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مقدمه:

اطالعات آماري این بخش شامل «تقسیمات کشـوري و مشـخصات طبـیعی اسـتان»، «آب و هوا» و 

«پوشش گیاهی» می باشد.

1 - تقسیمات کشوري و مشخصات طبیعی استان:

استان آذربایجان غربی با وسعت 37412 کیلومترمربـع بـین 44 درجه و 3 دقیقـه تا 47 درجه و 24 

دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 5 دقیقه تا 39 درجه و 46 دقیقه عرض شمالی، در شمال غرب ایران 

واقع شده است.

این استان از شمال به جمهوري خودمختار نخجوان و کشور ترکیه و از شـرق بـه اسـتان آذربـایجان 

شرقی و از جنوب به استان کردستان و از غرب به کشورهاي ترکیه و عراق محدود می شود. براسـاس 

تقسیمات کشوري سال 90 استان آذربایجان غربی داراي 17 شهرستان، 40 بـخش، 42 شـهر،113 

دهستان و 4531 آبادي داراي سکنه می باشد.

1-1- ارتفاعات استان: ناهمواریهاي عمده در استان آذربایجان غربی در قسمت غربی آن یعنی در 

نواحــی مرزي ایران و ترکیه و ایران و عراق واقــع گردیده اســت. این ارتفاعات که در واقــع امتداد 

کوههاي ارمنستان می باشند که از شمال به جنوب کشیده شده و در نهایت به سلسله جبال شـمالی 

زاگرس منتهی می گردند. ارتفاعات عمده این ناحیه را کوههاي مرزي ماکو، قـطور، خوي در شـمال 

که عموماً عالئم مرزي برروي آنها قـرار دارد و کوههاي غرب ارومیه، پیرانشـهر و سردشـت در جنوب 

تشکیل می دهند. این کوهها در بیشتر ایام سال پوشیده از برف بوده و تقسـیم کننده آب هاي مرزي 

می باشند. آبهاي قسمت شرقی بـه دریاچه ارومیه و آبـهاي قسـمت غربـی بـه دریاچه وان در ترکیه 

منتهی می شـود. این کوهها که کمتر منظره یک سلسـله کوه ممتد را دارا می باشــند از آرارات خط 

الرأس مرز ایران و ترکیه شروع شده و در امتداد خود مرز ایران و ترکیه را در غرب تشـکیل می دهند 

تا به کردستان، در ناحیه زاگرس شمالی می رسند. الزم به ذکر اسـت مرتفع ترین نقـطه اسـتان قـله 

اورین بـه ارتفاع 3622 متر در شهرسـتان خوي و کم ارتفاع ترین نقـطه آن در محـل خروج رودخانه 

زاب، از ایران به عراق به ارتفاع 620 متر در شهرستان سردشت واقع است.

1-2- جریانات آبی استان: شامل دریاچه ارومیه، رودخانه ها و تاالب هاي عمده استان می باشد.

1-2-1- دریاچه ارومیه: دریاچه ارومیه گودالی مسـتطیلی اســت که در مغرب فالت آذربــایجان از 

شمال به جنوب کشیده شده و با ابعاد وسیعی آب هاي حوضه اي به مساحت 35000 کیلومتر مربـع 

از فالت آذربایجان را جذب نموده و موجبات تقسیم طبیعی آذربایجان به دو قسمت شرقی و غربی را 

فراهم ساخته است. این دریاچه تقریباً مابین 37 درجه و 38 درجه و 30 دقیقـه عرض شـمالی، و 45 

درجه و 46 درجه طول شرقـی واقـع شـده و در ارتفاع 1274 تا 1278 متري از سـطح دریاهاي آزاد 

قراردارد. دریاچه ارومیه شامل حدوداً 103 جزیره کوچک و بزرگ بوده، که بزرگترین آنها بنام جزیزه 

اسالمی هم اینک به علت کمبود آب دریاچه به شبه جزیره تبـدیل شـده اسـت. سـایر جزایر مهم آن 

کبودان، اشک داغی، قویون داغی و اسپیر می باشد.

1-2-2- رودخانه هاي عمده اسـتان: عمده ترین رودخانه هایی که در حـوزه هاي ســه گانه مذکور 

وجود دارند عبارتند از:

الف - حـوضه مغرب دریاچه ارومیه: رودهاي بــاراندوزچاي، زوالچاي، نازلوچاي، شــهرچاي، زاب و 

گدار، که تماماً جزو رودهاي دائمی می باشند.

ب - حوزه شمالی دریاچه ارومیه تا رود ارس : رودهاي قطور، آق چاي، زنگبار و الند.

ج - حـــوزه جنوب دریاچه ارومیه (زاب کوچک): رودخانه هاي زرینه رود (جغتاي)، ســـیمینه رود 

(تاتائو)، مهابادرود و ساروق مهمترین رودخانه هاي این حوزه می باشند.

1-2-3- تاالب هاي عمده استان: مساحت تاالب هاي استان بـیش از 70 کیلومتر مربـع تخمین زده 

شده که برخی داراي آب شیرین و برخی آب شور هستند. این تاالبها محل زندگی بیش از 140 گونه 

از انواع مختلف پرندگان آبزي می باشند و عمده ترین این تاالب ها تاالب آق گل، بوراالن، یاریم قیه و 

کینگور در شهرستان ماکو، تاالب ناور در شهرستان چالدران، تاالب آق زیارت در شهرستان سلماس 

تاالب جمال آباد در شهرستان ارومیه، تاالب حسنلو، سـولدوز، یادگارلو، گرده قـیط، میمند شـیطان 

آباد و دورگه سنگی در شهرستان نقـده، تاالب کانی بـرازان، گروسـی، گپی بابـاعلی و سـد انحـرافی 

یوسـف در شهرسـتان مهابـاد، تاالب چنگیز بابـاعلی در شهرسـتان میاندوآب و تاالب سـد انحـرافی 

نوروزلو در شهرستان شاهین دژ می باشند.

2 - آب و هوا (اقلیم):

اندازه گیري مشخصه هاي جوي از سال 1320 در کشور آغاز شده است. در حال حـاضر، جمع آوري 

آمارهاي مربـوط بـه هواشناسـی از طریق اندازه گیري مشـخصه هاي جوي (درجه حـرارت و ...) در 

ایستگاههاي سینوپتیک مستقر در نقاط مختلف استان انجام می گیرد که در این فصل، آمار مربـوط 

به ایستگاههاي سینوپتیک مستقر در استان شامل درجه حـرارت، بـارندگی، رطوبـت نسبـی، تعداد 

روزهاي یخبندان، ساعات آفتابی و سرعت وزش باد ارائه شده است. الزم بـه ذکر اسـت بـدلیل واقـع 

شدن استان در عرضهاي جغرافیاي بـاال و ارتفاع زیاد، میانگین سـاالنه دماي آن نسبـت بـه میانگین 

ساالنه دماي اکثر مناطق کشور کمتر بوده و جزء مناطق سردسیر کشور محسوب می شـود. بـدلیلی 

بري بودن هواي استان اختالف دماي حداقل و حداکثر مطلق آن زیاد می باشـد، بـطوریکه دماي 44 

درجه باالي صفر در ایستگاه داشبند و 34 درجه زیر صفر در ایستگاه خوي مشـاهده شـده اسـت بـا 

اینحال هر چقدر از نواحی شرقی استان به سمت کوهستانهاي غربی حرکت می کنیم از میزان دماي 

هوا کاسته می شود.
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استان آذربایجان غربی با توجه به موقـعیت جغرافیایی تحـت تأثیر توده هاي هوایی متفاوتی در طی 

سال می باشد که عمدتاً به چهار توده تقسیم می شوند.

الف) توده هواي سرد شمالی: این توده هوا، از نواحی قطبی شمال (نزدیکی گرینلند) منشـأ می گیرد 

و عمدتاً در فصل زمستان منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد، و در زمان نفوذ آن هواي اسـتان تا اندازه 

زیادي سرد می گردد.

ب) توده هواي قطبی سیبري: این توده هوا از نواحی شـمال سیبـري سرچشـمه می گیرد و در فصل 

زمستان بصورت امواج سردي از سمت شمال شرقـی بـه جنوب غربـی جریان پیدا می کند. ورود این 

توده به استان، هوایی سرد با جوي صاف را به همراه داشته و بدلیل گذر از دریاي خزر در بعضی مواقع 

رطوبت مناسب را جهت بارش به همراه دارد.

ج) توده هواي قطبی بحري: این توده هوا از سمت شمال غربی وارد اسـتان می شـود و بـدلیل جذب 

رطوبت مناسب در هنگام عبور از دریاي سیاه و مدیترانه باعث ایجاد بارش هایی در سـطح اسـتان در 

خالل فصولی تابستان و زمستان می شود. اکثر بارش هایی که در فصل تابستان روي می دهد معلول 

عملکرد این سیستم است.

د) توده هواي حاره بحري: منشأ تشکیل این توده هوا قاره اروپاست و با داشتن پایداري قـوي در الیه 

هاي پایینی خود، نمونه بارزي از یک توده هواي گرم و داراي سیستم ابري است.

متوسط بارندگی درازمدت سالیانه استان، بین حدود 450 میلی متر می باشد که با توجه به متوسـط 

بارندگی 280 میلی متر در ایران در وضعیت خوبی قـرار دارد و بـه همین دلیل داراي رودهاي دائمی 

زیادي است.

بدلیل کوهستانی بودن، اکثر بارش هاي استان بصورت بـرف می باشـد. از لحـاظ میزان بـارش، سـه 

حوضه جغرافیایی در استان می توان تشخیص داد:

الف - حوضه مغرب دریاچه ارومیه: در این حـوزه هر چقـدر از مغرب بـه مشـرق حـرکت می کنیم از 

میزان نزوالت جوي کاسته می شود و در کوههاي مرزي خصوصاً در اطراف سردشت میزان بارش بـه 

800 میلی متر می رسد ولی در اطراف دریاچه ارومیه به حـدود 300 میلی متر هم کاهش می یابـد. 

باالترین نزوالت جوي در نیمه جنوبی این حوضه اتفاق میافتد و بـه همین دلیل تنها منطقـه جنگلی 

آذربایجان غربی در آن واقع شده است.

ب - حوزه شمالی دریاچه ارومیه تا رود ارسی: هر چقدر از شمال دریاچه ارومیه بـه طرف رود ارسـی 

پیش می رویم به تدریج از ارتفاع زمین کاسته شده و میزان بارش نیز از 400 میلی متر به 250 میلی 

متر کاهش پیدا می کند.

ج- حوزه جنوب دریاچه ارومیه: نواحـی کوهسـتانی مرتفع این حـوزه سرچشـمه شـاخه هاي اصلی 

رودهاي مهمی چون سیمینه رود، مهابادرود، زرینه رود و قزل اوزن می باشد. میزان بـارندگی در این 

سرچشمه ها بین 600 الی 800 میلی متر اندازه گیري شده است در حالیکه هرچقدر به نواحی پست 

دریاچه ارومیه نزدیک تر می شـویم میزان بـارش کاهش می یابــد. این کاهش میزان بــارندگی در 

منطقه جنوب شرقی و در سمت تکاب نیز محسوس می باشد.

3 - پوشش گیاهی استان:

پوشش گیاهی استان شامل جنگل و مرتع می باشد:

3-1- جنگل: تنها منطقه جنگلی استان در شهرستان سردشت و نواحی اطراف آن واقع شده اسـت 

که مساحتی بین 60 الی 80 هزار هکتار را پوشش می دهد، که بدلیل عدم حفاظت مناسب با گذشت 

زمان از مساحت و کیفیت آنها کاسته شده است. منطقه جنگلی مذکور شـامل انواع درختان میوه اي 

(انگور، پسته وحشـی، زالزالک، و بـادام کوهی) و گونه هاي درختی غیر میوه اي (افرا، سـرخ دلیاك و 

سیاه دلیک، نارون، خار سفید و سیاه) می باشد.

3-2- مرتع: استان آذربایجان غربی بدلیل داشـتن مراتع مناسـب از مناطق مسـتعد جهت فعالیت 

دامپروري محسوب می شود. مراتع استان به سه قسمت قشالقی، ییالقی و میان بـند (آران) تقسـیم 

می شوند، که مراتع ییالقی در ارتفاعات استان، مراتع قشالقی، که بیشتر جهت کشت و زرع اسـتفاده 

می شوند، در دشتهاي کم ارتفاع واقع شده اند. حد فاصل این دو مرتع را مراتع میان بند تشـکیل می 

دهند. جهت آشنایی بیشـتر بـا این اسـتان بـه تاریخچه مختصري از اسـتان و شهرسـتانهاي آن می 

پردازیم.

آذربایجان:

آذربایجان از دیرباز یکی از مراکز مهم سیاسی و اقتصادي کشور و معبر نفوذ اقوام مختلف و محل نزاع 

امپراتوري هاي عصر باستان و کشورهاي معاصر بشمار میرفته است. اقوام و قبایل بسیاري به آن وارد 

شده و بعضاً در آنجا ماندگار شده اند و ترکیب قـومی و زبـانی و مذهبـی آن از تنوع زیادي بـرخوردار 

شده است. ترکها و کردها از گروههاي عمده این استان بشمار می روند و اجتماعات کوچکی از ارامنه 

و آشــوریها نیز در تعدادي از روســتاها و شــهرهاي اســتان زندگی می کنند. الگوي مکان گزینی 

گروههاي قومی، مذهبـی و زبـانی آذربـایجان غربـی، بـه میزان زیادي بـا تمایزات بـوم شـناختی و 

ویژگیهاي طبیعی استان انطباق دارد به گونه اي که کردها در بخشهاي مرتفع غربی و جنوبی اسـتان 

انتشار یافته اند و متقابالً ترکها در دشتهاي پیرامون دریاچه ارومیه و تعدادي در دشـتهاي شـمالی و 

جنوب شرقی استان، مستقر شده اند.

آذربـایجان در فارسـی میانه «آتورپاتکان»، در آثار کهن فارسـی «آذرآبـادگان» یا «آذربـایگان»، در 

یونانی «آتروپاتنه»، در بیزانسی «آذربیگانون»، دار ارمنی «آتراپاتاکان»، دار سـریانی «آذربـایغان» و 

در عربی «آذربیجان» نامیده شده است.

تاریخ باستانی آذربایجان با تاریخ قوم ماد درآمیخته است. قوم ماد پس از مهاجرت بـه ایران آرام آرام 

قسـمت هاي غربـی ایران از جمله آذربــایجان را تصرف کرد. مقــارن این ایام دولت هایی در اطراف 

آذربایجان وجود داشت که از آن جمله می توان به دولت آشور در شمال بین النهرین، دولت هیتی در 
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آسیاي صغیر، دولت اوراتو در نواحی شمال و شمال غرب، اقوام کادوسی در شرق و کاسیها در حـوالی 

کوههاي زاگرس اشاره کرد. بعد از تأسیس دولت ماد، آذربایجان به ماد کوچک (در مقابل ماد بزرگ) 

معروف شد و مشتمل بر شـهرهاي قـدیمی همدان، ري، اصفهان و کرمانشـاه بـود. بـه عبـارت دیگر 

والیاتی که در قرون اولیه اسالمی به ناحیه ي جبال و بعدها به عراق عجم معروف بـودند را در بـر می 

گرفت.

بعد از غلبه اسکندر مقدونی به ایران، سرداري به نام آتورپات در آذربـایگان ظهور کرد و از اشـغال آن 

توسط یونانیان ممانعت به عمل آورد. از آن به بعد این سرزمین به نام آتورپاتکان معروف شد.

ارومیه:

شهرسـتان ارومیه (مرکز اسـتان آذربـایجان غربــی) در جلگه اي بــه طول 70 کیلومتر و عرض 30 

کیلومتر در کنار دریاچه ي الجوردي ارومیه گسترده اسـت. این جلگه از رسوبـات رودهاي بـاراندوز، 

شهرچاي، روشه چاي و نازلوچاي که همه ساله به طور منظم آن را مشروب می سازند پوشـیده شـده 

است. پیشینهاي تاریخی و استقرار این شهر در مسیر قفقاز، ارمنستان، آسیاي صغیر و بین النهرین و 

نیز زمینهاي بارور و آب و هواي مساعد، اهمیت بسیار ویژه اي را به آن بخشیده است.

غرب دریاچه ارومیه همواره پیش از سـایر نقـاط ایران مورد توجه مللی ماقبـل تاریخ قـرار داشــت، 

زیستگاههاي متعدد نیز که امروزه تپه هایی از آنها باقی است مؤید همین امر اسـت. یکی از این   تپه 

ها که به نام «گوي تپه» معروف است، که بـا قـدیمی ترین تپه هاي باسـتانی بـین النهرین، آسـیاي 

صغیر و فالت ایران رقابت می کند.

انتصاب چند زرتشتی که در هنگام تولد عیسـی (ع) بـه بـیت الحـم رفته بـودند و در ارومیه مدفونند 

حاکی از آن است که این شهر یکی از بزرگترین کانونهاي مذهبی و اجتماعی گذشـته هاي دور بـوده 

اسـت و سـرداران و امپراطوران روم جهت دستیابـی بــه آتشــکده یا آذرخش بــزرگ زرتشــتیان 

(آذرگشنسب) و پایتخت تابستانی ساسانیان (گزنا) - تخت سلیمان - بارها از آن عبور کرده اند.

بعد از اسـالم نیز ارومیه دومین شـهر مهم آذربـایجان، پس از مراغه، بـه شـمار می رفت. از قـرن 15 

میالدي که ترکان عثمانی جایگزین امپراطور روم شرقی شدند، بازار ارومیه به عنوان شـهر سرحـدي 

اهمیت فوق العادهاي پیدا کرد و از ارج و باروي مهمی برخوردار شد. برج سـه گنبـد و مسـجد جامع 

ارومیه از یادگارهاي عظمت تمدن اسالمی در منطقه به شمار می رود.

شهر ارومیه نقطه ي تالقی اقوام و ادیان پیرامون خود از قبـیل آشـوریها، ارمنیها، یهودیها و بـاالخره 

مسلمانان بود.
فصــل اول 

سـرزمیـن و آب و هــوا
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تعاریف و مفاهیم

شهرستان: واحدي از تقسیمات کشوري با محدوده جغرافیایی معین است که از بـه هم پیوسـتن چند بـخش 

همجوار که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، واحد متناسـب و همگنی را 

به وجود آورده اند، تشکیل شده است.

بخش: واحدي از تقسیمات کشوري با محدوده جغرافیایی معین اسـت که از بـه هم پیوسـتن چند دهسـتان 

همجوار مشتمل بـر چندین مزرعه، مکان، روسـتا و احـیاناً شـهر که از نظر عوامل طبـیعی و اوضاع اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادي و سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده اند تشکیل شده است.

شهر: محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است و از نظر بـافت سـاختمانی، 

اشتغال و سایر عوامل، داراي سیمایی با ویژگیهاي شهر می باشد.

دهستان: کوچکترین واحد تقسیمات کشوري با محدوده جغرافیایی معین اسـت که از بـه هم پیوسـتن چند 

روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحـاظ محـیط طبـیعی، فرهنگی، اقـتصادي و اجتماعی 

همگن می باشد و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزي در سیستم و شبکه اي واحد را فراهم می نماید.

ایستگاههاي سـینوپتیک (ایسـتگاههاي هواگزاري همزمان): ایسـتگاه هایی اسـت که در آن، عوامل مختلف 

جوي از قبیل درجه حرارت خشک و تر، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی، نوع پدیده جوي، سمت و سرعت بـاد، 

مقـدار تبـخیر، فشـار، سـاعتهاي آفتابـی، نحـوه تغییرات فشـار، میزان تشعشـع خورشـید و... بــر اســاس 

دستورالعملهاي مشخص و در راس ساعتهاي معین (به طور همزمان در سراسـر جهان)، اندازه گیري و پس از 

ثبت در یک دفتر مخصوصی، توسط دستگاههاي مخابراتی از قبیل SSB، تلفن و تلکس، به مراکز هواشناسی 

در سراسر جهان مخابره می شود.

سال آبی: اول مهر هر سال لغایت شهریور ماه سال بعد سال آبی نامیده می شود.

حداقل مطلق: عبارت است از پایین ترین درجه حرارت در یک دوره مشـخصی از زمان (24 سـاعت، یک ماه، 

یک سالی یا چند سال).

حداکثر مطلق: عبارت است از باالترین درجه حرارت در یک دوره مشخصی از زمان (24 سـاعت، یک ماه، یک 

سالی یا چند سال).

میانگین ارتفاع بارش: میانگین ارتفاع بارش یک منطقه میانگین وزنی بارش منطقه می باشد. در واقع منطقـه 

به چند ضلعی هاي متعدد تقسیم شده و با توجه به بارش نازل شـده در هر چند ضلعی میانگین ارتفاع بـارش 

محاسبه می شود.

حوزه آبریز: به پهنه اي از یک منطقه گفته می شود که تمام رواناب ناشی از باران یا ذوب بـرف نازل بـر آن بـه 

طور طبیعی به یک رودخانه یا آبراه (نقطه تمرکز) جریان می یابد. اگر نقطه تمرکز در داخل حوزه قـرار گرفته 

باشد، یعنی حوزه، محیط کامالً مسدودي را تشکیل دهد، آن را حوزه بسته (مانند حـوزه دریاچه ارومیه) و اگر 

نقطه تمرکز در انتهاي حوزه واقع شده باشد به نحوي که رواناب بتواند از حوزه خارج شود، آن را حوزه بـاز می 

نامند. هر نقطه اي که روي یک رودخانه در نظر گرفته شود، براي حوزه اي که در باالدست آن نقطه واقع شده 

است، نقطه تمرکز به حساب می آید.

پارك ملی: به محدوده اي از منابـع طبـیعی کشـور اعم از جنگل، مرتع، بیشـه هاي طبـیعی، اراضی جنگلی، 

دشت و کوهستان اطالق می شود که نمایانگر نمونه هاي برجسته اي از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور 

حفظ دائمی وضع زندگی و طبیعت آن و همچنین ایجاد محیط مناسب براي تکثیر و پرورش جانوران وحشی 

و رشد رستنی ها، درشرایط کامال طبیعی تحت محافظت قرار می گیرد.

پناهگاه حیات وحش: به محدوده اي از منابع طبیعی کشور، اعم از جنگل، مرتع، دشت و کوهستان اطالق می 

شود که داراي زیستگاههاي طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاصی بـراي جانوران وحشـی اسـت و بـه منظور 

احیاي این زیستگاهها تحت حفاظت قرار می گیرد.

منطقه حفاظت شده: به محدوده اي از منابع طبیعی کشور، اعم از جنگل، مرتع، دشت و کوهستان اطالق می 

شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسلی جانوران وحشی و یا حفظ و احیاي رستنیها، از نظر وضع طبیعی 

داراي اهمیت خاصی است و تحت حفاظت قرار می گیرد.

آثار طبیعی ملی: عبارت از پدیده هاي نمونه و نادر گیاهی یا حـیوانی، اشـکال یا مناظر کم نظیر، کیفیت هاي 

ویژه طبـیعی زمین یا درختان کهنسـالی اسـت که بـا منظور داشـتن محـدوده متناسبـی، تحـت حــفاظت

قرار می گیرند.

فصــل اول 

سـرزمیـن و آب و هــوا
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طول و عرض جغرافیایی شهر ارومیه

ماخذ استانداري آذربایجان غربی، معاونت برنامه ریزي

مشخصات عمومی شهر ارومیه بر اساس تقسیمات کشوري در پایان سال 1392

ماخذ استانداري آذربایجان غربی، معاونت برنامه ریزي

تقسیمات کشوري در محدوده شهر ارومیه 1392

ماخذ استانداري آذربایجان غربی، معاونت برنامه ریزي

مشخصات رودخانه هاي مهم استان

حداکثرحداقل

شهر ارومیه

شرح

عرض شمالی (درجه)طول شرقی (درجه)

حداکثرحداقل

2444737 25451038

دقیقهدقیقهدرجهدقیقهدرجهدقیقه درجهدرجه

شهر ارومیه

تعداد آباديتعداد دهستانتعداد شهرتعداد بخشمساحت (کیلومتر مربع)شهرستان

531255201148

13911425جمع کل

1159520جمع کل

انزل

سیلوانا

صوماي برادوست

نام دهستاننام شهربخش
خالی از سکنهداراي سکنهجمع

قوشچی

جمع کل

سیلوانا

سرو

انزل جنوبی

انزل شمالی

ترگور

دشت

مرگور

برادوست

صوماي شمالی

صوماي جنوبی

44

9

53

44

39

56

63

25

27

34

8

42

32

29

53

48

24

23

10

1

11

12

10

3

15

1

4

تعداد آبادي

699383316جمع کل

14210042جمع کل

1148734414جمع کل ارومیه

مرکزي

نازلو

ارومیه

نوشین

باراندوز چاي

باراندوزچاي جنوبی

باراندوزچاي شمالی

باش قلعه

بکشلو چاي

ترکمان

روضه چاي

دول

نازلوچاي جنوبی

42

52

114

65

95

157

71

39

64

19

60

63

32

36

37

45

55

66

42

24

46

17

32

51

10

16

77

20

40

91

29

15

18

2

28

12

طالتپه

نازلوچاي

نازلوچاي شمالی

نام دهستاننام شهربخش
خالی از سکنهداراي سکنهجمع

تعداد آبادي

نام ایستگاهنام حوزه km)2طول رودخانه (km)نام رودخانه حجم رواناب ساالنه (M.C.M)سطح حوزه (

دریاچه

ارومیه

زرینه رود

سیمینه رود

مهاباد چاي

گدار چاي

باراندوز چاي

ساریقمیش

داشبند

محل سند

نقده

دیزج

340

145

80

100

70

11897

3656

152

2137

1318

1642

503

351

425

268
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نقشه کشور ایران

ارتفاع از سطحسال تاسیسنوع ایستگاهنام شهر محل استقرارایستگاه

13391328سینوپتیکارومیه - فرودگاهارومیه

ماخذ درگاه اینترنتی www.agrw.ir - شرکت سهامی آب منطقه اي

فاصله شهرستان هاي استان با مرکز استان

(1) فاصله شهرستان پیرانشهر تا ارومیه از طرف نقده 143 کیلومتر و از اشنویه به ارومیه 120 کیلومتر می باشد.

