2

Pروستایی 

(1 )
 سال  جمع  شهری  

9384 22365 31749 1396 ........................................................................  

000 000 000 1397 .......................................................................  

9580 23354 32934 1398 .......................................................................  

10183 24473 34656 1399 .......................................................................  

12142 29726 41868 1400 .........................................................  

 گیرد. می( عشایر را نیز در بر 1
 کمیته امداد امام خمینی )ره(.   -ماخذ

 
 

Pروستایی 

(1 )
 جمع  شهری  

 سال 
 خانوار  نفر  خانوار  نفر  خانوار  نفر 

1011248 611704 619503 360271 1630751 971975 1395 ......................  

1017042 616799 732854 426190 1749896 1042989 1396 .......................  

000 000 000 000 000 000 1397 ......................  

971238 745066 667853 539333 1639091 1284399 1398 ......................  

918571 715075 667965 513474 1586536 1228549 1399 ......................  

974392 747444 669190 541253 1643582 1288697 1400 ................... 
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 حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( برحسب علت تعداد خانوار مورد  -22-2

 جمع  سال 

بی سرپرستی  

به علت فوت  

 سرپرست 

ازکارافتادگی  

 سرپرست 

بیماری  

 سرپرست 

بی  

سرپرستی به  

 علت طالق 

معلولیت  

 سرپرست 

بی سرپرستی به  

علت متارکه یا  

 مفقودی سرپرست 

 سایر   بدسرپرستی 

1396 .................  1517904 743241 484940 71716 138550 4466 4521 1963 68507 

1397 .................  2042506 000 000 000 000 000 000 000 000 

1398 .................  2276015 1095105 524217 243199 281211 7386 9489 5659 109749 

1399 .................  2185210 806510 479065 69280 207595 000 000 000 622760 

1400 ...............  2230063 778248 539808 100845 256741 3967 14528 10305 525621 

 کمیته امداد امام خمینی )ره(.   -ماخذ
 
 

 محصلین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( به تفکیك مناطق جغرافیایی  -23-2

 کمیته امداد امام خمینی)ره(.   -ماخذ

 

 خمینی )ره( بر حسب جنسدانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام  -24-2

 کمیته امداد امام خمینی)ره(.   -ماخذ

 

 

 

 روستایی  شهری  جمع  سال 

1396 ................................................  311443 166272 145171 

1397 ................................................  000 000 000 

1398 ................................................  387000 209611 177389 

1399 ................................................  644345 335750 308595 

1400 ........................................  691253 372426 318827 

 مرد  زن جمع  سال 

1396 .........................................................................  57126 33081 24045 

1397 .........................................................................  000 000 000 

1398 .........................................................................  56807 36734 20073 

1399 .........................................................................  51655 32945 18710 

1400 ..........................................................  49587 33150 16437 
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 سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی )ره(  6کودکان زیر  -25-2

 جمع   سال 

 برحسب حمایت  برحسب جنس  برحسب اقامت 

 پسر  دختر  روستایی  شهری 
مورد حمایت کمیته امداد امام  

 خمینی )ره(

حمایت کمیته امداد  غیر مورد  

 امام خمینی )ره( 

1396 ....................  100000 38647 61353 53361 46639 19549 80451 

1397 ....................  000 000 000 000 000 000 000 

1398 ....................  136960 60094 76866 74765 62195 13282 123678 

1399 ....................  38632 16998 21634 20861 17771 5408 33224 

1400 .................  57516 35146 22370 29905 27611 9661 47855 

 .کمیته امداد امام خمینی )ره(  -ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها، دادسراها و شوراهای حل اختالف فعال دادگاه هایشعبه تعداد   -2-26

 شوراهای حل اختالف  ی عمومی و انقالب دادسرا  دادگاه  سال

1391 .......................................................  3316 2407 6938 

1392 .......................................................  3365 2531 6788 

1393 .......................................................  3479 2585 7485 

1394 .......................................................  3694 2731 7611 

1395 .......................................................  3801 2865 6902 

1396 .......................................................  3937 2958 6873 

1397 .......................................................  4099 2998 7039 

1398 .......................................................  4257 3010 7029 

1399 .......................................................  4333 3006 7443 

1400 ............................................  4734 2980 6753 

   قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران  -ماخذ
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 حقیقی نزاع جسمانی معاینات  آمار و دیگرکشی  به  مشکوک قربانیان   تعداد -2-27

 سازمان پزشکی قانونی کشور.    -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 

 آزاری  کودکو  همسرآزاری  مدعی زنان  نزاع جسمانی معاینات  آمار  -2-28

 آزاری   کودک همسرآزاری  سال 

1391 ...............................................................................  67120 1184 

1392 ...............................................................................  71001 1310 

1393 ...............................................................................  69572 1568 

1394 ...............................................................................  71815 1546 

1395 ...............................................................................  74180 1772 

1396 ...............................................................................  77059 2040 

1397 ...............................................................................  79484 2212 

1398 ...............................................................................  81624 2471 

1399 ...............................................................................  80187 2544 

1400 ................................................................  77637 2390 

 سازمان پزشکی قانونی کشور.    -ماخذ

 حقیقی   نزاع  جسمانی  معاینات دیگرکشی   به  مشکوک  قربانیان  تعداد سال 

1391 ................................................................................ 2257 630023 

1392 ................................................................................ 2453 615240 

1393 ................................................................................ 2340 597467 

1394 ................................................................................ 2253 573701 

1395 ................................................................................ 2206 556571 

1396 ................................................................................ 2254 553831 

1397 ................................................................................ 2235 588517 

1398 ................................................................................ 2374 582567 

1399 ................................................................................ 2520 585374 

1400 ...............................................................  2758 586276 
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 موضوع برحسب ایران  اسالمی جمهوری انتظامی   نیروی استحفاظی حوزه  در  شده  واقع جرایم -2-29

 قتل )نفر( سال 

 )مورد(   شرارت )مورد(   نزاع و درگیری های مشکوک )نفر( مرگ 

 فردی  سایر موارد  خودکشی 
دسته  

 جمعی

زورگیری و  

باجگیری  

 )اخاذی( 

 چاقو و  

 کشی قمه

 سایر  

 ها شرارت 

دستگیر  

 شدگان 

1391 ................................ 1896355922651309302585355132746218819270
1392 ................................ 1906356522114330694522939712976221813264
1393 ................................ 19063723228805993286626656420622128173
1394 ................................ 19203683238907894907639166510731567339
1395 ................................ 17773778235356707296454 120416321006077
1396 ................................. 18883930227996542456244106499216105984
1397 ................................ 17954240235027539746423117611417417193
1398 ................................ 1996415623908759493676691378014576245
1399 ................................ 22404813239088406607962854232201110015
1400 ..........................  2316 5085 24806 615387 6818 86 3827 1632 8477 

   جمهوری اسالمی ایران.  نیروی انتظامی  -ماخذ

 
 

 نوع  برحسب  عادی هایسرقت  - 2- 30

 جمعیت   سال 
های ثبت  سرقت 

 شده 

دستگیرشدگان  

 ها انواع سرقت 

به ازای    های ثبت شدهسرقتنسبت  

 صدهزار نفر جمعیت 

1391 .........................................................................  76038000 545476 306570 69/754
1392 .........................................................................  76942000 672674 328309 41/596
1393 .........................................................................  77856000 646774 295026 69/719
1394 .........................................................................  78773000 605564 24707075/768
1395 .........................................................................  7992627058590634342506/733
1396 .........................................................................  8105300059729531084392/736
1397 .........................................................................  81962000786590338053959.70
1398 .........................................................................  827100008633333556981043.81
1399 .........................................................................  834090009024354220801081.93
1400 ...........................................................  84055000 903929 445323 1075.40 

 . جمهوری اسالمی ایران  نیروی انتظامی  -ماخذ
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 هاگردانتعداد مراکز و پذیرش درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان -31-2

 سال 

ها  گردانمراکز مجاز درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان

 15موضوع ماده  

مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان  

 ذیل آن   2قانون و مجری تبصره    16موضوع ماده  

 تعداد افراد پذیرش شده  تعداد مراکز  تعداد افراد پذیرش شده  تعداد مراکز 

1396 .................................................................  8632 1254704 579 82665 

1397 .................................................................  8786 1389558 592 108292 

1398 .................................................................  8639 1267020 466 91367 

1399 .................................................................  86351320041 420 59843 

1400 ....................................................  8585 1491999 509 108570 

 ریاست جمهوری، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.   -ماخذ

 ( 1) تعداد فوت شدگان تصادفات  -23-2

 برون شهری  درون شهری  کل سال 

1391 ......................................................................  18914516013754
1392 ......................................................................  17765480412961
1393 ......................................................................  16867437112496
1394 ......................................................................  168684441 12427
1395 ......................................................................  15998418111817
1396 ......................................................................  16202433311869
1397 ......................................................................  16540419112349
1398 ......................................................................  16677407512601 

1399 ......................................................................  14652380610846 

1400 ........................................................  16241 3877 12364 

   ( تعداد فوت شدگان مربوط به لحظه وقوع تصادف است.1
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.    -ماخذ  

 دارای مجوز قانونی سقط جنین تعداد و نسبت  -2-33

 سال 
 تعداد موارد مراجعه  

 )معاینات جسمانی( سقط درمانی 

عداد موارد صدور مجوز  ت

 سقط درمان 
 درصد

1396 .............................................................................................  13025 9394 

1397 .............................................................................................  12512 9084 

1398 .............................................................................................  12206 8995 

1399 .............................................................................................  000 000 000

1400 ........................................................................... 000 000 000 

 . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -ماخذ
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 بعد فرهنگی 
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 تعاریف و مفاهیم: 

  ابعاد  از  برخوردار  دیجیتالی،   یا   و  ویدیویی   متری،میلی  70  و   38  فیلم   نمایش   امکانات  دارای  صندلی،  100  حداقل  با  مجوز  دارای  مکانی   به  :سینما

  گیشه   اداری،  قسمت  نمازخانه،  انتظار،  سالن  فیلم،  نمایش  سالن  چند  یا  یک  از  متشکل  ایمنی،  و  فنی  استانداردهای  ساختمانی،  هایویژگی  و  مناسب

 است.  بوفه و بهداشتی هایسرویس آپارات، اتاق  بلیط، فروش

 . کشور سراسر در فعال استاندارد سینماهای در استفاده قابل   هایصندلی تعداد از است عبارت  :   سینما  سالن  ظرفیت

