
 

 

 

 

 

 

 شاخص های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 

 فرمانداری شهرستان ایجرود

8931پاییز   

  



 

 

  

 مقدار واحد شرح

 9281 کیلومتر مربع مساحت

 16669 نفر جمعیت

 %1 درصد نرخ شهرنشینی

 82 نفر در متر مربع تراکم نسبی

 8/11 درصد نرخ مشارکت اقتصادی

 1.6 درصد نرخ بیکاری

 1/57 درصد نرخ باسوادی

  122919 میلیون ریال (1/92/12)تااعتبارات مصوب

 25/2 نفر 9222خانه بهداشت به ازای هر  سرانه تخت فعال بیمارستان

 76 نفر در مدرسه سرانه مدارس دایر کلیه مقاطع

 92 نفر در هر کالس سرانه تعداد کالس دایر در کلیه مقاطع

 91 نفر به ازای معلم معلم در کلیه مقاطع سرانه تعداد دانش آموز به ازای یک نفر

 22 درصد های روستاییسهم راه روستایی آسفالته از کل راه

 72 درصد های هادیدرصد روستاهای برخوردار از اجرای طرح

 واحد 12 واحد تعداد واحدهای صنعتی

 واحد 81 واحد تعداد واحدهای معدنی



 

 9112: مشخصات شهرستان ایجرود بر اساس تقسیمات کشوری سال 8جدول 

 

 درصد(-)نفر9117منتخب بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال : جمعیت وخانوار شهرستان 1جدول

 ه در استانرتب )درصد( سهم از استان استان شهرستان عنوان

 5 66/1 927،5669 16،669 جمعیت

 5 65/1 716261 92752 مرد

 5 67/1 788698 92261 زن

 2 662/2 599،955 1،112 شهری

 6 69/1 166،826 11،199 روستایی

 5 79/1 926،852 99،195 تعداد خانوار

 2 66/2 895،591 162 خانوار شهری

 6 11/1 926852 92،175 خانوار روستایی

   65.1 %1 نرخ شهرنشینی

   1.1 1.8 بعد خانوار

   928 928 نسبت جنسی

   62 82 تراکم نسبی

   26.9 22/2 27-12نرخ رشد ساالنه 

   29/2 -16/2 12-17نرخ رشد ساالنه 
 

 

  

 رتبه در استان سهم از استان استان شهرستان عنوان

 6 %87/2 88966 9281 مساحت)کیلومترمربع(

 1 %7/1 89 8 شهر

 1 %5/99 95 8 بخش

 6 %1/2 62 6 دهستان

 6 %1/5 9927 16 روستا

 7 % 1/5 186 56 روستای دارای سکنه



درصد( -)نفر 7911خانوار شهرستان ایجرود بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال : جمعیت و1جدول   

 عنوان شهرستان استان سهم از استان رتبه در استان

 جمعیت 16669 9275669 1% 5

 مرد 92752 716261 1% 5

 زن 92261 788698 1% 5

 شهری 1112 599955 6/2% 2

 روستایی 11199 166821 1% 6

 تعداد خانوار 99195 189121 7/1% 5

 خانوار شهری 162 895591 6/2% 2

 خانوار روستایی 92175 926852 1/1% 6

 نرخ شهر نشینی 1 1/65 - 2

 بعد خانوار 8/1 1/1 - -

 نسبت جنسی 928 928 - -

 تراکم نسبی 82 65 - -

 27-12نرخ رشد ساالنه  22/2 26/9 - -

 12-17نرخ رشد ساالنه  -16/2 29/2 - -

 

 

 

 

 

 

 



 9112-ثبت احوال

 عنوان شهرستان استان سهم از استان رتبه در استان

 تعداد موالید 656 02621 % 6/3 7

 تعداد فوت شدگان 099 3995 % 5 6

 نسبت موالید به فوت شدگان 29/2 06/3 - 6

 تعداد ازدواج ثبت شده 206 6636 % 3/3 6

 تعداد طالق ثبت شده 66 0606 % 2/3 7

 نسبت ازدواج به طالق 6/6 5/6 - -

 میزان باروری خالص 0107 - - -

 



: وضعیت نیروی کار شهرستان منتخب بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس 5جدول   

 شهرستان ایجرود-  8935و مسکن سال 

 رتبه در استان استان شهرستان شرح

 6 6/12 8/11 نرخ مشارکت اقتصادی

 2 5/16 2/16 نرخ مشارکت اقتصادی شهری

 6 2/69 5/11 نرخ مشارکت اقتصادی روستایی

 6 6/98 6/1 نرخ بیکاری

 8 1/96 1/5 نرخ بیکاری شهری

 9 1/2 1 نرخ بیکاری روستایی

 (12)آمار 26/66 بخش کشاورزیسهم شاغالن 
6/11            

 (1/12: 15)سال 
 

 (12)آمار 89/61 سهم شاغالن بخش صنعت
1/12             

 (9/11: 15)سال 
 

 (12)آمار 21/92 سهم شاغالن بخش خدمات
6/17            

 (6/16: 15)سال 
 

 موجود نیست سهم شاغالن بخش عمومی
 (1/96: 17)سال 

 (6/97: 15)سال 
 

 موجود نیست سهم شاغالن بخش خصوصی
 (9/27: 17)سال 

 (6/26: 15)سال 
 

 9 6/25 6/16 نرخ اشتغال

 8 71/8 8/8 ضریب تکفل شغلی)بار تکفل(

 

  

از رتبه بندی 

بیشترین به 

 کمترین

از رتبه بندی 

کمترین به 

 بیشترین



 

 

 اعتبارات:

 وضعیت تعداد پروژه، اعتبارات مصوب و تخصیص بودجه شهرستان

 (1/92/12)تا تاریخ  )میلیون ریال(9112منتخب سال 

 رتبه در استان سهم از استان شهرستان منتخب استان محل تامین اعتبار شرح

درآمد های  اعتبار مصوب

 عمومی

 122919 89/5 7 

 - - -  سایر منابع

 - - 122919  جمع
درآمدهای  تخصیص

 عمومی

 926625 

 

