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 مقدمه

 
 

در مقابل را  یعیطب و منابع انیآبز ور،یدام، ط ،یباغ ،یزراعای مورد بیمه 941 مهیب صندوق 9395 ـ 96ی زراعدر سال   

 یا مهیمورد ب 14 زراعت ربخشیدر ز. تحت پوشش داشته استهای دامی خطر قهری و طبیعی و انواع بیماری عوامل

 36 رختان به عنوان عامل تولید جمعاًپوشش تنه د در زیربخش باغبانی همراه با. بیمه قرار گرفته استتحت پوشش 

بخش زیرو در  مورد بیمه 9و  9، 93به ترتیب ن ایآبزو  وریط ،دام ربخشیدر ز.  داردقرار  مهیبمحصول تحت پوشش 

مه مند حمایتی بیاز پوشش نظام مورد بیمه 9و  9،9، فعالیت 2 به ترتیب زین ، ابنیه ، تاسیسات و ماشیناالتیعیطب منابع

 .برخوردارند

آن سطح  نیشتریتحت پوشش بوده که ب از اراضی مزروعی کشور هكتار میلیون 6.3در مجموع زراعت  ربخشیدر ز  

هزار هكتار  127 باخوزستان استان  های کشور،بوده و در بین استان هكتار میلیون 7.1 با دیم مربوط به محصول گندم

 . به خود اختصاص داده استرا  یالت زراعمحصو شدة  مهیرتبة نخست سطح ب مه،یسطح ب

سطح زیر پوشش حمایتی  نیشتریاست که ب برخوردار یا مهیهكتار پوشش ب هزار 977 از زینکشور  یباغبان ربخشیز  

شده  مهیهكتار سطح ب هزار 72 با مربوط به استان کرمانهزار هكتار و رتبة نخست  707 با پستهمربوط به محصول  بیمه

های دام  مهیشده مربوط به ب مهیب تعداد نیشتریتحت پوشش بوده که ب میلیون رأس 3.6 دام، ربخشیز در. باشدمی

 .باشدرأس می ونیلیم  2.1 با (بز و گوسفند)سبك 

 . باشددارا میرا  از سرمایه دامی کشورشده  مهیب زانیم نیشتریب أسرهزار  630 نزدیك بهبا  خراسان جنوبی استان

 آن مربوط به استان نیشتریکه ب کرده مهیرا ب وریقطعه ط ونیلیم 376 حدود مهیصندوق ب ،بخش طیورزیر خصوص در  

میلیون قطعه بیشترین میزان  321 با میزان بیمه در این زیربخش نیمچه گوشتی. باشدمیقطعه  ونیلیم 31 زانیبه م گیالن

  . بیمه شده را داراست

قرار  مهیتحت پوشش ب انیاز مزارع پرورش آبزهكتار  6796درمجموع  9395-96 زراعی در سال ان،یآبز ربخشیدر ز  

مزارع پرورش  هكتار 7016 باخوزستان  استان. بوده است( هكتار 2171) آبیآبزیان گرمآن مربوط به  نیشتریگرفت که ب

 . شودش را شامل میسطوح این زیربخ هكتار 343 نیز حدود مزارع میگو. احراز نموده استرا نخست رتبة ، شده  مهیب

مند زیر پوشش نظام یعیطب منابع یها هكتار از عرصه میلیون طبیعی به عنوان بستر حیات، اهمیت منابع توجه به با

 131 با یزدمناطق تحت پوشش، استان  نیمربوط به مراتع بوده و ب های زیرپوششعرصه نیشتریکه ببیمه قرار گرفته 

 .است دهرا به خود اختصاص داشده  مهیسطح ب نیشتریهكتار، بهزار 

که زا  خسارتعامل  73 زراعت ربخشیدر زعامل خطر تحت پوشش بیمه است که  601طور که گفته شد در کل همان  

 .باشند، گزارش شده استمی خبندانیسرما و  آسا،های سیلو باران ،یخشكسالاهم آن 

زا  ل خسارتوامع نیتر که مهم اندداشته یا مهیپوشش ب مل خطرعا 5و تنه درختان  ،خطر عامل 99 یباغبان ربخشیدر ز 

