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  به نام خدا

  هــدمـــمق
جامع و  ريزي صحيح، دقيق،الزمه برنامه ريزي است،شالوده و اساس مديريت، برنامه    
محوري، نگاه با برنامه نگر دسترسي به آمار و اطالعات دقيق و روزآمد است،آينده

آمايشي و دسترسي به منابع آماري مستند و به روز، تحقق اهداف كوتاه مدت، ميان مدت 
  .و بلندمدت و توسعه پايدار استان حاصل خواهد شد

ريزان سطوح اطالعاتي براي همگان به ويژه مديران و برنامههاي دستيابي به آمار و داده
ريزي استان در سازمان مديريت و برنامه بدين منظور،. باشدمختلف استاني از الزامات مي

 1394هاي خود در تيرماه راستاي جايگاه قانوني خود و از زمان شروع مجدد فعاليت
اي از گزيده«د كه اين مجموعه در دستور كار خود دارمجموعه انتشارات مهمي را 

  بعنوان اولين اثر در اختيار قرار »ايالم اجتماعي و فرهنگي استان هاي اقتصادي،شاخص
از جمله  منابع مختلف مرجع و قابل اعتماد از ها و اطالعات اين مجموعهداده. گيردمي 

نتايج ، 1390نشريه سالنامه آماري استان، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
 هزينه و درآمدنتايج آمارگيري از ، ايهاي منطقهنتايج حساب، آمارگيري نيروي كار

- ها و مجموعهها، سازمان، تا در عمل مورد استفاده دستگاهانداستخراج شده ...و خانوار

مهمترين سرفصل  .ريزي و سياستگذاري دولتي و خصوصي قرار گيردي برنامهها
 جمعيت، مساحت استان،، تقسيمات سياسينشريه مشتمل بر هاي اين ها و دادهشاخص
 ساله و بيشتر، 10هاي نيروي كار در جمعيت ، شاخصحياتي چهارگانه وقايعثبت 

آب و  ،ايهاي منطقهحساب ،نفت و گاز ،صنعت و معدن ،كشاورزي ،كاركنان دولت
بهزيستي و  ،امور قضايي ،بانكداري ،ارتباطات، حمل ونقل ،هتلداري ،ساختمان ،برق

عمران  ،فرهنگ، ورزش و گردشگري ،بهداشت و درمان ،آموزش ،تأمين اجتماعي
  .باشدمي هزينه و درآمد خانوار، بازرگاني و بودجه عمومي  شهري،

  
  سيداسكندر صيدائيدكتر

  ريزي استان ايالمسازمان مديريت و برنامه رئيس
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  تعاريف و مفاهيم

  

  :نشريه به شرح زير استتعاريف و مفاهيم بكار رفته در اين 

واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيائي معين كه از بهم پيوستن   :شهرستان

 چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و

  .اند تشكيل شده استآورده همگني را بوجود

وده جغرافيائي معين كه از بهم  پيوستن چند واحدي از تقسيمات كشوري است با محد :بخش 

  آن عوامل طبيعي و كه در شهر و احياناً دهستان همجوار مشتمل برچندين مزرعه، مكان، روستا

  .آوردمي همگني را بوجود سياسي واحد متناسب و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و

 از نظر بافت و بخش واقعمحدوده جغرافيائي  كه در قانوني است باحدود محلي :شهر

  .باشدهاي شهر ميي با ويژگييامتماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيخسا

 كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و :دهستان

كه از لحاظ محيط طبيعي،  شوداز بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي

 سيستم و ريزي دربرنامه امكان خدمات رساني و اجتماعي همگن بوده و ي، اقتصادي وفرهنگ

  .نمايدمي فراهم شبكه واحدي را

هاي طبيعي و دست كاشت هستند كه براساس طرح پوشش گياهي عرصه :هاي جنگليعرصه

  .شونداستان تهيه مي

  چرا، داراي  در فصل  كــه  مسطح،  زميــنيــا    و دامنه  از كوه  اعــم  اســت زميني:  مرتع

. شود  شناخته  چرا، عرفاً مرتع  ي سابقه  به  خودرو باشد و باتوجه  اي  علوفه  از نباتات  پوششي

  .شود نمي  مرتع  تعريف  خودرو باشد، مشمول  اي علوفه  پوشش  داراي  كه  ولو آن  آيش   اراضي

هاي رسي،  دق پهنه هاي ماسه اي، تپه هاي ماسه اي، كوير،عبارتند از  :هاي بيابانيپديده

  .زدگي سنگي زار و اراضي بدون پوشش و بيرون اراضي شور و نمك
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  جمعيت/ تعداد خانوار :بعد خانوار

شاغل (نسبت جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال از نظر اقتصادي عبارت است از  :نرخ بيكاري

  .100ضرب در ) و بيكار

ساله و  10) شاغل و بيكار(جمعيت فعال نسبت عبارت است از  :اقتصادينرخ مشاركت 

  100تر ضرب در ساله و بيش 10تر به جمعيت  بيش

به كل جمعيت فعال از نظر اقتصادي  شاغل نسبت جمعيتعبارت است از  :نرخ اشتغال

  .100ضرب در ) شاغل و بيكار(

شاغالن آن بخش تقسيم بر كل تعداد عبارت است از  :سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي

  .100شاغالن ضرب در 

كه معموال به  عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان يا زنان به مردان :نسبت جنسي

   .شودصورت درصد بيان مي
  ) ساله 0-14جمعيت+ ساله و بيشتر  65جمعيت )/ (15-64جمعيت ( ×100 :نسبت وابستگي جمعيت

   )ساله و بيشتر 65جمعيت )/ ( كل جمعيت( × 100 :نسبت سالخوردگي جمعيت

  )ساله 15جمعيت كمتر از ( / )كل جمعيت( × 100 :نسبت جواني جمعيت

 مورد نظر  منظور توليد محصول  به  كه  است  زميني  مساحت ):كاشت(  زيركشت  سطح

  .باشد  رفته  ، زير كشت از آن  و يا قبل  سال  ، در همان آمارگيري  سال در

فراينـد توليد در واحد   ، طي مشخص   ي زماني  در دوره  كه  است  مقدار محصولي :توليد

  هاي در طرح.  است  و مصرف  فروش  براي  عرضه  ي شود و آماده مي  ، حاصل توليدي

  آن  يا دستمزد بابت  داشته  ي رايگان  جنبه  مقدار توليد كه  ، آن مركز آمار ايران  آماري

  . شود مي  برسد نيز، جزو توليد محسوب  واحد توليدي  خودمصرفـي  بهباشد و يا   جنسي
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منظور از سال زراعي، اول مهرماه هر سال لغايت پايان شهريورماه سال  :سال زراعي

