
 

، پنج نفر به دنبال مهاجرت هستند 
ی
 از هر ده جوان ایران

این رقم در میان جوانان ایران   کنند. شان فراهم شود از کشور مهاجرت یمها اگر این فرصت برایسوم ایران  یک نظرسنجی استاسیس: 

 درصد است.   ۴۹سال( برابر با   ۲۹تا   ۱۸بی    )افراد 

 

کت تحلیل داده  نتایج نظرسنج  بر اساس  انجام شده   ۱۴۰۱و هفته اول مرداد ماه سال در هفته آخر تی  های استاسیس که توسط شر

گویند که هدف اصیل  درصد هم یم  ۵۴ها با طرح صیانت از فضای مجازی مخالف هستند. در عی   حال شصت درصد از ایران  است، 

، رئیسطراحان این طرح، سانسور فضای مجازی و  نت است. مطابق نتایج این نظرسنج  نژاد، جمهوری سابق محمود احمدیاینیر

 ترین شخصیت سیایس داخل ایران است. محبوب

 ها تمایل به ترک کشور دارندیک سوم ایرانی 

دهند ایران را ترک و در یک  یمگویند که اگر این فرصت برای آنها فراهم شود ترجیح ها در این نظرسنج  یمحدود یک سوم از ایران  

 .  کشور خارج  سکونت کنند

 کنید، این کار را انجام یم ا سئوال: اگر شما این شانس را داشته باشید تا ایران ر 
ی

 دهید یا نه؟ ترک و در یک کشور خارجی زندگ



 

 

 تمایل به ترک کشور بر اساس سن 

ان تمایل به ترک کشور به صورت معن   های سن  بیشیر است.  سال( از سایر گروه ۲۹تا   ۱۸بی    داری در میان جوانان ایران  )افراد می  

 در یک کشور خارج  اعالم یم  ۴۹حدود 
ی

، تمایل خودشان را برای ترک کشور و زندگ کنند. با افزایش سن،  درصد در این گروه سن 

ان تمایل به ترک کش   یابد. ها کاهش یمور در میان ایران  می  

 

 یم
ی

 یمافرادی که در مناطق شهری زندگ
ی

 که در مناطق روستانی زندگ
 در  کنند بیشیر از کسان 

ی
کنند تمایل به مهاجرت از ایران و زندگ

ویند. این رقم برای  گهای ساکن در مناطق شهری از تمایل خود به ترک کشور یمیس و شص درصد از ایران   یک کشور خارج  دارند. 

افرادی که تحصیالت دانشگایه دارند بیشیر از کسان  که تحصیالت . همچنی   درصد است   ۲۹افراد ساکن در مناطق روستانی 

 در یک کشور خارج  خی   
ی

ها با مدرک  چهل و سه درصد از ایران    دهند. یمدانشگایه ندارند از تمایل خود  به مهاجرت از ایران و زندگ

 درصد است.  ۳۱ نشگایهگویند. این رقم برای افراد فاقد مدرک دا دانشگایه از تمایل خود به ترک کشور یم



 

 

 ها برای مهاجرتآلمان، گزینه اول ایرانی 

 در یک کشور خارج  خی  یمکشور آلمان، گزینه اول پاسخ
ی

  ۱۶دهند. حدود دهندگان  است که از تمایل خود به ترک ایران و زندگ

 کنند. کانادا و آمریکا با ها یمدرصد از ایران  
ی

درصد در   ۱۴و   ۱۵گویند که اگر از ایران مهاجرت کنند، دوست دارند در کشور آلمان زندگ

 قرار دارند.     های بعدیرتبه

 که از تمایل به مهاجرت از کشور خبی یمدر میان پاسخ  -  ؟وید به چه کشوری بر  هید دترجیح یمسئوال: 
 دهنددهندگانی

 

 هادالیل مهاجرت ایرانی 

 یمهای زیادی یط سالایران  
ی

دهندگان پرسیده شد که به  کنند. از پاسخهای گذشته کشور را ترک کردند و در کشورهای خارج  زندگ