(2) فاصله شهرستان چالدران تا ارومیه از مسیر خوي-زورآباد-چادران 221 کیلومتر و از مسیر قره ضیاءالدین262 کیلومتر می باشد.

ماخذ اداره کل راه و شهرسازي استان آذربایجان غربی

مشخصات ایستگاههاي هواشناسی سال 1392

ماخذ اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

نام ایستگاهنام حوزه km)2طول رودخانه (km)نام رودخانه حجم رواناب ساالنه (M.C.M)سطح حوزه (

دریاچه

ارومیه

شهر چاي

نازلو چاي

روضه چاي

زوال چاي

میرآباد

تپیک

پل ازیک

چهریق علیا

70

85

51

84

720

2267

453

2090

260

399

41

140

شهرستانشهرستان فاصله تا شهر ارومیهفاصله تا شهر ارومیه

اشنویه

بوکان

پلدشت

پیرانشهر1

تکاب

خوي

چالدران2

چایپاره

اشنویه

بوکان

پلدشت

پیرانشهر1

تکاب

خوي

چالدران2

چایپاره

73

185

257

145

309

136

225

207

240

91

225

266

281

119

164

100
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نقشه شهرستان ارومیه نقشه استان آذربایجان غربی
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وضع جوي ایستگاه هواشناسی ارومیه برحسب ماه در سال 1392

ماخذ اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

ماخذ اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

بارندگی ماهیانه ایستگاه هاي هواشناسی ارومیه طی دوره 29 ساله (1392 - 1364) (میلی متر)

منظور از TR میزان بارندگی بین 0 الی 0/1 میلی متر است.

ماخذ اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

ماه
بارندگی ماهیانه(1)

میلی متر

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

18/3

20/0

26/8

31/2

30/5

29/5

21/5

14/3

5/1

-1/9

5/9

14/0

4/0

7/1

11/1

15/0

15/0

11/3

5/2

2/6

-4/6

-11/10

-5/9

0/9

25/0

25/0

33/6

35/2

34/0

34/4

28/0

18/1

15/8

9/2

13/6

18/8

-3/4

-1/8

7/0

10/8

11/4

6/8

0/0

-1/0

-14/8

-17/6

-12/8

-4/2

12/2

13/6

19/2

23/1

22/8

20/4

13/4

8/5

0/3

-6/5

0/0

7/5

21/0

35/2

29/9

0/0

0/1

0/0

0/2

47/8

57/3

3/0

32/0

14/9

متوسطحداقل مطلقحداکثر مطلقمعدل حداقلمعدل حداکثر

درجه حرارت (سانتی گراد)

ماه

حداکثر سرعت

وزش باد

(متر بر ثانیه)

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

6/7

10/0

9/6

0/0

0/1

0/0

77

81

80

71

73

69

29

37

29

25

28

22

4

1

0

0

0

0

269/9

257/7

342/3

392/6

366/3

342/7

16

0

22

10

9

14

حداکثر بارندگی

در یک روز

ساعت 12:30ساعت 6:30(میلی متر)

تعداد روزهاي

یخبندان

ساعات آفتابی

(ساعت)

رطوبت نسبی (درصد)

ماه

حداکثر سرعت

وزش باد

(متر بر ثانیه)

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

2/6

20/0

19/6

2/2

21/6

6/9

75

87

89

90

86

82

24

48

55

61

47

34

1

4

24

30

28

13

295/4

178/4

132/9

102/0

186/4

192/2

20

8

13

6

9

16

حداکثر بارندگی

در یک روز

ساعت 12:30ساعت 6:30(میلی متر)

تعداد روزهاي

یخبندان

ساعات آفتابی

(ساعت)

رطوبت نسبی (درصد)

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشرح

حداکثر

حداقل

متوسط

62/5

0/0

31/2

86/3

TR

43/1

172/0

0/0

86/0

44/1

1/0

22/5

61/1

5/6

34/8

83/7

9/6

46/6

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح

حداکثر

حداقل

متوسط

102/3

3/4

52/8

165/3

TR

82/6

62/0

0/0

31/0

51/5

0/0

25/7

23/9

0/0

11/9

30/5

0/0

15/2
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درجه حرارت ایستگاه هاي هواشناسی ارومیه طی دوره 28 ساله (1392 - 1364) (سانتی گراد)

ماخذ اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح

حداکثر

حداقل

متوسط

25/8

-11/0

7/4

30/8

-5/2

12/8

34/4

3/2

18/8

38/0

2/6

20/3

39/2

9/1

24/2

36/8

5/0

20/9

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشرح

حداکثر

حداقل

متوسط

35/2

-3/4

15/9

24/4

-16/6

2/4

26/8

-9/0

8/9

15/6

-18/2

-1/3

16/4

-16/0

0/2

26/0

-15/4

5/3

29
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تعاریف مفاهیم

جمعیت استان (جامعه مورد سرشماري): اعضاي همه ي «خانوارهاي معمولی ساکن، مؤسسـه اي و گروهی» 

که اقـامتگاه معمولی آنان در زمان سرشـماري در اسـتان قــرار دارد و نیز اعضاي تمامی خانوارهاي معمولی 

غیرساکن کشـور، جزء جمعیت اسـتان محسـوب می شـوند. اعضاي هیئت هاي سیاسـی و سـفارتخانه هاي 

خارجی در استان و افراد خانواده ي آنان جزء جامعه مورد سرشـماري محسـوب نمی شـوند، اما ایرانیان عضو 

هیئت هاي سیاسی و سفارتخانه هاي ایران در خارج از کشـور و افراد خانواده ي آنان جزء جمعیت کشـور بـه 

حساب می آیند.

خانوار: خانوار از چند نفر تشـکیل می شـود که بـا هم در یک اقـامتگاه زندگی می کنند، بــا یکدیگر همخرج 

هستند و معموالً با هم غذا می خورند. فردي که به تنهایی زندگی می کند نیز، خانوار تلقی می شود.

خانوار معمولی: خانوار بـا تعریف فوق اکثر افراد کشـور را در بـرمی گیرد و بــه همین دلیل این گونه خانوارها 

«خانوار معمولی» نیز نامیده می شوند.

خانوار معمولی ساکن: خانواري که در اقامتگاه ثابت (مکان هاي محل سکونت ساخته شده از مصالح ساخت و 

نیز چادر ثابت، آلونک، کپر و ...) سکونت دارد، «خانوار معمولی ساکن» نامیده می شود.

خانوار معمولی غیر ساکن: خانواري که در زمان سرشماري در اقامتگاه ثابـتی سـکونت ندارد «خانوار معمولی 

غیرساکن» نامیده می شود. این دسته از خانوارها سه گروه زیر را در بر می گیرند:

1- خانوارهایی که در زمان سرشماري در کوچ به سر می برند و یا در خارج از شـهرها و آبـادي ها در زیر چادر 

زندگی می کنند.

2- خانوارهایی که در محل ثابتی زندگی نمی کنند و به طور مدام محـل زندگی خود را تغییر می دهند، مانند 

کولیها.
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3- خانوارهایی که محل زندگی مشخصی ندارند و شب ها معموال در پارك ها، خرابه ها و زیر پلها، بـیتوته می 

کنند.

خانوار موسسه اي: مجموعه افرادي که به علت داشتن هدف یا ویژگیهاي مشترك مانند انجام خدمت وظیفه، 

تحصیل، بیماري روانی و...، در یک مؤسسه از قبیل پادگان، خوابـگاه دانشـجویی، آسایشـگاه روانی و...، بـاهم 

زندگی می کنند و آن مؤسسه بنا بر مجوز یا براسـاس مقـررات و ضوابـط معینی مسـئولیت منزل دادن (ارائه 

محل سکونت همراه با خدمات و تسهیالت) به آنان را برعهده دارد، یک خانوار مؤسسه اي نامیده می شود.

خانوار گروهی: مجموعه افرادي که تمام یا اغلب آنان به دلیل دارا بودن شـرایط خاص (بـه طور عمده داشـتن 

ویژگی مشترك) اقامتگاه مشترکی براي سکونت خود انتخاب کرده اند و بـه طور مشـترك امور زندگی در آن 

اقامتگاه را اداره می کنند خانوار گروهی نامیده می شود.

شهر (نقطه شهري): منظور از شهر، هر یک از نقاطی است که داراي شهرداري باشد.

در سرشماري هاي قبل از سال 1365، تمامی مراکز شهرستان ها (بدون در نظر گرفتن تعداد جمعیت آن ها) 

و نقاطی که تعداد جمعیت آنها در موقع سرشماري، پنج هزار نفر و بیش تر بوده شهر به حساب آمده است.

آبادي (نقـطه روسـتایی): بـه مجموعه ي یک یا چند مکان و اراضی بـه هم پیوسـته (اعم از کشـاورزي و غیر 

کشاورزي) گفته می شود که خارج از محدوده ي شهرها واقع شده و داراي محدوده ي ثبتی یا عرفی مستقلی 

باشد. اگر آبادي در زمان سرشماري، محل سـکونت خانوار یا خانوارهایی باشـد «داراي سـکنه» و در غیر این 

صورت، «خالی از سکنه» تلقی می شود.

جمعیت ساکن در نقاط شهري: منظور از جمعیت ساکن درنقـاط شـهري در هر یک از محـدودههاي بـخش، 

شهرستان، استان یا کشور، جمعیت تمامی شهرهایی است که در همان محدوده قرار دارد و جمعیت هر شهر، 

عبـارت اسـت از مجموع تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولی سـاکن، مؤسســه اي و گروهی که اقــامتگاه 

معمولی آنان در زمان سرشماري در آن شهر واقع است.

جمعیت ساکن در نقـاط روسـتایی: منظور از جمعیت سـاکن در نقـاط روسـتایی در هر یک از محـدودههاي 

دهستان، بخش، شهرستان، استان یا کشور، جمعیت تمامی آبادي هایی است که در همان محدوده قـرار دارد 

و جمعیت هر آبـادي، عبـارت اسـت از مجموع تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولی سـاکن، مؤسســه اي و 

گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماري در آن آبادي واقع است.

جمعیت غیر سـاکن: منظور از جمعیت غیر سـاکن در هر یک از محـدودههاي شهرسـتان، اسـتان یا کشـور، 

جمعیت تمامی خانوارهاي معمولی غیرساکنی است که در همان محدوده سرشماري شده اند.
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سرپرست خانوار: منظور از «سرپرست خانوار» یکی از اعضاي خانوار است که در خانوار به این عنوان شـناخته 

می شود. و عضوي از خانوار است که معموالً مسـئولیت تأمین تمام یا بـخش عمدهاي از هزینه هاي خانوار یا 

تصمیم گیري در مورد نحـوه هزینه کردن درآمدهاي خانوار را بـرعهده دارد که لزوماً مســن ترین فرد خانوار 

نیست و می تواند زن یا مرد باشد و معموال بیش از ده سال سن دارد، بدیهی اسـت که در خانوارهاي یک نفره، 

همان شخصی سرپرست خانوار است.

خویشـاوندان درجه ي یک سرپرسـت خانوار: همســر، فرزند، پدر، مادر، بــرادر و خواهر سرپرســت خانوار، 

خویشاوندان درجه ي یک وي محسوب می شوند.

مهاجران وارد شده: آن دسته از اعضاي خانوارهاي معمولی ساکن و مؤسسـه اي که در شـهر یا آبـادي محـل 

اقامت خود را در فاصله سالهاي 1375 تا 1385 تغییر داده اند، مهاجر شناخته می شوند. استثنائاً آن دسته از 

اعضاي خانوار که به دلیل تحصیلی یا کار در خارج از کشور، اسارت و مفقوداالثر بـوده و طی ده سـال گذشـته 

مدتی دور از خانوار بوده ولی در زمان سرشماري به خانوار مربوط پیوسته اند. صرفاً به دالیل فوق مهاجر تلقی 

نمی شوند.

سن: منظور از سن، تعداد سال هاي کاملی است که از زمان تولد فرد گذاشته است.

میانگین سنی: متوسط سن افراد یک جامعه است.

میانه ي سنی: سنی است که جمعیت را از نظر تعداد به دو گروه مساوي تقسیم کند.
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جمعیت شهر ارومیه برحسب شهرستان در نقاط شهري و روستایی در پایان سال

ماخذ مرکز آمار ایران. دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري

جمعیت و خانوارهاي شهر ارومیه بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390

ماخذ دفتر آمار و اطالعات استانداري. نتایج تفضیلی سرشماري نفوس و مسکن سال 1390

فوت جاري ثبت شده برحسب علت فوت در شهر ارومیه

جمعیت در سال 1390جمعیت در سال 1385شهرستان

شهريروستاییشهريکلشهرستان 1390شهرستان 1385 روستاییکل

8712045911727508796373860228283510ارومیهارومیه

شهرستان ارومیه
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680228

2526

1490

1530

667499

7183

340607

1266

749

781

334136

3675

339621

1260

741

749

333363

3508

201281

844

396

331

197749

1961

شهرستان

ت
فو

اد 
سن

ل ا
ک

ی
گل

و ان
ی 

ون
عف

ي 
ار

یم
ب

ها
ور

وم
و ت

ن 
طا

سر

م
ست

سی
ي 

ها
ي 

ار
یم

ب
ی

من
 ای

از
س

ون
خ

ه و
ذی

تغ
ي 

ها
ي 

ار
یم

ب
ک

لی
بو

تا
م

ی و
وان

ي ر
ها

ي 
ار

یم
ب

ي
ار

فت
ل ر

ال
خت

ا

م
ست

سی
ي 

ها
ي 

ار
یم

ب
ی

صب
ع

ی
لب

ي ق
ها

ي 
ار

یم
ب

ی
وق

عر
و 

ه 
گا

ست
ي د

ها
ي 

ار
یم

ب
ی

س
نف

ت

اه
گ

ست
ي د

ها
ي 

ار
یم

ب
ی

ش
ار

گو

42751242535316231250727ارومیه



36

ماخذ دفتر آمار و اطالعات استانداري. نتایج تفضیلی سرشماري نفوس و مسکن سال 1390

ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهري و روستایی شهرستان ارومیه

ماخذ اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی

تعداد طالق ثبت شده در شهر ارومیه بر حسب طول مدت ازدواج

ماخذ سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور
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شهرستان
نقاط روستایینقاط شهريجمع

ازدواجازدواجطالقازدواج طالقطالق

1611963516102451

شهرستان

ارومیه

15سال و بیشتر15-410-33-22-1کمتراز 1 سالجمع 4-10

1612256191121142452180270

ادامه صفحه قبل
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نـیـروي انـسـانـی
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- افرادي هستند که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند کار 

می کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).

- کارآموزانی که در دوره کارآموزي فعالیتی در ارتبـاط بـا فعالیت موسسـه محـل کارآموزي انجام می دهند، 

یعنی مستقیماً در تولید کاال یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن ها «کار» محسوب می شود.

- محصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند.

- تمام افرادي که در نیروهاي مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند (نیروهاي مسـلح پرسـنلی 

کادر و سربازان، درجه داران، افسران وظیفه نیروهاي نظامی و انتظامی).

براي دقت در کاربرد این تعریف، در سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن سال هاي 1345 و 1355 افرادي 

که در هفته 8 سـاعت و بیشـتر کار کرده اند، شـاغل منظور شـده اند ولی در سرشــماریهاي عمومی نفوس و 

مسـکن 1365 و 1375، آمارگیري جاري جمعیت 1370 و آمارگیري از ویژگیهاي اشـتغال و بـیکاري خانوار 

سالهاي 1376 لغایت 1383، کسانی که در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگیري) حداقـل 2 روز 

کار کرده اند، شاغل به حساب آمده اند. همچنین در سرشـماریهاي عمومی نفوس و مسـکن 1365 و 1375، 

آمارگیري جاري جمعیت 1370 و آمارگیري از ویژگی هاي اشـتغال و بـیکاري خانوار سـالهاي 1376 لغایت 

1383 کسانی که داراي شغلی هستند ولی در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگیري) به اقـتضاي 

فصل و ماهیت فصلی کار خود، کار نکرده اند (بیکاران فصلی) مشروط بر آن که در جسـتجوي کار دیگري هم 

نبوده باشند، شاغل محسوب شده اند، به استثناي سرشماري هاي 1345 و 1355 که در شمار بیکاران منظور 

شده اند. ضمناً قابل ذکر اسـت که سـؤالهاي مربـوط بـه شـاغالن در سرشـماریهاي 1335، 1355، 1345 و 

1375، آمارگیري جاري جمعیت 1370 و آمارگیري از ویژگی هاي اشتغال و بـیکاري خانوار سـالهاي 1376 

لغایت 1383، از افراد 10 ساله و بیش تر و در سرشماري 1365، از افراد 6 ساله و بیش تر پرسش شـده اسـت. 

در تمامی آمارگیري هاي مذکور، افرادي که در هنگام سرشماري به انجام خدمت وظیفه عمومی مشغول بوده 

اند، در شمار شاغالن به حساب آمده اند.

همچنین شایان ذکر اسـت تعریف شـاغل در سرشـماري هاي عمومی نفوس و مسـکن سـال 1385 و 1390 

منطبق بر تعریف ارائه شده در این فصل می باشد.

بیکار: افرادي که 7 روز پیش از مراجعه مامور سرشماري حداقل یک سـاعت کار نکرده اند و داراي شـغلی نیز 

نبوده اند در صورت داشتن دو شرط ذیل بیکار محسوب می شوند.

1- در 30 روز گذشـته بـراي جسـتجوي کار، اقـدامات مشـخصی را نظیر ثبـت نام یا پیگیري در موسســات 

کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه آگهی هاي استخدامی و... انجام داده باشند.

2- آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره 15 روزه شـامل 7 روز گذشـته و 7 روز آینده آمادگی شـروع کار را 

داشته باشند، همچنین افراد ذیل بیکار محسوب شده اند:

- در انتظار شروع کار جدید هستند، یعنی براي آنان کاري مهیا شده و قرار است در آینده بـه آن کار مشـغول 

شوند و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند.

- در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هسـتند. منظور از «در انتظار بازگشـت بـه 
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تعاریف و مفاهیم اولیه

کار: آن دسته از فعالیتهاي اقتصادي (فکري یا بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقدي و یا غیر نقدي) صورت 

پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد.

جمعیت فعال اقتصادي: تمامی اعضاي 10 ساله و بـیش تر خانوارها که در هفت روز گذشـته (قبـل از مراجعه 

مأمور آمارگیري) شاغل و یا بیکار (جویاي کار) بوده اند، جمعیت فعال اقتصادي به شمار می آیند. محـصالن، 

خانه داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بـوده اند، «فعال اقـتصادي» محسـوب می 

شوند. در طرح آمارگیري از نیروي کار در سال 1384، 1385 و 1390، تمام افراد 10 ساله و بیش تر (حداقـل 

سـن تعیین شـده)، که در هفته تقـویمی قبـل از آمارگیري (هفته مرجع) طبــق تعریف کار، در تولید کاال و 

خدمات مشارکت داشته (شاغلی) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بـیکار)، جمعیت فعال اقـتصادي 

محسوب می شوند. 

جمعیت غیر فعال اقـتصادي: تمامی اعضاي 10 سـاله و بـیش تر خانوارها که در هفت روز گذشـته (قبــل از 

مراجعه مأمور آمارگیري) شـاغل و یا بـیکار (جویاي کار) نبـوده اند، بــه عنوان جمعیت غیرفعال اقــتصادي 

محسوب می شوند و در یکی از گروههاي محصل، خانه دار، داراي در آمد بدون کار و سایر طبقه بـندي شـده 

اند بـه عنوان جمعیت «غیرفعال اقـتصادي» بـه شـمار می آیند. در طرح آمارگیري از نیروي کار در سـالهاي 

1384 ، 1385و 1390 تمام افراد 10 سـاله و بـیش تر که در طول هفته مرجع طبــق تعریف، در هیچ یک از 

گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی گیرند، جمعیت غیر فعال اقتصادي محسوب می شوند.

شاغل: تمام افراد 10 ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک سـاعت کار کرده و 

یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را ترك کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بـه طور عمده شـامل 

دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می باشند. ترك موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی 

شغلی، براي مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار براي خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب می شود. 

افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادي کشور دارند، شاغل محسوب می شوند:

فصــل سوم 

نـیـروي انـسـانـی
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نرخ بیکاري: عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، ضرب در 100.

نرخ بیکاري جمعیت 24 -5 ساله: عبارت است از نسبت جمعیت بیکار 15-24 ساله به جمعیت فعال 24-15 

ساله، ضرب در 100.

سهم اشتغال ناقص: عبارت است از نسبت جمعیت داراي اشـتغال ناقـص زمانی بـه جمعیت شـاغل، ضرب در 

. 100

گروه عمده ي فعالیت: تمامی فعالیتهاي اقـتصادي موجود در کشـور بـا توجه بـه طبقـه بـندي بــین المللی 

فعالیتهاي اقتصادي (ISIC,REV 90-3)، در 18 گروه بزرگ طبقه بندي شـده اسـت. هر یک از این گروهها 

که در فهرست مربوط با یک حرف مشخص شده است «گروه عمده ي فعالیت» به حساب می آید.

گروه عمده ي شغلی: با بررسی مشاغل موجود در کشور و انطبـاق آنها بـا طبقـه بـندي بـین المللی مشـاغل 

ISCO-88 تمامی مشاغل به 10 گروه بزرگ تقسیم شده است. هریک از این گروه ها که در فهرست مربوط با 

یک عدد (کد) یک رقمی مشخص شده است، «گروه عمده ي شغلی» نامیده می شود.

نقاط شهري، نقاط روستایی و جمعیت ساکن: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم «فصلی 2-جمعیت».

کارکنان رسمی: شامل کارکنانی است که طبق قـانون اسـتخدام کشـوري داراي حـکم کارگزینی رسـمی یا 

کارکنان غیر رسمی شامل کارکنانی است که طبق قانون استخدام کشوري داراي حکم کارگزینی پیمانی و یا 

خرید خدمت باشند.

فرصت شغلی: موقعیت شغلی است که امکان به کار گماري فرد آماده به کاري در آن بـدون بـیکار شـدن فرد 

دیگري وجود دارد.
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شغل قبلی» این است که فرد قبالً داراي کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست می دهد، پیوند رسمی شغلی 

ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود به سر می برد.

اشتغال ناقص زمانی: افراد داراي اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حـاضر در 

سر کار یا غایب موقت از محل کار بـوده، بـه دالیل اقـتصادي نظیر رکود کاري، پیدا نکردن کار بـا سـاعت کار 

بیش تر، قرار داشتن در فصل غیر کاري و... کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده براي انجام کار اضافی 

در هفته مرجع بوده اند.

بیکار قبالً شاغل: کسانی که شاغل به حسـاب نمی آیند ولی قبـالً شـاغل بـوده و در هفت روز قبـل از مراجعه 

مامور آمارگیري مطابق تعریف، بیکار بوده اند بیکار قبالً شاغل محسوب می شوند.

بیکار قبالً غیرشاغل: کسانی که شاغل یا بیکار قبالً شاغل محسـوب نمی شـوند و در هفت روز قبـل از مراجعه 

مامور آمارگیري مطابق تعریف بیکار بوده اند در این گروه قرار می گیرند. 

محصل: کسانی که شاغل یا بیکار (جویاي کار) محسـوب نمی شـوند و در هفت روز گذشـته (قبـل از مراجعه 

مأمور آمارگیري) در حال تحصیل بوده اند، محصل به حساب می آیند.

خانه دار: در سرشـماري هاي 1335، 1345 و 1355، تمامی زنانی که در هفت روز گذشـته قبــل از مراجعه 

مأمور آمارگیري شاغل یا بیکار (جویاي کار) نبوده و به خانه داري (در منزل خود) مشـغول بـوده اند، خانه دار 

منظور شـده اند. در سرشـماري عمومی نفوس و مسـکن 1365 و 1375 و آمارگیري از ویژگیهاي اشـتغال و 

بـیکاري خانوار سـالهاي 1376 لغایت 1383 و همچنین طرح آمارگیري از نیروي کار سـال 1384، 1385 و 

1390 تمامی زنان و مردانی که در هفت روز گذشته، شـاغل، بـیکار (جویاي کار) و محـصل نبـوده و بـه خانه 

داري مشغول بوده اند، خانه دار منظور شده اند. در آمارگیري جاري جمعیت 1370، تمامی زنان و مردانی که 

در هفت روز گذشته، شاغل، بیکار (جویاي کار) محصل و بازنشسته نبوده و بـه خانه داري مشـغول بـوده اند، 

خانه دار منظور شده اند.

داراي درآمد بـدون کار: کسـانی که شـاغل، بـیکار (جویاي کار)، محـصل و خانه دار محسـوب نمی شــوند و 

درآمدهاي مستمري مانند حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه، درآمد امالك و مستغالت، سود سهام و... دارند، 

داراي درآمد بدون کار محسوب می شوند.

نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت): عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل وبیکار) 10 ساله و بـیش تر 

به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیش تر، ضرب در 100. 
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فرصت هاي شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت شده و به کار گمارده شده از طریق مراکز کاریابی

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

متقاضیان کار ثبت شده بر حسب سن

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

متقاضیان کار ثبت شده بر حسب وضع سواد

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

متقاضیان کار ثبت شده بر حسب میزان مهارت 1393

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

شهرستان
تعداد

فرصت هاي شغلی

متقاضیان کار

مرد و زنمرد و زن مردمردمرد زن

991376485187246139062646ارومیه

به گمارده شده

1260

شهرستان

ارومیه

55 ساله و بیشتر54-45 ساله44-35 ساله34-25 ساله24-15 سالهجمع

76481858257719341024255

شهرستان

ارومیه

پایان دوره راهنماییپایان دوره ابتداییمی تواند بخواند و بنویسدجمع

764838255611

شهرستان

ارومیه

بیسوادلیسانس و باالترفوق دیپلمدیپلم دبیرستان

155414763481233

شهرستان

ارومیه

فاقد مهارتنیمه ماهرماهرجمع

7648466906265
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فصــل چهارم

کشاورزي، جنگلداري و شیالت
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تعاریف مفاهیم

بـهره بـرداري کشـاورزي: تمامی فعالیت هاي کشـاورزي که تحـت مدیریت واحـدي قـرار دارند، یک واحــد تولیدي 

کشاورزي است که بهره برداري کشـاورزي نامیده می شـود. این مدیریت توسـط اعضاي یک یا چند خانوار (اشـخاص 

حقیقی) یا توسط یک شرکت رسمی یا موسسـه عمومی (اشـخاص حقوقـی) اعمال می شـود. در سرشـماري عمومی 

کشاورزي 1382، اگر فعالیتهاي یک واحد تولیدي کشاورزي در محدوده ي چند آبادي یا شهر انجام شود، هر مجموعه 

اي واقع در محدوده ي یک آبادي یا شهر، یک بهره برداري کشاورزي تلقی می شود. در طرح مذکور، بهره بـرداري هایی 

سرشماري شده اند که الاقل یکی از فعالیتهاي آنها، در حد نصاب هاي تعیین شده زیر، قرار گرفته باشند:

زراعت: بهره برداري هایی که در روز آمارگیري حداقل 400 مترمربع زمین زراعی دارند. 