  .بعد است

دارند و   علفي  ي به طور معمول ساقه  شود كه مي  اطالق  نباتاتي  به :  ساالنه  محصوالت

زيرزميني   هاي ، قسمت رود و در مواردي آن از بين مي  ي بوته،  محصول  از برداشت  پس

، چغندر  مانند گندم. ماند مي  باقي  بعد در زمين  سال  براي)   ، پياز و نظاير آن ريشه(  گياه

  . ها و زعفران قند، سبزي

  شتاز بردا  پس دارند و  چوبي  ي يا ساقه  غالباً تنه  هستندكه  گياهاني : دايمي  محصوالت

 بعـد  هاي مجدداً درسال و ماند مي  باقي  در زميـن  از گيـاه  يا قسمتـي  ، تمام محصول

 ي ، هلو، انگور و بوته مثمر مانند مركبات  هاي و درختچه  درختان  انواع. دهد مي  محصول

  .شوند مي  محسوب  دايمي  ، محصوالت غيرمثمر مانند تبريزي  و درختان  چاي 

مانند سيلوي   اي يا پودري به صورت فله ،انبار براي نگهداري طوالني مواد دانهنوعي : سيلو

  .است. …گندم ،  سيلوي سيمان و 

آالت و و ماشين) برداري از آن اقتصادي باشدذخيره معدني كه بهــره(مجموعه كانسار : معدن

ي از كانسار ايجاد شده كانه آرائ برداري ومنظور اكتشاف، تجهيز و بهـــره است كه به تجهيزات

كردن قسمتي از مواد  جدا شيميائي كه به منظور به كليه عمليات فيزيكي و كانه آرائي نيز، است

  .شودگيرد اطالق ميها از يكديگر صورت مييا تفكيك كانه باطله از كانه و

معدن و صنعت، وزارت  برداري ازبهره معدني است كه داراي مجوز :برداريمعدن درحال بهره

براي معادن شن (ها فرمانداري و هاشهرداري يا از )براي معادن غير از شن وماسه( تجارت

اي صورت پيوسته يا ناپيوسته مجموعه روز به 30سال آمارگيري، حداقل  باشد و درمي )وماسه
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قابل براي بدست آوردن كانه  )همراه با كانه آرائي اي از موارددر پاره(عمليات استخراج  از

  .شودآن انجام مي فروش در

يك رشته فعاليت استخراج است كه به  مجموع مواد معدني حاصل از: توليد مواد معدني

 .قابل عرضه در بازار باشد  اشكال گوناگون

ساير توليدات معدن به قيمت توليدكننده،  ارزش مواد معدني استخراج شده و: ارزش توليدات

  .محل معدن است يعني قيمت فروش به مشتريان در

به  نيـروي كار اي از سرمايه وآن مجموعه مكان مشخص و ثابتي اسـت كه در: كارگاه صنعتي

گرفـته شده است كه بر اسـاس وضـع  منظور توليـد يك يا چنــد محصول صنعتي به كار

  .شوندزير تقسيم ميهاي گروه به مالكـيت

 ،توليد آزمايشي محصول پس از موفقـيت در توليدياست كه واحدمجوزي :برداريپروانه بهره

  .كندمي آغاز را خود سپس فعاليت و شودآن مي موفق به دريافت

خارج كارگاه به صورت  داخل يا افرادي هستند كه در: )هاي صنعتيكارگاه شاغالن( كاركنان

كاركنان  بگـيران وحقوق و كنند، اين گروه شامل مزدمي وقت براي كارگاه كارتمام وقت يا پاره

    .است) مالكان، شركاي فعال، كاركنان فاميلي بدون مزد(حقوق  بدون مزد و

  .نسبت ارزش افزوده به تعداد كارگاه :هاي صنعتي وري كارگاه بهره

  .نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن: وري نيروي كار بهره

  .نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده: وري توليد بهره

هاي به طـور عمده حلــقوي و ايزومره نـدروكربـهي اي ازآمــيزه موتور بنزين :موتور بنزين

 سـوزي آن، برخـي ازتركيــبات آلـي به آنـفاوت كه براي  افزايش درجه آرامهاي متنسبت با

  .شودضافه ميا
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مصرف،   و پروپان و بوتان نرمال كه در اثر شـرايط محيـط گاز مايع مخلوطي است از: گاز مايع

پوند  100-110تحت فشاري حدود  در يابد ومي مخلوط تغيير ماده در اين دو  نسبت حجمي

  .آيدمربع به صورت مايع در مي بر اينچ

  باشد كه به مخلوطي از گازهاي هيدروكربوري متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتان مي :گاز طبيعي

  .استعنوان يك سوخت با آلودگي كم شناخته شده 

مصارف خانگي، تجاري، صنعتي، نيروگاه و مصارف عملياتي شركت شامل: مصرف گاز طبيعي

  .ملي گاز ايران است

هاي اقتصادي واحدهاي  داخلي، نتيجه نهايي فعاليتمحصول ناخالص :داخليمحصول ناخالص

خلي به سه روش محصول ناخالص دا. توليدي مقيم يك كشور در يك دوره زماني معين است

  .شود مد محاسبه ميآتوليد، هزينه و در

لوله توزيع آب منشعب و به محـل مصرف آب  اي كه ازبه آخرين رشته خط لوله: انشعاب آب

  .شودشود، انشعاب آب اطالق ميمتصل مي

آوري شده يك واحد مسكوني، اي كه فاضالب يا پساب جمععبارت از لوله: انشعاب فاضالب

  .كندكه فاضالب شهري متصل ميخدماتي را به شب تجاري يا

كه فاضالب  فرعي داخل شهر عبارت است ازخطـوط لوله اصلي و :آوري فاضالبشبكه جمع

دفع فاضـالب  تصفيه و به مراكز آوري وغيرمسكوني شهري جمع از واحدهاي مسكوني و را

     .كندمي منتقل

شده به مشتركان مختلف عبارت از مقدار نيروي برق فروخته : فروش يا مصرف نيروي برق

  .براي مصارف گوناگون است

عبارت از مقدار نيروي برق توليد شده توسط يك مولد برق يا يك : توليد ناخالص نيروي برق

هاي خروجي مولدهاي اصلي يا كمكي،  است كه بر روي سرينيروگاه در طي دوره زماني معين

  .شود گيري و بر حسب كيلو وات ساعت بيان مي اندازه
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مصرفي است كه در آن از نيروي برق براي به كار انداختن وسايل : مصرف خانگي نيروي برق

