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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 

 سرزمين و آب و هوا
 

 12 1390 سال  –ها تقسيمات سياسي استان 

 13 1390سال   –مساحت استان هاي كشور 

 14 1390سال  –مساحت مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست در استان هاي كشور 

 15 1390سال   –ميزان بارش در استان هاي كشور 

  

  جمعيت 

 17 1390سال   –ميزان جمعيت در استان هاي كشور 

 18  1390سال  –وضعيت ميزان خام مواليد در استان هاي كشور 

 19 1390سال  –وضعيت ميزان خام مرگ و مير در استان هاي كشور 

 20 1390سال  –وضعيت نسبت ازدواج به طالق در استان هاي كشور 

  

  شاخص هاي نيروي كار 

 22 1390سال –وضعيت نرخ بيكاري در استان هاي كشور 

 23 1390 سال –وضعيت نرخ مشاركت نيروي كار در استان هاي كشور 

 24 1390سال  –سهم تعداد كارمندان از جمعيت استان هاي كشور 

  

  حساب هاي منطقه اي 

 26 1388سال  –وضعيت توليد ناخالص داخلي استان هاي كشور 

 27 1388سال  –وضعيت در آمد سرانه در استان هاي كشور 

 28 1388سال -در استان هاي كشوراز كل ارزش افزوده ) زراعت و باغداري(ارزش افزوده بخش كشاورزيوضعيت سهم 

 29 1388سال -وضعيت سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از كل ارزش افزوده در استان هاي كشور 

1388سال -افزوده بخش ساختمان ، آب و برق از كل ارزش افزوده در استان هاي كشوروضعيت سهم ارزش   30 

 31 1388سال -وضعيت سهم ارزش افزوده بخش خدمات از كل ارزش افزوده در استان هاي كشور 

  

  هزينه و درآمد خانوار 

 33 1390سال-هاي كشورمتوسط هزينه هاي ناخالص خوراكي و غيرخوراكي يك خانوار شهري در استان 

 34  1390سال-متوسط هزينه هاي ناخالص خوراكي و دخاني يك خانوار شهري در استان هاي كشور
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 صفحه عنوان

 

 35  1390سال-متوسط هزينه هاي ناخالص غير خوراكي  يك خانوار شهري در استان هاي كشور

 36 1390سال-هاي كشور متوسط هزينه خوراكي و غيرخوراكي يك خانوار روستايي در استان

 37  1390سال-متوسط هزينه هاي  خوراكي و دخاني يك خانوار روستايي در استان هاي كشور

 38  1390سال-متوسط هزينه هاي  غيرخوراكي  يك خانوار روستايي در استان هاي كشور

  

  شاخص قيمت ها 

 40 1389سال  –وضعيت نرخ رشد شاخص كل قيمت ها در نقاط شهري در استان هاي كشور 

 41  1389سال-وضعيت نرخ رشد شاخص قيمت خوراكي ها وآشاميد ني ها در نقاط شهري كشور 

  

  اعتبارات عمومي 

 43 1390سال -استان هاي كشور وضعيت  سرانه عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي از محل درآمد عمومي در 

 44  1389سال-وضعيت سرانه عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني در استان هاي كشور

  

  صنعت 

 46 1388سال -ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي در استان هاي كشور  

 47  1389سال -نفركاركن و بيشتر استان هاي كشور 10تعداد و سهم كارگاه هاي صنعتي 

 48 1389سال -تعداد و سهم كارگاه هاي صنعتي با مالكيت عمومي استان هاي  كشور 

 49 1389سال -تعداد و سهم كارگاه هاي صنعتي با مالكيت خصوصي در استان ها ي كشور 

 50 1389سال -نفر كاركن به باال  در  استان ها به كل كشور  10درصد كارگاه هاي صنعتي 

  

  معدن

 52 1388سال  -وضعيت ارزش افزوده معادن در حال بهره برداري در استان هاي كشور  

 53  1389سال-تعداد كل معادن در حال بهره برداري در استان هاي كشور 

 54  1389سال-وضعيت مالكيت معادن در حال بهره برداري در استان هاي كشور 

  

  كشاورزي

 56 1388سال -در استان هاي كشور) زراعت و باغداري(وضعيت ارزش افزوده بخش كشاورزي

 57 1390سال  –وضعيت توليد گوشت قرمز در استان هاي كشور 

 58 1390سال  -وضعيت توليد گوشت مرغ در استان هاي كشور
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 صفحه عنوان

