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 سمه تعالياب
 

 پيش گفتار
هـاي   نياز به آمار دقيق و به هنگام از اوضاع اقتصادي و اجتماعي شهرسـتان     

هـا،   از سوي مسئوالن استان و شهرستان  ريزي و درخواست استان در امر برنامه
نخسـتين سـالنامه   اين دفتر را بر آن داشت تا در راستاي انجام ايـن وظيفـه،   

هـاي   اري دسـتگاه را بـا همكـ   1390هاي استان در سـال   آماري شهرستان
اميد است اين مهم در . ها و مؤسسات استان تهيه كند ها، شركت اجرايي، ارگان

هاي بعد نيز تحقق يافته و بانك اطالعـات، سـري زمـاني خـوبي را بـراي       سال
 .آيندگان فراهم آورد

گزاري از جناب آقاي دكتر ذاكر اصفهاني، اسـتاندار معـزّز و جنـاب     با سپاس  
ريزي و اشتغال كه با راهكارهاي مدبرانـه و   معاون محترم برنامه آقاي همدانيان،

ارشادهاي راهبردي خويش ما را در اين امر يـاري فرمودنـد و بـا قـدرداني از     
ي ايـن سـالنامه مـا را يـاري      هاي اجرايي كه در تهيـه  ي عزيزان در دستگاه كليه

نداري كـه  اسـتا  GISكردند و همچنين از همكاران دفتـر آمـار و اطالعـات و    
 .نمايم اند تشكر مي ي اين سالنامه به كار گرفته تمامي تالش خود را در تهيه

شود و ممكن  نظر به اين كه اين سالنامه براي نخستين بار است كه منتشر مي   
نظـران   ي پژوهشـگران و صـاحب   هايي همراه باشد، لذا از كليـه  است با كاستي

هر چه بهتر اين سالنامه، به اين دفتـر   استدعا دارم ارشادهاي خود را در تدوين
 .اعالم نمايند

 
                                                 رضا قاسميدمحم 

 اناستانداري اصفه  GISو ار و اطالعاتدفتر آم
  1391زمستان                                                 
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 تعاريف و مفاهيم
واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هـم پيوسـتن   : شهرستان

طبيعـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي واحـد       چند بخش همجوار كه از نظـر عوامـل   
 .اند، تشكيل شده است متناسب و همگني را به وجود آورده

واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيـايي معـين بـوده و از بـه هـم      : بخش
ن پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روسـتا و احيانـاً شـهر كـه در آ    

 .آورد عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، واحد همگني را به وجود مي
واقـع شـده و از نظـر بافـت      بخـش  ي جغرافيـايي   محلي با حـدود قـانوني كـه در محـدوده    : شهر

 .باشد هاي شهر مي ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگي
قسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معـين بـوده و از   كوچكترين واحد ت:دهستان

شود كـه از لحـاظ محـيط طبيعـي،      به هم پيوستن چند روستا، مكان و مزرعه همجوار تشكيل مي
ريزي در سيسـتم و   باشد و امكان خدمات رساني و برنامه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن مي

 .نمايد شبكه واحدي را فراهم مي
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  1390مشخصات عمومي شهرستان بر اساس تقسيمات كشوري -1-1

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 ازاستان

 8/11 107019 12591 كيلومترمربع مساحت
 4/4 45 2 تعداد بخش
 0/3 101 3 تعداد شهر

 6/5 124 7 تعداد دهستان
 7/6 3371 226 تعداد كل آبادي

 8/8 1831 161 تعداد آبادي داراي سكنه
 2/4 1540 65 تعداد آبادي خالي ازسكنه

 .مركزآمار ايران  -ماخذ
 
 
 
 
 
 هاي جنگلي گاه فضاهاي سبز و ذخيره هاي جنگلي طبيعي، پارك ها، مساحت جنگل -2-1

 استانشهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان 

00/0 65000 0 هكتار هاي طبيعي جنگل  

07/24 332765 80098 هكتار كاشتهاي دست  جنگل  

00/0 125 0 هكتار هاي جنگلي پارك  

48/2 27736 687 هكتار فضاهاي سبز  

00/0 8166 0 هكتار هاي جنگلي گاه ذخيره  

95/1 505769 9866 هكتار هاي جنگلي رويشگاه  

  .اداره كل حفاظت محيط زيست  -ماخذ



  1717    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 مناطق حفاظت شدههاي جانوري غالب در  تعداد انواع گونه -3-1

سهم شهرستان  كل استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 00/0 018272تعداد كل 
 00/0 8007 0 تعداد آهو

 00/0 05786تعدادقوچ و ميش
 00/0 4479 0 تعداد كل و بز

 .اداره كل حفاظت محيط زيست  -ماخذ
 
 آمار ثبتي زيست محيطي در بخش محيط زيست انساني -4-1

سهم شهرستان  كل استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 96/0 161666تعدادهاي رسيدگي شده پايش
 05/2 673275تعدادهاي رسيدگي شده استعالم

00/0 739 0 تعداداخطارهاي زيست محيطي  
 44/2 10410تعدادهاي زيست محيطرسيدگي به شكواييه

 .اداره كل حفاظت محيط زيست  -ماخذ
 

 آمار ثبتي زيست محيطي در بخش محيط زيست طبيعي و نظارت و بازرسي -5-1
سهم شهرستان كل استانشهرستان واحد شرح

 از استان
 84/6 59863موردرسيدگي به استعالم هاي مربوط به معادن

 27/3 3364 110 فقرهصدور پروانه شكار و صيد

 37/3 1156 39 جلد صدور دفترچه شناسايي شكارچيان
 00/50 40 20 نفر تعداد متخلفين شكار و صيد دستگير شده 

 00/0 14 0 عدد تعداد مدارك جرم ضبط شده
 29/39 1128موردتعداد جانوران كشف شده

 23/3 31 1 موردگيري حيات وحشاحيا و زنده

 44/4 35134 1560 نفرساعت گشت و كنترل در مناطق زيرپوشش
 00/0 092راسمهاجم به مزارعتعديل جانوران زيان كار و

 .اداره كل حفاظت محيط زيست  -ماخذ
 
 



  1818    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
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 تعاريف ومفاهيم
 .منظورازشهر، هريك ازنقاط جغرافيايي است كه داراي شهرداري باشد: شهر 

) وغيركشاورزياعم ازكشاورزي ( مكان واراضي به هم پيوسته چند مجموعه يك يا هبآبادي : آبادي 
داراي محدوده ثبتي ياعرفي مستقل  محدوده شهرها واقع شده و شود كه خارج از گفته مي

ودرغيراين  "داراي سكنه" خانوارهايي باشد يا زمان سرشماري، محل سكونت خانوار اگرآبادي در.باشد
 .شود تلقي مي "خالي ازسكنه" صورت

هم خرج هستند  يكديگر با كنند، يا هم زندگي مي با شوند كه نفر تشكيل مي چند از خانوار: خانوار 
 .شود يك خانوار تلقي مي كند نيز فردي كه به تنهايي زندگي مي. خورند هم غذامي ومعموال با

جمعيت  حاصل تقسيم تعداد بعد خانوار عبارت است از) : متوسط تعدادافراددرخانوار(بعد خانوار 
 خانوار به تعداد

 .شود نرخ رشدجمعيت بااستفاده ازرابطه زيرمحاسبه مي: متوسط نرخ رشد جمعيت 

 :دراين رابطه 
Pn  :جمعيت انتهاي دوره 

p. : جمعيت ابتداي دوره 
r : رشد ساالنه جمعيت 
n :انتهاي دوره  و فاصله زماني بين ابتدا 

 .يك منطقه به مساحت آن منطقه  تراكم جمعيت عبارت است از، نسبت جمعيت: تراكم جمعيت 
 نسبت جمعيت نقطه جغرافيايي به كل جمعيت استان: سهم جمعيت ازاستان 

 نسبت جمعيت شهري به كل جمعيت ضربدر صد: ميزان شهرنشيني 
سال وقوع ثبت  راكه در) تولد، فوت، ازدواج، طالق(وقايع حياتي : معوقه  وقايع حياتي جاري و

 .شود وقايعي كه بعد از سال وقوع ثبت شده باشد، معوقه ناميده مي و نامند شود ، جاري مي مي
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 1390 جمعيت به تفكيك مناطق و خانوار تعداد -1-2

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 استان از

     شهرستان
 9/0 1454826 12957 خانوار خانوار

 8/0 4879312 41405 نفر جمعيت
 9/0 2476021 20618 نفر مرد
 8/0 2403291 20787 نفر زن

     مناطق شهري
 7/0 1243968 8147 تعداد خانوار

 7/0 4168219 27171 نفر جمعيت
 6/0 2109775 13499 نفر مرد
 7/0 2058444 13672 نفر زن

     مناطق روستايي
 3/2 210858 4810 تعداد خانوار

 0/2 711093 14234 نفر جمعيت
 9/1 366246 7119 نفر مرد
 1/2 344847 7115 نفر زن

 .مركزآمارايران  -ماخذ
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  1390 هاي جمعيتي شاخص -2-2

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 ازاستان

 - 37/1 -52/1درصد 1385-90متوسط رشدجمعيت
 - 53/050/3درصد1385-90خانوارتعدادمتوسط رشد
 - 4/3 2/3نفر بعد خانوار

 - 46 3كيلومترمربع/نفر تراكم جمعيت
 - 103 99- نسبت جنسي

 - 4/85 6/65درصد شهرنشينيضريب 
 - 6/15 4/34درصد روستانشينيضريب 

 .مركزآمارايران -ماخذ
 
 
 

 1390 طالق وقايع چهارگانه، والدت، مرگ ومير، ازدواج و -3-2

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 ازاستان

 7/0 75185 540 واقعه والدت

 3/1 26754 335 واقعه مير مرگ و

 1/1 50606 575 واقعه ازدواج

 6/0 8355 49 واقعه طالق
 . سازمان ثبت احوال استان اصفهان -ماخذ
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 تعاريف و مفاهيم

) نقدي يـا غيرنقـدي  (كه به منظور كسب درآمد  )فكري يا بدني(هاي اقتصادي  آن دسته از فعاليت: كار
 . خدمت باشد ي انجام شود و هدف آن توليد كاال يا ارائه

تر خانوارها كـه در هفـت روز قبـل از     ساله و بيش 10اعضاي  ي كليه :جمعيت فعال از نظر اقتصادي
نظر اقتصادي به شـمار  اند، جمعيت فعال از  بوده) جوياي كار(مراجعه مأمور آمارگيري، شاغل و يا بيكار 

فعـال  "انـد،   داران و دارندگان درآمد بدون كار، چنانچه شاغل و يا بيكار نيز بوده محصالن، خانه. آيند مي
  .شوند محسوب مي "اقتصادي

حداقل سن (ساله و بيشتر  10،  تمام افراد 1385و 1384 هاي در طرح آمارگيري از نيروي كار در سال
طبق تعريف كار، در توليد كاال ) هفته مرجع(تقويمي قبل از هفته آمارگيري ، كه در هفته )تعيين شده

، جمعيـت فعـال   )بيكـار (انـد   و يا از قابليت مشاركت برخوردار بـوده ) شاغل(و خدمات مشاركت داشته 
 .شوند اقتصادي محسوب مي

روز قبـل از   ساله و بيشتر خانوارها كه در هفت 10اعضاي ي كليه: جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي
دار،  هاي محصل، خانه اند و در يكي از گروه نبوده) جوياي كار(مراجعه مأمور آمارگيري شاغل و يا بيكار 

بـه شـمار    "غيرفعـال اقتصـادي   "اند به عنوان جمعيـت   بندي شده داراي درآمد بدون كار و ساير طبقه
 .آيند مي

ساله و بيشتر كـه در طـول    10، تمام افراد 1385و 1384 هاي در طرح آمارگيري از نيروي كار در سال
گيرند، جمعيـت غيرفعـال    هفته مرجع طبق تعريف، در هيچ يك از دو گروه شاغالن و بيكاران قرار نمي

 .شوند اقتصادي محسوب مي
تر كه در طول هفته مرجع طبق تعريف كار، حـداقل يـك سـاعت     ساله و بيش 10افراد  ي كليه: شاغل

 . شوند طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي و يا بنا به داليلي بهكار كرده 
ترك موقـت كـار در   . شوند طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگيران و خوداشتغاالن مي شاغالن به

هفته مرجع با داشتن پيوند رسـمي شـغلي بـراي مـزد و حقـوق بگيـران و تـداوم كسـب و كـار بـراي           
 .شود عنوان اشتغال محسوب مي ، بهخوداشتغاالن

 :شوند افراد زير نيز به لحاظ اهميتي كه در فعاليت اقتصادي كشور دارند، شاغل محسوب مي
افرادي كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت خويشاوندي دارند كـار   -

 ).كاركنان فاميلي بدون مزد(كنند  مي
در دوره كـارآموزي فعـاليتي در ارتبـاط بـا فعاليـت مؤسسـه محـل كـارآموزي انجـام          كارآموزاني كه  -

محسـوب   "كـار "طور مستقيم در توليد كاال يا خدمت سهيم هستند و فعاليـت آنهـا    دهند، يعني به مي
 .شود مي

 .اند محصالني كه در هفته مرجع مطابق تعريف كار كرده -
نيروهـاي مسـلح   (كننـد   ت كادر دائم يا موقت خـدمت مـي  صور تمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به -

 ). داران، افسران وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي پرسنل كادر و سربازان، درجه
انـد و داراي   روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري حداقل يك ساعت كار نكـرده  7افرادي كه در  :بيكار

 . شوند يكار محسوب مياند در صورت داشتن دو شرط ذيل ب شغلي نيز نبوده
روز گذشته براي جستجوي كار، اقدامات مشخصي را نظير ثبت نام يا پيگيـري در مؤسسـات    30در -1

انجـام داده  ... هـاي اسـتخدامي و    كاريابي، پرس و جو از دوستان، تماس با كارفرمايـان، مطالعـه آگهـي   
 . باشند

روز آينده آمادگي شـروع   7روز گذشته و  7 روزه شامل 15آماده به كار باشند، يعني طي يك دوره  -2
 .كار را داشته باشند
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 . اند همچنين افراد ذيل بيكار محسوب شده 
در انتظار شروع كار جديد هستند، يعني براي آنان كاري مهيا شده و قرار است در آينده بـه آن كـار    -

 . هستند) طبق تعريف(مشغول شوند و نيز آماده به كار 
در انتظـار  "منظـور از  . هسـتند ) طبـق تعريـف  (گشت به شغل قبلي و نيز آماده بـه كـار   در انتظار باز -

دهند  اين است كه فرد قبالً داراي كار بوده و به داليلي كار خود را از دست مي "بازگشت به شغل قبلي
 . برد پيوند رسمي شغلي ندارد ولي در انتظار بازگشت به شغل خود به سر مي

افراد داراي اشتغال ناقص زماني شامل تمام شاغالن مزد بگير يا خود اشـتغالي   :اشتغال ناقص زماني 
ركودكاري، (مرجع، حاضر در سركار يا غايب موقت از كار بوده و به داليل اقتصادي  ي است كه در هفته

سـاعت كـار كـرده،     44كمتـر از  ) …پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر، قرارداشتن در فصل غيركـاري و  
 .مرجع هستند ي و آماده براي انجام كار اضافي در هفته خواهان
هاي آمـوزش رسـمي كشـور در حـال تحصـيل       كه شاغل يا بيكار نباشند و طبق برنامه افرادي  :محصل

 .هستند يا در خارج از كشور مشغول به تحصيل هستند
ه مـأمور آمـارگيري   شود كه در هفت روز گذشته قبـل از مراجعـ   دار به كساني اطالق مي خانه :دار خانه

 .اند مشغول بوده) در منزل خود(داري  و محصل نبوده و به خانه) جوياي كار(شاغل، بيكار 
، تمامي زنان و مردانـي كـه در هفـت روز گذشـته، شـاغل، بيكـار،       1370در آمارگيري جاري جمعيت 

 . اند  دار منظور شده اند، خانه داري مشغول بوده محصل و بازنشسته نبوده و به خانه
شـوند و   دار محسوب نمي ، محصل و خانه)جوياي كار(كه شاغل، بيكار  كساني: داراي درآمد بدون كار

درآمدهاي مستمري مانند حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه، درآمد امـالك و مسـتغالت، سـود سـهام،     
 .شوند دارند، داراي درآمد بدون كار محسوب مي... ها و  سپرده
 . گيرند بندي نيستند، در گروه ساير قرار مي هاي باال قابل طبقه چ يك از گروهكساني كه در هي :ساير

 10) شـاغل و بيكـار  (عبارت است از نسبت جمعيـت فعـال   ) : نرخ فعاليت(نرخ مشاركت اقتصادي 
 .100تر ضربدر  ساله و بيش 10تر به كل جمعيت  ساله و بيش
) شـاغل و بيكـار  (بـه جمعيـت فعـال    ) جوياي كـار (عبارت است از نسبت جمعيت بيكار  :نرخ بيكاري

 .100ضربدر 
سـاله بـه جمعيـت     15-24عبارت است از نسبت جمعيت بيكار : ساله  15-24نرخ بيكاري جمعيت 

 .100ساله ضربدر  15-24فعال 
زمـاني بـه جمعيـت    عبارت است از نسبت جمعيت داراي اشتغال نـاقص  : سهم اشتغال ناقص زماني 

 .100شاغل ضربدر 
المللي  بندي بين هاي اقتصادي موجود در كشور با توجه به طبقه فعاليت ي كليه: ي فعاليت گروه عمده

هـا كـه در فهرسـت     هر يك از اين گروه.بندي شده است گروه بزرگ طبقه 18هاي اقتصادي، در  فعاليت
 . آيد به حساب مي "يتي فعال گروه عمده"مربوط با يك حرف مشخص شده است 

المللي  بندي بين با بررسي مشاغل موجود در كشور و انطباق آنها با آخرين طبقه: ي شغلي گروه عمده
ها كه در  هر يك از اين گروه. گروه بزرگ تقسيم شده است 10ي مشاغل به ، كليه)ISCO-88(مشاغل 

 .شود ناميده مي "ي شغلي دهگروه عم"يك رقمي مشخص شده است، ) كد(فهرست مربوط با يك عدد 
هـاي جـدول حقـوق،     كاركناني هستند كه به موجب حكم رسـمي در يكـي از گـروه   : كاركنان رسمي

ها يا مؤسسات دولتـي مشـمول قـانون نظـام      هاي سازماني وزارتخانه ، براي تصدي پست1موضوع ماده 
 .هماهنگ پرداخت استخدام شده باشند

 . 100تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بركل شاغالن ضربدر  :سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي 
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شدگان از   هاي شغلي اعالم شده، متقاضيان كار ثبت نام شده و به كارگمارده فرصت -1-3
 طريق مراكز كاريابي

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/0 14254 0 نفر هاي شغلي تعداد فرصت

 متقاضيان كار
 00/0 20818 0نفر مرد و زن

 00/0 16283 0نفر مرد

 00/0 4535 0نفر زن

 شدگان گمارده به كار
 00/0 10124 0نفر مرد و زن

 00/0 7853 0نفر مرد

 00/0 2271 0نفر زن

 .اداره كل كار و امور اجتماعي  -ماخذ
 
 
 

 متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب سن -2-3

 استان شهرستان واحد شرح
شهرستان  سهم

 از استان

 00/0 20818 0 نفر جمع

 00/0 9341 0 نفر ساله 24-15

 00/0 8185 0 نفر ساله 34-25

 00/0 2373 0 نفر ساله 44-35

 00/0 737 0 نفر ساله 54-45

 00/0 182 0 نفر ساله و بيشتر 55

 .اداره كل كار و امور اجتماعي  -ماخذ
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 برحسب وضع سوادمتقاضيان كار ثبت نام شده  -3-3

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان

 00/0 20818 0 نفر جمع

 00/0 186 0 نفر تواند بخواند و بنويسد مي

 00/0 1601 0 نفر پايان دوره ابتدايي

 00/0 3114 0 نفر پايان دوره راهنمايي

 00/0 10966 0 نفر ديپلم

 00/0 1979 0 نفر فوق ديپلم

 00/0 2579 0 نفر ليسانس

 00/0 292 0 نفر فوق ليسانس و باالتر

 00/0 101 0 نفر بيسواد

 .اداره كل كار و امور اجتماعي  -ماخذ
 

 افراد به كار گمارده شده برحسب وضع سواد -4-3

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان

 00/0 10124 0 نفر جمع

 00/0 70 0 نفر تواند بخواند و بنويسد مي

 00/0 2282 0 نفر پايان دوره ابتدايي

 00/0 3019 0 نفر پايان دوره راهنمايي

 00/0 3228 0 نفر ديپلم

 00/0 767 0 نفر فوق ديپلم

 00/0 665 0 نفر ليسانس

 00/0 28 0 نفر فوق ليسانس و باالتر

 00/0 65 0 نفر بيسواد

 .اداره كل كار و امور اجتماعي  -ماخذ
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 هاي دولتي، خصوصي و تعاوني بخشافراد به كار گمارده شده برحسب  -5-3

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/0 10124 0 نفر جمع

 00/0 134 0 نفر دولتي

 00/0 9770 0 نفر خصوصي

 00/0 47 0 نفر تعاوني

 00/0 173 0 نفر اظهار نشده

 .اداره كل كار و امور اجتماعي  -ماخذ
 
 
 
 

شدگان از طريق   هاي شغلي كسب شده، متقاضيان كار ثبت نام شده و به كارگمارده فرصت -6-3
 يردولتيمراكز كاريابي غ

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 0/41 55923 230 نفر هاي شغلي تعداد فرصت

 متقاضيان كار
 0/86 51093 440نفر مرد و زن

 0/78 35190 274نفر مرد
 1/04 15903 166نفر زن

به كارگمارده 
 شدگان 

 1/1 10644 117نفر مرد و زن

 1/1 7604 84نفر مرد

 1/09 3040 33نفر زن

 .اداره كل كار و امور اجتماعي  -ماخذ
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هاي  به تفكيك گروهشدگان   متقاضيان كار ثبت نام شده و به كارگمارده ،هاي شغلي فرصت -7-3

 يردولتيطريق مراكز كاريابي غاز شغلي 

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/41 51093 230 نفر هاي شغلي تعداد فرصت

متقاضيان كار

 00/86 23046 440نفر جمع
 10/23 1520 283نفر صنعت

 00/7 26527 1نفر كشاورزي
 00/59 10644 156نفر خدمات

  به كارگمارده
 شدگان

 10/1 6195 117نفر جمع
 10/42 58 88نفر صنعت

 00/0 4391 0نفر كشاورزي
 00/66 51093 29نفر خدمات

 .اداره كل كار و امور اجتماعي  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  2929    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 تعاريف و مفاهيم
هاي كشاورزي كه تحت مديريت واحدي قرار دارد، يـك واحـد    تمامي فعاليت :برداري كشاورزي بهره

اين مديريت توسـط اعضـاي يـك يـا     . شود برداري كشاورزي ناميده مي توليدي كشاورزي است كه بهره
) اشـخاص حقـوقي  (ي عمـومي   يا توسط يك شركت رسمي يـا مؤسسـه  ) اشخاص حقيقي(چند خانوار 
 . شود اعمال مي
ي چنـد آبـادي يـا شـهر گسـترده باشـد، در        يك واحد توليدي كشـاورزي در محـدوده   هاي اگر فعاليت
بـرداري كشـاورزي تلقـي     ي يك شهر يا آبادي، يك بهـره  هر قسمت واقع در محدوده 1382سرشماري 
هـايي   بـرداري  با اين تعريف، اطالعات منتسب به هر آبادي يا شهر، از مجموع اطالعات بهـره . شده است

اند كه الاقـل   هايي مورد سرشماري واقع شده برداري بهره. ر يا آبادي بدست آمده استكشاورزي آن شه
 : هاي زير قرار گرفته باشند در يكي از گروه

 .متر مربع زمين زراعي دارند 400هايي كه در روز آمارگيري حداقل  برداري بهره :زراعت
 .مربع باغ و قلمستان دارند ترم 200هايي كه در روز آمارگيري حداقل  برداري بهره :باغداري

گـاو و گوسـاله، گـاوميش و بچـه     (ي دام بـزرگ   هاي پـرورش دهنـده   برداري بهره :پرورش دام بزرگ
روز گذشته، شامل روز آمارگيري، داراي حداقل يك رأس  365كه در طول ) گاوميش و شتر و بچه شتر

 .اند دام بزرگ بوده
كه در ) گوسفند و بره و بز و بزغاله(ي دام كوچك  هاي پرورش دهنده برداري بهره :پرورش دام كوچك

 .اند روز گذشته شامل روز آمارگيري، داراي حداقل دو رأس دام كوچك بوده 365طول 
ي ماكيان به روش سـنتي كـه تعـداد     هاي پرورش دهنده برداري بهره :پرورش ماكيان به روش سنتي

 .قطعه است 10انواع ماكيان آن در روز آمارگيري، حداقل  مرغ، خروس، جوجه و ساير
اي در هـر   ، داراي توليـد گلخانـه  1381-1382هايي كه طي سـال زراعـي    برداري بهره: اي توليد گلخانه
 .اند وسعتي بوده

روز گذشـته شـامل روز    365هـايي كـه در طـول     بـرداري  بهـره  :پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل
 .اليت پرورش كرم ابريشم يا زنبور عسل به هر وسعت بوده استآمارگيري، داراي فع

شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به تنهايي يا با مشـاركت ديگـران، مـديريت     :بردار كشاورزي بهره
برداري كشاورزي و مسئوليت فني و اقتصادي آن را به عهده داشته و مستقيماً در سود و زيان  امور بهره

 .آن سهيم است
) كشت و كار نباتات سـاالنه (بخشي از زمين هاي كشاورزي است كه به فعاليت زراعت  :اعياراضي زر

 . اعم از زير كشت و آيش، اختصاص يافته است
 . شود آن قسمت از اراضي زراعي است كه زراعت انجام شده در آن آبياري مي :اراضي زراعي آبي
شـود و   ت انجام شده در آن آبيـاري نمـي  آن قسمت از اراضي زراعي است كه زراع :اراضي زراعي ديم

 .شود آب مورد نياز براي رشد گياه از طريق نزوالت آسماني تأمين مي
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مساحت زميني است كه به منظـور توليـد محصـول مـورد نظـر در سـال        ):كاشت(سطح زير كشت 

 .آمارگيري، در همان سال و يا قبل از آن، زير كشت رفته باشد
، كه درتناوب كشت قرار دارد ولـي در سـال زراعـي مـورد      آن قسمت از اراضي زراعي آبي يا ديم :آيش

كه بر حسب مورد، آيش آبي يا آيش ديـم  نظر، كشت نشده است و محصولي از آن برداشت نخواهد شد 
 .شود محسوب مي
 .ال بعد استمنظور از سال زراعي، اول مهرماه هر سال لغايت پايان شهريور ماه س :سال زراعي

شود كه به طور معمول ساقه علفـي دارنـد و پـس از برداشـت      به نباتاتي اطالق مي :محصوالت ساالنه
بـراي  ) ريشه، پياز و نظاير آن(هاي زيرزميني گياه  رود و در مواردي، قسمت محصول، بوته آن از بين مي
 .عفرانها و ز مانند گندم، چغندرقند، سبزي. ماند سال بعد در زمين باقي مي

گياهاني هستند كه غالباً تنه يا ساقه چوبي دارند و پس از برداشت محصـول، تمـام    :محصوالت دائمي
انـواع درختـان و   . دهـد  هاي بعد محصول مـي  ماند و مجدداً در سال يا قسمتي از گياه در زمين باقي مي

مانند تبريـزي، محصـوالت   هاي مثمر مانند مركبات، هلو، انگور و بوته چاي و درختان غيرمثمر  درختچه
 .  شوند دائمي محسوب مي

منظور از زراعت، كشت و كار نباتات ساالنه در فضاي باز يا تحت پوشـش موقـت، روي زمـين     :زراعت
نباتات ساالنه معموالً ساقه علفي دارند وپس از برداشت محصول، بوتـه  . زراعي، يا بين درختان باغ است

بـراي سـال بعـد در    ) ريشه، پيـاز و نظـاير آن  (هاي زيرزميني گياه  سمترود و يا اينكه ق آنها از بين مي
به عنوان مثال كشت گندم، چغندر قند، يونجـه، پنبـه، پيـاز، زعفـران، سـبزيجات،      . ماند زمين باقي مي

 .شود حبوبات و گاليل، زراعت محسوب مي
ل قلمسـتان و بطـور كلـي    هاي مثمر و غيرمثمرشام منظور از باغداري، احداث و نگهداري باغ :باغداري

نباتات دايمي گياهاني هستند . روي زمين، در فضاي باز يا زير پوشش موقت است پرورش نباتات دايمي
كه غالبا تنه يا ساقه چوبي دارند و پس از برداشت محصول، تمـام يـا قسـمتي از گيـاه در زمـين بـاقي       

هاي مثمر ماننـد پرتقـال،    تان و درختچهانواع درخ. دهد هاي بعد محصول مي ماند و  مجدداً در سال مي
هلو، انگور، بوته چاي و گل محمدي و انواع درختان غيرمثمر مانند تبريـزي و سـپيدار، نباتـات دايمـي     

 .شوند محسوب مي
اي كشت و كار انواع محصوالت ساالنه يا دايمي اسـت كـه در    منظور از توليد گلخانه :اي توليد گلخانه

كشت محصوالت كشـاورزي زيـر پوشـش موقـت     .شود برداري اقتصادي انجام مي ها با هدف بهره گلخانه
منظور از گلخانه، مكاني است كه با ايجاد . شود اي محسوب نمي مانند كشت زير پالستيك، توليد گلخانه

، براي توليد محصـوالت سـاالنه يـا    ...اي، پوشش پالستيكي يا  هاي ثابت و سقف شيشه ساختمان با پايه
مكـان  . محيط  تحت كنترل از نظر حرارت، رطوبت، نور، تهويه وغيره اختصـاص يافتـه اسـت   دايمي در 

 .اي محسوب نشده است مورد استفاده براي پرورش قارچ، در اين سرشماري گلخانه
كاشـت  (باغ زميني است در فضاي باز كه در آن كشت و كار درختـان مثمـر بـه صـورت مجتمـع       :باغ

ي است حياط منازل، حاشيه مزارع و غيره كـه گـاهي اوقـات ايـن نـوع      انجام شده است، بديه) مجتمع
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شـود، خزانـه و    شـود بـاغ محسـوب نمـي     درختان در آنها به تعداد كم يا به صورت پراكنده كاشته مـي 

 . شود نوع محصوالت نيز تحت عنوان باغ  منظور مي نهالستان اين 
تبريزي، سپيدار، پده، شـالك و  (واع تبريزي قلمستان، زميني است در فضاي باز كه در آن ان :قلمستان

خزانـه و  . برداري اقتصادي از تنه يا شاخه آن بـه صـورت مجتمـع كاشـته شـده باشـد       با هدف بهره...) 
 .شود نهالستان اين نوع درختان نيز در اينجا منظور مي

گاو ميش و شتر  منظور پرورش گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاو ميش و بچه :پرورش دام
و بـه گـاو و گوسـاله،     "دام كوچك"در اين سرشماري به گوسفند و بره و بز و بزغاله، . و بچه شتر است

 .  گفته مي شود "دام بزرگ"گاو ميش و بچه گاو ميش و شتر و بچه شتر 
 .منظور پرورش انواع مرغ و خروس و جوجه، بوقلمون، اردك و غاز است :پرورش ماكيان

اعـم از نـوع جديـد يـا قـديم،      ) داراي جمعيـت (نگهداري انـواع كنـدوي فعـال     :زنبور عسلپرورش 
 .آيد داري يا پرورش زنبور عسل به حساب مي زنبور

نگهداري كرم ابريشم به منظور توليد پيله، پرورش كـرم ابريشـم يـا نوغانـداري      :پرورش كرم ابريشم
 .شود ناميده مي
از . آيد آن به طور عمده براي شخم زدن زمين استفاده به عمل ميماشيني است خودرو كه از  :تراكتور

تراكتور به عنوان منبع توليد نيرو براي به كار انداختن، كشيدن يا حمل ادوات كشاورزي نيـز اسـتفاده   
گيرنـد و بـه نـام تراكتورهـاي بـاغي شـناخته        تراكتورهايي كه در باغات مورد استفاده قرار مي. شود مي
 .شود بندي مي زء انواع تراكتور طبقهشوند نيز ج مي
نام عمومي نوع خاصي از تراكتور با قدرت كم و دو چرخ محرك است كه بوسـيله دسـت هـدايت     :تيلر
 .آيد كاري استفاده به عمل مي ، باغات و سبزي)زراعت برنج(كاري  از تيلر بيشتر در شالي. شود مي

گيـرد و عمليـات درو، كوبيـدن و     تفاده قرار ميماشيني است كه براي برداشت غالت مورد اس :كمباين
كمبـاين عمـدتاً خـودرو اسـت و برخـي از آن بوسـيله       . دهد جدا سازي دانه از كاه را همزمان انجام مي

 . شود تراكتور كشيده مي
نصب شده بر روي شاسي، كـه بـه عنـوان دنبالـه بنـد      ) بعضاً چوبي(عبارت است از اتاقك فلزي  :تريلر

 .گيرد تراكتور براي حمل محصوالت كشاورزي مورد استفاده قرار مي
بندي غالت و با تغييـر قسـمت بـرش جهـت چيـدن       ماشيني است كه عمدتاً براي درو و بسته :درو گر

 . شود علوفه مورد استفاده واقع مي
 .ترين فرم آن بشقابي است اي كه عمده اي است براي برش محصوالت علوفه وسيله ):موور(علف چين 
آوري و  رديف كـردن علوفـه چيـده شـده در سـطح       اي است كه براي جمع وسيله ):ريك(رديف كن 

 .گيرد مزرعه مورد استفاده قرار مي
بندي علوفه چيـده شـده و خشـك شـده      هآوري و  بست اي است كه براي جمع وسيله ):بيلر(بسته بند 

 . باشد گيرد و مكمل كار علف چين و ريك مي مورد استفاده قرار مي
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اي و ساير علوفه كه عمل چيدن، خورد كردن و انتقـال   اي است جهت برداشت ذرت علوفه وسيله :چاپر

 .دهد به تريلر يا كاميون را هم زمان انجام مي
كه به منظور كوبيدن و جداسازي دانه از كاه، مـورد اسـتفاده    ماشيني است ثابت :ماشين خرمن كوب

 . دهند ها، فقط عمل كوبيدن محصول را انجام مي اي از خرمن كوب نوع ساده. گيرد قرار مي
شود و براي شخم زدن زمين، مـورد   اي است كه توسط تراكتور كشيده مي وسيله :گاو آهن تراكتوري

هايي كه عمل شخم زدن را توأم با برگردان خاك يا بـدون   گاو آهن انواع مختلف. شود استفاده واقع مي
 . گيرند دهند در اين گروه قرار مي برگردان خاك انجام مي

هاي خاك و زير خـاك كـردن بـذر و كـود مـورد       كردن كلوخه  اي است كه براي خورد وسيله :ديسك
 . گيرد استفاده قرار مي

 . سانتي متر است 15ديسك شامل چند سري بشقاب دوار است و عمق كار آن كمتر از 
اي است كه از آن، براي ايجاد جوي و پشته جهت كاشت رديفي و نيز آبياري محصول به  وسيله :فاروئر

 . شود روش نشتي استفاده مي
 . شود مياي است كه از آن براي ايجاد نهرهاي اصلي آبياري استفاده  وسيله :نهركن

هـاي هـرز اسـتفاده     اي است كه از آن براي تهيه بستر بذر و نيز از بين بـردن علـف   وسيله :كولتيواتور
 .شود مي

در مواردي از اين وسيله . شود اي است كه از آن براي پخش كود در زمين استفاده مي وسيله :كود پاش
 .شود به عنوان بذرپاش استفاده مي

 .گيرد اي سمپاشي مزارع و باغات، مورد استفاده قرار مياي است كه بر وسيله :سمپاش
شـود و   اين نوع سمپاش كه داراي مخزن بزرگي است، به وسيله تراكتور حمل مي :سمپاش تراكتوري

 .گيرد عمدتاً پمپ آن نيروي الزم را از تراكتور مي
سـمپاش  . دهـد  اين نوع سمپاش پخش سم را با استفاده از موتـور خـود انجـام مـي     :سمپاش موتوري

تـا   50نوع فرقوني آن داراي مخزن بزرگي است كه حدود. اي است موتوري داراي دو نوع فرقوني و زنبه
 .هاي مختلف استفاده مي شود اي آن، از مخازن سيار با ظرفيت ليتر گنجايش دارد و در نوع زنبه 100

به وسيله فرد حمـل و بـه   اي يا كتابي است كه  اين نوع سمپاش داراي مخزن استوانه :سمپاش پشتي
 .نوعي از سمپاش پشتي، مجهز به موتور است. كار گرفته مي شود
استفاده ... ماشيني است كه از آن براي كشيدن آب چاه، رودخانه، استخر و  ):ديزلي(موتور پمپ آب 

 .شود مي
ن تـأمي ) سراسـري يـا محلـي   (نوعي پمپ آب است كه نيروي محركه آن از طريـق بـرق    :الكترو پمپ

 .شود مي
مقـدار محصـولي اسـت كـه در دوره زمـاني مشـخص، طـي فراينـد توليـد در واحـد توليـدي             :توليد

در . شـود و آمـاده عرضـه بـراي فـروش و مصـرف اسـت        حاصل مـي ) برداري، مرغداري وگاوداري بهره(



  3333    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
جنسـي  هاي آماري مركز آمار ايران، آن مقدار توليد كه جنبه رايگان داشته يا دسـتمزد بابـت آن    طرح

در مـورد محصـوالت   . شـود  باشد، يا به خود مصرفي واحد توليـدي برسـد، جـزو توليـد محسـوب مـي      
در . شـود مـورد نظـر اسـت     كشاورزي، توليد هر محصول به حالت متعارف آن كه از مزرعه برداشت مي