  .شود و تجهيزات متعارف برق و همچنين روشنايي در واحد مسكوني استفاده مي

هاي مورد عمل  نامه عبارت از شخص حقوقي يا حقيقي است كه بر اساس آيين :مشترك برق

هاي متعلقه، مشخصات  د نظر و پرداخت حقوق و هزينهشركت برق پس از تحويل مدارك مور

  .او در دفتر پذيرش اشتراك، ثبت شده و شماره اشتراك به وي اختصاص يافته باشد

فضائي است محصور، ثابت و مستقل كـه تمام يا قسمتي از آن مسقف بوده و براي : ساختمان

زيربناي قسمت  مساحتيا فعاليت اقتصـادي ساخته شده است، به شـرط آن كه  سكونت و

  .متر باشد 4حداقل  مسقف آن

فضائي است مشتمل برحداقل يك اتاق و معمـوال يك آشپزخانه و : واحـد مسكوني معمولي

داراي ورودي اختصاصي به  دهد ويك توالت كه تمام يا قسمتي از ساختـمان را تشكيل مي

به منظـور غذا خـوردن، دور  واحد مسكوني. كوچه، راه پله يا راهـروي مشترك است خيابان،

سرشماري  در. گيردوخوابيدن، توسط يك يا چند خانوار مورد استفاده قرار مي نشستنهم

الـذكر كه از مصـالح سخت مسكن به واحدهاي مسكوني با تعـريف فوق عمومي نفوس و

  .شوند واحد مسكوني معمولي اطالق شده استساخته مي) ...آجرسيمان، سنگ، چوب و (

 كل مساحتنسبت  عبارت است از :شهري  توليد شدهيانگين زيربناي واحدهاي مسكونيم

تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده به  زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري

  .در نقاط شهري

 عبارت است از  :شهري هاي توليد شده ميانگين تعداد واحدهاي مسكوني در ساختمان

هاي مسكوني  واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري به تعداد ساختمانتعداد  نسبت

  .توليد شده در نقاط شهري
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واحدي است مخصـوص اقامت يا پذيرائي، براي استفـاده مسافران كه به  :سيسات اقامتيأت

يا  هاي مربوط وتجهيزاتي، طبق آيين نامه سيساتي وأت ،قصد انتفاع وبر اساس ضوابط ساختماني

رعايت  از نظـر كيفيت ارائه خدمات و ارشاد اسالمي ايـجاد شده و فرهنگ ووزارت مجوز 

  .مقررات، تحت نظارت اين وزارتخانه باشد

 سيساتي و تجهيزاتي وأها برحسب وضعيت ساختـماني، تخانهمهـمان: سيسات اقامتيأدرجه ت

درجه،  5وه از آنها، به بر اساس مقررات خاص هر گر كنند وخدماتي كه عرضه مي كيفيت

  .شوندستاره تفكيك مي 1 ستاره و 2ستاره،  3،  ستاره 4ستاره،  5 لوكس يا

راهي است با روسازي آسفالت يا بتن كه براي عبور وسايل نقليه موتوري و به  :راه اصلي

شبكه سـراسـري  ي ازـجزي و شودنظرگرفته مي وپـياده در ندرت وسـايل نقـليه غيـرمـوتوري

  .و ملي است

تواند به كند ولي در مواردي ميها به دوخطه دو طرفه عمل ميراه اصلي در بسياري از حالت

 ورود به بزرگراه و .ها معموالً هم سطح است تقاطع. يا مجزا توسعه يابد چهار خطه پيوسته و

  .گيردخروج از آن با محدوديت نسبي انجام مي

 كند وجمعيت وتوليد داخل يك منطقه را برقرار مي راهي است كه ارتباط مراكز: راه فرعي

  .كنديمبه صورت دوطرفه عمل راه فرعي عموماًً. جزيي از شبكه داخلي آن است

  )تعداد خطوط مشغول به كار تلفن ثابت/ جمعيت استان(× 100 :ضريب نفوذ تلفن ثابت

  )تلفن همراهتعداد خطوط مشغول به كار /جمعيت استان(× 100 :ضريب نفوذ تلفن همراه

هاي يك تلفن ديجيتال معمولي را بدون  اي است كه تمام امكانات و قابليت وسيله :تلفن همراه

  .دهد وابستگي به مكاني ثابت، به شكل متحرك و يا سيار ارائه مي

تواند به مي مشترك باشد ودر اختيار مشترك مي تلفنـي است كه به نام و :تلفن مشغول به كار

   .كند ارتباط تلفني برقراروسيله آن 
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يا  هاي راديويي وتجهيزاتـي است كه برنامه ا وـهگاهـه دستـوعـمجم :ليـاص دهـرستنـف

پس از تقـويت منطقه  كـند وتصوير دريافت مي تلويزيوني را به صورت سيگنال صدا يا صدا و

  .دهدقرار ميهاي تنظيم شده تحت پوشش كانال ها ومورد نظر را روي يكي از فركانس

مخابراتي، امكان  يروستاهايي هستند كه از طريق دفترها :مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

  .دسترسي به شبكه مخابراتي كل كشور را دارند

دفتري كه در آن كليه خدمات مربوط به ارتباطات : برداري شدهروستايي بهره ICTدفتر

  . شودبراي مراجعين ارائه مي مخابراتي و تلفني، پست، پست بانك و اينترنت

  .باجه و عبارت است از شعبه نمايندگي: واحد بانكي

طور مستقيم براي مصرف قطعي يا تغيير  واردات شامل تمامي كاالهايي است كه به :واردات

  .شود منظور صدور يا مصرف قطعي، به كشور وارد و از گمركات كشور ترخيص مي   شكل به

صادرات شامل صدور قطعي تمامي كاالهايي است كه در داخل كشور توليد شده و  :صادرات

ساخته يا قطعات جداگانه به كشور وارد شده و پس   يا به صورت مواد اوليه و يا كاالهاي نيمه

  .طور قطعي صادر شده باشند از تغيير شكل يا مونتاژ، به

نيازمندي است كه در زمان  سرپرست و خانواده بي :بگير تحت پوشش خانوار مستمري

  .نمايد هاي مستمر استفاده مي آمارگيري از كمك

شود كه توسط سازمان متبوع يا شخصاً، خود و  به فردي گفته مي :يشده خدمات درمان  بيمه

افراد تبعي فرد، تحت پوشش استفاده از امكانات درماني و خدمات درماني در واحدهاي طرف 

  .گيرند ر ميقرارداد خدمات درماني قرا

مستخدم مشترك صندوق بازنشستگي كشوري  عدم اشتغال به كار عبارت است از :بازنشستگي

بازنشستگي به موجب  مين اجتماعي، به سبب احراز شرايطأيمه شده توسط سازمان تب يا فرد

  .قانون
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عبارت است از مبلغي كه طبق شرايط مقـرر در قانون به طور مستمر به منـظور  :مستمري

مين معيشت أجبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد، به بيمه شده و يا در صورت فوت او، براي ت