92 7 

 - -   سایر منابع

 - - 926625  جمع

 - - پروژه 26  تعداد پروژه
 

 

 

 

 

  



 8931های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان ایجرود و مقایسه با استان سال : شاخص7جدول

 بهداشت و درمان 

 نسبت از استان
شهرستان 

 منتخب
 شرح واحد استان

 تعدادکل پزشکان) زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی(  نفر 596 92 8/6%

 عمومی نفر 318 92 7/8%

 متخصص نفر 288 9 7/1%

 دندانپزشک نفر 000 3 7/2%

 دارو ساز نفر 32 1 3%

 پیراپزشک نفر 6665 111 67/3%

- 6/2 هزار نفر0به ازای هر  3/8   سرانه تعداد پزشک 

6/0% 
39 

 هاتعداد تخت مصوب بیمارستان تخت 0980

- 8/0  هاسرانه تخت مصوب بیمارستان به ازای هر هزار نفر 8/0 

 ها تعداد تخت فعال بیمارستان تخت 0969 11 7/1%

- 
1/0  

 هاسرانه تخت فعال بیمارستان به ازای هر هزار نفر 82/0

9% 
11 

 تعداد خانه بهداشت فعال  خانه بهداشت  656

- 11/1 ه ازای هر هزار نفرب 30/0   سرانه خانه بهداشت فعال روستایی 

 تعداد مراکز بهداشت درمانی روستایی مرکز 67 6 9%

- 
8/1  

هزار نفر 01به ازای هر  9/0  سرانه مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

6% 
9 

 تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهر  مرکز 69

- 
8/1  

نفر01به ازای هر  66/1  سرانه مراکز بهداشتی درمانی شهری 

 تعداد آزمایشگاه  آزمایشگاه 76 9 6/2%

- 6/0  آزمایشگاهسرانه تعداد  به ازای هر هزار نفر 0/1 

 تعداد داروخانه داروخانه 026 9 6/0%

- 6/0  سرانه تعداد داروخانه به ازای هر هزار نفر 07/1 

 ای موجودهای اورژانس جادهتعداد پایگه پایگاه 37 2 6/5%

 



 9112های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان ایجرود و مقایسه با استان سال: شاخص5جدول 

 بهزیستی

 از استاننسبت 
شهرستان 

 منتخب
 شرح واحد استان

010% 

801توان بخشی   

000 اجتماعی  

920 

 تعداد کل افراد تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان نفر 83390

 تعداد کل افراد تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان )مرد( نفر 61785 686 0910%

0110% 635 62616 
 کل بهزیستی استان )زن(تعداد کل افراد تحت پوشش اداره  نفر

6127% 651 01527 

تعدا مددجویان مدد جویان دریافت کننده کمک هزینه خدمت توانبشی  نفر
حمایتی مستمر )مستمری بگیران( بر حسب  محل تامین اعتبار 

 )توانبخشی(

7135% 55 631 
تعداد مدد جویان دریافت کنندهه کمک هزینه خدمت توانبخشی حمایتی  نفر

 مستمر)مستمری گیران( برحسب محل تامین اعتبار)روانی مزمن( 

218% 9 321 

تعداد مددجویان دریافت کننده کمک هزینه خدمت توانبخشی حمایتی  نفر
مستمر )مستمری بگیران( بر حسب محل تامین اعتبار )حق پرستاری 

 نخاعی(ضایعه 

3198% 851 20307 
 نفر

 تعداد مددجویان معلول تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان

 تعداد مهد کودک خصوصی شهری مهد 98 0 012%

 تعداد کودک موجود در مهد کودک خصوصی شهری نفر 3875 63 010%

 تعداد مهد کودک خصوصی روستایی)روستا مهد( مهد 61 2 3%

 کودک موجود در مهد کودک خصوصی روستایی تعداد نفر 0666 28 019%

 

 

 

  



 9112های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان ایجرود و مقایسه با استان سال: شاخص5جدول 

 بیمه سالمت 

 شرح واحد استان شهرستان منتخب نسبت از استان

9.5 %  جمعیت کل بیمه شدگان )اصلی و تبعی( بیمه سالمت  نفر 912136 13613 

9 %  بیمه شدگان اصلی بیمه سالمت نفر 323315 3921 

6.1 %  بیمه شدگان تبعی بیمه سالمت نفر 169162 11333 

3.6 %  12%  11%  سهم بیمه شدگان اصلی بیمه سالمت درصد 

3.1 %  21%  63%  سهم بیمه شدگان تبعی بیمه سالمت درصد 

3.1 %  سالمتتعداد کارکنان دولت بیمه شده بیمه  نفر 65333 393 

 بیمه خویش فرمایان بیمه سالمت نفر 39215 3 3

3.9 %  تعداد بیمه روستاییان بیمه سالمت نفر 192123 13931 

3.3 %  بیمه شده سایر اقشار بیمه سالمت  نفر 13136 195 

3.1 %  1%  31%  سهم کارکنان دولت بیمه شده بیمه سالمت  نفر  

3 3 36%  سالمت سهم بیمه خویش فرمایان بیمه درصد 

9.2 %  56%  62%  سهم بیمه روستاییان بیمه سالمت  درصد 

3 3%  9%  سهم سایر اقشار بیمه سالمت  درصد  

 

 

 

 

 

 



 9112 های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان ایجرود و مقایسه با استان سال: شاخص5جدول 

 تامین اجتماعی

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

 %119 6111 655165 نفر جمعیت کل بیمه شدگان)اصلی و تبعی( تامین اجتماعی

 %119 0611 083633 نفر بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی

 0 61 61 درصد سهم بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی

 0 61 61 درصد سهم بیمه شدگان تبعی تامین اجتماعی

 %012 38 3305 نفر  اجتماعیتعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری تامین 