 

 

 گزیده اطالعات : 

در نقاط شهری و   خانوار  یهاهزینهو خدمات فرهنگی به کل    هاسرگرمی  ات،تفریح  خالص  هزینه   نسبت  1400در سال  

 درصد بوده است.   1.3و  1.6به ترتیب  روستایی

 

 

هزار نسخه   121356و  عنوان کتاب    111189به ترتیب    های منتشر شده کتاب  تعداد عناوین و شمارگان  1400در سال  

     داشته است. افزایشهزار نسخه  1934و عنوان کتاب  11300بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 

موجود دارای روندی افزایشی داشته است.  هایکتابعمومی و تعداد  هایکتابخانهتعداد  1400تا  1391های در طی سال

 رسیده است. عنوان   46604عنوان به  34090موجود از  های کتابتعداد   ،3560به  2884عمومی از  هایکتابخانهتعداد 

 

 

  سینما   سالن  ، تعداد  باب  232برابر    سینما  ، تعداد 3.0برابر    نفر  میلیون  یک  هر  ازای  به  سینما   تعداد  سرانه  1400سال  در  

 بوده است. نفر هزار 7198 تماشاگر و تعداد صندلی 115088سالن، ظرفیت سالن سینما برابر  651برابر 
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 )درصد(                                                                     ی خانوارهاهزینه به کل فرهنگی و خدمات   هاسرگرمی خالص تفریحات،  هزینه نسبت   -3- 1

 روستایی  شهری  سال 

1396 ...............................................................................  2.9 2.0 

1397 ...............................................................................  2.7 1.8 

1398 ...............................................................................  2.2 1.6 

1399 ...............................................................................  1.7 1.3 

1400 ................................................................  1.6 1.3 

   .مرکز آمار ایران  -ماخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           جغرافیاییهای منتشر شده شمارگان کتاب  تعداد عناوین و - 3- 2

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شمارگان)هزار نسخه(  عنوان  سال 

1391................................................................................  63922 166062 

1392................................................................................  66107 157655 

1393................................................................................  72877 152323 

1394................................................................................  80582 153967 

1395................................................................................  88619 144066 

1396 ................................................................................  99155 144188 

1397................................................................................  101136 139708 

1398................................................................................  105486 148638 

1399................................................................................  99889 119422 

1400 ...............................................................  111189 121356 
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 عمومی هایکتابخانه ظرفیت    -3-3

 )هزار نسخه(  های موجودکتاب )هزار نفر(   اعضا های عمومیکتابخانه  سال 

1391 ............................................................ 2884 2254 34090 

1392 ............................................................ 3147 2517 38075 

1393 ............................................................ 3201 2455 39738 

1394 ............................................................ 3278 2266 41300 

1395 ............................................................ 3346 2378 41686 

1396 ............................................................. 3426 2493 41666 

1397 ............................................................ 3489 2584 42930 

1398 ............................................................ 3533 2487 44623 

1399 ............................................................ 3557 1471 44788 

1400 ................................................  3560 1756 46604 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.    -ماخذ  
 
 
 
 
 
 

 بخش سینما در کشور   هایظرفیتمربوط به  یهاشاخص  -3-4

 سال 
سینما به    دسرانه تعدا

   ازای هر یک میلیون نفر

 سینما   تعداد

 )باب( 

تعداد سالن  

 سینما 

 ظرفیت سالن سینما 

 )صندلی(  
 هزار نفر( تعداد تماشاگر )

1391 .................................................... 6/2 240 339 138116 13000 

1392 .................................................... 5/2 212 318 124233 7843 

1393 .................................................... 4/2 193 306 107670 14200 

1394 .................................................... 1/3 248 380 127009 13450 

1395 .................................................... 5/3 279 415 128943 25443 

1396 .................................................... 2/4 343 539 153830 22847 

1397 .................................................... 2/4 341 596 158207 28547 

1398 .................................................... 3/4 355 635 161636 26311 

1399 .................................................... 3/4 356 636 162486 679 

1400 ..........................................  3.0 232 651 115088 7198 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.     -ماخذ
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 بعد آموزشی

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعد آموزشی                                                                                                                                                             اجتماعی           های عدالتشاخص

63 

 تعاریف و مفاهیم: 

 .بنویسد، خواه مدرک رسمی داشته باشد یا نداشته باشد ای را بخواند وتواند به زبان فارسی یا هر زبان دیگر، متن سادهفردی که می :باسواد

 الزم  تحصیلی به جمعیت دوره در یک به تحصیل مشغول آموزاندانش عبارت است از نسبت تعدادتحصیلی:   هایدوره  ظاهری تحصیلی پوشش

 تحصیلی. دوره با سنی مرتبط گروه در التعلیم

 الزم تحصیلی به جمعیت  دوره  سنی مرتبط با گروه یک  در  تحصیل به  مشغول  عبارت است از نسبت تعداد دانش آموزان  واقعی: تحصیلی پوشش

 تحصیلی. دوره با سنی مرتبط گروه در التعلیم

  هایهدور  در  آموزش  ، این  بر  . بنااست   خارجی  یا کشورهای  ایران رسمی    آموزشی   هایبرنامه  طبق  تحصیل  به  ، اشتغالمنظور از تحصیل   :تحصیل

 .است نیامده حساب  به ( تحصیلخصوصی نزد معلم یا خصوصی هایآموزشگاه در زبان )مانند آموزش رسمی غیر آموزشی 

 هایدردوره بایستی ترتیب به که شودگفته می ساله  14-16ساله و    11-13ساله،    6-10سنی   گروه به التعلیم  الزم جمعیتالتعلیم:  الزم جمعیت

 .باشند مشغول تحصیل به متوسطه و راهنمایی ابتدایی،

 های تحصیلی آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارد. فردی است که برابر مقررات در یکی از دوره  آموز:دانش

های رسمی آموزش عالی ثبت نام کند و به تحصیل اشتغال ای است که برابر ضوابط معین برای تحصیل در یکی از دورهشده  فرد پذیرفته  دانشجو:

 ورزد.

 آموزش عالی که با مجوز رسمی شورای گسترش آموزش عالی ایجاد و حداقل از سه دانشکده تشکیل شده باشد. ترین موسسه عالی: دانشگاه

های تحصیلی معین گواهینامه پایان دوره ابتدایی  سالگی به آن وارد شده و پس از طی پایه  6از سن  آموز  دانش  که  است  تحصیلی دوره    :دوره ابتدایی

 کند. دریافت می

کردن سه پایه تحصیلی گواهینامه  شده و پس از سپری آن پذیرش  آموز پس از اتمام دوره ابتدایی دردوره تحصیلی که دانش  :متوسطهاول    دوره

 کند. پایان دوره دریافت می

های نظری، فنی  کردن دوره اول متوسطه، در آن پذیرش شده و به یکی از شاخهآموز پس از سپریدوره تحصیلی است که دانش  :دوم متوسطه  دوره

 نماید. شده در سه پایه تحصیلی، گواهینامه دیپلم متوسطه دریافت می شود و با گذراندن واحدهای درسی تعریفای و کار دانش هدایت میو حرفه

 شود. دوره آموزشی است که منجر به اخذ دانشنامه یا گواهینامه تحصیلی می مقطع تحصیلی: 

 تکرار از عدد یک.  عبارت است از حاصل تفاضل نرخ ارتقاء و نرخ تحصیل: ترک نرخ

  مراجع  تایید  به عالی  آموزش مراکز  در پژوهشی  و  آموزشی خدمات ارائه برای وی عمومی  و  علمی صالحیت که است فردی  :وقت  تمام   علمی  هیات

 . گذراندمی تحقیق و تدریس به مرکز آن در را خود موظف کار ساعات تمام  و رسیده صالحذی

 

 

 



 اجتماعی  های عدالتشاخص                                                                                                                                                       بعد آموزشی             

64 

 :  گزیده اطالعات

 

درصد    واحد  0.6ه سال قبل  درصد بوده است که نسبت ب  90.3ساله و بیشتر    6نرخ باسوادی جمعیت    1400در سال  

 درصد بوده است.     87.0و  93.5افزایش داشته است. در همین سال شاخص مذکور برای مردان و زنان به ترتیب 

واحد درصد    0.2درصد بوده است که نسبت به سال قبل    98.6سال    24تا    15نرخ باسوادی افراد    1400در سال  

 درصد بوده است.   98.5و  98.7به ترتیب داشته است. در همین سال شاخص مذکور برای مردان و زنان  افزایش

به   دوم  متوسطهایی، دوره متوسطه اول و دوره  پوشش واقعی تحصیلی در مقطع ابتد  1400-1401تحصیلی    در سال

،  افزایشواحد درصد    0.3طع ابتدایی  تحصیلی قبل در مق  باشد که نسبت به سالدرصد می  80.4و    91.0،  97.7ترتیب  

نرخ ترک   1400-1401  در سال تحصیلی.  داشته است  کاهشدرصد  واحد    2.1و    3.2به ترتیب  اول و دوم    متوسطهدوره  

بوده است که  درصد    2.32و    4.36،  0.95به ترتیب    دوم  و دوره متوسطه  اول  طع ابتدایی، دوره متوسطهتحصیل در مق

  دوم به ترتیب اول و  متوسطه  دوره    ،کاهشواحد درصد    0.23  نسبت به سال تحصیلی قبل در مقطع تحصیلی ابتدایی

 درصد کاهش داشته است.واحد  0.18واحد درصد افزایش و  0.7
 

 

متوسطه اول و متوسطه   ، ییدر مقطع ابتدا  یآموز به معلم در مدارس دولت، نسبت دانش1400-1401  یلیدر سال تحص

واحد درصد   4.2در مقطع ابتدایی    قبل  یلیتحص  درصد بوده است که نسبت به سال   16.6و    26.4،  28.9  بیدوم به ترت

 داشته است.  شیواحد درصد افزا  0.2و  1.4 بیبه ترت کاهش، دوره متوسطه اول و دوم 

آموزشی کشور در طی سال به    14/5از    1400-1401تا    1394- 1395های تحصیلی  سرانه فضاهای   22/5مترمربع 

 رسیده است.مترمربع 
 

 

نفر    2261262نفر زن و   2106639ل  نفر شام  4367901تعداد کل دانشجویان برابر    1391-1392تحصیلی   در سال