  .شودبازماندگان وي، به آنان پرداخت مي

  دوره(شود كه در دوران خدمت  به فردي اطالق مي :بگير صندوق بازنشستگي مشترك حقوق

نين و مقررات اين صندوق رأساً پرداز صندوق بازنشستگي بوده است و بر طبق قوا بيمه) اشتغال

  .باشند و يا بازماندگان وي مشمول استفاده از حقوق بازنشستگي و وظيفه مي

پرداز صندوق بازنشستگي كه با داشتن شرايط معين سني و دارا شدن  مستخدم بيمه :بازنشسته

ه سنوات معيني از خدمت، طبق قوانين و مقررات اين صندوق، از حقوق بازنشستگي استفاد

  .نمايد مي

  )باسواد افراد/ ر تساله و بيش 6جمعيت (× 100 :نرخ باسوادي

هاي بيمارستاني كه براساس استاندارد داراي امكانات  به آن تعداد از تخت :فعال تخت

  .بستري كردن بيماران باشد  تشخيص، درمان، پشتيباني، خدماتي و پرسنلي، آماده

آسايشگاه كه مجهز به  درماني اعم از بيمارستان، زايشگاه وبه كليه مراكز : مؤسسات درماني

  :وندششود، اين مؤسسه به سه طبـقه تقسيم ميتخت درماني باشند، مؤسسه درماني اطـالق مي

  .آموزش پزشكي درمان و مؤسسات درماني وابسته به وزارت بهداشت، -

  .مؤسسات درماني خصوصي -

مـين اجتـماعي، أدرمـاني وابسته به سـازمان تساير مؤسسات درماني مانند مؤسسات  -

  .غيره  مؤسسات خيريه، بنياد شهيد، بانك ملي و

باشـد، مراكز بهداشت مي كلينيك وپلي شامل درمانگاه، كلينيك، :مراكز بهداشتي ودرماني

  .م با خدمات درماني استأدر مواردي تو فعاليت مركز بهداشت عموماً انجام واكسيناسيون و
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ها با استفاده از انرژي به صورت اشعه است درمان بيماري پرتونگاري، تشخيص و: گاريپرتون

هاي پرتونگاري، كارمندان تجربي واجد كه توسط پزشكان متخصص پرتونگاري، تكنسين

  .شودبهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام ميوزارت داراي كارت اجازه از شرايط خاص و

ارائه شده خدمات اوليه بهداشـتي و درماني در نظام شبــكه جامع اولين واحد : خانه بهداشت

خانه بهداشت  هر .محل استقرار اين واحد روستاهاي كشور است. باشددرماني مي بهداشتي و

پراكندگي جمعيت يك يا چند روستا را با  بر حسب شرايط جغرافيايي، امكانات ارتباطي و

ياران  بهداشت بهورزان و را كاركنان خانه بهداشت .دهدنفر پوشش مي 1500جمعيتي حدود 

آمـوزش  كه در تشكيالت جديد سـازمان وزارت بهـداشت، درمـان و دهندتشكيل مي

   .شوداطالق مي” بهورز”به هر دو گروه  1368پزشـكي، از سال 

 فرايندي است كه با تلفيق تخصصي عناصر محتوايي :هاي راديويي و تلويزيوني توليد برنامه

تلويزيوني / راديو  گيري از منابع الزم، منجر به ساخت يك برنامه و ساختاري با بهره) پيام(

  .شود مي

/ يك برنامه راديو  عبارت از شكل نهايي و ارسال شده :هاي راديويي و تلويزيوني پخش برنامه

  .تلويزيوني است كه مخاطب، قادر به دريافت آن باشد

تاريخ  ات عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم، با نام ثابت وبر طبق قانون، مطبوع: مطبوعات

اجتـماعي، سـياسي، اقتصادي،  انتـقادي، هاي گوناگون خبري،انتشار در فواصل معين، در زمينه

  .شوندمنتشر مي …علمي و  كشاورزي، فرهنگي، ديني و

و ادارات  جوانان وزارت ورزش وشود كه با اخذ مجوز از به مكاني اطالق مي: مكان ورزشي

ها، براساس ضوابط و مقررات مربوط، براي يك يا چند رشته استان ورزش و جوانانكل 

براساس مالكيت به تفكيك تربيت بدني، خصوصي،  گيرد وورزشي مورد استفاده قرار مي

دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و براساس نوع به تفكيك زمين ورزشي، استخر، پيست، 

  .شودشي و زورخانه تقسيم ميباشگاه ورز
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هاي تفريحي، تفرجي عبارت است از فضاهاي سبز طراحي شده كه داراي جنبه :پارك عمومي

وسعت . فرهنگي و زيست محيطي است و جنبه سرويس دهي به مناطق مختلف شهر را دارد

  . برداري مشخص گرديده استها براساس ميزان وسعت قابل بهرهاين بوستان

مكاني تحت مالكيت و نظارت شهرداري، متشكل از سه بخش  :نشاني شهريآتشايستگاه 

آموزشي  -جايگاه خودرويي و لوازم و تجهيزات، محل استقرار و انتظار نيروها و بخش اداري

ها در محلي مستقل از نشاني براساس ضوابط و دستورالعملكه جهت ايفاي وظيفه آتش

  .ساختمان شهرداري احداث شده است

  .وسعت تمامي عرصه ميادين مد نظر قرار گرفته است :يادين ميوه و تره بارم

سـاير   گـاز، ماليـات و   عبارت است از درآمدهاي حاصل از فـروش نفـت و  : درآمد عمومي

  .شوددرآمدهايي كه در بودجه كل دولت تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي

سـاله  اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجمنظور  :ايهاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي

 هـاي عمرانـي  در بودجه عمومي دولت بـه تفكيـك، جهـت اجـراي طـرح      به صورت كلي و

هاي اقتصـادي،  هاي جاري مربوط به برنامههمچنين توسعه هزينهو  )عتبارات عمراني ثابتا(

  .شودبيني ميپيش )اعتبارات عمراني غير ثابت(اجتماعي دولت 

در  ساله به صورت كلي ومنظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنج: ايهزينهرات اعتبا

همچنين هزينـه نگهـداري    هاي جاري دولت وين هزينهأمبودجه عمومي به تفكيك، جهت ت

  .دشوبيني مياجتماعي دولت پيش هاي اقتصادي وسطح فعاليت

هاي اشخاص حقيقي دارايي اموال و وعبارت است از وجوهي كه دولت از درآمدها : ماليات

، ماليـات  درآمدها، ماليات برمانند ماليات بر شركت .كندحقوقي مشمول ماليات دريافت مي و