های درمانی )صادره تجدید شده و المثنی( تامین -تعداد دفترچه
 اجتماعی

 %0 781 81111 دفترچه

 %012 562 66827 نفر تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 



 9112 های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان ایجرود و مقایسه با استان سال: شاخص5جدول 

 کمیته امداد

 نسبت از استان
شهرستان 

 منتخب
 شرح واحد استان

 روستاهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره ( دتعدا روستا 926 76 7

 تعداد مددجویان دائمی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( نفر 32396 0365 20/6

 پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(تعداد مددجویان موردی تحت  نفر 21668 0663 06/7

 میلیون ریال 0131111 29201 83/2
کلل مبل  پرداختی بله ملددجویان تحت پوشلللش کمیته امداد امام 

 خمینی )ره(

 تعداد خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( خانوار 8737 69 /56

 پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(تعداد خانوارهای روستای تحت  خانوار 01793 825 66/7

 تعداد حامیان کمیته امداد امام خمینی )ره( نفر 02729 699 5/5

 مبل  کل پرداختی حامیان میلیون ریال 80698 3502 3/6

 

  



 

 9112ایجرود و مقایسه با استان سال  های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان: شاخص5جدول 

 ایثارگرانبنیاد شهید و امور 

 استان واحد شرح
شهرستان 

 منتخب

نسبت از 

 استان

 2170 017 2918 شهید تعداد شهید

 1166 63 9793 جانباز تعداد جانباز

 0112 6 585 آزاده تعداد آزاده

    ایثارگر تعداد ایثارگر

د حیات شهدای زیر نظر بنیاد شهید و امور یهای در قتعداد کل جمعیت خانواده
 ایثارگران

 0151 70 6733 نفر

های در قید حیات جانباز زیر نظر بنیاد شهید و امور تعداد کل جمعیت خانواده
 ایثارگران

 0126 388 30030 نفر

 0166 39 2378 نفر های در قید ایثارگر زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگرانتعداد کل جمعیت خانواده

های تامین مسکن بنیاد شده از کمکمند های شهدای بهرهتعداد جمعیت خانواده
 شهید

 0101 25 2253 نفر

 2165 695 21223 متر مربع مساحت کل گلزارهای شهیدان

 2135 357 05078 متر مربع مساحت گلزارهای شهیدان، بهشازی، احیا و مرت شده 

 

 الزم بذکر است که تمامی آزادگان جانباز بوده ودر آمارجانبازان هم لحاظ شده است.

  



 9112ایجرود و مقایسه با استان سال  های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان: شاخص5جدول 

 آموزش و پرورش

 نسبت از استان
شهرستان 

 منتخب
 شرح واحد استان

 98-99نرخ باسوادی در سال تحصیلی  درصد  3/21 1/21

 98-99تحصیلی سال تحصیلی تعداد مدارس فیزیکی کلیه مقاطع و دوره های  مدرسه 2262 138 16/6

 98-99تعداد مدارس دایر کلیه مقاطع و دوره های تحصیلی سال تحصیلی  مدرسه 9192 132 2/1

2 112 1208 
 تعداد کل مدارس دولتی مدرسه

8/9 90 212 
 تعداد کل مدارس غیر دولتی  مدرسه

1/3 6932 128110 
 نفر

-99سال تحصیلی -مختلف تحصیلی تعداد کل دانش اموزان کلیه مقاطع و دوره های 
98 

 98-99تعداد کل دانش آموزان پسر کلیه مقاطع و دوره های مختلف تحصیلی  نفر 103126 3920 9/3

1/3 9262 21261 
 نفر

تعدادکل دانش آموزان دختر کلیه مقاطع و دوره های مختلف تحصیلی سال تحصیلی 
99-98 

1/3 3639 101261 
 در دوره ابتدایی تعداد کل دانش آموزان نفر

1/3 1869 11199 
 تعداد کل دانش آموزان پسر ابتدایی نفر

1/3 1220 11119 
 تعداد کل دانش آموزان دختر ابتدایی نفر

1/3 1312 11131 
 تعداد کل دانش آموزان  در دوره متوسطه اول نفر

3 621 93001 
 تعداد کل دانش آموزان پسردر دوره متوسطه اول نفر

1/3 618 91133 
 تعدادکل دانش آموزان دختر در دوره متوسطه اول نفر

9/9 139 93626 
 نظری -کل دانش آموزان در دوره دوم متوسطه دتعدا نفر

6/9 982 11923 
 کل دانش آموزان پسر در دوره دوم متوسطه نظری دتعدا نفر

9 913 19383 
 تعدا کل دانش آموزان  دختردر دوره دوم متوسطه نظری نفر

 تعداد کل دانش آموزان در دوره متوسطه فنی حرفه ای نفر 1133 --- 2/1

2 --- 3110 

 

 نفر
 تعداد کل دانش آموزان  پسر در دوره متوسطه فنی حرفه ای



 تعداد کل دانش اموزان دختردر دوره متوسطه فنی حرفه ای نفر 9093 --- 0

 کار و دانشتعداد کل دانش آموزان در دوره متوسطه  نفر 6161 122 3

 تعداد کل دانش آموزان  پسردر دوره متوسطه کار و دانش نفر 1121 118 6/3

 