نفر رسیده    3330175تعداد کل دانشجویان به  برای    1400-1401تحصیلی    در سالرد بوده است. همین اطالع  م

تعداد    1400-1401تحصیلی  اند. همچنین در سال  نفر مرد بوده  1694694و    نفر زن  1635481است که از این تعداد  

نفر در مقطع    2066243نفر در مقطع کاردانی،    429305دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب معادل  

نفر در مقطع    150898نقر در مقطع دکتری عمومی و    103371نفر در مقطع کارشناسی ارشد،    580358کارشناسی،  

   اند. دکتری تخصصی مشغول به تحصیل بوده

بوده که نسبت    درصد  41.2تمام وقت    یعلم  ات یه  ی به اعضا  انینسبت تعداد دانشجو  1400-1401  یلیدر سال تحص

 داشته است.   افزایشدرصد واحد   2.7قبل از آن  یلیبه سال تحص
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 )درصد(                                                                        برحسب جنس و مناطق جغرافیایی  ساله و بیشتر   6نرخ باسوادی جمعیت  -1-4

 روستایی  شهری  زن مرد  کل  (1)سال

1375 ......................................  5/79 7/84 2/74 7/85 6/69 

1385 ......................................  6/84 7/88 3/80 9/88 2/75 

1390 ......................................  84.8 88.4 81.1 88.6 75.1 

1395 ......................................  87.6 91.0 84.2 90.8 78.5 

1396 ......................................  9/87 8/91 0/84 9/90 1/79 

1397 ......................................  7/88 4/92 1/85 5/91 5/80 

1398 ......................................  2/89 8/92 6/85 9/91 0/81 

1399 ......................................  7/89 2/93 3/86 2/92 0/82 

1400 ...............................  90.3 93.5 87.0 92.6 82.9 

 های بعد از آن از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار بدست آمده است. از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سال  1375-1395های  های سالداده  (1
 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )درصد(                                                                          برحسب جنس و مناطق جغرافیایی  سال 24تا   15راد  نرخ باسوادی اف -2-4

 روستایی  شهری  زن مرد  کل  (1)سال

1375 .......................................................  9/92 4/95 3/90 6/96 7/87 

1385 .......................................................  1/96 1/97 1/96 1/98 1/92 

1390 .......................................................  96.3 96.6 96.1 97.6 93.6 

1395 .......................................................  97.4 97.5 97.3 98.2 95.2 

1396 .......................................................  2/98 2/98 1/98 6/98 8/96 

1397 .......................................................  2/98 3/98 1/98 6/98 0/97 

1398 .......................................................  5/98 5/98 4/98 9/98 2/97 

1399 .......................................................  4/98 6/98 3/98 7/98 97.5 

1400 .............................................  98.6 98.7 98.5 98.7 98.8 

 بدست آمده است. های بعد از آن از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار  از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سال  1375-1395های  های سالداده  (1
   .مرکز آمار ایران  -ماخذ
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 )درصد(                                                                         توزیع نسبی دانش آموزان به تفکیك مناطق جغرافیایی و نوع مدرسه  -3-4

 تحصیلیسال  
 به تفکیک نوع مدرسه  به تفکیک مناطق جغرافیایی

 غیردولتی دولتی روستایی  شهری 

1392-1391 ..........................  75.1 24.9 91.8 8.2 

1393-1392 ..........................  75.9 24.1 91.3 8.7 

1394-1393 ..........................  76.4 23.6 89.5 10.5 

1395-1394 ..........................  76.4 23.6 89.0 11.0 

1396-1395 ...........................  73.6 23.7 88.6 11.4 

1397-1396 ...........................  2/76 8/23 8/87 2/12 

1398-1397 ..........................  6/76 4/23 1/87 9/12 

1399-1398 ..........................  6/76 4/23 0/86 0/14 

1399-1400 ..........................  4/76 6/23 4/88 6/11 

1400-1401 .......................  76.5 23.5 87.6 12.4 

 . ش روزارت آموزش و پرو  -ماخذ
 
 
 ( درصد)                                                                                             ابتدایی مقطع   آموزان درهای تحصیلی دانششاخص  -4-4

 نسبت دانش آموزان ابتدایی به کل دانش آموزان  نرخ گذر دوره ابتدایی نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی  سال تحصیلی 

1396-1395 ........................................  0.99 97.1 59.1 

1397-1396 ........................................  1.11 97.4 59.2 

1398-1397........................................  0.90 98.0 57.6 

1399-1398........................................  05/1 96.3 57.6 

1399-1400........................................  18/1 95.7 57.2 

1400-1401 .................................  0.95 94.5 57.4 

 ش.  روزارت آموزش و پرو  -ماخذ
 
 

 به تفکیك مقطع تحصیلی و جنس پوشش واقعی تحصیلی   -5-4

 سال تحصیلی 
 متوسطه دوم  متوسطه اول  ابتدایی 

 پسر  دختر  کل پسر  دختر  کل پسر  دختر  کل

1396-1395 .........................  98.1 97.8 97.9 93.5 91.4 94.9 83.1 79.7 95.3 

1397-1396 .........................  98.2 98.1 98.1 93.7 92.0 94.9 83.1 81.2 85.0 

1398-1397 ........................  98.2 98.2 98.1 93.9 92.5 94.9 83.6 80.0 82.7 

1399-1398 ........................  98.2 98.3 98.2 94.0 93.1 94.9 81.8 81.2 82.5 

1400-1399 ........................  97.4 97.6 97.3 94.2 93.5 94.9 82.5 82.3 82.7 

1401 -1400....................... 97.7 97.9 97.6 91.0 91.2 91.3 80.4 79.7 81.1 

 ش. روزارت آموزش و پرو  -ماخذ
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 )درصد(                                                                  تحصیلی به تفکیك جنس  در مقاطع مختلفآموزان دانش نرخ ترک تحصیل   -6-4

 سال تحصیلی 
 متوسطه دوم  متوسطه اول  ابتدایی 

 پسر  دختر  کل پسر  دختر  کل پسر  دختر  کل

1396-1395 ..........................................  0.99 1.15 0.84 4.11 3.94 4.27 4.53 4.17 4.29 

1397-1396 ..........................................  1.11 1.24 0.99 4.24 3.90 4.55 4.52 3.70 4.51 

1398-1397 .........................................  0.90 1.03 0.86 4.40 3.81 4.98 2.70 2.18 2.82 

1399-1398 .........................................  1.05 1.13 0.97 4.44 3.83 5.00 3.67 3.11 4.13 

1400-1399 .........................................  1.18 1.20 1.16 3.66 3.31 3.99 2.50 2.19 2.79 

1401 -1400..................................... 0.95 0.97 0.94 4.36 3.74 4.94 2.32 2.29 2.36 

 . پرورش وزارت آموزش و    -ماخذ
 
 
 
 
 
 

 جنس  كیو به تفک یل یبرحسب مقاطع تحص ل یو سهم بازماندگان از تحص تیجمع -7-4

 سال تحصیلی 
 بازماندگان از تحصیل)دوره ابتدایی(  شده)دوره ابتدایی( تعداد دانش آموزان ثبت نام   سال 11تا  6جمعیت 

 دختر پسر جمع  دختر پسر جمع  دختر پسر جمع 

1396-1395 ..................  7451981 3823970 3628011 7290114 3741966 3548148 161867 82004 79863 

1397-1396 ..................  7624315 3913095 3711220 7481813 3839687 3642126 142502 73408 69094 

1398-1397 .................  7801585 4004222 3797363 7659641 3930289 3729352 141944 73933 68011 

1399-1398 .................  8308003 4268565 4039438 8160885 4190819 3970066 147118 77746 69372 

1400-1399 .................  8233985 4227150 4006835 8023764 4113754 3910010 210221 113396 96825 

1401 -1400................. 8500254 4362573 4137681 8309199 4258892 4050307 185813 100784 85029 

 

 سال تحصیلی 
 سال   14تا    12جمعیت  

تعداد دانش آموزان ثبت نام شده)دوره  
 متوسطه اول( 

بازماندگان از تحصیل)دوره متوسطه  
 اول( 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع 

1396-1395 ..................  3168975 1610936 1558039 2953294 1528962 1424332 215681 81974 133707 

1397-1396 ..................  3229204 1642501 1586703 3019320 1559493 1459827 209884 83008 126876 

1398-1397 ..................  3333984 1697320 1636664 3125365 1611205 1514160 208619 86115 122504 

1399-1398 ..................  3699534 1900530 1799004 3488636 1808291 1680345 210898 92239 118659 

1400-1399 ..................  3550398 1811861 1738537 3345663 1720065 1625598 204735 91796 112939 

1401 -1400................. 3776915 1938301 1838614 3587381 1849756 1737625 189534 88545 100989 
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 7-4- جمعیت و سهم بازماندگان از تحصیل  برحسب مقاطع تحصیل ی و به تفکیك جنس)دنباله()1( 

 

 

 (سهم بازماندگان از تحصیل توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده است. 1
 وزارت آموزش و پرورش   -ماخذ

 
 

 )درصد(                                                                         به تفکیك مقطع تحصیلی   درمدارس دولتی  آموز به معلم نسبت دانش    -8-4

   .پرورش وزارت آموزش و    -ماخذ
 

 

 

 سال تحصیلی 
 سال   17تا    15جمعیت  

تعداد دانش آموزان ثبت نام شده)دوره  
 متوسطه دوم( 

بازماندگان از تحصیل)دوره متوسطه  
 دوم( 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع 

1396-1395 ..................  2036433 1031234 1005199 1666070 864726 801344 370363 166508 203855 

1397-1396 ..................  2039129 1032127 1007002 1695116 877157 817959 344013 154970 189043 

1398-1397 .................  3101745 1573391 1528354 2523409 1300529 1222880 578336 272862 305474 

1399-1398 .................  3323440 1695299 1628141 2742842 1410926 1331916 580598 284373 296225 

1400-1399 .................  3228075 1639188 1588887 2662160 1355121 1307039 565915 284067 281848 

1400-1401................. 3461534 1771677 1689857 2925609 1499689 1425920 535925 271988 263937 

 سال تحصیلی 

سهم بازماندگان از تحصیل )دوره  
 ابتدایی( 

سهم بازماندگان از تحصیل )دوره متوسطه  
 اول( 

سهم بازماندگان از تحصیل )دوره  
 متوسطه دوم( 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع 