  .بر واردات و ماليات بر مصرف و فروشبر ثروت، ماليات 
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طور مستقيم براي مصرف قطعي يا تغيير  واردات شامل تمامي كاالهايي است كه به :واردات 

  .شود منظور صدور يا مصرف قطعي، به كشور وارد و از گمركات كشور ترخيص مي   شكل به

صادرات شامل صدور قطعي تمامي كاالهايي است كه در داخل كشور توليد شـده   :صادرات

ساخته يا قطعات جداگانه به كشور وارد شـده و    و يا به صورت مواد اوليه و يا كاالهاي نيمه

  .طور قطعي صادر شده باشند ، بهپس از تغيير شكل يا مونتاژ

توسط خانوار به منظور مصرف اعضاء يا خدمت انجام شده ارزش پولي كاالي تهيه شده : هزينه

  خريد، تواند از طريقكاال يا خدمت تهيه شده مي. شودهزينه ناميده مي ،ا هديه به ديگراني و

در اختيار خانوار قرار  ،)هااز سازمان(مجاني از محل كسب و ،برابر خدمت توليد خانگي، در

  .شودمي هزينه منظور ءجز وشده كه به صورت پولي برآورد  .گيرد

انجام شده يا سرمايه به كار  كاالهايي است كه در برابر كارپولي ارزش  و كليه وجوه: درآمد

در زمان ) نظاير آن حقوق بازنشستگي، درآمدهاي اتفاقي و(از طريق منابع ديگر  يا ه وادفتا

  :انواع درآمد خالص به شرح زير است .نظر به خانوار تعلق گرفته باشد آماري مورد

 اعضاي درآمد كليه :بخش تعاوني/ بخش خصوصي/ حقوق بگير بخش عمومي درآمد مزد و

بخش تعاوني است كه / بخش خصوصي /عموميدر بخش  حقوق بگيرخانوار و شاغل مزد

سر ماليات بازنشستگي ك غيرپولي آنان پس از و پولي غيرمستمر هاي مستمر وشامل دريافتي

  .باشدمي

كه در بخش كشاورزي يا غيركشاورزي بصورت  درآمد افرادي از خانوار: مشاغل آزاد درآمد

هاي شغلي، به عنوان درآمد مشاغل كنند، پس از كسر هزينهكارفرما و يا كاركن مستقل كار مي

  .آزاد تلقي شده است

ارزش كاالهايي است كه خانوار به غير از طريق اشتغال  وجوه و كليه: متفرقه درآمدهاي

اعضاي خود دريافت كرده است، مانند درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط 
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هاي دريافتي كمك گذاري،مد مستغالت، سود سرمايهآخانوار در خانه، حقوق بازنشستگي، در

  .مؤسسات خيريه هاي اجتماعي واز سازمان

  .عبارت از هزينه خانوار، بدون كسر فروش دست دوم كاالها است: هزينه ناخالص

بنابراين در  .عبارت است از هزينه ناخالص منهاي فروش دست دوم كاالها است: هزينه خالص

مواردي كه ارزش كاالهاي فروخته شده بيشتر از ارزش كاالهاي خريداري شده باشد، حاصل 

  .شودبصورت عدد منفي درج مي
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  استان تقسيمات سياسي - 1

 مقدار  واحد  شاخص رديف

 10 شهرستان تعداد شهرستان 1

 26 بخش تعداد بخش  2

 25 شهر تعداد شهر 3

 49 دهستان  تعداد دهستان 4

  668  آبادي  آباديتعداد  5

  

  برحسب وضعيت اراضي مساحت استان - 2

  درصد مقدار واحد شاخص رديف

  100 2013800 هكتار مساحت استان 1

  31.8 641666  هكتار  مساحت كل عرصه هاي جنگلي 2

  39 784694  هكتار  مساحت مراتع 3

  16.2 326939  هكتار  مساحت پديده هاي بياباني 4

  12.8  257488  هكتار  زير كشت محصوالت كشاورزي و باغاتمساحت   5

  0.2  3013  هكتار  مساحت اراضي مسكوني  6

  



 اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان ايالمهاي اي از شاخص 22

  

  

  

  از كل مساحت استان اراضيوضعيت سهم 

  

31.8

39

16.2

12.8
0.2

 كل از جنگلي هاي عرصه

استان مساحت كل از مراتع

 كل از بياباني هاي پديده

 محصوالت كشت زير 

استان مساحت كل از باغات

 كل از مسكوني اراضي

اي از شاخصگزيده

 

  

  

  

عرصه كل سهم

استان مساحت

مراتع مساحت سهم

پديده مساحت سهم

استان مساحت

 مساحت سهم

باغات و كشاورزي

اراضي مساحت سهم

استان مساحت
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    جمعيت - 3

 مقدار واحد  شاخص رديف

 557599 نفر كل جمعيت استان 1

 135732 نفر تعداد خانوار استان 2

 275131 نفر تعداد زن 3

 282468 نفر تعداد مرد 4

 64.0 درصد جمعيت شهري 5

 35.8 درصد جمعيت روستايي 6

 0.2 درصد غيرساكنجمعيت  7

  49774  نفر  )1(كوچنده ييالقي جمعيت عشاير 8

  59425  نفر  )1(جمعيت عشاير كوچنده قشالقي 9

 4  نفر  بعد خانوار 10

  103  درصد  نسبت جنسي جمعيت  11

  37.2 درصد  نسبت وابستگي جمعيت 12

  4.7 درصد  نسبت سالخوردگي جمعيت 13

  22.4 درصد  نسبت جواني جمعيت 14

  )1387(عشاير كوچنده نتايج سرشماري اجتماعي اقتصادي  )1
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  و غيرساكن مقايسه جمعيت در نقاط شهري، روستايي

  
   عشاير كوچنده ييالقي و قشالقي از كل جمعيت عشاير كوچنده 

  

64.0

35.8

0.2
درصد جمعيت شهري

درصد جمعيت روستايي

درصد جمعيت غيرساكن

45.6

54.5

درصد عشاير كوچنده ييالقي  

درصد عشاير كوچنده قشالقي  

اي از شاخصگزيده

 

مقايسه جمعيت در نقاط شهري، روستايي

 جمعيت سهم

درصد جمعيت شهري

درصد جمعيت روستايي

درصد جمعيت غيرساكن

درصد عشاير كوچنده ييالقي  

درصد عشاير كوچنده قشالقي  
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   وقايع حياتي چهارگانه ثبت - 4

 مقدار واحد شاخص رديف

 10853 رويداد متولدين ثبت شده 1

 3301 رويداد فوت شدگان ثبت شده 2

 6667  رويداد  تعداد ازدواج ثبت شده 3

 634  رويداد  تعداد طالق ثبت شده 4
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  ساله و بيشتر 10در جمعيت  هاي نيروي كارشاخص - 5