ین دالیل ترک کشور از سوی ایران   درصد رتبه اول را   ۵۷های گذشته چه بوده است. مشکالت اقتصادی با ها یط سالنظر آنها مهمیر

 بهیر با   ۲۶های سیایس یا اجتمایع با . آزادیدهد به خودش اختصاص یم
ی

درصد در   ۲۵درصد و مهاجرت برای جستجوی زندگ

 های بعدی قرار دارند. رتبه

گویان ممکن است به بیشیر از یک مورد اشاره کنند. به  این سئوال به صورت باز و چندجوان  تهیه شده است. به این معن  که پاسخ

 . استیر از صد درصد ها بیش همی   دلیل مجموع پاسخ

 یمهای زیادی یط سالسئوال: ایرانی 
ی

ین  های گذشته کشور را ترک کردند و در کشورهای خارجی زندگ کنند. به نظر شما مهمبر

 ها چیست؟ دالیل ترک کشور از سوی ایرانی 



 

 

 خواهند سانسور کنند؛ یممخالف با طرح صیانت از فضای مجازیها ایرانی بر اک

دهندگان به نظرسنج  استاسیس  شصت درصد از پاسخ. ها مخالف طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی هستند ایران  اکیر 

 این طرح موافقند.  با گویند که درصد یم ۲۵گویند که با این طرح مخالف هستند و تنها  یم

 مخالف؟فضای مجازی موافق هستید یا از  سئوال: شما به طور کیل با طرح صیانت 

 

ایران   های زیادی در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی در ، بحث۱۴۰۰با روی کار آمدن دولت آقای رئییس در مرداد ماه سال 

مطرح شده است. طراحان این طرح و موافقان آن در مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمینر مدیع بودند که این طرح به منظور  

نت و شبکه های اجتمایع تهیه شده است. در عی   حال، مخالفان اعتقاد قانونمندی و ساماندیه فضای مجازی کشور شامل اینیر

دهندگان به این نظرسنج  در مقابل این دو گزینه قرار گرفتند که به اعتقاد  مجازی است. پاسخداشتند هدف اصیل، سانسور فضای 

 ، د آن چیست. مطابق نتایج این نظرسنج  گویند که به  دهندگان یمپاسخدرصد از  ۵۴آنان هدف اصیل طراحان این طرح در پیشی 

نت و شب  درصد اعتقاد دارند  ۲۱های اجتمایع را سانسور کنند. تنها حدود کهاعتقاد آنها مسئولی   قصد دارند فضای مجازی شامل اینیر

،هدف  نتفضای مجازی شامل یا قانونمندی ساماندیه   مسئولی    های اجتمایع است. و شبکه اینیر

مند کردن فضای مجازی است یا سانسور کردن فضای  نفضای مجازی، قانو   صیانت از سئوال: به نظر شما هدف اصیل طرح 

 مجازی؟ 



 

 

 ترین شخصیت سیایس داخل کشور نژاد محبوباحمدی

ها به آقای احمدی نژاد عالقه دارند.  درصد از ایران    ۶۵ترین شخصیت سیایس داخل کشور است. حدود  نژاد، محبوبمحمود احمدی

گویند که به ایشان تاحدی عالقه  درصد هم یم  ۱۹کنند و نژاد ابراز یمچهل و هفت درصد عالقه خود را بسیار زیاد به آقای احمدی

نژاد در مقایسه با سایر افراد از جمله روسای دو قوه انتخان  کشور، روسای جمهور پیشی   و وزیر امور  دارند. محبوبیت آقای احمدی

درصد از   ۱۶ایشان  جمهور پیشی   است که محبوبیت خارجه پیشی   به مراتب بیشیر است. نفر دوم لیست، آقای محمد خاتیم، رئیس

درصد در رتبه سوم   ۴۶ها به آقای خاتیم عالقه دارند. محمدجواد ظریف با نژاد کمیر است. چهل و نه درصد از ایران  آقای احمدی

 قرار دارد. 