باغداري: بهره برداریهایی که در روز آمارگیري حداقل 200 مترمربع باغ و قلمستان دارند.

پرورش دام بزرگ: بهره برداریهاي پرورش دهنده دام بزرگ (گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش و شتر و بچه شـتر) 

که در طول 365 روز گذشته، داراي حداقل یک رأس دام بزرگ بوده اند.

پرورش دام کوچک: بهره بـرداري هاي پرورش دهنده دام کوچک (گوسـفند و بـره و بـز و بـزغاله) که در طول 365 روز 

گذشته، داراي حداقل دو راس دام کوچک بوده اند.

پرورش ماکیان: به روش سنتی: بهره برداري هاي پرورش دهنده ماکیان به روش سنتی که تعداد مرغ، خروس، جوجه و 

سایر انواع ماکیان آن در روز آمارگیري، حداقل 10 قطعه است. 

تولید گلخانه اي: بهره برداري هایی که طی سال زراعی موردنظر، داراي تولید گلخانه اي در هر وسعتی بوده اند. 

پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل: بهره بـرداریهایی که در طول 365 روز گذشـته داراي فعالیت پرورش کرم ابریشـم یا 
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زنبور عسل به هر وسعت بوده اند.

بهره بردار کشاورزي: شخصی حقیقی یا حقوقی است که به تنهایی یا با مشـارکت دیگران، مدیریت امور بـهره بـرداري 

کشاورزي و مسئولیت فنی و اقتصادي آن را به عهده داشته و مستقیماً در سود و زیان آن سهیم است.

اراضی زراعی: بخشی از زمین هاي کشاورزي است که به فعالیت زراعت (اعم از زیر کشت و آیش) اختصاص یافته اسـت. 

بنابراین اراضی زراعی شامل باغ و قلمستان نمی شود.

اراضی زراعی آبی: آن قسمت از اراضی زراعی است که زراعت انجام شده در آن آبیاري می شود.

اراضی زراعی دیم: آن قسمت از اراضی زراعی است که زراعت انجام شـده در آن آبـیاري نمی شـود و آب مورد نیاز بـراي 

رشد گیاه از طریق نزوالت آسمانی تأمین می شود.

سطح زیر کشت (کاشت): مساحت زمینی است که به منظور تولید محصول مورد نظر در سال آمارگیري، در همان سال 

و یا قبل از آن، زیر کشت رفته باشد.

آیش: آن قسمت از اراضی زراعی آبی یا دیم، که در تناوب کشت قـرار دارد ولی در سـال زراعی مورد نظر، کشـت نشـده 

است و محصولی از آن برداشت نخواهد شد که بر حسب مورد، آیش آبی یا آیش دیـــحم محســـوب می شود. 

سال زراعی: منظور از سال زراعی، اول مهرماه هر سال لغایت پایان شهریور ماه سال بعد است. 

محصوالت ساالنه: به نباتاتی اطالق می شود که به طور معمول ساقه ي علفی دارند و پس از برداشت محصول، بوت هاي 

آن از بین می رود و در مواردي، قسمتهاي زیرزمینی گیاه (ریشه، پیاز و نظایر آن) براي سال بعد در زمین باقـی می ماند. 

مانند گندم، چغندر قند، سبزي ها و زعفران.

محصوالت دایمی: گیاهانی هستند که غالباً تنه یا ساقه اي چوبـی دارند و پس از برداشـت محـصول، تمام یا قسـمتی از 

گیاه در زمین باقــی می ماند و مجدداً در ســالهاي بــعد محــصول می دهد. انواع درختان و درختچه هاي مثمر مانند 

مرکبات، هلو، انگور و بوته ي چاي و درختان غیر مثمر مانند تبریزي، محصوالت دایمی محسوب می شوند. 

شبکه هاي آبیاري و زهکشی مدرن: به مجموعه اي از تاسیسات آبیاري، شامل تأسیسات آبگیري، انتقال آب و آبرسانی 

به مزارع و قطعات زراعی با مساحت حدود 60 تا 200 هکتار که مجهز به تجهیزات کنترل، توزیع، تحـویل و اندازه گیري 

آب باشد، اطالق می شود. چنین شبکه اي، آب مورد نیاز را در شرایط نرمال هیدرولوژیکی با حداقل 80 درصد تضمین، 

تامین می کند.

فصــل چهارم

کشاورزي، جنگلداري و شیالت
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تولید: مقدار محصولی است که در دوره ي زمانی مشخص، طی فرایند تولید در واحد تولیدي، حاصل می شود و آماده ي 

عرضه بـراي فروش و مصرف اسـت. در طرح هاي آماري مرکز آمار ایران، آن مقـدار تولید که جنبـه ي رایگان داشـته یا 

دستمزد بابـت آن کاالیی باشـد و یا بـه خود مصرفی واحـد تولیدي برسـد نیز، جزء تولید محسـوب می شـود. در مورد 

محصوالت کشاورزي، تولید هر محصول به حالت متعارف آن که از مزرعه برداشـت می شـود، مورد نظر اسـت. در مورد 

برنج، وزن شلتوك، در مورد انواع لوبیا، وزن دانه ي خشک، در مورد یونجه، اسپرس و شبدر، وزن علوفه هاي خشـک، در 

مورد گردو، بادام و پسته، وزن محصوالت بدون پوست سبز ولی با پوست خشـک و در مورد تبـریزي، سـپیدار و ... قـطع 

درخت بر حسب اصله، تولید محسوب می شود. 

گاوداري صنعتی: یک واحـد تولیدي کشـاورزي اسـت که در آن، فعالیت پرورش دام از نظر محـل و نحـوه ي نگهداري، 

روش تغذیه و بهداشت دام، طبق برنامه و با رعایت اصول و موازین نوین و ویژه انجام می گیرد. 

مرغ گوشتی: به نوعی مرغ و خروس اطالق می شود که به منظور استفاده از گوشت آن پرورش داده می شود. 

مرغ تخمگذار: مرغی اسـت که بـراي تولید تخم مرغ خوراکی، پرورش داده می شـود. این قبـیل مرغ ها را در سـن سـه 

ماهگی، پولت (نیمچه تخمگذار) می گویند. 

لنبه: منظور، تخم مرغ هاي تولید شده بدون پوست آهکی است. 

مرغ مادر: مرغی است که از تخم نطفه دار آن، براي تولید جوجه استفاده می شود. مرغ مادر گوشتی، بـراي تولید جوجه 

هاي مرغ و خروس گوشتی، و مرغ مادر تخمی براي تولید جوجه هاي مرغ تخمگذار پرورش داده می شود.
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فعالیت تولید جوجه ي یک روزه، مرغ تخمگذار و گوشتی: فعالیتی است که در فرایند آن بسته بـه مورد، تخم مرغ نطفه 

دار از نژادهاي مرغ تخمی یا گوشتی، به جوجه هاي یکروزه ي مرغ و خروسـی اجداد و مادر و نیز بـه جوجه ي یکروزه ي 

مرغ تخمگذار یا گوشتی، تبدیل می شود. 

شاغالن: تمامی کارکنانی که در داخل یا خارج کارگاه به صورت تمام وقت یا پاره وقت، خواه با مزد و حقوق یا بدون مزد و 

حقوق (مالکان و شرکاي فعال و کارکنان فامیلی بدون مزد) براي کارگاه کار می کنند، شاغل محسوب می شوند. 

جبران خدمات مزد و حقوق بگیران: عبارت از مزد و حقوق و سـایر پرداختی ها (پول، کاال و...) بـه مزد و حقـوق بـگیران 

است. 

مزد و حقوق: منظور، مجموع پرداختی هاي کارگاه به صورت پولی و یا کاال به مزد و حقوق بگیران است. 

سایر پرداختیها (پول، کاال و...): این پرداختی ها شـامل پاداش، اضافه کار، هزینه ي خوراك و پوشـاك، هزینه ي ایاب و 

ذهاب، حق اوالد، حق عائله مندي، حق ماموریت، بدي آب و هوا، سهم کارفرما از بـیمه هاي اجتماعی، خوار بـار، بـلیط 

اتوبوسی و ... است. 

سرمایه گذاري (ارزش تغییرات اموال سرمایه گذاري): تغییرات ایجاد شـده در ارزش اموال سـرمایه اي (مجموع ارزش 

خرید یا تحصیل و هزینه ي تعمیرات اساسی اموال سرمایه اي منهاي ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایه اي) طی دوره 

ي زمانی معین را سرمایه گذاري گویند. 

اموال سرمایه اي: تمامی ماشین آالت، وسـایل، ابـزار و تجهیزاتی هسـتند که بـراي انجام فعالیت هاي تولیدي یا ایجاد 

خدمت به کار گرفته می شوند و عمر مفید اقتصادي آنها معموال از یک سال بیشتر است. ماشـین آالت تولید و تجهیزات 

نیرو، ابزار و وسایل کار با دوام، لوازم و تجهیزات اداري، وسایل نقلیه و ساختمان، نمونه هایی از اموال سرمایه اي به شمار 

می آیند. 

شرکت تعاونی: شرکتی متشکل از اشخاص حقیقی با حداقل 7 عضو است که تمام یا حداقل 51 درصد از سـرمایه ي آن 

به وسیله ي اعضا تأمین گردد و طبق مقررات موجود در قانون بخش تعاونی، به ثبت رسیده باشد. یادآور می شود، قبل از 

تعیین حداقل اعضاي شـرکتهاي تعاونی براسـاس قـانون مذکور، بـعضی از شـرکتهاي تعاونی بـا اعضاي کمتر از 7 نفر 

تشکیل شده است.

مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح، که در فصل چرا، داراي پوششی از نباتات علوفه اي خودرو باشد و با 

توجه به سابقه ي چرا، عرفاً مرتع شناخته شـود. اراضی آیش ولو آن که داراي پوشـش علوفه اي خودرو باشـد، مشـمول 
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بهره برداران کشاورزي برحسب نوع بهره برداري 1382

ماخذ مرکز آمار ایران. 

بهره برداران کشاورزي برحسب نوع بهره برداري 1382

ماخذ مرکز آمار ایران. 

بهره برداري هاي کشاورزي برحسب نوع فعالیت1382

ماخذ مرکز آمار ایران. 
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تعریف مرتع نمی شود.

گرده بنیه: قسمتی از تنه درخت که تقریباً استوانهاي شکل است و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می شود.

تنسیق: تخمین دقیق مساحت و محدوده ي عرفی یک یا چند دامدار، در یک مرتع است.

آبشخور: چاه هاي کم عمقی هستند که از آن، فقط براي شرب دام استفاده می شود.

چاه مالداري: بـراي تأمین آب مورد نیاز دامها، در دامنه ي کوهها چاه هایی حـفر می کنند که از این گونه چاهها همانند 

آرتزین و همچون چشمه، آب جاري می شود. به این چاه، چاه مالداري اطالق می شود. 

مالچ پاشی: مقصود، ایجاد پوشش هایی است که به منظور جلوگیري از حرکت خاك، حفظ درجه ي حـرارت و رطوبـت 

خاك به کار می رود. 

حفاظت و قرق: عبارت از انتخاب و اعالم مساحت مناطق و محدوده هاي داراي فرسایش زیاد و یا حساس بـه فرسـایش 

است. 

حوزه آبریز: به پهنه اي از یک منطقه گفته می شود که تمام رواناب ناشی از باران یا ذوب برف نازل بر آن به طور طبیعی به 

یک رودخانه یا آبراه (نقطه تمرکز) جریان می یابد. اگر نقطه تمرکز در داخل حوزه قرار گرفته باشد، یعنی حوزه، محیط 

کامالً مسدودي را تشکیل دهد، آن را حوزه بسته (مانند حوزه دریاچه ارومیه) و اگر نقـطه تمرکز در انتهاي حـوزه واقـع 

شده باشد به نحوي که رواناب بتواند از حوزه خارج شود، آن را حوزه بـاز می نامند. هر نقـطه اي که روي یک رودخانه در 

نظر گرفته شود، براي حوزه اي که در باالدست آن نقطه واقع شده است، نقطه تمرکز به حساب می آید. 

اراضی آبخیزها: تمامی نقاطی از حوزه رودخانه، که آب هاي روان ناشی از بـارندگی، از آن بـه رودخانه منتهی می شـود، 

اراضی آبخیز رودخانه می نامند.

آبخیزداري: تمامی فعالیتهایی که براي احیا و اصالح حوزه آبخیز انجام می گیرد، آبخیزداري نامیده می شود.

جمعشهرستان
خانوارهاي

معمولی ساکن

بهره بردار

غیرساکن

خانوارهاي

معمولی غیرساکن

شرکت رسمی /

موسسه عمومی

510634048810489086ارومیه

51524ارومیه

شهرستان
بهره بردار غیر ساکنخانوارهاي معمولی ساکنجمع

کلکلبی زمینکل بی زمینبی زمین

765740949753210489122

ارومیه

شرکت رسمی یا موسسه عمومیخانوارهاي معمولی غیرساکن

00863

بی زمینکل
شهرستان

بی زمینکل

باغداريزراعتشهرستان
تولید

گلخانه اي

پرورش

طیورخانگی

پرورش

زنبورعسل

پرورش

دام بزرگ

پرورش

دام کوچک

پرورش

کرم ابریشم

323323284217287137612268197580ارومیه
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سطح کاشت، مقدار تولید عملکرد در هکتار گندم در فضاي باز استان برحسب شهرستان 1382

ماخذ مرکز آمار ایران. 

سطح کاشت، مقدار تولید و عملکرد در هکتار جو در فضاي باز 1382

ماخذ مرکز آمار ایران. 

تعداد بهره برداري و مقدار تولید برخی از محصوالت دائمی در فضاي باز 1382 (تن)

ماخذ مرکز آمار ایران. 
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بهره برداران کشاورزي متعلق به اشخاص حقیقی برحسب وضع سواد 1382

ماخذ مرکز آمار ایران. 

مساحت اراضی کشاورزي بهره برداري هاي با زمین 1382 (هکتار)

ماخذ مرکز آمار ایران. 

مساحت اراضی کشاورزي بهره برداري هاي با زمین آبی 1382 (هکتار)

ماخذ مرکز آمار ایران. 

بی سوادانجمعشهرستان
جمع

ابتدایی و 

غیررسمی

راهنمایی و 

متوسطه

فوق دیپلم و 

باالتر کشاورزي

فوق دیپلم و باالتر

غیرکشاورزي

باسوادان برحسب مدرك تحصیلی

514382501426424163199043335726ارومیه

ارومیه

باغ و قلمستانآیش

3850102542922227983

مساحتتعداد بهره برداري
شهرستان

مساحتتعداد بهره برداري

ارومیه

باغ و قلمستانآیش

مساحتتعداد بهره برداري
شهرستان

مساحتتعداد بهره برداري

ارومیه

زیرکشت محصوالت ساالنهکل

4386714287428660104637

مساحتتعداد بهره برداري
شهرستان

مساحتتعداد بهره برداري

ارومیه

زیرکشت محصوالت ساالنهکل

38640

1912

68487

2864

21140

28919

37989

27634

مساحتتعداد بهره برداري
شهرستان

مساحتتعداد بهره برداري

ارومیه

مقدار تولید (تن)سطح کاشت (هکتار)
شهرستان

دیمآبیکلدیمآبیکل

660091817047838823163898343333

ارومیه

عملکرد در هکتار (کیلوگرم)
شهرستان

1247/0

دیمآبیکل

2145/5905/8

ارومیه

مقدار تولید (تن)سطح کاشت (هکتار)
شهرستان

دیمآبیکلدیمآبیکل

51689964172459717432854

ارومیه

عملکرد در هکتار (کیلوگرم)
شهرستان

889/5

دیمآبیکل

1750/0684/1

ارومیه

سیبانگور آبی

179097886320827218361

مقدار تولیدتعداد بهره برداري
شهرستان

مقدار تولیدتعداد بهره برداري
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ندارد، مانند کارگران ساده، باربران و بارگیران. 

سایر شاغالن: کارکنانی هستند که به امور دفتري، اداري، مالی و خدماتی معادن و یا دفتر مرکزي، اشـتغال دارند و 

بطور مستقیم در امر استخراج و تولید دخالت ندارند. 

در ارائه آمار شاغالن، توضیح این نکته ضروري است که در محاسبـه، از روش «متوسـط تعداد شـاغالن در سـالی» 

استفاده شده است.

جبران خدمات مزد و حقوق بگیران: عبـارت از مزد و حقـوق و سـایر پرداختی ها (پول، کاال و...) بـه مزد و حقـوق 

بگیران است. (رجوع شود به تعاریف و مفاهیم فصل 4)

تولید مواد معدنی: مجموع مواد معدنی حاصل از یک رشته فعالیت اسـتخراج اسـت که بـه اشـکال گوناگون قابـل 

عرضه به بازار می باشد. شایان ذکر است که در بعضی از رشته فعالیتها یا معادن، مواد معدنی به همان صورتی که از 

کانسـار اسـتخراج می شــود، عرضه می گردد در صورتی که در بــعضی دیگر از رشــته فعالیت ها یا معادن، مواد 

استخراج شده پس از انجام عملیات فیزیکی یا شیمیایی الزم به منظور جدا کردن قسـمتی از مواد بـاطله، تفکیک 

کانه ها و یا افزایش عیار ماده ي خام، به بازار عرضه می شود. ضمناً در یک رشته فعالیت، ممکن اسـت چند ماده ي 

معدنی به دست آید، مثالً در رشته فعالیت اسـتخراج سـنگ مس، مجموعه ي حـاصل از اسـتخراج سـنگ مسـی، 

کنسانتره مس و کنسانتره مولیبدن تولید رشته فعالیت مذکور به حساب می آید.

ارزش تولیدات: ارزش مواد معدنی استخراج شده و ارزش ضایعات قابل فروش مواد معدنی به قـیمت تولید کننده، 
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تعاریف مفاهیم

معدن: مجموعه ي کانسار (ذخیرهاي معدنی که بهره برداري از آن اقتصادي می باشد) و ماشین آالت و تسهیالتی 

است که به منظور اکتشاف، تجهیز و بهره برداري و کانه آرایی از آن کانسار ایجاد شده اسـت. کانه آرایی، بـه تمامی 

عملیات فیزیکی و شـیمیایی که بـه منظور جدا کردن قسـمتی از مواد بـاطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از یکدیگر 

صورت می گیرد اطالق می شود.

معدن در حالی بهره برداري: معدنی است که داراي مجوز بهره برداري از وزارت صنایع و معادن (غیر از معادن شـن 

و ماسه) یا شهرداري ها و فرمانداري ها (براي معادن شن و ماسه) می باشد و در سـال آمارگیري، حداقـل مدت 30 

روز به صورت پیوسته یا ناپیوسته، مجموعه اي از عملیات استخراج (در پاره اي از موارد همراه با کانه آرایی)، بـراي 

به دست آوردن کانه ي قابل فروش در آن انجام می شود. 

مدیریت خصوصی: مدیریتی است که توسط افراد یا مؤسسات خصوصی اعمال می شود. 

مدیریت عمومی: مدیریتی است که توسط وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتی، نهادهاي انقالب اسـالمی، بـانک ها و 

شهرداري ها اعمال می شود. 

شاغالن: تمامی افرادي هستند که در داخل یا خارج معدن به صورت تمام وقـت یا پاره وقـت بـراي معادن کار می 

کنند شاغالن از نظر وظیفه اي که به عهده دارند به شاغالن خط تولید (ماهر و ساده) و سـایر شـاغالن تفکیک می 

شوند.

شاغالن ماهر خط تولید: کارکنانی هستند که به اعتبار دانش فنی و تجربه اي که کسب کرده اند، توانایی انجام یک 

قسمت از کار فنی خط تولید را داشته باشند، مانند مهندسان، تکنسین هاي فنی، استادکاران، سـر کارگران ماهر، 

تعمیرکاران و رانندگان.

شاغالن ساده خط تولید: کارکنانی هستند که شغل مورد تصدي آنان در خط تولید نیاز بـه تعلیم و کسـب تجربـه 

مـعـدن

فصــل پـنجـم



یعنی قیمت فروش به مشتریان در محل معدن است.

سرمایه گذاري (ارزش تغییرات اموال سرمایه اي): تغییرات ایجاد شـده در ارزش اموال سـرمایه اي (مجموع ارزش 

خرید یا تحصیل و هزینه ي تعمیرات اساسی اموال سرمایهاي منهاي ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایه اي) طی 

دوره ي زمانی معین را سرمایه گذاري گویند.

ارزش افزوده: عبارت است از ارزشی دریافتی ها (ستانده ها) منهاي ارزش پرداختی ها (داده ها).

ارزش دریافتی ها(استانده ها): عبـارت از ارزش تولیدات مواد معدنی، ضایعات قابـل فروش مواد معدنی، سـاخت و 

تعمیر اساسی اموال سرمایه اي توسط شاغالن و سایر دریافتی هاي معدن اسـت که شـامل دریافتی بابـت کارهاي 

کنتراتی، تعمیرات جزیی ساختمان و لوازم تجهیرات اداري، تعمیرات جزیی ماشین آالت، آزمایشگاه و ... می باشد. 

ارزش پرداختی ها (داده ها): عبـارت از ارزش مواد، ابـزار و وسـایل کار کم دوام، سـوخت مصرف شـده، آب و بـرق 

خریداري شده و سایر پرداختی ها اسـت که شـامل پرداختی بابـت کارهاي کنتراتی، تعمیرات جزیی سـاختمان و 

لوازم و تجهیزات اداري، تعمیرات جزیی ماشین آالت، آزمایشگاه و... می باشد. 

شرکت تعاونی: شرکتی متشکل از اشخاص حقیقی با حداقل 7 عضو است که تمام یا حداقـل 51 درصد از سـرمایه 

ي آن به وسیله ي اعضا تأمین گردد و طبق مقررات موجود در قانون بخش تعاونی، به ثبت رسیده باشد. یادآور می 

شود قبل از تعیین حداقل اعضاي شرکتهاي تعاونی براساس قـانون مذکور، بـعضی از شـرکتهاي تعاونی بـا اعضاي 

کمتر از 7 نفر تشکیل شده اند. 

شرکت تعاونی معدنی: نوعی شرکت تعاونی است که در زمینهاي استخراج، بـهره بـرداري و فروش مواد اسـتخراج 

شده از معادن فعالیت دارد.
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مشخصات عمومی معادن در حال بهره برداري شهرستان ارومیه در سال 1391

ماخذ مرکز آمار ایران. 

تعداد شاغالن در معادن در حال بهره برداري شهرستان ارومیه در سال 1391

ماخذ مرکز آمار ایران. 

ارزش کل سرمایه گذاري معادن در حال بهره برداري استان برحسـب شهرسـتان و نوع اموال سـرمایه اي در 

سال 1391 (میلیون ریال)

ماخذ مرکز آمار ایران. 

شهرستان
جمع

مدیریت

تعداد معادن

عمومیخصوصی

جبران خدمات مزد

و حقوق بگیران

(میلیون ریال)

تعداد

شاغالن

(نفر)

ارزش کل

تولیدات

(میلیون ریال)

4643336414484826596ارومیه

36424318063120ارومیه

شهرستان
کارگران سادهکارگران ماهرجمع

شاغالن غیر تولیديشاغالن تولیدي

(اداري، مالی و خدمات)

تعداد کل

شاغالن

فعالیت
ارزش

سرمایه گذاري

ماشین آالت، ابزار و وسایل

کار بادوام و تجهیزات اداري
ساختمان بدون زمینوسایل نقلیه

7815014267625021012ارومیه

فعالیت

ارومیه

نرم افزارهاي رایانه اي و سایرتوسعه و اکتشافراه اختصاصی

313056



8283

مشخصات عمومی شرکت هاي تعاونی معدنی استان برحسب شهرستان در پایان سال

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی. 

شهرستان

ارومیه

سرمایه (هزار ریال)شاغالنعضوتعداد

55162184550
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سبب دارا بودن هیدروکربورهاي سنگین، به آسانی نمی سوزد و یکی از سوختهاي عمده ي کشتی ها و واحـدهاي 

بزرگ صنعتی از جمله نیروگاههاي برق به شمار می رود. 

نفت گاز: نفت گاز فرآورده اي است که بعد از برش نفت سفید به دسـت می آید و بـه عنوان سـوخت ماشـین آالت 

کشاورزي و صنعتی و سوخت تعدادي از وسایل نقلیه ي عمومی و تأسیسات حرارتی به کار می رود. 

نزین موتور:ب بنزین موتور آمیزه اي است از هیدروکربورهاي به طور عمده حلقوي و ایزومره با نسبتهاي متفاوت که 

براي افزایش درجه ي آرامسوزي آن، برخی از ترکیبات آلی به آن اضافه می شود. 

سوخت جت: به عنوان سوخت موتورهاي جت جنگی و مسافري به کار میرود که بر حسب میزان امتزاج نفت سفید 

مرغوب بـا سـایر فراورده هاي نفتی سبـک (نفتا)، بـه صورت انواع مختلف تولید می شـود و بــا اضافه کردن مواد 

 Jp4 افزودنی به منظور کاهش خورندگی و نقطه انجماد و... تکمیل می گردد و در استانداردهاي بین المللی بـه نام

و  ATK معروف است.

گاز مایع: گاز مایع مخلوطی است از پروپان و بوتان نرمال که در اثر شرایط محیط و مصرف، نسبت حـجمی این دو 

ماده در مخلوط تغییر می یابد و در تحت فشاري حدود 100 تا 110 پوند بر اینچ مربع، به صورت مایع درمی آید.