و  وریدام، ط ربخشیدر ز، های صورت گرفته در گسترش بیمه کشاورزی به اقدام با توجه. بوده است خبندانیسرما و 

از که امكان حمایت هر چه بیشتر   تحت پوشش بوده خطرعامل  9و  46،  22، 931 بیبه ترت ، منابع طبیعیانیآبز

عامل  93و  9عامل خطر و در ابنیه و تاسیسات به ترتیب  2در بخش تنه درختان. تولیدکنندگان را فراهم نموده است

.خطر تحت پوشش بیمه می باشند



 .باشدمیلیارد ریال می 91992 ، 9395-96در سال زراعی  شده غرامت پرداخت 

با انجام  مهیتوسعه، صندوق ب پنجمبرنامه  تكلیف یدر اجرا، یزن یردولتیبه بخش غ یگرمهیب اتیعمل یدر رابطه با واگذار

استفاده  یالزم برا یو سازمانده یزیر، برنامهیکشاورزمحصوالت  مهیگسترش همه جانبه ب یبرا یو بسترساز داتیتمه

ر رأس را دخسارت  یابیارزو نامه مهیب رصدوی مشتمل بر گرمهیب یهانهیدر زم یو تعاون یخصوص خشاز خدمات ب

خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و صاحب صالحیت در  یریرگکاهای خود قرار داده و موفق شد با بهبرنامه

اعضاء  ازجمله یا و حرفه یفن یها در قالب تشكل یرشته کشاورز النیالتحصفارغزمینه کشاورزی و با تأکید بر استفاده از 

مطلوب و با  یضوابط و استانداردها نیتدوبا  کشور یو نظام دامپزشك یعیطبو منابع یکشاورز ینظام مهندسسازمان 

ه منحصراً در ک در کشور( های خدمات بیمه کشاورزیشرکت)نمایندگی بیمه کشاورزی  ایجاد شرکت هایگیری از بهره

فرعی در زمینه دفتر اصلی و 622نمایندگی فعال با  252در حال حاضر. اقدام کند نمایند، تیفعال یکشاورز مهیب نهیزم

 .عملیات اجرایی بیمه کشاورزی فعالیت دارند

 یکشاورز مهیب دیجد یکردهایرو

 که ضرر و ییهاخسارت و ییجز یهاکردن خسارت تیریمد و یریشگیطرح با پ نیا در ) یپوشش یهامهیب -9

 را فراهم آورده تا نیسنگ یهاتتر خساریجبران واقع یتوان بستر الزم برایم ،آوردیبه کشاورزان وارد م یزیناچ انیز

 .شده باشد نیتضم یبه نوع یکشاورز دیتول رآنان د یگذارهیسرما مانده و داریپا دیکشاورزان بتوانند در چرخه تول

گر، کاهش مهیقابل مالحظه تعهدات ب شیگذار، افزامهیب یریپذتیمسوول شیخطر، افزا بیضر و سكیر کاهش

مؤثر از کشاورزان در زمان وقوع  تیحما سك،یر تیریجهت مد در یزیر، برنامهینابع مالاز م نهیاستفاده به ،مهیحق ب

  .دباشیم روش نیا یاز دستاوردها دیشد یهاخسارت

 .یحیوترج یلیتكم یهاتعرفه نیتدو -2

 یهاشدن پوشش ریبه منظور فراگ هیپا یهامهیب یطراح )باغ  بخش دام و ریدر ز دیجد یهامهیب نیتدو -3

 .(یکشاورز یهابخش ریشدت باال در ز خطرات با تواتر کم و یامهیامكان پوشش ب و یامهیب

 .از وقوع خسارت شیدر پ یامهیموارد ب شیپا یو اجرا یطراح -4

 ،یسرچاه زاتیتجه ها وآالت، چاهنیماش ه،یها، ابنساختمان سات،یتأس لیاز قب دیعوامل تول مهیب یاجرا -5