1396-  1395  ..................  17/2 14/2 20/2 81/6 09/5 58/8 19/18 15/16 28/20 

1397-  1396  ..................  87/1 88/1 86/1 50/6 05/5 00/8 87/16 01/15 77/18 

1398-  1397  ..................  82/1 85/1 79/1 26/6 07/5 48/7 65/18 34/17 99/19 

1399-1398 .....................  77/1 82/1 72/1 70/5 85/4 60/6 47/17 77/16 19/18 

1400-1399 .....................  55/2 68/2 42/2 77/5 07/5 50/6 53/17 33/17 74/17 

1401 -1400.................... 2.19 2.31 2.05 5.02 4.57 5.49 15.48 15.35 15.62 

 متوسطه دوم  متوسطه اول  ابتدایی  سال تحصیلی 

1396-1395 ....................................  2/25 9/19 5/13 

1397-1396 ....................................  4/25 0/21 7/13 

1398-1397 ....................................  5/26 0/21 6/16 

1399-1398 ....................................  3/30 5/23 8/15 

1400-1399 ....................................  1/33 0/25 4/16 

1401 -1400............................... 28.9 26.4 16.6 



 بعد آموزشی                                                                                                                                                             اجتماعی           های عدالتشاخص

69 

 )درصد(                                                           به تفکیك مقطع تحصیلی درمدارس دولتی و غیر دولتی تراکم دانش آموز در کالس  -9-4

 سال تحصیلی 

 غیردولتی دولتی جمع 

 ابتدایی  جمع 
متوسطه  

 اول 

متوسطه  

 دوم 
 ابتدایی  جمع 

متوسطه  

 اول 

متوسطه  

 دوم 
 ابتدایی  جمع 

متوسطه  

 اول 

متوسطه  

 دوم 

1396-1395 .....................  23.0 23.8 24.7 19.0 24.0 24.8 25.3 19.8 17.5 18.4 20.1 13.1 

1397-1396 .....................  000 000 000 000 000 24.6 25.6 21.2 000 000 000 000 

1398-1397 ....................  1/23 5/23 1/25 9/19 5/24 25.1 26.0 21.3 8/16 4/17 1/19 8/12 

1399-1398 ....................  2/23 6/23 2/25 0/20 7/24 2/25 2/26 6/21 9/16 5/17 3/19 7/12 

1400-1399 ....................  5/23 7/23 8/25 5/20 1/25 4/25 8/26 3/22 9/15 3/16 1/19 2/12 

1401 -1400.................... 24.1 24.4 26.2 21.2 25.6 25.9 27.0 23.0 17.1 17.7 20.5 13.1 

 ش. روزارت آموزش و پرو  -ماخذ
 

 مدارس کشورآموزشی، پرورشی و ورزشی ی هافضامشخصات   -10-4

 سال تحصیلی 
های  های مستحکم به کل کالسنسبت کالس

 موجود 

و    شیسامانه گرما  یدارا  یها کالس  نسبت

 موجود   یها استاندارد به کل کالس  شیسرما

1395-1394 .........................................................................  63/0 45/0 

1396-1395 ..........................................................................  64/0 48/0 

1397-1396 ..........................................................................  65/0 53/0 

1398-1397 .........................................................................  66/0 60/0 

1399-1398 .........................................................................  0.70 0.61 

1400-1399 .........................................................................  0.75 0.62 

1401 -1400............................................................... 0.80 0.64 

 

 سال تحصیلی 
 کشور   یآموزش  یفضاها   سرانه

 ( بر نفر  )متر مربع

 کشور   یپرورش  یفضاها   سرانه

 ( بر نفر  )متر مربع

  کشور  یورزش  یفضاها   سرانه

 )مجموع سرپوشیده( 

 ( بر نفر  )متر مربع

  کشور  یورزش  یفضاها   سرانه

 )مجموع سرپوشیده و روباز( 

 ( بر نفر  )متر مربع

1395-1394 ...........................  14/5 59/0 16/0 37/0 

1396-1395 ...........................  17/5 59/0 17/0 37/0 

1397-1396 ...........................  18/5 59/0 16/0 36/0 

1398-1397 ...........................  21/5 0.61 18/0 36/0 

1399-1398 ...........................  21/5 0.58 18/0 0.37 

1400-1399 ...........................  22/5 0.58 19/0 0.38 

1401 -1400........................ 5.22 0.56 0.20 0.38 

 ش.  روزارت آموزش و پرو  -ماخذ
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 به تفکیك جنس و مقطع تحصیلی  دانشجویان  تعداد -11-4

 سال تحصیلی 
 به تفکیک مقطع تحصیلی به تفکیک جنسیت 

  (PhD) دکتری تخصصی دکتری عمومی )حرفه ای(  کارشناسی ارشد  کارشناسی   کاردانی  مرد زن  کل

1392-1391 ...  4367901 2106639 2261262 927311 2866029 454978 60900 58683 

1393-1392 ...  4685386 2214418 2470968 1043765 2920963 580000 67221 73437 

1394-1393 ...  4811581 2206496 2605085 1096027 2826978 722252 71892 94432 

1395-1394 ...  4348383 2002559 2345824 822343 2558068 774766 78015 115191 

1396-1395 ...  4073827 1871596 2202231 748626 2335844 764370 84429 140558 

1397-1396 ...  3616114 1685160 1930954 654441 2076361 656287 87947 141078 

1398-1397 ...  3373388 1604457 1768931 511950 2017207 598890 93335 152006 

1399-1398 ...  3182989 1544243 1638746 436348 1990478 513342 95412 147409 

1400-1399(1) .. 2104393 1062504 1041889 268101 1323956 337278 82895 92163 

1401 -1400...... 3330175 1635481 1694694 429305 2066243 580358 103371 150898 

 باشد. می  یدانشگاه آزاد اسالم  یبه استثنا آمار دانشجویان    (1
 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -ماخذ

 
 
 

 نوع دانشگاه تفکیك به دانشجویان تعداد -12-4

 تحصیلیسال

وزارت علوم،  

تحقیقات و  

 فناوری 

دانشگاه پیام 

 نور

جامع دانشگاه 

علمی 

 کاربردی 

دانشگاه 

 فرهنگیان 

دانشگاه فنی 

 ایو حرفه

سایر 

های دستگاه 

 اجرایی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی 

دانشگاه 

 آزاد اسالمی 

موسسات آموزش عالی 

 غیرانتفاعی -غیردولتی 

1392-1391  638052 1012381 406250 000 166936 33366 156771 1514402 439743 

1393-1392  667661 998756 707930 000 167925 27146 170561 1518167 427240 

1394-1393  660384 783127 816620 63597 184179 26485 178410 1685468 413311 

1395-1394  698379 679062 484866 70428 201665 26602 189404 1621809 376168 

1396-1395  687036 546886 473798 57593 197305 32148 199202 1540534 339325 

1397-1396  678316 455858 354360 35245 221397 22588 202058 1326989 319303 

1398-1397  682190 450570 315898 42814 154850 24627 206771 1199741 295927 

1399-1398  679708 409014 224910 67559 184816 22318 210555 1122441 261668 

1400-1399 701620 419877 227816 78443 170717 28356 220335 000 257229 

1401-1400 703979 394662 221893 94658 191570 30021 217475 1191896 284021 

 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -ماخذ
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 )درصد(                                                                                                              نسبت دانشجویان به اعضای هیئت علمی تمام وقت  -13-4

 تمام وقت  یعلم  ئتیه  یبه اعضا   انی نسبت دانشجو سال تحصیلی 

1392-1391 .....................................................................................................................  63/7 

1393-1392 .....................................................................................................................  66/1 

1394-1393 .....................................................................................................................  63/2 

1395-1394 .....................................................................................................................  54/3 

1396-1395 .....................................................................................................................  50/7 

1397-1396 .....................................................................................................................  42/2 

1398-1397 .....................................................................................................................  39/1 

1399-1398 .....................................................................................................................  5/36 

1400-1399(1 ) .................................................................................................................  5/38 

1401 -1400.................................................................................................. 41.2 

 باشد. می  یدانشگاه آزاد اسالم  یاستثنا  اعضای هیئت علمی به   بهدانشجویان  نسبت  آمار    (1
 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -ماخذ
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 سالمتبعد 
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 تعاریف و مفاهیم: 

 هایی است که شخص در هنگام تولد انتظار دارد زندگی کند. متوسط سال زندگی در بدو تولد: امید

مکانی است دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و    بیمارستان:

 شود.  روزی تاسیس میصورت شبانه منظور درمان و بهبود بیماران سرپایی و بستری، به  پژوهشی به

 کند.  روزی، پذیرش میصورت شبانه  و بستری را به بیمارستانی است که بیماران سرپایی بیمارستان فعال:

 بر وی  وارده  خسارت  یا بروز حادثه،  وقوع  دیگر، در صورت   از طرف   وجه پرداخت    کند در ازایتعهد می  طرفیک  آن،  موجب به  که  است  عقدی  :بیمه

پردازد، »حق بیمه« و آنچه را که  گذار میوجهی را که بیمه   «گذاربیمه»تعهد را    ، طرف«گربیمه»را بپردازد. متعهد را    معینی  د یا وجهماین  را جبران 

 نامند. شود، »موضوع بیمه« میبیمه می

  ه ـنامذ پایانـاخ  و به  رسانیده  پایان  از کشـور بـه  یا خارج  داخل  هایاز دانشگاه  یکی  را در  یـپزشک  التـتحصی  شود کهیـ م  اطـالق   افرادی  بـه  :پزشك

اروساز،  آمار پزشکان شامل پزشک عمومی، دندانپزشک، د.  است  پزشکی  آمـوزش  و   درمـان ،بهـداشت  ورد تایید وزارتـم   آنان  اند و مـدارکشـده  لئنا

 باشد. و پزشک فوق تخصص میپزشک متخصص  دکتری تخصصی، ، دکترای علوم آزمایشگاهی

تختی که بر اساس استاندارد دارای امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی است و باید برای بستری و مراقبت از بیمار   تخت فعال: 

بیماران بستری در هر روز قابل استفاده باشد. تعداد  های اشغال شده یا اشغال نشده بیمارستانی است که برای  شامل تخت  آماده باشد. به عبارت دیگر

 تر از تعداد تخت مصوب بیمارستان باشد.  تخت فعال نباید بیش

ای کشور از جمعیت کل کشور و صندوقهای بیمه  هانا؛ بیانگر سهم تعداد افراد تحت پوشش سازمهای اجتماعی کل کشورضریب پوشش بیمه