 

     1390سال  -وضعيت توليد تخم مرغ در استان هاي كشور 

59 

 60 1390سال-وضعيت توليد شير در استان هاي كشور

 61 1390سال -ظرفيت مرغداري هاي پرورش دهنده مرغ گوشتي دراستان هاي كشور 

 62  1387سال-تعداد انواع دام در استان هاي كشور 

 63 1388-89توليد گندم در استان هاي كشور سال زراعي مقدار 

  

  منابع طبيعي 

 65 1390 سال-كشور يها استان در مراتع تيوضع

 66 1390سال -وضعيت مراتع خوب و متوسط در استان هاي كشور

 67 1390سال -مساحت پديده هاي بياباني در استان هاي كشور

 68 1389سال  -سهم استان از جنگل هاي كشور

 69 1390سال  -مساحت مناطق جنگل كاري شده در استان هاي كشور 

  

  بازرگاني 

 سهم ارزش افزوده كارگاه هاي عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها از كل ارزش افزوده در استان هاي 

 1388سال  -كشور
71 

 72 1390-هاي كشور تعداد و سهم انواع معامالت ثبت شده در استان 

 73 1390-كشور هاي استان كنندگان مصرف و توليدكنندگان نياز تامين تعاوني هاي شركت

  

  آموزش

 75 1390-91تعداد و سهم دانش آموزان استان هاي كشور سال تحصيلي 

 76     1390-تعداد و سهم مراكز ثابت فني و حرفه اي استان هاي كشور

 77 1390-91سال  -دانشگاه هاي دولتي و آزاد  در استان هاي كشورتعداد دانشجويان 

 78 1390-91 تحصيلي سال كشور، هاي استان در دانشجويان كل از  آزاد دانشگاه دانشجويان سهم

 79 1390-91تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد به جمعيت دراستان هاي كشور،سال تحصيلي 

 80 1390-91دولتي به جمعيت در استان هاي كشور، سال تحصيلي تعداد دانشجويان دانشگاه هاي 

 81 1390-91تراكم دانش آموزي در استان هاي كشور سال تحصيلي 

 82 1390-191سال تحصيلي  -نسبت تعداد دانش آموزان به كاركنان آموزشي  در استان هاي كشور
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 صفحه عنوان

  

  بهداشت و درمان 

 84 1389سال -درماني فعال در استان هاي كشوروضعيت تخت هاي مؤسسات 

 85 1389سال  -وضعيت تخت هاي مؤسسات خصوصي در استان هاي كشور

 86 1389سال -وضعيت مراكز بهداشتي درماني در استان هاي كشور

 87 1389سال  -وضعيت خانه هاي بهداشت روستايي در استان هاي كشور

 88 1388سال  -كشوروضعيت آزمايشگاه ها در استان هاي 

 89 1389سال  -وضعيت داروخانه ها در استان هاي كشور

 90 1388سال  -وضعيت آزمايشگاه هاي خصوصي در استان هاي كشور

 91 1389سال  -وضعيت پزشكان عمومي و پزشكان متخصص در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان هاي كشور

 92 1389سال  -بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان هاي كشور وضعيت دندانپزشكان در وزارت

 93 1389سال  -جمع كل پزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان هاي كشور

  

  بهزيستي

 95 1390سال  -وضعيت بيمه شدگان تحت پوشش خدمات درماني در استان هاي كشور

 96 1389سال -در استان هاي كشور)  ره(كميته امداد امام خميني تعداد مددجويان تحت پوشش 

 97 1390سال -وضعيت بيمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي

  

  فرهنگ و هنر و گردشگري 

 99 1390سال  -وضعيت صندلي سينما در استان هاي كشور

 100 1390 سال -كشور هاي استان در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت پوشش تحت عمومي هاي كتابخانه وضعيت

 101 1390سال  -وضعيت اقامتگاه هاي عمومي و كارگاه هاي صرف غذا و نوشيدني در استان هاي كشور

 102 1390سال  -وضعيت كتاب هاي منتشر شده در استان هاي كشور

 103 1388سال  -وضعيت تأسيسات اقامتي در استان هاي كشور

  