وزن ي خشك، در مورد يونجه و اسـپرس و شـبدر    مورد برنج وزن شلتوك، در مورد انواع لوبيا وزن دانه
ي خشك و در مورد گردو، پسته و بادام، وزن محصول بدون پوست سبز ولي با پوست خشـك در   علوفه

 .شود قطع درخت بر حسب اصله، توليد محسوب مي... مورد تبريزي، سپيدار و 
يك واحد توليدي كشاورزي است كه در آن، فعاليت پرورش دام از نظر محل و نحوه  :گاوداري صنعتي

تغذيه و بهداشت دام، طبق برنامـه و بـا رعايـت اصـول و مـوازين نـوين و ويـژه انجـام          نگهداري، روش
 .گيرد مي

شود كه به منظور استفاده از گوشت آن پـرورش داده   به نوعي مرغ و خروس اطالق مي :مرغ  گوشتي
 .شود مي

هـا را   مرغ اين قبيل. شود مرغ خوراكي پرورش داده مي مرغي است كه براي توليد تخم :مرغ تخمگذار
 .گويند مي) نيمچه تخمگذار(در سن سه ماهگي پولت 

مرغ مادر گوشتي براي . شود دار آن براي توليد جوجه استفاده مي مرغي است كه تخم نطفه :مرغ مادر
گذار پرورش  هاي مرغ تخم هاي مرغ و خروس گوشتي و مرغ مادر تخمي براي توليد جوجه توليد جوجه

 .شود داده مي
فعاليتي است كه در فراينـد آن، بسـته بـه     :ليد جوجه يكروزه، مرغ تخمگذار و گوشتيفعاليت تو
هاي يكروزه مـرغ و خـروس اجـداد و     دار از نژادهاي مرغ تخمي يا گوشتي به جوجه مرغ نطفه مورد تخم

 .شود گذار يا گوشتي تبديل مي مادر و نيز به جوجه يكروزه  مرغ تخم
  هاي دار، توسط ماشين نطفه  تخم  در آن  كه  كشـاورزي اسـت  واحد توليدي  يك :كشي جوجه  مؤسسه

 .شود تبديل مي   روزه يك    جوجه  به  كشي جوجه
مؤسسـه  (كليه كاركناني كه در داخل يا خارج كارگـاه    :هاي صنعتي ها و مرغداري شاغالن گاوداري

وقت، خواه با مزد و حقوق و يا بدون مزد و حقـوق  به صورت تمام وقت، يا پاره ) مرغداري و يا گاوداري
كننـد، شـاغل محسـوب     كه براي كارگاه كـار مـي  ) مالكان و شركاي فعال و كاركنان فاميلي بدون مزد(

 .شوند مي
اي  تغييرات ايجاد شـده در ارزش امـوال سـرمايه    ):اي ارزش تغييرات اموال سرمايه(گذاري  سرمايه

اي منهـاي ارزش فـروش يـا     هزينه تعميرات اساسي امـوال سـرمايه   يا تحصيل و) مجموع ارزش خريد(
 .گذاري گويند انتقال اموال سرمايه طي دوره زماني معين را سرمايه

هـاي   آالت و وسايل و ابزار و تجهيزاتي هستند كه بـراي انجـام فعاليـت    كليه ماشين :اي اموال سرمايه
مفيد اقتصادي آنها معمـوالً از يـك سـال بيشـتر      شوند و عمر توليدي يا ايجاد خدمت به كار گرفته مي
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آالت توليد و تجهيزات نيرو، ابزار و وسايل كـار بـا دوام، لـوازم و تجهيـزات اداري، وسـايل       ماشين. است

 . آيند اي به شمار مي هايي از اموال سرمايه نقليه و ساختمان نمونه
زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمـين مسـطح كـه در فصـل چـرا، داراي پوششـي از نباتـات         :مرتع
اراضـي آيـش ولـو آنكـه داراي     . اي خودرو باشد و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شـود  علوفه

 . اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند پوشش علوفه
 .گيرد صالح وكنترل آبخيزها انجام ميهايي كه براي ا فعاليت :آبخيزداري

گيرد بـه طـوري كـه زمـين را بـه صـورت        به منظور از بين بردن شيب زمين انجام مي :تراس يا سكو
 .دهند هاي عريض درآورده و بر روي قسمت مسطح آن عمليات زراعت انجام مي پله

و ذخيـره آب، جهـت    هايي بر روي خطوط تراز است كه بـه منظـور نفـوذ    احداث كانال :بانكت سازي
 . گردد استفاده گياهان احداث مي

هاي روان در برابـر جريـان بـاد ايجـاد      موانع مصنوعي است كه براي جلوگيري از حركت شن :بادشكن
 . شود مي

 . محيط آبي محصور و قابل كنترل كه قابليت پرورش آبزيان را داشته باشد :استخر
اي آن عموماً از خاك سنگين بـا كوبيـدگي و درصـد    ه استخري كه جنس كف و ديواره :استخر خاكي

 .تراكم باال و داراي شيب مناسب باشد و جهت پرورش آبزيان احداث شود
 .تخمين دقيق مساحت و محدوده عرفي هر دامدار يا دامداران در يك مرتع است :تنسيق
 .شود هاي كم عمقي هستند كه از آب آنها فقط براي شرب دام استفاده مي چاه :آبشخور

كنند كه از اين گونـه   هايي حفر مي ها چاه ها، در دامنه كوه براي تأمين آب مورد نياز دام :چاه مالداري
 .شود ها همانند آرتزين و همچون چشمه، آب جاري مي چاه

هايي است كه به منظور جلـوگيري از حركـت خـاك، حفـظ درجـه       مقصود ايجاد پوشش :مالچ پاشي
 . رود مي حرارت و رطوبت خاك به كار

هاي داراي فرسـايش زيـاد و    عبارت است از انتخاب و اعالم مساحت مناطق و محدوده :حفاظت و قرق
 .يا حساس به فرسايش

 51عضـو كـه تمـام يـا حـداقل       7شركتي است متشكل از اشخاص حقيقي با حداقل  :شركت تعاوني
در قانون بخش تعاوني، به ثبـت  درصد از سرمايه آن به وسيله اعضا تأمين گردد و طبق مقررات موجود 

هاي تعاوني بر اساس قانون مزبـور،   شود كه قبل از تعيين حداقل اعضاي شركت يادآور مي. رسيده باشد
 . نفر تشكيل شده است 7هاي تعاوني با اعضاي كمتراز  بعضي ازشركت
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 گندم در فضاي باز در هكتار و عملكرد سطح كاشت ، مقدار توليد -1-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

سطح 
 كاشت

 ۴/٨۶ 80279 ٣٩٠٠ هكتار كل

 ۵/٩۴ 65651 ٣٩٠٠ هكتار آبي
 00/0 14628 0 هكتار ديم

مقدار 
 توليد

 ۶/١٢ 254946 ١۵۶٠٠ تن كل
 ۶/٣٨ 244590 ١۵۶٠٠ تن آبي
 00/0 ٠10357 تن ديم

عملكرد 
در هكتار

 ×× 3176 ۴٠٠٠ كيلو گرم كل

 ×× 3726 ۴٠٠٠ كيلو گرم آبي

 ×× 708 0 كيلو گرم ديم

 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ
 

 جو در فضاي بازدر هكتار و عملكرد  سطح كاشت، مقدار توليد -2-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

سطح 
 كاشت

 ٩/١۵ ۴٩١۶٢ ۴۵٠٠ هكتار كل

 ١٠ ۴۵٠٠۴۴٩٨۶ هكتار آبي
 00/0 ۴١٧۶ 0 هكتار ديم

مقدار 
 توليد

 ١٠/۵٩ ١٨٧٠٠٠ ١٩٨٠٠ تن كل
 ١٠/٧۴ ١٨۴۴٢٢ ١٩٨٠٠ تن آبي
 00/0 ٢۵٧٨ ٠ تن ديم

عملكرد 
در هكتار

 ×× ٣٨٠۴ ۴۴٠٠ كيلو گرم كل

 ×× ۴١٠٠ ۴۴٠٠ كيلو گرم آبي

 ×× ۶١٧ 0 كيلو گرم ديم

 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ
 



  3636    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 در فضاي باز) شلتوك( و عملكرد در هكتار برنج توليد سطح كاشت ، مقدار -3-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 00/0 ۶١٣٠ 0 هكتار سطح كاشت
 00/0 ٣١٩٠۵ 0 تن مقدار توليد

 ×× ۵٢٠۴ 0 كيلو گرم عملكرد در هكتار

 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ
 
 

 دايمي در فضاي باز مقدار توليد برخي از محصوالت -4-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ۵/۵٢ ۶١٣۵٠ ٣٣٨۵ تن انگور آبي
 ٠/٠۶ ٢٣۶۵٨٨ ١٣٢ تن سيب

 ٠/٢٠ ١۶٧٨٧۴ تن گيالس و آلبالو
 00/0 ٠٧٨۴١ تن گالبي

 ١ ٧۵٧۴۶٩ تن زردآلو و قيسي
 ١/٣۴ ٢۵۵١٩٠٢۵ تن هلو ، شليل و شفتالو

 ٠/٢٢ ٢٢١٠١٢٨ تن انواع آلو و گوجه
 00/0 ۵٩٧ 0 تن انجير آبي

 ٢۶/۶٣ ١۶۴٠٠۶١۵٨٨ تن انار
 00/0 ٠۵١۵٨ تن بادام آبي

 ۴/٣٧ ٢٠۴۴۶۶۴ تن گردو
 ١۵/٢۴ ١١٠٠٧٢١۶ تن پسته

 00/0 ١٠٢۵ 0 تن انواع توت و شاه توت
 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ
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 كشاورزيمساحت گلخانه در بهره برداري هاي  -5-4

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 00/0 ٠797هكتارمساحت گلخانه
 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ

 
 )1(مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده -6-4

سهم شهرستان  استانشهرستانواحد شرح
 از استان

 ۴/٩٨ ۵٩٨۴۴ ٢٩٧٨ تن جمع
 ۵/٢٣ ١٩۴۶٣٧٢٣١تن)سولفات آمونيوماوره، نيترات آمونيوم،(ازته 

سوپرفسفاتفسفات آمونيوم،(فسفات 
 ۴/۶٩ ١٨٩۴٠ ٨٨٨ تن )تريپل
 00/0 ٠١٠۶٩تن)كلرورپتاسيمسولفات پتاسيم،( پتاسه
 ۵/۵٣ ١۴۴٢۶٠۴تن)2()ميكرو، ماكرو( ساير

 .يافته استسهميه ميزان كود شيميايي قابل تأمين در كل كشور كاهش  1390در سال ) 1
كودهاي ماكرو كامل عبارت است از ماكرو كامل باغباني، ماكرو كامل زراعت، ماكرو كامل آبياري و ) 2

كودهاي ميكرو عبارت است از سولفات روي، سولفات منيزيم، سولفات آهن، سولفات پتاسيم،  منيزيم و 
 . گوگرد
 .سازمان جهاد كشاورزي استان-مأخذ

 
 فروخته شدهمقدار انواع سموم  -7-4

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 ٣/٠۶ ۴٨٢۶۶٢ ١۴٧۵٠ كيلوگرم -ليتر جمع
 ٢/٣٧ ۴٨٠٠٢٠٢١٣۴كيلوگرم-ليترحشره كش
 ٣/٣٣ ۵٧٠٠١٧١٠١۵كيلوگرم-ليترعلف كش
 ۴/٧٣ ٣٢٠٠۶٧۶٩٢كيلوگرم-ليترقارچ كش
 00/2 ٧٠٠٣۴٩٨٨كيلوگرم-ليتركنه كش

 ١٢/٢٩ ٣۵٠٢٨۴٧كيلوگرم-ليترموش كش
 00/0 ٠٣٩٨۶كيلوگرم-ليتر)حلزون كش و قرص( ساير

 .كاهش يافته است 1390به دليل آزادسازي عرضه و تقاضا و حذف يارانه سم، آمار سال  -
 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ
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 ها و ادوات كشاورزي تعداد هر يك از ماشين -8-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٢/٣۶ ٢٠١۴٢ ۴٧۶ دستگاه تراكتور
 ٠/٨٩ ٧٨۵ ٧ دستگاه تيلر

 ٢/١ ۴٢٩ ٩ دستگاه كمباين
 ١/۶٢ ٩٧١٠ ١۵٧ دستگاه تريلر
 ٢/٢٨ ۶١۵ ١۴ دستگاه دروگر

 ٢۵/٧٣ ١٠۶١ ٢٧٣ دستگاه )موور(علف چين 
 ٠/٧۴ ٨١٣ ۶ دستگاه )ريك(رديف كن 
 ۵/٩۵ ٣٧٠ ٢٢ دستگاه )بيلر(بسته بند 

 ٢/۶۵ ٢۶۴ ٧ دستگاه چاپر
 ١/۶۴ ۴١۴٣ ۶٨ دستگاه ماشين خرمنكوب گندم و جو

 00/0 ٨٨ ٠ دستگاه ماشين خرمنكوب برنج
 ٢/٠۵ ١۶۴٧٠ ٣٣٨ دستگاه گاو آهن تراكتوري

 ٠/٧٣ ٢١٩٠ ١۶ دستگاه ديسك
 ٠/۶٠ ٢٠١١ ١٢ دستگاه فاروير
 ۵/٣٨ ٣۴٧۵ ١٨٧ دستگاه نهركن

 ٢/۶١ ۶۶۶٠ ١٧۴ دستگاه كولتيواتور
 ۴/٩٢ ١٧۶٩ ٨٧ دستگاه كودپاش

 ۴/٢۶ ١٢٨٣٠٠٧ دستگاه سمپاش تراكتوري
 ٢/٣۴ ٧۴٣١۶١ دستگاه سمپاش موتوري
 ۶٠ ١٩٧٣٢٨١ دستگاه سمپاش پشتي

 ٠/٢۵ ۴١١۶٧٠۶ دستگاه موتور پمپ آب ديزلي
 ١/۵٩ ٢۴٢١۵٢٣۵ دستگاه الكترو پمپ

 .كشاورزي استانسازمان جهاد  -ماخذ
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 انواع دام و تعداد آنها -9-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٣٣۴٠۴٨٢۵/١٠ ١٧٠۵٠١  جمع
 ٢٠۴٢۶۶۴۵/٣٩ ١١٠٠٠٠ راس گوسفند و بره

 ۶/۵٠ ۵١٣٠٠٧٨٩٨٢٩ راس بز و بزغاله
 ١/۴٨ ٧٣٨١۴٩٧٨٧۶ راس گاو و گوساله 

 00/18 ١٨٢٠١٠١١٣ نفر شتر و بچه شتر
 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ

 
 ي دولتيها شتارگاهككشتار شده در  تعداد و وزن الشه انواع دام ذبح شده انواع دام -10-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جمع
 ٠/۶٨ ١۵٣۵١١۶ ٢٨٢٨ الشه تعداد
 ٠/٩۵ ۴۴٣٠۵۵١٢ ١۶٨٧١٠ كيلو گرم وزن

 گوسفند و بره
 ٠/۶۶ ٨۶٣۵٣٠ ١۶۴۵ الشه تعداد

 ٠/٨۴ ١۶٨٧۵۴۵٢ ۴١١٢۵ كيلو گرم وزن

 بز و بزغاله
 ٠/۵۵ ۵٨۴۵١٧ ۶٢٩ الشه تعداد
 ٠/۵٢ ٧٩٨٢٧٧۵ ٩۴٣۵ كيلو گرم وزن

 گاو و گوساله
 ٠/٩٣ ٧٩٣٧١ ۴٠٧ الشه تعداد
 ٠/٩ ١٧٣٩٢۴۶۴ ٨١۴٠٠ كيلو گرم وزن

گاوميش و بچه 
 گاو ميش

 ٠ ١٠٠ ٠ الشه تعداد
 ٠ ٠۵۵۵٠ كيلو گرم وزن

شتر و بچه شتر
 ١/٩٩ ٧۵٩٨ ١۴٧ الشه تعداد

 ١/٨۴ ٢٠۴٩٢٧١ ٣۶٧۵٠ كيلو گرم وزن
 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ
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  تعداد كندو و مقدار توليد عسل -11-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 كل
 ٠/٠۵ ۶٠٩٩٣٠ ٢٧٧ عدد تعداد كندو
 ٠/١٣ ۴۶٢۶٠٩٠ ۵٩٣٩ كيلوگرمبا مومتوليد عسل

كندوي نوع
 جديد

 ٠/٠۵ ۶٠٨٩٨٩ ٢٧٧ عدد تعداد كندو
 ٠/١٣ ۴۶٢۴١٧۴ ۵٩٣٩ كيلوگرمتوليد عسل با موم

كندوي نوع 
 قديم

 00/0 ٩۴١ ٠ عدد تعداد كندو
 00/0 ١٩١۶ ٠ كيلوگرمتوليد عسل با موم

 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ
 

 تعاون  كل  اداره پوشش زير  فعال  كشاورزي  تعاوني  هاي شركت  عموميمشخصات  -12-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۶/٢٨ ۴۴۶ ٢٨ شركت تعداد

 ۵/٢٢ ٧٩٣۴ ۴١۴ عضو تعداد اعضاء
 ۶/٢٩ ٢۵٨۴٠٩٩ نفر تعداد شاغالن

 00/0 ٣۴٨۵١٣٠۶٩١ ميليون ريال سرمايه 
 00/0 ٠٣ عدد تعداد اتحاديه

 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ
 

 ييهاي تعاوني كشاورزي زير پوشش سازمان تعاون روستا مشخصات عمومي شركت -13-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ۶/٢٩ ١۴٣ ٩ شركت تعداد

 ٣/٠٩ ٨٨۶٠۵ ٢٧٣٧ عضو تعداد اعضاء
 ١/٩۶ ١١۵۶٢ نفر تعداد شاغالن

 ٢/٣۴ ٣۴۴٣١۴٧٢٠٠ ميليون ريال سرمايه 
 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ
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 مشخصات اتحاديه هاي تعاوني روستايي -14-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/5 ٢٠ ١ شركت تعداد

 ٢/۶١ ١۵٣ ۴ عضو تعداد اعضاء
 ٣/٠٨ ١٨١٢٠ ۵۵٩ ميليون ريال هيسرما

 ٣/۶٧ ۴٩٨٠٩ ١٨٢٨ ريالميليون  ذخيره قانوني
 ٠/٠٣ ٢٢٠٨۵ ۶ ميليون ريال ساير ذخائر

 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ
 

 مشخصات اتحاديه شركت هاي تعاوني توليد روستايي -15-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٣/٧٠ ۵۴ ٢ شركت تعداد

 ٢/٠٢ ١۴٨٢١ ٢٩٩ عضو تعداد اعضاء

 ٢/٢٠ ١١١۴۵ ٢۴۵ ريال ميليون هيسرما
 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ

 
 هاي تعاوني روستايي زنان مشخصات شركت -16-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/0 ١۵ ٠ شركت تعداد

 00/0 ٣١۵۴ ٠ عضو تعداد اعضاء
 00/0 ١٠٠۴ ٠ ميليون ريال هيسرما

 00/0 ١١۶٨ ٠ ميليون ريال ذخيره قانوني
 00/0 ٨٨٢ ٠ ميليون ريال ساير ذخائر

 .سازمان جهاد كشاورزي استان -ماخذ
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 ها ها، مراتع و بيابان مساحت جنگل -17-4

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جنگل
 00/0 65000 ٠ هكتار طبيعي

 ٢۴/٠٧ 332765 ٨٠٠٩٨ هكتار دست كاشت

 مرتع
 00/0 688035 ٠ هكتار 1درجه 
 ١٨/۶٧ ۶٢۴٢٧٣3343086 هكتار 2درجه 
 ١٣/٠٨ ٢٩٠٢۶۵2219870 هكتار 3درجه 

 بيابان

 ٢۶/٨٩ 296760 ٧٩٧٩٢ هكتار هاي بياباني جنگل
 ٢۴/٢٧ 220981 ۵٣۶٢٣ هكتار اراضي كويري
 ٠/۴٨ 361060 ١٧۴٠ هكتار اي تپه هاي ماسه

 00/0 7276 ٠ هكتار اي هاي ماسه پهنه
 ١٠٠ 54633 ۵۴۶٣٣ هكتار رسي دق

 ١۵/٠۵ 472907 ٧١١۵٩ هكتار شور و نمكزار اراضي
اراضي بدون پوشش با 

 هكتار زدگي سنگي بيرون
٢۶٣۶۵۵1517362 ١٧/٣٨ 

 00/0 48718 ٠ هكتار باتالق
 . اداره كل منابع طبيعي استان -ماخذ

 
 كاري مساحت جنگل -18-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 استان از
 ١۴/٠٩ 2605 ٣۶٧ هكتار جمع
 ٢/٧٨ 360 ١٠ هكتار دولتي

 ١۵/٩٠ 2245 ٣۵٧ هكتار خصوصي
 . اداره كل منابع طبيعي استان -ماخذ
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 مساحت نهالستان و توليد -19-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 مساحت
 00/0 ٠36 هكتار جمع
 00/0 32 ٠ هكتار دولتي

 00/0 4 ٠ هكتار خصوصي

 توليد 
 00/0 ٠910 هزار اصله جمع
 00/0 580 ٠ هزار اصله دولتي

 00/0 330 ٠ هزار اصله خصوصي
 . اداره كل منابع طبيعي استان  -ماخذ

 
 هاي انجام شده در زمينه حفاظت آبخيزها فعاليت -20-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/0 2482 ٠ هكتار بذركاري
 ١/٠٩ ٣٣٩٠311811 هكتار تهيه پروژه

 00/0 350 ٠ هكتار مرمت و نگهداري
 ٠/٣ 33080000 ١٠٠٠٠٠ مترمكعب كنترل سيالب و رسوب

 00/0 60 ٠ هكتار علوفه كاري 
 00/0 700 ٠ هكتار كپه كاري

 ١/٨٢ 40055 ٧٣٠ مترمكعب عمليات سنگي مالتي
 00/0 10265 ٠ مترمكعب عمليات سنگي سرريز

 ٣/۵۴ 1414 ۵٠ مترمكعب عمليات بتوني
 00/0 2149 ٠ مترمكعب حصاركشي

 00/0 280 ٠ متر حفاري و لوله گذاري 
 ٠/١٧ 780065 ١٣۵٠ مترمكعب و خاكريزيخاكبرداري عمليات

 00/0 1456 ٠ هكتار حفاظت و قرق
 . اداره كل منابع طبيعي استان  -ماخذ
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 داري و اصالح مراتع هاي انجام شده در زمينه مرتع اهم فعاليت -21-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 00/0 990 ٠ هكتار كپه كاري و كشت مستقيم

 ١١/١١ 900 ١٠٠ هكتار ذخيره نزوالت آسماني
 ۶/٣٣ 79 ۵ دستگاه احداث آبشخوار

 ۵/٢۶ 19 ١ حلقه حفر چاه مالداري
 00/0 4 ٠ دستگاه تلمبه بادينصب 

 00/0 16 ٠ باب احداث آب انبار 
تبديل ديمزارهاي كم بازده به

 00/0 255 ٠ هكتار مراتع

 ١٨/٠٢ 6661 ١٢٠٠ هكتار قرق مراتع 
توليد بذرهاي مرتعي درايستگاه

 00/0 7 ٠ تن توليد بذر 

 . اداره كل منابع طبيعي استان  -ماخذ
 

 زدايي هاي روان و بيابان  انجام شده در زمينه تثبيت شنهاي  اهم فعاليت -22-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 00/0 4 ٠ هكتار احداث خزانه

 00/0 200 ٠ هزار اصله توليد نهال گلداني
 00/0 1098 ٠ هكتار نهاكاري 

 ٢٨/۵٧ 2800 ٨٠٠ هكتار بذرپاشي و بذركاري
 00/0 400 ٠ هكتار مديريت هرزآبها 

 ٣۴/۵٣ 231052 ٧٩٧٩٢ هكتار حفاظت وقرق
 . اداره كل منابع طبيعي استان  -ماخذ
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 تعداد استخر پرورش ماهي و مقدار توليد -23-4

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 6/1 563 9 عدد تعداد استخر

 توليد
 90/0 ۵١٢٠ 46 تن جمع

 08/1 ۴٢٧۴ 46 تن مزارع پرورش ماهي
 00/0 ٨۴۶ 0 تن منابع طبيعي و نيمه طبيعي

 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ
 مقدار توليد و تكثير انواع گونه هاي بچه ماهيان -24-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ٠/٠۴ ٨٠٧٢٠ ٣٠ هزار قطعه جمع

 00/0 ١٣۵٠ ٠ هزار قطعه كپور ماهيان
 00/0 ٣۴۵٠٠ ٠ هزار قطعه قزل آال

 ٠/٠٧ ۴۴٨٧٠ ٣٠ هزار قطعه )ماهيان زينتي( ساير 

 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ
 مقدار گوشت ماهي توليد شده در استان برحسب نوع ماهي -25-4

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ٠/٩ ۵١٢٠ ۴۶ تن جمع 

 ٣/٣۶ ٧٧٣ ٢۶ تن كپور معمولي
 00/0 ٣۴۵٢ ٠ تن قزل آال 

 ٣/٠٨ ۶۵٠ ٢٠ تن آمور
 00/0 ٢۵ ٠ تن بيگ هد 
 00/0 ٢٢٠ ٠ تن فيتوفاك 

 .سازمان جهاد كشاورزي استان  -ماخذ
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 تعاريف و مفاهيم
آالت و  و ماشـين ) بـرداري از آن اقتصـادي باشـد    ي معدني كـه بهـره   ذخيره(ي كانسار  مجموعه: معدن

. آرايـي از كانسـار ايجـاد شـده اسـت      برداري و كانه تسهيالتي است كه به منظور اكتشاف، تجهيز و بهره
طله از كانه آرايي نيز به كليه عمليات فيزيكي و شيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد با كانه

 . شود گيرد اطالق مي ها از يكديگر صورت مي و يا تفكيك كانه
بـراي  (برداري از وزارت صنايع و معادن  معدني است كه داراي مجوز بهره :برداري معدن در حال بهره

باشـد و در   مـي ) براي معادن شن و ماسه(ها  ها و فرمانداري و يا از شهرداري) معادن غير از شن و ماسه
اي از عمليـات اسـتخراج    روز به صورت پيوسته يا ناپيوسته، مجموعـه  30سال آمارگيري، حداقل مدت 

 .براي بدست آوردن كانه قابل فروش درآن انجام گرفته است) آرايي اي از موارد همراه با كانه در پاره(
 .شود مديريتي است كه توسط افراد يا مؤسسات خصوصي اعمال مي: مديريت خصوصي
هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسـالمي،   ها، سازمان مديريتي است كه توسط وزارتخانه: مديريت عمومي

 .شود ها  اعمال مي هرداريها و ش بانك
كليه افرادي هستند كه در داخل يا خارج معدن به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي معدن : شاغالن
و ساير ) ماهر و غيرماهر(اي كه به عهده دارند به شاغالن خط توليد  شاغالن از نظر وظيفه. كنند كار مي

 .شوند شاغالن تفكيك مي
اي كـه كسـب كـرده انـد،      ركناني هستند كه به اعتبار دانش فني و تجربهكا: شاغالن ماهر خط توليد

توانايي انجام يك قسمت از كار فني خط توليد را داشته باشند، ماننـد مهندسـان مـاهر، تعميركـاران و     
 .رانندگان

كاركناني هستند كه شغل مورد تصدي آنان در خط توليد نياز بـه تعلـيم و   : شاغالن ساده خط توليد
 .جربه ندارد، مانند كارگران ساده، باربران و بارگيران كسب ت

كاركناني هستند كه در معدن يا دفتر مركزي به كـار اداري مـالي و خـدماتي اشـتغال     : ساير شاغالن
 .شوند دارند و عموماً كارمند ناميده مي

پول، (ا ه عبارت است از پرداخت مزد و حقوق و ساير پرداختي: جبران خدمات مزد و حقوق بگيران
 .به مزد و حقوق بگيران...) كاالو 

هاي كارگاه به صورت پول و يا كاال تحت عنوان مزد و حقوق  منظور از مزد و حقوق، مجموع پرداختي -
 .بگيران است به مزد و حقوق

شامل پاداش، اضافه كار، هزينه خـوراك و پوشـاك، هزينـه ايـاب و     ...) پول، كاال و (ها  ساير پرداختي -
هـاي اجتمـاعي،    مندي، حق مأموريت، بدي آب وهوا، سهم كارفرما از بيمـه  حق اوالد، حق عائله  ذهاب،

 .بگيران است به مزد و حقوق... خواروبار، بليط اتوبوس و 
مجموع مواد معدني حاصل از يك رشته فعاليـت اسـتخراج اسـت كـه بـه اشـكال       : توليد مواد معدني

 .باشد گوناگون قابل عرضه به بازار مي



  4848    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
ها يا معادن، مواد معدني به همان صورتي كـه از كانسـار    شايان ذكر است كه در بعضي از رشته فعاليت

هـا يـا معـادن، مـواد      گردد در صورتي كه در بعضي ديگـر از رشـته فعاليـت    شود عرضه مي استخراج مي
سـمتي از مـواد   استخراج شده پس از انجام عمليات فيزيكي يا شيميايي الزم به منظـور جـدا كـردن ق   

به طور مثال در رشته فعاليـت  . شود ها و يا افزايش عيار ماده خام به بازار  عرضه مي باطله، تفكيك كانه
شود كه مجموع آنها  ، سنگ مس، كنسانتره مس وكنسانتره موليبدن حاصل مي»استخراج سنگ مس«

 .آيد توليد رشته فعاليت مزبور به حساب مي
معدني استخراج شده و ساير توليدات معدن به قيمت توليد كننـده يعنـي   ارزش مواد : ارزش توليدات

 .قيمت فروش به مشتريان در محل معدن است
عبارت اسـت از تغييـرات ايجـاد شـده در ارزش      ):اي ارزش تغييرات اموال سرمايه(گذاري  سرمايه

سـايل نقليـه، سـاختمان و    آالت، ابزار و وسايل كار بـادوام و تجهيـزات اداري و   ماشين(اي  اموال سرمايه
اي  شامل ارزش خريد، تحصيل يا سوخت اموال سـرمايه ) زمين، راه اختصاصي، توسعه واكتشاف و ساير
اي موجود در معدن، منهاي ارزش فروش يا انتقال امـوال   جديد و هزينه تعميرات اساسي اموال سرمايه

 . اي سرمايه

 ).ها داده(ها  منهاي ارزش پرداختي)  ها اندهست(ها  عبارت است از ارزش دريافتي :ارزش افزوده
عبارت است از ارزش توليدات مواد معدني، سـاير توليـدات، سـاخت و    ): ها ستانده(ها  ارزش دريافتي

هـاي معـادن كـه شـامل دريـافتي بابـت        اي توسط شاغالن و ساير دريـافتي  تعميراساسي اموال سرمايه
ـ  آالت،  وازم و تجهيـزات اداري، تعميـرات جزئـي ماشـين    كارهاي كنتراتي، تعميرات جزئي ساختمان و ل

 .باشد مي... آزمايشگاه و 
ارزش مواد و ابزار و وسايل كار كم دوام، سـوخت مصـرف    است از عبارت): ها داده(ها  ارزش پرداختي

ها كه شامل پرداختي بابت كارهاي كنتراتي، تعميـرات   شده، آب و برق خريداري شده و ساير پرداختي
 .مي باشد... آالت، آزمايشگاه و  اختمان و لوازم و تجهيزات اداري، تعميرات جزئي ماشينجزيي س

 .كشاورزي، جنگلداري و شيالت -4رجوع كنيد به فصل :شركت تعاوني
برداري و فروش مواد  نوعي شركت تعاوني است كه در زمينه استخراج، بهره: شركت تعاوني معدني

 .رداستخراج شده از معادن فعاليت دا
 
 

 
 
 
 
 
 



  4949    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 1387خالصه اطالعات معادن سال  -1-5

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 61/6 227 15 تعداد  معدن

 38/4 4707 206 نفركل شاغالن
مقدار توليد مواد معدني به جز

 00/10 19185849 1917355 تن شن و ماسه
 59/4 1403275 64391 ميليون ريالارزش كل توليدات 

 21/5 977602 50959 ميليون ريال ارزش افزوده 

 51/4 1428609 64411 ميليون ريالها ارزش پرداختي

 98/2 451007 13452 ميليون ريالها ارزش دريافتي

 57/10 339545 35881 ميليون ريالگذاري ارزش سرمايه

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
 

 معدني فعالهاي تعاوني  مشخصات عمومي شركت -2-5

 .اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعي -ماخذ

 
 
 
 
 

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 00/10 40 4 تعداد شركت تعاوني 

 43/9 339 32 نفر عضو

 78/8 444 39 نفر شاغالن

 76/3 10276 386 ميليون ريال سرمايه 
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 مفاهيمتعاريف و 
نفت سفيد برشي از نفـت خـام و متشـكل از سـه نـوع هيـدروكربن پـارافيني، نفتينـي و         : نفت سفيد

رود و  اين فرآورده به عنوان سوخت گرمايشي و سوخت مراكز حرارتي بـه كـار مـي   . باشد آروماتيكي مي
 .يكي از مواد اصلي تشكيل دهنده سوخت جت است

ايـن  . آيـد  هاي تقطير پااليشگاه به دست مـي  ر نفت خام در برجنفت كوره از باز مانده تقطي: نفت كوره
هـاي عمـده    سوزد و يكي از سـوخت  فرآورده به سبب دارا بودن هيدروكربورهاي سنگين، به آساني نمي

 .رود هاي برق به شمار مي ها و واحدهاي بزرگ صنعتي از جمله نيروگاه كشتي
آيـد و بـه عنـوان سـوخت      ش نفت سفيد به دست مـي اي است كه بعد از بر نفت گاز فرآورده: نفت گاز
آالت كشاورزي و صنعتي و سوخت تعدادي از وسايل نقليه عمومي و تأسيسات حرارتي بـه كـار    ماشين

 .رود مي
هـاي بـه طـور عمـده حلقـوي و ايزومـره بـا         اي اسـت از هيـدروكربن   بنزين موتور آميزه: بنزين موتور

 .شود درجه آرام سوزي آن، برخي از تركيبات آلي به آن اضافه ميهاي متفاوت كه براي  افزايش    نسبت
هاي هواپيما همانطور كه از نامشان پيداسـت، بـراي سـوخت موتورهـاي      سوخت: هاي هواپيما سوخت

مواد سازنده آنها همان نفـت اسـت كـه بـا اضـافه      . روند و داراي انواع مختلف هستند هواپيما به كار مي
هـا، بـراي    د ممانعت كننده از ايجاد زنگ خـوردگي و كـاهش ميـزان ناخالصـي    كردن مواد افزودني مانن

 .گردد سوخت موتورهاي هواپيما، مناسب مي
گاز مايع مخلوطي است از پروپان و بوتان نرمال كه در اثر شرايط محـيط و مصـرف، نسـبت    : گاز مايع

پوند بر اينچ مربع به  100-110يابد و در تحت فشاري حدود  حجمي اين دو ماده در مخلوط تغيير مي
 .آيد صورت مايع در مي

معمـوالً بـه   ) هـا  پمپ بنـزين (ي مواد نفتي  هاي عرضه هايي كه در جايگاه مكان :مخازن مواد سوختي
هاي نفتي شامل بنزين، بنزين سوپر، نفـت گـاز و    صورت دفني در زير زمين قرار گرفته است و فرآورده

هـا   هاي نفتـي، حمـل گرديـده و در ايـن مكـان      پخش فرآوردهكش از مبادي  نفت سفيد كه توسط نفت
 .گردد تخليه مي

عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه طبق روش پذيرش متقاضـيان گـاز پـس از     :مشترك گاز
هاي متعلقه، مشخصاتش در دفتر پـذيرش اشـتراك    تحويل مدارك مورد نظر و پرداخت حقوق و هزينه

 .اختصاص يافته باشد ثبت شده و شماره اشتراك به وي
پذيري  گردد كه جريان گاز آنها پس از طي مراحل اشتراك به مشتركيني اطالق مي: مصرف كننده گاز

 .اندازي شده باشد راه
به خطوطي كه جهت ارسال گاز از خطوط انتقال، خطوط تغذيه و شبكه تا ايستگاه  :انشعاب گاز

 گردد شود انشعاب اطالق مي اختصاصي مشترك نصب مي
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 هاي نفتي  مصرف انواع فرآورده -1-6

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ٣/٣٣ 7969911 ٢۶۵٢٢٧ مترمكعب )1(جمع

 ٠/٨٨ 126240 ١١٠٧ تن گاز مايع
 ٠ 10306 0 مترمكعب سوخت هواپيما

 ١/١٣ 1572788 ١٧٨۴١ مترمكعب بنزين معمولي

 ٠ 41069 ٠ مترمكعب بنزين سوپر
 ٧/۴٨ 100821 ٧۵۴٣ مترمكعب نفت سفيد

 ۶/٩۶ 3340274 ٢٣٢۴۴٨ مترمكعب نفت گاز

 ٠/٢۶ 2879883 ٧٣٩۵ مترمكعب نفت كوره

 ٠ 24770 ٠ مترمكعب )2(ها ساير فرآورده
 ٠ 1993 ٠ تن گوگرد 

 .استارقام مربوط به گاز مايع و گوگرد درستون جمع منظورنشده ) وزن(گيري  با توجه به واحد اندازه) 1
ها وگوگرد، فروش فرآورده توسط ناحيه مركزي مي باشد كه الزاماً  ارقام ذكرشده درستون ساير فرآورده )2

 .مصرف در محدوده ناحيه نيست به معناي
 .منطقه اصفهان - هاي نفتي ايران شركت ملي پخش فرآورده -مأخذ
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 يفروش مواد سوخت يها گاهيمخازن وتعداد جا تيظرف -2-6