یآید و نشان دهنده  به تعداد جمعیت کل کشور به دست م  ها آن ع بیمه شدگان و مستمری بگیران و افراد تبعی  می باشد. این شاخص از تقسیم مجمو

 . د باشهای بیمه گر در ایجاد چتر حمایتی بیمه اجتماعی در کشور میکارایی سازمان

 .گرم( باشد 2499گرم )تا شامل  2500شود که وزن تولد وی کمتر از نوزاد با وزن کم، به نوزادی گفته می:  نوزاد با وزن کم
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 گزیده اطالعات: 

 

سال و برای   74.2، امید به زندگی در بدو تولد  1395بر اساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  

در کل کشور، مردان و زنان   1390سال بوده است. این شاخص نسبت به سال    75.5و    72.5مردان و زنان به ترتیب معادل  

 سال افزایش داشته است. 1.5و   1.0، 1.8به ترتیب 

 

روندی افزایشی داشته است به طوری که این    1400تا    1391ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در طی دوره زمانی  

 رسیده است.   1400سال  صد دردر 53.6به  1391در سال درصد  49.4ضریب از 

 

 

 

 

در نقاط شهری  درصد و    19.8در کل کشور   1400سال    برای  دهک دهم به دهک اول ی بهداشت و درمان  هاهزینهنسبت  

درصد بوده است که نسبت به سال قبل در کل کشور بدون تغییر و در نقاط شهری و    23.3و    18.2و روستایی به ترتیب  

 واحد درصد افزایش داشته است.  3.1واحد درصد کاهش و   1.4روستایی به ترتیب 

بوده است که نسبت به سال قبل  126.9و  61.9سرانه پزشک و پیراپزشک در صد هزار جمعیت به ترتیب  1400در سال 

 داشته است.   افزایش درصد 7.1کاهش و  درصد 1.9به ترتیب 

درصد    0.8بوده است که نسبت به سال قبل    168.5  نسبت تعداد تخت فعال به صد هزار نفر جمعیت معادل  1400در سال  

 داشته است. کاهش
 

 

 

 

همچنین در این    .بوده استدرصد    99.0  برابر  1400در سال  ای سالمت  های انجام شده توسط کادر حرفهزایمان  نسبت

 . نفر بوده است 22.0 برابرهزار تولد زنده صدنسبت مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در هر سال 

مورد بررسی قرار   1399تا    1391های  زنده در طی سال  تولد  هزار  در  سال   پنج  زیر  کودکان  و  نوزادان  میر  و  مرگ  نسبت

به   18.8سال از    پنج  زیر  مرگ و میر کودکان  نسبتو  نفر    9.3به    11.7مرگ و میر نوزادان از    نسبتگرفت. در این دوره  

  رسیده است.نفر  15.2
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 (سال)                                                                                                               به تفکیك جنس  امید زندگی در بدو تولد - 1-5

   .مرکز آمار ایران  -ماخذ
 

 
 
 

 در کشور  اجتماعی بیمه  پوششضریب و  اجتماعی  تأمین  سازمان   پوشش تحت  افراد - 2-5

 سال 
  تأمین  سازمان  پوشش  تحت  افراد

 اجتماعی 

تامین    بیمه  پوشش  ضریب (1)جمعیت کشور

 )درصد(   اجتماعی

1391 .......................................................................  37547508 76038000 4/49 

1392 .......................................................................  39099380 76942000 8/50 

1393 .......................................................................  40291664 77856000 8/51 

1394 .......................................................................  41380799 78773000 5/52 

1395 .......................................................................  41433151 79926270 8/51 

1396 .......................................................................  42379629 81053000 2/52 

1397 .......................................................................  42960777 81962000 4/52 

1398 .......................................................................  44249226 82710000 5/53 

1399 .......................................................................  04409002
(2 ) 

83409000 52.9 

1400 .........................................................  45063283 84055000 53.6 

 های غیرسرشماری از آمارهای برآوردی مرکز آمار ایران استفاده شده است. برای سال  (1
 . اصالح شده است  یاجتماع  نیتوسط سازمان تام  1399آمار مربوط به سال    (2

    .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -ماخذ
 

 

 )درصد(                                                            خانوار به تفکیك مناطق جغرافیایی یهاهزینه  به کل بهداشت و درمان   خالص  هزینهنسبت  - 3-5

 روستایی  شهری  سال 

1396 ................................................................................................ 10.6 10.3 

1397 ................................................................................................ 10.9 11.2 

1398 ................................................................................................ 10.5 10.1 

1399 ................................................................................................ 9.8 9.5 

1400 .............................................................................  10.0 9.6 

   .مرکز آمار ایران  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 

 زن مرد  کل سال 

1390 .......................................................  4/72 5/71 0/74 

1395 ...........................................  2 /74 5 /72 5 /75 
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 )درصد(                                                 دهك دهم به دهك اول  بهداشت و درمانی هاهزینه نسبت   -4-5

 روستایی  شهری  کل سال 

1391 .......................................................................  0/17 16.8 17.4 

1392 .......................................................................  5/14 13.5 16.7 

1393 .......................................................................  3/17 17.7 16.8 

1394 .......................................................................  0/19 19.9 17.4 

1395 .......................................................................  4/20 19.5 22.4 

1396 .......................................................................  1/17 15.4 20.6 

1397 .......................................................................  6/22 20.4 27.6 

1398 .......................................................................  4/19 18.6 21.1 

1399 .......................................................................  8/19 6/19 2/20 

1400 .........................................................  19.8 18.2 23.3 

   .مرکز آمار ایران  -ماخذ
 

 

 

 

 

 هزار نفر جمعیت  صد هر سرانه پزشك و پیراپزشك در -5-5

 سال 
 پیراپزشک  پزشک 

 پرستار  تخصصفوق پزشک   پزشک متخصص  عمومی پزشک   کل

1391 .......................................................................  0/45 2/19 1/20 000 9/77 

1392 .......................................................................  7/48 1/19 1/19 000 2/86 

1393 .......................................................................  0/54 6/19 0/20 8/2 3/90 

1394 .......................................................................  7/53 4/19 9/19 7/2 0/94 

1395 .......................................................................  6/58 9/19 8/21 1/3 9/104 

1396 .......................................................................  6/59 5/20 9/21 2/3 117.7 

1397 .......................................................................  5/59 7/19 2/20 2/3 2/113 

1398 .......................................................................  4/60 7/19 7/20 2/3 2/113 

1399 .......................................................................  1/63 2/20 22.0 5/3 118.5 

1400 .........................................................  61.9 20.7 21.4 3.0 126.9 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.    -ماخذ
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 هزار نفر جمعیت   صدر  به ازای ه بیمارستانی   تخت فعال تعداد -6-5

 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.  وزار  -ماخذ
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                     ای سالمتکادر حرفه های انجام شده توسط ایماننسبت ز -7-5

 سالمت   یاانجام شده توسط کادر حرفه   هایمانینسبت زا سال 

1391 ................................................................................................................................  000 

1392 ................................................................................................................................  000 

1393 ................................................................................................................................  000 

1394 ................................................................................................................................  99.4 

1395 ................................................................................................................................  000 

1396 ................................................................................................................................  99.0 

1397 ................................................................................................................................  99.0 

1398 ................................................................................................................................  99.0 

1399 ................................................................................................................................  99.0 

1400 ......................................................................................................  99.0 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.     -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخت سال 

1394 ................................................................................................................................ 5/140 

1395 ................................................................................................................................ 8/147 

1396 ................................................................................................................................. 9/154 

1397 ................................................................................................................................ 3/168 

1398 ................................................................................................................................ 1/164 

1399 ................................................................................................................................ 9/169 

1400 ......................................................................................................  168.5 
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 تولد زنده(   هزار صدمرگ و میر مادران به هنگام زایمان )در هر  نسبت   -8-5

 است.   25بر  و آنفوالنزا برا  19  می باشد این عدد با احتساب مرگ ناشی از کووید  19  کووید  احتساب  بدون  مادر  مرگ(1
 است.   41بر  براو آنفوالنزا    19  می باشد این عدد با احتساب مرگ ناشی از کووید  19  کووید  احتساب  بدون  مادر  مرگ(2  
 است.   54.4بر  براو آنفوالنزا    19  می باشد این عدد با احتساب مرگ ناشی از کووید  19  کووید  احتساب  بدون  مادر  مرگ(3
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.   -ماخذ  

 

      
      زنده   هزار تولدهر  نوزادان و کودکان زیر پنج سال درمرگ و میر    نسبت - 9-5

 کودکان زیر پنج سال  نوزادان  سال 

1391 ...............................................................................  7/11  8/18 

1392 ...............................................................................  8/10 3/17 

1393 ...............................................................................  3/10 6/16 

1394 ...............................................................................  9/9 0/16 

1395 ...............................................................................  6/9 5/15 

1396 ...............................................................................  1/9 9/14 

1397 ...............................................................................  0/9 4/14 

1398 ...............................................................................  8/8 2/14 

1399 ...............................................................................  3/9 15.2 

1400 ................................................................  000 000 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.     -ماخذ

 

 

 

 در هر صدهزار تولد زنده   مانیمادران به هنگام زا   ری نسبت مرگ و م سال 

1391 ................................................................................................................................ 4/21 

1392 ................................................................................................................................ 7/19 

1393 ................................................................................................................................ 9/18 

1394 ................................................................................................................................ 0/20 

1395 ................................................................................................................................ 1/18 

1396 ................................................................................................................................. 0/20 

1397 ................................................................................................................................ 7/17 

1398 ................................................................................................................................ 5/21  
(1 )

 

1399 ................................................................................................................................ 424.
(2 ) 

1400 ......................................................................................................  22.0
 (3 ) 



 

 

 

 

 

6 

 بعد زری ساختی
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 تعاریف و مفاهیم: 

  اطالعات،   اخبار،  الکترونیکی،  پست  جهانی،  وب  مانند   ارتباطی  خدمات   از  تعدادی  به  دسترسی  شبکه  این  که  جهانی   عمومی  کامپیوتری  شبکه  :اینترنت

 .آوردمی  فراهم را غیره  و رسانه ها،  داده

 د. سازداخل و خارج از کشور را برای مشترک میسر میتلفنی است که در مکان مشخصی امکان برقراری ارتباط در  :تلفن ثابت