  قضايي

 105 1388سال -وضعيت دادگاه هاي عمومي استان هاي كشور 

 106 1389سال -وضعيت پرونده هاي مختومه در دادگاه هاي عمومي استان هاي كشور 

 107 1390سال -وضعيت پرونده هاي تشكيل شده در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي در استان هاي كشور 

 108 1390سال -وضعيت سرقت در استان هاي كشور 

 109 1390سال -وضعيت پرونده هاي تشكيل شده در مورد اقدام به خودكشي در استان هاي كشور
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 صفحه عنوان

 

 آب ، برق ، نفت و گاز –انرژي 

 

 آب

 

 111 1390سال -وضعيت مخازن آب شرب در استان هاي كشور 

 112 1390سال –وضعيت شبكه توزيع آب شرب در استان هاي كشور 

 113 1390سال  -انشعاب آب شرب در استان هاي كشوروضعيت 

 114 1390سال -وضعيت مخازن آب شرب در استان هاي كشور 

 115 1390سال -وضعيت شبكه توزيع آب شرب در استان هاي كشور

 116 1390سال -وضعيت توليد آب شرب در استان هاي كشور 

 117 1390سال -وضعيت توليد و فروش آب شرب در استان هاي كشور 

 118 1390سال -وضعيت مصرف آب شرب در استان هاي كشور

 119 1390سال-وضعيت شبكه جمع آوري فاضالب شهري در استان هاي كشور 

 120 1390سال-وضعيت انشعاب فاضالب شهري در استان هاي كشور 

 121 1390سال-وضعيت شبكه جمع آوري فاضالب شهري در استان هاي كشور 

 122 1389سال  -آب شرب در استان هاي كشور وضعيت تأمين

 123 1390سال  -وضعيت تأمين آب شرب در استان هاي كشور

  

  بـرق

 125 1390سال -وضعيت اشتراك برق در استان هاي كشور

 126 1390سال  -وضعيت سهم مصرف برق خانگي و سايرگروه هاي مصرفي از برق فروخته شده در استان هاي كشور 

 127 1390سال  -فروش برق در استان هاي كشوروضعيت 

  

  نفت و گاز 

 129 1389سال -وضعيت مصرف فرآورده هاي نفتي در استان هاي كشور

 130 1389سال -وضعيت سرانه مصرف بنزين در استان هاي كشور

 131 1389سال -سهم مصرف نفت گاز از كل مصرف فرآورده هاي نفتي در استان هاي كشور

 132 1388 سال-كشور يها استان در شهرها به يرسان گاز تيوضع

 133 1388سال -وضعيت انشعاب گاز در استان هاي كشور

 134 1388سال -گاز طبيعي در استان هاي كشور ) مشتركان(وضعيت تعداد مصرف كنندگان 
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 عنوان

 

 حمل و نقل و انبارداري

 صفحه

 136 1390سال  -هاي كشور وضعيت مجموع راه اصلي و راه روستايي در استان

 137 1390سال  –وضعيت تراكم راه ها ي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي در استان هاي كشور

 138 1390سال  -وضعيت راه هاي روستايي در استان هاي كشور

 139 1390سال -وضعيت مسافران برون استاني جاده اي در استان هاي كشور برحسب استان مبدأ

 140 1390 سال-كشور هاي استان در شده گذاري شماره موتوري وسايل وضعيت

 141 1390 سال-أمبد استان حسب بر كشور يها استان در يا جاده ياستان برون يسفرها تيوضع

 142 1390سال -وضعيت جابجائي درون استاني كاال در استان هاي كشور از طريق جاده اي 

 143 1389سال -استان هاي كشور توسط شركت هاي هوايي داخلي در پروازهاي داخليمسافران خارج شده از 

 144 1389 سال-يداخل يپروازها در يداخل ييهوا يها شركت توسط كشور يها استان از شده وارد مسافران

 145 1390سال -تصادفات درون شهري در استان هاي كشور

 146 1390سال -تصادفات برون شهري در استان هاي كشور

  

  پست و مخابرات 

 148 1389سال  - )روستايي ICTشهري و  دفاتر(مجموع واحدهاي پستي مورد بهره برداري 

سال -كشور يها استان در )دور راه و يشهر(يهمگان و) يدولت و يتجار- يمسكون مشتركان( كار به مشغول يها تلفن تعداد
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149 

 150 1389سال  –ضريب نفوذ تلفن همراه در استان هاي كشور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