 کنم و شما بگویید به هر کدامشان عالقه دارید یا نه سئوال: من اسایم برجی افراد را ذکر یم

 

ان محبوبیت ایشان باالی نژاد تنها ش آقای احمدی درصد است. در انتهای لیست   ۵۰خصیت سیایس داخل کشور است که می  

گویند که به آقای روحان  خییل زیاد یا تاحدی عالقه  درصد یم ۲۴آقایان روحان  قرار دارد. تنها    ،های سیایسمحبوبیت شخصیت

 دارند. 



 

 

 ترین شخصیت سیایس داخل کشور: حسن روحانی نامحبوب

، رئیسنامحبوب گویند که به  ها یمجمهور پیشی   است. هفتاد درصد ایران  ترین شخصیت سیایس داخل کشور آقای حسن روحان 

، آقایان قالیباف و رئییس، نامحبوب های سیایس داخل  ترین شخصیتآقای روحان  اصال یا چندان عالقه ندارند. بعد از آقای روحان 

 گویند که به آقایان قالیباف و رئییس عالقه ندارند. درصد یم ۶۱و  ۶۲قرار گرفته هستند. به ترتیب   کشور در میان اسایم مورد پرسش

 

 های مختلفهای سیایس در زمانمحبوبیت شخصیت

ان محبوبیت آقای احمدی توسط   ۱۳۹۹نژاد تفاوت چندان با محبوبیت ایشان در نظرسنج  دو سال پیش که در دی ماه سال می  

، آقای احمدی کت استاسیس انجام شده بود ندارد. در آن نظرسنج  ترین شخصیت سیایس داخل کشور  درصد، محبوب ۶۴نژاد با شر

ان محبوبیت آقایان خاتیم، ظریف   ندارد؛ هرچند بر محبوبیت آقایان خاتیم   ۱۳۹۹و روحان  هم تفاوت چندان با دی ماه سال بود. می  

 درصد کم شده است.  ۲درصد اضافه شده و از محبوبیت آقای روحان  حدود  ۱و  ۴ریف حدود ظو 

ین کاهش محبوبیت نسبت به نظرسنج  دی ماه سال    ۱۴و  ۱۷به ترتیب  هم مربوط به آقایان رئییس و قالیباف است که   ۱۳۹۹بیشیر

 درصد کاهش محبوبیت داشتند. 



 

 

کت استاسیس در هفته آخر خرداد ماه سال  جمهور رئییس هم  ها را در مورد رضایت یا نارضاینر از عملکرد رئیس، نظر ایران  ۱۴۰۱شر

ان رضایت از عملکرد آقای رئییس با حدود  ان   ۲۸مورد سنجش قرار داده بود. می   درصد از محبوبیت ایشان کمیر است.   ۵درصد، به می  

 درصد بیشیر از عدم محبوبیت ایشان است.  ۳درصد از عملکرد آقای رئییس ناراض  بودند که  ۶۴در همی   نظرسنج  

 
ی

، ناامید به آینده، ناراضی از دخالت در سبک زندگ  جوانان ایرانی

قرار گرفتند که با محوریت جوانان ایران  و نظر آنها نسبت به برج  مسائل و   پرسشدهندگان به این نظرسنج  در برابر شش پاسخ

در یک طیف چهار قسمنر  را توانستند موافقت یا مخالفت خودشان دهندگان یمتهیه شده بود. برای هر سئوال، پاسخآنها مشکالت 

 اعالم کنند )کامال موافق، تاحدی موافق، تاحدی مخالف و کامال مخالف(. 