مشترك گاز: عبارت از شـخصی حقیقـی یا حقوقـی اسـت که طبـق روش پذیرش متقـاضیان گاز، پس از تحـویل 

مدارك مورد نظر و پرداخت حقوق و هزینه هاي متعلقه، مشخصات او در دفتر پذیرش اشتراك ثبت شده و شـماره 

اشتراك به وي اختصاص یافته باشد.

مصرف کننده ي گاز: به مشترکانی اطالق میشود که جریان گاز آنها پس از طی مراحل اشتراك پذیري، راه اندازي 

شده باشد.

انشعاب گاز: به خطوطی که براي ارسالی گاز از خطوط انتقال، خطوط تغذیه و شبکه تا ایستگاه اختصاصی مشترك 

نصب می شود، انشعاب گاز اطالق می گردد.

86

تعاریف و مفاهیم

نفت خام: نفت خام آمیزه اي پیچیده از ترکیبات هیدروکربـوري اسـت که از مخازن طبـیعی نفت در زیرزمین، در 

بـعضی از نقـاط دنیا اسـتخراج می شـود. نفت خام بــه طور عمده، متشــکل از ترکیبــات اشبــاع و غیراشبــاع 

هیدروکربورهاي آلیفاتیک و بعضاً آروماتیک می باشد. بجز هیدروژن و کربن که دو عنصر اصلی تشـکیل دهنده ي 

نفت خام به شمار می روند، عناصر دیگري مانند ازت، اکسیژن، گوگرد و فلزهایی چون نیکل، سدیم، وانادیم و آهن 

به مقدار کم در آن وجود دارند. به همین جهت، نفت خام از نظر ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی بسیار متغیر است.

نفت سفید:  نفت سفید برشی از نفت خام و متشکل از سه نوع هیدروکربورپارافینی، نفتینی و آروماتیکی می باشد. 

این فرآورده به عنوان سوخت گرمایشی و سوخت مراکز حرارتی به کار می رود و یکی از مواد اصلی تشـکیل دهنده 

ي سوخت جت است.

نفت کوره: نفت کوره از بازمانده ي تقطیر نفت خام در برجهاي تقطیر پاالیشگاه به دسـت می آید. این فرآورده بـه 

فصــل شـشـم

نـفـت و گـاز



ماخذ شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی، منظقه ارومیه و منطقه میاندوآب. 
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انواع فرآورده هاي نفتی استان (هزار لیتر)

ماخذ شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی، منظقه ارومیه و منطقه میاندوآب. 

تعداد مخازن و جایگاههاي فروش مواد سوختی در استان

ماخذ شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی، منظقه ارومیه و منطقه میاندوآب. 

تعداد شهرها و روستاهاي گاز رسانی شده، تعداد انشعاب، تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف گاز طبـیعی در 

استان

89

شهرستان

ارومیه

نفت سفیدبنزینسوخت هواپیماگاز مایع (تن)

355850310198182936

نفت کورهنفت گازشهرستان
CNG

)متر مکعب(

روغن موتور

صنعتی
سایر فرآورده هاقیر

0--617272117702152123873ارومیه

شهرستان
تعداد جایگاهمخازن مواد سوختی

خصوصیدولتیجمعظرفیت (هزار لیتر)تعداد

32219655831271ارومیه

شهرستان

ارومیه

تعداد شعبتعداد پمپ

فروش نفت CNGLPGنفت گازنفت سفیدبنزین

26811891174167

شهرستان
تعداد شهرهاي

صنعتیخانگی - تجاريجمعگاز رسانی شده

تعداد انشعاب تعداد روستاهاي

گاز رسانی شده

3119101965101797168ارومیه

شهرستان
صنعتیخانگی - تجاريجمع

مصرف گاز طبیعی

(هزار متر مکعب)

تعداد مصرف کننده (مشترك)

2175522173841681813629ارومیه

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه



فصــل هـفتـم

صـنـعـت
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تعاریف مفاهیم 

جواز تأسیس (موافقت اصولی): مجوز اولیه براي ایجاد واحد صنعتی است. 

پروانه بهره برداري: مجوزي است که واحد تولیدي پس از موفقیت در تولید آزمایشی محصـول، موفـق بـه دریافت 

آن می شود و سپس فعالیت خود را آغاز می کند. 

کارگاه صنعتی: مکان مشخص و ثابتی است که در آن، مجموعه اي از سرمایه و نیروي کار بـه منظـور تولیـد یک یا 

چند محصول صنعتی به کار گرفته شده است.  

وضع مالکیت کارگاه: 

عمومی:  منظور کارگاههایی اسـت که تمـام یـا بــیش از 50 درصـد ســرمایه ي آن متعلـق بــه وزارتخانـه هـا، 

سازمان هاي دولتی، بانک ها، نهادهاي انقالب اسالمی، شهرداري ها و سایر مؤسسات بخش عمومی باشد.  

خصوصی (تعاونی): منظور کارگاههایی است که به صورت شرکت تعاونی بـه ثبـت رسـیده و تمام یـا بــیش از 50 

درصد سهام آن متعلق به اعضاي تعاونی باشد.

خصوصی (غیر تعاونی): منظور کارگاههایی اسـت که تمام یا بـیش از50 درصد ســرمایه ي آن متعلـق بــه افـراد 

باشد.

نحوه ي مدیریت کارگاه:

عمومی: نحوه ي مدیریت مربوط به تمامی وزارتخانه هـا، ســازمان هـاي دولتـی، نهادهـاي انقــالب اســالمی و 

همچنین مؤسسات عمومی مانند شهرداري هـا، شوراهـاي شـهر و روسـتا، ســازمان تأمین اجتماعی، بـانک ها و 

شرکت هاي دولتی و نیز تمامی دانشـگاه ها از جملـه دانشــگاه آزاد اســالمی و تمـامی مســاجد و امـامزاده هـا، 

عمومی به حساب می آید.  

صـنـعـت
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خصوصی: منظور از نحوه ي مدیریت به صورت خصوصی آن است که کارگاه توسط افراد حقیقی یا حقــوقی بخش 

خصوصی اداره مـی شود. نحـوه ي مدیریت شرکت هاي تعاونی نیز خصوصی محسوب می شود.  

شاغالن (کارکنان): تمامی کارکنانی که در داخل یا خارج کارگاه به صورت تمام وقت یا پاره وقت، خـواه بــا مزد و 

حقوق یا بدون مزد و حقوق (مالکـان و شـرکاي فعال و کـارکنان فامیلی بـدون مزد) بـراي کارگـاه کـار می کنند، 

شاغل محسوب می شوند. 

شاغالن فعالیتهاي صنعتی خانوار: منظور افراد 6 ساله و بیشتر خانوار اسـت که در تمـام یـا قســمتی از سـال، در 

محل سکونت خانوار به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند. 

در ارائه آمار شاغالن، توضیح این نکته ضروري اسـت کـه در محاسـبه، از روش �متوسـط تعـداد شـاغالن در سـال� 

استفاده شده است. 

جبران خدمات مزد و حقوق بـگیران: عبـارت از مزد و حقـوق و سـایر پرداختـی هـا (پـول، کـاال و ...) بــه مـزد و 

حقوق بگیران است. 

مزد و حقوق: منظور، مجموع پرداختی هاي کارگاه به صورت پول و یا کاال به مزد و حقوق بگیران است. 

 سـایر پرداختیها (پول، کاال و ...): این پرداختی ها شــامل پـاداش، اضـافه کـار، هزینـه ي خـوراك و پوشـــاك، 

هزینه ي ایاب و ذهاب، حق اوالد، حـق عائله مندي، حـق ماموریت، بـدي آب و هوا، سـهم کارفرما از بـیمـه هـاي 

اجتماعی، خواربار، بلیط اتوبوس و... است.   

جواز تأسیس (موافقت اصولی): مجوز اولیه براي ایجاد واحد صنعتی است.  

پروانه ي بهره برداري: مجوزي اسـت که واحـد تولیدي پس از موفقـیت در تولید آزمایشـی محـصول، موفـق بــه 

دریافت آن می شود و سپس فعالیت خود را آغاز می کند.  

فصــل هـفتـم



سرمایه گذاري(تغییرات اموال سرمایه اي): تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سـرمایه اي (مجمـوع ارزش خرید 

یا تحصیل و هزینـه ي تعمیـرات اساسـی امـوال سـرمایه اي منهـاي ارزش فـروش یـا انتقـال امـوال سرمایه اي) 

طی دوره ي زمانی معین را سرمایه گذاري گویند.  

امـوال سرمـایه اي: تمامی ماشین آالت، وسایل، ابـزار و تجهیزاتی هسـتند که بـراي انجام فعالیت هاي تولیدي یا 

ایجاد خدمت بـه کار گرفته می شـوند و عمر مفیـد اقـتصـادي آن هـا معمـوال از یـک ســال بــیش تـر اســت . 

ماشـین آالت تولید و تجهیزات نیرو، ابـزار و وســایل کـار بــا دوام، لـوازم و تجهیـزات اداري، وســایل نقــلیـه و 

ساختمان، نمونه هایی از اموال سرمایه اي به شمار می آیند. 

مواد خام و اولیه، ابزار، لوازم و ملزومات کم دوام مصرف شده:  منظـور از مـواد خـام و اولیـه ، مـوادي اسـت که بـه 

منظور تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی بـه کارگاه وارد و بـه مصرف می رسـد. این مواد ممکن اســت خام یا نیمه 

ساخته باشد که براي مراحل بعدي عملیات تولید کاال ( تکمیل، تغییرشکل و مونتاژ ) در کارگـاه بـه کار گرفته می 

شود. منظور از ابزار، لـوازم و ملزومـات کـم دوام مصـرف شــده، آن دســته از ابــزار، لـوازم و ملزوماتی اسـت که 

جهت انجام کارهاي تولیدي کارگاه به کار گرفته می شـود و عمـر مفیـد آن از یـک سـال کمتر است. 

ارزش داد ه فعالیت صنعتی: عبارت است از مجموع ارزش مواد خام و اولیـه، لــوازم بستــه بنـدي، ابــزار و وسایل 

کــار کـم دوام مصرف شـده، ارزش سـوخت مصـرف شـده، آب و بـرق خریـداري شــده، ارزش مـواد و قـطعات 

مصرف شده جهت ساخت یا ایجاد اموال سرمایه اي توسط کارگاه و پرداختی بابت خدمات صنعتی. 

ارزش سـتانده فعالیت صنعتی: عبـارت اســت از مجموع ارزش کاالهاي تولید شــده، دریـافتی بابـــت خـدمات 

صنعتی، تغییرات ارزش موجودي کاالهاي در جریان سـاخت، ارزش سـاخت یا ایجـاد و تعمیـر اساســـی امـوال 

سرمایه اي توسـط کارگاه، تفاضل ارزش فروش از ارزش خریـد کاالهـایی کـه بــدون تغییـر شــکل بــه فـروش 

رسیده اند، ارزش برق و آب تولید و فروخته شده منهاي ارزش ضایعات محصوالت تولیدشده. 

ارزش افزوده فعالیت صنعتی: عبارت است از ارزش ستانده ها منهاي ارزش داده ها.  

ارزش تولید: عبارت است از ارزش کاالي تولید شده به قیمت تولیدکننده است. قیمـت تولیدکننـده شـامل قیمت 

کاالي تولیدي کارگاه به اضافه مالیات غیرمستقیم و عوارض محصول منهاي کمک هاي دولت (یارانه).  

مساحت تولید شده: منظور، مساحت بافته شده در طی سال آماري می باشد، اعم از این که در ســال مـذکور تمام 

یا قسمتی از قالی یا قالیچه و... را شامل شود.

بهره وري کارگاههاي صنعتی: نسبت ارزش افزوده به تعداد کارگاه. 

بهره وري نیروي کار:  عبارت است از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن. 

خدمات صنعتی: عبـارت اسـت از کارهاي کنتراتی، تعمیرات جزئی سـاختمان، ماشـین آالت، تجهیـزات اداري و 

وسایل نقلیه و نصب و راه اندازي کاالهاي تولید شده. 

خدمات غیرصنعتی: عبارت است از اجاره ساختمان و ماشین آالت،ارتباطات،بیمه هاي تجارتی و... 

دریافتی و پرداختی بابـت خدمات غیرصنعتی: دریافتی و پرداختی بابــت خدمات غیرصنعتی عبــارت اســـت از 

دریافتیها و پرداختیهاي کارگاه بابـت خدماتی از قبـیل اجـاره ســاختمان، اجـاره ماشـــین آالت، ارتبــاطـات، 

مخابرات، حمل و نقل، خدمات حسابرسی و حقوقی و آموزشی، حق العمل کاري و ... 

عوارض پرداختی و مالیات غیرمستقیم: عوارض پرداختی عبارت است از تمـامی پرداختـی هـاي اجبــاري کارگاه 

به سازمانهاي دولتی از قبیل عوارض شهرداري، عوارض کارگاه، حق ثبت و حق صدور مجوز. 

در این سرشـماري منظور از مالیات غیرمستقــیم، تمامی وجوهی اســت که تولیدکنندگان داخلـی از خریـداران 

کاالهاي خود دریافت و عیناً به حسـاب دولت واریز می کنند. مانند مالیات غیرمسـتقـیم از نوشـابـه هـا، وســایل 
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نقلیه موتوري، سیگار، خاویار، نوار ضبط صوت و ...  

شرکت تعاونی: شرکتی متشکل از اشخاص حقیقی با حداقل 7 عضو است که تمام یا حـداقل 51 درصـد از سرمایه 

ي آن به وسیله ي اعضاء تأمین گردد و طبق مقررات موجود در قانون بخش تعاونی، بـه ثبـت رسـیده باشد. یادآور 

می شود قبل از تعیین حداقل اعضـاي شـرکت هـاي تعـاونی براسـاس قــانونی مـذکور، بـعضـی از شـرکت هاي 

تعاونی با اعضاي کمتر از 7 نفر تشکیل شده است.  

شـرکت هاي تعاونی صنعتی: تعاونی هایی هسـتند که بـا بـهره گیري از ســرمایه و نیروي کـار و تخصـص اعضـا، 

براساس موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه ي اجرایی، در رشته هاي مختلف صنعتی فعالیت می کنند. 

شـرکتهاي تعاونی فرش دستبـاف: تعاونی هایی هســتند که در زمینه ي تأمین و توزیع مـواد اولیـه و تولیـد انواع 

فرش هاي دستباف و تولیدات وابسته فعالیت دارند.  

 

جوازهاي تاسیس صادر شده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت اسـتان بـه تفکیک شهرسـتان در سـال 
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ماخذ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی. 

پروانه هاي بهره برداري صنعتی صادر شده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برحسب شهرستان 

در سال 1392

ماخذ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی. 

تعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشـتر اسـتان بـر حســب وضع مالکیت، طبقــات کارکن و 

شهرستان: سال 1391

(1) تعداد کارگاههاي صنعتی با 49-10 نفر کارکن لحاظ نشده است.

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

اشتغال (نفر)سرمایه (میلیون ریال)تعداد (فقره)شهرستان

18293553573165ارومیه

اشتغال (نفر)سرمایه (میلیون ریال)تعداد (فقره)شهرستان

6928904442239ارومیه

شهرستان
خصوصی

100 نفر و بیشتر49-10 نفرجمع (1) 99-50 نفر

1919-38ارومیه

شهرستان
عمومی

100 نفر و بیشتر49-10 نفرجمع (1) 99-50 نفر

32-5ارومیه

شهرستان
کل کارگاهها

100 نفر و بیشتر49-10 نفرجمع (1) 99-50 نفر

2221-43ارومیه
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تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیش تر برحسب شهرستان: 1391

(1) تعداد کارگاههاي صنعتی با 49-10 نفر کارکن لحاظ نشده است.

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر استان بـر حسـب شهرسـتان و 

طبقات کارکن: 1391 (میلیون نفر)

(1) تعداد کارگاههاي صنعتی با 49-10 نفر کارکن لحاظ نشده است.

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

مشخصات عمومی شرکت هاي تعاونی فعال صنعتی و فرش دستباف استان در پایان سال

ماخذ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی. 

شهرستان
100 نفر و بیشتر49-10 نفرجمع (1) 99-50 نفر

15444881-6425ارومیه

شهرستان
100 نفر و بیشتر49-10 نفرجمع (1) 99-50 نفر

5667852421009-2987794ارومیه

شهرستان

ارومیه

سرمایهشاغالنعضوتعداد شرکت
(میلیون ریال)

فرش دستبافصنعتی

سرمایه
(میلیون ریال)

شاغالن عضو تعداد شرکت

60527906328113217332
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فصــل هـشتـم
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تعاریف مفاهیم 

آب تولیدشده: به مجموعه ي آب استحصـال شـده از منـابع آبـی (زیرزمینی و سطحی) نظیر چاه هـا، چشـمه ها، 

قنات ها، سدها و آبگیرها، آب تولید شده می گویند. 

سال آبی: اول مهر هر سال لغایت شهریور ماه سال بعد سال آبی نامیده می شود. 

انشعاب آب: آن بخش از لوله ي فرعـی آب کـه مقطـع آن متناسـب بـا کنتـور و ظرفیـت انشـعاب آب مشترك در 

نظر گرفته می شـود و در نهایت، خط آبرسـانی اختصاصی و یا شبـکه ي عمومی توزیع آب (از محــل نصب شــیر 

انشعاب) را به نقطه ي تحویل (شیر فلکه بعد از کنتور) متصل مـی نمایـد، اعـم از لولـه و متعلقـات مربوط تا شـیر 

مذکور، انشعاب آب نامیده می شود.  

آب و بـرق
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شبـکه ي عمومی توزیع آب: شبـکه ي عمومی توزیع آب عبـارت از تمـامی تأسیســات و تجهیـزات توزیـع آب از 

قبـیل مخازن ذخیره، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلمبـه خانه هاي آب اســت که بـــه طـور کلی 

متعلق به شرکت آب و فاضالب می باشد.  

انشعاب فاضالب: آن بخش از لوله ي فرعی فاضالب که مقطع آن متناسب با سـیفون یا ظرفیت قـراردادي باشـد و 

فاضالب مشترك را از محل سیفون (نقطه ي تحـویل) بـه خط اختصاصی و یا شبـکه عمومی جمـع آوري فاضالب 

منتقل نماید، اعم از لوله و متعلقات مربوط و سیفون، انشعاب فاضالب نامیده می شود.

ظرفیت نامی (قدرت نامی نصب شده): قدرت نامی یک دستگاه مولد بـرق یـا دســتگاه تولیـد نیـروي محـرکه، از 

طرف سازنده بر روي پالك مشخصات آن براي شرایط معین بـه اسـب بـخار یا مگاوات، نوشــته شــده اسـت. در 

ماشین هاي کوچک، قدرت نامی به کیلووات مشخص می شود.  

ظرفیت عملی یا قدرت عملی (قدرت در محل نصب): عبارت از بیش تـرین تـوان قابـل تولیـد از یـک مولد بـرق یا 

یک نیروگاه با احتساب شرایط محل نصب (دماي محیط، ارتفاع محل نصب از سطح دریا و دیگـر شرایط محیطی) 

است.

تولید ناخالص (ناویژه): عبارت از مقدار انرژي برق تولید شده توسـط یک مولد بــرق یـا یـک نیروگـاه در طی یک 

دوره ي زمانی معین اسـت که بـر روي سـري هاي خروجی مولدهاي اصلی یا کمکی، اندازه گیـري و بــر حسـب 

کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت بیان می شود.

تولیـد خالـص (ویـژه): عبــارت از انـرژي بـرق اندازه گیري شده در نقطه ي تحویل انرژي بـه شـبکه ي انتقال یا 

توزیع نیرو اســـــت. در یک دوره ي زمانی معین، تولید خالص را مـی تـوان از تفاضـل تولیـد ناخـالص و مصرف 

داخلی براي همان دوره ي زمانی، بدست آورد.  

سایر مؤسسات: عبارت از مؤسسـاتی اسـت که بـراي انجام امور خود بـرق تولید می کنند و تابـع وزارت نیـرو نمی 

باشند و عالوه بر خود مصرفی، مقداري از برق تولیدشده را به مؤسسات دیگر می فروشـند، ماننـد صـنایع بزرگ از 

قبیل: ذوب آهن، فوالد مبارکه، پتروشیمی، تراکتورسازي تبریز و مس سرچشمه.

شبکه ي سراسـري: بـیش تر نقـاط تولید و مناطق مصرف انرژي بـرق کشـور که بـا شبـکه اي از خطوط انتقـال و 

ایستگاههاي فشار قوي به هم پیوسته اسـت، شبـکه ي سراسـري خوانده می شـود. از طریق این شـبـکه، امکـان 

مبادله ي انرژي بین مناطق زیر پوشـش وجود دارد. صدور بـرق بـه خارج از کشـور نیـز از طریـق همـین شـبـکه 

انجام می گیرد.

فصــل هـشتـم
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خارج از شبکه ي سراسري: خارج از شبکه ي سراسـري مجموعه اي از مراکز تولید و مصرف اسـت که هـر چند بـه 

هم متصل باشند، اما با شبکه ي سراسري اتصال نداشته باشند.  

بار- تقاضا: بار- تقاضا، عبارت از توان برق جذب شده در نقطه اي از شبکه، در یک زمان معین است.

بیشترین بار همزمان: در یک سیستم برق کامالً به هم پیوسته، حداکثر بار همزمان روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه 

عبارت از مجموعه ي بار مناطق در لحظه ي حداکثر بار سیستم بـه مگاوات اسـت. در مواردي که سیسـتم بـه هم 

پیوسته، کل کشور را پوشش ندهد، حداکثر بار همزمان از مجموع بار حداکثر شبـکه بـه هم پیوسـته و بـار مناطق 

مجزا به مگاوات، به طور همزمان به دست می آید. با توجه به اختالف ساعت پیک در مناطق مختلف وابسته به یک 

سیستم سراسري به هم پیوسته، حداکثر بار همزمان کمتر از جمع بار حداکثر مناطق می باشد. 

بیشترین بار ناهمزمان: عبارت از مجموع بیشترین بارهاي مصرف شـده درمناطق مختلف کشـور در یـک دوره ي 

زمانی معین است. بیشترین بارهاي مناطق، لزوماً همزمان نیستند.  

نیروگاه: نیروگاه، عبارت از محل استقرار مولدهاي انرژي برق و تجهیزات وابسته است.  

نیروگاه برق-آبی: نیروگاهی است که در آن از انرژي پتانسیل آب براي به حرکت درآوردن توربـین هاي مولد بـرق 

استفاده می شود.  
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نیروگاه حرارتی (گرمایشی): نیروگاهی است که در آن انرژي شیمیایی موجود در سوخت هـاي جامـد، مایع و گاز 

به انرژي برق برگردانده می شود. نیروگاههاي هسته اي، بـخاري، گازي، چرخـه ي ترکیبــی و دیزلـی شـامل این 

تعریف می شوند.  

نیروگاه بخاري: نیروگاهی است که در آن از انرژي حرارتی سوخت هاي مایع، جامد وگاز براي تولید بـخار و مصرف 

آن در توربین هاي بخار، براي تولید برق استفاده می شود.

نیروگاه گازي: نیروگاهی است که در آن از انرژي حرارتی سـوخت فسـیلی گاز و مایع بـراي تولید گـاز داغ (دود) و 

مصرف آن در توربین گاز براي تولید برق، استفاده می شود. 

نیروگاه چرخه ي ترکیبی: نیروگاهی است که در آن عالوه بـر انـرژي الکتریکـی تـوربین هـاي گـازي، از حـرارت 

موجود در گازهاي خروجی از توربین هاي گازي براي تولید بخار از یک دیـگ بخـار بازیـاب اســتفاده می شـود و 

بخار تولیدي در یک دستگاه توربو ژنراتور بخار، به انرژي الکتریکی تبدیل می گردد.  

نیروگاه دیزلی: نیروگاهی است که در آن از سوخت گاز یا مایع در سیلندرهاي دستگاه اسـتفاده می شــود و انرژي 

مکانیکی حاصله توسط ژنراتور کوپله و به انرژي الکتریکی تبدیل می شود.  

مصرف داخلی انرژي برق: جمع مصارف داخلی واحـدها و مصارف غیرفنی نیروگـاهی، روشــنایی و غیـره در طول 

یک دوره ي مشخص برحسب کیلووات ساعت، مصرف داخلی انرژي برق نیروگاه می باشد.  

فروش یا مصرف انرژي برق: عبارت از مقدار انرژي برق فروخته شده به مشـترکان مختلف بـراي مصـارف گوناگون 

است.  

بازده (راندمان یا ضریب بار) حرارتی: باتوجه به این که انرژي حرارتی یک کیلووات ساعت برق بـه طـور ثابـت860 

کیلوکالري است، بازده واحدها یا نیروگاههاي حرارتی از طریق فرمول زیر به دست می آید: 

خط نیروي بـرق: عبـارت از مجموعه ي مدارهاي نصـب شــده بــر روي پایـه هـایی اســـت کـه انـرژي بـــرق 

تولیدشده را با ولتاژهاي متفاوت از یک نقطه ي تولید (نیروگاه) یا تبدیل ولتـاژ (ایســتگاه )  بــه نقــاط مصـرف 

منتقل می کند.  

بازده =
860

___________________________________________
(انرژي حرارتی مصرفی به ازاي یک کیلو وات ساعت برق تولید شده)

x 100

آب و �ق
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خط انتقـال نیروي بــرق: خـط انتقــال نیـروي بــرق، خطـی اســت کـه انـرژي بـــرق تولیـد شـــده را بـــا 

ولتاژهاي230 و 400 کیلو وات از خود عبور می دهد.  

خط فوق توزیع نیروي برق: خط فوق توزیع نیروي برق، خطی است که انرژي بـرق تولیـد شـده را بـا ولتاژهاي63 

و132 کیلووات از خود عبور می دهد.  

مشترك برق: عبارت از شخص حقوقی یا حقیقی است که براساس آیین نامه هاي مورد عمل شـرکت بـرق، پس از 

تحویل مدارك موردنظر و پرداخت حقوق و هزینه هاي متعلقه، مشخصات او در دفتر پذیرش اشـتراك ثبت شده و 

شماره اشتراك به وي اختصاص یافته باشد.  