 آموزش و پرورش

 استان ازنسبت 
شهرستان 

 منتخب
 شرح واحد استان

1/9 32 1862 
 تعداد کل دانش آموزان دختردر دوره متوسطه کار و دانش نفر

 تعداد کل دانش آموزان استثنایی   نفر 1003 11 1/1

 تعداد کل دانش آموزان پسر استثنایی نفر 613 10 6/1

3/1 1 320 
 تعداد کل دانش آموزان دختراستثنایی نفر

 تعداد کالس های دایر در کلیه دوره ها کالس 8911 311 1/1

 تعداد کالس های دایر در دوره ابتدایی کالس 1628 909 3/1

9/18 29 121 
 متوسطه اولتعداد کالس های دایر در دوره  کالس

3/1 30 1093 
 تعداد کالس های دایر در دوره متوسطه دوم نظری کالس

2/1 --- 981 
 تعداد کالس های دایر در دوره متوسطه دوم فنی حرفه ای کالس

1 11 361 
 تعداد کالس های دایر در دوره متوسطه دوم کار و دانش کالس

1/1 9 136 
 مدارس استثناییتعداد کالس های دایر در کلیه دوره  کالس

0 310 2908 
 تعداد کالس کالبدی در کلیه دوره ها کالس

6/3 183 3820 
 تعداد کالس کالبدی در دوره ابتدایی کالس

1/1 80 1186 
 تعداد کالس کالبدی در دوره متوسطه اول کالس

1/1 33 231 
 تعداد کالس کالبدی در دوره متوسطه دوم نظری کالس

8/1 --- 160 
 کالس کالبدی در دوره متوسطه دوم فنی حرفه ای تعداد کالس



2/1 19 
 تعداد کالس کالبدی در دوره متوسطه دوم کار و دانش کالس 331

1/1 9 
 تعداد کالس کالبدی در کلیه دوره ها ی مدارس استثنایی نفر 066

 تعداد معلم در کلیه دوره ها نفر 8337 311 1/1

 ابتدایی تعداد معلم در دوره نفر 3580 123 8/1

 تعداد معلم در دوره اول متوسطه نفر 2266 110 2/1

8/9 32 
 تعداد معلم در دوره دوم متوسطه نظری نفر 0615

 آموزش و پرورش

 استان ازنسبت 
شهرستان 

 منتخب
 شرح واحد استان

 تعداد معلم در دوره دوم متوسطه فنی حرفه ای نفر 657 --- 0

 دوره دوم متوسطه کار و دانشتعداد معلم در  نفر 616 12 9/1

 تعداد معلم در  کلیه دوره های مدارس استثنایی نفر 222 1 3/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8931 ایجرود و مقایسه با استان سال های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان: شاخص7جدول 

 نوسازی مدارس

 استان ازنسبت 
شهرستان 

 منتخب
 شرح واحد استان

 مساحت کل فضاهای آموزشی متر مربع 696063 98231 612%

 مساحت فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی متر مربع 255066 11236 612%

 مساحت فضاهای آموزشی مقطع اول متوسطه  متر مربع 070895 6821 611%

 مساحت فضاهای آموزشی مقطع دوم متوسطه متر مربع 071156 1211 219%

مربعمتر  66668 1181 018%  مساحت فضاهای آموزشی مقطع هنرستان 

 مساحت فضاهای آموزشی مقطع استثنایی متر مربع 03826 0 111%

 مساحت فضاهای آموزشی مقطع سایر متر مربع 26609 0 111%

 کل فضاهای آموزشی تخریبی  متر مربع 016128 211 117%

 ابتداییفضاهای آموزشی تخریبی مقطع  متر مربع 58161 211 013%

 فضاهای آموزشی تخریبی مقطع اول متوسطه متر مربع 21216 0 111%

 فضاهای آموزشی تخریبی مقطع دوم متوسطه متر مربع 00629 0 111%

 فضاهای آموزشی تخریبی مقطع هنرستان متر مربع 6661 0 111%

 فضاهای آموزشی تخریبی مقطع استثنایی متر مربع 5015 0 111%

 مساحت فضاهای آموزشی سایر متر مربع 6367 0 111%

 

 

 

 

 

  



 9112ایجرود و مقایسه با استان سال  های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان: شاخص5جدول 

 امور فرهنگی ورزشی

 کتابخانه های عمومی

 استان واحد شرح
شهرستان 

 منتخب
 نسبت از استان

کل کتابخانه های عمومی تعداد کتاب کتابخانه های عمومی تحت نظارت اداره 

 استان
 513 70611 0353511 جلد

سرانه کتاب کتابخانه های عمومی تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی 

 استان
 056 0195 0128 به ازای هرنفر

متوسط جمعیت مراجعه کنندگان به کتابخانه های تحت نظارت اداره کل 

 کتابخانه های عمومی استان در ماه
 217 6666 265211 نفر

 - 1 3 باب تعداد کتابخانه های عمومی سیار در سطح استان

 613 6 96 کتابخانه تعداد کتابخانه های عمومی تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان

سرانه کتابخانه های عمومی تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی 

 استان

به ازای هر 

 نفر01111
1190 0166 081 

 

  



 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح ردیف

1 

تعداد موزه های تحت نظارت اداره کل 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 0 0 2 موزه

9 
تعداد بازدید کننده از موزه ها و 

 بناهای تاریخی
 0 0 0 نفر

3 

تعداد مناطق ویژه گردشگری تحت 

فرهنگی،صنایع نظارت اداره کل میراث 

 دستی وگردشگری

 % 90 3 11 منطقه

1 

تعداد کل مراکز اقامتی زیر نظر اداره 

میراث فرهنگی،صنایع دستی کل 

)هتل،هتل وگردشگری

 آپارتمان،مهمانپذیروخانه مسافر(

 % 1/91 11 61 مرکز

 % 1/1 1 28 اثر تعداد جاذبه های گردشگری 1

 % 6/2 30 323 نفر شب تعداد مسافران اقامتی 6

2 
تعداد مجوز کارگاهی صنایع دستی 

 صادر شده
 % 2/11 10 318 مجوز

 % 2/16 2 19 رشته تعداد رشته های صنایع دستی رایج 8

 % 1/12 6 31 نمایشگاه تعداد برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی 2

 % 3/13 9 11 منطقه روستاهای هدف گردشگری 10
 

 