 مقدار واحد شاخص رديف

 13.8 درصد نرخ بيكاري 1

 16  درصد  نرخ بيكاري مناطق شهري 2

 10.3  درصد  نرخ بيكاري مناطق روستايي 3

 35.4 درصد اقتصادينرخ مشاركت  4

 86.2 درصد  نرخ اشتغال 5

 26.2  درصد  سهم شاغالن در بخش كشاورزي 6

 28.1  درصد  سهم شاغالن در بخش صنعت 7

 45.7  درصد  سهم شاغالن در بخش خدمات 8

 23.4  درصد  سهم شاغالن بخش عمومي از كل شاغالن 9

 76.6  درصد  سهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغالن 10

  

  

  



 اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان ايالمهاي اي از شاخص 27

  

  

  

  مقايسه سهم شاغالن در بخش هاي عمده اقتصادي

 

26.2

28.1

45.7 سهم شاغالن در بخش كشاورزي

سهم شاغالن در بخش صنعت

سهم شاغالن در بخش خدمات

اي از شاخصگزيده

 

مقايسه سهم شاغالن در بخش هاي عمده اقتصادي

  

  

  

  

سهم شاغالن در بخش كشاورزي

سهم شاغالن در بخش صنعت

سهم شاغالن در بخش خدمات



 اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان ايالمهاي اي از شاخصگزيده 28

 

  كاركنان دولت - 6

 مقدار واحد  شاخص رديف

 28721 نفر تعداد كاركنان دولت 1

 68.1  درصد  از كل كاركنان دولت رسمي سهم كاركنان 2

 31.9  درصد  از كل كاركنان دولتغير رسمي  كاركنانسهم   3
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  كشاورزي- 7

 مقدار واحد  شاخص رديف

 257488 هكتار و دايميسطح زير كشت محصوالت ساالنه  1

 633591 تن و دايميميزان توليد محصوالت ساالنه  2

 8 سيلو تعداد سيلوهاي داير ذخيره گندم 3

 25000 تن مقدار توليد گوشت قرمز 4

 90000 تن مقدار توليد شير 5

 2100519 رأس تعداد انواع دام 6

 69961 كلني كندوي عسلتعداد  7

 553 تن توليد عسل 8

 524 تن توليد ماهي گرم آبي مقدار 9

 1676 تن مقدار توليد ماهي سردآبي 10

 40 شركت هاي تعاوني روستاييشركت 11
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  صنعت و معدن - 8

 مقدار واحد شاخص رديف

 39 معدن برداريتعداد معادن در حال بهره 1

 3438982 تن برداريمعادن در حال بهرهيد مواد معدني مقدار تول 2

 182899 ميليون ريال برداريمعادن در حال بهرهارزش توليدمواد معدني  3

 117 فقره هاي صنعتياد جواز تأسيس براي ايجاد كارگاهتعد 4

 19  فقره  هاي بهره برداري صنعتيتعداد پروانه 5

 173  نفر  برداري صنعتيهاي بهرهتعداد اشتغال پروانه 6

 175562  ميليون ريال  برداري صنعتيهاي بهرهگذاري پروانهميزان سرمايه 7

 31 كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشترتعداد كارگاه 8

 1937899 ميليون ريال هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشترارزش افزوده كارگاه 9

 1324 نفر بيشترهاي صنعتي ده نفر كاركن و تعداد شاغالن كارگاه 10

 62512.9  ميليون ريال  هاي صنعتيوري كارگاهبهره 11

 1463.7  ميليون ريال  هاي صنعتيوري نيروي كار در كارگاهبهره 12

 0.5  ميليون ريال  هاي صنعتيوري توليد در كارگاهبهره 13
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  نفت و گاز - 9

 مقدار واحد  شاخص رديف

 157213 هزار ليتر ميزان مصرف بنزين 1

 22159 تن ميزان مصرف گاز مايع 2

ميليون  مقدار مصرف گاز طبيعي 3

 مترمكعب

398 

 38  درصد  سهم مصرف بخش خانگي از كل مصرف گاز طبيعي  4

 6  درصد  سهم مصرف بخش تجاري از كل مصرف گاز طبيعي 5

 56  درصد  سهم مصرف بخش صنعت از كل مصرف گاز طبيعي 6

 15 شهر گازرساني شدهتعداد شهرهاي  7

 141 روستا تعداد روستاهاي گازرساني شده 8
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  هاي خانگي، تجاري و صنعتمقايسه سهم مصرف گاز در بخش

  

38

6

56
سهم مصرف گاز در بخش خانگي

سهم مصرف گاز در بخش تجاري

سهم مصرف گاز در بخش صنعت

اي از شاخصگزيده

 

  

مقايسه سهم مصرف گاز در بخش 

  

  

  

سهم مصرف گاز در بخش خانگي

سهم مصرف گاز در بخش تجاري

سهم مصرف گاز در بخش صنعت
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  ايهاي منطقهسابح - 10

 واحد  شاخص رديف

 احتساب  با

خام و  نفت

  گاز طبيعي

احتساب  بدون 

نفت خام و 

 گاز طبيعي

ميليون  استانميزان توليد ناخالص داخلي  1

 ريال

54949433 29704077 

 22.8 12.4  درصد  سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي 2

 0.9 46.7  درصد  سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي 3

 5.0 2.7  درصد  سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي 4

از  سهم بخش تأمين آب، برق و گاز طبيعي 5

  توليد ناخالص داخلي

 4.4 2.4  درصد

 9.4 5.1  درصد  سهم بخش ساختمان از توليد ناخالص داخلي 6

 57.6 30.7  درصد  سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي 7
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  هاي عمده اقتصادي از توليد ناخالص داخليسهم بخش

  )احتساب  نفت خام و گاز طبيعيبا (

  
  

  توليد ناخالص داخليهاي عمده اقتصادي از بخش

  )احتساب  نفت خام و گاز طبيعي دونب(

  

12.4

46.7
2.72.4

5.1

30.7
كشاورزي

معدن

صنعت

تأمين آب، برق و گاز طبيعي  

ساختمان  

خدمات

22.8

0.9

5.0

4.4
9.4

57.6

كشاورزي

معدن

صنعت

تأمين آب، برق و گاز طبيعي  

ساختمان  

خدمات

اي از شاخصگزيده

 

سهم بخش

تأمين آب، برق و گاز طبيعي  

تأمين آب، برق و گاز طبيعي  
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  ب و برقآ - 11