 ...و نینو یاریآب یهاستمیس

 .ینظارت یهاهیاساس ال جامع بر یهادستورالعمل نیتدو نظارت و و یبازرس یهاندیفرا در یبازنگر-6



 تعاریف و مفاهیم 

 

 (  Insurance: ) بیمه  -9

کنـد  ، بیمه عقدی است که به موجب آن یك طرف تعهد مـی 9396مطابق قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 

وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبـران نمـوده یـا وجـه      در ازای پرداخت

 . معینی بپردازد

 (  Agricultural Insurance: ) بیمه کشاورزی  -2

تگرگ، طوفان، سیل، : مانند ) های کشاورزی در مقابل مخاطرات جوی نوعی بیمه است که به موجب آن فعالیت

گیرند و خسـارت مـالی وارد بـه    ها و حوادثی مانند زلزله مورد تأمین قرار میو بیماری... ( قه، یخبندان، خشكسالی و صاع

گـر منـدرد در   تـا میـزان مـورد تعهـد بیمـه     ( مدت اعتبار بیمه نامه ) گذار در دوره کاشت، داشت و برداشت کشاورز بیمه

 . شودقرارداد بیمه جبران می

زی به علت وسعت دامنه آنها جزء وقـایع پرخطـر هسـتند و جبـران خسـارت وارده از حـدود       های کشاورریسك

به همین جهـت غالبـًا بیمـه کشـاورزی بـه کمـك دولـت، بـا تشـكیل          . توانایی مالی مؤسسات بیمه خصوصی خارد است

در زمـره بیمـه کشـاورزی    های میـوه نیـز   بیمه دام، آبزیان، طیور و باغ. شودهای تأمین خسارت، عملی و اجرا میصندوق

 . شوندعملی می

اجرای طرح بیمه کشاورزی مستلزم تهیه آمارهای ملی و محلی، تربیت کادر متخصص و ماهر، تـأمین سـرمایه و   

 . باشدای این طرح وسیع، متنوع و پیچیده میمنابع مالی کافی و بررسی امكانات اجرای منطقه

 

 (  Insurer: ) گر بیمه -3

گـری، یعنـی   ه مجازی است که طبق قوانین و مقررات مملكتی و ضوابط فنی به عملیـات بیمـه  شرکت یا مؤسس

 . ورزدقبول ریسك و تعهد جبران خسارت، اشتغال می

 

 (  Underwriter: ) گذار بیمه -4

 . کندشخصی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می

 

 (  Policy( : ) بیمه نامه ) قرارداد  -5



( گـذار بیمه)شود در ازای دریافت حق بیمه از طرف دیگرمتعهد می( گربیمه)عقدی است که به موجب آن یك طرف

 .در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران کند یا مبلغ معینی را به وی یا شخص ذینفع بپردازد

 (  Insured: ) مورد بیمه  -6

نامـه  های وارده در اثر عوامل تحت پوشش بیمه آن، موضـوع بیمـه  یا خدمتی است که جبران زیانمحصول، فعالیت 

 (مانند بیمه گندم آبی . ) گیردقرار می

 

 (  Risk: ) عامل خطر  -2

ای که در زمان کم و بیش دور و نزدیك احتمـال وقـوع داشـته باشـد و بتـوان درجـه       خطر عبارت است از واقعه

 . را محاسبه کرداحتمال وقوع آن 

 

 (  Net Premium: ) حق بیمه  -1

 .کندگذار مطالبه میگر در ازای پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از بیمهمبلغی است که بیمه

 

 (   Indemnity: )غرامت پرداختی  -9

در . دازدمبلغی است که معموالً عامل زیان به عنوان جبران ضرر وارده باید به شخص یا اشخاص زیان دیـده بپـر  

پردازد و هم شامل زیان یـا  گر متعاقب یك خسارت به شخص ثالث زیان دیده میبیمه، غرامت شامل مبلغی است که بیمه

گر با دریافـت حـق بیمـه متعهـد پرداخـت آن      شود و بیمهگذار به علت وقوع خطر وارد میخسارتی است که بر خود بیمه

 . گردیده است

 