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
مخازن مواد 

 سوختي
 ٣/٨۵ 675 ٢۶ مخزن تعداد

 ٣/۴٧ 29945 ١٠۴٠ مترمكعب ظرفيت 

تعداد 
 )1(جايگاه 

 ٣/۴۵ 232 ٨ عدد جمع
 ٠ 7 ٠ عدد دولتي

 ٣/۵۶ 225 ٨ عدد خصوصي

 تعداد پمپ

 ١/٢۶ 1348 ١٧ عدد بنزين
 ١/٠٣ 97 ١ عدد بنزين سوپر

 ۴/۶٨ 577 ٢٧ عدد نفت گاز

 ۶/١٣ 424 ٢۶ عدد )1(تعداد شعب فروش نفت

تعداد 
جايگاه 
CNG 

 ٢/٩ 138 ۴ عدد جمع

 ١/٧۵ 57 ١ عدد دومنظوره

 ٣/٧ 81 ٣ عدد تك منظوره
هاي سكودار  هاي اختصاصي، فروشندگي ، جايگاه)دولتي(هاي شركتي  ارقام ذكر شده شامل تعداد جايگاه) 1
 .باشد دار عرضه بنزين مي هاي اتاقك فروشندگيو 
 .درارقام ذكر شده تعداد شعب فروش نفت فعال درنظر گرفته شده است) 2

 .منطقه اصفهان -هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده -مأخذ
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كننده  تعداد شهرها و روستاهاي گازرساني شده، تعداد انشعاب، تعداد مصرف -3-6

 مصرف گاز طبيعيو مقدار 

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ٣ 100 ٣ شهر تعداد شهرهاي گازرساني شده

 ۵/٧۴ 924 ۵٣ روستا روستاهاي گازرساني شده تعداد

تعداد انشعاب
 ٠/۶٢ 41193 ٢۵۶ انشعاب جمع

 ٠/۶١ 41035 ٢۵١ انشعاب تجاري-خانگي
 ٣/١۶ 158 ۵ انشعاب صنعتي

تعداد 
 كننده مصرف

 ١/٠٨ 86549 ٩٣١ عدد خانگي
 ١/٣۵ 6080 ٨٢ عدد تجاري
 ٠/۵٧ 703 ۴ عدد صنعتي

 ٠/٩۶ 15388 ١۴٨ مكعب متر  ميليون مصرف گاز طبيعي
 منطقه اصفهان -هاي نفتي ايران  شركت ملي پخش فرآورده -مأخذ
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 تعاريف و مفاهيم
اي از سرمايه و نيروي كار بـه منظـور    مكان مشخص و ثابتي است كه در آن، مجموعه :كارگاه صنعتي

 .توليد يك يا چند محصول صنعتي بكار گرفته شده است
 وضع مالكيت كارگاه

هـا،   درصد سرمايه آنها متعلق بـه وزارتخانـه   50هايي هستند كه تمام يا بيش از  منظور كارگاه :عمومي
هـا و سـاير مؤسسـات بخـش عمـومي       ا، نهادهاي انقالب اسالمي، شـهرداري ه هاي دولتي، بانك سازمان

 .باشد مي
هايي هستند كه به صورت شركت تعاوني به ثبت رسيده و تمـام يـا    منظور كارگاه ):تعاوني(خصوصي 

 .درصد سرمايه آنها متعلق به اعضاي تعاوني باشد 50بيش از 
درصد سرمايه آنهـا متعلـق    50تمام يا بيش از  هايي هستند كه منظور كارگاه ):غيرتعاوني(خصوصي 

 .به افراد باشد
افرادي هستند كه در داخل يا خارج كارگاه به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي  ):شاغالن(كاركنان 

مالكان، شركاي (اين گروه شامل مزد وحقوق بگيران و كاركنان بدون مزد و حقوق . كنند كارگاه كار مي
 .است) اميلي بدون مزدفعال و كاركنان ف

 .دارند عبارتند از كاركناني كه در مقابل كار خود مزد وحقوق دريافت مي :مزد و حقوق بگيران
...) پول،كاال و (ها  عبارت است از مزد و حقوق و ساير پرداختي :جبران خدمات مزد و حقوق بگيران

 .به مزد وحقوق بگيران
ارگاه به صورت پول و يا كاال بـه مـزد و حقـوق بگيـران     هاي ك منظور، مجموع پرداختي :مزد و حقوق

 .است
هـا شـامل پـاداش، اضـافه كـار، هزينـه خـوراك و         اين پرداختي ...):پول و كاال و (ها  ساير پرداختي

پوشاك، هزينه اياب و ذهاب، حق اوالد، حق عائله مندي، حق ماموريت، بدي آب و هوا، سهم كارفرما از 
 .است... و بار، بليط اتوبوس و  هاي اجتماعي، خوار بيمه

 .مجوز اوليه براي ايجاد واحد صنعتي است ):موافقت اصولي(جواز تأسيس 
مجوزي است كه واحد توليدي پس از موفقيت در توليد آزمايشي محصول، موفـق   :برداري پروانه بهره

 .كند شود و سپس فعاليت خود را آغاز مي به دريافت آن مي
عبارت است از زمين، ساختمان، وسايل نقليه و همچنين وسايل و تجهيزات متعلـق   :اي اموال سرمايه

 .به كارگاه كه عمر مفيد آنها معموالً از يك سال بيشتر است
عبارت اسـت از تغييـرات ايجـاد شـده در ارزش امـوال       ):اي تغييرات اموال سرمايه(گذاري  سرمايه
ات اساسـي منهـاي ارزش فـروش يـا انتقـال امـوال       ارزش خريد يا تحصيل و هزينه تعميـر (اي  سرمايه
 .طي دوره آماري) اي سرمايه
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موادي است كه به منظور تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي به كارگـاه وارد و مصـرف شـده     :مواد اوليه

مواد اوليه ممكن است خام يا نيم ساخته باشد كه براي مراحل بعدي تكميـل و تغييـر شـكل يـا     . باشد
 .در كارگاه به مصرف رسيده است مونتاژ محصول،

بنـدي ابـزار و وسـايل كـار كـم دوام       عبارت است از ارزش مواد خام و اوليه، لوازم بسته :ها ارزش داده
 . مصرف شده، ارزش سوخت مصرف شده، آب و برق خريداري شده و پرداختي بابت خدمات صنعتي

عبارت است از مجموع ارزش كاالهاي توليد شده، دريافتي بابـت خـدمات صـنعتي،     :ها ارزش ستانده
تغييرات ارزش موجودي كاالهاي در جريان سـاخت، ارزش سـاخت يـا ايجـاد و تعميـر اساسـي امـوال        

اي توسط شاغلين كارگاه، تفاضل ارزش فروش از ارزش خريد كاالهايي كه بدون تغيير شكل بـه   سرمايه
ارزش بـرق و آب توليـد و فروختـه شـده منهـاي ارزش ضـايعات غيـر قابـل فـروش           اند، فروش رسيده

 .محصوالت توليد شده
 .ها ها منهاي ارزش داده عبارت است از ارزش ستانده :ارزش افزوده
 : قيمت توليد كننده شامل. عبارت است از ارزش كاالي توليد شده به قيمت توليد كننده :ارزش توليد

هـاي دولـت    كارگاه به اضافه ماليات غيرمستقيم و عوارض محصول، منهاي كمكقيمت كاالي توليدي  
 .است) يارانه(

عبارت از كارهاي كنتراتي، تعميرات جزئي ساختمان، ماشين آالت، تجهيزات اداري  :خدمات صنعتي 
 .اندازي كاالهاي توليد شده است  و وسايل نقليه و نصب و راه

... هـاي تجـاري و    آالت، ارتباطـات، بيمـه   ساختمان و ماشـين  ي عبارت از اجاره :خدمات غيرصنعتي 
 .است

هـاي   عوارض پرداختي عبـارت اسـت از تمـامي پرداختـي     :عوارض پرداختي و ماليات غيرمستقيم 
هاي دولتي از قبيل عوارض شهرداري، عوارض كارگاه، حق ثبت و حق صـدور   اجباري كارگاه به سازمان

تقيم، تمامي وجوهي است كه توليدكنندگان داخلي از خريداران كاالهاي منظور از ماليات غيرمس .مجوز
كنند ماننـد؛ ماليـات غيرمسـتقيم از نوشـابه هـا، سـيگار،        خود دريافت و عيناً به حساب دولت واريز مي

 ... . خاويار و  
ص گيري از سرمايه و نيـروي كـار و تخصـ    هايي هستند كه با بهره تعاوني :هاي تعاوني صنعتي شركت

هـاي مختلـف صـنعت فعاليـت      اعضا بر اساس موضوع فعاليت منـدرج در اساسـنامه اجرايـي در رشـته    
 . كنند مي

هايي هستند كه در زمينـه تـأمين و توزيـع مـواد اوليـه و       تعاوني :هاي تعاوني فرش دستباف شركت
 .هاي دستبافت و توليدات وابسته فعاليت دارند توليد انواع فرش
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 هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر فعاليت صنعتي كارگاه ارزش افزوده -1-7

 .صنعت،معدن و تجارت استانسازمان   -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استان شهرستان  واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
49 – 10  43/0 5900067 25121 ميليون ريال 

99 - 50  29/2 3504881 80346 ميليون ريال 

نفر و بيشتر 100  69/0 58954336 406749 ميليون ريال 
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هاي  تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه -2-7

 صنعتي برحسب نوع فعاليت
 سهم شهرستان استانشهرستان واحد شرح

 از كل استان 
 11/4 73 3 تعدادهامحصوالت غذايي و آشاميدني

 00/0 0 0 تعدادتوتون و تنباكومحصوالت از
 37/1 73 1 تعدادساخت منسوجات

 00/0 5   تعدادپوشاك و عمل آوردن پوست خز
 00/0 2   تعداددباغي-چرم-كيف-چمدان-كفش

 00/0 7 0 تعدادچوب و محصوالت چوبي بجز مبل
 00/0 19 0 تعدادساخت كاغذ و محصوالت كاغذي

 00/0 0 0 تعداد.انتشار و چاپ و تكثير
 00/0 21 0 تعدادكك و فرآورده هاي حاصل از نفت
 00/0 49 0 تعدادساخت مواد و محصوالت شيميايي
 47/1 68 1 تعدادمحصوالت از الستيك و پالستيك

 21/2 136 3 تعدادساير محصوالت كاني غيرفلزي
 00/0 45 0 تعدادساخت فلزات اساسي

 00/0 68   تعدادمحصوالت فلزي فابريكي
 08/2 48 1 تعدادساخت ماشين آالت و تجهيزات

 00/0 5 0 تعدادماشين آالت دفتري و حسابداري
 00/0 17 0 تعدادماشين آالت و دستگاه هاي برقي

 00/0 3 0 تعداد.راديو تلويزيون وسايل ارتباط
 00/0 8 0 تعدادابزار پزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت

 00/0 10 0 تعداد.وسايل نقليه موتوري
 00/0 4 0 تعدادساير تجهيزات حمل و نقل

 00/0 11 0 تعدادمبلمان وساير مصنوعات
 00/0 14 0 تعداد بازيافت

 00/0 1 0 تعداداستخراج ساير معادن
 00/0 0 0 تعدادكامپيوتر و فعاليت هاي مربوطه

 00/0 2 0 تعداد.استخراج كاني هاي فلزي
 .صنعت،معدن و تجارت استانسازمان   -ماخذ
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 برداري صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن برحسب نوع فعاليت هاي بهره تعداد پروانه-3-7
سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح

 از كل استان
 00/0 43 0 تعدادهامحصوالت غذايي و آشاميدني
 00/0 0 0 تعدادمحصوالت از توتون و تنباكو

 00/0 68 0 تعدادمنسوجاتساخت 
 00/0 1 0 تعدادپوشاك و عمل آوردن پوست خز

 00/0 2 0 تعداددباغي-چرم-كيف-چمدان-كفش
 00/0 4 0 تعدادچوب و محصوالت چوبي بجز مبل
 00/0 6 0 تعدادساخت كاغذ و محصوالت كاغذي

 00/0 1 0 تعداد.انتشار و چاپ و تكثير
 00/0 8 0 تعدادنفتهاي حاصل ازكك و فرآورده

 00/0 44 0 تعدادساخت مواد و محصوالت شيميايي
 28/3 61 2 تعدادمحصوالت از الستيك و پالستيك

 15/5 97 5 تعدادساير محصوالت كاني غيرفلزي
 00/0 25 0 تعدادساخت فلزات اساسي

 00/0 31 0 تعدادمحصوالت فلزي فابريكي
 00/0 37 0 تعدادساخت ماشين آالت و تجهيزات

 00/0 0 0 تعدادماشين آالت دفتري و حسابداري
 00/0 8 0 تعدادماشين آالت و دستگاه هاي برقي

 00/0 2 0 تعداد.راديو تلويزيون وسايل ارتباط
 00/0 1 0 تعدادابزار پزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت

 00/0 8 0 تعداد.وسايل نقليه موتوري
 00/50 2 1 تعدادساير تجهيزات حمل و نقل

 00/0 1 0 تعدادمبلمان وساير مصنوعات
 00/0 12 0 تعداد بازيافت

 00/0 0 0 تعداداستخراج ساير معادن
 00/0 1 0 تعدادهاي مربوطهكامپيوتر و فعاليت

 00/0 0 0 تعداد.هاي فلزياستخراج كاني
 .سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  -ماخذ
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برداري صادر شده، توسط سازمان صنايع و معادن  هاي بهره هاي صنعتي براساس پروانه كارگاهميزان اشتغال  -4-7

 برحسب نوع فعاليت

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
 از كل استان

 00/0 1081 0 نفرهامحصوالت غذايي و آشاميدني
 00/0 0 0 نفرمحصوالت از توتون و تنباكو

 00/0 1224 0 نفرساخت منسوجات
 00/0 5 0 نفر پوشاك و عمل آوردن پوست خز

 00/0 50 0 نفردباغي-چرم-كيف-چمدان-كفش
 00/0 82 0 نفرچوب و محصوالت چوبي بجز مبل
 00/0 131 0 نفرساخت كاغذ و محصوالت كاغذي

 00/0 9 0 نفرانتشار و چاپ و تكثير
 00/0 54 0 نفرهاي حاصل از نفتكك و فرآورده

 00/0 567 0 نفرمواد و محصوالت شيمياييساخت 
 39/3 708 24 نفرمحصوالت از الستيك و پالستيك

 44/6 1552 100 نفرساير محصوالت كاني غيرفلزي
 00/0 3208 0 نفرساخت فلزات اساسي

 00/0 597 0 نفرمحصوالت فلزي فابريكي
 00/0 1070 0 نفرساخت ماشين آالت و تجهيزات

 00/0 0 0 نفردفتري و حسابداريآالت ماشين
 00/0 184 0 نفرماشين آالت و دستگاه هاي برقي

 00/0 15 0 نفرراديو تلويزيون وسايل ارتباط
 00/0 36 0 نفرابزار پزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت

 00/0 77 0 نفر.وسايل نقليه موتوري
 00/100 20 20 نفرساير تجهيزات حمل و نقل

 00/0 15 0 نفرمصنوعاتمبلمان وساير
 00/0 252 0 نفر بازيافت

 00/0 0 0 نفراستخراج ساير معادن
 00/0 2 0 نفرهاي مربوطهكامپيوتر و فعاليت

 00/0 0 0 نفرهاي فلزياستخراج كاني
 .سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  -ماخذ
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برداري صادر توسط سازمان صنايع و  هاي بهره هاي صنعتي براساس پروانه گذاري كارگاه سرمايه -5-7

 معادن برحسب نوع فعاليت

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
 از كل استان

 00/0 1083189 0 ميليون ريالهامحصوالت غذايي و آشاميدني
 00/0 0 0 ميليون ريالمحصوالت از توتون و تنباكو

 00/0 996745 0 ميليون ريالساخت منسوجات
 00/0 1500 0 ميليون ريالعمل آوردن پوست خزپوشاك و

 00/0 24690 0 ميليون ريالدباغي-چرم-كيف-چمدان-كفش
 00/0 47000 0 ميليون ريال چوب و محصوالت چوبي بجز مبل

 00/0 222418 0 ميليون ريالساخت كاغذ و محصوالت كاغذي
 00/0 15000 0 ميليون ريالانتشار و چاپ و تكثير

 00/0 71687 0 ميليون ريالهاي حاصل از نفتفرآوردهكك و 
 00/0 2753110 0 ميليون ريال ساخت مواد و محصوالت شيميايي
 96/10 742871 81440 ميليون ريال محصوالت از الستيك و پالستيك
 84/19 1788606 354800 ميليون ريالساير محصوالت كاني غيرفلزي

 1237320600/0 0 ميليون ريالساخت فلزات اساسي
 00/0 1111985 0 ميليون ريالمحصوالت فلزي فابريكي

 00/0 611542 0 ميليون ريالساخت ماشين آالت و تجهيزات
 00/0 0 0 ميليون ريالآالت دفتري و حسابداري ماشين

 00/0 76418 0 ميليون ريالماشين آالت و دستگاه هاي برقي
 00/0 7120 0 ميليون ريالراديو تلويزيون وسايل ارتباط

 00/0 12000 0 ميليون ريال ابزار پزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت
 00/0 48448 0 ميليون ريال.وسايل نقليه موتوري

 00/0 27589 0 ميليون ريالساير تجهيزات حمل و نقل
 00/0 8000 0 ميليون ريالمبلمان وساير مصنوعات

 00/0 258882 0 ميليون ريال بازيافت
 00/0 0 0 ميليون ريالاستخراج ساير معادن

 00/0 1 0 ميليون ريالهاي مربوطهكامپيوتر و فعاليت
 00/0 0 0 ميليون ريالهاي فلزياستخراج كاني

 .سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  -ماخذ



  6262    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 هاي تعاوني فعال صنعتي مشخصات عمومي شركت -6-7

 .اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي  -ماخذ
 
 

 
 هاي تعاوني فرش دستبافت مشخصات عمومي شركت -7-7

 .اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي -ماخذ
 
 
 
 

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان

13/2 282 6 عدد كارگاه  

55/0 7094 39 نفر عضو  

37/1 2417 33 نفر شاغالن  

ميليون سرمايه
51/0 78570 402 ريال  

00/0 1 0 عدد اتحاديه  

 استانشهرستان واحد شرح
 شهرستانسهم 

 از استان

00/0 42 0 عدد كارگاه  

00/0 021735 نفر عضو  

00/0 0550 نفر شاغالن  

ميليون سرمايه
 ريال

0 6066 00/0  

00/0 1 0 عدد اتحاديه  
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 و مفاهيم فتعاري
به آخرين رشته خط لوله اي كه از لوله توزيع آب منشعب و به محل مصرف آب متصل  :انشعاب آب

 .گردد شود، انشعاب آب اطالق مي مي
اي از خطوط انتقال و  بيشترين نقاط توليد و مناطق مصرف برق كشوركه با شبكه :شبكه سراسري

از طريق اين شبكه امكان . شود اند شبكه سراسري خوانده مي هاي فشار قوي به هم پيوسته ايستگاه
صدور برق به خارج از كشور نيز از طريق همين شبكه . مبادله انرژي بين مناطق زير پوشش وجود دارد

 .گيرد انجام مي
عبارت است از انرژي برق مصرف شده در يك دوره زماني معين توسط تجهيزات و  :مصرف داخلي

رماتورهاي وابسته به مولد و نيز روشنايي تلفات ترانسفو. آالت مستقر در داخل نيروگاه ماشين
اين كميت برحسب كيلووات . شود هاي مختلف نيروگاه جزو مصرف داخلي نيروگاه محسوب مي قسمت

 . گردد ساعت يا مگاوات ساعت بيان مي
عبارت است از مقدار انرژي برق فروخته شده به مشتركين مختلف  :فروش يا مصرف انرژي برق

  .جهت مصارف گوناگون
هايي كه انرژي برق توليد شده را با  عبارت است از مجموعه مدارهاي نصب شده بر روي پايه :خط

 . كنند به نقاط مصرف منتقل مي) ايستگاه(يا تبديل ولتاژ ) نيروگاه(ولتاژهاي متفاوت از يك نقطه توليد 
براي ايران (اي باال خطي است كه انرژي برق توليد شده را به طور كالن با ولتاژه :خط انتقال نيرو

 .دهد از خود عبور مي) كيلو ولتي 230و  400
كيلو ولت به  132و  66، 63ژي برق توليد شده را با ولتاژهايخطي است كه انر :خط فوق توزيع نيرو

كيلو ولتي گاهي بسته به نوع وظيفه و  132دهد خطوط  اي از خود عبور مي منظور برق رساني ناحيه
 .شوند بندي مي دارند، جزو خطوط انتقال نيرو طبقه عملكردي كه به عهده

عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار  :مشترك برق
 . شوند كنندگان خانگي، عمومي، تجاري، كشاورزي و صنعتي شامل اين تعريف مي شده باشد، مصرف
گيرد و صرفاً جهت به كار  در اختيار خانوارها قرار مي قسمتي از برق توليدي است كه :مصارف خانگي

 .رود انداختن وسايل و تجهيزات متعارف برقي در واحدهاي مسكوني به كار مي
ها و  هاي ساختماني، شهرك ها و مجموعه عبارت است از مصارف اشتراكي بلوك :مصارف عمومي

اي باشد  كه داراي انشعاب جداگانههاي محصور، در صورتي  همچنين روشنايي معابر اختصاصي شهرك
 .باشد هاي مسكوني آنها بيش از مصارف عمومي آنها مي هايي كه مصارف برق مجموعه و پادگان

هاي آبياري در امركشاورزي  منظور، قسمتي از انرژي برق است كه براي مصرف پمپ: مصارف كشاورزي
 .شود استفاده مي
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قدرت . گيرد كه در اختيار واحدهاي صنعتي قرار ميقسمتي از برق توليدي است  :مصارف صنعتي 

كيلو وات است و صرفاً براي توليد محصوالت صنعتي و  40درخواستي هر يك از اين واحدها، بيش از 
 .رود آالت مربوطه به كار مي براي استفاده ماشين

ن تعرفه گردد مشمول اي هايي كه عموماً براي محل كسب و تجارت داير مي انشعاب:مصارف تجاري
ضمناً مصارف انشعاباتي كه با هيچ يك از بندهاي اين ماده مطابقت ندارند مشمول تعرفه . شوند واقع مي

بهاي برق مصارف اشتراكي انشعابات تجاري نيز با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت . باشند تجاري مي
 شوند مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6565    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 انشعاب فاضالب در نقاط شهريطول شبكه جمع آوري و تعداد  -1-8

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

64/0 6250 40 كيلومتر آوري طول شبكه جمع  

27/0 524404 1400 تعداد انشعاب   

 .شركت آب و فاضالب استان  -ماخذ
 
 
 
 

 هاي برق روستاهاي برق رساني شده مشخصات شبكه -2-8

 استان شهرستان واحد شرح
شهرستان سهم 

 از استان

77/10 1672 180 تعداد روستا  

29/4 25136 10783 تعداد مشتركين برق خانگي  

04/16 3990 640 كيلومتر شبكه فشار متوسط  

45/3 5821 201 كيلومتر شبكه فشار ضعيف  

85/3 3455 133 تعداد ترانسفورماتور  

24/4 448 19 ولت آمپر مگا ظرفيت ترانسفورماتورها  

 .شركت توزيع برق استان و شهرستان -ماخذ
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 تعداد انشعاب مشتركين و مقدار فروش آب-3-8

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 خانگي
06/1 997218 10611 تعداد انشعاب كل  

27/1 3082 390 تعداد مشتركين جديد  

91/0 262196 2378 هزار مترمكعب فروش  

مصارف 
 عمومي

11/1 28624 317 تعداد كل انشعاب  

36/5 1864 100 تعداد مشتركين جديد  

15/1 28988 333 هزار مترمكعب فروش  

توليدي 
و تجاري

16/1 76997 895 تعداد انشعاب كل  

77/0 5315 41 تعداد مشتركين جديد  

77/1 20299 360 هزار مترمكعب فروش  

فضاي 
 سبز

60/4 630 29 تعداد انشعاب كل  

00/0 16 0 تعداد مشتركين جديد  

86/1 1290 24 هزار مترمكعب فروش  

 شركت سهامي آب منطقه اي استان  -ماخذ
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 مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف -4-8

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

95/0 3229013 30826 وات ساعت مگاو خانگي  

78/0 862447 6434 وات ساعت مگاو عمومي  

81/4 2773538 133391 وات ساعت مگاو كشاورزي  

60/0 4446549 26508 وات ساعت مگاو صنعتي  

64/0 762999 4902 وات ساعت مگاو تجاري  

61/1 242375 3910 وات ساعت مگاو روشنايي معابر  

60/0 46058 276 وات ساعت مگاو هاي موقت برق  

 .شركت توزيع برق استان و شهرستان -ماخذ
 
 

 )كيلومتر(طول انواع خطوط انتقال نيروي برق  -5-8

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 
 از كل استان

 خط انتقال نيرو
 0 1047 0 كيلومتر كيلوولت400

 70/18 1032 193 كيلومتر كيلوولت230

 38/5 2250 121 كيلومتر كيلوولت63 خط فوق توزيع

 .اي اصفهان شركت برق منطقه  -ماخذ
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 تعاريف و مفاهيم
فضايي است محصور، ثابت و مستقل كه تمام يا قسمتي از آن مسقف بوده و براي سكونت و  :ساختمان

 4يا فعاليت اقتصادي ساخته شده است، به شرط آن كه مساحت زيربناي قسـمت مسـقف آن حـداقل    
 .مترمربع باشد

عبارت است از مساحت قطعه زمين ملكي كه ساختمان در آن ايجـاد يـا تجديـد بنـا      :مساحت زمين
 .شود

عبارت است از مجموع سطح زيربناي كليه طبقات اعم از زيرزمين، طبقه  :سطح كل زير بناي طبقات
 .طبقه، طبقه اول و بقيه طبقات همكف، نيم

شود و چه در مرحله تكميـل   ني ميبي هزينه ساختمان چه در مرحله شروع كه پيش :هزينه ساختمان
هاي نقشه ساختمان، نظـارت مهندسـي، پروانـه سـاختمان،      شود شامل هزينه كه رقم واقعي گزارش مي

ي تأسيسات حرارت مركزي،  مصالح ساختمان، وسايل و ابزار كار، مزد كارگر، حق الزحمه معمار، هزينه
 .شود هزينه ساختمان منظور نمي ارزش زمين، در. باشد روشنائي، آب و فاضالب و غيره مي

فضايي است مشتمل بر حداقل يك اتاق و معموالً يك آشپزخانه و يك توالت  :واحد مسكوني معمولي
دهد و داراي ورودي اختصاصي به خيابان، كوچه، راه پلـه   كه تمام يا قسمتي از ساختمان را تشكيل مي

دن، دور هم نشستن و خوابيدن، توسط يـك  واحد مسكوني به منظور غذا خور. يا راهروي مشترك است
در سرشماري عمومي نفوس ومسكن به واحدهاي مسكوني با . گيرد يا چند خانوار مورد استفاده قرار مي

شوند واحـد مسـكوني    ساخته مي...) آجر، سيمان، سنگ، چوب و (الذكركه از مصالح سخت  تعريف فوق
 .معمولي اطالق شده است

متـر ارتفـاع    2متـر مربـع مسـاحت و     4اخل واحد مسكوني است كه حداقل فضايي مستقل در د :اتاق
شـود   يادآور مـي . شوند آشپزخانه، حمام، طويله و كاهداني به هر صورت، اتاق محسوب نمي. داشته باشد

 . آشپزخانه با مشخصات مزبور در سرشماري عمومي نفوس و مسكن اتاق منظور شده است
كنـي،   پي(  هايي است كه در ارتباط با مراحل مختلف ايجاد ساختمان كليه فعاليت :فعاليت ساختماني

كـاري،   ريزي، شناژبندي، برپا كردن اسكلت بنا، سـاخت بنـا، نصـب تأسيسـات و تجهيـزات، كاشـي       پي
هـاي   گيرد، همچنين تعميرات اساسي و جزئي در ساختمان صورت مي...) كشي و  روكاري، نقاشي، سيم

هاي آب،  سمت جديد، تعويض يا تعمير تأسيسات و تجهيزات، تعمير لولهساخت يك طبقه يا ق(موجود 
فعاليـت  ...) گيري و ايزوالسيون بام، تجديد نقاشي و كاغذ ديواري، تعمير محوطـه و   گاز و فاضالب، لكه

 . شود ساختماني محسوب مي
ريـزي،   ، پـي كنـي  هاي مربوط به مراحل مختلف ايجاد ساختمان ماننـد پـي   فعاليت :ايجاد بناي جديد

مشروط بر آن كه براي اولين بار در يك زمين صـورت  ... شناژبندي، برپا كردن اسكلت بنا، ساخت بنا و 
 .شود گيرد، ايجاد بناي جديد در نظر گرفته مي



  7070    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
هاي مربوط به مراحل مختلف ايجاد ساختمان در قطعه زميني كه قبالً بنـايي   انجام فعاليت :تجديد بنا

براي ايجاد ساختمان جديد تخريب شـده اسـت، بـه عنـوان فعاليـت سـاختماني        در آن وجود داشته و
 .شود تجديد بنا محسوب مي

هاي موجود صورت گيـرد و موجـب    هاي ساختماني كه در ساختمان آن نوع فعاليت :تعميرات اساسي
عـداد  شود، ماننـد افـزايش ت   افزايش كارايي و عمر ساختمان شود، به عنوان تعميرات اساسي منظور مي

كشي، تعمير اساسي يـا تعـويض    كشي يا لوله طبقات، واحد مسكوني، اتاق يا سطح زير بنا، تعويض سيم
هاي مهم سيستم آب و فاضالب و ساير تأسيسات ساختمان، نقاشي مجدد، روكش مجـدد بـام و    قسمت

.... 
اساسي را ندارد منظور از تعميرات جزئي آن نوع تعميراتي است كه ويژگي تعميرات   :تعميرات جزئي

 ....گيري بام، رفع نقايص كوچك سيستم آب و فاضالب و ساير تأسيسات و  مانند لكه
الـذكر   هـاي فـوق   هاي ساختماني كه در زمره فعاليت آن گروه از فعاليت :هاي ساختماني ساير فعاليت

 .سازي زمين مانند آماده. شوند هاي ساختماني منظور مي نيستند به عنوان ساير فعاليت
 . جمعيت -2رجوع كنيد به تعاريف و مفاهيم فصل  :خانوار
 . كشاورزي، جنگلداري و شيالت -4رجوع كنيد به تعاريف و مفاهيم فصل  :هاي تعاوني شركت
هاي تعاوني كه در زمينه تهيه زمـين و احـداث و يـا خريـد      نوعي شركت :هاي تعاوني مسكن شركت

ظور تكميل و واگذاري آن به اعضاي تحت پوشش، در قالـب  واحدهاي مسكوني آماده و نيمه تمام به من
 .كنند فعاليت مي) آزاد(هاي كارمندي، كارگري و متفرقه  تعاوني
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 هاي ساختماني برحسب نوع پروانه و بخش متقاضي تعداد پروانه -1-9

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ١/٩٣ ٢١٧٨٢ ۴٢١ عدد كل

پروانه 
احداث 
 ساختمان

 ٢/٠٠ ٢١٠٣٧ ۴٢١عدد جمع
 ١/٢۴ ٢٠٠٩۵ ٢۵٠عدد خصوصي

 ١٩/٨۴ ٨۵٢ ١۶٩عدد تعاوني
 ٢/٢٢ ٩٠ ٢عدد دولتي

پروانه 
 افزايش بنا

 00/0 ٧۴۵ ٠عدد جمع
 00/0 ٧٣٢ ٠عدد خصوصي

 00/0 ٩ ٠عدد تعاوني
 00/0 ۴ ٠عدد دولتي

 .مركز آمار ايران -ماخذ 
 
 يبرحسب نوع پروانه و بخش متقاض يساختمان يها شده در پروانه نييتع يربنايمساحت ز -2-9

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٠/٨۵ ٩٠٨۶٣٧۵ ٧٧١٧٩ مترمربع كل

پروانه 
احداث 
 ساختمان

 ٠/٨۶ ٨٩٧۵٣٧۴ ٧٧١٧٩مترمربع جمع
 ٠/۶٨ ٨۴٧٧۵١٠ ۵٧٩٢٩مترمربع خصوصي

 ٣/٩٨ ۴۵۴٢٨۶ ١٨٠٩١مترمربع تعاوني
 ٢/۶۶ ۴٣۵٧٨ ١١۵٩مترمربع دولتي

پروانه 
 افزايش بنا

 00/0 ١١١٠٠١ ٠مترمربع جمع

 00/0 ١٠٨۶٨٠ ٠مترمربع خصوصي

 00/0 ١١٣٣ ٠مترمربع تعاوني

 00/0 ١١٨٨ ٠مترمربع دولتي

 .مركز آمار ايران -ماخذ
 



  7272    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
هاي ساختماني صادر شده برحسب  پروانهتعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در  -3-9

 نوع پروانه و بخش متقاضي در نقاط شهري

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٠/٩٩ ۶٠۴۵٧ ۶٠١ عدد كل

پروانه 
احداث 
 ساختمان

 ١/٠١ ۵٩۵٨۶ ۶٠١عددجمع
 ٠/٧٧ ۵۵۶٣۶ ۴٢٨عددخصوصي

 ۴/۵٩ ٣٧٢٢ ١٧١عددتعاوني
 ٠/٨٨ ٢٢٨ ٢عدددولتي

پروانه 
 افزايش بنا

 00/0 ٨٧١ ٠عددجمع
 00/0 ٨۵٩ ٠عددخصوصي

 00/0 ٩ ٠عدد تعاوني

 00/0 ٣ ٠عدددولتي
 .مركز آمار ايران  -ماخذ

 
هاي احداث ساختمان برحسب وضعيت زمين  ها و مساحت زمين در پروانه تعداد پروانه -4-9

 در نقاط شهري

 استان شهرستان واحد شرح
شهرستان سهم

 از استان

 ٢/٠٠ ٢١٠٣٧ ۴٢١ عددپروانه جمع
 ١/۵۵ ۶٧٣۵٠٣١ ١٠۴٢۴۵ عددمساحت

 ٢/٢۶ ١٨٢٧۶ ۴١٣ عددپروانه زمين باير
 ١/٧٢ ۵٩٢٧٩۴٠ ١٠٢١٢٣ عدد مساحت

باغ يا 
 مزرعه

 ٠/٧٢ ١٣٨ ١ عددپروانه
 ٠/٢٧ ١٣٠٢۶٨ ٣۵٠ عددمساحت

ساختمان
 تخريبي

 ٠/٢٧ ٢۶٢٣ ٧ عددپروانه
 ٠/٢۶ ۶٧۶٨٢٣ ١٧٧٢ عددمساحت

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
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هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا برحسب تعداد طبقات  تعداد پروانه -5-9
 در نقاط شهري

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٢/٠٠ ٢١٠٣٧ ۴٢١ عدد جمع

 ۵/٠٣ ۵٠۵٢ ٢۵۴ عدد يك طبقه
 ١/٨٢ ٨٠٨٩ ١۴٧ عدد دو طبقه
 ٠/۴۴ ۴٣١٧ ١٩ عدد سه طبقه

 ٠/٠٧ ١۴٠١ ١ عدد چهار طبقه
 ٠/٠٠ ٢١٧٨ ٠ عدد پنج طبقه و بيشتر

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
 
هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا برحسب نوع مصالح  تعداد پروانه -6-9

 عمده در نقاط شهري

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٢ ٢١٠٣٧ ۴٢١ عدد كل

 ٠/٧٣ ١١٠٣ ٨ عدد اسكلت فلزي
 ٢/٣ ١٧٨٩٣ ۴١٢ عدد بتن آرمه

 ساير

 ٠/٠۵ ٢٠۴١ ١عدد جمع
 ٠/٠۵ ٢٠۴٠ ١عدد آجر و آهن
 ٠ ١ ٠عدد آجر و چوب

 ×× ٠ ٠عدد بلوك سيماني
 ×× ٠ ٠عدد ساير

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
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شده براي احداث بنا برحسب نوع استفاده هاي ساختماني صادر  تعداد پروانه-7-9

 در نقاط شهري

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 00/2 ٢١٠٣٧ ۴٢١ عدد جمع

 ٢/٠۵ ١٨٩٠۵ ٣٨٨ عدد مسكوني
 ٣/٣۴ ٨٩٧۵٣٧۴ ٢١ عدد مسكوني و كارگاه، توأم

 ٠/۶١ ٨٠۴٩٢٨٠ ٧ عدد بازرگاني
 ١/٨۴ ٣٢۵٨۵٧ ۴ عدد صنعتي
 ۵/۵۶ ٢٢٣١۴٣ ١ عدد آموزشي
 00/0 ١۴٠٨٧۵ ٠ عدد و درماني بهداشتي

 00/0 ٣١٠٠۵ ٠ عدد ساير

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
 

 هاي احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهري مساحت زمين در پروانه -8-9

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ١/۵۵ ۶٧٣۵٠٣١ ١٠۴٢۴۵ مترمربع جمع

 ١/٧٩ ۴۶٣١٣۴٩ ٨٢٩٧٩ مترمربع مسكوني
 ١/٩٢ ١۵٢٨٣٩ ٢٩۴٠ مترمربع مسكوني و كارگاه، توأم

 ٠/۵٢ ١۴٠٢۶٠ ٧٣٢ مترمربع بازرگاني
 ٢/١٢ ٨٠١٣٣۶ ١٧٠٠۴ مترمربع صنعتي
 ١/۴٠ ۴٢١٢۴ ۵٩٠ مترمربع آموزشي

 ٠/٠٠ ٢١٨٢١ ٠ مترمربع بهداشتي و درماني
 ٠/٠٠ ٩۴۵٣٠٢ ٠ مترمربع ساير
 .مركز آمار ايران  -ماخذ
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 هاي احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهري مساحت زيربنا در پروانه -9-9

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٠/٨۶ ٨٩٧۵٣٧۴ ٧٧١٧٩ مترمربع جمع

 ٠/٨۶ ٨٠۴٩٢٨٠ ۶٨٩۴٣ مترمربع مسكوني
 ١/٧٩ ٣٢۵٨۵٧ ۵٨٢٨ مترمربع مسكوني و كارگاه، توأم