 مقدار واحد  شاخص رديف

 26419967  مترمكعب مقدار فروش آب در نقاط شهري 1

 34850000  مترمكعب  شهري حجم كل آب توليدي 2

ميليون كيلو  برقنيروي مقدار فروش  3

 وات ساعت

922 

ميليون كيلو   توليد ناخالص نيروي برق 4

  وات ساعت

236.9 

 43.8  درصد  سهم بخش خانگي از مصرف نيروي برق 5

 23.4  درصد  سهم بخش عمومي از مصرف نيروي برق 6

 8.1  درصد  رقب ازمصرف نيرويو معدن سهم بخش صنعت  7

 5.2  درصد  سهم بخش تجاري از مصرف نيروي برق 8

 16.5  درصد  سهم بخش كشاورزي از مصرف نيروي برق 9

 710.9 كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب در نقاط شهري 10

 48003 فقره تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهري 11

 589 روستا برقنيروي تعداد روستاهاي داراي  12

 .درصد از سهم مصرف نيروي برق در بخش روشنايي معابر است 0.3 -
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  ساختمان - 12

 مقدار  واحد  شاخص رديف

هاي مسكوني صادر هاي احداث ساختمانپروانهتعداد  1

  هاشده توسط شهرداري

 813  فقره

صادر بازرگاني  هايهاي احداث ساختمانتعداد پروانه 2

  هاشده توسط شهرداري

 75  فقره

مسكوني و كارگاه هاياحداث ساختمان هايپروانهتعداد  3

  هاصادر شده توسط شهرداريتوأم 

 101  فقره

احداث  هايدر پروانه واحدهاي مسكونيميانگين تعداد   4

  هاتوسط شهرداريصادر شده هاي مسكوني ساختمان

 2.0  واحد

هاي پروانه درمسكوني واحدهايبنايزيرمساحتميانگين  5

  هاهاي مسكوني توسط شهردارياحداث ساختمان

 124.4  مترمربع
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  هتلداري - 13

 درصد  تعداد واحد شاخص رديف

 100  21 دستگاه تأسيسات اقامتي 1

 71.4  15 درصد تأسيسات اقامتي يك ستاره  2

 19.0  4 درصد تأسيسات اقامتي دو ستاره 3

 4.8  1 درصد تأسيسات اقامتي سه ستاره 4

 4.8  1 درصد بندي نشدهتأسيسات اقامتي درجه 5
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   نقل و حمل - 14

 مقدار واحد  شاخص رديف

 1555.4 كيلومتر هاي استانطول انواع راه 1

 691.4  كيلومتر  هاي اصليطول راه 2

 864.3  كيلومتر  هاي فرعي آسفالتهطول راه 3

 2101.7 كيلومتر هاي روستاييطول راه 4

 1366  كيلومتر  هاي روستايي آسفالتهطول راه 5

 5 پايانه هاي مسافربريتعداد پايانه 6

استاني  رون وبرونتعداد مسافر جابجا شده د 7

 هاي مسافربرياز طريق پايانه

 2467833 نفر

 5529500  تن  ايوزن بار جابجا شده در حمل و نقل جاده 8  

 129201  نفر  تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي 9

 623.2  تن  مقدار بار حمل شده در پروازهاي داخلي 10

  1  پايانه  المللي تعداد پايانه مرزي بين 11

  714015  نفر  المللي مهران خارجيان وارد شده از مرز بين 12

  410568  نفر  المللي مهراناز مرز بينايرانيان خارج شده  13
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  ارتباطات - 15

 مقدار واحد شاخص رديف

 86.3 نفر 100به ازاي هر ضريب نفوذ تلفن همراه 1

 27.3  نفر 100به ازاي هر  ضريب نفوذ تلفن ثابت 2

 153689  شماره  ثابت مشغول به كارتلفن تعداد  3

  485126  شماره  تلفن همراه تعداد  4

 410 فرستنده هاي اصلي تلويزيونيتعداد فرستنده 5

 2 فرستنده هاي اصلي راديويي موج متوسطتعداد فرستنده 6

 540  روستا  روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي 7

 108  دفتر  برداري شدهروستايي بهره ICTدفاتر 8

 4.2  مرسوله  سرانه مرسوالت پستي 9
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  بانكداري - 16

 مقدار واحد شاخص رديف

 214 واحد تعداد واحدهاي بانكي 1

 11145316 ميليون ريال هامبلغ انواع سپرده نزد بانك 2

 52 مؤسسه تعداد مؤسسات اعتباري غيربانكي 3

  

  امور قضايي - 17

 مقدار واحد شاخص رديف

 1993 فقره شده توسط نيروي انتظامي هاي تشكيلپرونده 1

 1553  فقره  تصادفات درون شهري وسايل نقليه 2

 1427  نفر  تعداد مجروحان در تصادفات درون شهري 3

 1166  فقره  شهري وسايل نقليه برونتصادفات  4

 101  نفر  تعداد تلفات انساني در تصادفات برون شهري 5

دفاتر ثبت تعداد انواع معامالت ثبت شده در  6

 اسناد و امالك

 2052  فقره
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  بهزيستي و تأمين اجتماعي - 18

 مقدار واحد  شاخص رديف

 14 مركز هاي ارائه دهنده خدمات اجتماعي شهري بهزيستيمجتمع 1

 5 مركز هاي ارائه دهنده خدمات اجتماعي روستايي بهزيستيمجتمع 2

 4065  خانوار  بهزيستيخانوارهاي مستمري بگير تحت پوشش سازمان  3

 5780 خانوار خانوارهاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران 4

 72016 نفر )ره(مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني 5

 5567 كارگاه هاي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعيكارگاه 6

 72018 نفر بيمه شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي 7

 11742 نفر مستمري بگيران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي 8

 6902  نفر مشتركين حقوق بگير صندوق بازنشستگي كشوري 9

سهم بازنشستگان از كل مشتركان حقوق بگير صندوق  10

  بازنشستگي

 78.7  درصد

خدمات درماني تحت پوشش ) اصلي و تبعي(بيمه شدگان  11

 اداره كل بيمه سالمت

 374808 نفر
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  آموزش - 19

 مقدار واحد شاخص رديف

 93872 نفر تعداد كل دانش آموزان استان 1

تعداد كاركنان آموزشي تحت پوشش اداره كل آموزش و  2

 پرورش 

 7521 نفر

 38429 نفر ها و مراكز آموزش عاليدانشگاهتعداد دانشجويان  3

 4161 نفر عاليها و مراكز آموزش آموختگان دانشگاهتعداد دانش 4

ها و مراكز وقت دانشگاهوقت و پارهكاركنان آموزشي تمام 5

 آموزش عالي

 2474 نفر

  16  نفر  ها و مراكز آموزش عالينسبت دانشجو به هيأت علمي دانشگاه 6

 11969 نفر اداره كل آموزش فني و حرفه اي توسط آموزش ديدگان 7

 5837  نفر  دانشگاهيافته به تعداد دانش آموزان راه 8

 82.3 درصد نرخ باسوادي 9

 86.8 درصد  باسوادي در مناطق شهري نرخ 10

 74.5 درصد  باسوادي در مناطق روستايي نرخ 11
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  بهداشت و درمان - 20