 (  Loss Ratio: ) نسبت خسارت  -91

ای کـه ایـن   مربوط به عملكـرد دوره ) ای های دریافتی در یك دورة بیمههای پرداختی به حق بیمهنسبت غرامت

 . ( اندها در جریان آن اتفاق افتادهخسارت

 



 5961-69زراعی  سال درهای مختلف بیمه محصوالت کشاورزی زیربخش عملکرد
    5-8جدول شماره 

 زیربخش

تعداد 

 نامه بیمه

 (فقره)

 سطح/ میزان 

 بیمه شده

کل حق بیمه 

 دریافتی

 (میلیون ریال)

حق بیمه سهم بیمه

 گذار

 (میلیون ریال)

 غرامت پرداختی 

 (میلیون ریال)

(متر مربع)ابنیه 



(هکتار)آبزیان 



تنه 

(هکتار)درختان 



(راس)دام 



(قطعه)طیور 



محصوالت 

(هکتار)باغی 



محصوالت 

(هکتار)زراعی 



منابع 

(هکتار)یعیطب 



جمع کل








 
             



 5961-69 سال زراعی در زراعت ربخشیبیمه و خسارت زعملکرد 
 2-8جدول شماره 

 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

  نامهمهیب

 (نفر)

 سطح بیمه شده

 (هکتار)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال)

 حق بیمه 

 گذار سهم بیمه

 (میلیون ریال)

 غرامت پرداختی

 (میلیون ریال)

 آفتابگردان آبی


 آفتابگردان دیم


 بادام زمینی


 برنج کشت مستقیم


 برنج کشت نشاء


 پنبه


 پیاز بهاره


 پیاز پاییزه و زمستانه


 پیاز طرح استمرار تولید


 جو آبی


 جو دیم


 قند بهارهچغندر 


 چغندر قند پاییزه


 ذرت بذری


 ای ذرت دانه


 ای ذرت علوفه


 سویا آبی


 دیم سویا


 سیب زمینی بهاره


 سیب زمینی پاییزه و زمستانه


 سیب زمینی طرح استمرار تولید




  

 5961-69 راعیسال ز در زراعت ربخشیای بیمه و خسارت زآمار مقایسه
                2-8ادامه جدول شماره 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

  نامهمهیب

 (نفر)

 سطح بیمه شده

 (هکتار)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال)

 حق بیمه 

 گذار سهم بیمه

 (میلیون ریال)

 غرامت پرداختی

 (میلیون ریال)

 طالبی فضای آزاد


 عدس دیم بهاره


 عدس دیم پاییزه


 کلزا آبی


 کلزا بذری


 کلزا دیم


 کنجد آبی


 گلرنگ آبی


 گلرنگ دیم


 گندم آبی


 گندم دیم


 آبی گندم نیمه


گوجه فرنگی فضای 

 باز


 لوبیا آبی بهاره


 نخود دیم بهاره


 نخود دیم پاییزه


 نیشکر


هندوانه آبی فضای 

 آزاد


 جمع کل




 5969سال  باغات در ربخشیبیمه و خسارت ز عملکرد
                9-8جدول شماره 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

  نامهمهیب

 (نفر)

 سطح بیمه شده

 (هکتار)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال)

 حق بیمه 

 گذار سهم بیمه

 (میلیون ریال)

 غرامت پرداختی

 (میلیون ریال)

 انار


 انبه


 دیمانجیر 


 انگور آبی


 انگور دیم


 انگور روسیمی


 آلبالو


 آلو


بی بادام آ

 بذری


بادام آبی 

 پیوندی


 بادام دیم


 پرتقال


 پسته


 توت فرنگی


 چای آبی


 چای دیم


 خرما


 زردآلو


 زرشک


 زیتون


 سیب


 



 5969سال  باغات در ربخشیای بیمه و خسارت زآمار مقایسه
                9-8جدول شماره ادامه 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

  نامهمهیب

 (نفر)

 سطح بیمه شده

 (هکتار)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال)

 حق بیمه 

 گذار سهم بیمه

 (میلیون ریال)

 غرامت پرداختی

 (میلیون ریال)