 ٠/۴٣ ٢٢٣١۴٣ ٩٧٠ مترمربع بازرگاني
 ٠/٩١ ١۴٠٨٧۵ ١٢٨۵ مترمربع صنعتي
 ٠/۴٩ ٣١٠٠۵ ١۵٣ مترمربع آموزشي

 ٠/٠٠ ۴٣٩٧٢ ٠ مترمربع بهداشتي و درماني
 ٠/٠٠ ١۶١٢۴٢ ٠ مترمربع ساير
 .مركز آمار ايران  -ماخذ

 
برحسب هاي احداث ساختمان  تعداد واحد مسكوني تعيين شده در پروانه -10-9

 نوع استفاده در نقاط شهري

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ١/٠١ ۵٩۵٨۶ ۶٠١ عدد جمع

 ٠/٩۵ ۵٧۴٣٩ ۵۴٧ عدد مسكوني
 ٢/٢٩ ١٧٩۴ ۴١ عدد مسكوني و كارگاه، توأم

 ٣/١۶ ٢۵٣ ٨ عدد بازرگاني
 ۴/۴٩ ٨٩ ۴ عدد صنعتي
 ١١/١١ ٩ ١ عدد آموزشي

 ×× ٠ ٠ عدد بهداشتي و درماني
 00/0 ٢ ٠ عدد ساير
 .مركز آمار ايران  -ماخذ
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 هاي احداث ساختمان مسكوني برحسب مساحت زمين در نقاط شهري تعداد پروانه -11-9

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٢/٠۵ ١٨٩٠۵ ٣٨٨ عدد جمع

 ٠/١۴ ٧٠٧ ١ عدد مترمربع و كمتر 100
 ٠/١۴ ٢٩١٠ ۴ عدد مترمربع ۱۰۱‐۱۵۰
 ٣/١ ٧٣۶٣ ٢٢٨ عدد مترمربع ۱۵۱‐۲۰۰
 ١/٨٩ ۴١١٨ ٧٨ عدد مترمربع ۲۰۱‐۲۵۰
 ٢/٧٧ ١٧۶٩ ۴٩ عدد مترمربع ۲۵۱‐۳۰۰
 ١/٩٢ ١۴٠۵ ٢٧ عدد مترمربع ۳۰۱‐۵۰۰

 ٠/١۶ ۶٣٣ ١ عدد مترمربع و بيشتر 501
 .مركز آمار ايران  -ماخذ

 
 

 برحسب مساحت زيربنا در نقاط شهريهاي احداث ساختمان مسكوني  تعداد پروانه -12-9

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ٢/٠۵ ١٨٩٠۵ ٣٨٨ عدد جمع
 ۴/٨٣ ١۴٠٧ ۶٨ عدد مترمربع و كمتر 100

 ۶/٣٧ ٢٨٢۴ ١٨٠ عدد مترمربع ۱۰۱‐۱۵۰
 ١/٣٣ ٢٠٣٢ ٢٧ عدد مترمربع ۱۵۱‐۲۰۰
 ٠/٨۴ ٢٧٢٢ ٢٣ عدد مترمربع ۲۰۱‐۲۵۰
 ١/۴٩ ٢۴٩٠ ٣٧ عدد مترمربع ۲۵۱‐۳۰۰
 ١/١٩ ۴٠٢١ ۴٨ عدد مترمربع ۳۰۱‐۵۰۰

 ٠/١۵ ٣۴٠٩ ۵ عدد مترمربع و بيشتر 501
 .مركز آمار ايران  -ماخذ
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هاي احداث ساختمان مسكوني برحسب تعداد طبقات در نقاط  تعداد پروانه -13-9
 شهري

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ٢/٠۵ ١٨٩٠۵ ٣٨٨ عدد جمع

 ۵/٧۴ ۴٢۶٨ ٢۴۵ عدد طبقه 1
 ١/٧٨ ٧۴١۴ ١٣٢ عدد طبقه 2
 ٠/٢٨ ٣٩١٨ ١١ عدد طبقه 3
 00/0 ١٢٨۴ ٠ عدد طبقه 4

 00/0 ٢٠٢١ ٠ عدد طبقه  و بيشتر 5

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
 
 

 برحسب مصالح عمده ساختمان يتعداد پروانه احداث ساختمان مسكون -14-9

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٢/٠۵ ١٨٩٠۵ ٣٨٨ عدد كل

 ٠/۵٧ ٨٧۵ ۵ عدد اسكلت فلزي
 ٢/٣٨ ١۶١٢۶ ٣٨٣ عدد بتن آرمه

 ساير

 00/0 ١٩٠۴ ٠عدد جمع

 00/0 ١٩٠٣ ٠عدد آجر و آهن

 00/0 ١ ٠عدد آجر و چوب

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
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 يبرحسب تعداد واحد مسكون يتعداد پروانه احداث ساختمان مسكون -15-9

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 ٢/٠۵ ١٨٩٠۵ ٣٨٨عدد جمع
 ۴/۵١ ۵۴٠۵ ٢۴۴عدديك واحد
 ١/۶۵ ٧٨۶۵ ١٣٠عدددو واحد
 ٠/۴٨ ٢٧٠۴ ١٣عددسه واحد

 ٠/١١ ٩٠۴ ١عددچهار واحد
 00/0 ٢٠٢٧ ٠ عددپنج واحد و بيشتر

 .مركز آمار ايران  -ماخذ
 

 مسكن فعال يتعاون يها شركت يمشخصات عموم -۱۶-9
سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح

 از استان

 ١/٣٧ ۵١٢ ٧ عدد تعداد
 ١/۴٨ ٩٨١١٠ ١۴۵٣نفر عضو

 ٠/۵ ۵٩۶٢ ٣٠نفر شاغالن
 ٢/٢۶ ٣۴١٧٨۵ ٧٧٣٧ميليون ريال سرمايه

 00/5 ٢٠ ١ عددتعداد اتحاديه
 .مركز آمار ايران  -ماخذ

 
 استان برحسب نوع استفاده يواگذار شده توسط سازمان مسكن و شهرساز يها نيزم -۱۷-9

 استانشهرستان واحد شرح
سهم 

شهرستان از 
 استان

احداث واحد 
 مسكوني

 ٠/٣٩ ۴٨٨۴ ١٩عددتعداد واحد
تعدادقطعه

 زمين
 ١١ قطعه

٢٧۶ 
٣/٩٩ 

 ٠/٧٧ ٢٩۴٣٨۶ ٢٢٧٧مترمربعمساحت زمين

احداث واحد 
 غيرمسكوني

 ٣/٧٩ ۴٢٢ ١۶عددتعداد واحد
 ٨/٩۴ ١٧٩ ١۶قطعهتعدادقطعه زمين
 ۶٢۶٣٧٧٢٠/٩٨ ۶١٣۴١مترمربعمساحت زمين
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 .مركز آمار ايران -مأخذ

 تعاريف و مفاهيم 
فروشي، رستوران و  فروشي، عمده خرده(مكان ثابتي براي انجام فعاليت اقتصادي  :كارگاه بازرگاني

 .باشد منظم و مستمر مي به طور) هتلداري
كاالهـاي نـو يـا    ) فروش بدون تغييـر شـكل  (فروشي عبارت است از فروش مجدد  عمده :فروشي عمده

فروشان يا به كساني كه  كنندگان صنعتي، تجاري، ادارات و ساير عمده فروشان، مصرف مستعمل به خرده
 . كنند ها عمل مي يا شركتالتجاره براي اين گونه اشخاص  به عنوان دالالن خريد و فروش مال

كاالهـاي نـو يـا    ) فروش بدون تغييـر شـكل  (فروشي عبارت است از فروش مجدد  خرده :فروشي خرده
هـاي   هـا، فروشـگاه   مستعمل به عموم مردم براي مصرف شخصي يـا اسـتفاده خـانگي از طريـق مغـازه     

 . اي حراج و غيرهه هاي مصرف، سالن گردها، تعاوني ها و دوره ها، دستفروش اي، دكه زنجيره
 .كشاورزي، جنگلداري و شيالت-4رجوع كنيد به تعريف و مفاهيم فصل  :شركت تعاوني

شود كه فعاليت عادي اقتصادي آنهـا بـر    ها اطالق مي به آن دسته از تعاوني :هاي تعاوني فعال شركت
 .اساس يك روند مناسب و منطبق با اساسنامه مورد عمل ادامه دارد

هايي هستند كه با اسـتفاده از سـرمايه، نيـروي كـار، مهـارت و       تعاوني :خدماتي شركت هاي تعاوني
هاي تعـاوني   پردازند و شامل انواع شركت تخصص اعضاي تعاوني، به عرضه خدمات مورد نياز جامعه مي

اي،  حرفـه   و  آموزش تعليم رانندگي، آموزش آرايشگري، آموزش خيـاطي، مهـد كـودك، آمـوزش فنـي     
، ساير موارد آموزش خدماتي، پمپ بنـزين، مراكـز تفريحـي، مراكـز درمـاني، مراكـز       آموزش كشاورزي

 . باشند هنري، مراكز ورزشي و ساير خدمات مي
ها در امر تهيه و تامين مـواد   اين نوع تعاوني :هاي تعاوني تأمين كننده نياز توليد كنندگان  شركت

هاي اعضـاي تعـاوني كـه توليـد كننـده انـواع        نيازمنديآالت و ديگر  اوليه، وسايل توليد، ابزار و ماشين
 . محصوالت هستند فعاليت دارند

ها در امر تهيه و تامين انواع كاال  اين تعاوني :هاي تعاوني تأمين كننده نياز مصرف كنندگان شركت
 و لوازم مصرفي مورد نياز اعضاي تعاوني، از داخل و خارج كشور و در چارچوب مصالح عمومي و كاهش

هاي تعاوني مصرف كارمندي، مصرف كارگري، مصـرف   ها فعاليت دارند و شامل شركت ها و هزينه قيمت
 .باشند محلي، مصرف آزاد، مرزنشينان و صنوف توزيعي مي

شركت تعاوني كه موضوع فعاليت آنهـا يكسـان    7اي است با عضويت حداقل  مجموعه :تعاوني  اتحاديه
 .تشكيل و ثبت شودباشد و براساس قانون بخش تعاون 

هـاي   هـا و اتحاديـه   درصد از درآمـد شـركت   20ساالنه  :هاي تعاوني روستايي ذخايرقانوني اتحاديه
 . شود تعاوني روستايي، به نام ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم، منظور مي

واردات شامل كليه كاالهايي است كه به طور مستقيم براي مصرف قطعي يا تغييـر شـكل بـه     :واردات
كاالهايي در جـداول  . شود نظور صدور يا مصرف قطعي، به كشور وارد و از گمركات كشور ترخيص ميم
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با انتقال ارز از طريـق  : هاي شوند كه نحوه ورود آنها مبتني بر يكي از شيوه آمار واردات كشور منظور مي

وري و  انتقال ارز، پيله سيستم بانكي، واردات در مقابل صادرات، مبادالت مرزي، پاياپاي قراردادي، بدون
 .باشد هاي مشترك مرزي مي واردات از طريق بازارچه

 : اند واردات نامبرده در زير جزو آمار واردات منظور نشده
ام خـرداد مـاه    قـانون امـور گمركـي مصـوب سـي      37هاي قانوني سياسي مندرج در ماده  معافيت -الف

1350. 
 . و واردات موقت ، انتقالي)مرجوعي( كاالهاي ترانزيت خارجي، صادراتي برگشتي -ب
 .اسباب و لوازم شخصي مستعمل كه مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني نباشند -ج
 .سوخت و روغن وسايل نقليه زميني و هوايي -د
قانون امور گمركي كه با  37ماده  6لوازم خانه مستعمل ايرانيان مقيم خارج يا خارجيان موضوع بند  -ه

 . شوند خيص ميپته تر
 .باشند ها و مراكزي كه مشمول معافيت گمركي مي كاالهاي اهدايي به سازمان -و
 .قانون 31كاالهاي همراه مسافر موضوع ماده  -ز

صادرات شامل صدور  قطعي كليه كاالهايي است كه در داخل كشور توليد شده و يا به صورت : صادرات
قطعات جداگانه به كشـور وارد شـده و پـس از تغييـر شـكل يـا       مواد اوليه و يا كاالهاي نيمه ساخته يا 
شـوند كـه    كاالهايي در جداول آمار صادرات كشور منظـور مـي  . مونتاژ، به طور قطعي صادر شده باشند
 : هاي زير باشد نحوه صدور آنها مبتني بر يكي از شيوه

بادالت مرزي، پاياپاي قراردادي، با انتقال ارز از طريق سيستم بانكي، صادرات قطعي به منظور واردات، م
 . هاي مشترك مرزي وري و صادرات از طريق بازارچه پيله

 : اند صادرات نامبرده در زير جزو آمار صادرات منظور نشده
 .صادرات موقت -الف
 .كابوتاژ -ب
 . سوخت و روغن وسايل نقليه زميني و هوايي -ج
 .قانون 32كاالهاي همراه مسافر موضوع ماده  -د
گردند و توسط شركت ملي نفت و شركت  ضمن صادرات موارد زير در صادرات غيرنفتي منظور نمي در

 :باشد ملي گاز ايران صادر و تابع مقررات خاص خود مي
 نفت خام -الف
 گاز طبيعي -ب
 نفت كوره -ج
 نفت سفيد -د
 )گازوييل(نفت گاز  -ه
 ميعانات گازي -و
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 ي يعني قيمت كاال به اضافه هزينه )C.I.F(اس ارزش سيف ارزش كاال در واردات بر اس: ارزش كاال

هاي تعيين شده از طرف كميسيون  بيمه و حمل آن تا مقصد و در صادرات عبارت است از ارزش
يعني قيمت كاال در نقطه بارگيري  )F.O.B(گذاري مركز توسعه صادرات كه بر مبناي ارزش فوب  نرخ

 .شود و تحويل روي كشتي تعيين مي
اي از سرمايه و نيروي  مكان مشخص و ثابتي است كه در آن، مجموعه :كارگاه صرف غذا و نوشيدني

 .كار به منظور تهيه غذا و نوشيدني به كار گرفته شده باشد
واحدي است مخصوص اقامت و يا پذيرايي، براي استفاده مسافران، كه به قصد انتفاع : تأسيسات اقامتي

هـاي مربـوط و يـا مجـوز وزارت      تأسيساتي و تجهيزاتي، طبق آيـين نامـه   و بر اساس ضوابط ساختماني
فرهنگ و ارشاد اسالمي ايجاد شده، و از نظر كيفيت ارائه خدمات و رعايت مقررات، تحت نظـارت ايـن   

 .وزارتخانه باشد
تأسيسات اقامتي برحسب وضـعيت سـاختماني، تأسيسـاتي و تجهيزاتـي و       :درجه تأسيسات اقامتي

 5لـوكس يـا   : درجـه  5كنند و بر اساس مقررات خاص هرگروه از آنها، به  ماتي كه عرضه ميكيفيت خد
 . شوند ستاره و يك ستاره تفكيك مي 2ستاره،  3ستاره،  4ستاره، 

هايي كه ظرف مدتي معين در هر موسسه اقامتي، بـراي   ها يا تخت به جمع كل اتاق: تعداد اتاق و تخت
 .شود برداري باشد، برحسب مورد، تعداد اتاق و تعداد تخت اطالق مي استفاده مسافران آماده بهره
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 هاي تعاوني فعال تامين نياز توليدكنندگان  مشخصات عمومي شركت -1-10

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 هاي تعاوني فعال تامين نياز توليد كنندگان شركت
 97/3 126 5 تعداد شركت تعاوني 

 52/0 16907 88 نفر عضو

 30/1 1303 17 نفر شاغالن

 29/1 80023 1029 ميليون ريال سرمايه

 0 1 0 تعداد اتحاديه

 هاي تعاوني فعال تامين نياز مصرف كنندگان شركت

 27/2 264 6 تعداد شركت تعاوني

 03/1 269549 2774 نفر عضو

 75/0 9609 72 نفر شاغالن

 38/0 422000 1597 ميليون ريال سرمايه

 0 2 0 تعداد اتحاديه

 هاي تعاوني فعال تامين نياز صنوف خدماتي شركت
 0 28 0 تعداد شركت تعاوني 

 0 2179 0 نفر عضو
 0 705 0 نفر شاغالن
 0 6719 0 ميليون ريال سرمايه
 0 1 0 تعداد اتحاديه

 .اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي –ماخذ 
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 هاي تعاوني روستايي  مشخصات عمومي شركت -2-10

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 68/2 149 4 تعداد شركت تعاوني

 61/3 239374 8641 نفر عضو 

 03/3 150067 4543 ميليون ريال سرمايه 

 65/3 25343 926 ميليون ريال ذخيره قانوني 

 سازمان تعاون روستايي استان اصفهان -مأخذ

  

 هاي تعاوني روستايي  مشخصات عمومي اتحاديه -3-10

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 85/3 26 1 تعداد اتحاديه 

 39/1 288 4 تعداد هاي تعاوني عضو شركت

 74/1 32036 559 ميليون ريال سرمايه 

 22/3 56727 1828 ميليون ريال ذخيره قانوني 

 .سازمان تعاون روستايي استان اصفهان -مأخذ

 



  8484    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 هاي تعاوني خدمات فعال مشخصات عمومي شركت -4-10

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 46/2 609 15 تعداد شركت تعاوني 

 40/2 13459 323 نفر عضو 

 98/1 4541 90 نفر شاغالن

 98/5 134921 8072 ميليون ريال سرمايه 

 0 3 0 تعداد اتحاديه 

 اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي -مأخذ

 

 هاي تعاوني فعال عمراني  مي شركتمشخصات عمو -5-10

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 63/2 38 1 تعداد شركت تعاوني

 68/1 416 7 نفر عضو 

 87/0 344 3 نفر  شاغالن 

 43/0 2587 11 ميليون ريال  سرمايه 

 اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي -مأخذ
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 تاسيسات اقامتي استان برحسب درجه، تعداد اتاق و تخت -6-10

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان –ماخذ   
 
 

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 )هتل(مهمانخانه

 27/1 79 1 تعداد جمع 

 0 1 0 تعداد پنج ستاره

 0 4 0 تعدادچهار ستاره

 0 18 0 تعدادسه ستاره

 0 22 0 تعداددو ستاره 

 45/3 29 1 تعداد يك ستاره

 0 5 0 تعداد درجه بندي نشده

 0 2728 20 تعداد اتاق 

 0 6476 36 تعداد تخت 

)مهمانپذير(مسافر خانه
 0 67 0 تعداد جمع 

 0 17 0 تعداد ممتاز  

 0 11 0 تعدادستارهسه 

 0 9 0 تعداددو ستاره 

 0 8 0 تعداديك ستاره

 0 22 0 تعداد درجه بندي نشده

 0 0870 تعداد اتاق 

 0 2643 0 تعداد تخت 
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 هاي تعاوني چند منظوره  مشخصات عمومي شركت -7-10

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/0 93 0 تعدادشركت تعاوني چند منظوره 

 00/0 35727 0 نفر  عضو 

 00/0 2587 0 نفر  شاغالن 

 00/0 98417 0 ميليون ريال سرمايه 

 كار و رفاه اجتماعياداره كل تعاون، -مأخذ
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 تعاريف و مفاهيم
اي متشكل از دو ريل موازي كـه توسـط اتصـاالت و ادوات اختصاصـي بـر روي       مجموعه :آهنخط راه 

 . شود بستر زيرسازي شده و به منظور عبور و مرور وسايل نقليه ريلي احداث مي
 .اند عبارتند از خطوطي كه مستقيماً در امتداد خطوط بين دو ايستگاه طرفين واقع شده :خطوط اصلي
هاي تشكيالتي، براي قبول و اعزام قطارها مورد استفاده  ستند كه در ايستگاهخطوطي ه :خطوط فرعي

 .گيرند قرار مي
) مـانور (هاي تشكيالتي، براي تنظيم و تفكيك قطارها  خطوطي هستند كه در ايستگاه :خطوط مانوري
 .اند احداث گرديده

ليه موتـوري كـه داراي معـابر    راهي است با روسازي آسفالت يا بتن براي عبور سريع وسايل نق :آزادراه
ورود به آن و خـروج  . خط عبور، در هر جهت است 2و شامل حداقل ) مجزا(رفت و برگشت جدا از هم 

هاي معيني كه براي اين منظور اختصاص يافته و تحت شرايط خاصي از نظر زاويـه   از آن، فقط از محل
اه وجود ندارد و مسـيرهاي متالقـي داراي   در آزادر) هم سطح(تقاطع . باشد پذير مي ورود و خروج امكان

 . باشد مي) تبادل(سطح  تقاطع غير هم
راهي است با روسازي آسفالت يا بتن براي عبور وسايل نقليه موتـوري و بـه نـدرت وسـايل      :راه اصلي

راه اصـلي در  . شود و جزئي از شبكه سراسري و ملي اسـت  نقليه غير موتوري و پياده در نظر گرفته مي
توانـد بـه چهـار خـط      ها، به صورت دوخطه دو طرفه عمل مي كند ولي در مواردي مي از حالت بسياري

 .ها معموالً هم سطح است تقاطع. پيوسته و يا مجزا توسعه يابد
راهي است با روسازي آسفالت يا بتن براي عبور سريع وسايل نقليـه   ):بزرگراه(راه اصلي چهار خطه 

هاي رفت و برگشت، شامل  از جهت  هر يك. باشد رگشت جدا از هم ميموتوري كه داراي معابر رفت و ب
ورود بـه بزرگـراه و   . هاي مهم بزرگراه معموال از نوع غير مسطح اسـت  تقاطع. حداقل دو خط عبور است

 .گيرد خروج از آن با محدوديت نسبي انجام مي
متر براي هر  65/3به عرض راهي است دو طرفه با حداقل دو خط عبور با سواره رو  :راه اصلي عريض
 .متر 85/1هاي طرفين به عرض  خط عبور و شانه

هاي طرفين به عرض حـداقل   متر به اضافه شانه 7راهي است با سواره رو به عرض  :راه اصلي معمولي
 .متر 1

كند و جزيـي از   راهي است كه ارتباط مراكز جمعيت و توليد داخل يك منطقه را برقرار مي :راه فرعي
 . كند راه فرعي عموماً به صورت دو طرفه عمل مي. داخلي آن استشبكه 

 25/3روي روسازي شـده بـه عـرض     راهي است با حداقل دو خط عبور با سواره :راه فرعي درجه يك
 .هاي طرفين متر براي هر خط به اضافه شانه

ر بـه اضـافه   متـ  5/5شود با دو خط عبور سـواره رو بـه عـرض     به راهي گفته مي :راه فرعي درجه دو
 .هاي طرفين شانه
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هاي فرعـي و   شود كه ارتباط مراكز توليد روستايي و اتصال آنها به راه به راهي اطالق مي: راه روستائي

هـا   ها ارتباط روستاهاي مختلف يك دهستان و يا مراكز دهستان اين گونه راه. اصلي كشور را برقرار كند
 .سازد با يكديگر را برقرار مي

و وزن توشه ) غير از محصوالت خود راه آهن(مجموع وزن محصوالت تجاري و دولتي : صوزن بار خال
 . است

 . به طور عموم وزن خالص به اضافه وزن قطار است: وزن بار غير خالص
مسافر يا باري است كه مبدأ و مقصد پرواز آن، داخل كشور باشد، حتي اگـر مسـير   : مسافر يا بار داخلي

 .ا قطع كندپرواز، مرزهاي كشور ر
 . مسافر يا باري است كه مبدأ و مقصد پرواز آن در خارج از كشور باشد: مسافر يا بار بين المللي

 . كشاورزي، جنگلداري و شيالت -4رجوع كنيد به فصل : شركت تعاوني
ها در زمينه حمل و نقل كاال، مسافر، تهيه و تـامين لـوازم يـدكي     اين شركت: هاي حمل ونقل شركت

هـاي مسـافربري و    اي اعضـا فعاليـت دارنـد و شـامل شـركت      وسايل نقليه و رفع نيازهاي فني و حرفـه 
هـاي حمـل و    بوس، اتوبوس، سواري كرايه، تاكسي، وانت بار و همچنين شركت دارندگان كاميون، ميني

 . باشند ايي مينقل دريايي و هو
مكان ثابت و مشخصي  است كه در آن يك يا چند فعاليت اقتصادي به طـور مـنظم و مسـتمر    : كارگاه

 . شود زير نظر يك مديريت و حسابداري واحد انجام مي
انبار عبارت است از كارگاه مستقلي كه تمام يا قسمتي از آن بـراي انجـام فعاليـت انبـارداري بـه       :انبار

سازي كاال اختصاص يافته است و خدمات انبارداري را بـه عمـوم    اصلي نگهداري و ذخيرهعنوان فعاليت 
 ).خواه توليد خدمت براي خود داشته يا نداشته باشد(عرضه كند 

داري است كه در طـول   منظور كارگاه محل ارائه خدمات انبارداري يا سردخانه :انبار يا سردخانه داير
 . لي يا منقطع باز بوده استروز به صورت متوا 30سال حداقل 

داري است كه در طول  داري يا سردخانه منظور كارگاه محل ارائه خدمات انبار :انبار يا سردخانه فعال
هايي را  روز به انجام فعاليت ذيربط اشتغال داشته است و براي انجام فعاليت خود هزينه 30سال حداقل 

 .متقبل شده و درآمد كسب كرده است
اي يا پودري به صـورت فلـه، ماننـد سـيلوي گنـدم،       انبار براي نگهداري طوالني مواد دانه نوعي :سيلو

 . است... سيلوي سيمان و 
مدت گندم  محلي اختصاصي در داخل محوطه برخي از سيلوهاست كه براي نگهداري كوتاه :انبار رو باز

گندم تخليه شده در ايـن انبارهـا،    .گيرد مورد استفاده قرار مي) در زمان حداكثر واردات گندم به سيلو(
 . شود در اولين زمان ممكن، از چاله تخليه و وارد سيلو مي

برخي از سيلوها داراي انبارهاي سرپوشيده معمولي و بدون ارتباط مكانيزه  :انبار سرپوشيده معمولي
ايل ديگـر، بـه   غالت تخليه شده در اين انبارها، بايد به وسيله كـاميون يـا وسـ   . با سيلوي اصلي هستند

 . سيلوي اصلي منتقل شود
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شود كه در آنها خدمات پستي عرضه و يا عمليـات پسـتي انجـام     هايي گفته مي به مكان :واحد پستي
واحدهاي پستي بر حسب موقعيت جغرافيايي محل استقرار يا زير نظر واحد پستي ديگري قرار . شود مي

ايي پستي كـه فعاليـت عمـده آنهـا خـدمات اداري و      دارند و يا به طور مستقيم زير نظر واحدهاي  اجر
 .كنند پشتيباني است، فعاليت مي

واحد پستي اصلي مستقر در مركز استان يا شهرستان و يـا يكـي از منـاطق پسـتي      :اداره كل يا اداره
 . گيرد شهر تهران است كه در آن، كليه خدمات و عمليات پستي انجام مي

كليـه نقـاط شـهري وجـود دارد و عمليـات مربـوط بـه قبـول          واحد پستي است كـه در  :دفتر شهري
 . دهد مرسوالت، آماده سازي، ارسال و توزيع آنها و نيز فروش اوراق بهادار پستي را انجام مي

يك واحد پستي است كه بر حسب ضرورت، در نقاطي كـه تقاضـاي پسـتي زيـاد      :باجه پست شهري
شـود و در آن اوراق بهـادار پسـتي بـه فـروش       است، مانند مؤسسات بزرگ عمومي يا خصوصي داير مي

 .شود رسد و نيز بسته به مورد، انواع مرسوالت پستي به صورت  محدود پذيرفته مي مي
يا حاشيه شهرها كه تأسيس واحد پستي رسمي از نظر اقتصـادي  در نقاط روستائي  :نمايندگي پستي

اين نوع واحـدها در ارتبـاط بـا قبـول و توزيـع      . شود مقرون به صرفه نيست، نمايندگي پستي ايجاد مي
اداره امور اين نوع واحدها، طبق قرارداد، بـه يكـي از افـراد    . كنند مراسالت عادي و سفارشي فعاليت مي

 .شود محول مي) به طور معمول، كسبه(مورد اعتماد و محلي 
در برخي از نقاط روستايي كه شرايط الزم براي عرضه خـدمات پسـتي وجـود     :دفتر پست روستايي

شوند كه بـه طـور معمـول، تعـدادي از روسـتاهاي       دارد، واحدهايي به نام دفتر پست روستايي داير مي
مربوط به قبول مرسـوالت، آمـاده سـازي،    در اين واحدها، عمليات . همجوار را تحت پوشش خود دارند

 . گيرد ارسال و توزيع آنها و نيز فروش اوراق بهادار پستي انجام مي
برداري در حاشيه شهرها  در تعدادي از واحدهاي پستي يا مخابراتي مورد بهره :دفتر پست و مخابرات

ك نفر با مديريت شركت و يا مناطق روستايي، خدمات پستي و يا مخابراتي به طور توأم تحت تصدي ي
 .شوند گردد كه اين واحدها دفتر پست و مخابرات ناميده مي پست ارائه مي
هاي غيردولتـي در انجـام خـدمات پسـتي و افـزايش نقـاط        در راستاي مشاركت بخش :آژانس شهري

تماس پستي در سطح شهرهاي كشور مرحله قبول مرسوالت پستي بر اساس ضوابط تعيـين شـده، بـه    
ن بخش خصوصي واگذار گرديد كه اين امر تحت نظارت شركت پست جمهوري اسالمي ايـران  متقاضيا

 . گيرد در محلي به نام آژانس شهري انجام مي
ي خدمات مربوط به ارتباطات مخابراتي و تلفني، پست،  دفتري كه در آن كليه :روستايي  ICTدفتر 

 .شود پست بانك و اينترنت براي مراجعين ارائه مي
شـود و   كوچكترين واحد پستي است كه در معابر عمومي شهرها و روستاها نصب مـي  :پستي صندوق

ها صرفاً در  ارتباط با مراسالت عادي است كه فرستنده پس  گيرد اين صندوق برداري قرار مي مورد بهره
 . اندازد آنها را در صندوق پستي مي) معادل حقوق پستي(از الصاق تمبر 

هاي تعاوني روستايي ارائه دهنده خدمات پستي، پست سيار و  شامل فروشگاه :ساير واحدهاي پستي
 . باشد رساني مي  ايستگاه نامه
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كيلوگرم و براي خارج از كشـور   30اي كه وزن آن براي داخل كشور حداكثر هر مرسوله :امانت پستي

ـ  20كيلوگرم هوايي و  10 ه صـورت سفارشـي و   كيلوگرم زميني تجاوز نكند، به عنوان امانات پستي و ب
 .شود حسب مورد با قيمت اظهار شده براساس مقررات خاص پذيرفته و ارسال مي

يابند و بـه طـور در    اوراق چاپي است كه به صورت كتاب، روزنامه، مجله و نشريه انتشار مي :مطبوعات
ورد آنهـا  شوند و نسبت به ساير مرسوالت، نرخ پستي كمتري در م باز در ابعاد مختلف تحويل پست مي

 .شود اعمال مي
عبارت است از هر گونه كاال و اطالعات ضبط شده، نوارهاي مغناطيسي، فيلم اعم  :بسته هاي كوچك

اينگونـه مرسـوالت   . كيلـو گـرم   2هاي حداكثر تـا   از ظاهر شده يا خام، هدايا و سوغات به صورت بسته
 . شود معموال به صورت سفارشي، بيمه يا اكسپرس پذيرفته و ارسال مي

تلفني است كه تجهيزات الزم آن، نصب گرديده ولي هنوز بـه مشـترك واگـذار نشـده      :تلفن منصوبه
 .است

تواند به وسيله  باشد و مشترك مي تلفني است كه به نام و در اختيار مشترك مي :تلفن مشغول به كار
 . آن ارتباط تلفني برقرار كند

مومي نصب شده است و براي ارتباط تلفني شـهري،  تلفني است كه در معابر ع :تلفن همگاني شهري
 . گيرد مورد استفاده عموم قرار مي

تلفني است كه در معابر عمومي نصب شـده اسـت و بـراي ارتبـاط تلفنـي بـا        :تلفن همگاني راه دور
 . گيرد هاي كشور مورد استفاده عموم قرار مي شهرستان

روستاهايي هستند كه از طريق دفاتر مخابراتي، امكان دسترسي  :نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني
 . به شبكه مخابراتي كل كشور را دارند

هاي يك تلفن ديجيتالي معمولي را، بدون وابستگي به  اي كه تمام امكانات و قابليت وسيله :تلفن همراه
 .دهد مكان ثابتي، به شكل متحرك و سيار ارائه مي

بارت است از نسبت تعداد خطوط دايري تلفن ثابـت بـه جمعيـت ضـربدر     ع :ضريب نفوذ تلفن ثابت 
100 . 

عبارت است از نسبت تعداد خطوط دايري تلفن همراه به جمعيـت ضـربدر    :ضريب نفوذ تلفن همراه 
100 . 