مصرف خانگی انرژي برق: مصرفی است که در آن از انرژي برق براي به کار انداختن وسایل و تجهیزات متعارف برق 

و همچنین روشنایی در واحد مسکونی استفاده می شود. 

مصرف عمومی انرژي برق: مصرفی است که از انرژي برق براي خدمات عمومی استفاده می شود. 

مصرف کشاورزي انرژي برق:  مصرفی اسـت که در آن از نیروي بـرق بــراي پمپـاژ آب هـاي  سـطحـی یـا تحـت 

االرضی یا پمپاژ مجدد آب براي تولید محصوالت کشـاورزي یـا انجـام کـار در فعالیـت هـاي کشـاورزي اسـتفاده 

می شود. فعالیت هاي کشاورزي به فعالیت هایی گفته می شود که در «طبقه بندي بین المللـی اسـتاندارد فعالیت 

هاي اقتصادي-تجدیدنظرسوم» به این عنوان تعریف شده اند.

مصرف صنعتی انرژي برق: مصرفی اسـت که در آن از انرژي بـرق بـراي انجام کـار در کارگـاه هـاي داراي فعالیت 

هاي معدنی و صنعتی اسـتفاده می شـود. فعالیت هاي معدنی و صنعتی بــه فعالیت هایی گفته می شــود کـه در 

«طبقه بندي بین المللی استاندارد فعالیت هاي اقتصادي� تجدیدنظر سوم» به این عنوان تعریف شده اند. 

مصرف تجاري انرژي برق: مصرفی است که از انرژي برق براي محل کسب استفاده می شود. 

 

109

منابع آب هاي زیر زمینی استان و مقدار تخلیه ساالنه آن برحسب شهرستان (میلیون متر مکعب) 

(1) آمار چاه ها بر اساس پروانه بهره برداري صادر شده ارائه شده است.

ماخذ شرکت سهامی آب منطقه اي استان آذربایجان غربی. 

حجم آب در تصفیه خانه هاي استان

ماخذ شرکت سهامی آب منطقه اي استان آذربایجان غربی. 

تعداد انشعاب، مشترك و مقدار فروش آب در نقاط شهري استان (مشترك - متر مکعب)

ماخذ شرکت سهامی آب منطقه اي استان آذربایجان غربی. 

شهرستان

ارومیه

کل تخلیه

چشمهقناتکل چاه نیمه عمیقچاه عمیق(1)

تعداد
تخلیه
ساالنه

تعدادتعدادتعداد
تخلیه
ساالنه

تخلیه
ساالنه

تخلیه
ساالنه

66510602911738233052513438

شهرستان

ارومیه

تعداد

تصفیه خانه

حجم آب خام (مترمکعب)

منابع زیرزمینیمنابع سطحی

حجم آب

تصفیه شده

(مترمکعب)

حجم

مخازن

(مترمکعب)

ظرفیت تامین

(لیتر بر ثانیه)

2424854311749481542485431916003089/5

شهرستان

ارومیه

کل

فضاي سبز

خانگی

تولیدي

مصارف عمومی

تجاري

انشعاب

انشعاب

فروش

فروش

انشعاب

انشعاب

انشعاب

انشعاب

فروش

فروش

فروش

فروش

166995

171

47185142

879631

15386

0

40477600

0

آزاد مصارف اشتراکی

انشعاب فروشانشعاب فروش

2417 01529095 0

1645

9176

3143757

1155059
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ظرفیت مولدهاي نصب شده و تولید ناخالص بـرق نیروگاه هاي تابـع وزارت نیرو برحسـب شـرکت هاي بـرق 

منطقه اي، صنایع بزرگ و بخش خصوصی در محدوده استان (مگا وات)

ماخذ شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان غربی. 

تعداد و انواع مشترکین استان

(1) مشترکین عمومی شامل ادارات دولتی، نانوایی ها، مساجد، حمام و... می باشد. 

ماخذ شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان غربی. 

تعداد روستاها و خانوارهاي روستایی تحت پوشش شرکت برق منطقه اي

ماخذ شرکت توزیع برق و شرکت مدیریت انتقال برق استان آذربایجان غربی. 

مقدار فروش برق در استان بر حسب نوع مصرف (مگا وات ساعت)

ماخذ شرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان غربی. 

آخرین ظرفیت تامین، تولید و فروش آب در نقاط روستایی تحت پوشش شرکتهاي آب و فاضالب روستایی

ماخذ شرکت سهامی آب منطقه اي استان آذربایجان غربی. 

آخرین وضعیت حجم مخازن، طول شبکه و تعداد انشعاب آب در نقاط روستایی تحـت پوشـش شـرکت هاي 

آب و فاضالب روستایی

ماخذ شرکت سهامی آب منطقه اي استان آذربایجان غربی. 

طول شبکه جمع آوري و تعداد فاضالب در نقاط شهري

ماخذ شرکت سهامی آب منطقه اي استان آذربایجان غربی. 

شرکت آب و فاضالب

روستایی

حداکثر ظرفیت منابع

تامین آب (هزار متر مکعب)

تولید

(هزار متر مکعب)

فروش آب

(هزار متر مکعب)

تعداد انشعاب آب

(فقره)

20700194501268057466ارومیه

شرکت آب و فاضالب

روستایی

ارومیه

حجم مخازن در مدار

بهره برداري (کیلومتر)

طول شبکه توزیع آب

(کیلومتر)

طول خطوط انتقال آب

(کیلومتر)

14411556954050

شهرستان

ارومیه

طول شبکه جمع آوري فاضالب (کیلومتر)

سنتی
تعداد انشعاب

1003/613/0102627

مدرن (با قطر 200 میلیمتر و بیشتر)

تعداد مولد نصب شدهنیروگاه
ظرفیت نامی

(هزار کیلو وات)

ظرفیت عملی

(هزار کیلو وات)

تولید ناخالص

(میلیون کیلو وات ساعت)

1101410142968ارومیه

شهرستان

36486329852090306133187849302ارومیه

خانگیجمع
سایرصنعتیکشاورزيعمومی(1)

شهرستان

60671099124711261431172ارومیه

روستا
خانوار داراي

برق

طول خطوط

فشار متوسط 

توزیع

طول خطوط

فشار ضعیف

توزیع

تعداد
ترانسفورماتورهاي

توزیع

ظرفیت
ترانسفورماتورهاي

توزیع

شهرستان

157456255356513870623035747526112067455999ارومیه

معابرسایرصنعت و معدنکشاورزيعمومیخانگیجمع

آب و �ق
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تعاریف مفاهیم

ساختمان: فضایی محصور، ثابت و مستقل است که تمام یا قسمتی از آن مسقف بوده و بـراي ســکونت و یا فعالیت 

اقتصادي ساخته شده است، به شرط آن که مساحت زیربناي قسمت مسقف آن حداقل4 مترمربـع باشد.  

ساختمان تکمیل شده(تمام شده): سـاختمانی اسـت که کار سـاخت آن در دوره ي مـورد گـزارش پایـان یافته و 

براي استفاده آماده باشد.  

مساحت زمین: عبارت از مساحت قطعه زمین ملکی است که ساختمان در آن ایجاد یا تجدید بنا شود.  

سطح کل زیربناي طبقات: عبارت از مجموع سطح زیربناي تمامی طبقــات اعـم از زیـرزمین، طبقــه ي همکف، 

نیم طبقه، طبقه ي اول و بقیه ي طبقات است.  

هزینه ي ساختمان: هزینه ي سـاختمان، چه در مرحـله ي شـروع که پیش بـینی می شـود و چـه در مرحـلـه ي 

تکمیل که رقم واقعی گزارش می شـود، شـامل هزینـه هـاي نقشـه ي ســاختمان، نظـارت مهنـدس، پروانـه ي 

ساختمان، مصالح ساختمان، وسایل و ابزار کار، مزد کارگر، حق الزحمه ي معمار، هزینـه ي تأسیســات حــرارت 

مرکزي، روشنایی، آب و فاضالب و غیره می باشد. ارزش زمین، در هزینه ساختمان منظور نمی شود.  

واحد مسکونی معمولی: فضایی مشتمل بر حداقل یک اتاق و معموال یک آشپزخانه و یک توالـت اســت که تمام یا 

قسـمتی از سـاختمان را تشــکیل می دهد و داراي ورودي اختصاصی بـــه خیابـــان، کوچـه، راه پلـه یـا راهرور 

مشترك است. در سرشماري عمومی نفوس و مسکن بـه واحـدهاي مسـکونی بـا تعریف فوق الـذکر کـه از مصالح 

سخت (آجر، سیمان، سنگ، چوب و ...) ساخته می شوند، واحد مسکونی معمولی اطالق شده است.  

اتاق: فضایی مستقل در داخل واحد مسکونی است که حداقل4 مترمربع مساحـت و 2 متـر ارتفـاع داشــته باشـد، 

آشـپزخانه، حـمام، طویله و کاهدانی بـه هر صورت، اتاق محسـوب نمی شـود. یادآور می شــود آشــپزخانه بـــا 
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مشخصات مذکور در سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1375، اتاق منظور شده است. 

در سرشماریهاي 1385 و 1390 نیز هال، آشپزخانه، انباري و ... مشروط به این که حدأقل 4 متـر مربـع مساحت و 

2 متر ارتفاع داشته باشد، اتاق محسوب شده است.   

سرمایه گذاري: عبـارت از تمامی پرداخت هایی اسـت که بـراي ایجاد سـاختمان در یک دوره ي معین انجـام می 

شود، حتی اگر ساختمان در آن دوره تکمیل نشده باشد.  

فعالیت ساختمانی: تمامی فعالیت هایی است که در ارتباط با مراحل مختلف ایجاد ساختمان (پـی کنـی، پی یزي، 

شناژبندي، برپاکردن اسکلت بنا، ساخت بنا، نصـب تأسیســات و  تجهیـزات، کاشــی کـاري، روکـاري، نقاشـی، 

سیم کشی و...) صورت می گیرد، همچنین تعمیرات اساسی و جزئی در ساختمان هاي موجود (سـاخت یک طبقه 

یا قسـمت جدید، تعویض یا تعمیر تأسیســات و تجهیـزات، تعمیـر لولـه هـاي آب، گـاز و فاضـالب، لکه گیري و 

ایزوالسیون بام، تجدید نقاشی و کاغذ دیواري،تعمیر محوطه و ...)  فعالیت سـاختمانی محسـوب می شود.  

ایجاد بـناي جدید: انجام فعالیتهاي مربـوط بـه مراحـل مختلف ایجاد سـاختمان مانند پیکنی، پـی ریـزي، شـناژ 

بندي، برپا کردن اسکلت بنا و ... مشروط بر آن که براي اولین بار در یک زمین صورت گیرد، بـه عنـوان ایجاد بناي 

جدید در نظر گرفته شده است. 

تجدید بنا: انجام فعالیتهاي مربوط به مراحل مختلف ایجاد سـاختمان، در قـطعه زمینی کـه قـبـالً بـنـایی در آن 

وجود داشته و براي ایجاد ساختمان جدید تخریب شده است، به عنوان فعالیت سـاختمانی تجدیـد بـنـا مورد نظر 

قرار گرفته است. 

تعمیرات اساسی: آن نوع فعالیت هاي سـاختمانی که در سـاختمانهـاي موجـود صـورت گیـرد و موجـب افزایش 

کارایی و عمر بنا یا قسمت هاي خاصی از آن شود، به عنوان تعمیرات اساسـی منظور شـده اســت، ماننـد افزایش 

تعداد طبقات واحد مسکونی، اتاق یا سطح زیربنا، تعویض سیم کشی یا لوله کشــی، تعمیـر و بازســازي حـیاط یا 

محوطه، تعمیر اساسـی یـا تعـویض قسـمت هـاي مهـم سیسـتم آب و فاضـالب و سـایر تأسیسـات سـاختمانی، 

نقاشی مجدد، روکش مجدد بام و... 

تعمیرات جزئی: منظور از تعمیرات جزئی، آن نوع تعمیراتی است که ویژگی تعمیـرات اساسـی را نـدارد مانند لکه 

گیري بام، رفع نقایص کوچک سیستم آب و فاضالب و سایر تأسیسات و.... 

خانوار: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم «فصل 2-جمعیت». 

فصــل نـهـمفصــل هـشتـم
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ملکی زمین و بنا (عرصه و اعیان): خانوارهایی که مالک زمین و بناي (عرصه و اعیان) واحـد مسـکونی خود هستند 

همچنین خانوارهایی که در آپارتمان متعلق به خود زندگی می کنند معموالً در عرصه نیز سـهیم هستند. 

ملکی بنا (اعیان): چنانچه خانواري مالک بناي محل سکونت خود باشـد ولـی صـاحـب زمـین آن نباشــد، نحـوه 

تصرف، ملکی بنا به حساب می آید. 

استیجاري: خانوارهایی که محـل سـکونت خود را اجاره، رهن یا اجاره همراه بـا پرداخـت ودیعـه کـرده انـد اعم از 

اینکه به صورت نقدي و یا غیر نقدي می پردازند، نحوه تصرف آنها استیجاري منظور می شود. 

در برابـر خدمت: خانوارهایی که محـل سـکونت خود را در مقابـل کار یک یـا چنـد نفـر از اعضـاي خـانوار تصرف 

کرده اند حتی اگر مبلغی هم به طور ماهیانه بپردازند در برابر خدمت محسوب می شود. 

رایگان: خانوارهایی که محـل سـکونت خود را بــه طور رایگان در اختیار دارد و در ازاي اســتفاده از آن، هیچ گونه 

پرداختی (نقدي یا غیرنقدي) انجام نمی دهد، در این گروه طبقه بندي می شود. 

نقاط شهري: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم «فصل 2-جمعیت». 

نقاط روستایی: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم «فصل 2-جمعیت».

شرکتهاي تعاونی: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم «فصل 4- کشاورزي، جنگلداري و شیالت». 

شرکت تعاونی مسکن: نوعی شرکت تعاونی است که در زمینـه ي تهیـه ي زمـین و احـداث و یـا خریـد واحدهاي 

مسکونی آماده و نیمه تمام، به منظور تکمیـل و واگـذاري آن بـه اعضـاي تحـت پوشــش، در قـالـب تعاونی هاي 

کارمندي، کارگري و متفرقه (آزاد) فعالیت می کند. 
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پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسـب مساحـت زمین و زیربـنا در نقـاط شـهري 

(فقره-متر مربع)

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهري

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسب نوع مصالح عمده در نقاط شهري

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسب نوع مصالح عمده در نقاط شهري

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

شهرستان

ارومیه

مساحت زیربنامساحت زمینتعداد

81747858821453037

ارومیه

سایربازرگانیمسکونی و کارگاهمسکونیجمعشهرستان

3172271030812628

شهرستان

31723018154000ارومیه

سایر و اظهار نشدهبلوك سیمانیآجر و چوبآجر و آهناسکلت فلزي یا بتن آرمهجمع

یک طبقهجمعشهرستان

31729668131393ارومیه

سه طبقه و بیشتردو طبقه
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پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسب وضعیت قبلی زمین و مساحت آن در نقـاط 

شهري (فقره-متر مربع)

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان مسـکونی برحسـب تعداد واحـد مسـکونی در نقـاط 

شهري

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

تعداد واحـدهاي مسـکونی تعیین شـده در پروانه هاي سـاختمانی صادر شـده برحسـب نوع پروانه و بـخش 

متقاضی در نقاط شهري

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

زمین هاي واگذار شده توسط اداره کل راه و شهرسازي استان برحسب نوع استفاده (قطعه-مترمربع)

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

شهرستان

ارومیه

مساحتپروانه

3172785882

مساحتپروانه

612153033

مساحتپروانه

1489468

مساحتپروانه

2546543381

ساختمان تخریبیباغ یا مزرعهزمین بایرجمع

شهرستان

27101346602178227357ارومیه

پنج واحد و بیشترچهار واحدسه واحددو واحدیک واحدجمع

ارومیه

شهرستان
احداث و

دولتیتعاونیخصوصیجمعافزایش بنا

8251817480855930

پروانه احداث ساختمان

ارومیه

شهرستان
مساحت زمینتعداد قطعه زمینمساحت زمینتعداد قطعه زمین

3586627733892

احداث واحد غیر مسکونیاحداث واحد مسکونی
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تعاریف مفاهیم 

کارگاه بازرگانی: مکان، قسمتی از مکان یا تعدادي مکان مشخص است که در آن مجموعـه اي از عوامـل تولید زیر 

نظر مدیریت و حسابداري واحد، به فعالیت خرید و فروش کاالها (عمده و خـرده ) و انجـام خـدمات وابسته بـه آن 

اشتغال دارد. 

کارگاههاي تعمیر وسایل نقـلیه، تعمیر وسـایل و کاالهاي شـخصی و خانگی و تهیه و ارائه غـذا و نوشــیدنی، ارائه 

خدمات و تسهیالت براي اقامت کوتاه مدت مسافران، به عنوان کارگاههاي بازرگانی شناخته شده اند.  

عمده فروشی: عمده فروشی عبارت از فروش مجدد (فروش بدون تغییر شکل) کاالهاي نو یـا مســتعمل بـه خرده 

فروشان، مصرف کنندگان صنعتی و تجاري، ادارات و سایر عمده فروشـان یا کسـانی اسـت که بـه عنوان عامالن یا 

دالالن خرید و فروش مال التجاره براي این گونه اشخاص یا شرکت ها عمل می کنند.  

خرده فروشی: خرده فروشی عبارت از فروش مجدد (فروش بدون تغییر شکل) کاالهاي نو یـا مســتعمل بـه عموم 

مردم بـراي مصرف شـخصی یا اسـتفاده ي خانوار اسـت که از طریق مغازه ها، فروشــگاههاي زنجیره اي، دکه ها، 

دستفروش ها و دوره گردها، تعاونی هاي مصرف، سالن هاي حراج و غیره انجام می شود.  

کارکنان (شاغالن): رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم «فصل 7 - صنعت» 

معامالت با حق استرداد: هر عقدي که موضوع آن مال غیر منقـولی باشـد که بــه عنـوان وثیقــه دیـن یـا حسـن 

انجام تعهد، در اختیار بستانکار قرار داده شـود تـا تحـت شــرایط قــانونی، درصـورت امتنـاع مـدیون از پرداخت 

دین، از محل آن وثیقه طلب خود را تأمین کند، معامله با حق استرداد نامیده می شود. 

ذمه: حقی است که شخص، به عهده دیگري دارد. 

اجاره: عقدي است که به موجب آن مسـتأجر مالک منافع عین مسـتأجره می شـود. اجاره دهنده را مـوجر و اجاره 

فصــل دهـمفصــل هـشتـم
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کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.  

شرکت تعاونی: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم «فصل 4 کشاورزي، جنگلداري و شیالت». 

انواع شرکت  تعاونی که در بخش هاي مختلف به فعالیت اشتغال دارند، به شرح زیر است: 

1- شرکت تعاونی خدماتی: این شرکت هاي تعاونی بـا اسـتفاده از سـرمایه، نیروي کار، مهـارت و تخصـص اعضاي 

تعاونی، به منظور ارائه خدمات در یکی از رشته هاي خـدماتی بـر حسـب طبقـه بـنـدي فعالیـت هـاي اقـتصادي 

(ISIC) تشکیل و ثبت می گردد. 

2- شـرکت تعاونی تأمین کننده ي نیاز تولیدکنندگان: این نوع شــرکت هـاي تعـاونی در امـر تهیـه و تأمین مواد 

اولیه، وســـایل تولید، ابـــزار و ماشـــین آالت و دیگر نیازمندي هاي اعضاي تعـاونی کـه تولیـد کننـده ي انواع 

محصوالت می باشند، فعالیت دارد.  

3- شرکت تعاونی تأمین کننده ي نیاز مصر ف کنندگان: این نوع شرکت هـاي تعـاونی در امـر تهیـه و تأمین انواع 

کاال و لوازم مصرفی مورد نیاز اعضاي تعاونی از داخل و خارج کشور در چارچوب مصالح عمومی و کاهش قـیمت ها 

و هزینه ها، فعالیت دارند و شـامل شـرکت هـاي تعـاونی مصـرف کارمنـدي، مصـرف کـارگري، مصرف محــلی، 

مصرف آزاد، مرزنشینان و صنوف توزیعی می باشند.  

شرکت تعاونی فعال: شرکت تعاونی است که به بهره برداري رسیده و داراي عملکرد مـالی سـالیانه مـی باشد و بـه 

نحوي تولید داشته، یا ارائه خدمات نماید. 

اتحادیه تعاونی: اتحادیه  تعاونی مجموعه اي است با عضـویت حـداقـل 7 شــرکت و تعـاونی کـه موضـوع فعالیت 

آنها یکسان باشد و براساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت شود.  

ذخایر قانونی اتحادیه تعاونی روستایی: ساالنه20 درصد از درآمد شـرکت هـا و اتحادیـه هـاي تعـاونی روسـتایی، 

به نام ذخیره ي قانونی غیرقابل تقسیم، منظور می شود.  

واردات: واردات شامل تمامی کاالهایی است که به طور مستقیم براي مصرف قـطعی یـا تغییـر شــکل بــه منظور 

صدور یا مصرف قطعی، به کشور وارد و از گمرکات کشور ترخیص می شـود. بـه عبـارت دیگـر واردات عبارت است 

از خرید، معامله تهاتري و یا اهداي کاال و خدمات یک کشور از کشورهاي دیگـر، پـس از انجـام تشـریفات گمرکی 

و رعایت سایر مقررات کاالهایی در جداول آمار واردات کشور منظور می شـوند کـه نحـوه ي ورود آنها مبـتنی بـر 

یکی از شیوه هاي: بـا انتقـال ارز از طریـق سیسـتم بـانکی، واردات در مقابــل صـادرات، مبـادالت مرزي، پایاپاي 

قراردادي، بدون انتقال ارز، پیله وري و واردات از طریق بازارچه هـاي مشـترك مـرزي باشـد. واردات نامبـرده زیر 

جزء آمار واردات منظور نشده اند: 

الف) کاالهایی که مشـمول معافیت هاي قـانونی سیاسـی مندرج در ماده 37 قـانون امور گمرکی مصوب ســی ام 

�� �� ریاا� ل د ن و  ور ی ر بازرگا
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خرداد ماه 1350 می باشند. 

 ب)  کاالهاي ترانزیت خارجی، صادراتی برگشتی (مرجوعی)، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت. 

 ج)  اسباب و لوازم شخصی مستعمل که مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نباشد. 

 د)  سوخت و روغن و وسایل نقلیه زمینی و هوایی. 

ه) لوازم خانه مسـتعمل ایرانیان مقـیم خارج یا خارجیان موضوع بـند 6 ماده 37 قــانون امور گمرکی که بـــا پته 

ترخیص می شود.

و) کاالهاي اهدایی به سازمانها و مراکزي که مشمول معافیت گمرکی می باشند. 

ز) کاالهاي همراه مسافر موضوع ماده 31 قانون. 

صادرات: صادرات شامل صدور قطعی تمامی کاالهایی اسـت که در داخل کشـور تولید شـده و یا بـه صـورت مواد 

اولیه و یا کاالهاي نیمه ساخته یا قطعات جداگانه به کشور وارد شده و پس از تغییر شکل یا مونتـاژ، بـه طور قطعی 

صادر شده باشـند. بـه عبـارت دیگر صادرات عبـارت اسـت از فروش، معامله تهاتري و یا اعطاي کاال و خدمات یک 

کشور بـه کشـورهاي دیگر، پس از انجام تشـریفات گمرکی و رعایـت ســایر مقــررات. کاالهـایی در جداول آمار 

صادرات کشور منظور می شوند که نحوه ي صدور آنها مبتنی بر یکی از شیوه هاي: بـا انتقـال ارز از طریق سیسـتم 

بانکی، صادرات قطعی به منظور واردات، مبادالت مرزي، پایاپاي قراردادي، پیله وري و صادرات از طریق  بـازارچه 

هاي مشترك مرزي باشد. صادرات نامبرده زیر، جزو آمار صادرات منظور نشده اند. 

الف) صادرات موقت

ب) کابوتاژ 

ج) سوخت و روغن وسایل نقلیه زمینی و هوایی

د) کاالهاي همراه مسافر موضوع ماده 32 قانون 

ضمناً صادرات موارد زیر در صادرات غیرنفتی منظور نمی گردند و توسـط شـرکت ملی نفت و شـــرکت ملـی گاز 

ایران صادر و تابع مقررات خاص خود می باشد: 

الف) نفت خام

ب) گاز طبیعی

ج) نفت کوره

د) نفت سفید

هـ) نفت گاز (گازوئیل) و میعان هاي گازي 

طبقه بندي آماري کاالها تا سال 1374، بر مبـناي ردیفهـا و تعـاریف منـدرج تعرفـه گمرکـی بروکســل مصوب 

سیام خرداد ماه 1350 می باشد که طبـق مقـررات عمومی صادرات و واردات، تقســیماتی فرعـی در آن بـه عمل 

آمده است. از سال 1375، طبقه بندي بین المللی جدید که نظام هماهنگ توصـیف و کدگـذاري کـاال نامیده می 

شود، جایگزین طبقه بندي قبلی شده است که شامل بیست و یک قسمت به شرح زیر می باشد: 

قسمت اول: حیوانات زنده و محصوالت حیوانی مانند گوشت، شـیر، تخـم پرنـدگان، عسـل، آبزیـان فاقـد سـتون 

فقرات. 
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قسمت دوم: محصوالت نباتی مانند میوه هاي خوراکی، سبزیها، چاي، بـذر میـوه هـا، نباتـات صـنعتی یـا دارویی. 

قسمت سوم: چربی ها و روغنهاي حیوانی یا نباتی و فرآورده هاي حاصل از تفکیک آنها، موم هاي حیوانی یا نباتی. 

قسمت چهارم: محصوالت صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگونه هاي الکلی و سرکه هـا، توتـون و تنبـاکو، قنـد و شکر و 

شیرینی، غالت و بدل ساخته آنها.  

قسمت پنجم: محصوالت معدنی مانند نمک، خاك و گچ، آهک و سیمان، سنگ فلز، سوختهاي معـدنی، روغنهاي 

معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها. 