ی در کشور  موفقیت ها، آیندهجواندهندگان به این گزینه است: "های مطرح شده، نظر موافق یا مخالف پاسخمله سئوالاز ج آمی  

، بینند. برای خودشون نیم مخالفت خودشان را ابراز درصد  ۲۰درصد با این گزینه موافق هستند و تنها  ۷۷". مطابق نتایج نظرسنج 

 کنند. یم

ی در کشور برای خودشموفقیت ها، آیندهجوان - ؟ هستید  مخالفاندازه با این جمله موافق یا تا چه  سئوال:  ی  بینند. ن نیماآمب 

 

 خصوض ا ها ر نامسئولی   آزادی جو " دارند که دهندگان به این نظرسنج  اعتقاد پاسخدرصد از   ۵۳حدود 
ی

  آنها  با دخالت در زندگ

، و برابر با  ۱۱سال،  ۲۹تا  ۱۸بی   این رقم برای افراد در گروه سن   ". د کننمحدود یم  درصد است.   ۶۴درصد بیشیر



 
یت  گویند که  درصد یم ۳۵چندان اعتمادی ندارند. تنها   رئییس در دولت آقای ها حل مسائل و مشکالت جوانبه  ها همچنی   ایران  اکیر

". پنجاه و پنج درصد نظر مخالف خود را بیان جمهور، رئییس است. های اصیل آقای رئیساولویتها، از انحل مسائل و مشکالت جو "

 درصد مخالف هستند.   ۶۵درصد موافق و  ۲۷سال، تنها  ۲۹تا  ۱۸در میان افراد گروه سن  بی   کنند. یم

یت ایران   ی برای  جمهوری، فرصتانتخاب آقای رئییس به ریاستدرصد( اعتقاد ندارند که " ۵۹ها ) همچنی   اکیر های اقتصادی بیشیر

 . د"کنها فراهم یمانجو 

ان موافق یا مخالفت پاسخهانی که در این مجموعه سئوالمیر  عبارت دهندگان با هر  ها مورد سنجش قرار گرفته است و همچنی   می  

 نمایش داده شده است.  پایی   یک از این سئواالت در چارت 

، تاحدی د کامال موافقی  مخالف. یعنی هستید یا موافق  ام که با هر کد  ویید شما بگ خوانم. ی شما یمچند عبارت برا سئوال: 
 . د یا کامال مخالفی د ، تاحدی مخالفی د موافقی

 

 ؛ اقتصاد دلیل اصیلها تاحدی مخالف افزایش جمعیت هستند ایرانی 

ان باروری های گذشته مسئولی   حکومنر با انتقاد از کاهش نرخ زاد و ولد یط سال در ایران از ایده افزایش جمعیت و فرزندآوری  و می  

در این نظرسنج  مورد سنجش قرار  کشور، . نظر مردم در خصوص افزایش جمعیت  اند کردهو برای آن تبلیغ  در کشور بسیار دفاع 

 . موافقند درصد هم   ۴۱و حدود  مخالف ین ایده ها با اایران  گرفته است. نییم از 

 ؟ مخالفیا  هستید  یم موافقه افزایش بد  ا ن ر ماایده که ما باید جمعیتآیا شما با این سئوال: 

 



 
، از پاسخ درصد   هشت شصت و  ایط نامناسب اقتصادی از  دهندگان به این نظرسنج  ین شر ان   دلیلبه عنوان مهمیر کاهش می  

دهندگان بیان شده است هم با  توسط پاسخهای دیگری که  هرچند اکیر گزینه. برند نام یمهای گذشته، یط سالدر ایران  فرزندآوری

ایط اقتصادی مستقیم  شر  )مرتبط است. هزینه  به صورت مستقیم یا غی 
ی

های  (، در ردهدرصد ۱۳( و بیکاری ) درصد ۲۹های باالی زندگ

 . بعدی قرار دارند 

هانی را که به نظر آنها از جمله دالیل  هتوانستند تمام گزیندهندگان یمیعن  پاسخچندجوان  تهیه شده است. باز و این سئوال به صورت 

 .   ها بیشیر از صد درصد استمجموعه پاسخهای گذشته است، بیان کنند. به همی   دلیل کاهش نرخ زاد و ولد در ایران یط سال

ان باروری در کشور ما چه مواردی هستند؟ یعنی چرا   ی ین دالیل کاهش مب  ، مهمبر مردم کمبر  سئوال: به نظر شما در حال حاضی

 کنند؟فرزندآوری یم

 