هـاي راديـويي و يـا تلويزيـوني را بـه       ها و تجهيزاتي است كه برنامه مجموعه دستگاه :فرستنده اصلي
كند و پس از تقويت، منطقه مورد نظر را روي يكـي از   صدا، يا صدا و تصوير دريافت ميصورت سيگنال 

 . دهد هاي تنظيم شده تحت پوشش قرار مي ها و كانال فركانس
 . محل جغرافيايي استقرار فرستنده اصلي است :ايستگاه
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 1390آهن استان هاي راه تعداد مسافر از ايستگاه -1-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۰ ۱۷۸۲۹۵۶ ۰/۰۰ هزار نفر تعداد

 ۰ ۱۶۸۸۰۸۴۱۹۴ ۰/۰۰ كيلومتر هزارنفر

 شركت قطارهاي مسافربري رجاء  -ماخذ

 
 هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان   انواع راه -2-11

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۳۶۳ 5441 ۶/۶۷ كيلومتر جمع

 ۴ 398 ۱/۰۱ كيلومتر آزادراه

 راه اصلي

 ۱۲۵ 1520 ۸/۲۲كيلومتر )خطه چهار(بزرگراه 

 ۰ ۲۷۹ ۰/۰۰كيلومتر عريض

 ۵۸ ۱۹۹۳ ۲/۹۱كيلومتر معمولي

 راه فرعي
 ۴۲ ۲۸۷ ۱۴/۶۳كيلومتر عريض

 ۹۴ ۷۹۶ ۱۱/۸۱كيلومتر درجه يك

 ۴۰ ۱۶۸ ۲۳/۸۱ كيلومتر هاي آسفالته ساير راه

 . اداره كل راه و شهرسازي استان  -ماخذ

 
 هاي روستايي برحسب نوع   طول انواع راه -3-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۷۹۹ ۵۶۲۵ ۱۴/۲ كيلومتر جمع

 ۵۷۳ ۳۹۹۵ ۱۴/۳۴ كيلومتر آسفالته

 ۰ ۲۰۷ ۰/۰۰ كيلومتر شوسه

 ۲۲۶ ۱۴۲۳ ۱۵/۸۸ كيلومتر خاكي

 . اداره كل راه و شهرسازي استان  -ماخذ
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هاي مسافربري  از طريق شركت شهرستانتعداد سفر و مسافر جابجا شده درون -4-11

 اي توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 تعداد سفر

 ۱۰۸۴۷ ۶۴۹۰۰۹ ۱/۶۷ عددجمع

 ۵۸۵۱ ۱۲۷۳۱۸ ۴/۶ عدداتوبوس

 ۳۴۲۴ ۴۱۱۹۷۸ ۰/۸۳ عددميني بوس

 ۱۵۷۲ ۱۰۹۷۱۳ ۱/۴۳ عددسواري

 تعداد 
 مسافر

 جابه جا 
 شده 

 ۲۳۲۴۵۱ ۱۱۳۲۵۹۸۴ ۲/۰۵ نفرجمع

 ۱۷۱۳۸۸ ۴۱۱۸۲۳۸ ۴/۱۶ نفراتوبوس

 ۵۴۷۷۵ ۶۷۶۸۷۷۴ ۰/۸۱ نفرميني بوس

 ۴۳۸۹۷۲ ١/۴٣ ۶٢٨٨ نفرسواري
 .هاي استان اداره كل حمل و نقل و پايانه  -ماخذ

 

از طريق شهرستان هاي مسافربري، سفر و مسافر جابجا شده درون  تعداد شركت -5-11
 هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري شركت

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۵ ۱۴۶ ۳/۴۲ عددتعداد شركت مسافربري

 سفرتعداد 

 ۱۱ ۶۴۸ ۱/۷ هزار موردجمع

 ۶ ۱۲۸ ۴/۶۹ هزار مورداتوبوس

 ۳ ۴۱۱ ۰/۷۳ هزار موردميني بوس

 ۲ ۱۰۹ ۱/۸۳ هزار موردسواري

تعداد 
مسافرجابجا 

 شده

 ۲۳۲ ۱۱۳۲۵ ۲/۰۵ هزار نفرجمع

 ۱۷۱ ۴۱۱۸ ۴/۱۵ هزار نفراتوبوس

 ۵۵ ۶۷۷۰ ۰/۸۱ هزار نفر ميني بوس

 ۶ ۴۳۷ ۱/۳۷ هزار نفرسواري

 .هاي استان اداره كل حمل و نقل و پايانه  -ماخذ
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هاي مسافربري توسط  تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استان  از طريق شركت -6-11

 اي انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 تعداد سفر

 ۳۴۱۴ ۳۴۸۵۴۳ ۰/۹۸ عددجمع

 ۳۴۰۴ ۲۳۶۰۹۲ ۱/۴۴ عدداتوبوس

 ۹ ۷۰۹۴۰ ۰/۰۱ عددميني بوس

 ۱ ۴۱۵۱۱ ۰/۰۰ عددسواري

تعداد 
مسافر 

جابه جا 
 شده

 ۱۳۶۰۷۳ ۸۹۹۷۵۴۱ ۱/۵۱ نفرجمع

 ۱۳۵۹۰۷ ۷۶۶۴۳۸۱ ۱/۷۷ نفراتوبوس

 ۱۶۲ ۱۱۶۶۸۹۴ ۰/۰۱ نفرميني بوس

 ۴ ۱۶۶۲۶۶ ۰/۰۰ نفرسواري
 .هاي استان اداره كل حمل و نقل و پايانه  -ماخذ

 
هاي مسافربري، سفر و مسافر جابجا شده برون استاني از طريق  تعداد شركت -7-11

 اي هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده شركت

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۵ ۱۴۶ ۳/۴۲ عددتعداد شركت مسافربري

 تعداد سفر 

 ۳ ۳۵۰ ۰/۸۶ هزارموردجمع

 ۳ ۲۴۱ ۱/۲۴ هزارمورداتوبوس

 // ۶۸ // هزارموردبوسميني
 // ۴۱ // هزارموردسواري

مسافر جابجا 
 شده 

 ۱۳۵ ۹۰۰۴ ۱/۵ هزار نفرجمع

 ۱۳۵ ۷۶۶۴ ۱/۷۶ هزار نفراتوبوس

 // ۱۱۷۳ // هزار نفربوسميني
 // ۱۶۷ // هزار نفرسواري

 .هاي استان اداره كل حمل و نقل و پايانه  -ماخذ
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اي برحسب شهرستان  وزن بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده -8-11
 )براساس بار نامه صادر شده(

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ۷۰۷ ۱۲۵۵۹ ۵/۶۳ هزارتن جابجايي درون استاني

جابجايي 
 برون استاني

 ۳۴۹ ۳۰۱۱۵ ۱/۱۶هزارتن خروجي

 ۱۵۷ ۲۲۶۸۹ ۰/۶۹هزارتن ورودي

 .هاي استان اداره كل حمل و نقل و پايانه  -ماخذ

 
 
 
 

 هاي تعاوني حمل و نقل فعال مشخصات عمومي شركت -9-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۱ ۹۲ ۱/۰۹ عدد تعداد

 ۵۹ ۱۴۵۴۵ ۰/۴۱ نفر عضو

 ۳ ۱۷۸۱ ۰/۱۷ نفر شاغالن

 ۶ ۳۱۹۷۴ ۰/۰۲ ريال ميليون سرمايه

 ۰ ۱ ۰/۰۰ عدد تعداد اتحاديه

 .اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  -ماخذ

 
 
 
 
 
 



  9595    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 برداري واحدهاي پستي مورد بهره -10-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۱ ۲۳ ۴/۳۵ عدد اداره پست

 دفتر پست
 ۲ ۶۳ ۳/۱۷ عدد شهري

 ۰ ۲ ۰/۰۰ عدد روستائي

 ۵ ۳۶۳ ۱/۳۸ عدد )شهري(دفتر خدمات ارتباطي 

 ۰ ۱۵۲ ۰/۰۰ عدد )روستايي(نمايندگي پستي

 ۰ ۱۳ ۰/۰۰ عدد )روستايي(دفاتر مشترك پست و مخابرات

 ۳۴ ۴۶۶ ۷/۳ عدد روستايي ICTدفتر 

 ۰ ۹ ۰/۰۰ عدد آژانس پستي شهري

 صندوق پستي
 ۲۱ ۵۹۰ ۳/۵۶ عدد شهري

 ۲۳ ۳۰۹ ۷/۴۴ عدد روستائي

 .اداره كل پست استان  -ماخذ

 
 مرسوالت پستي داخلي وارد شده -11-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۲۸۵۵۱۱ ۲۰۶۲۵۰۱۸ ۱/۳۸ عدد جمع

 ۲۴۶۷۴۴ ۱۵۹۵۴۰۵۱ ۱/۵۵ عدد ها نامه

 ۳۴۶۳۴ ۴۴۳۴۳۵۲ ۰/۷۸  مطبوعات

 ۲۶۵۲ ۱۷۵۸۱۱ ۱/۵۱ عدد هاي كوچك بسته

 ۱۴۸۱ ۶۰۸۰۴ ۲/۴۴ عدد امانات

 .اداره كل پست استان  -ماخذ
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 مرسوالت پستي داخلي صادر شده -12-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۲۵۰۳۲۰ ۳۱۴۷۳۴۲۲ ۰/۸ عدد جمع
 ۲۴۷۲۶۵ ۲۷۹۳۳۵۴۵ ۰/۸۹ عدد ها نامه

 ۱۶۳۱ ۳۳۴۲۹۹۹ ۰/۰۵ عددمطبوعات
 ۹۵۷ ۱۴۹۲۸۴ ۰/۶۴ عددكوچكهاي بسته
 ۴۶۷ ۴۷۵۹۴ ۰/۹۸ عدد امانات
 .اداره كل پست استان  -ماخذ

 
 مرسوالت پستي وارد شده از مبادي خارج از كشور -13-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۳۶۴ ۲۴۳۴۰۰ ۰/۱۵ عدد جمع
 ۲۰۳ ۷۵۲۱۸ ۰/۲۷ عدد ها نامه

 ۱۶۱ ۱۵۴۰۴۰ ۰/۱ عددمطبوعات
 ۰ ۸۷۶۶ ۰/۰۰ عددهاي كوچك بسته
 ۰ ۵۳۷۶ ۰/۰۰ عدد امانات
 .اداره كل پست استان  -ماخذ

 
 مرسوالت پستي داخلي صادر شده به مقصد خارج از كشور -14-11

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 ۸۲ ۳۸۵۰۱ ۰/۲۱ عدد جمع
 ۸۲ ۲۳۱۶۵ ۰/۳۵ عدد ها نامه

 ۰ ۷۰۲۸ ۰/۰۰ عددمطبوعات
 ۰ ۱۳۰۱ ۰/۰۰ عددهاي كوچك بسته
 ۰ ۷۰۰۷ ۰/۰۰ عدد امانات
 .اداره كل پست استان  -ماخذ

 
 

 هاي ثابت و همراه تلفن -11- 15
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 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

تلفن 
 ثابت

 ۳۲۴۹۲ ۲۶۶۳۵۳۰ ۱/۲۲ مشتركين تلفن منصوبه

تلفن 
مشغول به 

كار 
 )مشتركين(

 ۲۴۵۱۸ ۲۰۷۲۸۰۱ ۱/۱۸مشتركين جمع

 ۲۱۳۱۱ ۱۷۵۱۶۱۵ ۱/۲۲مشتركين واحد مسكوني

 واحد تجاري
 و صنعتي 

مشتركين
۱۹۷۳ ۲۷۰۷۲۲ ۰/۷۳ 

 ۱۲۳۴ ۵۰۴۶۴ ۲/۴۵مشتركين واحد دولتي

 ۱۸۷۹۱ ۳۷۶۷۷۳۳ ۰/۵ مشتركين تلفن همراه

 ×× ۵۵/۱۱ 17/42 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت

 ×× ۴۲/۲۴ 66/76 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه

 .شركت مخابرات استان اصفهان  -ماخذ
 

 هاي همگاني مشغول به كار و نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني تلفن -16-11

 استانشهرستان واحد شرح
شهرستان  سهم

 از استان
شهري و(تلفن همگاني مشغول به كار

 ۲۶۱ ۱۴۵۶۷ ۱/۷۹كيوسك )راه دور
 ۱۶۴ ۱۷۱۸ ۹/۵۵ روستا نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني

 .شركت مخابرات استان اصفهان -ماخذ
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اعطاي تسهيالت بانكي، معامالت برات و سفته، معامالت عبارت است از قبول سپرده، : عمليات بانكي
به اوراق و اسناد بهادار، نقل و انتقال وجوه در داخل كشور و نظاير آن طبق قانون  ارزي، عمليات مربوط

 است
 .عبارت است از شعبه نمايندگي و باجه :واحد بانكي

حقيقي و حقوقي خصوصي، هايي است كه به وسيله اشخاص  سپرده : هاي بخش غير دولتي سپرده
هاي  هاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده و شامل سپرده شود ها سپرده مي طبق ضوابطي به بانك

 دار مي شود گذاري مدت سرمايه
ها از  اعتبارات بخش غيردولتي تسهيالتي است كه بانك: تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي

هاي مصوب، از  عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه طريق قراردادهاي مختلف اسالمي به موجب قانون
مشاركت حقوقي، : اين قراردادها عبارتند از. كنند به بخش غيردولتي اعطا مي 1363ابتداي سال 

گذاري مستقيم، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، معامالت  مشاركت مدني، فروش اقساطي، سرمايه
 و خريد دينالحسنه  سلف، اجاره به شرط تمليك، قرض

كند در ازاي دريافـت وجـه از طـرف ديگـر، در      عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي: بيمه
متعهـد را  . صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر وي را جبران كند و يا وجـه معينـي را بپـردازد   

 .نامند بيمه ميوجه پرداختي را حق ) فرد يا مؤسسه(گذار  طرف تعهد را بيمه) شركت(گر  بيمه
تواند بر حسب شـرط دريافـت    مي )بيمه شده( گذار هاي زندگي، بيمه در بيمه): عمر(هاي زندگي  بيمه

، زمـان  )يكجا يا به صـورت مسـتمري  (، نحوه دريافت مزايا )حيات و يا فوت بيمه شده(نامه  مزاياي بيمه
كه پاسخگوي نيازهايش باشد، خريـداري  اي را  نامه بيمه، هر نوع بيمه حق دريافت مزايا و نحوه پرداخت 

  .كند
شـدگان را تحـت پوشـش قـرار      هاي زندگي به دو صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمـه  نامه بيمه
است كه عالوه بر جنبـه  » انداز نامه عمر و پس بيمه«نامه انفرادي در اين رشته،  ترين بيمه رايج. دهند مي
هـاي انفـرادي    مـه نا مزايـاي بيمـه  . دهـد  انداز و تشكيل سرمايه، خطر فوت را تحت پوشش قرار مـي  پس
هـاي   يكـي از نمونـه  . تعلق يابـد ) نامه نفع بيمه يا ذي(تواند به شرط فوت بيمه شده به بازماندگان او  مي

دولتـي را تحـت     است كه كارمندان يـك سـازمان  » نامه عمر كاركنان دولت بيمه"هاي گروهي  نامه بيمه
 . دده پوشش قرار مي

هـاي   بيمـه «هـاي زنـدگي، تحـت عنـوان      ه بـه جـز بيمـه   هاي بيمـ  ساير رشته: هاي غيرزندگي  بيمه
 :هاي بيمه غير زندگي عبارتند از انواع اصلي رشته. شوند دسته بندي مي» غيرزندگي
هاي  كند كه خسارت گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي بيمه: سوزي بيمه آتش

در اين نوع . موال بيمه شده را جبران كندسوزي، انفجار و صاعقه به ا وارد شده به علت وقوع آتش
لرزه، سيل، توفان، نشت آب، تركيدگي لوله، شكست شيشه،  توان خطرهاي ديگر مثل زمين نامه مي بيمه

 بيمه اضافي تحت حق سرقت با شكست حرز و سقوط هواپيما بر روي اموال و اماكن را نيز با پرداخت 
 .پوشش قرار داد
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هاي  كند كه خسارت ر چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد ميگر د بيمه: يمه باربري ب

توان به  اين رشته را مي. دشده را در هنگام بارگيري، حمل و تخليه جبران كن وارد شده به اموال بيمه
سه بيمه باربري كاالهاي وارداتي، صادراتي و داخل كشور تقسيم كرد كه دامنه خطرهاي تحت پوشش 

هاي باربري محموالت  بيمه. متفاوت است C يا  A،B اده از يكي از مجموعه شرايطآن برحسب استف
 .نفتي و پتروشيمي از مصاديق ديگر اين رشته بيمه است

كند كـه غرامـت جـاني     گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي بيمه: بيمه حوادث 
در ايـن نـوع بيمـه بـا     . شده پرداخت نمايـد  به بيمهرا ) فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي(ناشي از حادثه 

از . گيـرد  بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه نيز تحـت پوشـش قـرار مـي      حق توافق و دريافت 
هاي حـوادث تكميلـي زمـاني، حـوادث و تشـكيل سـرمايه،        توان به رشته هاي حوادث مي مصاديق بيمه

 .هاي حوادث انفرادي و گروهي اشاره كرد ر بيمه نامهحوادث تحصيلي، حوادث كاركنان دولت و ساي
شود در صورتي كه راننده وسيله  نامه متعهد مي گر در چارچوب شرايط بيمه بيمه:  بيمه حوادث راننده

شـود يـا فـوت كنـد،     ) اعم از جرح يا نقص عضو(نقليه به علت وقوع حوادث رانندگي دچار صدمه بدني 
 .نامه پرداخت نمايد ا براساس شرايط و مبالغ تعيين شده در بيمهمعالجه يا غرامت فوت ر  هزينه

كنـد كـه    گر در چـارچوب مقـررات مصـوب شـوراي عـالي بيمـه تعهـد مـي         بيمه :بيمه بدنه اتومبيل 
سـوزي،   از قبيل سرقت، آتش(هاي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده ناشي از حوادث مختلف  خسارت

ي و به طور كلي برخورد اتومبيل بـه هـر جسـم ثابـت يـا متحـرك و يـا        انفجار، تصادف، سقوط، واژگون
 .را جبران كند) برخورد جسم ديگري با اتومبيل بيمه شده

كنـد كـه چنانچـه     گر در چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد مـي  بيمه: بيمه شخص ثالث و مازاد 
هاي مالي يا جـاني   جبران خسارتدارنده وسيله نقليه بيمه شده به علت وقوع حوادث رانندگي، مسئول 

نامه تا سقف تعهد پرداخـت   ها را براساس شرايط بيمه وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، اين خسارت
 .باشد با پرداخت حق بيمه اضافي، پوشش بيمه مازاد ثالث جاني و مالي قابل دريافت مي. نمايد

كند كه هزينه معالجـات   گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي بيمه :بيمه درمان 
اين بيمه بـراي داخـل كشـور فقـط بـه صـورت       . شدگان را تا مقدار معيني پرداخت نمايد پزشكي بيمه

. انـد  هاي دولتي و بيمه درمـان بازنشسـتگان از آن جملـه    شود كه بيمه درمان سازمان گروهي صادر مي
شـود و بيمـه    كه به صورت انفرادي صادر مي) آكسا(امه درمان براي مسافران عازم خارج از كشور ن بيمه

هاي درمان و حادثه در هنگـام مسـافرت مشـروط بـر آنكـه منشـأ        درمان حجاج و زوار با پوشش هزينه
 .گردد هاي بيمه صادر مي بيماري و حادثه از داخل كشور نباشد، توسط شركت

شود كه خسارت وارده به بدنه و تجهيزات  متعهد مي نامه  ر در چارچوب شرايط بيمهگ بيمه: بيمه كشتي
سوزي، غرق شدن و به گـل نشسـتن،    كشتي يا از بين رفتن آن بر اثر وقوع حوادثي مانند تصادف، آتش

نامـه   هاي همگـاني را در حـدودي كـه در بيمـه     هاي نجات و سهم مالك كشتي از زيان همچنين هزينه
  .داست پرداخت نماي مشخص شده
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شود كه خسارت وارده به  نامه هواپيما متعهد مي گر در چارچوب شرايط بيمه بيمه: بيمه هواپيمايي
سوزي و دزدي هوايي را، در  بدنه هواپيما يا از بين رفتن آن بر اثر حوادثي مانند سقوط، تصادم، آتش

 .شود پرداخت نمايد نامه مشخص مي حدودي كه در بيمه
هاي  ها يا زيان كند كه خسارت نامه مهندسي تعهد مي گر در چارچوب شرايط بيمه بيمه: هندسيبيمه م

آالت را كه مسئوليت آنها به مهندسان  ها و ماشين ناشي از طراحي، ساخت، نصب و نگهداري سازه
هاي ناشي از خرابي  در اين نوع بيمه، زيان. نامه جبران كند مربوط است، براساس شرايط بيمه

توان به بيمه تمام خطر نصب،  از انواع اين رشته مي. گيرد آالت هم تحت پوشش بيمه قرار مي اشينم
النفع  آالت، بيمه كامپيوتر و تجهيزات الكترونيكي و بيمه عدم كاري، بيمه شكست ماشين بيمه مقاطعه

 .اشاره كرد
هايي كه بـر اثـر بـروز سـرقت      زيانكند،  نامه پول تعهد مي گر در چارچوب شرايط بيمه بيمه: بيمه پول

ها، مؤسسات مالي  بانك(به پول موجود در صندوق . . .) سوزي، انفجار، سيل و آتش(و حادثه ) مسلحانه(
به طور كلي بيمه پول به دو رشته پول در گردش و . شود، جبران كند جايي وارد مي يا در حال جابه...) و

 .شود پول در صندوق تقسيم مي
هـايي را كـه    كند، خسـارت  نامه مسئوليت مدني تعهد مي گر در بيمه بيمه: ئوليت مدني هاي مس بيمه
شـود،   كنـد و مسـئول جبـران آنهـا شـناخته مـي       گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد مـي  بيمه

، بيمـه مسـئوليت متصـديان     ... پزشكان، پيراپزشكان، وكال و(اي  مسئوليت حرفه  بيمه. پرداخت نمايد
، بيمـه  )توليـد كـاال  (ل و نقل، بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان، بيمـه مسـئوليت محصـول    حم

از ...) هتل، سينما، استخر، پارك و(مسئوليت سازندگان ابنيه و بيمه مسئوليت عمومي و اماكن تفريحي 
 .انواع اين رشته بيمه است

بر اسـاس مقـررات   . شود درات كاال تقسيم ميبيمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلي و صا:  بيمه اعتبار
مصوب شوراي عالي بيمه منظور از اعتبـار داخلـي، ظرفيـت بـدهي يـك مشـتري اسـت كـه از طـرف          

ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مجـوز بانـك    هاي اقتصادي، در قبال ارائه كاال و خدمات، يا بانك بنگاه
يار مشتريان قـرار گرفتـه و مطالبـات ناشـي از ايـن      مركزي را دارند و به صورت تسهيالت مالي در اخت

 . گيرند فعاليت ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي
هاي مختلف، همچون  هاي نفتي در بخش هاي شركت نفت و انرژي ريسك  دربيمه: بيمه نفت و انرژي 

ريـداري شـده،   هـا، حمـل امـوال و تجهيـزات خ     هاي نفت و گـاز، پتروشـيمي   سكوهاي نفتي، پااليشگاه
هـاي ناشـي از عـدم سـود و      كاري و اشتباه در طراحي و نصب، حريق تجهيزات و امكانات، زيان مقاطعه

. گيرد ها تحت پوشش قرار مي هاي مرتبط با كاركنان اين شركت وري بر اثر توقف عمليات و ريسك بهره
ي نفـت و انـرژي و   سـوزي نفـت و انـرژي، مهندسـ     فعاليت اين رشته بيمه معموال به سـه بخـش آتـش   

 .شود مسئوليت نفت و انرژي تقسيم مي
 ها، بيمه اسب، بيمه شترمرغ از صداقت و امانت، بيمه دام صنعتي و گاوداري  بيمه: ساير انواع بيمه

 حق اندك بودن مقدار  ها به دليل  اين رشته. هستند "ساير انواع"دهنده عنوان  هاي تشكيل جمله رشته
 .شوند هاي بيمه، جداگانه بررسي نمي ير رشتهبيمه در مقايسه با سا 
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حق بيمه عايد شده حاصل جمع حق بيمه صادره و تفاضـل ذخيـره حـق بيمـه     : حق بيمه عايد شده

هاي صادره به دليل انقضاي مـدت   ابتدا و انتهاي سال است و بيانگر آن است كه چه ميزان از حق بيمه
 .بيمه نامه نصيب شركت بيمه شده است

هاي پرداختي دوره مالي به عالوه مـا بـه التفـاوت     عبارت است از مجموع خسارت: ع شدهخسارت واق
 .خسارت معوق پايان و ابتدا دوره مالي

هاي بيمه، اعم از انفرادي و  هايي است كه توسط شركت نامه كل تعداد بيمه : تعداد بيمه نامه صادره
اند را شامل  هايي كه قبالً صادر شده نامه الحاقيه بيمهاين تعداد، . شود گروهي در هر رشته بيمه صادر مي

 .شود نمي
هاي  آمار تعداد خسارت پرداختي، بيانگر تعداد مواردي است كه شركت :تيتعداد خسارت پرداخ

 .اند بيمه خسارت پرداخت كرده
شركتي است كه با هدف شتاب بخشيدن به رشـد و توسـعه اقتصـادي      :شركت تعاوني سهام عدالت

ر مبتني بـر عـدالت اجتمـاعي و فقرزدايـي و كاسـتن از بـار مـالي و مـديريتي دولـت در تصـدي           كشو
 . گردد تشكيل مي... هاي اقتصادي و  فعاليت
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 1390تا پايان سال ها تعداد واحد بانكي، تعداد و مبلغ سپرده و تسهيالت پرداختي بانك -1-12

شهرستان   سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 ١/٨۴ 1415 26 شعبه تعداد واحدهاي بانكي
 ١/۵۶ 22815384 355843 سپرده تعداد انواع سپرده
 ٠/٧٩ 210757734 1658937ريالميليون مبلغ انواع سپرده

 ٠/٨۶ 2644852 22713 تسهيالت تعداد تسهيالت پرداختي
 ٠/٨٣ 188747382 1568962ريالميليون *مبلغ تسهيالت پرداختي

 .نيز مي باشد...) مسكن مهر، ارزي و (مبلغ تسهيالت پرداخت شده، شامل تسهيالت تكليفي*
 .)12-2هاي مندرج در جدول  بانك( هاي استان بانك -ماخذ
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 1390 تعداد واحدهاي بانكي -2-12

شهرستان   سهم استان شهرستان واحد بانك
 از استان

 ١/٨۴ 1415 26 شعبه جمع
 ٠/٠٠ 3 0 شعبه آينده

 ٠/٠٠ 13 0 شعبه اقتصاد نوين
 ۵/٨٨ 34 2 شعبه انصار

 ٠/٠٠ 11 0 شعبه پاسارگاد
 ۴/٠٠ 25 1 شعبه پست بانك

 ١/٩٧ 152 3 شعبه تجارت
 ٣/۵٧ 28 1 شعبه توسعه تعاون

 ٠/٠٠ 1 0 شعبه توسعه صادرات
 ١/١٩ 84 1 شعبه رفاه 

 ٠/٠٠ 5 0 شعبه سامان
 ١/٢۴ 161 2 شعبه سپه

 ٠/٠٠ 8 0 شعبه سرمايه
 ۴/٠٠ 25 1 شعبه سينا
 ٠/٠٠ 21 0 شعبه شهر

 ٢/۶٠ 231 6 شعبه صادرات
 ٠/٠٠ 4 0 شعبه صنعت و معدن

 ٠/٠٠ 4 0 شعبه كارآفرين
 ٢/٨٠ 143 4 شعبه كشاورزي

 ٢/۴١ 83 2 شعبه مسكن
 ٠/٧١ 140 1 شعبه ملت
 ٠/٨۴ 239 2 شعبه ملي
 .هاي استان بانك  -ماخذ
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 1390 تا پايان سال ها تعداد انواع سپرده نزد بانك -3-12

شهرستان   سهم استان شهرستان واحد بانك
 از استان

 ١/۵۶ 22815384 355843 سپرده جمع
 ٠/٠٠ 7690 0 سپرده آينده

 ٠/٠٠ 220668 0 سپرده اقتصاد نوين
 ۴/٠۴ 483390 19526 سپرده انصار

 ٠/٠٠ 74657 0 سپرده پاسارگاد
 ٣/٨۶ 672883 25965 سپرده پست بانك

 ١/٩٨ 1273497 25255 سپرده تجارت
 ۴/٣۵ 61184 2664 سپرده توسعه تعاون

 ٠/٠٠ 5237 0 سپرده توسعه صادرات
 ٠/٨٩ 594366 5284 سپرده رفاه 

 ٠/٠٠ 000 0 سپرده *سامان
 ١/۶١ 2194815 35258 سپرده سپه

 ٠/٠٠ 22247 0 سپرده سرمايه
 ٣/٩٠ 264337 10304 سپرده سينا
 ٠/٠٠ 27457 0 سپرده شهر

 ١/٩۶ 3321843 65044 سپرده صادرات
 ٠/٠٠ 6426 0 سپرده صنعت و معدن

 ٠/٠٠ 21482 0 سپرده كارآفرين
 ٢/۵٢ 2765311 69780 سپرده كشاورزي

 ٠/۵٨ 3037137 17679 سپرده مسكن
 ١/٠٢ 2905374 29607 سپرده ملت
 ١/٠٢ 4855383 49477 سپرده ملي

 .تعداد انواع سپرده را ارائه ننموده است*
 .هاي استان بانك  -ماخذ
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 1390تا پايان سال ها مبلغ انواع سپرده نزد بانك -4-12

شهرستان   سهم استان شهرستان واحد بانك
 از استان

 ٠/٧٩ 210757734 1658937 ميليون ريال جمع
 ٠/٠٠ 1730629 0 ميليون ريال آينده

 ٠/٠٠ 5254120 0 ميليون ريال اقتصاد نوين
 ٣/۴٢ 3819839 130811 ميليون ريال انصار

 ٠/٠٠ 2903680 0 ميليون ريال پاسارگاد
 ٣/۴٠ 655722 22299 ميليون ريال پست بانك

 ٠/٢۴ 32216586 77304 ميليون ريال تجارت
 ٢/۵٢ 448651 11312 ميليون ريال توسعه تعاون

 ٠/٠٠ 984737 0 ميليون ريال توسعه صادرات
 ٠/۴٧ 6798891 31621 ميليون ريال رفاه 

 ٠/٠٠ 2491918 0 ميليون ريال سامان
 ٠/٩١ 14625274 133669 ميليون ريال سپه

 ٠/٠٠ 2320938 0 ميليون ريال سرمايه
 ٢/٢٩ 4506786 103056 ميليون ريال سينا
 ٠/٠٠ 899475 0 ميليون ريال شهر

 ١/٢٣ 32845374 405639 ميليون ريال صادرات
 ٠/٠٠ 476753 0 ميليون ريال صنعت و معدن

 ٠/٠٠ 1527292 0 ميليون ريال كارآفرين
 ٢/٩٧ 10934686 324448 ميليون ريال كشاورزي

 ٠/۶٠ 12457092 74688 ميليون ريال مسكن
 ٠/٣٣ 34238779 112985 ميليون ريال ملت
 ٠/۶٠ 38620512 231105 ميليون ريال ملي
 .هاي استان بانك  -ماخذ
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 1390 ها به بخش غيردولتي تعداد تسهيالت پرداختي بانك -5-12

 شهرستان  سهم استان شهرستان واحد بانك
 از استان 

 ٠/٨۶ 2644852 22713 تسهيالت جمع
 ٠/٠٠ 182 0 تسهيالت آينده

 ٠/٠٠ 3223 0 تسهيالت اقتصاد نوين
 ٢/٨٠ 21503 603 تسهيالت انصار

 ٠/٠٠ 1142 0 تسهيالت پاسارگاد
 ٣/٨۶ 13834 534 تسهيالت پست بانك

 ١/٩١ 77919 1488 تسهيالت تجارت
 ۴/٣۵ 2817 123 تسهيالت توسعه تعاون

 ٠/٠٠ 193 0 تسهيالت توسعه صادرات
 ١/١٧ 51055 596 تسهيالت رفاه 

 ٠/٠٠ 602 0 تسهيالت سامان
 ٠/۵٨ 540405 3110 تسهيالت سپه

 ٠/٠٠ 1006 0 تسهيالت سرمايه
 ٢/٩٠ 9446 274 تسهيالت سينا
 ٠/٠٠ 7623 0 تسهيالت شهر

 000 000 000 تسهيالت *صادرات

 ٠/٠٠ 411 0 تسهيالت صنعت و معدن
 ٠/٠٠ 640 0 تسهيالت كارآفرين
 ۴/٠۵ 169220 6861 تسهيالت كشاورزي

 ٠/۵٨ 315492 1836 تسهيالت مسكن
 ٠/٣۶ 1211428 4392 تسهيالت ملت
 ١/٣۴ 216711 2896 تسهيالت ملي

 .تعداد تسهيالت پرداختي را به تفكيك شهرستان ارائه ننموده است* 
 هاي استان بانك  -ماخذ
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  1390ها به بخش غيردولتي مبلغ تسهيالت پرداختي بانك -6-12

 شهرستان  سهم استان شهرستان واحد بانك
 از استان 

 ٠/٨٣ 188747382 ١۵۶٨٩۶٢ ميليون ريال *جمع
 ٠/٠٠ 159561 ٠ ميليون ريال آينده
 ٠/٠٠ 4037936 ٠ ميليون ريال نوين اقتصاد
 ٢/١٩ 987768 ٢١۶۶٨ ميليون ريال انصار
 ٠/٠٠ 3157732 ٠ ميليون ريال ادگپاسار

 ٣/٨۶ 518925 ٢٠٠٢۴ ميليون ريال پست بانك
 ٠/٣٨ 19934182 ٧۵١٠٨ ميليون ريال تجارت

 ۴/٧٩ 293916 ١۴٠٩١ ميليون ريال توسعه تعاون
 ٠/٠٠ 2035301 ٠ ميليون ريال توسعه صادرات

 ٠/٧۶ 3522004 ٢۶٨٣۴ ميليون ريال رفاه 
 ٠/٠٠ 382945 ٠ ميليون ريال سامان
 ٠/۴٨ 10383738 ۴٩۴٨۶ ميليون ريال سپه

 ٠/٠٠ 3300231 ٠ ميليون ريال سرمايه
 ٢/٠٢ 1205241 ٢۴٢٨٩ ميليون ريال سينا
 ٠/٠٠ 246710 ٠ ميليون ريال شهر

 ١/٠٠ 30634525 ٣٠۵٠٧۶ ميليون ريال صادرات
 ٠/٠٠ 1902694 ٠ ميليون ريال صنعت و معدن

 ٠/٠٠ 567896 ٠ ميليون ريال كارآفرين
 ۴/۴٧ 9527112 ۴٢۶٠۶۶ ميليون ريال كشاورزي

 ٠/٩١ 38478395 ٣۴٩٠٠٧ ميليون ريال مسكن
 ٠/٣۶ 22735344 ٨٢۴٣۵ ريالميليون ملت
 ٠/۵٠ 34735226 ١٧۴٨٧٨ ميليون ريال ملي

 .نيز مي باشد...) مسكن مهر، ارزي و (مبلغ تسهيالت پرداخت شده، شامل تسهيالت تكليفي*
 .هاي استان بانك  -ماخذ
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تعداد بيمه نامه صادرشده، مبلغ حق بيمه، تعداد خسارت و مبلغ خسارت  -7-12
 1390نوع بيمه در شهرستانپرداختي به تفكيك 

 شهرستان   سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 *جمع
 ٠/١٧ 1417369 2370 نامه بيمه تعداد بيمه نامه
 ٠/١٢ 3734316 4647 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠۵ 229268 107 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠١ 2398510 359 ميليون ريال مبلغ خسارت

 آتش سوزي
 ٠/٠۴ 78409 32 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٢ 91296 20 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 465 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 32794 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 باربري
 ٠/٠٠ 7554 0 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٠ 40061 2 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 145 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 3290 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 حوادث
 ٠/۶٠ 66151 395 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٩ 107570 97 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 5240 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 35119 0 ميليون ريال مبلغ خسارت
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تعداد بيمه نامه صادرشده، مبلغ حق بيمه، تعداد خسارت  و  مبلغ خسارت  -7-12

 )دنباله(                                           1390پرداختي به تفكيك نوع بيمه در شهرستان

شهرستان   سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 )بدنه(اتومبيل
 ٠/٢٠ 148729 303 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٢٢ 344535 761 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/١٢ 22285 26 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠۵ 222476 107 ميليون ريال مبلغ خسارت

 شخص ثالث و مازاد
 ٠/١٧ 914398 1513 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/١٩ 1797134 3477 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/١۶ 50460 81 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٢ 1159286 252 ميليون ريال مبلغ خسارت

 درماني
 ٠/٠٠ 3671 0 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٠ 811022 0 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 140665 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 698267 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 )بدنه(كشتي
 ٠/٠٠ 16 0 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٠ 1768 0 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 0 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 0 0 ميليون ريال مبلغ خسارت
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تعداد بيمه نامه صادرشده، مبلغ حق بيمه، تعداد خسارت و مبلغ خسارت  -7-12
 )دنباله(                                        1390به تفكيك نوع بيمه در شهرستان پرداختي
شهرستان   سهم استان شهرستان واحد شرح

 از استان
 هواپيما

 ٠/٠٠ 22 0 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٠ 9728 0 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 1 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 1584 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 مهندسي
 ٠/٢٧ 728 2 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٩ 12186 11 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 121 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 5014 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 پول
 ٠/٠٠ 199 0بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٠ 651 0 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 1 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 44 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 مسؤليت
 ٠/٢٢ 53665 116 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/١٠ 255631 252 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 4712 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 129264 0 ميليون ريال مبلغ خسارت
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تعداد بيمه نامه صادرشده، مبلغ حق بيمه، تعداد خسارت و مبلغ خسارت  -7-12

 )دنباله(                                       1390پرداختي به تفكيك نوع بيمه در شهرستان

 شهرستان   سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 اعتبار
 ٠/٠٠ 0 0 بيمه نامه تعداد بيمه نامه

 ٠/٠٠ 0 0 ميليون ريال بيمهمبلغ حق 
 ٠/٠٠ 0 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 0 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 نفت و انرژي
 ٠/٠٠ 0 0 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٠ 0 0 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 0 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 0 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 )عمر(زندگي
 ٠/٠١ 130144 9 بيمه نامه نامهتعداد بيمه 

 ٠/٠١ 260268 27 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 5173 0 مورد تعداد خسارت 
 ٠/٠٠ 111372 0 ميليون ريال مبلغ خسارت

 ساير
 ٠/٠٠ 13683 0 بيمه نامه تعداد بيمه نامه
 ٠/٠٠ 2466 0 ميليون ريال مبلغ حق بيمه
 ٠/٠٠ 0 0 مورد تعداد خسارت 

 ٠/٠٠ 0 0 ميليون ريال خسارت مبلغ
ثبت  اصفهاندر شهرستان  اردستانشهرستان  ، رازي و سامانايران ،البرز،هاي آسيا اطالعات بيمه*

كارآفرين و معلم امكان ارائه گزارش به تفكيك شهرستان را  هاي بيمه توسعه،سينا، شركت. شده است
 .اند نداشته
 پاسارگاد، دانا، رازي، سامان و نوينهاي آسيا، البرز، ايران،  بيمه  -ماخذ
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 1390هاي بيمه  تعداد بيمه نامه صادر شده و حق بيمه دريافتي به تفكيك شركت -8-12

 شهرستان  سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان 

 تعداد بيمه نامه
 ٠/١٧ 1417369 2370 بيمه نامه *جمع

 ٠/٠٠ 464924 000 بيمه نامه آسيا
 ٠/٠٠ 146526 000 نامهبيمه البرز
 ٠/٠٠ 512004 000 بيمه نامه ايران

 ١/٨٣ 41795 764 بيمه نامه پاسارگاد
 ١/۵٢ 58975 896 بيمه نامه دانا

 ٠/٠٠ 74037 000 بيمه نامه رازي
 ٠/٠٠ 24091 000 بيمه نامه سامان
 ٠/٧۵ 95017 710 بيمه نامه نوين

 مبلغ حق بيمه دريافتي
 ٠/١٢ 3734317 4647 ميليون ريال *جمع

 ٠/٠٠ 773365 000ميليون ريال آسيا
 ٠/٠٠ 293858 000ميليون ريال البرز
 ٠/٠٠ 1924912 000ميليون ريال ايران

 ١/٧٠ 108220 1838ميليون ريال پاسارگاد
 ٠/٧١ 353721 2497ميليون ريال دانا

 ٠/٠٠ 100540 000ميليون ريال رازي
 ٠/٠٠ 49513 000ميليون ريال سامان
 ٠/٢۴ 130188 312ميليون ريال نوين

ثبت  اصفهاندر شهرستان  اردستانشهرستان  ، رازي و سامانايران ،البرز،هاي آسيا اطالعات بيمه*
كارآفرين و معلم امكان ارائه گزارش به تفكيك شهرستان را  هاي بيمه توسعه،سينا، شركت. شده است

 .اند نداشته
 .سامان و نوين رازي، دانا، پاسارگاد، ايران، البرز، هاي آسيا، بيمه  -ماخذ
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هاي   تعداد خسارت واقع شده و مبلغ خسارت پرداخت شده به تفكيك شركت -9-12

 1390بيمه

شهرستان   سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان

تعداد خسارت واقع شده
 ٠/٠۵ 229268 107 مورد*جمع

 ٠/٠٠ 49239 000 مورد آسيا
 ٠/٠٠ 13399 000 مورد البرز
 ٠/٠٠ 83762 000 مورد ايران

 ٠/٠٠ 2562 0 مورد پاسارگاد
 ٠/١١ 67353 74 مورد دانا

 ٠/٠٠ 3756 000 مورد رازي
 ٠/٠٠ 2019 000 مورد سامان
 ٠/۴۶ 7178 33 مورد نوين

مبلغ خسارت پرداخت شده
 ٠/٠١ 2398510 359ميليون ريال*جمع

 ٠/٠٠ 616035 000ميليون ريال آسيا
 ٠/٠٠ 144258 000ميليون ريال البرز
 ٠/٠٠ 1228476 000ميليون ريال ايران

 ٠/٠٠ 32105 0ميليون ريال پاسارگاد
 ٠/١٠ 234891 228ميليون ريال دانا

 ٠/٠٠ 70400 000ميليون ريال رازي
 ٠/٠٠ 13922 000ميليون ريال سامان
 ٠/٢٢ 58423 131ميليون ريال نوين