قسـمت ششـم: محـصوالت صنایع شـیمیایی یا صـنایع وابســته بــه آن ماننـد کودهـا، محـصـوالت دارویـی و 

عکاسی، صابون ها، چسب ها و آنزیم ها، مواد منفجره. 

قسمت هفتم: مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن، کائوچو و اشیاي ساخته شده از کائوچو.  

قسمت هشتم: پوست، چرم، پوست هاي نرم و اشیاي ساخته شده از ایـن مـواد، مصـنوعات  زیـن و بـرگ سـازي، 

لوازم سفر، کیف هاي دستی و اشیاي ساخته شده از روده. 

قسمت نهم: چوب، زغال چوب و اشـیاي چوبـی، چوب پنبـه و اشـیاي چوب پنبـه اي، مصـنوعات حصـیربـافی و 

سبدبافی. 

قسمت دهم:خمیر چوب یا سـایر مواد الیاف سـلولوزي، کتاب و سـایر محـصوالت صنعت چاپ، آخـال خـرده ریز 

کاغذ یا مقوا و اشیاي ساخته شده از آن.  

قسمت یازدهم: مواد نساجی و مصنوعات آن مانند پشم، ابریشم، فرش و لباس. 

قسمت دوازدهم: کفش، کاله، چتر، عصا، شالق و تازیانه تعلیمی و اجزاي آن، اشیاي ســاخته شــده از پـر، گلهاي 

مصنوعی و موي انسان. 

قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز، میکا و مواد هماننـد، محصـوالت سـرامیک، شیشـه 

و مصنوعات شیشه. 

قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهاي گرانبها یا سنگهاي نیمه گرانبها. 

قسمت پانزدهم: فلزات معمولی مانند چدن، مس، قلع و آلومینیوم و مصنوعات آنها. 

قسمت شـانزدهم: ماشـین آالت و وسـایل مکانیکی، ادوات برقـی و اجزاء و قـطعات آن، رآکتورهـاي هســته اي، 

دستگاههاي ضبـط و پخش صوت، دسـتگاههاي ضبـط و پخـش صـوت و تصـویر تلویزیـون، اجـزاء و قـطعـات و 

متفرعات.  

قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات مربوط به آن. 

قسمت هجدهم: آالت و دستگاههاي اپتیـک و عکاسـی و سـینماتوگرافی و سـنجش و آزمـایش و دقـت سـنجی، 

آالت و دستگاههاي طبی و جراحی، اشیاي صنعت ساعت سـازي، آالت موسـیقـی و اجـزاء و قـطعـات و متفرعات 

آن.  

قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات و اجزاء و قطعات آنها. 

قسمت بیستم: کاالها و مصنوعات گوناگون مانند انواع مبل، وسایل روشنایی، اسباب بازي و لوازم ورزشی. 

قسمت بیست و یکم: اشیاي هنري، اشیاي کلکسیون و عتیقه، انواع ماشین آالت و خودروها. 

�� �� ریاا� ل د ن و  ور ی ر بازرگا
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ارزش کاال: ارزش کاال در واردات بر اساس ارزش سیف (CIF) یعنی قیمـت کـاال بــه اضـافه ي هزینـه ي بـیمه و 

حـمل آن تا مقـصد تعیین می شـود و در صادرات عبـارت از ارزش هاي تعیـین شــده از طـرف کمیســیون نرخ 

گذاري مرکز توسعه صادرات است که بر مبناي ارزش فوب (FOB) یعنی قیمت کاال در نقطه بـارگیري و تحـویل 

روي کشتی تعیین می گردد.  

کارگاه صرف غذا و نوشیدنی: مکان مشـخص و ثابـتی اسـت که در آن، مجموعـه اي از ســرمایه و  نیـروي کار بـه 

منظور تهیه ي غذا و نوشیدنی به کار گرفته شده است.  

اقامتگاه: مکان یا قسمتی از مکان یا تعدادي مکان مشـخص اسـت که در آن مجموعه اي از عوامـل تولیـد زیر نظر 

مدیریت و حسابداري واحد به فعالیت پذیرش مسافر یا مهمان براي اقـامت موقــت و ارائـه خـدمات و تسـهیالت 

اشـتغال دارند. اقـامتگاه هایی که عموم مردم از آنها اسـتفاده کنند «اقــامتگـاه همگـانی» و اقــامتگـاه هایی که 

استفاده از آنها محدود به اعضاي اداره کل بخصوصی می باشد «اقامتگاه اختصاصی» نامیـده  مـی شـود. اقـامتگاه 

دوم خانوار اعم از آپارتمان و ویالهاي شخصـی کـه مـورد اسـتفاد ه خـانوار و اعضـاي فامیـل و دوسـتان آنها قـرار 

می گیرد، با وجود اینکه جزء ظرفیت هاي گردشگري محسوب می شود، ولی جزء اقامتگاه ها به حساب نمی آیند. 

درجه ي اقامتگاه: اقامتگاه بر حسـب وضعیت سـاختمانی، تأسیسـاتی و تجهیزاتی و کیفیـت خـدماتی کـه عرضه 

می کنند و براساس مقررات خاص هر گروه از آن ها، به 6 گروه: لوکس یـا 5 سـتاره، 4سـتاره، 3ســتاره، 2سـتاره، 

1ستاره، ممتاز و گروهی به صورت بدون ستاره درجه بندي شده (درجه 1، 2 و ... ) تفکیک می شوند.

تعداد اتاق و تخت: بــه جمع کل اتاق ها یا تخت هایی که در مدت معین در هـر اقــامت گـاه ، بـــراي اســـتفاده 

مسافران آماده ي بهره برداري باشد، بر حسـب مورد، تعداد اتاق و تعـداد تخـت  و یـا ظرفیـت اقـامتگـاه  اطـالق 

می شود.  
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تعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسـایل نقـلیه و کاالهاي شـخصی و خانگی در نقـاط 

شهري و روستایی 

(1) بجز وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت.

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

تعداد کارگاههاي عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسـایل نقـلیه و کاالهاي شـخصی خانگی اسـتان بـر 

حسب طبقات کارکن: 1381

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

تعداد و انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالك

ماخذ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی. 

ارومیه

شهرستان
فروش، نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري وجمع کل

موتور سیکلت و خرده فروشی سوخت خودرو

روستاییشهريجمعروستاییشهريکل استان

2092218108281438423417425

ارومیه

شهرستان

(1)
عمده فروشی و حق العمل کاري

روستاییشهريجمعروستاییشهريجمع

8898286116191138632328

(1)
خرده فروشی و تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی

ارومیه

اظهار نشده100 نفر و بیشتر99-50 نفر49-10 نفر9-6 نفر5-3 نفر2 نفر1 نفرجمعشهرستان

20922151104259135112675010

ارومیه

شهرستان
قطعی

غیرمنقولمنقول

معامالت با

حق استراد
گواهی امضاءوکالتنامهاجارهذمه

53655155225167301156373915150388
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تعداد شرکت هاي داخلی ثبت شده و منحل شده تا پایان سال 

ماخذ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی. 

مشــخصات عمومی شــرکت هاي تعاونی فعال اســـتان « تامین نیاز تولید کنندگان»، «تامین نیاز مصرف 

کنندگان» و « تامین نیاز صنوف خدماتی» در پایان سال

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی. 

مشخصات عمومی شرکت هاي تعاونی روستایی در پایان سال 

ماخذ اداره کل تعاون روستایی استان آذربایجان غربی. 

مشخصات عمومی اتحادیه هاي تعاونی روستایی در پایان سال 

ماخذ اداره کل تعاون روستایی استان آذربایجان غربی. 

شهرستان

70849ارومیه

تعداد شرکت هاي منحل شدهتعداد شرکت هاي ثبت شده

عضو

1464

شهرستان
تامین نیاز تولیدکنندگان

شاغالنسرمایه (هزار ریال)تعداد شرکت

9851912048ارومیه

عضو

23

شهرستان
تامین نیاز تولیدکنندگان

شاغالنسرمایه (هزار ریال)تعداد شرکت

15206003ارومیه

ارومیه

ذخیره قانونی (هزار ریال)سرمایه (هزار ریال)شرکتهاي تعاونی عضوتعداد اتحادیهشهرستان

12622518005651572

ارومیه

ذخیره قانونی (هزار ریال)سرمایه (هزار ریال)عضوتعداد شرکتشهرستان

26898433305560410275932
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تعداد اقامتگاه هاي عمومی و کارگاه هاي صرف غذا و نوشیدنی در نقاط شهري و روستایی

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

تعداد اقامتگاه هاي عمومی و کارگاه هاي صرف غذا و نوشیدنی برحسب طبقات کارکن 

ماخذ مرکز آمار ایران (ر.م). 

روستاییشهري روستاییشهريجمع جمع روستاییشهري جمع

ارومیه

شهرستان
کارگاه هاي صرف غذا و نوشیدنیاقامتگاه عمومیکل

12349672678775121147892255

ارومیه

اظهار نشده100 نفر و بیشتر99-50 نفر49-10 نفر9-6 نفر5-3 نفر2 نفر1 نفرجمعشهرستان

12347662941441614000
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فصــل یازدهم

حمـل و نقل، انبـارداري و ارتباطـات
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فرودگاه: هر نوع سـاختمان، تأسیسـات و تجهیزات روي خشـکی یا آب کـه تمـام یـا قســمتی از آن بــه منظـور 

ورود، خروج و تردد هواپیما مورد استفاده واقع شود را فرودگاه گویند. 

پرواز: حرکت یک هواپیما از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر که تحت یک شماره بوده و می تواند شـامل یـک یـاچند 

مرحله باشد. 

پرواز داخلی: پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی داخلی است که مبـدأ و مقصـد پـرواز فـوق در داخـل کشـور باشد 

حتی اگر در مسیر پرواز مرزهاي کشور را قطع کند. 

مسافر هوایی: مسافر هوایی، فردي (بجز خلبان و خدمه پرواز) که با هواپیما سفر کند.  

مسافر هوایی داخلی: مسافر هوایی است که مبدأ و مقصد پـرواز آن داخـل کشـور باشـد، حتـی اگـر مســیرپرواز، 

مرزهاي کشور را قطع کند.  

بار هوایی: بارهاي بارنامه اي به جز بار همراه مسافر است که توسط هواپیما جابه جا می شود.  

شرکت تعـاونی: رجـوع کنید به تعـارف مفـاهـیم «فصل4- کشاورزي، جنگلداري و شیالت». 

شرکت تعاونی حمل و نقـل: این شـرکت ها در زمینه ي حـمل و نقـل کاال، مسـافر ،تهیـه و تـأمین لـوازم یـدکی 

وسـایل نقـلیه و رفع نیازهاي فنـی و حـرفـه اي اعضـا فعالیـت دارنـد و شـــامل شـــرکت هـاي مسـافربــري و 

دارنـدگان کامیون، مینی بوس، اتوبوس، سواري کرایه، تاکسی، وانت بـار و همچنین شـرکت هاي حـمـل و نقــل 

دریـایی و هـوایی می باشند که بر اساس قانون بخش تعاونی با عضویت اشـخاص حقیقـی و حقـوقـی غیردولتـی 

تشـکیل و ثبـت مـی شوند.  

 کارگاه: مکان ثابت و مشخصی است که در آن یک یا چند فعالیت اقتصادي بـه طور منظم و مسـتمر، زیر نظـریک 

مدیریت و حسابداري واحد انجام می شود.  

فعالیت اصلی کارگاه: فعالیتی اسـت که بیشـتـرین امکانـات، تأسیســات و تجهیـزات کارگـاه، بـــراي انجـام آن 

پیش بینی و معموال بیشترین درآمد کارگاه از آن حاصل می شود.  

انبار: مکان یا محوطه اي است که تمام یا قسـمتی از آن بـراي انجام فعالیت انبـارداري بـه عنـوان فعالیـت اصـلی 

نگهداري و ذخیره سـازي کاال اختصاص یافته اسـت و خدمات انبــارداري را بــه عمـوم عرضـه مـی کنـد (خـواه 

تولیـدخدمت براي خود داشته یا نداشته باشد). انبـارها برحسـب نوع سـاختمان (سـربـاز، سرپوشــیده و...) نـوع 
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تعاریف مفاهیم 

آزاد راه: راهی است که معبر رفت و برگشت آن کامال از یکدیگر مجزا بوده و فاقـد تقـاطع هاي همســطح اســت و 

ورود به آن و خروج از آن منحصراً در نقاط معین و محدودي میسر می باشد.

بـزرگراه (راه اصلی چهار خطه): راهی اسـت حداقـل بـا چهار خط که مسـیر رفت و برگشـت آن طبـــق نقشـــه 

ومشخصات، براي راه اصلی طراحی شده، به طور فیزیکی از یکدیگر مجزا و تقاطع هاي آن می تواند به صـورت هـم 

سطح باشد. 

راه اصلی (معمولی): راهی که طبق نقشه و مشـخصات مورد قبـول بـراي راه اصلی طراحـی شــده باشــد. عـرض 

آسفالت این راه30/7 متر و عرض شانه هاي آن 1/85×2 تا2×2 می باشد. 

راه اصلی عریض: راهی که مشخصات آن همانند راه اصلی معمولی است، با این تفاوت کـه عـرض شــانه هـاي آن 

به جاي 1/85×2 متر، 2/85×2 تا 3×2 متر باشد.  

راه فرعی درجه ي یک (معمولی): راه فرعی درجه ي یک، راهـی اســـت کـه عـرض آن 8 متـر و معمـوال درعرض 

6/5 متر آسفالته می باشد.  

راه فرعی عریض: راهی با مشخصات راه فرعی درجه ي یک اسـت، بـا این تفاوت که عرض آن 9 متـر شــامل7 متر 

آسفالت و 1×2  متر شانه می باشد.  

راه روستایی: بـه راهی اطالق می شـود که ارتبـاط مراکز تولید روسـتایی و اتصال آن بـه راههـاي فرعـی و اصـلی 

کشور را برقرار کند. این گونه راهها، ارتباط روستاهاي مختلف یک دهستان و یا مراکـز دهسـتان هـا بــا یکـدیگر 

را برقرار می سازد.

فصــل یازدهمفصــل هـشتـم

حمـل و نقل، انبـارداري و ارتباطـات
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بهـره وري (اختصاصی و عمومی)، نوع تجهیزات مکانیزه، سردخانه، سیلو، انبار غله، مخـزن و...) و سـایر ویژگـیهـا 

تقسـیم بندي می شوند. 

سردخانه: عبارت از کارگاهی مستقل است که تمام یا قسـمتی از آن بــراي فعالیـت ســردخانه داري بــه عنـوان 

فعالیت اصلی، به منظور نگهداري و ذخیره سازي کاالهاي کشاورزي و دامی و فاسد شدنی تحـت ضـوابـط خـاص 

وشرایط مصنوعی الزم از نظر درجه ي حرارت، رطوبت نسبی و... اختصاص یافته است و خدمات سـردخانه داري را 

بـه عموم عرضه  می کند (خواه تولید خدمت براي خود داشته یا نداشته باشد). 

سالن یک مداره و دو مداره: در سالن یک مداره، دماي هوا در یکی از دو حـالـت زیـر صـفر یـا بــاالي صـفرتقریبـا 

ثابت است و قابل تبدیل از یک حالت به حالت دیگر نیست ولی در سالن دو مداره، دماي هوا از یک حالـت به حالت 

دیگر قابل تبدیل است و می توان بر حسب لزوم از مدار زیر صفر یا باالي صفر استفاده کرد.  

سیلو: نوعی محل ذخیره سازي به صورت افقی یا عمودي اسـت کـه داراي ســاخت بـتنـی یـا فلـزي کـه بــراي 

نگهداري محصوالت یا مواد دان هاي یا پودري به صورت فله مورد بهره برداري قرار می گیرد.  

انبار روباز: محلی اختصاصی در داخل محوطه ي برخی از سیلوها است که براي نگهـداري کوتـاه مـدت گنـدم (در 

زمان حداکثر واردات گندم به سیلو) مورد استفاده قرار می گیرد. گندم تخلیـه شــده در ایـن انبـارهـا، در اولـین 

زمان ممکن، از چاله ي تخلیه وارد سیلو می شود.  

انبار سرپوشیده ي معمولی: برخی از سیلوها داراي انبارهاي سر پوشیده ي معمولی و بــدون ارتبــاط مکـانیزه بـا 

سیلوي اصلی هستند. غالت تخلیه شده در این انبارها، باید به وسیله ي کـامیون یـا وسـایل دیگـر، بــه ســیلوي 

اصلی منتقل شوند.

انبار یا سردخانه ي دایر: منظور، کارگاه محل ارائه ي خدمات انبارداري یا سردخانه داري اسـت کـه در طـول سال 

حداقل30 روز به صورت متوالی یا منقطع باز بوده است.  

انبار یا سردخانه ي فعال: منظور، کارگاه محـل ارائه ي خدمات انبـارداري یا سـردخانه داري اســت کـه در طـول 

سال حداقل30 روز به انجام فعالیت ذیربط اشتغال داشته است و براي انجام فعالیت خـود هزینـه هـایی را متقبـل 

شده و درآمد کسب کرده است.  

واحـد پسـتی: بـه مکان هایی گفته می شـود که در آن خدمات پسـتی عرضه و یا عملیات پسـتی انجام می شـود. 

واحدهاي پستی بر حسـب موقـعیت جغرافیایی محـل استقـرار یا زیر نظر واحـد پسـتی دیگري قـرار دارد و یا بـه 

طورمستقیم زیر نظر واحدهاي اجرایی پستی کـه فعالیت عمده ي آن خدمات اداري و پشتیبـانی اســت، فعالیت 
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می کند.  

اداره ي کل یا اداره ي پست: واحـد پسـتی اصلی مستقـر در مرکز اسـتان یا شهرسـتان اسـت کـه در آن، تمـامی 

خدمات و عملیات پستی انجام می گیرد.  

دفتر پست شهري: واحد پستی اسـت که در تمـامی نقــاط شــهري وجـود دارد و عملیـات مربــوط بــه قبــول 

مرسوالت، آماده سازي، ارسال و توزیع آن و نیز فروش اوراق بهادار پستی را انجام می دهد.  

باجه ي پست شهري: یک واحد پستی است که بر حسب ضرورت، در نقـاطی که تقـاضاي پسـتی زیاد اسـت مانند 

مؤسسات بزرگ عمومی یا خصوصی، دایر می شود و در آن، اوراق بهادار پستی بـه فروش می رسـد و نیز بسـته بـه 

مورد، انواع مرسوالت پستی به صورت محدود پذیرفته می شود.

نمایندگی پستی: در نقاط روستایی یا حاشیه شهرها که تأسیس واحد پستی رسمی از نظر اقـتصادي مقــرون بـه 

صرفه نیست، نمایندگی پسـتی ایجاد می شـود. این نوع واحـدها در ارتبـاط بـا قبـول و توزیـع مراسـالت عادي و 

سفارشی فعالیت می کند. اداره ي امور این نوع واحدها، طبـق قـرارداد بـه یکی از افراد مورد اعتماد محـلـی (بــه 

طـورمعمول کسبه) محول می شود.  

دفتر پسـت روسـتایی: در بـرخی از نقـاط روسـتایی که شـرایط الزم بـراي عرضه ي خدمات پســتی وجود دارد، 

واحدهایی بـه نام « دفتر پسـت روسـتایی » دایر می شـود که بـه طور معمول، تعدادي از روســتاهاي همجـوار را 

تحـت پوشش خود دارد. دراین واحدها، عملیات مربوط به قبول مرسوالت، آماده سازي، ارسـال و توزیع آن و نیـز 

فـروش اوراق بهادار پستی انجام می گیرد.  

دفتر پست و مخابرات: در تعدادي از واحدهاي پسـتی یا مخابـراتی مورد بـهره بـرداري در حاشـیه ي شـهرها و یا 

مناطق روستایی، خدمات پستی و یا مخابراتی به طور توام تحت تصدي یک نفر با مـدیریت شرکت پست ارائـه می 

گردد که این واحدها دفتر پست و مخابرات نامیده می شود. 

آژانس شهري: واحد پستی غیر دولتی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب قـرارداد منعقـده بـین 

آنان با شرکت پست جمهوري اسالمی ایران، براي ارائه ي خـدمات قبـول مرسـوالت پسـتی در شـهرها دایـر می 

شود.  

صندوق پستی: صندوق پستی، کوچکترین واحـد پسـتی که بـر حسـب مورد در معابـر عمومی (اعم از شــهرها و 

روسـتاها) نصب می گردد و اسـتفاده کنندگان از خدمات پسـتی، مرسـوالت عادي خود را پـس از الصـاق تمبــر 

بـراي ارسال توسط پست، به داخل آن می اندازند.  

��� �م باطاتا� ری و ار بارد ل، ا ل و 
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سایر واحدهاي پستی: شامل فروشـگاه هاي تعاونی روسـتایی ارائـه دهنـده ي خـدما ت پســتی، پســت ســیار 

وایستگاه نامه رسانی است.  

امانت پستی: هر مرسوله اي که وزن آن بـراي داخل کشـور، حـداکثر30 کیلوگرم و بـراي خـارج از کشــور، از10 

کیلوگرم هوایی و20 کیلوگرم زمینی تجاوز نکند، به عنوان امانت پستی و به صورت سفارشـی، و حسـب مـورد بـا 

قیمت اظهار شده بر اساس مقررات خاص، پذیرفته و ارسال می شود.  

مطبوعات پستی: اوراق چاپی است که به صورت کتاب، روزنامه، مجله و نشریه، انتشار می یابد و بـه طـور دربـاز در 

ابعاد مختلف تحویل پست می شود و نسبت به سـایر مرســوالت، نـرخ پســتی کمتـري در مـورد آن اعمـال می 

شود.  

بسته هاي کوچک: عبارت از هر گونه کاال و اطالعات ضبط شده، نوارهاي مغناطیسـی، فـیلم ظـاهر شـده یـاخام، 

هدایا و سوغات به صورت بسته هاي حـداکثر تا 2 کیلـو گرم اســت. ایـن گونـه مرســوالت معمـوالً بــه صـورت 

سفارشی، بیمه یا اکسپرس پذیرفته و ارسال می شود.  

کانال: مسیري که یک سیگنال مخابراتی با حداقل ((NOISE) جهـت تـأمین ارتبــاط بـتوانـد در آن حـرکـت 

کند.  

تلفن منصوبه: تلفنی است که تجهیزات الزم آن، نصب گردیده ولی هنوز به مشترك واگذار نشده است.

تلفن مشغول به کار: تلفنی است که به نام و در اختیار مشـترك می باشـد و مشـترك می تواند بـه وســیله ي آن، 

ارتباط تلفنی برقرار کند. 

تلفن همگانی شهري: تلفنی است که در معابـر عمومی نصب شـده اسـت و بـراي ارتبـاط تلفنـی شــهري، مـورد 

استفاده ي عموم قرار می گیرد.  

تلفن همگـانی راه دور : تلفنـی اسـت کـه در معـابـر عمـومی نصـب شــده اســت و بــراي ارتبــاط تلفنـی بــا 

شهرستان هاي کشور، مورد استفاده ي عموم قرار می گیرد.  

نقاط روسـتایی داراي ارتبـاط تلفنی: روسـتاهایی هسـتند که از طریق دفاتر مخـابـراتی، امکـان دسترســی بــه   

شبکه ي مخابراتی کل کشور را دارند.  
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تلفن همراه: وسیله اي است که تمام امکانات و قابـلیت هاي یک تلفن دیجیتال معمولی را بــدون وابســتگی بــه 

مکانی ثابت، به شکل متحرك و یا سیار ارائه می دهد. 

تلکس: ارتبــاط بــین دو دســـتگاه تله تایـپ (پایانـه ي تلکـس) از طریـق یـک یـا چنـد مرکـز مخـابـــراتی و 

مرکـزسوئیچینگ را تلکس گویند. 

جنتکس: دستگاهی است که به وسیله ي اداره کل هـاي مخـابراتی، بــراي ارتبـاطـات عمـومی در ســالن هـاي 

بهره برداري مورد استفاده قرار می گیرد.  این دستگاه از نظر فنی و مسیریابـی تقریبـاً همانند تلکس مـی باشــد، 

ولـی بین جنتکس و تلکس نمی توان ارتباط برقـرار کرد. همچنین این سـرویس مخابـراتی صورتحسـاب مرکزي 

ندارد. 

فرســتنده ي اصلی: مجموعه ي دســتگاهها و تجهیزاتی اســت که بـــرنامه هاي رادیویی و یا تلویزیونی را بـــه 

صـورتســیگنال صدا یا صدا و تصویر دریافت می کند و پس از تقـــویـت، منطقــــه مـورد نظـر را روي یکـی از 

فرکـانس هـا وکانال هاي تنظیم شده، تحت پوشش قرار می گیرد. 

ایستگاه: محل جغرافیایی استقرار فرستنده ي اصلی است.
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تعاریف مفاهیم 

عملیات بانکی: عبارت اسـت از قبـول سـپرده، اعطاي تسـهیالت بـانکی، معامالت بـرات و سـفته، معامالت ارزي، 

عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، نقل و انتقال وجوه در داخل کشور و نظایر آن، طبق قانون.

واحد بانکی: عبارت است از شعبه، نمایندگی و باجه.

سیستم بانکی: به مجموعه ي بانک هاي دولتی، غیر دولتی، مؤسسات اعتباري غیر بانکی و بانک مرکزي جمهوري 

اسالمی ایران اطالق می شود.

بانکهاي تخصصی: بانک هایی هستند که فقط به زمینه هاي خاصی از فعالیت اقـتصادي می پردازند و اعتبـارهاي 

خود را در جهت خاصی هدایت می کنند. بانک هاي صنعت و معدن، مسکن، کشاورزي و توسعه ي صادرات، بـانک 

تخصصی و بقیه بانک ها، تجاري به شمار می روند.

بانکهاي تجاري: بانک هایی هستند که فعالیت اعتباري آن ها به بخش اقتصادي خاص محدود نمی شود.

بخش دولتی: به دولت، شرکت ها، مؤسسات دولتی و شهرداري ها اطالق می شود.

بخش غیردولتی: شامل بخش خصوصی، نهادهاي انقالب اسالمی و بعضی از شرکت هاي تحـت پوشـش وزارتخانه 

ها است.