 توضیحات و روش اجرای نظرسنجی 

 ما بروید.  پلتفورم تعامیل لینک برای مشاهده نتایِج کامِل نظرسنج  به

، محل  در این پلتفورم، به ازای هر پرسش، یم ِ مستقل، شامل جنس، گروه سن  توانید نتایج را به صورت کیل و بر اساس چهار متغی 

 اند. ( تهیه شدهInteractive(. نمودارها به صورت تعامیل ) Bar Chartای یا شاهده کنید )نمودار میلهاقامت و تحصیالت م

ها کلیک کنید. هر  (، روی دایرهBubble Chartتوانید در نمودار کروی ) های افراد به صورت انفرادی یمدر عی   حال برای برریس پاسخ

 شود. ای نمایش داده یمرنگ نمودار میلهدهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر، همپاسخدایره بیانگر مشخصات یک نفر از  

س خواهد بود. همچنی   شما یمفایل خام داده
نامه و میر   توانید پرسشهای ما با یک فاصله زمان  شش ماهه از همی   لینک قابل دسیر

 گزارش را از طریق ن  دین  
 انلود کنید. دیق را لینک باال داف همی  

 روش اجرای نظرسنج  به صورت زیر است: 

در طول دیده توسط پرسشگران آموزش، ۱۴۰۱مرداد ماه  ۷تا  ۴و   تی  ماه ۳۰تا  ۲۸ هایاین پیمایش به صورت تلفن  در روز  -

 انجام شده است. ساعات فعال هر روز 

 نفر است.  ۱۲۴۶حجم نمونه  -

سال مناطق شهری و روستانی شاش کشور که دارای تلفن  ۱۸ساکنان باالتر از پاسخگویان این نظرسنج  از میان کلیه   -

ی تصادف  انتخاب شده است. اند با نمونهبوده  گی 

ی به صورت مرحلهمونهن - در سطح کل   بندی شده، منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده است. دارندگان تلفنای طبقهگی 

 دهند. کشور واحد نمونه را تشکیل یم

( و بر اساس دادهنمونه - های ششماری نفوس و مسکن  ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت )منطقه شهری یا روستانی

 اند. دیه شده، وزن۱۳۹۷آماری  و همچنی   سالنامه  ۱۳۹۵سال 

https://surveycenter.io/efes2/Iranianyouthdonotseeprosperityintheirfuture/fa/


 
ین واریانس ممکن   ۲.۷ی اطمینان درصد و در فاصله ۹۵های این نظرسنج  را با اطمینان یافته - )با توجه به  درصد، برای کمیر

 سال ساکن ایران تعمیم داد.  ۱۸توان به کل افراد باالی  دهندگان معتی  به هر سئوال(، یمتعداد پاسخ

ان اعتماد و صداقت پاسخگویان از طرف پرسشگران با تجربه ارزیان  شده است.   - ان صداقت یا   ۴۲می    که می  
نفر از کسان 

، “بسیار کم” ارزیان  شده بود )و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد، کم یا خییل کم    اعتماد آنان در یک طیف پنج قسمنر

 ارزیان  شده بودند( از نمونه کنار گذاشته شدند. 

کت تحلیل داده -  . های استاسیس انجام شده استاین نظرسنج  توسط شر

 اطالعات بیشبر 

نفر به سئواالت   ۱۲۸۸نفر که با آنها تماس گرفته شد،   ۳۹۳۲درصد است. در میان   ۳۲.۸نرخ پاسخ در این نظرسنج  برابر با 

کت نکنند )پرسشگران در این نظرسنج  پاسخ دادند. پنجاه و نه درصد گفتند که ترجیح یم   ۸.۲نفر( و  ۲۳۲۱دهند در نظرسنج  شر

ان صداقت یا اعتماد آنان در یک طیف    نفر از  ۴۲  در عی   حال تعداد درصد هم در میان مصاحبه تلفن را قطع کردند.   که می  
کسان 

، “بسیار کم” ارزیان  شده بود )و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد، کم یا خییل کم ارزیان  شده بودند( از نمونه کنار 
پنج قسمنر

 گذاشته شدند. 