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

 - - هزار هکتار 261 هکتار مساحت مناطق چهارگانه تحت نظارت محیط زیست

 - - 3 منطقه تعداد کل مناطق چهارگانه تحت نظارت محیط زیست 

 - - 258111 هکتار مساحت مناطق شکار ممنوع تحت نظارت محیط زیست 

 - - 3 منطقه تعداد مناطق شکار ممنوع تحت نظارت محیط زیست

 - - درصد 00 درصد سهم مناطق چهار گانه نسبت به کل مساحت استان

 - - 3 مرکز تعداد مراکز پایش آلودگی هوا

 - - 3 ایسگاه تعدادایسگاههای سنجش آلودگی هوا

 - - 3 شهر تعداد شهر های دارای تصفیه خانه فاضالب

 - - 5 شهر تعداد شهر های دارای شبکه جمع آوری فاضالب



 

 

 

(21شاخص های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی) منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ایجرود سال  

 

  

از استان نسبت  شرح واحد استان شهرستان منتخب)ایجرود( 

1/5 %  هکتار 9.825.568 22618 
 مساحت کل عرصه های طبیعی

 هکتار 51915 2 2
 مساحت کل جنگل های طبیعی

 2 %  
 

2/9612  92112 
 هکتار

  مساحت کل جنگل های در دست کاشت

92% ) در حال احداث( 9   پارک 99 
 تعدادپارک های جنگلی

6/1 %  هکتار 782686 79889 
 مساحت کل حوزه های آبخیز 

92 %  هکتار 9266122 926522 
 مساحت کل حوزه های آبخیز دارای سد

 هکتار 2 2 2
 مساحت کل حوزه های آبخیز مرزی

 6/2 %  هکتار 168727 19625 
 وسعت کل مناطق سیل خیز)اصلی(

 8/6 %  راس 586225 12556 
 میزان دام مازاد بر ظرفیت مراتع

7/1 %  میلیون ریال 122218 16222 
 میزان سرمایه گذاری در زمینه حفاظت آبخیزها

2261/2 %  2.9 82/81  هکتار 
 مساحت جنگل کاری در هر صد کیلومترمربع

2/5 %  هکتار 9.915.262 21619 
 وسعت مراتع

7/5 %  هکتار 862668 92265 
 وسعت مراتع متراکم

2/5 %  هکتار 687122 11681 
 وسعت مراتع نیمه متراکم 

2 %  هکتار 659192 15162 
 وسعت مراتع کم تراکم

 هکتار صفر صفر صفر
 وسعت بیابان

  

 



 8931سال  - های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان: شاخص7جدول 

 نسبت از استان )درصد( شهرستان ایجرود استان واحد شرح

 1 1 6 مجتمع ایهای گلخانهتعداد مجتمع

 2/0 9/0 38/061 هکتار میزان توسعه سطح زیرکشت گلخانه

 003 26/2 98/0 اسب بخار بر هکتار ضریب مکانیزاسیون محصوالت کشاورزی

 3 85 2851 هکتار توسعه آبیاری نوین و تحت فشار

 6/6 33 753 مرکز تعداد مراکز پرورش ماهی

 713 0166 06206 تن میزان تولید گوشت قرمز

 7/00 6078 52736 تن میزان تولید گوشت مرغ و طیور

 29/2 281 02076 تن میزان تولید تخم مرغ

 87/2 9/31 0176 تن میزان تولید عسل

 5/1 3 622 گاوداری تعداد گاوداریهای شیری صنعتی

 78/2 326 00711 رأس ظرفیت اسمی گاوداریهای شیری صنعتی

 67/2 8 299 گاوداری تعداد گاوداریهای پرواری صنعتی

 7/02 821 6665 رأس ظرفیت اسمی گاوداریهای پرواری صنعتی

 1 1 017 واحد تعداد پرواربندی گوسفند صنعتی

 1 1 9271 رأس ظرفیت اسمی پرواربندی گوسفند صنعتی

تعداد مرغداری گوشتی دارای پروانه بهره 
 برداری

 2/02 29 238 مرغداری

تعداد مرغداری تخم گذار دارای پروانه بهره 
 برداری

 1 1 07 مرغداری

 1 1 05 واحد تعداد واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی

 1 1 2 واحد تعداد واحدهای پرورش مرغ مادر تخمگذار

 0212 03 017 واحد تعداد واحدهای جمع آوری شیر

 1 1 3 کارخانه تعداد کارخانه تولید فرآورده های لبنی 

تعداد کارخانه و کارگاه تولید خوراک دام و 
 طیور

 25 0 6 کارخانه و کارگاه

 1 1 0 کشتارگاه تعداد کشتارگاه دام

 1 1 3 کشتارگاه تعداد کشتارگاه طیور

ظرفیت اسمی مرغداری تخمگذار دارای پروانه 
 بهره برداری 

 1 1 895 هزار قطعه

ظرفیت اسمی مرغداری گوشتی دارای پروانه 
 بهره برداری

 2/01 695 6803 هزار قطعه



ظرفیت اسمی واحدهای پرورش مرغ مادر 
 گوشتی

 1 1 902 هزار قطعه

ظرفیت اسمی واحدهای پرورش مرغ مادر 
 تخمگذار

 1 1 013 قطعههزار 

 0/0 5/52 6655 تن در روز ظرفیت اسمی واحدهای جمع آوری شیر

 1 1 066 هزار تن در سال ظرفیت اسمی کارخانه تولید فراورده های لبنی

ظرفیت اسمی کارخانه و کارگاه تولید خوراک 
 دام و طیور

 1 1 * هزار تن در سال

 1 1 * هزار تن در سال ظرفیت اسمی کشتارگاه دام

 1 1 6803 هزار تن در سال ظرفیت اسمی کشتارگاه طیور

 2/8 97/60 57/500 هزار هکتار کل سطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی

 5/5 65/6 53/81 هزار هکتار کل سطح زیر کشت محصوالت باغی

کل سطح زیر کشت محصوالت زراعی )آب و 
 دیم(

 7/8 52/37 16/630 هزار هکتار

 2/3 68/3 71/019 هزار هکتار محصوالت زراعی آبیکل سطح زیر کشت 

 6/01 16/36 36/320 هزار هکتار کل سطح زیر کشت محصوالت زراعی دیم

 6/6 67/011 62/2267 هزار تن کل میزان تولید محصوالت باغی و زراعی

 7/3 52/6 86/077 هزار تن کل میزان تولید محصوالت باغی

 69/6 95/93 78/2189 هزار تن کل میزان تولید محصوالت زراعی

 69/6 28/63 36/0623 هزار تن کل میزان تولید محصوالت آبی

 87/01 69/51 62/666 هزار تن کل میزان تولید محصوالت دیم

 8/06 39/88 8/525 هزار هکتار کل مساحت زمینهای قابل کشت )آبی و دیم(

 39/5 63/01 39/093 هزار هکتار مساحت زمینهای قابل کشت آبی

 65/23 96/77 60/332 هزار هکتار مساحت زمینهای قابل کشت دیم

 08/9 97/23 21/260 تن میزان تولیدات دام، طیور و آبزیان

 

 

 جود نمی باشد.اطالعات مو*

  



 

 9112شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان منتخب ایجرود در سال 

 مقدار واحد شرح
 56 نفر در هر مدرسه کلیه مقاطعسرانه مدارس دایر در 

 08 نفر در هر کالس سرانه تعداد کالس دایر در کلیه مقاطع

 03 نفر به ازای هر معلم سرانه تعداد دانش آموز به ازای یک نفر معلم در کلیه مقاطع

 

 

 

 0398ایجرود و مقایسه با استان سال  های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان: شاخص7جدول 

 

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

تعداد کتابخانه های عمومی تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )کانون مساجد شهری و 

 روستایی(
 1 1 57 کتابخانه

سرانه کتابخانه های عمومی تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)کانون مساجد شهری و 

 روستایی(
 1 1 111111539 نفر به کتابخانه

تعداد کتب کتابخانه های عمومی تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)کانون مساجد شهری و 

 روستایی(
 1 1 38111 جلد

 و شهری مساجد کانون)اسالمی ارشاد و سرانه کتب کتابخانه های عمومی تحت نظارت فرهنگ

 (روستایی

به ازای هر 

 1 1 3159 نفر011

 

 کتابخانه های عمومی

 استان واحد شرح
شهرستان 

 منتخب
 نسبت از استان

 6.1 6 16 کتابخانه تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان تعداد کتابخانه های عمومی

 سرانه کتابخانه های عمومی تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان
 هر ازای به

 نفر01111

2.19 9.66 922 



 

 9112ایجرود و مقایسه با استان سال  اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای اقتصادی ، : شاخص5جدول 

 فرهنگ و ارشاد

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

متوسط جمعیت مراجعه کنندگان به کتابخانه های تحت نظارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی در ماه)کانون مساجد  شهری و روستایی(
 1 1 51 نفر

 1 1 7 مجتمع فرهنگی و هنریتعداد مجتمع های 

 1 1 06681 متر مربع زیربنای مجتمع های فرهنگی و هنری

 1 1 05177 متر مربع به هزار نفر سرانه زیربنای مجتمع های فرهنگی و هنری

 1 1 *6 سالن تعداد سالن سینما فعال

 1 1 0612 صندلی گنجایش سالن های سینما فعال

 1 1 *6 سالن تعداد سالن سینما

 1 1 0612 صندلی گنجایش سالن های سینما

 1 1 11112 به ازای هر هزار نفر سرانه سالن های سینما

 1 1 03216 هزار نفر011به ازای هر  هزار نفر جمعیت011سرانه صندلی سینما به ازای هر 

 1 1 02887 نفر متوسط تعداد تماشاگران سینما در ماه

 1 1 7 سالن تعداد سالن نمایش

 1 1 2058 صندلی گنجایش سالن های نمایش

شهرستان ایجرود فاقد کتابخانه تحت نظارت اداره فرهنگ ارشاد است. و در کانون مساجد شهری و روستایی نیز فاقد مجتمع فرهنگی و 

 باشد.هنری و سالن سینما و نمایش می

 الزم به توضیح می باشد سینمای ابهر و خدابنده به ضورت سینما سیار می باشند. *



 9112سال -: شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان ایجرود و مقایسه با استان5جدول 

 اوقاف و امور خیریه

 شرح واحد استان شهرستان منتخب نسبت از استان

 تعداد مساجد مسجد 0638 85 5191

 مساحت مساجد متر مربع متر تقریبی575111 متر تقریبی 36111 6118

 

نرهنگی شهرستان و مقایسه با استا: شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و ف 5جدول   

2911سال                                                                                           

 

 نسبت از استان

 

 

منتخبشهرستان   
 

 استان
 

 واحد
 

 شرح

 

                                                           
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 
 

مرکز)سیار قره پشتلو در  31
 دست افتتاح(

 مرکز
تعداد کل مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان

 
مرکز 0 مرکز 07   مرکز 

پرورش فکری کودکان و  تعداد مراکز کانون
 نوجوانان )ثابت(

 
مرکز 02 ------  مرکز 

تعداد مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 
 نوجوانان )سیار(

 
مرکز 0 -----  مرکز 

تعداد مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 
 نوجوانان ) پستی(

 
 جلد 067203 9377

تعداد کل کتب موجود در مراکز کانون پرورش 
کودکان و نوجوانانفکری   

 
 جلد 023796 ------

تعداد کتب موجود در مراکز کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان )ثابت(

 
 جلد 37662 -----

تعداد کتب موجود در مراکز کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان )سیار(

 
 جلد 5755 -----

تعداد کتب کانون پرورش فکری کودکان و 
 نوجوانان)پستی(

 



 8931سال -: شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان ایجرود و مقایسه با استان7جدول 

 ورزش و جوانان

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح
مین ، زتعداد کل اماکن ورزشی )استخر ، استادیوم فوتبال ، سالن ورزشی