ثبت  اصفهاندر شهرستان  اردستانشهرستان  ، رازي و سامانايران ،البرز،هاي آسيا اطالعات بيمه*
كارآفرين و معلم امكان ارائه گزارش به تفكيك شهرستان را  هاي بيمه توسعه،سينا، شركت. شده است

 .اند نداشته
 نوينسامان و  رازي، دانا، پاسارگاد، ايران، البرز، هاي آسيا، بيمه  -ماخذ
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 1390فعال) سهام عدالت(هاي تعاوني نوع جديد  مشخصات عمومي شركت -10-12

 شهرستان   سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 ۴/٧۶ 21 1 شركت  تعداد
 ١/٨١ 2189353 39639 نفر عضو

 ۶/١٧ 81 5 نفر شاغالن
 ١/٨٧ 2142 40 ميليون ريال سرمايه
 . كار و رفاه اجتماعي اداره كل تعاون،  -ماخذ
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 تعاريف و مفاهيم
 . عبارت از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ است :حوزه قضايي

هرگونـه  . به معني وارد آوردن ضـرب وجـرح اعـم از عمـدي يـا غيرعمـدي اسـت       : ايراد ضرب وجرح
در صـورتي  . شـود  اي در عضو چنانچه توأم با خونريزي و از بين رفتن نسج باشد، جرح ناميده مي ضايعه

كه ضايعه ايجاد شده منجر به خونريزي نشده باشد، هر چند در داخل بدن شكستگي ايجاد شده باشد، 
 .شود ضرب ناميده مي

درخـت، سـد معبـر و نظـاير آن      هاي جزئي مانند شكسـتن  منظور از امور خالفي، خالف: امور خالفي
 .باشد مي

 .باشد نسبت دادن امور خالف عفت به يك شخص مي:  قذف
ها مكلفند در مورد آنها اقدام و تصميمي اتخاذ كنند بـدون اينكـه    اموري است كه دادگاه: امور حسبي

: باشد، ماننددعوي از طرف آنان  ي اشخاص و  اقامه ي رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه
 ... .ترتيب تعيين قيم، امور مربوط به امين، غايب و 

منظور هنگامي است كه مدارك ارائه شده در دادگـاه تكميـل   : قرار رد دادخواست و عدم صالحيت
 .نباشد و يا دادگاه صالحيت بررسي موضوع مطرح شده را نداشته باشد

اقامت او معلوم نباشـد، در ظـرف دو روز از تـاريخ    هر گاه در دادخواست، مدعي يا محل : قرار رد دفتر
كنـد دادخواسـت رد    رسيد دادخواست، به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و يا جانشين او صادر مي

 .شود مي
هـايي شـود كـه قـانون بـر       مواردي است كه يكي از دو متداين، دچار مشكالت و سختي: عسر و حرج

 .قايل شودخالف احكام اوليه، فرصتي براي وي 
هر عقدي كه موضوع آن مال غيرمنقولي باشد كه به عنوان وثيقه ديـن يـا   : معامالت با حق استرداد 

حسن انجام تعهد، در اختيار بستانكار قرار داده شود تا تحت شرايط قانوني، در صورت امتناع مـديون از  
 .شود سترداد ناميده ميپرداخت دين، از محل آن وثيقه طلب خود را تأمين كند، معامله با حق ا

 .حقي است كه شخص، به عهده ديگري دارد :ذمه 
اجـاره دهنـده را   . شـود  عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مسـتأجره مـي   :اجاره 

 .موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند
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 .استان يانتظام يروين يفرمانده  -ماخذ
 
 
 

 .كل ثبت اسناد و امالك استان  اداره  -ماخذ

شدگان در  اقـدام بـه خودكشـي و فوتهاي تشكيل شـده در مورد  پرونده۱‐۱۳‐
 حـوزه استحفاظي نيروي انتظامي برحسب جنس و شهرستان

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
از استان    

اقدام به 
  خودكشي

 ١/۶٧ 180 3 نفركل
 ١/۴٢ 141 2 نفر مرد
 ٢/۵۶ 39 1 نفرزن

فوت 
 شدگان

 ٠/۶٣ 160 1 نفركل

 ٠/٠٠ 129 0 نفر مرد

 ٣/٢٣ 31 1 نفرزن

 تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالك ۲‐۱۳‐

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

  از استان

 قطعي
 ٠/۵۴ 140422 761 فقرهمنقول

 ١/٨٠ 100095 1798 فقرهغيرمنقول

استردادمعامالت با حق   ٠/٢٩ 16839 48 فقره 

 ٠/١۶ 1224 2 فقره ذمه

 ١/٨١ 5636 102 فقره اجاره

 ٠/٧۶ 363564 2772 فقره وكالت نامه

 ٠/٧۴ 609191 4491 فقره گواهي امضا

 ١/۶١ 210376 3379 فقره ساير
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 شدههاي داخلي ثبت شده و منحل  تعداد شركت۳‐۱۳‐

 .كل ثبت اسناد و امالك استان  اداره -ماخذ
 

 .استان يانتظام يروين يفرمانده  -ماخذ
 

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
  از استان

هاي ثبت شده تعداد شركت  ٠/۶٩ 5108 35 شركت 

هاي منحل شده تعداد شركت  ٠/٠٠ 537 0 شركت 

 گواهي فوت صادر شده توسط پزشكي قانوني۴‐۱۳‐

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
استاناز    

30/1 3604 47 فقره جمع  
12/0 804 1 فقره فوت طبيعي  

 حوادث

66/2 1315 35 فقرهرانندگي تصادف  
00/0 167 0 فقرهسوختگي  
00/0 ۰ 56 فقرهمسموميت  

00/0 20 0 فقرهبرق گرفتگي  
00/0 2 0 فقرهسقوط هواپيما  

00/0 177 0 فقرهحوادث كار  
64/1 61 1 فقرهسقوط ازبلندي  

00/0 0 0 فقره غيرمترقبه  
00/0 44 0 فقرهغرق شدگي  

00/0 364 0 فقرهاعتياد  
00/0 11 0 فقره مرگ در اثر اقدامات طبي و جراحي  

72/1 ۶ 583 فقره ساير  
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 انجام شده توسط پزشكي قانوني ) افراد در قيد حيات(آمار معاينات سرپائي ۵‐۱۳‐

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
  از استان

14/8 141965 1156 مورد جمع  

35/0 11278 40 مورد  معاينات اختصاصي مردان و زنان  

پزشكي  معاينات روان 10/0 5217 5 مورد   

معاينات 
 عمومي

83/0 22389 185 موردرانندگي تصادفات  

82/0 42621 351 موردنزاع  

42/0 2609 11 موردحوادث كار  

00/0 1898 0 موردسالمت جسماني  

01/1 ۲۶۶ 26285 مورد تعيين ارش  
00/1 ۲۹۸ 29668 مورد ساير موارد  

 .استانيانتظاميروينيفرمانده  -ماخذ
 



  121121    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 تعاريف و مفاهيم
اي است كه به منظور كمك به تأمين حداقل  اي از تدابير خدمات غيربيمه مجموعه: خدمات اجتماعي

 . شود هاي كم درآمد و نيازمند جامعه ارائه مي نيازهاي اساسي گروه
حمايت  ي هاي برنامه واحدي است اجرايي كه دو يا چند فعاليت از فعاليت: مجتمع خدمات اجتماعي

 . دهد سرپرست و نيازمند را به مددجويان ارائه مي هاي بي از افراد و خانواده
هاي آموزشـي،   ريزي و نظارت برحسن اجراي برنامه عبارت است از برنامه: ي جوانان و نوجوانان برنامه

پـذيري و پركـردن    پـذيري و فرهنـگ   هاي بهزيستي كه به منظور جامعـه  فرهنگي و ورزشي در مجتمع
 .شود زا و محروم ارائه مي هاي تحت پوشش در مناطق آسيب ان خانوادهاوقات فراغت نوجوانان و جوان

اي و اجتمـاعي   اي از خدمات پزشكي، پيراپزشـكي، آموزشـي، حرفـه    به مجموعه: خدمات توانبخشي 
 .شود هاي موجود در فرد معلول به كار گرفته مي شود كه در جهت به حداكثر رساندن توانايي گفته مي

شود كـه بـراي جلـوگيري از بـروز و يـا گسـترش        مجموعه تدابيري اطالق ميبه : خدمات پيشگيري
 .گيرد ي بخصوص صورت مي ي خاصي در يك مجموعه پديده

خـواني،   هاي ارتباطي ويژه ناشنوايان از قبيل لـب  روش :آموزش ارتباط بين خانواده و كودك ناشنوا
ربـط از   ذهني كودك و ساير امـور ذي زبان اشاره و درك مفاهيم و پرورش رشد قواي حسي، حركتي و 

 . شود قبيل چگونگي همسازي كودك با محيط، به كودكان و والدين آنان آموزش داده مي
به تمامي افرادي كه در جريان تداوم انقالب اسالمي و حفظ دستاوردهاي آن و يا دفاع از كيـان  : شاهد

عوامل ضـد انقـالب و  اشـرار، شـهيد،     جمهوري اسالمي ايران، در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و 
 . شود اند، شاهد گفته مي مفقود و اسير شده
عبارت است از ميزان عدم توانايي جسمي و رواني جانباز كه توسط كميسيون پزشكي :درصد جانبازي 

 . شود تعيين مي
 .از كار افتادگي در قوانين استخدامي كشور است ي درصد كامل براي جانبازان، معادل واژه

شود و  اي است كه به موجب قانون ايجاد و زير پوشش مديريت دولتي اداره مي مؤسسه: كارگاه دولتي
آن به طور كامل يا به ميزان حداقل پنجـاه و يـك درصـد، از محـل اعتبـارات دولتـي تـأمين         ي بودجه

ات دولتـي تـامين   آنها از محل اعتبار ي ها كه تمام بودجه هاي دولتي و وزارتخانه گردد مانند سازمان مي
آنهـا دولتـي    ي از سـرمايه  كه بيش از نيمـي ...شود و مؤسساتي مانند شركت فرش يا قند ورامين و  مي

 . است
شود و شـامل دو   اشخاص حقيقي يا حقوقي اداره مي ي كارگاهي است كه به وسيله :كارگاه غيردولتي

ارند از لحاظ بودجه خودكفـا  هايي كه در بخش عمومي فعاليت د كارگاه. بخش خصوصي و عمومي است
ها، جمعيت  شوند، مثل شهرداري هستند و احتماالً زير نظارت دولت قرار دارند ولي دولتي محسوب نمي

 ... .هاي زير پوشش صنايع ملي و  ها و شركت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، كارگاه
كارگاهي است كه قسمتي از تعهدات سازمان تأمين اجتماعي را رأسـاً در   :ي قراردادي كارگاه با بيمه

ي ايـن قسـمت از تعهـدات بـه صـورت پورسـانت بـه         دهد و حق بيمه شدگان خود انجام مي قبال بيمه
 .شود هاي مزبور واگذار مي كارفرمايان كارگاه
تأمين اجتمـاعي در قبـال    تعهدات سازمان ي كارگاهي است كه كليه :ي غيرقراردادي كارگاه با بيمه

 .گيرد شدگان آن كارگاه، از طرف سازمان تأمين اجتماعي انجام مي  بيمه



 122122    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 .شود گر مي فردي است كه مشمول تعهدات مندرج در قانون سازمان بيمه :بيمه شده 
ر اي است كه به دستور كارفرمايا نماينده او در محلي به نام كارگاه كا بيمه شده :ي اجباري  بيمه شده

 .كند كند و مزد و حقوق دريافت مي مي
قانون تأمين اجتماعي به علتـي غيـر از علـل     8اشخاصي كه طبق تبصره ماده  :اختياري ي شده بيمه 

نامـه و مقـررات    شوند، بـه موجـب آئـين    شدگان اجباري خارج مي مندرج در قانون مذكور از رديف بيمه
 .را به طور اختياري ادامه دهند ي خود توانند با انعقادقرارداد، بيمه مربوط مي

اين بيمه شامل آن دسته از صاحبان حرف و مشاغل آزاد است كه براي : ي حرف و مشاغل آزاد بيمه
بـه  ) فرمـا  خـويش (يا خود به تنهـايي  ) به صورت كارفرما(انجام حرفه و شغل مورد نظر، با داشتن كارگر

يا بـه تشـخيص هيـأت مـديره سـازمان تـأمين       صالح و  استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذي
 . اجتماعي، به كار اشتغال داشته باشند و مشمول مقررات حمايتي خاص نيز قرار نگيرند

گـر   اي است كه راساً مشمول مقررات منـدرج در قـانون سـازمان بيمـه     بيمه شده: ي اصلي  شده  بيمه
 .شود مي

ي اصـلي   خاصي هستند كه به تبع بيمه شـده شخص يا اش ) :خانواده بيمه شده(ي تبعي  بيمه شده
 .گر استفاده كنند توانند از مزاياي مقرر در قانون سازمان بيمه مي

سازمان تأمين اجتماعي مكلـف اسـت بـه افـرادي كـه طبـق مقـررات قـانون تـأمين          : ي بيكاري بيمه
باشـند   انجـام كـار مـي   ي  اند و نيز آمـاده  ي خود بيكار شده اجتماعي، بيمه بوده و بر خالف ميل و اراده

 .مقرري ايام بيكاري پرداخت كند
شود كه در ايام بارداري، بيماري و ناتواني موقت براي اشـتغال   به وجوهي اطالق مي: غرامت دستمزد

به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق، به حكم قانون به جـاي مـزد يـا حقـوق، بـه بيمـه شـده پرداخـت         
 .شود مي

هـاي ازدواج،   است كه طبق شرايطي خاص، براي تأمين قسمتي از هزينهمبلغي : هزينه ازدواج كمك
 . شود به بيمه شده پرداخت مي

مبلغي است كه به طور يكجا، براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمـه  : غرامت نقص عضو
 .شود شده، به وي پرداخت مي

، به نحوي كه نتواند با اشتغال به كـار  عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده: از كار افتادگي كلي
 . سابق يا كار ديگري، بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد

عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده، به نحوي كـه بـا اشـتغال بـه كـار      : از كار افتادگي جزيي
 . سابق يا كار ديگري، فقط قسمتي از درآمد خود را از دست بدهد

عبارت است از عدم اشتغال به كار مستخدم مشترك صندوق بازنشستگي كشوري يا فرد  :تگيبازنشس
 . بيمه شده توسط سازمان تأمين اجتماعي، به سبب احراز شرايط بازنشستگي به موجب قانون

به منظور جبران قطع ) به طور مستمر(عبارت است از مبلغي كه طبق شرايط مقرر در قانون : مستمري
سمتي از درآمد، به بيمه شده و يا در صورت فوت او، براي تأمين معيشت بازمانـدگان وي، بـه   تمام يا ق

 .شود آنان پرداخت مي
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 تعداد واحدهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعي اداره ي كل بهزيستي -1-14

 استانشهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان
مجتمع هاي
خدمات 
 اجتماعي

 65/4 43 2 تعداد شهري

 85/3 78 3تعدادروستايي

خدمات 
اجتماعي 
 شهري

 71/5 35 2 تعدادنگهداري كودكان بي سرپرست
 92/0 649 6تعدادخدمات مهد كودك

سرپرستحمايت از خانوارهاي بي
 82/3 131 5تعدادو نيازمند

 00/0 54 0تعدادآسيب هاي اجتماعي
خدمات

اجتماعي 
 روستايي

 56/2 195 5 تعداد خدمات مهد كودك

سرپرست  حمايت از خانوارهاي بي
 85/3 78 3تعدادو نيازمند

 .اداره كل بهزيستي استان اصفهان -ماخذ
 

تعدادمددجويان استفاده كننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهاي خدمات  -2-14
 اجتماعي اداره كل بهزيستي

 سهم شهرستان استانشهرستان واحد شرح
 از استان 

خدمات 
اجتماعي 
 شهري

 17/4 384 16 تعدادنگهداري كودكان بي سرپرست
 55/0 27763 152تعدادخدمات مهد كودك

سرپرستحمايت از خانوارهاي بي
 33/3 8720 300تعدادو نيازمند

 00/0 21257 0تعدادآسيب هاي اجتماعي
خدمات

اجتماعي 
 روستايي

 41/1 5671 80 تعداد خدمات مهد كودك

سرپرست  حمايت از خانوارهاي بي
 58/3 1144 41تعدادو نيازمند

 .اداره كل بهزيستي استان اصفهان -ماخذ
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ي كل بهزيستي و  تعداد واحدهاي ارائه دهنده خدمات توانبخشي اداره-3-14
 مددجويان استفاده كننده از خدمات آنها

 استانشهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان

58/2 233 6 تعداد واحد   

مددجو

 00/0 1550 0تعداد نگهداري سالمندان
 33/0 6592 22تعداد نگهداري معلوالن

نگهداري معلوالن و بيماران
 مستمري بگير درخانه

تعداد
276 14136 95/1 

 36/1 1177 16تعداد تيم سيار ضايعه نخاعي
آموزش ارتباط بين خانواده و

 كودك ناشنوا
تعداد

0 109 00/0 
 00/0 65 0تعداد سواد آموزي نابينايان و ناشنوايان

 97/0 1750 17تعداد حرفه آموزي معلوالن
 99/5 1018 61تعداد گفتار درماني
 42/1 3240 46تعداد فيزيوتراپي
 00/0 986 0تعداد كار درماني

 00/0 3932 0تعداد سنجش شنوايي
 00/0 406 0تعداد بينايي سنجي
 46/1 548 8تعداد ارتوپدي فني

 58/1 3982 63تعداد اعطاي وسايل كمك تونبخشي
 .اداره كل بهزيستي استان اصفهان -ماخذ
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 ي خدمات پيشگيري امور فرهنگي و اعتياد ارائه دهنده -4-14

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان

 واحد

 00/0 1 0 تعداد صداي مشاور
 72/1 58 1 تعداد مشاوره ي حضوري
 00/0 12 0 تعداد مشاوره ي زنتيك
 69/1 59 1 تعداد بازپروري معتادان

 00/0 55661 0 تعداد صداي مشاور مددجو

 68/0 82048 556 تعداد مشاوره ي حضوري
 00/0 10248 0 تعداد مشاوره زنتيك

 77/0 17336 133 تعداد بازپروري معتادان
 .اداره كل بهزيستي استان اصفهان -ماخذ

 
 ثارگرانيو امور ا ديشه اديپوشش بن ريشاهد ز يتعداد افراد و خانوارها -5-14

 استانشهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان 

 12/1 27841 311تعداد افراد

 خانوار
 21/1 22350 271تعداد والدين

 73/0 5491 40تعداد همسر و فرزندان
 .بنياد شهيد و امور ايثارگراناداره كل   -ماخذ

 
 يبر حسب در صد جانباز ثارگرانيو امور ا ديشه اديپوشش بن ريجانبازان ز -6-14

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 03/1 45694 470 نفر جمع

 10/1 27033 298 نفر درصد 25تا 
 92/0 18661 172 نفر درصد و باالتر 25

 .بنياد شهيد و امور ايثارگراناداره كل   -ماخذ
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 آزادگان زير پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران -7-14

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 18/1 3401 40 نفر جمع
 .بنياد شهيد و امور ايثارگراناداره كل  -ماخذ

 
 
 
 

 اجتماعي بر حسب جنس و نوع بيمهبيمه شدگان زير پوشش اداره ي كل تامين  -8-14

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 08/1 928715 9998 نفرجمع كل بيمه شدگان تحت پوشش

 04/1 78038 810 نفر دولتي
 08/1 577033 6209 نفر غير دولتي
 45/0 54992 245 نفر اختياري

 85/0 61128 518 نفر حرف و مشاغل آزاد
 66/0 17619 117 نفر بيكاري

 76/0 69829 533 نفر رانندگان
 23/2 70076 1566 نفر ساير بيمه شدگان

 .اداره كل تامين اجتماعي استان اصفهان  -ماخذ
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 زير پوشش اداره ي كل تامين اجتماعي بر حسب نوع بيمه) مرد(بيمه شدگان  -9-14

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 98/0 795842 7775 نفرجمع كل بيمه شدگان تحت پوشش

 82/0 57617 475 نفر دولتي
 10/1 517761 5707 نفر غير دولتي
 45/0 53692 240 نفر اختياري

 81/0 44315 360 نفر حرف و مشاغل آزاد
 43/0 14029 60 نفر بيكاري

 77/0 69555 533 نفر رانندگان
 03/1 38873 400 نفر ساير بيمه شدگان

 .اداره كل تامين اجتماعي استان اصفهان  -ماخذ
 
 

 زير پوشش اداره ي كل تامين اجتماعي بر حسب نوع بيمه) زن(بيمه شدگان  -10-14

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان
 67/1 132873 2223 نفرجمع كل بيمه شدگان تحت پوشش

 64/1 20421 335 نفر دولتي
 85/0 59272 502 نفر دولتيغير 

 38/0 1300 5 نفر اختياري
 94/0 16813 158 نفر حرف و مشاغل آزاد

 59/1 3590 57 نفر بيكاري
 00/0 274 0 نفر رانندگان

 74/3 31203 1166 نفر ساير بيمه شدگان
 .اداره كل تامين اجتماعي استان اصفهان  -ماخذ
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شدگان زير پوشش اداره كل  شده به بيمههاي نقدي و غرامت پرداخت  كمك -11-14
 تامين اجتماعي

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 99/3 63348 2525 نفر تعداد جمع

 71/1 1051889 17977 ميليون مبلغ
كمك هزينه 

 ازدواج
 28/3 9077 298 نفر تعداد
 63/2 34039 895 ميليون مبلغ

كمك هزينه 
 بارداري

 90/2 6317 183 نفر تعداد
 95/1 43815 853 ميليون مبلغ

غرامت نقص 
 عضو

 00/0 91 0 نفر تعداد
 59/4 1111 51 ميليون مبلغ

غرامت دستمزد 
 ايام بيكاري

 99/0 3042 30 نفر ناشي از كار
 80/0 9528 76ميليون

 غير ناشي ازكار
 49/4 44821 2014 نفر

 03/3 122174 3703 ميليون
 47/1 807413 11895 ميليون نقدي مقرري ايام بيكاري مبلغ
 هاي نقدي مربوط به ساير كمك
 موارد

 ميليون

504 33809 49/1 
 .اداره كل تامين اجتماعي استان اصفهان  -ماخذ
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 تعاريف و مفاهيم

بنويسند خـواه   اي را بخوانند و توانند به فارسي و يا به هر زبان ديگري متن ساده كساني كه مي: باسواد
ي محصالن از جملـه نوآمـوزان سـال     همه. شوند مدرك رسمي داشته يا نداشته باشند، باسواد تلقي مي

وضعيت سواد در سرشماري . آيند اول ابتدايي و سوادآموزان نهضت سوادآموزي نيز باسواد به حساب مي
 ،1365، 1355هـاي   لهـاي عمـومي سـا    ساله و بيشـتر و در سرشـماري   7از افراد  1345عمومي سال 

 . ساله و بيشتر سؤال شده است 6از افراد  1385و  1375
 . جمعيت -2رجوع كنيد به تعاريف و مفاهيم فصل  :نقاط شهري، نقاط روستايي و جمعيت ساكن

كاركنان آموزشي شـامل  :)شاغل در وزارت آموزش و پرورش(كاركنان آموزشي، دفتري و اداري 
رزش است و كاركنان دفتري و اداري شامل متصـدي آزمايشـگاه و كارگـاه،    معلم و معلم و -معلم، مدير

 . باشد مراقب بهداشت، مربي پرورشي، مدير،ناظم يا معاون، كتابدار، كارمند اداري و دفتردار مي
هاي رسـمي آموزشـي ايـران يـا كشـورهاي       منظور از تحصيل اشتغال به تحصيل طبق برنامه :تحصيل

هـاي   مانند آموزش زبان در آموزشـگاه (هاي آموزشي غيررسمي  موزش در دورهبنابراين، آ. خارجي است
 . تحصيل به حساب نيامده است) خصوصي يا نزد معلم خصوصي

ماندگي ذهنـي و يـا    مخصوص آن دسته از اطفال و نوجواناني است كه داراي عقب: آموزش استثنايي
باشـند و شـامل دوره آمـادگي، ابتـدايي،     جسمي، معلوليت و اختالل در يادگيري بـوده و يـا ناسـازگار    

 . باشد اي مي راهنمايي تحصيلي، آموزش متوسطه و آموزش فني و حرفه
سـال   6بايد ) اول مهر ماه(سال است و دانش آموز در آغاز تحصيل  5ابتدايي  ي دوره: ي ابتدايي دوره

پايان تعليمـات دوره ابتـدايي   آموز در صورت موفقيت در پايان دوره، گواهي  به دانش. تمام داشته باشد
 . يابد كه در دوره راهنمايي ثبت نام كند شود و اجازه مي داده مي
آموز در اين دوره، عـالوه   سال است و دانش 3راهنمايي تحصيلي ي  دوره: ي راهنمايي تحصيلي دوره

س بـر اسـا  . بيننـد  ي متوسـطه اسـت، سـاير دروس را نيـز آمـوزش مـي       بر علومي كه پـيش نيـاز دوره  
فني و (ي تحصيلي  گيري دروس خاص در طول سه سال تحصيلي، دانش آموز به يكي از دو دوره معدل
هـاي   ي ثبت نـام در يكـي از رشـته    شود و تعرفه نامه هدايت مي) آموزش نظري(و ) اي يا خدمات حرفه

ه سه سـاله،  در پايان اين دور. كند تحصيلي كه امتياز الزم را در مورد آن كسب كرده است، دريافت مي
 .شود داده مي) راهنمايي تحصيلي(ي عمومي  به دانش آموز، در صورت موفقيت، مدرك پايان دوره

ايجـاد   1371- 72از سـال تحصـيلي  ي عمـومي   ي جديـد متوسـطه   دوره: عمومي ي ي متوسطه دوره
حـال   در. گرديد و دانش آموزان دوره متوسطه به تدريج بر اساس اين نظام شروع بـه تحصـيل نمودنـد   

از اين رو، از درج . حاضر كل دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس نظام جديد به تحصيل اشتغال دارند
جداول مربوط به دانش آموزان دوره نظام قديم متوسطه صرف نظر گرديده است مدت دوره نظام جديد 

ه و در سـال دوم  ها عمـومي بـود   باشد كه پايه اول آن براي همه رشته ها و گرايش سال مي 3متوسطه 
اي و كار و  و فني و حرفه) رياضي فيزيك و علوم تجربي و علوم انساني(هاي نظري  آموزان به رشته دانش

 . گردند شوند و پس از طي دوره دو ساله به اخذ ديپلم متوسطه نائل مي دانش تقسيم مي
ي  گذرانـدن دوره  آمـوزان پـس از   باشد و دانـش  مدت اين دوره يك سال مي :دانشگاهي ي پيش دوره

هاي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني اين دوره را به پايـان   توانند در يكي از گرايش متوسطه مي
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 .ها شركت كنند برسانند و در آزمون سراسري ورود به دانشگاه

سطح تحصيالت در اين دوره مطابق دوره راهنمايي تحصيلي در  ):بزرگساالن(ي عمومي شبانه  دروه
 . سال است 3هاي روزانه بوده و مدت آن  سكال

تحصيالت در اين دوره مشابه دوره متوسطه عمومي يا متوسطه : )بزرگساالن(ي تكميلي شبانه  دوره
 .سال است 4اي بوده و مدت آن  فني و حرفه

 ي مقـدماتي، دوره  ي هـاي ايـن سـازمان شـامل دوره     دوره: هاي سازمان نهضـت سـوادآموزي   دوره
هـاي مقـدماتي، تكميلـي و پايـاني بـه سـواد        در دوره. باشـد  پنجم مي ي پاياني و دوره ي هتكميلي، دور

. شود آموزان، خواندن و نوشتن كلمات و متون ساده فارسي و نيز انجام محاسبات رياضي تعليم داده مي
پـنجم   ي در دوره. شـوند  پنجم آماده مي ي هاي فوق سوادآموزان براي شركت در دوره پس از پايان دوره

تواننـد بـا    كننـد و مـي   سوادآموزان مانند دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش تحصيل مي
 . شركت در امتحانات نهايي اين وزارتخانه به مقاطع باالتر تحصيلي ارتقاء يابند

ي سال سن، از تحصيل در نظام آموزش 10شود كه با بيش از  به فردي اطالق مي: سوادآموز بزرگسال
 . هاي بزرگساالن نهضت سوادآموزي ثبت نام كند رسمي كشور بازمانده باشد و در كالس

به سوادآموزي كـه در امتحانـات پايـان دوره موفـق بـه كسـب نمـرات قبـولي         : سوادآموز قبول شده
 . شود گرديده، سواد آموز قبول شده در امتحان گفته مي

ت و كسـاني كـه داراي مـدرك ديـپلم هسـتند و      سال اسـ  2ي تربيت معلم دوره: ي تربيت معلم دوره
ي مربوط  ي تربيت معلم را در اين مراكز به پايان رسانند به اخذ مدرك كارداني در رشته ساله 2ي  دوره

 .شوند نايل مي
شود كـه حـداقل از سـه دانشـكده يـا دو دانشـكده و دو        آموزش عالي گفته مي ي به موسسه: دانشگاه

هـاي   وجه تمايز دانشگاه از ساير مراكز آمـوزش عـالي،  فعاليـت در دوره    .آموزشكده تشكيل شده باشد
هاي فعاليت خود به سه گـروه تقسـيم    ها با توجه به نوع و زمينه دانشگاه. كارشناسي ارشد و دكترا است

 . كاربردي -دانشگاه جامع، دانشگاه تخصصي و دانشگاه علمي : شوند مي
پذيرد و بـه   بين دارندگان ديپلم متوسطه يا باالتر دانشجو مي سازماني است كه از: مركز آموزش عالي

 .دهد التحصيالن خود مدرك كارداني يا باالتر مي فارغ
افرادي هستند كه براي فـرا  : اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه) كارآموزان(آموزش ديدگان 

كـز آموزشـي ايـن سـازمان،     اي خاص، بازآموزي يا ارتقاي مهارت براي مدت معيني در مرا گرفتن حرفه
 . بينند آموزش مي

 5محلي دولتي، متشـكل از حـداقل    :اي كشور مركزآموزش ثابت درسازمان آموزش فني و حرفه
باشد و ساختار آن مورد تصويب سازمان مديريت و  مند مي كارگاه آموزشي است كه داراي هويتي قانون

 . ريزي كشور قرار گرفته است برنامه
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  يليتحص يها دوره ي هيكل يو ادار يدفتر ،يآموزان و كارمندان آموزش دانش -15-١

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان 

 آموزان دانش
 ٠/٨٣ ٧٨٨١٨٣ ۶۵٧٢ نفر جمع

 ٠/٨۵ ٣٩۶٩٢٣ ٣٣٧٧ نفر پسر
 ٠/٨٢ ٣٩١٢۶٠ ٣١٩۵ نفر دختر

كارمندان 
 آموزشي

 ١/٣۵ ۵٧۵٨۵ ٧٧۶ نفر كل
 ١/٣٢ ۴۶٠٣٩ ۶٠٨ نفر جمع
 ١/۵۵ ١٨٠٠٧ ٢٨٠ نفر مرد
 ١/١٧ ٢٨٠٣٢ ٣٢٨ نفر زن

.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ
 
 

 يها ها و كالس آموزشگاه يو ادار يدفتر ،يآموزان، كارمندان آموزش دانش -15-٢
 ييآموزش استثنا ي دوره

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان 

 آموزان دانش
 ١/٠٧ ۵۵٩٧ ۶٠ نفر جمع

 ١/١٩ ٣٢٨۶ ٣٩ نفر پسر
 ٠/٩١ ٢٣١١ ٢١ نفر دختر

 آموزشي، دفتري
 و اداري

 ١/٠۴ ١۴۴٠ ١۵ نفر كل
 ١/۴۵ ٧۶٠ ١١ نفر آموزشي

 ٣/٣٢ ٢۴١ ٨ باب اهآموزشگ
 ٠/٢۴ ٨٣۴ ٢ باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ
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 يها ها و كالس آموزشگاه يو ادار يدفتر ،يآموزان، كارمندان آموزش دانش -15-٣
 يآمادگ ي دوره

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان 

 از استان

 آموزان دانش
 ١/١٢ ٣٩۴٧٢ ۴۴٣ نفر جمع

 ١/١٩ ١٨۴٨۵ ٢٢٠ نفر پسر
 ١/٠۶ ٢٠٩٨٧ ٢٢٣ نفر دختر

آموزشي، 
 و اداري دفتري

 ٢/٣٣ ۴٣ ١ نفر كل
 ٣/٢٣ ٣١ ١ نفر آموزشي

 ٢/١٨ ١٢۴١ ٢٧ باب اهآموزشگ
 ١/۴١ ٢٠۵۵ ٢٩ باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ

 
 
 يها ها و كالس آموزشگاه يو ادار يدفتر ،يآموزان، كارمندان آموزش دانش -۴-15

 ييابتدا ي دوره

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 آموزان دانش

٣٢٩٧٣ ٢۶١٠ نفر جمع
۶ ٠/٧٩ 

١۶٩٠٧ ١٣٣٧ نفر پسر
۵ ٠/٧٩ 

١۶٠۶۶ ١٢٧٣ نفر دختر
٠/٧٩ ١ 

آموزشي، 
 و اداري دفتري

 ١/٢۵ ١٨٣٣٧ ٢٣٠ نفر كل
 ١/٣ ١۶١٠٣ ٢٠٩ نفر آموزشي

 ٢/٧۵ ٢۴٠٢ ۶۶ باب اهآموزشگ
 ١/٢۵ ١۴١۴٩ ١٧٧ باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ
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 يها ها و كالس آموزشگاه يو ادار يدفتر ،يآموزان، كارمندان آموزش دانش -۵-15

 ييراهنما ي دوره

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 آموزان دانش
 ٠/٨ 196502 ١۵٧۵ نفر جمع

 ٠/٧٩ 101079 ٨٠٢ نفر پسر
 ٠/٨١ 95423 ٧٧٣ نفر دختر

آموزشي، 
اداري  دفتري  

 ١/٢ 14526 ١٧۵ نفر كل
 ١/٢١ 12586 ١۵٢ نفر آموزشي

 ١/۶٧ ١٣٧٧ ٢٣ باب اهآموزشگ
 ١ ٧۶۶٧ ٧٧ باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ

 
 يها ها و كالس آموزشگاه يو ادار يدفتر ،يآموزان، كارمندان آموزش دانش -۶-15

 متوسطه ي دوره

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 آموزان دانش
 ٠/٨٨ ١٧٨١٩۵ ١۵۶٣ نفر جمع

 ٠/٩٣ ٨٩٣۴۶ ٨٣۵ نفر پسر
 ٠/٨٢ ٨٨٨۴٩ ٧٢٨ نفر دختر

 آموزشي، دفتري
 واداري

 ١/۴۵ ٢٠١٧٧ ٢٩٢ نفر كل
 ١/۴٢ ١۶۵۵٩ ٢٣۵ نفر آموزشي

 ١/۶١ ١١٨٠ ١٩ باب اهآموزشگ
 ١/٢ ٨١١۶ ٩٧ باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ
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 بر حسب رشته، جنس  يآموزان دوره متوسطه عموم دانش -15-٧

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 كل
١٧٨١٩ ١۵۶٣ نفر جمع

۵ ٠/٨٨ 

 ٠/٩٣ ٨٩٣۴۶ ٨٣۵ نفر پسر
 ٠/٨٢ ٨٨٨۴٩ ٧٢٨ نفر دختر

 ي اول پايه
 ٠/٨٢ ٣٣٨۵١ ٢٧۶ نفر پسر

 ٠/٧۴ ٣١٧٨۶ ٢٣۵ نفر دختر

ي دوم  پايه
 و سوم

 ٠/٨۵ ٢٨٩٨۶ ٢۴٧ نفر ي نظري پسر متوسطه
 ٠/٩٢ ٣٩٩٣٨ ٣۶۶ نفر ي نظري دختر متوسطه

 ١/٠٣ ١٣٧۶٢ ١۴٢ نفر اي پسر فني و حرفه
 ٠/٠٠ ٧۴١۴ ٠ نفر اي دختر فني و حرفه

 ١/٣٣ ١٢٧۴٧ ١٧٠ نفر كاردانش پسر
 ١/٣١ ٩٧١١ ١٢٧ نفر كاردانش دختر

.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ
 

 )بجز بزرگساالن( يدانشگاه شيپ ي دوره يها ها و كالس آموزان، آموزشگاه دانش -15-٨

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 آموزان دانش
 ١/٠٩ ٢٩۵٣۴ ٣٢١ نفر جمع

 ١/٣٢ ١٠٨٧٣ ١۴۴ نفر پسر
 ٠/٩۵ ١٨۶۶١ ١٧٧ نفر دختر

 ١/٧ ۵٨٨ ١٠ باب اهآموزشگ
 ١/۵٢ ١٣٧٨ ٢١ باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ
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 )بجز بزرگساالن(و جنس  يليبرحسب رشته تحص يدانشگاه شيپ آموزان دوره دانش -9-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

آموز دانش   
 ٠/٩۵ ١٨۶۶١ ١٧٧ نفر دختر

 ١/٣٢ ١٠٨٧٣ ١۴۴ نفر پسر
 ١/٠٩ ٢٩۵٣۴ ٣٢١ نفر  جمع

 ٠/٢٩ ۴٨٨٣ ١۴ نفر دختر  علوم رياضي
 ٠/۶١ ۶٢٢٧ ٣٨ نفر پسر

 ١/١٣ ٨٣٠٩ ٩۴ نفر دختر علوم تجربي
 ١/۴٨ ٢٩٠۴ ۴٣ نفر پسر

 ١/٣٩ ۴٩۶٠ ۶٩ نفر دختر  علوم انساني
 ٣/٧٧ ١۶٧٣ ۶٣ نفر  پسر

 ٠/٠٠ ۴۵١ ٠ نفر دختر  هنر
 ٠/٠٠ ٣٢ ٠ نفر  پسر

 ٠/٠٠ ۵٨ ٠ نفر دختر معارف
 ٠/٠٠ ٣٧ ٠ نفر پسر

.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ
 

 يدانشگاه شيمتوسطه و پ ،ييمراكز آموزش از راه دور راهنماآموزان،  دانش -10-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