تلفنی است که بدون وابستگی به مکان مشخص و امکانات دسترسی صرفاً با استفاده از گوشی و سیستم انتقال رادیویی امکان برقراری   : تلفن همراه

 .سازدارتباطات مخابراتی را برای مشترکین فراهم می

فراهم نمودن امکان تخلیه و دفع فاضالب به شبکه جمع آوری عمومی فاضالب به تناسب مصرف آب و ظرفیت  عبارت است از  :  خدمات فاضالب

 .مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضالب اعم از این که مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید

 . به ازای هر صد نفر جمعیت است تعداد تلفن ثابت مشغول به کار :ضریب نفوذ تلفن ثابت

 .تعداد تلفن همراه مشغول به کار به ازای هر صد نفر جمعیت است:  ضریب نفوذ تلفن همراه

واحد مسکونی، عبارت از تمام یا قسمتی از یک ساختمان است که حداقل شامل یک اتاق و سرویس )حداقل یک توالت( مستقل    :واحد مسکونی

مستقیم یا غیر مستقیم از معبر عمومی باشد. شکل متعارف آن، واحد مسکونی آپارتمانی و غیرآپارتمانی است که برای سکونت  بوده و دارای ورودی  

 .شودیک خانوار ساخته می

 : گزیده اطالعات

 

طوری که    داشته است به 1400تا  1391های کشی دارای روندی افزایشی در طی سالجمعیت تحت پوشش آب لولهسهم 

جمعیت تحت سهم  در نقاط شهری و روستایی به ترتیب    مذکور  درصد رسیده است. طی دوره زمانی  84.7درصد به    71.7از  

 .رسیده است 17.5به  16.5و  67.2به   55.2کشی از پوشش آب لوله 

 

سال   در کل کشور،    1400در  طبیعی  گاز  پوشش  تحت  خانوار  ترتیب  تعداد  به  روستایی  و  ، 23190248مناطق شهری 

 خانوار بوده است. 4960038و  18230210

 20403140،  26426462تعداد خانوارهای دارای تلفن ثابت در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب    1400در سال  

 . بوده است خانوار 6023322و 
 

 

 است. بوده درصد   35.0و  92.0ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت به ترتیب  1400در سال 

درصد بوده   65.7و   82.6، 78.6ضریب نفوذ اینترنت در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب  1400در سال 

 .است
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 (درصد)                                                                            ی بر حسب مناطق شهری و روستایی کش آب لولهجمعیت تحت پوشش  سهم  -1-6

 سال 
   آب لوله کشی

 روستايي شهري کل 

1391 .............................................................................................  71.7 55.2 16.5 

1392 .............................................................................................  74.2 57.6 16.6 

1393 .............................................................................................  0/76 59.9 16.1 

1394 .............................................................................................  78.5 61.7 16.8 

1395 .............................................................................................  0/77 60.1 16.9 

1396 .............................................................................................  79.9 62.8 17.1 

1397 .............................................................................................  81.8 64.6 17.18 

1398 .............................................................................................  1/83 65.8 17.24 

1399 .............................................................................................  1/84 7/66 4/17 

1400 ...........................................................................  84.7 67.2 17.5 

 وزارت نیرو.    -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                        مند از آب آشامیدنی سالم ه خانوار بهر 20روستایی باالی   سهم جمعیت -2-6

 سهم جمعیت بهره مند از آب آشامیدنی سالم  سال 

1395 ................................................................................................................................  7/72 

1396 ................................................................................................................................  1/74 

1397 ................................................................................................................................  0/75 

1398 ................................................................................................................................  0/76 

1399 ................................................................................................................................  3/75 

1400 ......................................................................................................  74.3 

 وزارت نیرو.   -ماخذ
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 )درصد(                                                                    کنند شامیدنی سالم و مدیریت شده استفاده مینسبت جمعیتی که از آب آ  -3-6

 وزارت نیرو.    -ماخذ
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                       کنندنسبت جمعیتی که از خدمات سیستم دفع فاضالب مدیریت شده ایمن استفاده می   -4-6

 سال 
نسبت جمعیت استفاده کننده از خدمات سیستم دفع فاضالب مدیریت شده  

 ایمن

1391 ................................................................................................................................  82/38 

1392 ................................................................................................................................  48/40 

1393 ................................................................................................................................  51/41 

1394 ................................................................................................................................  13/44 

1395 ................................................................................................................................  81/46 

1396 ................................................................................................................................  90/48 

1397 ................................................................................................................................  80/50 

1398 ................................................................................................................................  40/52 

1399 ................................................................................................................................  60/52 

1400 ......................................................................................................  53.00 

 وزارت نیرو.    -ماخذ

 

 

 

 جمعیت تحت پوشش آب روستایی  جمعیت تحت پوشش آب شهری  سال 

1391 ................................................................................  67/98 88/77 

1392 ................................................................................  09/99 89/78 

1393 ................................................................................  10/99 55/76 

1394 ................................................................................  19/99 02/80 

1395 ................................................................................  32/99 00/80 

1396 ................................................................................  46/99 29/81 

1397 ................................................................................  60/99 89/81 

1398 ................................................................................  82/99 68/82 

1399 ................................................................................  82/99 95/82 

1400 ...............................................................  99.87 85.59 
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 گاز طبیعی  تحت پوشش  تعداد خانوار  -5-6

 خانوار روستایی  خانوار شهری  کل سال 

1391 .................................................................................  20706105 17574195 3131910 

1392 .................................................................................  20959859 17604848 3355011 

1393 .................................................................................  21201577 17658353 3543224 

1394 .................................................................................  21518989 17723919 3795070 

1395 .................................................................................  22003960 17932245 4071715 

1396 .................................................................................  22267012 17969177 4297835 

1397 .................................................................................  22628767 18067454 4561313 

1398 .................................................................................  22800840 18087721 4713119 

1399 .................................................................................  23111835 18218295 4893540 

1400 .................................................................  23190248 18230210 4960038 

 وزارت نفت.    -ماخذ

 

 

 تعداد واحدهای مسکونی خالی  -6-6

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ

 

 

 

 تلفن ثابت به تفکیك مناطق جغرافیاییتعداد خانوارهای دارای  -7-6

 روستایی  شهری  کشور  کل سال 

1387 .........................................................  17850861 12717019 5133842 

1389 .........................................................  19659286 14743077 4916209 

1392 .........................................................  21841648 16275777 5565871 

1394 .........................................................  20280755 17336331 5944425 

1396 .........................................................  24379847 18473772 5906076 

1400 ..............................................  26426462 20403140 6023322 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.    -ماخذ
 

 

 روستایی  شهری  کل سال 

1390.......................................................  1663000 000 000 

1395 ...........................................  2584109 2120320 463789 
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 )درصد(                                                                                                       تلفن ثابت  وتلفن همراه مشترکان   ضریب نفوذ  -8-6

 ( 2)تلفن ثابت ( 1)تلفن همراه سال 

1394 ...............................................................................  77.9 38.3 

1395 ...............................................................................  000 38.5 

1396 ...............................................................................  80.8 38.4 

1397 ...............................................................................  000 35.6 

1398 ...............................................................................  000 34.5 

1399 ...............................................................................  000 34.7 

1400 ................................................................  92.0 35.0 

 باشد. می    اطالعات طرح آمارگیریبراساس  (1
 باشد. های ثبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات میهد(براساس دا2

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.    -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 

 )درصد(                                                                                                   ضریب نفوذ اینترنت به تفکیك مناطق جغرافیایی  -9-6

 روستایی  شهری  کل سال 

1387 .........................................................  0/12 3/16 3/3 

1389 .........................................................  9/15 2/20 6/4 

1392 .........................................................  0/30 6/36 3/12 

1394 .........................................................  3/45 1/52 6/26 

1396 .........................................................  0/64 0/70 2/46 

1398 .........................................................  72.5
(1 ) 

000 000 

1399 .........................................................  75.6
(1 ) 

000 000 

1400 ..............................................  78.6 82.6 65.7 

 باشد. برآورد میهای مذکور براساس  اطالعات مربوط به سال(1
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.    -ماخذ
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 بعد جنسیتی 
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 تعاریف و مفاهیم: 

 است.  هادادگاه مرجعی صاحب صالحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در :زشکی قانونیپ

شود. از این رو، در تحلیل جمعیت هر فرد اعم از کوچک و بزرگ  از نظر جنسی جمعیت به دو گروه مرد و زن تفکیک می  نسبت جنسی جمعیت: 

 یا جزء گروه مردان است یا به گروه زنان تعلق دارد.  

ـشدب ـشدب نوزادان پـسر در یک ـسال بر تعداد تولدهای زندب ثبت عبارت اـست از حاـصل تقـسیم تعداد تولدهای زندب ثبت نـسبت جنـسی در والدت:

 شود.ضرب می 100که در عدد   نوزادان دختر در همان سال،

 گیرد.انگاری که توسط شوهر نسبت به زن و یا برعکس صورت میسوء رفتار و آزار جسمی، جنسی، روانی و سهل :همسرآزاری

 

 
 گزیده اطالعات : 

 

درصد    96.5نسبت دانشجویان دختر به پسر در تحصیالت عالی در کل دانشجویان    1400-1401در سال تحصیلی  

قبل    است  بوده به سال تحصیلی  نسبت  است  5.5که  داشته  نسبت  .  واحد درصد کاهش  مقاطع کاردانی،  این  در 

درصد    86.0و  96.1،  85.7،  112.1،  56.6  ای و دکتری تخصصی به ترتیبکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه 

واحد درصد    10.4و    1.5،  6.3،  7.1واحد درصد افزایش،    2.0بوده است که نسبت به سال تحصیلی قبل به ترتیب  

  کاهش داشته است.