 و باشگاه خصوصی( فوتبال خاکی، چمن مصنوعی
 3/5 06 261 فضا

  8/5 8 037 فضا تعداد فضاهای ورزشی روباز

  8/6 6 023 فضا تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده

 ،مساحت کل اماکن ورزشی )استخر ، استادیوم فوتبال ، سالن ورزشی
 و باشگاه خصوصی( زمین خاکی، جمن مصنوعی

  2/6 66682 751171 مترمربع

  26/6 39686 633283 مترمربع ورزشی روبازمساحت فضاهای 

 7 3611 50151 مترمربع مساحت تحت نظارت اداره کل ورزش و جوانان

 - - - مترمربع مساحت فضاهای ورزشی روباز تحت نظارت بخش خصوصی

 00 3611 32551 مترمربع مساحت فضاهای ورزشی روباز تحت نظارت بخش دولتی

 8/5 6796 006787 مترمربع مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده

    مترمربع مساحت تحت نظارت اداره کل ورزش و جوانان

    مترمربع مساحت فضاهای ورزشی روباز تحت نظارت بخش خصوصی )باشگاه(

    مترمربع مساحت تحت نظارت بخش دولتی )بقیه ارگانها(

    نفر تعداد ورزشکاران فعال  )سازمان نیافته( مرد

    نفر ورزشکاران فعال  )سازمان نیافته( زنتعداد 

    نفر تعداد ورزشکاران فعال  )سازمان یافته( مرد

    نفر تعداد ورزشکاران فعال  )سازمان یافته( زن

    نفر تعداد مربی ورزش مرد

    نفر تعداد مربی ورزش زن

    نفر تعداد داور مرد

    نفر تعداد داور زن

و سرانه فضاهای ورزشی مطابق دستورالعمل وزارتخانه باشگاههای خصوصی استیجاری جزو آمار محسوب نمی گردد و معموال در محاسبه مساحت  *

 به صورت شاخص مستقل محاسبه می گردد.

ترمربع/ م الزم به توضیح است شاخص مقایسه ای استاندارد وزارتخانه در فضاهای ورزشی سرانه بر اساس مساحت و نفر می باشد)مساحت بر حسب *

 جمعیت(



: شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان 5جدول   

 

 

 

 

شهرستان  نسبت از استان

 منتخب

 استان زنجان

 

 شرح واحد

 طول راه فرعی آسفالته عریض کیلومتر 365 1 1

 طول راه فرعی آسفالته درجه یک کیلومتر 675 1 1

فرعی آسفالته درجه دوطول راه  کیلومتر 6016 1 1  

طول سایر راههای آسفالته ) طول راه  کیلومتر 653185 7516 06165
 اصلی(

 طول کل راه فرعی شنی کیلومتر - - -

 طول  سایر راههای شنی کیلومتر - - -

نسبت طول راه های فرعی احداث شده به  درصد - - -
 شبکه مصوب

روستاییجمع راه های  کیلومتر 6133 36315 8150  

 طول راه های روستایی آسفالته کیلومتر 319215 30119 01115

 طول راه های روستایی شنی کیلومتر 60817 918 2136

 طول سایر راههای روستایی کیلومتر 52018 2218 6136

طول راه های روستایی آسفالته نیازمند به  کیلومتر 0711 91 5129
 اصالح و بازسازی

سهم راه های روستایی آسفالته از کل راه  درصد 76167 91151 -
 های روستایی

 طول راه های همسنگ کیلومتر 01756187 93615 8171

 طول راه های همسنگ شهری کیلومتر 6156112 288 7101

 طول راه های همسنگ روستایی کیلومتر 6712185 66815 9167

 تعداد نقاط حادثه خیز نقطه 015 06 03133



 9112: شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان سل  5جدول شماره 

 

 

 

شهرستان  نسبت از استان

 منتخب

 استان

 زنجان 

 شرح واحد

به علت نبود پایانه مسافربری و عدم 
 دریافت صورت وضعیت نامعلوم

 3781111 ایجرود
تعداد مسافر جابه جا شده در سفرهای درون  مسافر

استانی توسط انواع وسایل نقلیه مسافربری 
 جاده ای

به علت نبود پایانه مسافربری و عدم 
 دریافت صورت وضعیت نامعلوم

 711111 ایجرود
 تعداد سفر برون استانی سفر

به علت نبود پایانه مسافربری و عدم 
 دریافت صورت وضعیت نامعلوم

 821111 ایجرود
 تعداد سفر درون استانی سفر

نبود پایانه مسافربری و عدم  به علت
 دریافت صورت وضعیت نامعلوم

 6011111 ایجرود

تعداد مسافر جابه جا شده در سفرهای برون  مسافر
استانی توسط انواع وسایل نقلیه مسافربری 

 جاده ای

09%  3361605 017681733 

وزن بار جابه جا شده درون استانی توسط  تن
بر حسب  وسایل نقلیه باری عمومی و جاده ای

 شهرستان مبدا

5/06%  5911678 611701371 

وزن بار جابه جا شده برون استانی توسط  تن
وسایل نقلیه باری عمومی و جاده ای بر حسب 

 شهرستان مبدا

 حمل و نقل بین المللی

تعداد تردد وسایل نقلیه باری حامل کاال بر  دستگاه -  
 اساس نوع عبور کاال )ترانزیت (

باروسایل نقلیه باری حامل کاال بر اساس وزن  تن -  
 نوع عبور کاال )ترانزیت (

تعداد تردد وسایل نقلیه باری حامل کاال بر  دستگاه 086  
 اساس نوع عبور کاال )صادرات  (

وزن باروسایل نقلیه باری حامل کاال بر اساس  تن 6672  
 نوع عبور کاال ) صادرات  (

نقلیه باری حامل کاال بر تعداد تردد وسایل  دستگاه -  
 اساس نوع عبور کاال )واردات (

 
 
 