آموزان دانش  
 ٢/١۵ ١۴۵١٠ ٣١٢ نفر جمع

 ٢/۴٣ ۵٣٩٣ ١٣١ نفر پسر
 ١/٩٩ ٩١١٧ ١٨١ نفر دختر

 ٢/۵۶ ١۵۶ ۴ باب  مركز
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ

 



136136    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 
 )يليتحص ييراهنما(شبانه يدوره عموميهاها و كالسآموزان، آموزشگاهدانش -11-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

آموزان دانش  
 ٠/٠٠ ۵٣٢ ٠ نفر جمع
 ٠/٠٠ ٢۶ ٠ نفرپسر

 ٠/٠٠ ۵٠۶ ٠ نفردختر
 ٠/٠٠ ٧ ٠بابآموزشگاه

 ٠/٠٠ ٢۶ ٠باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ

 
 )متوسطه(شبانه  يليتكميدورهيهاها و كالسآموزان، آموزشگاهدانش-12-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

آموزان دانش  
 ٠/٠٠ ٧٢۵١ ٠ نفر جمع
 ٠/٠٠ ۴٢٨۵ ٠ نفرپسر

 ٠/٠٠ ٢٩۶۶ ٠ نفردختر
 ٠/٠٠ ۶۵ ٠بابآموزشگاه

 ٠/٠٠ ٣۶٢ ٠باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ

 
 شبانه يدانشگاه شيپيدورهيهاها و كالسآموزان، آموزشگاهدانش-13-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

آموزان دانش  
 ٠/٠٠ ١٣۶۴ ٠ نفر جمع
 ٠/٠٠ ۴۶٨ ٠ نفرپسر

 ٠/٠٠ ٨٩۶ ٠ نفردختر
 ٠/٠٠ ٠٣۴بابآموزشگاه

 ٠/٠٠ ٩٧ ٠باب كالس
.اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ



  137137    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
پوشش سازمان آموزش و پرورش برحسب ريزيليتحصيهادورهالنيالتحصفارغ-14-15
يليتحص هيپا

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 ٠/٩ 59734 ۵٣۶ نفرپنجم ابتدايي
 ٠/٨۶ 56367 ۴٨۵ نفرسوم راهنمايي

 ٠/٩۶ 50918 ۴٩١ نفري عموميمتوسطه
 ١/٠٧ 25476 ٢٧٣ نفرپيش دانشگاهي

 ٠/٠٠ 250 ٠ نفر)راهنمايي(سوم عمومي شبانه
 ٠/٠٠ 2952 ٠ نفر)متوسطه(تكميلي شبانه

 ٠/٠٠ 3959 ٠ نفرپيش دانشگاهي شبانه
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ

برحسب رشته تحصيلي و جنسالتحصيالن دوره متوسطهفارغ-15-15
سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح

 از استان

 جمع
 ٠/٩۴ 49168 ۴۶٣ نفردختر و پسر

 ١/٠١ 21901 ٢٢٢ نفرپسر
 ٠/٨٨ 27267 ٢۴١ نفردختر

 رياضي فيزيك
 ٠/۴۴ 6411 ٢٨ نفرپسر

 ٠/٢۶ 4686 ١٢ نفردختر

 علوم تجربي
 ٠/٨١ 2702 ٢٢ نفرپسر

 ٠/٩۵ 8093 ٧٧ نفردختر

 علوم انساني
 ٢/١٢ 1883 ۴٠ نفرپسر

 ١/٣٨ 6072 ٨۴ نفردختر

 اي فني و حرفه
 ١/٠۴ ۴٧4529 نفرپسر

 ٠/٠٠ 3121 ٠ نفردختر

 كار و دانش
 ١/٣۴ 6342 ٨۵ نفرپسر

 ١/٣ 5233 ۶٨ نفردختر
علوم و معارف 

 اسالمي
 ٠/٠٠ 34 ٠ نفرپسر

 ٠/٠٠ 62 ٠ نفردختر
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ



138138    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 و جنس يليبرحسب رشته تحص يدانشگاه شيدوره پ النيالتحص فارغ -16-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جمع
 ٠/٩۵ 17774 ١۶٨ نفر دختر

 ١/٣٣ 9413 ١٢۵ نفر پسر
 ١/٠٨ 27187 ٢٩٣ نفر دختر و پسر

 علوم رياضي
 ٠/٢٩ 4874 ١۴ نفر دختر
 ٠/۶١ 5749 ٣۵ نفر پسر

 علوم تجربي
 ١/١۴ 7310 ٨٣ نفر دختر
 ١/۴٩ 2016 ٣٠ نفر پسر

 علوم انساني
 ١/٣٩ 5114 ٧١ نفر دختر
 ٣/٧٧ 1592 ۶٠ نفر پسر 

 هنر
 ٠/٠٠ 436 ٠ نفر دختر
 ٠/٠٠ 32 ٠ نفر پسر 

علوم و معارف 
 اسالمي

 ٠/٠٠ 40 ٠ نفر دختر 

 ٠/٠٠ 24 ٠ نفر پسر
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ

 
 

 يمعاونت سوادآموز ارانيآموزش-17-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ١/٧۴ 1264 ٢٢ نفر مرد و زن 
 ٠/٠٠ 55 ٠ نفر مرد 
 ١/٨٢ 1209 ٢٢ نفر زن

.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ
 
 



  139139    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

معاونت ) ساختار آموزشي سابق(يدوره مقدمات يها سوادآموزان بزرگسال كالس -18-15
 ييو روستا يبرحسب نقاط شهر يسوادآموز

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

  سوادآموز
 ٠/٠٠ 16 ٠ نفر  جمع

 ٠/٠٠ 11 ٠ نفر  شهري
 ٠/٠٠ 5 ٠ نفر  روستايي

  كالس
 ٠/٠٠ 3 ٠ نفر جمع

 ٠/٠٠ 2 ٠ نفر  شهري

 ٠/٠٠ 1 ٠ نفر  روستايي
.اداره كل آموزش و پرورش -ماخذ

 
 
 

معاونت ) ساختار آموزشي سابق( يليدوره تكم يها سوادآموزان بزرگسال كالس -19-15
 ييو روستا يبرحسب نقاط شهر يسوادآموز

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

  سوادآموز
 ١/۶٣ 8053 ١٣١ نفر  جمع

 ١/٧۴ 5225 ٩١ نفر  شهري
 ١/۴١ 2828 ۴٠ نفر  روستايي

  كالس
 ٢/۴٧ 970 ٢۴ نفر جمع

 ٢/۶٢ 648 ١٧ نفر  شهري

 ٢/١٧ 322 ٧ نفر  روستايي
.اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ

 
 
 



  140140    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
معاونت ) ساختار آموزشي سابق( يانيدوره پا يها سوادآموزان بزرگسال كالس -20-15

 ييو روستا يبرحسب نقاط شهر يسوادآموز
سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح

 از استان

  آموز سواد
 ٨/۵٣ 3879 ٣٣١نفرجمع

 ۵/٨٩ 2412 ١۴٢نفرشهري
 ١٢/٨٨ 1467 ١٨٩نفرروستايي

  كالس
 ٩/١۵ 306 ٢٨نفرجمع

 ۶/٣۵ 189 ١٢نفرشهري
 ١٣/۶٨ 117 ١۶نفرروستايي

 .اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ
 

) ساختار آموزشي جديد(دوره سوادآموزي عمومي  يها سوادآموزان بزرگسال كالس -21-15
 ييو روستا يبرحسب نقاط شهر يمعاونت سوادآموز

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
 از استان

  آموز سواد
 ١/٠۶ 4803 ۵١نفرجمع

 ١/٨١ 2648 ۴٨نفرشهري
 ٠/١۴ 2155 ٣نفرروستايي

  كالس
 ٢/۵٩ 309 ٨نفرجمع

 ٣/٨٨ 206 ٨نفرشهري
 00/0 103 ٠نفرروستايي

 .اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ
 

معاونت ) ساختار آموزشي جديد(دوره تحكيم  يها سوادآموزان بزرگسال كالس -22-15
 ييو روستا يبرحسب نقاط شهر يسوادآموز

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
 استاناز 

 آموز سواد
 00/0 945 ٠نفرجمع

 00/0 675 ٠نفرشهري
 00/0 270 ٠نفرروستايي

 كالس
 00/0 94 ٠نفرجمع

 00/0 67 ٠نفرشهري
 00/0 27 ٠نفرروستايي

 .اداره كل آموزش و پرورش  -ماخذ



  141141    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 برحسب سن يآموز سواد سازمان نهضت يها دوره هيسوادآموزان بزرگسال كل -23-15

 استانشهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان

 سواد آموزي

 ١/٠۶ 4803 ۵١ نفر جمع
 00/0 125 ٠ نفر ساله 10-19
 ١/٣۴ 373 ۵ نفر ساله 20-29
 ٠/٨٩ 1013 ٩ نفر ساله 30-39
 ١/١۵ 3218 ٣٧ نفر ساله 40-49
 00/0 94 ٠ نفر ساله و بيشتر 50

 تكميلي

 ١/۶٢ 8070 ١٣١ نفر جمع
 ٠/٢٧ 366 ١ نفر ساله 10-19
 ١/٣٣ 975 ١٣ نفر ساله 20-29
 ١/١ 2372 ٢۶ نفر ساله 30-39
 ١/٨٢ 4015 ٧٣ نفر ساله 40-49
 ۵/٢۶ 342 ١٨ نفر ساله و بيشتر 50

 مقدماتي
 )ها طرح(

 00/0 16 ٠ نفر جمع
 00/0 0 ٠ نفر ساله 10-19
 00/0 4 ٠ نفر ساله 20-29
 00/0 3 ٠ نفر ساله 30-39
 00/0 9 ٠ نفر ساله 40-49
 00/0 0 ٠ نفر ساله و بيشتر 50

 تحكيم

 00/0 945 ٠ نفر جمع
 00/0 6 ٠ نفر ساله 10-19
 00/0 41 ٠ نفر ساله 20-29
 00/0 233 ٠ نفر ساله 30-39
 00/0 554 ٠ نفر ساله 40-49
 00/0 111 ٠ نفر ساله و بيشتر 50

).معاونت سوادآموزي(سازمان آموزش و پرورش  -ماخذ



 142142    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
و  يليتحص يها دوره  برحسب يها و مراكز آموزش عال دانشگاه شدگان رفتهيپذ -24-15

 )يدانشگاه آزاد اسالم يبه استثنا(شهرستان 

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جمع كل
 ١/٠٣ ۶۵۶١١ ۶٧٧ نفر جمع

 ٠/٩٨ ٣١۴۶١ ٣٠٨ نفر مرد
 ١/٠٨ ٣۴١۵٠ ٣۶٩ نفر زن

كارداني 
 )ديپلم فوق(

 ٠/٧٩ ١۶٠٣٨ ١٢۶ نفر جمع
 ٠/٨ ٩٩٧١ ٨٠ نفر مرد
 ٠/٧۶ ۶٠۶٧ ۴۶ نفر زن

كارشناسي 
 )ليسانس(

 ١/٣۴ ۴١٠٠٧ ۵۵١ نفر جمع
 ١/٣٢ ١٧٢٨٣ ٢٢٨ نفر مرد
 ١/٣۶ ٢٣٧٢۴ ٣٢٣ نفر زن

كارشناسي ارشد 
 )ليسانس فوق(

 00/0 ٧٣٣٧ ٠ نفر جمع
 00/0 ٣۶٠٢ ٠ نفر مرد
 00/0 ٣٧٣۵ ٠ نفر زن

دكتراي 
 اي حرفه

 00/0 ۴٧٩ ٠ نفر جمع
 00/0 ١٨۶ ٠ نفر مرد
 00/0 ٢٩٣ ٠ نفر زن

دكتراي 
 تخصصي

 00/0 ٧۵٠ ٠ نفر جمع
 00/0 ٠۴١٩ نفر مرد
 00/0 ٣٣١ ٠ نفر زن

.يآموزش عاليزيرموسسه پژوهش و برنامه  -ماخذ
 
 
 
 
 



  143143    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

و  يليتحص يها دوره  برحسب يها و مراكز آموزش عال دانشگاه انيتعداد دانشجو -25-15
 )يدانشگاه آزاد اسالم يبه استثنا(شهرستان 

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جمع كل
 ١/٢۵ ٢١٩۵١٧ ٢٧۴٣ نفر جمع

 ١/١٧ ٩٣۶٢۵ ١٠٩٩ نفر مرد
 ١/٣١ ١٢۵٨٩٢ ١۶۴۴ نفر زن

)ديپلم فوق(كارداني 
 ٠/٣۵ ۴۵٢٩١ ١۵٨ نفر جمع
 ٠/۴٣ ٢۶١٠٩ ١١١ نفر مرد
 ٠/٢۵ ١٩١٨٢ ۴٧ نفر زن

كارشناسي 
 )ليسانس(

 ١/٧ ١۵٢۴۶١ ٢۵٨۵ نفر جمع
 ١/٧۴ ۵۶٩٠٣ ٩٨٨ نفر مرد
 ١/۶٧ ٩۵۵۵٨ ١۵٩٧ نفر زن

كارشناسي ارشد 
 )ليسانس فوق(

 00/0 ١۵٨۶۵ ٠ نفر جمع
 00/0 ٧٧٢٢ ٠ نفر مرد
 00/0 ٨١۴٣ ٠ نفر زن

 اي دكتراي حرفه
 00/0 ٢٨۴۶ ٠ نفر جمع
 00/0 ١١۵۴ ٠ نفر مرد
 00/0 ١۶٩٢ ٠ نفر زن

 دكتراي تخصصي
 00/0 ٣٠۵۴ ٠ نفر جمع
 00/0 ١٧٣٧ ٠ نفر مرد
 00/0 ١٣١٧ ٠ نفر زن

.يآموزش عاليزيرموسسه پژوهش و برنامه -ماخذ
 
 
 
 
 



 144144    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
و  يليتحص يها دوره  برحسب يها و مراكز آموزش عال دانشگاه النيالتحص فارغ -26-15

 )يدانشگاه آزاد اسالم يبه استثنا(شهرستان 

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جمع كل
 ٠/٢۵ ٢۴٧٣۴ ۶١ نفر جمع

 ٠/١١ ١٠١٢۴ ١١ نفر مرد
 ٠/۴۶ ١٠٩٠٧ ۵٠ نفر زن

كارداني 
 )ديپلم فوق(

 00/0 ٨۵١٩ ٠ نفر جمع
 00/0 ٣٢۴٣ ٠ نفر مرد
 00/0 ٢١٧٧ ٠ نفر زن

كارشناسي 
 )ليسانس(

 ٠/۴۶ ١٣٢۶٢ ۶١ نفر جمع
 ٠/٢١ ۵٣٣٣ ١١ نفر مرد
 ٠/۶٨ ٧٣٢۵ ۵٠ نفر زن

كارشناسي ارشد 
 )ليسانس فوق(

 00/0 ٢٣۴٨ ٠ نفر جمع
 00/0 ١٢٢٢ ٠ نفر مرد
 00/0 ١١٢۶ ٠ نفر زن

 اي دكتراي حرفه
 00/0 ٢٨٨ ٠ نفر جمع
 00/0 ١١۵ ٠ نفر مرد
 00/0 ١٧٣ ٠ نفر زن

 دكتراي تخصصي
 00/0 ٣١٧ ٠ نفر جمع
 00/0 ٢١١ ٠ نفر مرد
 00/0 ١٠۶ ٠ نفر زن

.يآموزش عاليزيرموسسه پژوهش و برنامه  -ماخذ
 
 
 
 
 



  145145    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

  يليتحص يها دوره  هاي آزاد اسالمي برحسب دانشگاه انيتعداد دانشجو -27-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جمع كل
١٠١٣۵ ٢٣٨٨ نفر جمع

٢/٣ ٨۶ 

 ٢/۶٧ ۶۴٠٣٢ ١٧٠٧ نفر مرد
 ١/٨٢ ٣٧٣٢۶ ۶٨١ نفر زن

كارداني 
 )ديپلم فوق(

 ١/۴۵ ١۶١٧۶ ٢٣۵ نفر جمع
 ١/۶٣ ١٢۴١۶ ٢٠٢ نفر مرد
 ٠/٨٨ ٣٧۶٠ ٣٣ نفر زن

كارشناسي 
 )ليسانس(

 ٢/٨٩ ٧١٠٧٠ ٢٠۵۶ نفر جمع
 ٣/٣ ۴۴٠۵١ ١۴۵۵ نفر مرد
 ٢/٢٢ ٢٧٠١٩ ۶٠١ نفر زن

كارشناسي ارشد 
 )ليسانس فوق(

 ٠/٧٨ ١٢۴٧٢ ٩٧ نفر جمع
 ٠/٧٢ ۶٩۴٣ ۵٠ نفر مرد
 ٠/٨۵ ۵۵٢٩ ۴٧ نفر زن

 اي دكتراي حرفه
 00/0 ١٠٨۶ ٠ نفر جمع
 00/0 ٢٧١ ٠ نفر مرد
 00/0 ٨١۵ ٠ نفر زن

 دكتراي تخصصي
 00/0 ۵۵۴ ٠ نفر جمع
 00/0 ٣۵١ ٠ نفر مرد
 00/0 ٢٠٣ ٠ نفر زن

 .اطالعات و ارتباطاتياداره كل فناور،يآزاد اسالمدانشگاه -ماخذ
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  يليتحص يها دوره  هاي آزاد اسالمي برحسب دانشگاه النيالتحص فارغ -28-15

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 جمع كل
 ١/٧۶ ١۵٩٠١ ٢٨٠ نفر جمع

 ١/٨ ١٠٣٠٩ ١٨۶ نفر مرد
 ١/۶٨ ۵۵٩٢ ٩۴ نفر زن

كارداني 
 )ديپلم فوق(

 ١/٠۴ ۵٩٧٨ ۶٢ نفر جمع
 ٠/٨۶ ۴۵۵٧ ٣٩ نفر مرد
 ١/۶٢ ١۴٢١ ٢٣ نفر زن

كارشناسي 
 )ليسانس(

 ٢/۴٧ ٨٨۴٢ ٢١٨ نفر جمع
 ٢/٨٢ ۵٢١١ ١۴٧ نفر مرد
 ١/٩۶ ٣۶٣١ ٧١ نفر زن

كارشناسي 
ارشد 

 )ليسانس فوق(

 00/0 ٩٣٢ ٠ نفر جمع
 00/0 ۴٩١ ٠ نفر مرد
 00/0 ۴۴١ ٠ نفر زن

دكتراي 
 اي حرفه

 00/0 ١۴٣ ٠ نفر جمع
 00/0 ۴۴ ٠ نفر مرد
 00/0 ٩٩ ٠ نفر زن

دكتراي 
 تخصصي

 00/0 ۶ ٠ نفر جمع
 00/0 ۶ ٠ نفر مرد
 00/0 ٠ ٠ نفر زن

 .اطالعات و ارتباطاتياداره كل فناور،يآزاد اسالمدانشگاه -ماخذ
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 برحسب رشته يا وحرفه يسازمان آموزش فن دگانيتعداد آموزش د -29-15

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٣/٢ 2533 ٨١ نفر جمع

 ٢/٣٩ 1088 ٢۶ نفر هاي اختصاصي مردان رشته
 ۴/١١ 1338 ۵۵ نفر هاي اختصاصي زنان رشته
 00/0 107 ٠ نفر هاي مشترك رشته
.اياداره كل آموزش فني و حرفه -ماخذ

 
 
 

 يا و حرفه يفعال مراكز ثابت سازمان آموزش فن انيو مرب دگانيآموزش د -30-15

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 175415١/٧۴ ٣٠۴٨ نفر آموزش ديدگان

 مربيان فعال
 ۴/٠٩ 342 ١۴نفر زن
 ۵/۶۶ 212 ١٢نفر مرد

 ۴/۶٩ 554 ٢۶نفر جمع 

 مراكز ثابت

 ٣/٨۵ 26 ١ مركز دو منظوره
 ١٠ 10 ١ مركز ويژه زنان

 ۵/٨٨ 17 ١ مركز ويژه مردان 
 ۵/۶۶ 53 ٣ مركز جمع

.اياداره كل آموزش فني و حرفه -ماخذ
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 تعاريف و مفاهيم
هاي داخل، يا خارج كشور  شود كه تحصيالت پزشكي را در يكي از دانشگاه به كسي اطالق مي :پزشك

اند و مدارك آنان نيز مورد تأييد وزارت بهداشت درمان و  نامه نايل آمده به پايان رسانيده و به اخذ پايان
 .باشد نيز مي سازان پزشكان، دامپزشكان و دارو آمار پزشكان شامل دندان. باشد آموزش پزشكي مي

ها تحت عناوين  هاي تخصصي پزشكي آمار موجود مربوط به برخي تخصص باتوجه به گستردگي رشته
 : باشد درج شده است كه شمول تفصيلي آن به شرح زير مي 10كلي در جدول شماره 

 .داخلي، آنكولوژي، خون، روماتولوژي، ريه، غدد و گوارش: تخصص و فوق تخصص داخلي
ارتوپدي اطفال، اعصاب اطفال، آلرژي اطفال، جراحـي اطفـال، خـون    : تخصص اطفال تخصص و فوق

 . هاي نوزادان اطفال، عفوني اطفال، غدد اطفال، قلب اطفال، كليه اطفال، گوارش اطفال و بيماري
 .پزشكي اعصاب و روان: تخصص اعصاب و روان

 .ادراري ارولوژي، كليه، جراحي كليه و مجاري: تخصص ارولوژي
 .ارتوپدي و جراحي استخوان و مفاصل: تخصص ارتوپدي

 .راديولوژي و سونوگرافي: تخصص پرتو نگاري
هاي فك و دهان  شناسي دهان و دندان، بيماري ارتودنسي، اندودنتيكس، آسيب: تخصص دندانپزشكي

صــورت، و دنــدان، پــاتولوژي فــك و صــورت، پروتــز دنــداني، پريودنتولــوژي، جراحــي دهــان و فــك و 
 . پزشكي اطفال پزشكي ترميمي، دندان دندان

 .سازي صنعتي، فارماكولوژي، فارماسوتيكس، فارماكوگنوزي داروسازي، دارو: تخصص داروسازي
هاي قلب و عروق، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بيني  الزم به ذكر است آمار پزشكان متخصص در رشته
 .باشد هاي ياد شده نيز مي راحي در رشته، چشم، زنان و زايمان شامل پزشكان متخصص ج

 .شود به غيرپزشكاني كه در زمينه بهداشت و درمان فعاليت داشته باشند  اطالق مي :پيراپزشك
شود كه بومي و مقيم روستا هستند و با حداقل سـواد دوره   به افرادي اطالق مي): يار بهداشت(بهورز 

 . اند ربط را گذرانده ابتدايي، دوره دو ساله آموزش عملي و نظري ذي
به كليه مراكز درماني اعم از بيمارستان، زايشگاه و آسايشگاه كـه مجهـز بـه تخـت     : مؤسسات درماني

 :شوند اين مؤسسات به سه گروه تقسيم مي. شود درماني باشند مؤسسه درماني اطالق مي
 . مؤسسات درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -
 .ات درماني خصوصيمؤسس  -
ساير مؤسسات درماني ، مانند مؤسسات درماني وابسته به سازمان تأمين اجتماعي، مؤسسات خيريه،  -

 . بنياد شهيد، بانك ملي و غيره 
تخت، پزشك متخصص در امر زنان و زايمان و يـك اتـاق    15 واحدي است كه حداقل داراي: زايشگاه
 .عمل باشد
تخت با تجهيزات، تسهيالت و خدمات عمومي پزشـكي   15داقل داراي واحدي است كه ح: بيمارستان

 .الزم بوده و نيزحداقل داراي دو بخش داخلي و جراحي،  همراه با گروه پزشكان متخصص باشد
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تخت و تسهيالت و خـدمات عمـومي الزم بـوده و نيـز      15واحدي است كه حداقل داراي : آسايشگاه

ماننـد  . هاي مربوط باشـد  با گروه پزشكان متخصص در رشتهحداقل داراي يك بخش اختصاصي همراه 
 .هاي رواني، مجذومين، مسلولين، معتادان و غيره آسايشگاه

فعاليـت  . كلينيك و مركز بهداشت مي باشـد  شامل درمانگاه، كلينيك، پلي: مراكز بهداشتي و درماني
 .درماني استمركز بهداشت عموماً انجام واكسيناسيون و در مواردي توأم با خدمات 

شود كه داراي مديريت و حسابداري و محل  به مراكزي اطالق مي :مراكز بهداشتي و درماني مستقل
 .فعاليت مستقل باشند

شود كـه معمـوالً در داخـل يـا جنـب       به مراكزي اطالق مي :مراكز بهداشتي و درماني غير مستقل
ان فعاليـت مسـتقل نيسـتند و از نظـر     مؤسسات درماني قرار دارند و داراي مديريت و حسابداري و مكـ 

 .كنند كاركنان و اعتبارات نيز از مؤسسه مادر تغذيه مي
اولين واحد ارائه خدمات اوليه بهداشتي و درماني در نظـام شـبكه جـامع بهداشـتي و     : خانه بهداشت

هر خانـه بهداشـت بـر حسـب شـرايط      . محل استقرار اين واحد روستاهاي كشور است. باشد درماني مي
نفـر   1500 غرافيايي، امكانات ارتباطي و پراكندگي جمعيت، يك يا چند روستا را با جمعيتـي حـدود  ج

دهنـد كـه در تشـكيالت     ياران تشكيل مي كاركنان خانه بهداشت را بهورزان و بهداشت. دهد پوشش مي
الق به هر دو گـروه  بهـورز اطـ    1368جديد سازماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 

 . شود مي
آزمايشـگاه تشـخيص طبـي بـه طـور اعـم عبـارت اسـت از آزمايشـگاه          : آزمايشگاه تشخيص طبـي 

هر آزمايشـگاه داراي يـك نفـر مسـئول     . شناسي و شيمي بيولوژيك شناسي، سرم شناسي و انگل ميكرب
ولوژي بـوده  پزشكي و يا علوم شيمي و بي سازي يا دام است كه بايد داراي درجه دكترا در پزشكي يا دارو

و گواهينامه دوره تكميلي آزمايشگاهي يا گواهينامه رسمي تخصصـي در امـور آزمايشـگاهي خـود را از     
دار رسيده است، اخذ كرده  هاي پزشكي يا از مراكز علمي معتبر كه به تصديق مراجع صالحيت دانشكده

 .باشد
رمـان فيزيكـي بـدن را انجـام     گردد كـه صـرفاً كـار د    به كليه واحدهاي درماني اطالق مي: توانبخشي

سـنجي و   سـنجي، بينـايي   اين مؤسسات شامل فيزيوتراپي، كار درماني، گفتاردرماني، شـنوايي . دهند مي
آن دسـته از  . نحـوه اسـتقرار آنهـا بـه دو صـورت مسـتقل و غيرمسـتقل اسـت        . باشد ارتوپدي فني مي

هـايي كـه بـدون     مستقل و توانبخشيهايي كه در داخل يك بيمارستان يا درمانگاه باشند غير توانبخشي
در  1376 آمـار ايـن بخـش از سـال    . شوند وابستگي به هيچ مركز ديگري عمل كنند مستقل ناميده مي

 . سالنامه آماري كل كشور درج شده است
ها با استفاده از انرژي به صورت اشعه است كه توسـط پزشـكان     تشخيص و درمان بيماري: پرتو نگاري

هاي پرتونگاري و كارمندان تجربـي واجـد شـرايط خـاص و داراي كـارت       تكنسينمتخصص پرتونگاري 
در اين فصل، منظور از پرتونگاري، . شود اجازه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام مي

هاي پرتوشناسي و ارائه خدمات پرتونگاري است كه صـالحيت آن بـه تأييـد وزارت     محل انجام آزمايش
 .مان و آموزش پزشكي رسيده استبهداشت، در
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 )شامل بيمارستان(هاي موجود درآنها برحسب وضعيت حقوقي  تعداد مؤسسات درماني فعال و تخت -1-16

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
  از استان

 جمع
 1 ۶۳ ۱/۵۹واحدمؤسسه

 49 ۷۴۹۲ ۰/۶۵تختتخت

هاي  وابسته به دانشگاه
 علوم پزشكي استان

 1 ۳۹ ۲/۵۶واحدمؤسسه

 49 ۴۷۴۱ ۱/۰۳ تختتخت

 خصوصي
0 ۷ 00/0واحدمؤسسه  

0 ۵۸۶ 00/0تختتخت  

 ساير
0 ۱۷ 00/0واحدمؤسسه  

0 ۲۱۶۵ 00/0تختتخت  

 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ
 
شامل درمانگاه، كلينيك، (جغرافيايي تعداد مراكز بهداشتي درماني برحسب وضعيت  -2-16

 )كلينيك و مركز بهداشت پلي

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
از استان    

 11 834 ۱/۳۲واحد جمع
 9 730 ۱/۲۳واحد شهري

 2 104 ۱/۹۲واحدروستايي
 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ

 
شامل درمانگاه، كلينيك، (مراكز بهداشتي درماني برحسب وضعيت حقوقي تعداد  -3-16

 )كلينيك و مركز بهداشت پلي

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
از استان    

 11 834 ۱/۳۲واحد جمع
پزشكيهاي علوموابسته به دانشگاه

 8 616 ۱/۳۰ واحد و خدمات بهداشتي و درماني

0 95 00/0واحدخصوصي  

 3 123 ۲/۴۴واحد ساير
 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ
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شامل درمانگاه،كلينيك، (تعداد مراكز بهداشتي درماني برحسب نحوه اداره و زمان كار  -4-16

 )كلينيك و مركز بهداشت پلي

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
از استان    

 نحوه اداره

 11 834 ۱/۳۲واحدجمع

 10 683 ۱/۴۶واحدمستقل

 1 151 ۰/۶۶واحدغيرمستقل

 زمان كار
 10 670 ۱/۴۹واحدروزانه

 1 164 ۰/۶۱واحدروزيشبانه
 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ

 
 
 تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مراكز پرتونگاري و مراكز توانبخشي  -5-16

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
از استان   

 7 430 ۱/۶۳واحدآزمايشگاه
 3 695 ۰/۴۳واحدداروخانه

 3 210 ۱/۴۳واحدمركز پرتونگاري
 4 343 ۱/۱۷ واحدمركز توانبخشي

 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ
 
 

 كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب گروه شغلي -6-16

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
  از استان

 462 25232 ۱/۸۳نفر جمع
)۱پزشكان  42 2411 ۱/۷۴نفر(

 307 14702 ۲/۰۹نفرپيراپزشكان
)۲ساير كاركنان  113 8119 ۱/۳۹نفر(

 .باشد پزشكان شامل كليه پزشكان عمومي، متخصص، دندانپزشك و داروساز مي) 1
هاي غيربهداشتي درماني و اعضاي هيات علمي با مقطع كارشناسي ارشد  شامل پرسنل شاغل در رشته) 2

 .باشد مي
 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ



  153153    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
پزشكان شاغل دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب رشته، نوع  -7-16

 تخصص 

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

 42 2411 ۱/۷۴نفرجمع كل
 23 1002 ۲/۳۰نفرپزشكان عمومي

 متخصص

 13 1029۱/۲۶جمع
 2 116۱/۷۲داخلي
 1 61۱/۶۴قلب

0 3600/0عفوني  

 2 108۱/۸۵اطفال
0 5900/0اعصاب و روان  

0 2200/0پوست و آميزشي  

 1 72۱/۳۹جراحي عمومي
0 3100/0ارولوژي  

 1 49۲/۰۴ارتوپدي
0 4000/0مغز و اعصاب  

0 2500/0گوش و حلق و بيني  

 1 41۲/۴۴چشم
 1 84۱/۱۹زنان و زايمان
0 1400/0ايمن شناسي  

 2 73۲/۷۴بيهوشي
0 5000/0پرتونگاري  

 2 33۶/۰۶آسيب شناسي
)۱ساير )0 11500/0  

 5271 ۱/۸۵نفرپزشك دندان
02 00/0نفردامپزشك  

 1107 ۰/۹۳نفر داروساز
در قسمت پزشكان اعصاب و روان فقط تعداد متخصصان اعصاب و داخلي اعصاب وارد شده است و تعداد ) 1

در قسمت ساير وارد شده  PHDو دكتري . روانپزشكان در قسمت ساير بخش متخصص وارد شده است
 .است
 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ



154154    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
ن شاغل در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني برحسب پيراپزشكا -8-16

 هاي شغلي رشته

 سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

 30715967 ۱/۹۲نفر جمع
00 00/0نفر بهدار  

0117 00/0نفركارشناس امور رواني  
03 00/0نفرسنجيكارشناس،كاردان و تكنسين بينايي  
09 00/0نفرسنجيكارشناس،كاردان و تكنسين شنوايي  

00 00/0نفرمسئول انتقال خون  
021 00/0نفرتكنسين دندانپزشكي  

039 00/0نفركار دهان و دندان بهداشت  
 894894 ۱/۸۲نفرپرستار ليسانس و باالتر

 272 ۲/۷۸نفرپرستار فوق ديپلم
021 00/0نفرنوارنگاري تكنسين  

 15816 ۱/۸۴نفركارشناس، كاردان و تكنسين آزمايشگاه
015 00/0نفرآزمايشگاهيدكتراي علوم  

03 00/0نفرمامور سالن تشريح  
 1211 ۰/۴۷نفركارشناس امور بيمارستان

 23975 ۲/۳۶نفركارشناس ارشد كارشناس وكاردان ماما
 161534 ۱/۰۴نفربهيار و كمك بهيار

 481264 ۳/۸۰نفر بهورز
 6410 ۱/۴۶نفركارشناس، كاردان و تكنسين هوشبري

 8432 ۱/۸۵نفرعملاتاقو تكنسين  كاردان
00 00/0نفرتكنسين دياليز  

 12341 ۳/۵۲نفرهاي پزشكيمسئول امور فوريت
 264 ۳/۱۳نفركارشناس كاردان وتكنسين امور توانبخشي

00 00/0نفرارتوپديمسئول امور  
 10389 ۲/۵۷نفركارشناس، كاردان وتكنسين بهداشت محيط

17 ۱۴/۲۹نفربا ناقلينمبارزهحشره شناسي وكارشناس
 13417 ۳/۱۲نفرهاكارشناس، كاردان وتكنسين مبارزه با بيماري

 5227 ۲/۲۰نفرايكارشناس و كاردان بهداشت حرفه
 6106 ۵/۶۶نفروتكنسين امور داروييكارشناس، كاردان

 3123 ۲/۴۴نفرغذاييكارشناس كاردان وتكنسين برنامه و خدمات
مواد خوردني آشاميدنيكارشناس كاردان و تكنسين

 2 47 ۴/۲۶ نفر بهداشتي آرايشي و

 14463 ۳/۰۲نفرتكنسين پرتو نگاريكاردان وكارشناس
 156 ۱/۷۹نفرو درمانيبهداشتي مددكاري

 9560 ۱/۶۱نفرمسئول پذيرش و مدارك پزشكي
 211000 ۲/۱۰نفرخانوادهبهداشتكارشناس كاردان و تكنسين

01331 00/0نفرساير پيراپزشكان  
 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ



  155155    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 ها در زمينه مبارزه با ماالريا اهم فعاليت -9-16

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

تعداد الم در روستاهاي 
 شده مراقبت

 235 13913 ۱/۶۹ مورد آزمايش شده

 3 57 ۵/۲۶ مورد موارد مثبت

 .كاشان معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان و خدمات بهداشتي درماني  -ماخذ

 
 
مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات واكسيناسيون انجام شده در مؤسسات و  -10-16

 1391بهداشتي و درماني در ابتداي سال 

شهرستان  سهم استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 ۳۲۲۳ 475045 ۰/۶۸ مورد )پوليو (فلج اطفال 

 ۱۲۷۶ 220314 ۰/۵۸ مورد سرخك

 ۴۶۷ 82436 ۰/۵۷ مورد )سل(ژ. ث .ب 

 ۲۷۴۹ 384567 ۰/۷۱ مورد )ثالث(ديفتري،كزاز و سياه سرفه

 ۱۶۱۳ 646083 ۰/۲۵ مورد توام بزرگساالن(ديفتري،كزاز

 ۲۷۴ 42457 ۰/۶۵ مورد مننژيت

 ۱۷۱۰ 852237 ۰/۲۰ مورد )ب(هپاتيت 

 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ
 
 

 
 
 



 156156    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 هاي بهداشت و تنظيم خانواده به كلينيك جهت دريافت خدمات موارد مراجعه -11-16

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
  از استان

 35069 2214940 ۱/۵۸ نفر جمع

 16742 541465 ۳/۰۹ نفر قرص

 10985 1004155 ۱/۰۹ نفر كاندوم

 646 87161 ۰/۷۴ نفر دي. يو .آي 

 6696 582159 ۱/۱۵ نفر ساير موارد

 و مركز بهداشت استان و خدمات بهداشتي درماني كاشان معاونت بهداشتي  -ماخذ
 
 
 
 

 هاي مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فعاليت -12-16

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
  از استان

 76686 3490873 ۲/۲۰ نفر موارد مراجعه

 2719 342498 ۰/۷۹ نفر موارد بستري

 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 



  157157    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
تعداد مراجعين درمانگاهي و مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهري روستايي  -13-16

 1390دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

893094457104 ۲/۰۰نفرعمومي 
1230159466 ۰/۷۷نفر اطفال 

10339345875 ۲/۹۹نفردندانپزشكي
2890157151 ۱/۸۴نفر داخلي 
024410 00/0نفر ديابت 

 1233196126 ۰/۶۳نفرزنان و زايمان 

 8832910000 ۰/۹۷نفر مامايي 

 5625 289328 ۱/۹۴نفرچشم پزشكي

 6262039 ۰/۱۰نفرگوش و حلق و بيني

 141871713 ۱/۹۸نفرجراحي عمومي

 4752 218492 ۲/۱۷نفرارتوپدي 

 159583642 ۱/۹۱نفرپوست و آميزشي

 128644398 ۲/۹۰نفرروانپزشكي
228193373 ۲/۴۴نفرقلب و عروق 

011890 00/0نفرداخلي كليه و مجاري اداري
015145 00/0نفرجراحي مغز و اعصاب
03562 00/0نفرجراحي فك و صورت