 نرخ پاسخ 

 درصد  فراوانی   

 وفق تماس م
۱,۲۸۸ ۳۲.۸% 

 ندهم دهم پاسخ ترجیح یم 
۲,۳۲۱ ۵۹.۰% 

 پذیر نشددر حی   مصاحبه قطع شد و تماس مجدد امکان 
۳۲۳ ۸.۲% 

 جمع
۳,۹۳۲   

، محل اقامت و تحصیالتهای این نظرسنج  بر یافته ِ مستقل، شامل جنس، گروه سن  بندی و نتایج آنها  تقسیم اساس چهار متغی 

( و بر اساس دادهها ارائه شده است. همچنی   نمونه های ششماری بر اساس جنس، سن و محل سکونت )منطقه شهری یا روستانی

 اند. دیه شده، وزن۱۳۹۷آماری  و همچنی   سالنامه  ۱۳۹۵نفوس و مسکن سال 

های جنس، محل سکونت   دیه در جدول زیر ارائه شده است. قبل و بعد از وزنو سن تعداد نمونه برای هر یک از متغی 

های دموگرافیک   متغب 

 ۵۹-۴۵سن  ۴۴-۳۰سن    ۲۹-۱۸سن  روستای شهری  زن مرد  
و   ۶۰سن 

 بیشبر 

 فراوان  
۶۸۰ ۵۶۶ ۹۳۸ ۳۰۸ ۲۳۵ ۴۸۶ ۳۲۸ ۱۹۷ 

 داده نشدهوزن درصد فراوان  در داده 
۵۴.۶% ۴۵.۴% ۷۵.۳% ۲۴.۷% ۱۸.۹% ۳۹.۰% ۲۶.۳% ۱۵.۸% 

 درصد در جمعیت 
۵۰.۶% ۴۹.۴% ۷۴.۷% ۲۵.۳% ۲۹.۲% ۳۶.۸% ۲۱.۲% ۱۲.۹% 

 داده شدهدرصد فراوان  در داده وزن 
۵۰.۴% ۴۹.۶% ۷۵.۱% ۲۴.۹% ۲۹.۱% ۳۶.۹% ۲۱.۱% ۱۲.۹% 

 



 
استان در جدول زیر ارائه شده است. همانگونه که در جدول مشخص است  هر ها بر اساس نسبت آنها در جمعیت تعداد نمونه

ها جز سه استان تهران،  تفاوت تعداد نمونه در نظرسنج  و تعداد نمونه قابل انتظار مطابق با جمعیت استان برای تمام استان

و   ۱.۴، ۱.۳یک درصد است. برای سه استان ذکر شده تعداد نمونه در نظرسنج  به ترتیب  خوزستان و سیستان و بلوچستان کمیر از 