تسهیالت اعطایی به بخش دولتی: تسهیالتی است که سیستم بانکی در اختیار دولت، شرکت ها، مؤسسـات دولتی 

و شهرداریها قرار می دهد. این تسهیالت می تواند به صورت خرید اوراق بهادار دولتی (اسناد خزانه و اوراق قـرضه) 

یا اعتبارات مستقیم باشد.

فصـل دوازدهمفصــل هـشتـم
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تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی: تسهیالتی است که بانک ها از طریق قراردادهاي مختلف اسالمی، به موجب 

قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه هاي مصوب، از ابتداي سـال 1363 بـه بـخش غیردولتی اعطا می کنند. 

این قراردادها عبارتند از: مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، فروش اقسـاطی، سـرمایه گذاري مستقـیم، مضاربـه، 

مزارعه، مساقات، جعاله، معامالت سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه و خرید دین.

مشارکت حقوقی: عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه ي شرکت هاي سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام 

شرکت هاي سهامی موجود.

مشارکت مدنی: عبارت است از در آمیختن سهم الشـرکه ي نقـدي و یا غیر نقـدي اشـخاص حقیقـی و یا حقوقـی 

متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

فروش اقساطی: عبارت است از واگذاري «عین» به بهاي معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهاي مذکور 

به اقساط مساوي و یا غیر مساوي، در سررسید یا سررسیدهاي معین دریافت گردد.

سرمایه گذاري مستقیم: عبارت است از تأمین سرمایه ي الزم بـراي اجراي طرح هاي تولیدي و طرح هاي عمرانی 

انتفاعی توسط بانک ها، بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیربانکی.

مضاربه: قراردادي است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک)، عهده دار تأمین سرمایه ي (نقـدي) می شـود، بـا 

قید این که طرف دیگر (عامل)، با سرمایه ي مذکور تجارت کند و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.

مزارعه: قراردادي است که به موجب آن یکی از طرفین (زارع) زمین مشخصی را براي مدت معینی، به شخص دیگر 

(عامل) بدهد تا در زمین مذکور زراعت کند و حاصل بین زارع و عامل تقسیم شود.

جعاله: عبارت است از التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به اداي مبـلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابـل انجام عملی 

معین، طبق قرارداد که در آن طرفی که عمل را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

معامالت سلف: منظور از معامالت سلف، پیش خرید نقدي محصوالت تولیدي به قیمت معین است.

اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره اي است که در آن، شرط شـود مسـتاجر در پایان مدت اجاره، درصورت عمل بـه 

شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.

قر ض الحسنه: عقدي است که به موجب آن، بانک ها مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر، به اشخاص اعم از حقیقـی 

یا حقوقی، به قرض واگذار می نمایند.

� یا ر�ی ما باز
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خرید دین: عبارت است از پرداخت وجه سندي وعده دار مانند سفته و برات پیش از سررسید آن سند، بـه مبـلغی 

کمتر از ارزش اسمی آن است.

سپرده هاي بخش غیر دولتی: سپرده هایی اسـت که بـه وسـیله ي اشـخاص حقیقـی و حقوقـی خصوصی، طبـق 

ضوابطی به بانک ها سپرده می شود.

سپرده ها و وجوه بخش دولتی: مجموع سـپرده هایی اسـت که وزارتخانه ها، مؤسسـات و شـرکت هاي دولتی، نزد 

سیستم بانکی نگه می دارند.

وجوه اداره شده: وجوهی است که طبق قرارداد یا قانون، براي مصارف شـخصی در اختیار بـانک گذارده می شـود. 

بانک به نیابت واگذار کننده و یا بدون نظارت وي، این وجوه را به مصارف تعیین شده می رساند.

سپرده هاي قـانونی: درصد معینی از سـپرده هاي دیداري و غیردیداري مردم نزد بـانک ها اسـت که بـاید مطابـق 

قانون، در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نگهداري شود. 

سپرده هاي دیداري: به سپرده هایی اطالق می شود که بانک در برابـر دارنده ي آن متعهد اسـت بـه محـض رویت 

چک از طرف او، وجه سپرده را به میزانی که در چک قید شده است، بپردازد. به سـپرده هاي دیداري، سـپرده هاي 

قرض الحسنه ي جاري نیز گفته می شود.

سپرده هاي غیردیداري: بخشی از نقدینگی است که از درجه نقد شوندگی کمتري نسبت به پول برخوردار اسـت و 

شامل مجموع وجوه در حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاري مدت دار می باشد.

سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز: به سپرده هایی اطالق می شود که سودي بـه آنها تعلق نمی گیرد، ولی طبـق 

قانون، بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز این گونه سپرده ها، به قید قرعه جوایز ثابت نقدي و یا جنسی به 

سپرده گذاران اعطا کنند.

سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار: به سـپرده هایی اطالق می شـود که بـانک بـه صورت سـپرده هاي سـرمایه 

گذاري کوتاه مدت یا بلندمدت، از مردم قبـول می کنند. بـانک ها در مورد سـپرده هاي سـرمایه گذاري مدت دار، 

فقط به عنوان وکیل سپرده گذار عمل می کنند و منافع حاصل از این سپرده ها، طبق عقود اسالمی مورد اسـتفاده 

قرار می گیرد. منافع براساس عقد قراردادي بین سپرده گذار و بانک، تقسیم می شود.

بـدهی بـخش دولتی: عبـارت اسـت از مجموع مانده ي وام هایی که وزارتخانه ها یا شــرکت هاي دولتی، طبــق 

مجوزهاي قانونی خاص، از سیستم بانکی دریافت داشته اند. 
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بـدهی بـخش غیردولتی: عبـارت از مجموع مانده ي تسـهیالت و وام هایی اسـت که توسـط بـانک ها،بـه بـخش 

غیردولتی اعطا می شود.

نقدینگی: شامل اسکناس و مسکوك در دست اشخاص و سـپرده هاي دیداري و غیر دیداري بـخش غیردولتی نزد 

بانکها است. 

پول: بخشی از نقدینگی است که از درجه نقد شوندگی باالیی برخوردار است و در ایران، شامل سپرده هاي دیداري 

بخش غیردولتی نزد بانکها، اسکناس و مسکوك در دست اشخاص است. 

شبه پول: به آن قسمت از سپرده هاي بخش غیردولتی نزد بانک ها که از درجه نقدینگی کمتري، نسبت به سپرده 

هاي دیداري بخش غیردولتی برخوردار است، اطالق می شود. در حال حاضر شبه پول شامل سپرده هاي سـرمایه 

گذاري مدت دار، سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده هاي متفرقه است. 

مانده در پایان سال: به حـاصل جمع مابـه التفاوت پرداختی ها و دریافتی ها در طول سـال، بـا موجودي اول سـال 

اطالق می شود. 

بیمه: عقدي است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازاي دریافت وجه از طرف دیگر، در صورت وقـوع یا 

بروز حادثه، خسارت وارده بر وي را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بـیمه گر و شـرکت طرف تعهد را 

بیمه گذار (فرد یا مؤسسه) و وجه پرداختی را حق بیمه می نامند. 

حق بیمه ي مستقیم: حق بیمه اي است که مستقیماً توسط بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می شود و در این جا به 

مفهوم حق بیمه اي است که در داخل کشور تولید می شود.

حق بیمه ي صادره: منظور از حق بیمه ي صادره، حجم حق بیمه ي مستقیم بازار بیمه کشور در سال مورد بررسی 

(براساس سیستم مبتنی بر سال مالی) می باشد و حق بـیمه هاي غیرمستقـیم که از طریق عملیات اتکایی کسـب 

گردیده است، در محاسبات منظور نمی شود.

حق بیمه ي عاید شده: بخشی از حق بیمه هاي صادره ي سال جاري و سال هاي قبل می باشد که به پوشـش هاي 

بیمه اي ارائه شـده از ابـتدا تا انتهاي دوره ي مورد گزارش تعلق می گیرد. حـق بـیمه ي عاید شـده، از فرمول زیر 

محاسبه می شود:

ذخیره ي حق بیمه ي سال قبل+ (ذخیره حق بیمه ي سال جاري– حق بیمه ي صادره ) = حق بیمه ي عاید شده.
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164

خسارت واقع شده: عبارت از کل خسارت هایی اسـت که در دوره ي مورد گزارش ایجاد شـده اسـت، اعم از این که 

پرداخت شده یا در دست بررسی و پرداخت (معوق) باشد. خسارت واقع شده از فرمول زیر محاسبه می شود:

خسارت معوق ابتداي سال– (خسارت معوق پایان سال + خسارت پرداختی) = خسارت واقع شده.

خسارت پرداخت شده: عبارت از خسارت مستقیم پرداخت شده در سال مورد بررسی (براساس سیستم مبتنی بـر 

سال مالی) می باشد و سهم بیمه گران اتکایی از خسارت، در آن منظور نمی شود. به عبـارت دیگر وجهی اسـت که 

بیمه گر بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، جهت جبران خسارت به بیمه گذار پرداخت میکند.

ضریب خسارت: منظور از ضریب خسارت، نسبت خسارت واقع شده در طی دوره ي معین به حـق بـیمه هاي عاید 

شده در همان دوره، براي یک رشته ي بیمه یا مجموعه ي فعالیت بیمه می باشد.

بیمه ي اتکایی: قراردادي است که براساس آن، بیمه گر مستقیم بخشی از تعهدات خود را به بیمه گر اتکایی واگذار 

می کند و بیمه گر اتکایی درصورت تحقق خطر، سهم خود را از خسارت، پرداخت می نماید.

بیمه ي آتش سوزي: بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شـوراي عالی بـیمه تعهد میکند که خسـارت مالی وارد 

شده به اموال بیمه شده ناشی از آتش سوزي، صاعقه و انفجار را جبران کند. همچنین شـرایط این بـیمه نامه قابـل 

تعمیم به خطرهاي تبعی مانند سیل، سقوط هواپیما، طوفان، سرقت، نشت آب و مانند آن نیز می باشد.

 بیمه ي باربري (حمل و نقل): بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شـوراي عالی بـیمه تعهد میکند که خسـارت 
وارد شده به اموال بیمه را در هنگام بارگیري، حمل و تخلیه جبران کند. 

 بیمه ي حوادث (شخصی): بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالی بیمه تعهد می کند که غرامت جانی 
ناشی از حادثه (فوت، نقص عضو و از کار افتادگی) را بـه بـیمه شـده یا ذینفع بـیمه نامه پرداخت نماید. در این نوع 

بیمه با توافق و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشکی و غرامت روزانه نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

 
بیمه ي اتومبیل (بدنه): بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالی بیمه تعهد می کند که خسارت وارده بـه 

وسیله نقلیه بیمه شده ناشی از حوادث مختلف از قبـیل سرقـت، آتش سـوزي، انفجار، تصادف، سقـوط، واژگونی و 

بطور کلی برخورد اتومبیل به هر جسم ثابت یا متحرك و یا برخورد جسم دیگري با اتومبیل بـیمه شـده را جبـران 

می کند.

بیمه ي شخص ثالث: بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالی بیمه تعهد میکند که چنانچه دارنده وسیله 

نقلیه بیمه شده به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبـران خسـارتهاي مالی یا جانی وارده بـه اشـخاص ثالث 
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شناخته شود این خسارت ها را براساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید. 

بیمه درمانی: بیمه گر در چارچوب مقـررات مصوب شـوراي عالی بـیمه تعهد می کند که هزینه معالجات پزشـکی 

بـیمه شـدگان را تا مقـدار مندرج در بـیمه نامه پرداخت نماید. این بـیمه بـراي داخل کشـور بـه صورت گروهی و 

خانوادگی صادر می شود.

بیمه ي کشتی (بدنه): بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالی بیمه تعهد می کند که خسـارت وارده بـه 

بدنه و تجهیزات کشتی یا از بین رفتن آن براساس وقوع حوادثی مثل: تصادف، آتش سـوزي، غرق شـدن و بـه گل 

نشستن و همچنین هزینه هاي نجات و سهم مالک کشتی از زیانهاي همگانی را در حدودي که بیمه نامه مشـخص 

شده است پرداخت نماید.

بیمه ي هواپیمایی: بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالی بیمه متعهد می شـود که خسـارت وارده بـه 

هواپیما یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزي و دزدي هوایی را در حدودي که در بیمه 

نامه مشخص می شود، پرداخت نماید. 

بیمه ي مهندسی: بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شـوراي عالی بـیمه تعهد می کند که خسـارتها یا زیانهاي 

ناشی از طراحی، ساخت، نصب و نگهداري سازه ها و ماشین آالت را که ناشی از مسئولیت مهندسان مربـوط اسـت 

براساس شرایط بیمه نامه جبران کند. در این نوع بیمه، زیان هاي ناشی از خرابی ماشـین آالت هم تحـت پوشـش 

بیمه قرار می گیرد. 

بیمه ي پول: بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالی بیمه تعهد می کند زیانهایی که بر اثر بـروز سرقـت 

(مسلحانه) و حادثه (آتش سوزي، انفجار، سیل و ...) به پول موجود در صندوق (بانک ها، مؤسسـات مالی و ...) یا در 

حال جابجایی وارد می شود، جبران کند. به طور کلی بیمه به دو رشته پول در گردش و پول در صندوق تقسیم می 

شود. 

بیمه ي زندگی (عمر): نوعی بیمه است که در آن بـیمه گر متعهد می شـود مبـلغ معینی (بـه صورت سـرمایه و یا 

مستمري) به بیمه گذار و یا اشخاص ثالثی که او تعیین کرده است پرداخت کند.

سایر انواع بیمه: شامل اکتشـاف و اسـتخراج نفت، بهداشـت، صداقـت و امانت، عدم النفع، مسـئولیت مدنی، وام و 

اعتبار، شیشه و بیمه اموال در مقابل سرقت و آتش سوزي و ... می باشد. 

بورس اوراق بهادار: محل مالقات بانکداران، بازرگانان و واسطه هاي اوراق بهادار، به منظور مبادله اوراق بهادار براي 

تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه هاي تولیدي می باشد. 
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شرکت هاي تعاونی اعتبار: شرکتهایی هستند که تأمین نیازهاي مالی اعضاي تحت پوشش، در قالب پرداخت انواع 

وام را بر عهده دارند و شامل شرکت هاي تعاونی اعتبار کارمندي، کارگري و اعتبار آزاد (سایر) می باشند.
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نقشه منطقه بندي پنج گانه کالنشهر ارومیه
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تعاریف مفاهیم 

دادگاه عمومی: دادگاهی است که به منظور رسیدگی و حل و فصل تمامی دعاوي و شکایت هاي وارده، با صالحیت 

عام تشکیل می شود (به استثناي مرجع اموري که بـه حـکـم قــانون بــه دیگــري واگــذار شــده و از دایـره ي 

شمـول این قانون خارج است). تأسیس این دادگاه ها در هر حوزه ي قضایی و تعیین قلمـرو محلـی و تعداد شـعب 

آن، به تشخیص رئیس قوه ي قضاییه است. 

دادگاه انقالب: دادگاهی است که بر طبـق قانون تشـکیل دادگاههاي عمومی و انقـالب مصوب 15 تیر مـاه 1373 

مجلس شوراي اسالمی، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قـوه ي قـضـاییه تشـخیص 

می دهد، تحت نظارت و ریاست اداري حوزه ي قضایی تشکیل می شـود و بـه جـرائم زیـر رسـیدگی می کند.  

1- تمامی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض. 

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و مقام معظم رهبري. 

3- توطئه علیه جمهوري اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 

4- جاسوسی به نفع اجانب. 

5- تمامی جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 

6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسی. 

دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که به منظور تجدید نظـر در آ راي دادگـاه هـاي عمـومی و انقـالب، در مرکز هر 

استان به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسـه دادگـاه بـا حـضور دو 

نفر رسمیت می یابد و پس از رسیدگی ماهوي، رأي اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشـار انشا می شـود که 

قطعی و الزم االجرا خواهد بود. 

حوزه ي قضایی: عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شـهرهاي بزرگ است.  

ایراد ضرب و جرح:  به معنـی وارد آوردن ضـرب و جـرح اعـم از عمـدي یـا غیرعمـدي اسـت. هرگونـه ضایعه اي 
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در عضو چنانچه توام بـا خونریزي و از بـین رفتن نسـج باشـد، جرح نامیـده مـی شــود. در صـورتی کـه ضایعه ي 

ایجاد شده، منجر به خونریزي نشده باشد هر چند در داخل بدن شکسـتگی ایجاد شـده باشــد، ضـرب نامیده می 

شود. 

امور خالفی: منظور از امور خالفی، خالف هاي جزیی مانند شکستن درخت، سد معبر و نظایر آن است. 

قذف: نسبت دادن امور خالف عفت به یک شخص می باشد. 

امور حسبــی: اموري اســت که دادگاه ها مکلفند در مورد آن اقــدام و تصمیمی اتخاذ کننـد، بــــدون ایـن کـه 

رسیدگی به آن متوقف بر وقـوع اختالف و منازعه بـین اشـخاص و اقـامه ي دعوا از طرف آنان باشـد. مانند ترتیب 

تعیین قیم، امور مربوط به امین، غایب، مفقوداالثر، ترکه و... 

قـرار رد دادخواسـت یا عدم صالحـیت دادگاه: منظور، هنگامی اسـت که مـدارك ارائـه شــده در دادگـاه، تکمیل 

نباشد و یا دادگاه، صالحیت بررسی موضوع مطرح شده را نداشته باشد. 

قـرار رد دفتر: هرگاه در دادخواسـت، مدعی یا محــل اقــامت او معلوم نباشــد در ظرف دو روز از تـاریخ رســـید 

دادخواست، به موجب قراري که مدیر دفتر دادگاه و یا جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.  

عسر و حرج: مواردي است که یکی از دو متداین، دچار مشکالت و سختی هایی شود که قــانون بــرخالف احـکام 

اولیه، فرصتی براي وي قائل شود. 

� ی�� ضا ور  ا
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تعاریف مفاهیم 

خدمات اجتماعی: مجموعه ا ي از تدابیر خدمات غیربیمه اي است که بـه منظورکمک بـه تأمین حداقـل نیازهاي 

اساسی گروه هاي کم درآمد و نیازمند جامعه، ارائه می شود. 

مجتمع خدمات اجتماعی: واحدي اسـت اجرایی، که دو یا چند فعالیت از فعالیت هاي بـرنامه ي حـمایت از افراد و 

خانواده هاي بی سرپرست و نیازمند را به مددجویان ارائه می دهد. 

کودك بی سرپرست: کودکی است که بنا به دالیلی بطور دائم یا موقت از سرپرستی مؤثر و با صالحیت محروم شده 

است. (قانون تأمین زنان و کودکان) 

برنامه ي جوانان و نوجوانان: عبارت از برنامه ریزي و نظارت برحسن اجراي برنامه هاي آموزشی، فرهنگی و ورزشی 

در مجتمع هاي بهزیسـتی اسـت که بـه منظور جامعه پذیري، فرهنگ پذیري و پرکردن اوقـات فراغت نوجوانان و 

جوانان خانواده هاي تحت پوشش، در مناطق آسیب زا و محروم ارائه می شود. 

مهدکودك: مؤسسه اي است که بر طبـق ضوابـط و مقـررات بـا کسـب مجوز از سـازمان بهزیسـتی اسـتان بـراي 

نگهداري، مراقبت، پرورش و شـناخت اسـتعدادهاي کودکان در سـه بـخش شـیرخوار (3 تا 24ماهه)، نوپا (2 تا 3 

ساله) و نوباوه (3 تا 7 ساله) تأسیس می شود. 

خدمات توانبخشی: به مجموعه اي از خدمات پزشکی، پیراپزشکی، آموزشی، حـرفه اي و اجتماعی گفته می شـود 

که به منظور به حداکثر رساندن توانایی هاي موجود در فرد معلول به کارگرفته می شود. 

خدمات پیشگیري: به مجموعه ي تدابیري اطالق می شود که براي جلوگیري از بروز و یا گسترش پدیده اي خاص 

در یک مجموعه ي ویژه، صورت می گیرد. 
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بهزیستی و تامین اجتماعی

181

مرکز مشاوره تلفنی (صداي مشاور): مرکزي است که به منظور رفع اختالالت و مشکالت روان اجتماعی و یا ارتقـاء 

سطح زندگی و توانمندي تماس گیرندگان، به صورت تلفنی، خدمات مشاوره اي و روانشناختی ارائه می کند. 

مرکز مشاوره ژنتیک: مکانی است که در آن به زوج هاي مراجعه کننده ، قبل و بعد از ازدواج و یا در حین بـارداري، 

مورد بررسی قرار می گیرند و مشاوره هاي الزم براي پیشگیري از اختالالت ژنتیکی ارائه می شود. 

معتاد: به فردي گفته می شود که به یکی از مواد افیونی اعتیادزا وابستگی شیمیایی و رفتاري پیدا کرده، بـه طوري 

که در صورت قطع این عمل، با مشکالت جسمی، روانی و رفتاري و یا باهم روبرو می شود. 

معلول: فردي است که به علت اختالالت فیزیکی (جسمی، حرکتی و حسی ) ذهنی و یا روانی دچار محـدودیت در 

عملکرد فردي و یا اجتماعی باشد. 

طرح شهید رجایی: طرحی است که به موجب آن، به سـالمندان نیازمند 60 سـاله و بیشـتر جامعه ي روسـتایی و 

عشایري کشور و افراد تحت تکفل آنها، کمک می شود. مددجویان تحت پوشش این طرح، ماهانه مبـالغی بـه طور 

مستمر، به صورت نقد یا کاال دریافت می کنند. 

طرح مددجویی: طرحی است که براساس آن، افراد بنا به عللی از قبیل فقدان سرپرست، از کارافتادگی سرپرسـت، 

معلولیت سرپرست، برحسب نوع نیازمندي، تحت پوشش کمک هاي دائمی یا موردي قرار می گیرند. 

خدمات درمانی: این خدمات تحت عناوین درمانی سرپایی، بسـتري، نسـخه پیچی، اعزام بـیمار، تحـویل وسـایل 

توانبخشی، زایمان و ... در مورد تمامی افراد خانوارهاي واجد شرایط استفاده از کمک هاي درمانی انجام می شود. 

وام خودکفایی: وام یا کمک هاي مالی اسـت که بـه خانوارهاي تحـت پوشـش کمیته ي امداد امام خمینی، بـراي 

فعالیت در زمینه قالی بافی، گلیم بافی، بافندگی و خیاطی، دامداري، کشاورزي و ... پرداخت می شود. 

شاهد: به تمامی افرادي که در جریان تداوم انقـالب اسـالمی و حـفظ دسـتاوردهاي آن و یا دفاع از کیان جمهوري 

اسالمی ایران، در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار، شـهید، مفقـود و اسـیر شـده اند، 

شاهد گفته می شود. 

ایثارگر: به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، ایثارگر گویند. 

درصد جانبازي: عبارت از میزان عدم توانایی جسمی و روانی جانباز است که توسط کمیسیون پزشـکی تعیین می 

شود. درصد جانبازي کامل براي جانبازان، معادل واژه ي از «کار افتادگی» در قوانین استخدامی کشوري است. 
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کارگاه دولتی: مؤسسه اي است که به موجب قانون، ایجاد و تحت پوشش مدیریت دولتی اداره می شود و بودجه ي 

آن به طور کامل یا به میزان حداقـل پنجاه و یک درصد، از محـل اعتبـارات دولتی تأمین می گردد. مانند سـازمان 

هاي دولتی و وزارتخانه ها که تمام بودجه ي آن از محل اعتبارات دولتی تأمین می شود و مؤسساتی مانند شـرکت 

فرش یا قند ورامین، که بیش از نیمی از سرمایه ي آن دولتی است. 

کارگاه غیردولتی: کارگاهی است که به وسـیله ي اشـخاص حقیقـی یا حقوقـی اداره می شـود و شـامل دو بـخش 

خصوصی و عمومی است. کارگاه هایی که در بخش عمومی فعالیت دارند، از لحاظ بودجه خودکفا هستند و احتماالً 

تحت نظارت دولت قرار دارند ولی دولتی محسوب نمی شـوند، مثل شـهرداري ها، جمعیت هالل احـمر جمهوري 

اسالمی ایران، کارگاهها و شرکت هاي تحت پوشش صنایع ملی. 

کارگاه با بیمه ي قراردادي: کارگاهی است که قسمتی از تعهدات سـازمان تأمین اجتماعی را رأسـاً در قبـال بـیمه 

شدگان خود انجام می دهد و حق بیمه ي این قسـمت از تعهدات بـه صورت پورسـانت بـه کارفرمایان کارگاههاي 

مذکور واگذار می شود. 

کارگاه با بیمه ي غیر قراردادي: کارگاهی است که تمامی تعهدات ساز مان تأمین اجتماعی در قبال بـیمه شـدگان 

آن کارگاه، از طرف سازمان تأمین اجتماعی انجام می گیرد. 

بیمه شده: فردي است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق اسـتفاده از مزایاي مندرج در قـانون سـازمان 

بیمه گر را دارد. 

بیمه شده اجباري: بیمه شده اي است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و مزد و 

یا حقوق دریافت می کند. 

بیمه شده اختیاري: اشخاصی که طبق تبصره ماده 8 قـانون تأمین اجتماعی بـه علتی غیر از علل مندرج در قـانون 

مذکور از ردیف بیمه شدگان اجباري خارج می شوند، به موجب آئین نامه و مقـررات مربـوطه می توانند بـا انعقـاد 

قرارداد، بیمه خود را به طور اختیاري ادامه دهند. 

بیمه شده توافقی: فردي است که بـدون رابـطه مزدبـگیري و براسـاس توافق اداره کل تأمین اجتماعی بـا شـخص 

حقوقی ذیربط، تحت پوشش قرار می گیرد. 

بیمه شده اصلی: بیمه شده اي است که رأساً مشمول مقررات مندرج در قانون سازمان بیمه گر می شود. 
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بیمه شده تبعی (خانواده بیمه شده): شخص یا اشخاصی هستند که به تبـع بـیمه شـده اصلی می توانند از مزایاي 

مقرر در قانون سازمان بیمه گر استفاده کنند. 

بیمه شده حرف و مشاغل آزاد: بیمه شده اي است که براي انجام حرفه و شغل مو رد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) 

یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادر شده از سـوي مراجع صالحـیت دار یا بـه تشـخیص 

هیأت مدیره اداره کل تأمین اجتماعی به کار اشتغال دارد.  