درصد بوده است که نسبت   32.6در پزشکی قانونی، نسبت معاینات زنان به کل معاینات انجام شده    1400در سال  

 داشته است.  افزایشواحد درصد  0.8به سال قبل 

درصد بوده است که   13.2نسبت معاینات زنان ناشی از همسر آزاری به کل معاینات نزاع معادل    ،1400  در سال

  درصد کاهش داشته است.واحد  0.5نسبت به سال قبل 

 

سهم  تعداد و  اند.  درصد را بانوان تشکیل داده   15.0نفر معادل    3515448، تعداد  کشور  از کل شاغالن  1400در سال  

بخش  زن  شاغلین در  شاغالن  کل  تعداد  از  اقتصادی،  مختلف  معادل    605501های  بخش   15.8نفر  در  درصد 

درصد در بخش    17.3نفر معادل    2020509درصد در بخش صنعت و    11.2نفر معادل    888581کشاورزی، تعداد  

 بوده است.خدمات 

 

های  مدیران در طی سال  و   رتبه  عالی   مقامات   گذاران،قانون  عمده   گروه  و جنس  برحسب  تر   بیش   و   ساله   15  شاغلین

رسیده است که نشان دهنده  درصد    19.0به    16.4مورد بررسی قرار گرفت. در این دوره سهم زنان از    1400تا    1394

و در  درصد    19.4به    16.7ریزی و مدیریتی است. این سهم در نقاط شهری از  ان در امور برنامهمشارکت بیشتر آن

    رسیده است.درصد  14.9به  13.1نقاط روستایی از 

 
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87


 اجتماعی  های عدالتشاخص                                                                                                                                                                بعد جنسیتی      

92 

 )درصد(                                                                                                                    نسبت زنان باسواد به مردان باسواد  - 7- 1

 ساله   15-24 ترساله و بیش   6 سال 

1375 ....................................................................  85.1 95.4 

1385 ....................................................................  87.6 97.1 

1390 ....................................................................  90.4 98.4 

1395 .....................................................  4 /90 6 /96 

 مرکز آمار ایران.   -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                )درصد(                                                                                                                           در تحصیالت عالی  دختر به پسردانشجویان نسبت  - 7- 2

  (PhD)دکتری تخصصی ای( )حرفهدکتری عمومی کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  کل  سال تحصیلی 

1392-1391 ......  2/932/476/1155/889/1350/67
1393-1392 ......  6/897/464/1115/891/1384/69
1394-1393 ......  7/849/458/1040/860/1363/72
1395-1394 ......  4/852/443/1037/857/1308/72
1396-1395 .......  0/851/450/1021/865/1218/72
1397-1396 .......  3/876/487/1035/864/1189/77
1398-1397 ......  7/905/508/1051/878/1112/80
1399-1398 ......  2/945/540/1081/882/1068/83
1400-9139(1 ) ..  0/102 6/542/1190/926/974/96
1401 -1400......... 96.5 56.6 112.1 85.7 96.1 86.0 

 باشد. می  یدانشگاه آزاد اسالم  یبه استثنا  دختر به پسر  دانشجویان  نسبت  (1
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.   -ماخذ
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 نسبت معاینات زنان در پزشکی قانونی  - 7- 3

 سازمان پزشکی قانونی کشور.   -ماخذ

 
 
 
 
 

 )درصد(                                                              نسبت معاینات زنان ناشی از همسرآزاری به کل معاینات نزاع در پزشکی قانونی  -4-7

 نزاع   ناتیبه کل معا  یاز همسرآزار  یزنان ناش  ناتینسبت معا سال 

1391 ................................................................................................................................  7/10 

1392 ................................................................................................................................  5/11 

1393 ................................................................................................................................  6/11 

1394 ................................................................................................................................  5/12 

1395 ................................................................................................................................  3/13 

1396 ................................................................................................................................  9/13 

1397 ................................................................................................................................  5/13 

1398 ................................................................................................................................  0/14 

1399 ................................................................................................................................  7/13 

1400 ......................................................................................................  13.2 

 سازمان پزشکی قانونی کشور.    -ماخذ
 
 
 
 
 
 

 )درصد( معاینات    معاینات زنان به کلنسبت   معاینات زنان تعداد   تعداد کل معاینات سال 

1391 ......................................................... 1606158 535745 4/33 

1392 ......................................................... 1589422 540526 0/34 

1393 ......................................................... 1560737 537943 5/34 

1394 ......................................................... 1539500 528532 3/34 

1395 ......................................................... 1573850 537640 2/34 

1396 .......................................................... 1666346 555362 3/33 

1397 ......................................................... 1762702 583654 1/33 

1398 ......................................................... 1699669 559480 9/32 

1399 ......................................................... 1566159 497927 8/31 

1400 ..............................................  1642650 536121 32.6 
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                       های مختلف اقتصادی سهم اشتغال زنان در بخش -5-7

 سال 

 هاکل بخش

 کل شاغالن    سهم شاغلین زن از   زن  (1)مرد و زن

   )درصد(

1391 ....................................  20535670 3422853 7/16
1392 ....................................  21267613 3128025 7/14
1393 ....................................  21242391 3086218 5/14
1394 ....................................  21919967 3449060 7/15
1395 ....................................  22520951 3862564 2/17
1396 .....................................  23349117 4153055 8/17
1397 ....................................  23843553 4339419 2/18
1398 ....................................  24273517 4320525 8/17
1399 ....................................  23263047 3657673 7/15
1400 ..............................  23447452 3515448 15.0 

 

 

 سال 

 خدمات  صنعت  کشاورزی 

 شاغلین زن     کل شاغالن

سهم  

شاغلین زن  

از کل  

 شاغالن 

 )درصد( 

کل 

   شاغالن
 شاغلین زن 

سهم شاغلین  

کل   زن از

 شاغالن 

    )درصد(

 شاغلین زن    کل شاغالن

سهم  

شاغلین زن  

کل    از

 شاغالن  

   )درصد(

1391 .........  4002033 888173 2/22 7105973 859404 1/12 10052881 1675276 7/16 

1392 .........  3913412 728968 6/18 7313669 777756 6/10 10110397 1621301 0/16 

1393 .........  3812145 670184 6/17 7191661 748914 4/10 10297510 1667120 2/16 

1394 .........  3961297 783253 8/19 7147011 820019 5/11 10860392 1845788 0/17 

1395 .........  4060506 844904 8/20 7200387 968103 4/13 11323214 2049557 1/18 

1396 .........  4077351 905505 2/22 7544709 1069326 2/14 11721504 2176919 6/18 

1397 .........  4221245 855781 3/20 7623037 1159952 2/15 11995385 2323191 4/19 

1398 .........  4292541 857474 0/20 7766017 1161246 0/15 12212901 2301608 8/18 

1399 .........  4042832 678689 8/16 7748515 941566 2/12 11469640 2037154 8/17 

1400 ........  3827245 605501 15.8 7929439 888581 11.2 11687583 2020509 17.3 

 های عمده فعالیت اقتصادی است. اختالف در جمع کل شاغالن با جمع شاغالن سه بخش ناشی از وجود اظهار نشده بخش  (1
 مار ایران.  مرکز آ   -ماخذ
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 مدیران   و رتبه عالی  مقامات   گذاران،قانون عمده گروه و جنس  برحسب  تربیش  و ساله  15 شاغلین  -6-7

 شرح 

 نقاط روستایی  نقاط شهری  کل کشور 

 مرد مرد و زن 
 زن 

 مرد مرد و زن 
 زن 

 مرد مرد و زن 
 زن 

   %  سهم تعداد   %  سهم تعداد   %  سهم تعداد

 18.1 1140337 5144724 6285061 14.8 2320482 13366539 15687022 15.8 3460820 18511264 21972084 1394شاغلین کل 

قانونگذاران، مقامات  

عالی رتبه و  

   1394مدیران

660957 552348 108609 16.4 608599 506846 101752 16.7 52358 45501 6856 13.1 

 19.6 1246403 5122178 6368581 16.2 2634401 13585069 16219470 17.2 3880804 18707247 22588052 1395کل شاغلین 

قانونگذاران، مقامات  

عالی رتبه و مدیران  

1395 

658725 544850 113875 17.3 608499 501526 106973 17.6 50225 43324 6901 13.7 

 20.1 1279358 5098156 6377515 17.2 2915786 14085311 17001097 17.9 4195145 19183467 23378613 1396کل شاغلین 

قانونگذاران، مقامات  

عالی رتبه و مدیران  

1396 

694088 561951 132136 19.0 642265 516499 125766 19.6 51822 45452 6369 12.3 

 20.3 1303938 5129021 6432960 17.5 3041333 14338751 17380085 18.2 4345272 19467772 23813045 1397کل شاغلین 

قانونگذاران، مقامات  

عالی رتبه و مدیران  

1397 

759505 604090 155414 20.5 702131 553608 148523 21.2 57373 50481 6891 12.0 

 19/ 8 1274208 5159107 6433315 17/ 1 3046317 14793886 17840203 17/ 8 4320525 19952992 24273517 1398کل شاغلین 

قانونگذاران، مقامات  

عالی رتبه و مدیران  

1398 

762896 619200 143696 8 /18 704926 568073 136854 4 /19 57970 51127 6843 8 /11 

 17/ 1 1024746 4968347 5993092 15/ 2 2632927 14637028 17269955 15/ 7 3657673 19605374 23263047 1399کل شاغلین 

قانونگذاران، مقامات  

عالی رتبه و مدیران  

1399 

704223 577643 126580 0 /18 648797 528997 119800 6 /22 55426 48646 6780 2 /12 

 16.2 946283 4903914 5850197 14.6 2569165 15028090 17597255 15.0 3515448 19932004 23447452 1400 ن یکل شاغل

قانونگذاران، مقامات  

عالی رتبه و مدیران  

1400 

697750 565424 132326 19.0 635721 512645 12076 19.4 62028 52779 9249 14.9 

 مرکز آمار ایران    -ماخذ
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 مذهبی در مجلس شورای اسالمی  هایاقلیت مختص  هایکرسی تعداد  - 7- 7

   وزارت کشور.  -ماخذ

 کل دوره 
 اقلیت  

 مسیحیان ارمنی جنوب ایران 

 اقلیت  

 کلیمیان

 اقلیت  

 حیان ارمنی شمال یمس

 اقلیت  

 مسیحیان آشوری و کلدائی 

 اقلیت  

 زرتشتیان

 1 1 1 1 1 290  ........دوره هشتم

 1 1 1 1 1 290  .............. دوره نهم 

 1 1 1 1 1 290  ............ دوره دهم

 1 1 1 1 1 290  ...... دوره یازدهم



 

 

 

8 

لت بین نسلی  عدا
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 تعاریف و مفاهیم: 

 بودجه عمومی   شـود و شـاملمی  تهیه است، تقـویـمی سـال بـر منطبق کهمـالی  سال یک برای که  است تـدول یـ مال هـامـرنـب  :دولت  بودجه کل

 . باشدمی دولت به وابسته انتفاعیموسسات  و بودجه دولتی هایشرکت ها وبانک بودجه دولت،