 درصد کمیر از مقدار قابل انتظار بر اساس جمعیت استان است.  ۱.۱

 نمونه در استانتعداد و درصد  

 جمعیت استان
قابل   -نمونه 

 انتظار
  -نمونه 
 شده مشاهده

 تفاوت
قابل   -نمونه 

 انتظار % 

  -نمونه 
شده  مشاهده
 % 

 تفاوت % 

فر  ۴- ۶۴ ۶۰ ۳,۹۸۵,۰۰۰ آذربایجان شر  ۴.۹% ۵.۱% ۰.۳% 

 %۰.۹- %۳.۲ %۴.۱ ۱۱ ۴۰ ۵۱ ۳,۳۵۷,۰۰۰ آذربایجان غرن  

۶- ۲۶ ۲۰ ۱,۲۸۹,۰۰۰ اردبیل  ۱.۶% ۲.۱% ۰.۵% 

۳- ۸۳ ۸۰ ۵,۲۴۰,۰۰۰ اصفهان   ۶.۴% ۶.۷% ۰.۳% 

ز  ۹- ۵۲ ۴۳ ۲,۸۱۶,۰۰۰ الی   ۳.۴% ۴.۲% ۰.۷% 

 %۰.۱- %۰.۶ %۰.۷ ۱ ۸ ۹ ۵۹۲,۰۰۰ ایالم 

۵- ۲۳ ۱۸ ۱,۲۰۹,۰۰۰ بوشهر  ۱.۵% ۱.۸% ۰.۴% 

 %۱.۳- %۱۵.۳ %۱۶.۶ ۱۶ ۱۹۱ ۲۰۷ ۱۳,۶۳۵,۰۰۰ تهران 

 %۰.۲- %۱.۰ %۱.۲ ۳ ۱۲ ۱۵ ۹۷۰,۰۰۰ چهارمحال و بختیاری

۱۱- ۲۳ ۱۲ ۷۹۶,۰۰۰ خراسان جنون    ۱.۰% ۱.۸% ۰.۹% 

۱۱- ۱۱۲ ۱۰۱ ۶,۶۶۳,۰۰۰ خراسان رضوی   ۸.۱% ۹.۰% ۰.۹% 

 %۰.۱- %۱.۰ %۱.۱ ۱ ۱۲ ۱۳ ۸۸۴,۰۰۰ خراسان شمال 

 %۱.۴- %۴.۵ %۵.۹ ۱۷ ۵۶ ۷۳ ۴,۸۳۱,۰۰۰ خوزستان 

 %۰.۳- %۱.۰ %۱.۳ ۳ ۱۳ ۱۶ ۱,۰۸۴,۰۰۰ زنجان 

۲- ۱۳ ۱۱ ۷۳۴,۰۰۰ سمنان   ۰.۹% ۱.۰% ۰.۱% 

 %۱.۱- %۲.۵ %۳.۵ ۱۳ ۳۱ ۴۴ ۲,۹۱۲,۰۰۰ سیستان و بلوچستان

 %۰.۶- %۵.۵ %۶.۰ ۷ ۶۸ ۷۵ ۴,۹۵۹,۰۰۰ فارس 

۷- ۲۷ ۲۰ ۱,۳۰۷,۰۰۰ قزوین   ۱.۶% ۲.۲% ۰.۶% 

 %۰.۳- %۱.۴ %۱.۶ ۳ ۱۷ ۲۰ ۱,۳۴۷,۰۰۰ قم 

 %۰.۲- %۱.۸ %۲.۰ ۲ ۲۳ ۲۵ ۱,۶۳۹,۰۰۰ کردستان

 %۰.۳- %۳.۷ %۴.۰ ۳ ۴۶ ۴۹ ۳,۲۵۶,۰۰۰ کرمان

۵- ۳۵ ۳۰ ۱,۹۷۸,۰۰۰ کرمانشاه   ۲.۴% ۲.۸% ۰.۴% 

 %۰.۳- %۰.۶ %۰.۹ ۴ ۷ ۱۱ ۷۳۴,۰۰۰ کهگیلویه و بویراحمد 

۳- ۳۲ ۲۹ ۱,۹۲۴,۰۰۰ گلستان   ۲.۳% ۲.۶% ۰.۲% 

۶- ۴۵ ۳۹ ۲,۵۵۲,۰۰۰ گیالن  ۳.۱% ۳.۶% ۰.۵% 

۲- ۲۹ ۲۷ ۱,۷۸۴,۰۰۰ لرستان   ۲.۲% ۲.۳% ۰.۲% 

۸- ۵۹ ۵۱ ۳,۳۴۰,۰۰۰ مازندران   ۴.۱% ۴.۷% ۰.۷% 

۱۰- ۳۲ ۲۲ ۱,۴۵۶,۰۰۰ مرکزی   ۱.۸% ۲.۶% ۰.۸% 

 %۰.۵- %۱.۸ %۲.۳ ۶ ۲۲ ۲۸ ۱,۸۶۲,۰۰۰ هرمزگان 

۴- ۳۱ ۲۷ ۱,۷۶۰,۰۰۰ همدان   ۲.۱% ۲.۵% ۰.۳% 

 %۰.۳- %۱.۱ %۱.۴ ۴ ۱۴ ۱۸ ۱,۱۹۰,۰۰۰ یزد

 

 