بیمه بیکاري: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادي که طبق مقررات قانو ن تأمین اجتماعی، بیمه بـوده و 

برخالف میل و اراده ي خود بیکار شده اند و نیز آماده ي انجام کار می باشند، مقرري ایام بیکاري پرداخت کند. 

غرامت دستمزد: به وجوهی اطالق می شود که در ایام بارداري، بیماري و ناتوانی موقت براي اشتغال بـه کار و عدم 

دریافت مزد یا حقوق، به حکم قانون به جاي مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت می شود. 

کمک هزینه ي ازدواج: مبلغی است که طبق شرایط خاص، براي تأمین قسمتی از هزینه هاي ازدواج، به بیمه شده 

پرداخت می شود.

غرامت نقص عضو: مبلغی است که به طور یک جا، براي جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده، بـه وي 

پرداخت می شود. 

از کار افتاده: فرد شاغلی که به تشخیص مراجع صالحـیت دار، تمام یا بخشـی از توانایی کارکردن خود را از دسـت 

بدهد. این ناتوانی ممکن است ناشی از کار (حسن انجام وظیفه) و یا غیرناشی از کار باشد. 

مستمري بگیر: فرد بازنشسته ازکار افتاده یا بـازمانده از (ورثه واجد شـرایط) که طبـق مقـررات صندوق بـیمه اي 

مربوط، مستمري دریافت می کند.  

بیمه شده روستایی: کلیه افراد ساکن در روسـتا که حداقـل 6 ماه از سـکونت آن ها در روسـتا گذشـته و همچنین 

عشایر کوچ رو در قالب روستاییان، تحت پوشش بیمه درمان سازمان قرار گیرند.   

بازنشستگی: عبارت از عدم اشتغال به کار مستخدم مشترك صندوق بازنشستگی کشوري یا فرد بیمه شده توسـط 

سازمان تأمین اجتماعی، به سبب احراز شرایط بازنشستگی به موجب قانون است. 

مستمري: عبارت است از مبلغی که طبق شرایط مقرر در قانون، «به طور مستمر» بـه منظور جبـران قـطع تمام یا 

قسمتی از درآمد، به بیمه شده، یا در صورت فوت او، براي تأمین معیشت بازماندگان وي به آنان پرداخت می شود. 
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مشترك صندوق بازنشستگی کشوري: یک فرد از ابتداي خدمت آزمایشی تا مادامی که آخرین ورثه ي وي حقـوق 

وظیفه دریافت می کند، مشترك صندوق مذکور تلقی می شود. 

« شاغل فوت شده» مشترك صندوق بازنشستگی کشوري: هرگاه مستخدم رسـمی، در زمان اشـتغال فوت کند و 

حداقل داراي یک ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد، « شـاغل فوت شـده» مشـترك صندوق بازنشسـتگی 

کشوري نامیده می شود. 

« بازنشسته فوت شـده» مشـترك صندوق بازنشسـتگی کشـوري: هرگاه فرد بازنشسـته یا از کار افتاده، فوت کند 

وحداقل داراي یک ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد، بازنشسته فوت شده مشـترك صندوق بازنشسـتگی 

کشوري نامیده می شود.
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تعاریف مفاهیم 

باسواد: تمامی کسانی که می توانند متن ساده اي را بـه فارسـی و یا هر زبـان دیگري بـخوانند و بنویسـند، یا خواه 

مدرك رسمی داشته یا نداشته باشـند بـا سـواد تلقـی می شـوند در سرشـماري عمومی  نفوس و مسـکن 1375، 

1385و 1390 تمامی نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان کالسهاي نهضت سوادآموزي نیز باسـواد شـناخته 

شده اند وضعیت سواد در سرشماري عمومی سال 1335 از افراد 10 ساله و بـیش تر، در سرشـماري عمومی سـال 

1345 از افراد 7 ساله و بیشـتر، در سرشـماري عمومی سـال هاي 1355و 1365، طرح آمارگیري جاري جمعیت 

1370 وسرشماري عمومی نفوس و مسکن 1375، 1385و 1390، از افراد 6 ساله و بیشتر سؤال شده است.

نقاط شهري، نقاط روستایی و جمعیت ساکن: رجوع شود به تعاریف و مفاهیم «فصل 2 - جمعیت». 

کارکنان آموزشی، دفتري و اداري (شاغل در وزارت آموزش و پرورش): کارکنان آموزشی شـامل معلم، مدیرمعلم و 

معلم ورزش است و کارکنان دفتري و اداري شامل متصدي آزمایشگاه و کارگاه، مراقبت بهداشت، مربی پرورشـی، 

مدیر، ناظم یا معاون، کتابدار، کارمند اداري و دفتردار می باشد. 

تحصیل: منظور از تحصیل، اشتغال به تحصیل طبق برنامه هاي رسمی آموزشی ایران یا کشورهاي خارجی اسـت. 

بنابراین، آموزش در دوره هاي آموزشـی غیررسـمی (مانند آموزش زبـان در آموزشـگاه هاي خصوصی یا نزد معلم 

خصوصی) تحصیل به حساب نیامده است.

مقطع تحصیلی: یک دوره کامل تحـصیلی اسـت که بـه اخذ یک مدرك تحـصیلی مانند دوره ابـتدایی، راهنمایی، 

کاردانی، کارشناسی ارشد، دکتري تخصصی، دکتراي حرفه اي و دکتراي فوق تخصصی منجر می شود. 

آموزش اسـتثنایی: مخصوص آن دسـته از اطفال و نوجوانانی اسـت که داراي عقـب ماندگی ذهنی و یا جســمی، 

معلولیت و اختالل در یادگیري بوده و یا ناسازگار باشـند و شـامل دوره ي آمادگی، ابـتدایی، راهنمایی تحـصیلی، 

آموزش متوسطه و آموزش فنی و حرفه اي می باشد. 
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دوره ي ابـتدایی: دوره تحـصیلی اسـت که دانش آموز از سـن 6 سـالگی بـه آن وارد شــده و پس از طی پایه هاي 

تحصیلی معین گواهینامه پایان دوره ابتدایی دریافت می کند. 

دوره متوسطه: دوره تحصیلی است که دانش آموز پس از اتمام دوره راهنمایی در آن پذیرش شده و درسال اول بـه 

صورت عمومی و سپس بـه یکی از شـاخه هاي نظري، فنی و حـرفه اي یا کاردانش هدایت می شـود و بـا گذراندن 

واحدهاي درسی تعیین شده موفق به اخذ گواهینامه دیپلم متوسطه می گردد.  

دوره ي پیش دانشگاهی: مدت این دوره یک سال است و دانش آموز پس از گذراندن دوره ي متوسطه می تواند در 

یکی از گرایش هاي علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی، این دوره را به پایان رساند و در آزمون سراسري ورود 

به دانشگاه ها شرکت کند.

دوره هاي مدیریت نهضت سوادآموزي: دوره هاي این سازمان، شامل دوره مقـدماتی، دوره تکمیلی، دوره ي پایانی 

و دوره ي پنجم می باشد. در دوره هاي مقدماتی، تکمیلی و پایانی، به سوادآموزان خواندن و نوشتن کلمات و متون 

ساده فارسـی و همچنین انجام محاسبـات ریاضی، تعلیم داده می شـود. پس از پایان دوره هاي فوق، سـوادآموزان 

بـراي شـرکت در دوره ي پنجم آماده می شـوند. در دوره ي پنجم، سـواد آموزان مانند دانش آموزان پایه ي پنجم 

ابتدایی آموزش و پرورش، تحصیل می کنند و می توانند با شـرکت در امتحـانات نهایی این وزارتخانه، بـه مقـاطع 

باالتر تحصیلی ارتقاء یابند.

دانش آموز بزرگسال: دانش آموزي است که شـرایط تحـصیل در مدارس راهنمایی تحـصیلی و متوسـطه روزانه را 

نداشته و براي ادامه تحصیل در مدارس ویژه بزرگسال پذیرش می شود. 

سواد آموزان الزم التعلیم: افرادي هستند که در سنین 7 تا 18 سال قرار دارند و به علت عدم دسترسی به دبسـتان 

هاي آموزش و پرورش در مناطق روستایی، و یا باال بودن سن که مانع از تحـصیل آنان در دبسـتان هاي مذکور می 

باشد، توسط آموزش یاران نهضت سوادآموزي تعلیم داده می شوند. نظام آموزشی الزم التعلیم نهضت سوادآموزي 

که این افراد را تحت پوشش دارد، همانند دوره ي ابتدایی آموزش و پرورش، شامل 5 پایه می باشد.  

سوادآموز قبول شده: بـه سـوادآموزي که در امتحـانات پایان دوره موفق بـه کسـب نمرات قبـولی گردیده اسـت، 

سوادآموز قبول شده در امتحان گفته می شود.

دوره ي تربیت معلم: دوره ي تربیت معلم 2 سال است و کسانی که داراي مدرك دیپلم  هسـتند و دوره ي 2 سـاله 

تربیت معلم را به پایان می رسانند، به اخذ مدرك کاردانی در رشته ي مربوط نائل می شوند.

وزش� آ
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دانشجو: فرد پذیرفته شده اي که برابر ضوابط معین براي تحصیل در یکی از دوره هاي رسـمی آموز ش عالی ثبـت 

نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.  

مرکز آموزش عالی: مؤسسـه اي اسـت که بــراي ارائه خدمات آموزش عالی و پژوهشــی از بــین دارندگان دیپلم 

متوسطه، پیش دانشگاهی یا باالتر دانشجو می پذیرد و به فارغ التحصیالن خود مدرك کاردانی یا باالتر می دهد. 

دانشگاه: عالیترین مؤسسه ي آموزش عالی که با مجوز رسمی شوراي گسترش آموزش عالی ایجاد و حدأقل از سـه 

دانشکده تشکیل شده باشد. 

آموزشگر تمام وقت مؤسسه آموزش عالی: آموزشگر مؤسسه آموزش عالی که برابر ضوابـط معین اسـتخدام و تمام 

ساعات موظف اداري خود را در مؤسسه محل خدمت، انجام وظیفه می کند. 

آموزشگر پاره وقـت مؤسسـه آموزش عالی: آموزشـگر مؤسسـه آموزش عالی که در یک دوره زمانی معین بـه ارائه 

خدمات آموزشی نظري و یا عملی می پردازد. 

ثبت نام شده آموزش عالی: فردي که برابر ضوابط معین پذیرفته شده و در یکی از مؤسسات آموزش عالی ثبـت نام 

کرده است. 

دانش آموخته آموزش عالی: فردي که یکی از دوره هاي تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رسانده است و 

برابر ضوابط معین مدرك تحصیلی دریافت می کند. 

آموزش دیدگان (کارآموزان) اداره کل آموزش فنی و حرفه اي کشور: افرادي هستند که براي فرا گرفتن حـرفه اي 

خاص، بازآموزي یا ارتقاي مهارت، براي مدت معینی در مراکز آموزشی این  اداره کل آموزش می بینند. 

مرکز آموزش ثابت در اداره کل آموزش فنی و حرفه اي کشور : محلی دولتی، متشکل از حداقل 5 کارگاه آموزشـی 

است که داراي هویتی قانونمند می باشد و ساختار آن مورد تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزي وقت کشور قرار 

گرفته است.
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تعاریف مفاهیم 

پزشک: به افرادي اطالق می شود که تحصیالت پزشکی را در یکی از دانشگاههاي داخل یا خارج از کشور بـه پایان 

رسانیده و به اخذ پایان نامه نایل شده اند و مدارك آنان مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 

آمار پزشکان، شامل پزشکان، دندانپزشکان و داروسـازان می باشـد. بـا توجه بـه گسـتردگی رشـته هاي تخصصی 

پزشکی، آمار موجود مربوط به برخی تخصص ها، تحت عناوین کلی در جداول شماره ي 10 و 11 درج شده اند که 

شمول تفصیلی آن به شرح زیر می باشد: 

تخصص و فوق تخصص داخلی: داخلی، آنکولوژي، خون، روماتولوژي، ریه، غدد و گوارش. 

تخصص و فوق تخصص اطفال: ارتوپدي اطفال، اعصاب اطفال، آلرژي اطفال، جراحــی اطفال، خون اطفال، عفونی 

اطفال، غدد اطفال، قلب اطفال، کلیه اطفال، گوارش اطفال و بیماریهاي نوزادان. 

تخصص اعصاب و روان: اعصاب و روانپزشکی. 

تخصص ارولوژي: ارولوژي کلیه، جراحی کلیه و مجاري ادراري. 

تخصص ارتوپدي: ارتوپدي و جراحی استخوان و مفاصل. 

تخصص پرتونگاري: رادیولوژي و سونوگرافی. 

تخصص دندانپزشکی: ارتودنسـی، اندودنتیکس، آسـیب شناسـی دهان و دندان، بـیماریهاي فک و دهان و دندان، 

پاتولوژي فک و صورت، پروتز دندانی، پریودنتولوژي، جراحــــی دهان و فک و صورت، دندانپزشــــکی ترمیمی، 

دندانپزشکی اطفال. 
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تخصص داروسازي: داروسازي، داروسازي صنعتی، فارماکولوژي، فارماسوتیکس، فارماکوگنوزي. 

الزم به ذکر است آمار پزشکان متخصص در رشته هاي قلب و عروق، مغز و اعصاب، گوش و حـلق و بـینی، چشـم و 

زنان و زایمان، شامل پزشکان متخصص جراحی در رشته هاي یاد شده نیز می باشد. 

پیراپزشک: به غیر پزشکی که در زمینه ي بهداشت و درمان فعالیت داشته باشد، اطالق می شود. 

بهورز (بهداشتیار): به فردي اطالق می شود که بومی و مقیم روستا می باشد و بـا حداقـل سـواد دوره ي ابـتدایی، 

دوره ي دو ساله ي آموزش عملی و نظري مربوطه را گذرانده است. 

مؤسسات درمانی: به تمامی مراکز درمانی اعم از بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه که مجهز به تخت درمانی باشـند، 

مؤسسه درمانی اطالق می شود. این مؤسسات به سه گروه زیر تقسیم می شود: 

- مؤسسات درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 
- مؤسسات درمانی خصوصی. 

- سایر مؤسسات درمانی، مانند مؤسسات درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسات خیریه، بنیاد شهید، 
بانک ملی و غیره. 

بیمارستان: مکانی است که با اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از امکانات تشخیصی، 

درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی به منظور درمان و بهبودي بیماران سرپایی و بستري به صورت شبانه روزي 

تأسیس می گردد و به بیمارستان عمومی و تک تخصصی تقسیم می شود. 

زایشگاه: واحدي است که حداقل داراي 15 تخت، پزشک متخصص در امر زنان و زایمان و یک اتاق عمل باشد. 

آسایشگاه: واحدي است که حداقل داراي 15 تخت و تسهیالت و خدمات عمومی الزم و حداقـل داراي یک بـخش 

اختصاصی همراه بـا گروه پزشـکان متخصص در رشـته هاي مربـوط باشــد، مانند آسایشــگاه روانی، مجذومان، 

مسلوالن و معتادان. 

مراکز بهداشتی و درمانی: شـامل درمانگاه، کلینیک، پلی کلینیک و مرکز بهداشـت اسـت. فعالیت مرکز بهداشـت 

عموماً انجام واکسیناسیون و در مواردي توأم با خدمات درمانی است. 

مراکز بهداشتی و درمانی مستقل: به مراکزي اطالق می شود که داراي مدیریت، حسابداري و محل فعالیت مستقل 

باشد. 
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مراکز بهداشتی و درمانی غیرمستقل: بـه مراکزي اطالق می شـود که معموالً در داخل یا جنب مؤسسـات درمانی 

قرار دارد داراي مدیریت، حسابداري و مکان فعالیت مستقل نمی باشد و از نظر کارکنان و اعتبارات نیز، از مؤسسـه 

مادر تغذیه می شود. 

خانه ي بهداشـت: اولین واحـد ارائه ي خدمات اولیه ي بهداشـتی و درمانی در نظام شبـکه ي جامع بهداشــتی و 

درمانی است. محل استقرار این واحد، روستاهاي کشور است . هر خانه ي بهداشت بـر حسـب شـرایط جغرافیایی، 

امکانات ارتباطی و پراکندگی جمعیت، یک یا چند روستا (روستاهاي قمر) را با جمعیتی حدود 2000 نفر پوشـش 

می دهد. کارکنان خانه ي بهداشت را بهورزان زن و مرد تشکیل می دهند، که بومی بودن آنها (اسکان در روسـتاي 

اصلی یا قمر) از شرایط ضروري است. 

آزمایشگاه تشخیص پزشکی: واحدي است که بر طبـق مجوز وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی تأسـیس 

شده و در آن آزمایش هاي بیولوژیک، میکروبـیولوژي، سـرولوژي، بیوشـیمیایی، ایمنوهماتولوژي، خون شناسـی، 

بیوفیزیکی، سلول شناسی، بافت شناسی، ژنتیک سلولی و ملکولی و سایر آزمایشها بر روي مواد و نمونههاي حاصل 

از بدن انسان با هدف به دست آمدن اطالعات جهت تشخیص، پیشگیري یا پی گیري درمان و یا ارزیابی و سنجش 

سالمت انجام میشود و شامل دو بخش بالینی و تشریحی است. 

داروخانه: مؤسسهاي است پزشکی که بـا اخذ پروانه مخصوص از کمیسـیون قـانونی ماده 20، تأسـیس شـده و بـا 

داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی و عرضه دارو، شیر خشـک، مکمل غذایی رژیمی، غذاهاي 

کمکی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی مجاز مبادرت می نماید. 

مراکز توانبخشی: به تمامی واحدهاي درمانی اطالق می شـود که صرفاً کار درمان فیزیکی بـدن را انجام می دهند. 

این مؤسسات، شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی سـنجی، بـینایی سـنجی و ارتوپدي فنی می 

باشد و نحوه ي استقرار آن به دو صورت مستقل و غیرمستقل اسـت. آندسـته از توانبخشـی هایی که در داخل یک 

بیمارستان یا یک درمانگاه باشد، «غیرمستقل» و توانبخشی هایی که بـدون وابسـتگی بـه هیچ مرکز دیگري عمل 

کند «مستقل» نامیده می شود. 

مراکز پرتونگاري: محل انجام آزمایش هاي پرتوشناسی و ارائه ي خدمات پرتونگاري است که صالحیت آن به تائید 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. منظور از پرتونگاري تشخیص و درمان بیماري ها با استفاده 

از انرژي بـه صورت اشـعه اسـت که توسـط پزشـکان متخصص پرتونگاري، تکنسـین هاي پرتونگاري و کارمندان 

تجربی واجد شرایط خاص و داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجام می شود. 

پایگاه تهیه و توزیع انتقال خون: به پایگاهی اطالق می گردد که هم خونگیري می کند و هم آزمایشات غربالگردي 

خون را انجام می دهد. مراکز استان پایگاه منطقهاي انتقال خون می باشند. 
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تعاریف مفاهیم 

تولید برنامه ي رادیویی و تلویزیونی: محصول فرآیندي اسـت که بـا تلفیق تخصصی عناصر محـتوایی و سـاختاري 

پیام و با بهره گیري از منابع الزم، براي ساخت برنامه و به منظور پخش از طریق رادیو، تلوزیون و اینترنت به دسـت 

می آید.  

پخش برنامه ي رادیویی و تلویزیونی: عبارت از شکل نهایی و ارسال شده ي یک برنامه که مخاطب قادر بـه دریافت 

آن از طریق رادیو، تلوزیون و اینترنت را باشد. 

تولید/پخش درون مرزي: تولید/پخش برنامه براي مخاطبینی است که درون مرزهاي جغرافیایی کشور قرار دارند. 

تولید/پخش بـرون مرزي: تولید/پخش بـرنامه بـراي مخاطبـینی اسـت که بــیرون از مرزهاي جغرافیایی کشــور 

قراردارند. 

شبکه ي رادیویی و تلویزیونی: سـاختار سـازمانی اسـت که مجموعه ي فعالیت هاي تولید، تأمین، تنظیم و پخش 

برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی را براساس اهداف و مأموریت هاي تعریف شده و مشخص بر عهده دارد. 

خبر: آگاهی و اطالعی است که درباره ي وقوع یک رویداد مشـخص در زمان و مکان معین، پس از فرایند معلوم بـه 

منظور انتقال به مخاطب شـکل می گیرد. خبـر می تواند بـه شـکل مکتوب، صوتی یا تصویري ارائه شـود و شـامل 

موضوع هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنري، ورزشی و ... می باشد. 

پخش خبـر (رادیویی/تلویزیونی): عبـارت از خبـرهایی اسـت که پس از تهیه، انتخاب، تنظیم و ویرایش از رادیو یا 

تلویزیون پخش می شود. 

سینما: عبارت از هنر، فن و صنعت تولید نمایش فیلم 35 یا 75 میلی متري براي اسـتفاده عموم اسـت و نیز مکانی 

داراي مجوز با ابعاد مناسب و ویژگی هاي ساختمانی، فنی و ایمنی خاص می باشد. 

فیلم: فیلم، نوار سلولوئیدي است که مجموعه تصاویر ضبط شده بر روي آن هنگام نمایش، حرکت را القاء می کند. 
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فیلم سینمایی: مجموعه داستانی بلند و حداقل 75 دقیقه اي است که تصاویر و صداي آن بر روي نوار سـلولوئیدي 

یا مغناطیسی یا دیسک نوري ضبط شده باشـد و صدا و تصویر هماهنگ بـا هم پخش شـود و یا بـصورت پویانمایی 

(انیمیشن) تولید شده باشد. 

مطبوعات: نشریاتی که به طور منظم بـا نام ثابـت، تاریخ و شـماره، بـه صورت اوراق چاپی یا الکترونیکی، در زمینه 

هاي گوناگون سیاسی، اجتماعی، علمی، ورزشی، هنري و سایر موارد، در سطوح مختلف می شوند. 

مطبوعات از نشر ترتیب انتشار به روزانه و غیر روزانه، از نظر محتوا بـه عمومی و تخصصی، از نظر گسـتره توزیع بـه 

محلی، ملی و بین المللی و از نظر مخاطبان بـه عام و خاص (مانند کودکان و نوجوانان، جوانان و زنان) تقسـیم می 

شوند. 

مراکز فرهنگی هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: کتابـخانه هاي وابســته بــه کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان که کلیه فعالیتهاي فرهنگی اعم از کتابخوانی و یادگیري نقاشـی، خط، سـرود و... در آنها انجام 

می گیرد. 

کتابخانه: محلی است که در آن مجموعهاي از کتابهاي خطی و یا چاپی و دیگر موارد مشابه اعم از چاپی، دیداري و 

شنیداري براي مطالعه، تحقیق و مراجعه به طور منظم گردآوري شده باشد. 

بناهاي تاریخی: آثار معماري، عناصر و بناهایی است که جنبـه باسـتانی دارد یا از نظر تاریخی، هنري و علمی واجد 

ارزش می باشد. 

موزه: مؤسســـهاي دائمی و غیرانتفاعی اســـت که بــــه منظور گردآوري، نگهداري، پژوهش، آموزش و نمایش 

دستاوردهاي انسان یا طبیعت فعالیت می کند و درهاي آن به روي عموم مردم باز است. 

کتاب: کتاب نشریهاي غیر ادواري است که اختصاص به موضوعی ویژه دارد و تعداد صفحات آن 48 یا بیشتر است. 

شمارگان(تیراژ): تعداد نسخه هاي چاپ یا تکثیر شده از نشریه در یک نوبت چاپ و انتشار است. 

چاپخانه: به مؤسسـه اي گفته می شـود که در آن عمل تکثیر فرم هاي نوشـتاري و تصویري در شـمارگان و ابـعاد 

متفاوت توسط دستگاه هاي چاپ انجام می شود. 

گردشگر: طبق تعریف سازمان جهانی گردشگري، گردشگر شخصی اسـت که بـه کشـور یا شـهري غیر از محـیط 
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زیست عادي خود براي مدتی که کمتر از 24 ساعت و بیشتر از یک سال نباشد، سفر کند و قصد او از سـفر، تفریح، 

استراحـت، ورزش، دیدار اقـوام و دوسـتان، مأموریت، شـرکت در سـمینار، کنفرانس یا اجالس، مطالعه، مطالعه و 

تحقیق یا فعالیتهاي مذهبی باشد.الزم به ذکر است کسی کشور محل دائمی اقامت خود را به قصد اشتغال، اقـامت 

دائم، پناهندگی، تحصیل و ماموریت در نمایندگی هاي سیاسی خارج از کشور ترك نماید، گردشگر محسوب نمی 

شود. به عبارت دیگر شخص مورد نظر غیرگردشگر محسوب می شود. 
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تعاریف مفاهیم 

شهرداري: مؤسسه اي عمومی، داراي شخصیت حقوقی مستقل که بر اساس قانون شهرداري بـا هدف انجام امور و 

مدیریت شهري، توسط وزارت کشور در نقاط شهري ایجاد و تأسیس می گردد. 

کشتارگاه سنتی: ساختمان بدون تجهیزات صنعتی است که در آن کشتار دام و طیور به منظور تأمین گوشـت تازه 

مورد نیاز جمعیت محلی صورت می گیرد. 

 
کشتارگاه صنعتی: ساختمانی است که در آنجا از تجهیزات و تأسیسات برق و مکانیکی براي کشـتار دام و طیور بـه 

منظور تأمین گوشت تازه مورد نیاز جمعیت محلی صورت می گیرد. 

فضاي سبز شهري: بخشی از فضاي شهري که از انواع گیاهان تحت مدیریت انسانی را تحت پوشش قرار دهد. 

زباله: هرگونه مواد جامد یا نیمه جامد غیر قابـل اسـتفاده که ناشـی از فعالیت هاي اجتماعی و تولیدي خانوادگی، 

کشاورزي و صنعتی باشد و از روند فعالیتهاي مذکور خارج شده باشد زباله نامیده می شـود. مواد مزبـور حـتی اگر 

قابل بازیافت باشد، باز هم در شمول چنین تعریفی قرار می گیرد. 

پارك:کلیه فضاهاي سبز داخل شهرها که به این نام مرسوم است. 

گورستان: محلی است که براي دفن میت مورد استفاده قرار می گیرد. 
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