های اقتصادی واحدهای مقیم در یک کشور در یک دوره ارزش اضافی کاالها و خدمات تولید شده حاصل از فعالیت  :  (GDP)داخلی  ناخالص  تولید

 د.گیرنزمانی معین که برای مصارف نهایی در داخل یا خارج از کشور در دسترس قرار می

آب    ای:گازهای گلخانه اکسیدنیترو  (CO2)اکسیدکربن  ، دی(H2O)بخار   ،(NO2،)  ( )  (،CH4متان  پایین  هیدروفلوئوروکربنO3اوزن جو  ها (، 

(HFCsو پرفلوئوروکربن )( هاPFCs گازهای )ای نام دارند.گلخانه   

 

 

 گزیده اطالعات : 

 

درصد بوده    35.4و    2.8سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی از کل درآمدهای عمومی دولت به ترتیب    1399در سال  

  داشته است. کاهش درصد واحد   1.6و  8.0 به ترتیب است که نسبت به سال قبل

درصد بوده است که   4.0و    0.3در همین سال نسبت درآمدهای نفتی و مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب  

   درصد کاهش یافته است.واحد   0.5و   1.0ترتیب ت به سال قبل به نسب

 0.3  نسبت به سال قبلدرصد بوده است که    77.8ی دولت  هاهزینه از کل    ی جاریهاهزینه سهم    1399در سال  

 .  داشته است افزایشدرصد واحد 

نسبت به سال قبل    درصد بوده است که  17.0های جاری دولت  به هزینه  ی عمرانیهاهزینه در همین سال نسبت  

   است. واحد درصد افزایش داشته 2.0

 
 

 

بوده است  درصد  0.7و  4.1تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری  سازمانپشتیبانی  نسبت 1400در سال 

 تغییر بوده است.  بدونکاهش و صندوق بازنشستگی  واحد درصد    0.3تامین اجتماعی    سازمانکه نسبت به سال قبل  

انرژی    1398در سال     1397میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که نسبت به سال    1334.3مصرف نهایی 

  درصد افزایش داشته است. 4.9معادل 
 

 

 مورد بررسی قرار  1398  سالبرای    عرضه انرژی اولیه  درهای انرژی  حاملانواع  اساس ترازنامه انرژی کشور، سهم  بر

این   در  خام    سالگرفت.  نفت  طبیعی  ،  درصد  29.97سهم  سنگ  درصد،    67.96گاز  منابع  درصد  0.62ذغال   ،

   است.بوده درصد  0.58ی ا هستهو  درصد  1.33تجدیدپذیر 
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 )درصد(                                                                                                  مدهای عمومی دولتسهم درآمدهای نفتی و مالیاتی از کل درآ -1-8

 درآمدهای مالیاتی   درآمدهای نفتی   سال 

1391 ...............................................................................  0/40 1/37 

1392 ...............................................................................  3/41 5/33 

1393 ...............................................................................  3/35 8/39 

1394 ...............................................................................  2/33 3/39 

1395 ...............................................................................  1/26 8/35 

1396 ...............................................................................  7/28 2/36 

1397 ...............................................................................  28.4 32.4 

1398 ...............................................................................  10.8 37.0 

1399 ...............................................................................  2.8 35.4 

1400 ................................................................  000 000 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی.   -ماخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )درصد(                                                                                                       تولید ناخالص داخلیبه  نسبت درآمدهای نفتی و مالیاتی -2-8

 درآمدهای مالیاتی   درآمدهای نفتی   سال 

1391 ...............................................................................  0/5 6/4 

1392 ...............................................................................  2/5 2/4 

1393 ...............................................................................  0/5 7/5 

1394 ...............................................................................  5/5 5/6 

1395 ...............................................................................  0/5 8/6 

1396 ...............................................................................  1/5 4/6 

1397 ...............................................................................  3/4 4.9 

1398 ...............................................................................  1.3 4.5 

1399 ...............................................................................  0.3 4.0 

1400 ................................................................  000 000 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی.   -ماخذ
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 )درصد(                                                                                                             ی دولت  هاهزینه ی جاری دولت از کل هاهزینه سهم  -3-8

 دولت   یهاهای جاری دولت از کل هزینهسهم هزینه سال 

1391 ......................................................................................................................  6/83 

1392 ......................................................................................................................  1/81 

1393 ......................................................................................................................  7/80 

1394 ......................................................................................................................  6/84 

1395 ......................................................................................................................  2/73 

1396 ......................................................................................................................  9/75 

1397 ......................................................................................................................  71.2 

1398 ......................................................................................................................  77.5 

1399 ......................................................................................................................  77.8 

1400 ...............................................................................................  000 

 .  وزارت امور اقتصادی و دارایی  -ماخذ

 

 

 

 
 

 صد( )در                                                                                                                ی جاری دولتهاهزینه ی عمرانی به هاهزینه نسبت   -4-8

 .  وزارت امور اقتصادی و دارایی  -ماخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جاری دولت های عمرانی به هزینهنسبت هزینه سال 

1391 ................................................................................................................................ 1/17 

1392 ................................................................................................................................ 4/18 

1393 ................................................................................................................................ 8/20 

1394 ................................................................................................................................ 9/15 

1395 ................................................................................................................................ 7/18 

1396 ................................................................................................................................. 2/18 

1397 ................................................................................................................................ 9/18 

1398 ................................................................................................................................ 15.0 

1399 ................................................................................................................................ 17.0 

1400 ......................................................................................................  000 
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 )درصد(                                                                                                                    تولید ناخالص داخلی های دولت به  نسبت بدهی   -5-8

 .  داراییوزارت امور اقتصادی و    -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (دالر میلیون)                                                                                                       دوره  پایان  در کشور خارجی هایبدهی   -6-8

 کشور   یخارج  یهایبده سال 

1391 ................................................................................................................................  7682 

1392 ................................................................................................................................  6655 

1393 ................................................................................................................................  7236 

1394 ................................................................................................................................  8732 

1395 ................................................................................................................................  10246 

1396 ................................................................................................................................  12270 

1397 ................................................................................................................................  10623 

1398 ................................................................................................................................  9213 

1399 ................................................................................................................................  9142 

1400 ......................................................................................................  8675 

 . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 

 یناخالص داخل  دیدولت به تول  یهانسبت بدهی سال 

1395 ................................................................................................................................ 0/23 

1396 ................................................................................................................................. 8/17 

1397 ................................................................................................................................ 4/17 

1398 ................................................................................................................................ 000 

1399 ................................................................................................................................ 000 

1400 ......................................................................................................  000 
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 )درصد(                                                                                                                             ی بازنشستگیهاصندوق پشتیبانی  نسبت  -7-8

 صندوق بازنشتگی کشوری  تامین اجتماعی   سازمان سال 

1391 .......................................................................................................................  5/6 1/1 

1392 .......................................................................................................................  4/6 0/1 

1393 .......................................................................................................................  1/6 9/0 

1394 .......................................................................................................................  8/5 9/0 

1395 .......................................................................................................................  5/5 8/0 

1396 .......................................................................................................................  1/5 8/0 

1397 .......................................................................................................................  8/4 7/0 

1398 .......................................................................................................................  6/4 7/0 

1399 .......................................................................................................................  4/4 7/0 

1400 ...............................................................................................  4.1 0.7 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.    -ماخذ
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       (1) شدت انرژی در کشور   -8-8

 سال 
 مصرف نهایی انرژی  

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 

 شدت مصرف نهایی انرژی کشور  

 میلیون ریال( ) بشکه معادل نفت خام به  

1391 ...............................................................  2/1059 18/0 

1392 ...............................................................  1/1106 19/0 

1393 ...............................................................  8/1133 19/0 

1394 ...............................................................  3/1120 19/0 

1395 ...............................................................  2/1184 18/0 

1396 ...............................................................  7/1196 17/0 

1397 ...............................................................  7/1271 19/0 

1398 ...............................................................  1334.3 0.22 

1399 ...............................................................  000 000 

1400 ...................................................  000 000 

 ند.  اه تدقیق شد  1397تا    1391های  مقادیر سال  (1

 وزارت نیرو.   -ماخذ
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 ( درصد)                                                                                                 (1)های انرژی در عرضه انرژی اولیهسهم انواع حامل  -9-8

 سال 
و فرآورده    نفت خام

 های نفتی
 ای هسته تجدید پذیر  ذغال سنگ  گاز طبیعی 

1391 ..................................................................................  38.2960.030.480.990.21
1392 ..................................................................................  39.8258.110.541.040.49
1393 ..................................................................................  34.5863.330.670.970.46
1394 ..................................................................................  28.9569.130.621.000.31
1395 ..................................................................................  27.5270.210.591.020.66
1396 ..................................................................................  26.9270.780.640.960.71
1397 ..................................................................................  26.8170.960.610.950.67
1398 ..................................................................................  29.9767.960.621.330.58
1399 ..................................................................................  000000000000000
1400 ..................................................................  000 000 000 000 000 

 ند. اه شد  قیتدق  1397تا    1391  هایسال  ریمقاد  (1

 . وزارت نیرو  -ماخذ

 

 

 

 

 

 )کیلوگرم به نفر(                                                       (1)ناشی از تولید و مصرف انرژی در کشور هایگلخانه سرانه انتشار گازهای آالینده و  -10-8

 2NO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال 

1391 ...............................................................  5/24 2/20 2/0 9/111 3/5 7293.4 8/0 2/0 

1392 ...............................................................  2/25 9/20 2/0 5/118 3/5 7505.5 8/0 2/0 

1393 ...............................................................  8/24 7/16 2/0 3/119 2/5 7450.7 8/0 1/0 

1394 ...............................................................  2/23 6/12 1/0 6/119 7/4 7176.2 8/0 1/0 

1395 ...............................................................  6/23 9/10 1/0 5/124 7/4 7334.1 8/0 1/0 

1396 ...............................................................  0/24 9/9 1/0 6/131 8/4 7389.7 8/0 1/0 

1397 ...............................................................  1/25 0/10 1/0 2/143 5.0 7684.1 8/0 1/0 

1398 ...............................................................  25.8 11.2 0.1 142.4 5.0 7948.1 0.8 0.1 

1399 ...............................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1400 ...................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

 اند.   تدقیق شده   1397تا    1391های( مقادیر سال1
 وزارت نیرو.   -ماخذ