051469 00/0نفر عفوني 
03608 00/0نفرآسم و آلرژي

47538537 ۱/۲۳نفرجراحي كليه و مجاري اداري
0150 00/0نفرجراحي ترميمي و سوختگي

749413 ۰/۰۱نفرداخلي مغز و اعصاب
03664 00/0نفربيهوشي 

01468 00/0نفرهانازايي خانم
013041 00/0نفرطب فيزيكي

01387 00/0نفرانكولوژي
0840 00/0نفرناباروري آقايان

010114 00/0نفرگوارش  
05954 00/0نفر تغذيه  

 



158158    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
تعداد مراجعين درمانگاهي و مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهري روستايي  -13-16

 1390اصفهان در سال دانشگاه علوم پزشكي 

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

023339 00/0نفرراديو تراپي
01007 00/0نفرگاماكمرا
01526 00/0نفرهپاتيت 

03800 00/0نفرجراحي اطفال
06947 00/0نفر ريه  

0745 00/0نفروسواس 
03868 00/0نفرسالمندان

012847 00/0نفرFNA+غدد
05342 00/0نفرروماتولوژي

00 00/0نفرجراحي پالستيك و زيبايي
0710 00/0نفراختالالت روان تني

03649 00/0نفرمتادون  
08012 00/0نفرسوختگي

0968 00/0نفرهماتولوژي
MS  05847 00/0نفر

0177 00/0نفرروانپزشكي خلقي 
03994 00/0نفرفوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي

01392 00/0نفرفوق تخصص قلب و عروق 
05829 00/0نفرفوق تخصص روماتولوژي 

08738 00/0نفرفوق تخصص عفوني كودكان 
09897 00/0نفرفوق تخصص گوارش و كبد بزرگساالن 

0115 00/0نفرفوق تخصص نوزدان 
00 00/0نفرفوق تخصص داخلي 

014 00/0نفرفوق تخصص جراحي اعصاب 
01817 00/0نفرفوق تخصص خون 

0308 00/0نفرروان جنسي
06854 00/0نفربهداشت و روان كودك و نوجوان

0561 00/0نفرمشاوره خانواده 
00 00/0نفرنوروسايكياتري

0242 00/0نفرپزشكي اجتماعي
1313347441904 ۱/۷۶نفرموارد مراجعه

 .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كاشان  -ماخذ



  159159    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

هاي تهيه، توزيع و نگهداري  هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد از مكان فعاليت -14-16
 مواد غذايي

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

 7020 350019 ۲/۰۱ مورد موارد بازديد شده

 615 107424 ۰/۵۷ مورد  كارت معاينه بهداشتي صادر شده

 121 5822 ۲/۰۸ مورد  معرفي متخلفين به دادگاه

 32 729 ۴/۳۹ مورد اماكن تعطيل شده

 .معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان و خدمات بهداشتي درماني كاشان  -ماخذ
 

 تشخيص بيمارهاي واگير در آزمايشگاه موارد -15-16

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

 231 ۳۵۰۶ ۶/۵۹ مورد جمع

 2 508 ۰/۳۹ مورد تب مالت

 221 2797 ۷/۹۰ مورد سالك

0 37 00/0 مورد سل ريوي  

0 5 00/0 مورد سياه زخم  

0 19 00/0 مورد فلج اطفال  

 8 130 ۶/۱۵ مورد مننژيت

0 10 00/0 مورد وبا  

 .معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان و خدمات بهداشتي درماني كاشان  -ماخذ
 
 
 
 
 



  160160    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 هاي واگيردار و غيرواگيردار كوبي شده عليه بيماري هاي مايه دام -16-16

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
از استان    

هاي  بيماري
 واگيردار

 79636 2529889 ۳/۱۵ راس گوسفند و بز آبله
 53933 2109567 ۲/۵۶ راس برفكي گوسفند و بز تب
 6254 1034721 ۰/۶۰ راس برفكي گوسفندو بز تب

 68918 2298011 ۳/۰۰ راس گوسفندو بز شارب
 154 132801 ۰/۱۲ راس  گاو وگوساله شاربن
0 187666 00/0 راس  گاو و گاوميش عالمتي شاربن  

 14599 1219186 ۱/۲۰ راس گوسفند و بز آگاالكسي

هاي  بيماري
غيرواگيردار

گوسفند وهپاتيت نكروزان
 راس )قانقاريا(بز

20630 1793002 
۱/۱۵ 

 105991 6459324 ۱/۶۴ راس گوسفند و بز آتروتوكسمي

 .اداره كل دامپزشكي  -ماخذ
 
 
 
هاي  درمانگاههاي انگلي دام توسط  هاي پيشگيري و درمان در زمينه بيماري فعاليت -17-16

 دامپزشكي

سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح
  از استان

 10736 808663 ۱/۳۳ راس هاي سمپاشي شده  دام

 72500 3669925 ۱/۹۸ راس )مترمربع(هاي سمپاشي شده  مساحت مكان

 .اداره كل دامپزشكي  -ماخذ
 
 
 
 



  161161    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 مشترك بين انسان و دامهاي  ها در زمينه مبارزه با بيماري اهم فعاليت -18-16

 سهم شهرستان استان شهرستان واحد شرح
از استان    

كني  ريشه
سل 
 گاوي

 11 545 ۲/۰۲ مورد هامراجعه به گاوداري دفعات

 323 160967 ۰/۲۰ مورد توبركولينه گاو

0 128 00/0 مورد راكتور گاو  

0 128 00/0 مورد شده كشتار گاو  

كنترل 
 بروسلوز

هابه دامداري دفعات مراجعه
 و گوسفندداري

0 55 00/0 مورد  

 10 933 ۱/۰۷ مورد مراجعه به گاوداري دفعات

هاي خون موردنمونه تعداد
 آزمايش گوسفند و بز

0 2701 00/0 مورد  

0 321 00/0 مورد بز راكتور گوسفندو  

مورد خون هايتعدادنمونه
 آزمايش گاو

 64 151017 ۰/۰۴ مورد

 1 848 ۰/۱۲ مورد راكتور گاو

0 321 00/0 مورد  و بز كشتار شده گوسفند  

 1 848 ۰/۱۲ مورد  كشتار شده گاو

 15758 399723 ۳/۹۴ مورد  و بزغاله مايه كوبي شده بره

 250 58929 ۰/۴۲ مورد  مايه كوبي شده گوساله

 339 14481 ۲/۳۴ مورد كوبي شده كنترل هاري سگ مايه

0 803 00/0 مورد مالئينهتست  -كنترل مشمشه  

 اداره كل دامپزشكي  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 



 162162    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  163163    13901390سالنامه آماري شهرستان اردستان سالنامه آماري شهرستان اردستان  

 تعاريف و مفاهيم
محصول فرآيندي است كه با تلفيق تخصصي عناصر محتوايي و  :راديويي و تلويزيوني  توليد برنامه

گيري از منابع الزم براي ساخت برنامه و به منظور پخش از طريق راديو،  ساختاري پيام و با بهره
 .آيد تلويزيون و اينترنت به دست مي

ب امكان عبارت از شكل نهايي و ارسال شده يك برنامه كه مخاط :پخش برنامه راديويي و تلويزيوني
 .دريافت آن را از طريق راديو، تلويزيون و اينترنت دارد

هاي توليد، تأمين، تنظيم  ساختاري سازماني است كه مجموعه فعاليت :شبكه راديويي و تلويزيوني 
هاي تعريف شده و مشخص بر  هاي راديويي و تلويزيوني را براساس اهداف و مأموريت و پخش برنامه

 .عهده دارد
ي و اطالعي است كه درباره وقوع يك رويداد مشخص در زمان و مكان معين، پس از فرآيند آگاه :خبر

تواند به شكل مكتوب، صوتي يا تصويري ارائه  خبر مي. گيرد معلوم به منظور انتقال به مخاطب شكل مي
 .باشد مي... هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، هنري، ورزشي و  شود و شامل موضوع

 عبارت از خبرهايي است كه پس از تهيه، انتخاب، تنظيم و ):تلويزيوني/راديويي( پخش خبر
 .شود ويرايش از راديو يا تلويزيون پخش مي

 . عبارت از هنر، فن و صنعت توليد و نمايش فيلم است :سينما
 ميلمتري35دقيقه بوده و معموال با عرض 75دار است كه حداقل  فيلم بلند داستان :فيلم سينمايي

 . شود براي نمايش ساخته مي
نشرياتي هستند كه به طور منظم، با نام ثابت و تاريخ و شماره به صورت اوراق چاپي يا  :مطبوعات

. شوند منتشر مي... هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، علمي، ورزشي، هنري و  الكترونيكي در زمينه 
از نظر محتوا به عمومي و تخصصي، از نظر گستره مطبوعات از نظر ترتيب انتشار به روزانه و غير روزانه، 

مانند كودكان و نوجوانان، جوانان (المللي و از نظر مخاطبان به عام و خاص  توزيع به محلي، ملي و بين
 .شوند تقسيم مي) و زنان
نشريه، هر نوع ماده مكتوب است كه به صورت چاپي يا تصويري در سطحي محدود يا گسترده  :نشريه

نشريه ادواري به . شود نشريه به ادواري و غيرادواري تقسيم مي. شود مختلف منتشر مي در اشكال
شود و ترتيب انتشار آن از قبل معلوم است، نشريه  صورت پي درپي، با عنوان واحد منتشر مي

 . هاست غيرادواري فاقد اين ويژگي
ي و يا چاپي و ديگر مواد مشابه هاي خط اي از كتاب كتابخانه محلي است كه در آن مجموعه :كتابخانه 

 .اعم از چاپي، ديداري و شينداري براي مطالعه، تحقيق و مراجعه به طور منظم گردآوري شده است
 .صفحه داشته و داراي جلد باشد 48اي غيرادواري و چاپ شده است كه حداقل  كتاب نشريه :كتاب

 .زمان اختراع چاپ باشداي است كه مربوط به قبل از  كتاب يا دست نوشته :كتاب خطي
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هاي فرهنگي و  ها و برنامه مكاني است كه به منظور انجام فعاليت :هنري كودكان -مركز فرهنگي

 .هنري كودكان اختصاص يافته است
 6كودكان و نوجوانان  :هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -اعضاي مراكز فرهنگي

هنري كانون مذكور استفاده  -ز خدمات مراكز فرهنگياي هستند كه به صورت عضو، ا ساله 18تا 
 .كنند مي

 .است تكثير شده از نشريه در يك نوبت چاپ و انتشار هاي چاپ يا شمارگان، تعداد نسخه :شمارگان 
آثار معماري، عناصر و بناهايي است كه جنبه باستاني دارد يا از نظر تاريخي، هنري و  :بناهاي تاريخي

 . علمي واجد ارزش است
ژوهش، آموزش و اي است دائمي و غير انتفاعي كه به منظور گردآوري، نگهداري، پ مؤسسه :موزه

 . ردم باز استن به روي عموم مآكند و درهاي  آوردهاي انسان يا طبيعت فعاليت مي دست نمايش
طبق تعريف سازمان جهاني گردشگري، گردشگر شخصي است كه به كشور يا شهري غير از  :گردشگر

ساعت و بيشتر از يك سال نباشد، سفر كند و  24محيط زيست عادي خود براي مدتي كه كمتر از 
ينار، كنفرانس قصد او از سفر، تفريح، استراحت، ورزش، ديدار اقوام و دوستان مأموريت، شركت در سم

 . هاي مذهبي باشد يا اجالس، معالجه، مطالعه و تحقيق يا فعاليت
فضاي محصور سرپوشيده يا روبازي است كه داراي ضوابط فني و اجرايي به منظور  :مكان ورزشي
قابليت انجام فعاليت يك   هاي ورزشي و با كسب مجوز از مراجع ذيصالح و زير نظارت آن، انجام فعاليت

 .رشته ورزشي را داشته يا در آينده خواهد داشت يا چند
هاي  اي است كه بر اساس ضوابط فني و ورزشي براي انجام فعاليت مكان سرپوشيده :سالن ورزشي

 .شود ورزشي حداقل يك رشته خاص احداث شده است و به اختصاصي و چندمنظوره تفكيك مي
داراي گواهينامه رسمي و معتبر مربيگري هاي ورزشي،  فردي است كه در يكي از رشته :مربي ورزشي
و به دو گروه فعال . هاي ورزشي كشور باشد هاي ورزشي در سطح جهان، با تاييد فدراسيون از فدراسيون

و غيرفعال ) هاي ورزشي فعاليت داشته باشد در سال جاري به عنوان مربي در حداقل يكي از رشته(
 .شود تقسيم مي
هاي ورزشي به تمرينات منظم ورزشي زير نظر مربي  اقل يكي از رشتهفردي است كه در حد :ورزشكار

پوشش خدمات درماني فدراسيون  زيرورزشكاري كه (پردازد و به هر دو شكل سازمان يافته  مربوطه مي
و ) نمايد گيرد و كارت بيمه ورزشي دريافت مي پزشكي، ورزشي كشور براي يك سال قرار مي

 .ودش غيرسازمان يافته تقسيم مي
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 هاي سينمايي سينماها و تماشاگران فيلم -1-17

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 سينما
 ۴/٧۶ ٢١ ١عددتعداد

 ١/۵۴ ٩٧۴۶ ١۵٠نفرگنجايش

 تعداد تماشاگر
 ٠/٠٩ ۶۶١۵٧٠ ۶١١نفرجمع
 ٠/٠٩ ۶۶١۵٧٠ ۶١١نفرهاي ايرانيفيلم
 ×× ٠ ٠نفرهاي خارجيفيلم

 .ياداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم  -ماخذ
 

 هاي اجرا شده هاي وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و برنامه سالن -2-17
سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح

 از استان

 سالن نمايش
 00/0 ١۵ ٠عددتعداد

 00/0 ۴۵۵٩ ٠ نفرگنجايش

 تعداد برنامه
 ٠/۴٧ ٢١۴ ١برنامهتئاتر

 00/0 ٨۵ ٠ برنامهموسيقي

 تعداد اجرا
 ٠/۵٢ ١۵۴٣ ٨برنامهتئاتر

 00/0 ١٧٨ ٠ برنامهموسيقي

 تعداد تماشاگر
 ٠/۵١ ٢٣۶۵۵۵ ١٢٠٠نفرتئاتر

 00/0 ٣۵١١۵ ٠ نفرموسيقي
هـايي ماننـد    هـاي آنهـا در مكـان    هايي كه فاقد سالن نمايش هسـتند برنامـه   الزم به ذكر است شهرستان

  .اجرا شده است... ورزشگاه و مسجد، 
 .ياداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم  -ماخذ

 
 هاي زير نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي چاپخانه -3-17

سهم شهرستان  استان شهرستان واحد شرح
 از استان

 ٠/۶٩ ۴٣۴ ٣عدد جمع
 00/0 ١٢ ٠ عدد دولتي

 ٠/٧١ ۴٢٢ ٣عددخصوصي
 .ياداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم  -ماخذ
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 ها كتابخانه، كتاب، اعضاء و مراجعان به كتابخانه -4-17

 استان شهرستانواحد شرح
سهم 

شهرستان 
 از استان

 كتابخانه

 ٢/۶ ٢٣١ ۶ عدد هاي عمومي كتابخانه
كانون پرورش فكري كودكان و

 ٣/٣٣ ۶٠ ٢ عدد نوجوانان

 00/0 ١٠۴ ٠ عدد دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي

هاي  كتاب
 موجود

٢٢٢٣٩٨ ۶٧۶۴٨ نسخه هاي عمومي كتابخانه
٣/٠ ٨۴ 

كانون پرورش فكري كودكان و
 ۵/۶٨ ۵١۶٨۵٠ ٢٩٣٨٢ نسخه نوجوانان

١٢٨۶٩١ ٠ نسخه دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي
٩ 

00/0 

تعداد 
 اعضاء

 ١/٢١ ٢٠١۴٣٧ ٢۴۴٢ نفر هاي عمومي كتابخانه
كودكان وكانون پرورش فكري

 00/0 ١۶۴٢۴ ٠ نفر نوجوانان

 00/0 ۶٠٨٨۶ ٠ نفر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي

موارد 
 مراجعه

٣٠١٧۶۵ ٢٨٧٧٧ نفر هاي عمومي كتابخانه
٠/٩ ٠۵ 

كانون پرورش فكري كودكان و
١٢١۵۶١ ٠ نفر نوجوانان

٠ 
00/0 

 00/0 ١١۶٠۴ ٠ نفر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي
 .هاي دولتي استان هاي عمومي استان، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و دانشگاه اداره كل كتابخانه  -ماخذ
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 هاي فرهنگي و هنري بر پا شده و بازديدكنندگان نمايشگاه -5-17

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 نمايشگاه
 ١/٨٨ ١۶٠ ٣ عدد كتاب
 00/0 ١۴٢ ٠ عدد ساير

بازديد كنندگان
 ٢/٣٩ ۵٣۶۶٠٠ ١٢٨٠٠ نفر كتاب
 00/0 ٣٢٠٢٩٠ ٠ نفر ساير

 .ياداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم  -ماخذ
 
 
 

 يمطبوعات محل -6-17

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 00/0 ۵ ٠ عنوان روزنامه
 ۴/٧۶ ٢١ ١ عنوان هفته نامه

 ٣٣/٣٣ ٣ ١ عنوان دو هفته نامه
 ٢/٣٨ ۴٢ ١ عنوان ماه نامه

 00/0 ١۶ ٠ عنوان دو ماه نامه
 00/0 ٢٧ ٠ عنوان فصل نامه

 00/0 ٢ ٠ عنوان دو فصل نامه
 .ياداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم  -ماخذ
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 اماكن مذهبي -7-17

 استانشهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٨/٢٨ ٧٣٧ ۶١ عدد تعداد اماكن متبركه اسالمي

 ۴/٩٧ ۴۴٢۶ ٢٢٠ عدد مسجد
 ۴/٢۴ ٩۴۴ ۴٠ عدد تكيه و حسينيه

 00/0 ۶ ٠ عدد ها تعداد اماكن مذهبي اقليت

 .اداره كل اوقاف و امور خيريه  -ماخذ
 
 

 تعداد موقوفات و رقبات -8-17
سهم شهرستان  استانشهرستان واحد شرح

 از استان
 ۵/٢٣ ١٢٢٣٠ ۶۴٠ عدد تعداد موقوفات متصرفي و غيرمتصرفي

 ٣/٩٣ ۴٠٩١٠ ١۶٠٩ عدد تعداد رقبات متصرفي و غيرمتصرفي
 .اداره كل اوقاف و امور خيريه  -ماخذ

 
 زائران حج تمتع و حج عمره -9-17

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٠/۵٨ ٨٨۶۶۵ ۵١۶ نفر جمع

 ١/٠١ ٩۴٢٨ ٩۵ نفر حج تمتع
 ٠/۵٣ ٧٩٢٣٧ ۴٢١ نفر حج عمره

 .سازمان حج و زيارت استان  -ماخذ
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 *هاي ورزشي تعداد تأسيسات و مكان -10-17

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ٣/١۴ ۵١٠ ١۶ عدد جمع

 ٣/٣۵ ٢٠٩ ٧ عدد سالن چند منظوره
 ١/٠۴ ٩۶ ١ عدد سالن رزمي

 00/0 ٩ ٠ عدد زورخانه
 ۵/٨٨ ١٧ ١ عدد استخر سرپوشيده

 ×× ٠ ٠ عدد بازرواستخر 
 00/0 ۴۶ ٠ عدد چمن تمريني

 ٩/٠٩ ٢٢ ٢ عدد چمن مسابقاتي
 00/0 ٣ ٠ عدد پيست دووميداني
 ۶/٣٨ ۴٧ ٣ عدد زمين روباز خاكي

 ٣/٧ ۵۴ ٢ عدد زمين روباز آسفالته
 00/0 ۴ ٠ عدد زمين تنيس

 00/0 ٢ ٠ عدد مانژ سواركاري
 00/0 ١ ٠ عدد پيست اسكيت

اطالعات در تعدادي از سطرها به دليل آن است كه تا زمان چاپ نشريه توسط دستگاه مربوطه عدم * 
 .اخذ نگرديده است

 .اداره كل ورزش و جوانان استان  -ماخذ
 

 هاي ورزشي مساحت تأسيسات و مكان -11-17

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 ١۴۶٧۶٩۶۴/۴۶ ۶۵٣٨۶ مترمربع جمع

 ٣/٢ ۴١١۶٧٨ ١٣١٧٠ مترمربع سرپوشيده
 ١٠۵۶٠١٨۴/٩۴ ۵٢٢١۶ مترمربع روباز
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 .اداره كل ورزش و جوانان استان  -ماخذ
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 تعاريف و مفاهيم
هاي اجتماعي و توليدي  هرگونه مواد جامد يا نيمه جامد غيرقابل استفاده كه ناشي از فعاليت :زباله

. شود هاي مذكور خارج شده باشد، زباله ناميده مي كشاورزي و صنعتي باشد و از روند فعاليتخانگي، 
 .گيرند مواد مزبور حتي اگر قابل بازيافت باشند باز هم در شمول چنين تعريفي قرار مي

تاكسي، وسيله نقليه موتوري عمومي مسافري عموماً از نوع سواري است با مشخصات ويژه كه  :تاكسي
 . شود برداري از آن توسط شهرداري صادر مي از بهرهامتي

هاي آن  بوس، وسيله نقليه موتوري مسافري زميني غيرريلي است كه تعداد صندلي ميني :بوس ميني
 .باشد 21و حداكثر  10حداقل ) شامل صندلي راننده(

هاي آن با  اتوبوس، وسيله نقليه موتوري مسافري زميني غيرريلي است كه تعداد صندلي :اتوبوس
 .يا بيشتر باشد 22صندلي راننده و كمك راننده 

 )انواع كاربري فضاي سبز(بندي فضاي سبز  تقسيم
منطقه شهري بخشي از شهر است با . باشد ها از يك هكتار به باال مي وسعت اين پارك :پارك شهري

هاي  د پاركعملكر.هاي همگن و خدمات الزم براي زيست جمعيت اسكان يافته در آنها ساختمان
هاي عادي شهري و تمركز فضاي  اي شهري عبارت است از ايجاد تنوع و فاصله بين ساختمان منطقه

ها  سبز بين آنها جهت تغيير طبيعي هواي آلوده  در جايي كه تراكم جمعيت بيشتر و ساختمان
موثري پيدا انداز سبز اهميت و نقش  اي شهري به عنوان يك چشم هاي منطقه تر باشند، پارك فشرده

هايي براي استراحت  هاي مختلف سني، بخش ها داراي زمين بازي براي گروه اين پارك. كند مي
 . خردساالن و بزرگساالن و ساير خدمات عمومي است

 .شود هاي شهري به دو گروه توده درختكاري و توده غيردرختكاري تقسيم مي الزم به ذكر است پارك
. باشند با وسعت كم و قابليت دسترسي زياد، بيشتر به صورت پياده هايي مي پارك :اي  پارك محله

ها  تجهيزات اين گونه پارك. دهند ها را خردساالن و افراد مسن تشكيل مي كنندگان اين پارك استفاده
اي در داخل شهرها به طور معمول  هاي عمومي محله پارك. شوند ريزي مي نيز در اين جمعيت برنامه

زمين بازي براي كودكان زير : ها عبارتند از معموال تجهيزات پارك. گسترش ندارندبيش از يك هكتار 
 .انداز پوش چمني و تعدادي درخت سايه هاي اختصاص يافته براي استراحت، كف سال، بخش ده

هاي محله اي به دو گروه توده درختكاري و توده غيردرختكاري تقسيم مي  الزم به ذكر است پارك
 .شود

مترمربع كه شامل امكانات تاسيسات رفاهي و مبلمان  1500فضاهاي سبز زير  :يگيپارك همسا
. شود هاي همسايگي به دو گروه توده درختكاري و توده غيردرختكاري تقسيم مي شهري باشد كه پارك

خصوصي  ها در رابطه مستقيم با واحدهاي مسكوني قرار دارند و به عنوان يك فضاي نيمه اين نوع پارك
هاي مسكوني يا در كنار گذرهاي ارتباطي و يا فضاهاي خطي و متمركز واحدهاي مسكوني  مجتمعدر 

 .شوند واقع مي
شود كه در حاشيه شهر باشند و حداقل امكانات و مبلمان  هايي گفته مي به پارك :هاي جنگلي پارك

ه و بيشتر تأثيرات عموماً كاربري شهري نداشت. شهري و گياهان پوششي به ويژه چمن را دارا هستند
 .زيست محيطي دارند

ها به صورت پيوسته و طولي كه مسير ترافيكي را از  قطعات فضاي سبز درون خيابان :رفيوژ خيابان
گذر ) الف: كه شامل) رو رو، همچنين فاصله بين دو سواره رو و سواره فاصله بين پياده(كند  هم جدا مي
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رفيوژهاي  -2ها  باند حفاظتي اطراف بزرگراه -1(ان شهري اتوب) متر ج 12گذر باالي ) ب متر 12زير 

تعدادي از رفيوژها كه به ( رفيوژ خاص -1(با رفيوژ مياني  -2بدون رفيوژ مياني -1(خيابان ) د ) اتوبان
شامل  -2) رو يا باند دوچرخه مي باشند و بيش از يك قطعه باشد خاطر عرض زياد داراي معبر پياده

 )اشديك قطعه فضاي سبز ب
توده غيردرختكاري تقسيم ) توده درختكاري و ب) الزم به ذكر است رفيوژهاي خيابان به دو گروه الف

 .شود مي
فضاهاي سبزي كه فاقد امكانات تاسيسات رفاهي و مبلمان شهري باشد كه : قطعات پراكنده فضاي سبز

 )توده غيردرختكاري -2توده درختكاري  -1(شامل 
هاي سبز و يا  باشد نظير احداث ديواره كه از جنس سطح دو بعدي نميدر مورد فضاهاي سبز  -

شود  هاي مربوط به بام سبز كه گاهاً در روي سطح سخت برخي از قطعات فضاي سبز ايجاد مي توسعه
. اي از همان قطعه ذكر شود بايست مساحت اين قسم از قطعات فضاي سبز به صورت زير مجموعه مي

از نوع توسعه سطحي (سبز كه در خارج از قطعات موجود فضاي سبز باشد همچنين اينگونه فضاهاي 
 .باشد خود شامل شماره قطعه جديدي مي) احداث

رويه و به هم خوردن  براي تعيين حدود شهر، كنترل گسترش شهر، جلوگيري از رشد بي :كمربند سبز
يش شهر ممكن است نقش كمربندهاي سبز در روند پو. شوند تناسب ساخت مورفولوژي شهر ايجاد مي

اوليه خود را از دست بدهند ولي نقش بالقوه آنها به عنوان فضاي سبز تعادل بخش و تفرجگاه شهري و 
ساخت اين كمربندها در پيرامون شهرها . ماند شاخص زنده جهت تشخيص روند شهر پا برجا مي

 :كند هاي زير را ايفا مي نقش
 .كشت در حومه در اثر گسترش شهرهاهاي قابل  جلوگيري از انهدام زمين -
 . تصفيه و تلطيف هواي شهر و غربال بادهاي ورودي شهر -
 .گذاري انجام شده برداري اقتصادي با بازدهي مفيد از سرمايه رويه شهر بهره جلوگيري از گسترش بي -

كشتارگاه مكاني است براي انجام ذبح قانوني و بهداشتي احشام كه توسط شهرداري با  :كشتارگاه
پس از ذبح الشه توسط نماينده بهداشت مورد معاينه . رعايت كليه اصول بهداشتي احداث گرديده است

 .گردد هاي سطح شهر مي قرار گرفته و بعد از تأييد با وسايل نقليه مخصوص جهت حمل، تحويل قصابي
كاري و  بندي و درخت ها خيابان محلي است محصور كه طبق نقشه مصوب شهرداري :رامستانآ

شود، اين  شود ساخته مي كاري شده و مطابق اصول بهداشت براي متوفياني كه به امانت گذارده مي گل
ازم هاي متعدد جهت مشايعين، گوركنان و گذاردن متوفيان باشد و تمام اوقات لو محل بايد داراي اتاق

 .دفن از قبيل آهك، آجر و غيره موجود باشد
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 خدمات شهري -1-18

 .هاي استان شهرداري -ماخذ
 
 

 تعداد وسايل نقليه عمومي درون شهري بر حسب نوع -2-18

 استان شهرستان واحد شرح
 سهم شهرستان

 از استان 
 ٠/٠٠ ٢٣۵۵ ٠ دستگاه اتوبوس
 ٠/٠٠ ٢١٣٧ ٠ دستگاه بوس ميني

 ٠/٣٧ ٣٠٧١۴ ١١٣ دستگاه تاكسي
 .هاي استان شهرداري -ماخذ

 

 استان شهرستان واحد شرح
سهم شهرستان 

 از استان

 كشتارگاه

متوسط كشتار روزانه
 ٠/٠٨ ٣٣٨٠۴ ٢۶ راس دام سبك

متوسط كشتار روزانه
 ٠/٠۶ ۵٢۵٨ ٣ راس دام سنگين

 ١/٧١ ١١٧ ٢ تعداد ايستگاه هاي اتش نشاني
ميادين ميوه 

 و تره بار
 ٠/٠٠ ١٨ ٠ عدد تعداد
 ٠/٠٠ ٢٢٧٢٩۶٧ ٠ هكتار وسعت

 حمل زباله
 ٠/٩۵ ۵٢٨ ۵ تعداد خودرو

 ٠/٩٢ ١٠٣۴٩١١ ٩۵٠٠ تن زباله حمل شده
 ٠/٣۴ ١٧٠٠٩ ۵٨ هكتار وسعت فضاي سبز

پارك هاي 
 عمومي

 ٠/۴٩ ١٠١١ ۵ عدد تعداد

١٢۵٠٠ هكتار وسعت
٠

١٩٧٠٣۵۴
٠ ٧/۶٣ 

 آرامستان
 ٣/٠٣ ٢٣١ ٧ عدد تعداد

١٢٠٠٠ هكتار وسعت
٠٨۶١/٣٩ ١١٨٧٨ 
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 تعاريف و مفاهيم

آمارهاي ارائه شده در اين فصل شامل محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار، ارزش افزوده و ستانده و 
حاصل باشد كه  مي 1388در سال  هاي استان هاي عمده اقتصادي شهرستان مصرف واسطه بخش

 .باشد مطالعات دفتر آمار و اطالعات استان اصفهان مي
هـاي اقتصـادي واحـدهاي     نهايي فعاليـت  ي محصول ناخالص داخلي، نتيجه :محصول ناخالص داخلي

محصول ناخالص داخلي به سه روش توليـد،  . زماني معين است ي توليدي مقيم يك كشور در يك دوره
 . شود هزينه و درآمد محاسبه مي

تفـاوت بـين ارزش سـتانده و مصـرف     . ارزش اضافي ايجاد شده در جريان توليـد اسـت  : ارزش افزوده
پس از كسر مصرف سرمايه ثابت از . گويند ناخالص مي ي واسطه در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افزوده

 . آيد خالص بدست مي ي ناخالص، ارزش افزوده ي ارزش افزوده
شـود و   ليدي، مجموع كاالها و خدماتي است كه در آن واحد توليـد مـي  هر واحد تو ي ستانده :ستانده

ي حسـابداري بـه    سهمي از كاالها و خدمات كه تا پايـان دوره . گيرد براي  استفاده در دسترس قرار مي
آيـد، كاالهـا و    واحد به حساب مي ي صورت ناتمام يا كار در جريان ساخت باقي مانده باشد جزو ستانده

حسابداري معين توليد و در همان دوره در ديگرفرآينـدهاي توليـد    ي يك واحد در دوره خدماتي كه در
: شود ستانده به سه دسته تقسيم مي. شود آن واحد منظور نمي ي شود، جزو ستانده آن واحد مصرف مي

توليد شده براي خود مصرف نهايي و تشكيل سرمايه به حساب خود و ساير  ي ي بازاري، ستانده ستانده
 .هاي غيربازاري ستانده

مصرف واسطه، ارزش كاالها و خدمات مصـرف شـده در جريـان توليـد، بـه اسـتثناي       : مصرف واسطه
 .هاي ثابت است مصرف دارايي

هاي اجباري و بالعوض واحدهاي نهادي به دولـت اسـت كـه بـه صـورت       ها، پرداخت ماليات: ها ماليات
ها از ايـن جهـت اسـت كـه دولـت در       عوض به مالياتاطالق صفت بال. گيرد نقدي و غيرنقدي انجام مي

كند، هر چند كـه   مقابل دريافت ماليات از يك واحد نهادي، خدمتي را به صورت فردي به آن ارائه نمي
با دريافت ماليات منابع مالي خود را افزايش داده و با استفاده از اين منابع، كاالهـا و خـدماتي را بـراي    

 . آورد تك افراد يا كل جامعه فراهم ميساير واحدها اعم از تك 
 :شوند ها به دو دسته كلي تقسيم مي ماليات

 ماليات بر توليد و واردات  - 
 ماليات بر درآمد، ثروت و غيره  -

انـد،   هايي هستند كه بر كاالها و خدمات در زماني كـه توليـد شـده    ماليات: ماليات برتوليد و واردات
 . گيرد اند تعلق مي اند و يا از خارج وارد شده ديگري رسيدهاند يا به مصارف  فروخته شده
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  1388محصول ناخالص داخلي به قيمت بازارهاي عمده اقتصادي و  ارزش افزوده در بخش -1-19

 استان شهرستان واحد شرح
  سهم

 شهرستان 
 از استان

 ٠/٩٧ 244848822 2375964 ريال ميليون جمع
 ۴/٨٢ 16283625 784243 ريال ميليون كشاورزي، شكار و جنگلداري

 ٠/١٧ 96991 165 ريال ميليون ماهيگيري
 ١/۶٩ 1419668 23923 ريال ميليون معدن
 ٠/۴٧ 68900750 326852 ريال ميليون صنعت

 ٠/٩۴ 9544074 89640 ريال ميليون تأمين آب، برق و گاز طبيعي
 ٠/٨۶ 18635404 160965 ريال ميليون ساختمان

فروشي، خرده فروشي، تعميرعمده 
 وسايل نقليه و كاالها

 ٠/۵١ 36040458 182705 ريال ميليون

 ٠/٨٨ 2554200 22413 ريال ميليون هتل و رستوران
 ٠/٧۴ 18276730 134951 ريال ميليون حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ٠/۵٣ 5283101 27841 ريال ميليون هاي ماليگري واسطه
 ٠/٨۵ 32444108 274539 ريال ميليون كرايه و خدمات كسب و كارمستغالت،

 ٠/٨۴ 11170613 93757 ريال ميليون اداره امور عمومي و خدمات شهري
 ٠/٩۶ 9424108 90360 ريال ميليون آموزش

 ١/۴١ 9580587 134656 ريال ميليون بهداشت و مددكاري اجتماعي
 ٠/۵۶ 5194403 28953 ريال ميليون خانگيو شخصي،اجتماعيعمومي، سايرخدمات

 خالص ماليات بر واردات و محصول ناخالص داخلي
 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون خالص ماليات بر واردات

 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون )به قيمت بازار(محصول ناخالص داخلي 
 .دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان  -ماخذ
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   1388 هاي عمده اقتصادي ستانده بخش -2-19

 استان شهرستان واحد شرح
  سهم

 شهرستان 
 از استان

 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون جمع
 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون كشاورزي، شكار و جنگلداري

 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون ماهيگيري
 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون معدن
 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون صنعت

 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون تأمين آب، برق و گاز طبيعي
 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون ساختمان

عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير
 وسايل نقليه و كاالها

 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون

 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون هتل و رستوران
 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون هاي ماليگري واسطه
 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار

 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون اداره امور عمومي و خدمات شهري
 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون آموزش

 ٠/٩٧ 2712229 26319 ريال ميليون بهداشت و مددكاري اجتماعي
 ٠/٩٧ 247561051 2402283 ريال ميليون وخانگي اجتماعي،شخصيساير خدمات عمومي،

 .دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان  -ماخذ
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  1388 هاي عمده اقتصادي مصرف واسطه بخش -3-19

 استان شهرستان واحد شرح
  سهم

 شهرستان 
 از استان

 ٠/٨٣ 193101325 1602444 ريال ميليون جمع
 ۴/۴١ 15065864 665067 ريال ميليون كشاورزي، شكار و جنگلداري

 ٠/١٧ 58147 99 ريال ميليون ماهيگيري
 ١/۶٩ 656627 11065 ريال ميليون معدن
 ٠/٣٨ 116505545 439416 ريال ميليون صنعت

 ١/٢۶ 2801512 35241 ريال ميليون تأمين آب، برق و گاز طبيعي
 ٠/٨۶ 24450971 211198 ريال ميليون ساختمان

عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير
 وسايل نقليه و كاالها

 ٠/۵١ 8152066 41327 ريال ميليون

 ٠/٧۵ 2607942 19677 ريال ميليون هتل و رستوران
 ٠/٧١ 7686706 54374 ريال ميليون حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ٠/۵۴ 1672509 9029 ريال ميليون هاي ماليگري واسطه
 ٠/٨٠ 5349958 42874 ريال ميليون مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار

 ٠/٨۴ 2973981 24961 ريال ميليون اداره امور عمومي و خدمات شهري
 ٠/٩۴ 1611367 15115 ريال ميليون آموزش

 ١/۴١ 1652938 23364 ريال ميليون بهداشت و مددكاري اجتماعي
 ٠/۵٢ 1855193 9637 ريال ميليون وخانگي اجتماعي،شخصيساير خدمات عمومي،

 .دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان  -ماخذ
 
 