 عناب


 فندق آبی


 فندق دیم


 کیوی


 گردو


 گریپ فروت


 گل زعفران


 گل محمدی آبی


 گل محمدی دیم


 گالبی


 گوجه سبز


 گیالس


 لیمو ترش


 لیمو شیرین


 موز


 نارنگی


 هلو و شلیل


 جمع کل




 5961-69زراعی سال دام در ربخشیبیمه و خسارت ز عملکرد
                4-8جدول شماره 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

 نامهمهیب

 (نفر)

 میزان 

 بیمه شده

 (رأس)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال)

 حق بیمه 

 گذارسهم بیمه

 (میلیون ریال) 

 غرامت 

 پرداختی

 (میلیون ریال)

 اسب

 پرواربندی دام سبک

 دام اصیل در واحدهای سنتی بهداشتی

 دام سبک

 دام صنعتی

 *زنبور عسل

 شتر

 **کرم ابریشم

 گاومیش

 گاوهای بومی و آمیخته

 گوساله پرواری

 (نر بومی)گوساله پرواری 

 (نر دورگ و اصیل)گوساله پرواری 

 جمع کل

 

 5961-69زراعی سال طیور در ربخشیبیمه و خسارت ز عملکرد
                1-8جدول شماره 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

  نامهمهیب

 (نفر)

 میزان 

 بیمه شده

 (قطعه)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال)

 حـق بیمه 

 گذارسهم بیمه

 (یلیون ریالم)

 غرامت 

 پرداختی

 (میلیون ریال)

 اجداد تخمگذار


 بوقلمون گوشتی


 (مادر)بوقلمون مولد 


 شترمرغ


 الین و اجداد گوشتی


 مرغ تخمگذار تجارتی


 مرغ مادر تخمگذار


 مرغ مادر گوشتی


 نیمچه گوشتی


 جمع کل


 



 5961-69زراعی سال آبزیان در ربخشیمه و خسارت زبی عملکرد
                9-8جدول شماره 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

  نامهمهیب

 (نفر)

 میزان 

 بیمه شده

 (هکتار)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال) 

 حـق بیمه 

 گذارسهم بیمه

 (میلیون ریال)

 غرامت 

 پرداختی

 (میلیون ریال)

 استخرهای خرد ماهیان سردآبی در


ماهیان سردآبی در استخرهای 

 متراکم


ماهیان سردآبی در استخرهای 

 متراکم نیمه


ماهیان صبیتی، شانک و سوف دریایی 

 در قفس


 آبی در استخرهای بتونی ماهیان گرم


 آبی در استخرهای خاکی گرم ماهیان


 میگوی پرورشی


 جمع کل


 

 

 5961-69زراعی سال طبیعی درمنابع ربخشیبیمه و خسارت ز عملکرد
                7-8جدول شماره 

 ایمورد بیمه

 تعداد 

  نامهمهیب

 (نفر)

 ان میز

 بیمه شده

 (هکتار)

 کل حق 

 بیمه دریافتی

 (میلیون ریال) 

 حـق بیمه 

 گذارسهم بیمه

 (میلیون ریال)

 غرامت 

 پرداختی

 (میلیون ریال)

عملیات اصالحی 

 مراتع


 مرتع


 جمع کل


 



 5961-69زراعی سال درقرارداد بیمه به تفکیک زیر بخش و استان آمار تعداد 

 ((فقره:واحد ))                                                                                                                                                  8-8جدول شماره 

 آبزیان ابنیه استان

تنه 

 طیور دام درختان

محصوالت 

 باغی

محصوالت 

 زراعی

منابع 

 طبیعی

 جمع کل

 هازیربخش

   اردبیل

  اصفهان

     البرز

     ایالم

     آذربایجان شرقی





     آذربایجان غربی

       بوشهر

777    تهران

     جنوب کرمان

   ارمحال و بختیاریچه

     خراسان جنوبی

   خراسان رضوی

     خراسان شمالی

   خوزستان

     زنجان

   سمنان

       سیستان و بلوچستان

   فارس

       قزوین

   قم

         کردستان

     کرمان

   کرمانشاه

   کهگیلویه و بویراحمد

   گلستان

   گیالن

     لرستان

     مازندران

     مرکزی

   هرمزگان

   همدان

 یزد

 جمع کل



 5961-69زراعی سالدر زیربخش و استان به تفکیک شده  مهیب زانیم / سطحآمار 
             6-8جدول شماره 