 مقدار واحد شاخص رديف

 11 باب ...)بيمارستان و (تعداد مؤسسات درماني فعال 1

 97 باب ...)درمانگاه، كلينيك و (درمانيتعداد مراكز بهداشتي  2

 58  باب  هاتعداد داروخانه 3

 54  باب  هاتعداد آزمايشگاه 4

 29  باب  تعداد مراكز پرتونگاري 5

 700  تخت  هاي فعال بيمارستانيتعداد تخت 6

 197 باب هاي بهداشت فعال روستاهاخانه 7

پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  8

 بهداشتي درماني

 367 پزشك

پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و پيرا 9

 خدمات بهداشتي درماني

 2753 پزشكپيرا

نسبت جمعيت به پزشك شاغل در دانشگاه علوم  10

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 1.5  نفر1000

  796.6  نفر  نسبت جمعيت به تخت فعال 11
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  فرهنگ، ورزش و گردشگري - 21

 مقدار واحد  شاخص  رديف

 3654:55 ساعت و دقيقه هاي محلي صداي مركز ايالمميزان توليد برنامه 1

 7304:34  ساعت و دقيقه  هاي محلي صداي مركز ايالممدت پخش برنامه 2

 1527:23 ساعت و دقيقه هاي محلي سيماي مركز ايالمميزان توليد برنامه 3

 3797:12  ساعت و دقيقه  مركز ايالم هاي محلي سيمايمدت پخش برنامه 4

 33 عنوان توليد مطبوعات محلي 5

 30  باب  هاي استانتعداد كتابخانه 6

 81 نفر تعداد زائران حج تمتع 7

 1430 نفر تعداد زائران حج عمره 8

  1921  نفر  عتبات عاليات تعداد زائران 9

  30441  نفر  تعداد ورزشكاران سازمان يافته 10

شامل زمين چمن (هاي ورزشيو مكانتأسيسات  11

  ...)فوتبال، ميدان، سالن و 

 122  باب

  779  مترمربع  سرانه اماكن ورزشي به هزار نفر جمعيت 12
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 عمران شهري -22 

 مقدار واحد  شاخص رديف

 12  عدد تعداد كشتارگاه 1

 20 ايستگاه نشانيهاي آتشتعداد ايستگاه 2

 79 عدد هاي عموميتعداد پارك 3

  1421219  مترمربع  هاي عموميوسعت پارك 4

  2903030  مترمربع  وسعت فضاي سبز شهري 5

 8 عدد تعداد ميادين ميوه و تره بار 6

  24  عدد  گورستان و غسالخانهتعداد  7

  67  دستگاه  خودرو حمل زبالهتعداد  8

  80 دستگاه  )1(تعداد اتوبوس درون شهري 9

  2429 دستگاه  )1(تعداد تاكسي درون شهري 10

  180 دستگاه  )1(بوس درون شهريتعداد ميني 11

 مبداء و مقصدداراي وسايل نقليه در سرويس . شامل وسايل نقليه در سرويس و خارج از سرويس است) 1

 .مشخصي هستند
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  بودجه عمومي - 23

 مقدار واحد  شاخص رديف

 905704 ميليون ريال استانيعملكرد درآمدهاي  1

  80.7  درصد  ميزان تحقق درآمدهاي استاني  2

 82.4  درصد  سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي استاني 3

 17.6 درصد سهم  ساير درآمدها از درآمدهاي استاني 4

  100  درصد  اي ميزان تخصيص اعتبارات هزينه  5

 975755 ميليون ريال ايعملكرد اعتبارات هزينه 6

  33.3  درصد  ايسرمايه هايداراييتملكاعتبارات تخصيصميزان  7

 592092 ميليون ريال ايهاي سرمايهعملكرد اعتبارات تملك دارايي 8

كل عملكرد اعتبارات  از ايهزينه اعتبارات سهم 9

  استان

 62.2  درصد

اي از كل هاي سرمايهتملك دارايياعتبارات سهم  10

  اعتبارات استان عملكرد

 37.8  درصد
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  بازرگاني - 24

 مقدار واحد  شاخص رديف

  672 تن  مقدار كل واردات 1

  1685 دالرهزار  ارزش كل واردات 2

  1719683 تن  مقدار صادرات غير نفتي 3

  446176 دالرهزار  ارزش صادرات غير نفتي 4
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  هزينه و درآمد خانوار - 25

 روستايي  شهري واحد شاخص رديف

هاي خالص ساالنه يك متوسط هزينه 1

 خانوار 

 139959 198546 ريالهزار 

متوسط درآمد خالص ساالنه يك  2

 خانوار 

 107576 156530 ريالهزار 

هاي غيرخوراكي از متوسط كل سهم هزينه 3

 هزينه خانوار

 57.5 68.6 درصد

هاي خوراكي و دخاني از سهم هزينه 4

 متوسط كل هزينه خانوار

 42.5 31.4 درصد

بگيران از متوسط درآمد درآمد از حقوق 5

  خالص ساالنه يك خانوار

 26.2 40.3  درصد

درآمد از مشاغل آزاد از متوسط درآمد  6

  خالص ساالنه يك خانوار

 27.5 12.1  درصد

درآمدهاي متفرقه از متوسط درآمد خالص  7

  ساالنه يك خانوار

 46.3 47.6  درصد

هاي مسكن در متوسط كل سهم هزينه 8

  هزينه خانوار

 19.0 22.4  درصد
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  هاي غيرخوراكي و خوراكي و دخاني ازمقايسه سهم هزينه

  شهري متوسط كل هزينه خانوار 

 

  هاي غيرخوراكي و خوراكي و دخاني ازمقايسه سهم هزينه

  روستايي متوسط كل هزينه خانوار 

 

68.6

31.4

هاي غيرخوراكي از متوسط  

كل هزينه خانوار

هاي خوراكي و دخاني از  

متوسط كل هزينه خانوار

57.5

42.5
هاي غيرخوراكي از متوسط  

كل هزينه خانوار

هاي خوراكي و دخاني از  

متوسط كل هزينه خانوار

اي از شاخصگزيده

 

مقايسه سهم هزينه

 

مقايسه سهم هزينه

هاي غيرخوراكي از متوسط  - هزينه

كل هزينه خانوار

هاي خوراكي و دخاني از  - هزينه

متوسط كل هزينه خانوار

هاي غيرخوراكي از متوسط  - هزينه

كل هزينه خانوار

هاي خوراكي و دخاني از  - هزينه

متوسط كل هزينه خانوار