 آبزیان ابنیه استان

تنه 

 طیور دام درختان

محصوالت 

 باغی

محصوالت 

 زراعی

منابع 

 طبیعی

   اردبیل

 اصفهان

     البرز

     ایالم

آذربایجان 

       شرقی
آذربایجان 

     غربی

       بوشهر
   تهران

     جنوب کرمان
چهارمحال و 

   بختیاری

     خراسان جنوبی

   ان رضویخراس

     خراسان شمالی

   خوزستان

     زنجان

   سمنان

سیستان و 

       بلوچستان
   فارس

       قزوین
   قم

         کردستان
     کرمان

   کرمانشاه

کهگیلویه و 

   بویراحمد

   گلستان

   گیالن

     لرستان

     مازندران
     مرکزی

   هرمزگان

   همدان

 یزد

 جمع کل



 5961-69زراعی سال استان در وبخش  ریتفکیک ز ی بهافتیدر مهیحق بکل  آمار
 ((میلیون ریال: واحد ))                                                                                                                                    51-8جدول شماره 

 آبزیان ابنیه استان

تنه 

 طیور دام درختان

محصوالت 

 باغی

 محصوالت

 زراعی

منابع 

 طبیعی

 جمع کل

 هازیربخش

 اردبیل

 اصفهان

 البرز

 ایالم

 آذربایجان شرقی

 آذربایجان غربی

 بوشهر

 تهران

 جنوب کرمان

چهارمحال و 

 بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

 خراسان شمالی

 خوزستان

 زنجان

 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان

 فارس

 قزوین

 قم

 کردستان

 کرمان

 کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویراحمد

 گلستان

 گیالن

 لرستان

 مازندران

 مرکزی

 هرمزگان

 همدان

 یزد

 جمع کل



 5961-69زراعی سال درخش و استان به تفکیک زیر ب( گذاربیمه)آمار حق بیمه سهم کشاورز 

 ((میلیون ریال: واحد ))                                                                                                                                    55-8جدول شماره 

 آبزیان ابنیه استان

تنه 

 طیور دام درختان

محصوالت 

 باغی

والت محص

 زراعی

منابع 

 طبیعی

 جمع کل

 هازیربخش

 اردبیل

 اصفهان

 البرز

 ایالم

ربایجان آذ

 شرقی

آذربایجان 

 غربی

 بوشهر

 تهران

 جنوب کرمان

چهارمحال و 

 بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

 خراسان شمالی

 خوزستان

 زنجان

 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان

 فارس

 قزوین

 قم

 کردستان

 کرمان

 کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویراحمد

 گلستان

 گیالن

 لرستان

 مازندران

 مرکزی

 هرمزگان

 همدان

 یزد

 جمع کل



 5961-69زراعی سال درو استان  بخشریزبه تفکیک  یبه محصوالت کشاورز یآمار مبلغ غرامت پرداخت
 ((میلیون ریال: واحد ))                                                                                                                                    52-8جدول شماره 

 طیور دام تنه درختان آبزیان ابنیه استان

محصوالت 

 باغی

محصوالت 

 زراعی

منابع 

 طبیعی

 جمع کل

 هازیربخش

 اردبیل

 اصفهان

 البرز

 ایالم

 آذربایجان شرقی

 آذربایجان غربی

 بوشهر

 تهران

 جنوب کرمان

 چهارمحال و بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

 خراسان شمالی

 خوزستان

 زنجان

 سمنان

 سیستان و بلوچستان

 فارس

 قزوین

 قم

 کردستان

 کرمان

 کرمانشاه

 کهگیلویه و بویراحمد

 گلستان

 گیالن

 لرستان

 مازندران

 مرکزی

 هرمزگان

 همدان

 یزد

 جمع کل

 