وزن باروسایل نقلیه باری حامل کاال بر اساس  تن - 
 نوع عبور کاال)واردات (



 9112: شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان سل  5جدول شماره 

 استاننسبت از  شهرستان منتخب استان واحد شرح

%815 76 896 آبادی تعداد روستاهای برخوردار از برق   

0017% 06390 023236 مشترک تعداد انشعاب های خانگی روستایی   

%0119 05739 066257 مشترک تعداد کل مشترکین روستایی  

%0017 06390 023236 مشترک خانگی  

%7 350 6996 مشترک کشاورزی  

%512 58 0003 مشترک صنعتی  

%619 503 01501 مشترک تجاری  

%917 626 6616 مشترک عمومی  

%02 017 896 مشترک روشنایی معابر  

%610 38082 631516 مگاوات ساعت میزان  کل برق مصرفی روستایی  

%0110 03807 036513 مگاوات ساعت خانگی  

%616 00569 269713 مگاوات ساعت کشاورزی  

%617 9370 098325 مگاوات ساعت صنعتی  

%319 866 20999 مگاوات ساعت تجاری  

%617 0225 08080 مگاوات ساعت عمومی  

%23 0335 5796 مگاوات ساعت روشنایی معابر  

 

 

 

 

 

 

 



 9112: شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان سال 5جدول شماره 

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

28/713 مگاوات ساعت  ظرفیت کل موسسات تابع وزارت نیرو   متعلق به برق منطقه ای 1 

82/565 مگاوات ساعت ظرفیت عملی   متعلق به برق منطقه ای 1 

28/713 مگاوات ساعت ظرفیت اسمی   متعلق به برق منطقه ای 1 

8/699 مگاوات ساعت  حداکثر قدرت برق تولید شده  ای متعلق به برق منطقه 1   

8/2626185 مگاوات ساعت میزان برق تولیدی   متعلق به برق منطقه ای 1 

0/2608621 مگاوات ساعت میزان برق تولیدی گازی   متعلق به برق منطقه ای 1 

 متعلق به برق منطقه ای 1 1 مگاوات ساعت میزان برق تولیدی سیکل ترکیبی

برق منطقه ای متعلق به 1 1 مگاوات ساعت میزان برق تولیدی بخاری   

760/5665 مگاوات ساعت میزان برق تولیدی سایر ) بادی و خورشیدی (  متعلق به برق منطقه ای 1 

کیلو 611طول انواع خطوط انتقال نیروی برق 
5/060 کیلومتر ولت  متعلق به برق منطقه ای 05 

5/701 کیلومتر کیلو ولت 231خطوط انتقال نیروی برق طول منطقه ایمتعلق به برق  1   

 

 

 

  



  

 

 

 استان واحد شرح ردیف
شهرستان 

 ایجرود

نسبت از 

 استان

  شهر تعداد شهرهای گازرسانی شده 9

  روستا تعداد روستاهای گازرسانی شده 8

  مشترک تعداد مشترکین 1

  مشترک مشترک شهری 6

  مشترک مشترک روستایی 7

  خانوار خانوار روستایی برخوردار از گاز 6

  مورد جمع کل انشعاب نصب شده شهری و روستایی 5

2 
جمع کل انشعاب نصب شده خانگی و تجاری 

 شهری و روستایی
  مورد

1 
 جمع کل انشعاب نصب شده صنعتی شهری و

 روستایی
  مورد

  مورد جمع کل انشعاب نصب شده شهری 92

  مورد انشعاب نصب شده خانگی و تجاری 99

  مورد انشعاب نصب شده صنعتی 98

91 
 جمع کل انشعاب نصب شده روستایی

 
  مورد

96 
 تجاریانشعاب نصب شده خانگی و 

 
  مورد

  مورد انشعاب نصب شده صنعتی 97

96 
تعداد کل مصرف کنندگان از گاز طبیعی شهری و 

 روستایی
  مورد

  مورد خانگی 95



 

 

  

 

  

 استان واحد شرح ردیف
شهرستان 

 ایجرود

نسبت از 

 استان

  مکعبهزار متر  خانگی  

هزار متر مکعب سی ان جی  

هزار متر مکعب صنعتی  

 هزار متر مکعب عمومی  

هزار متر مکعب نیروگاه  


تعداد کل مصرف کنندگان از 

 گاز طبیعی روستایی
  واحد

واحد خانگی  

واحد سی ان جی  

واحد صنعتی  

 واحد عمومی  

واحد نیروگاه  

هزار متر مکعب کل میزان مصرف گاز روستایی  

هزار متر مکعب خانگی  

مکعب هزار متر سی ان جی  

هزار متر مکعب صنعتی  



 9112شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان سال :  5جدول 

  

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح
کل میزان مصرف آب 

 شهری
22/0 522 20405 هزار متر مکعب  

44/0 516 45622 مکعبهزار متر  خانگی  

14/6 61 444 هزار متر مکعب تجاری  

 0 0 25 هزار متر مکعب صنعتی
 سایر موراد

 
 0 0 2274 هزار متر مکعب

جمعیت شهری دارای 

شبکه آب آشامیدنی 

 سالم

42/0 5512 240725 نفر  

65/0 1206 554255 فقره تعداد انشعابات شهری  

46/0 515 62545 هزار متر مکعب حجم آب تولیدی  

22/0 522 20405 هزار متر مکعب حجم آب فروخته شده  
نسبت آب فروخته شده 

 به آب تولیدی
5/52 درصد  2/11  62/0  

میزان هدر رفت آب 

 تولیدی شهری
5/52 درصد  2/11  62/0  

52/1 162 هزار متر مکعب حجم مخازن آب شهری  22/0  

تعداد خانوارهای شهری 

دارای سیستم فاضالب 

 شهری

 0 0 76752 خانوار

تعداد انشعابات فاضالب 

 شهری
04/0 55 65562 فقره  

طول شبکه جمع آوری 

 فاضالب شهری
1/12 201 کیلومتر  41/5  



  (9115شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان )آمار سال 

 9112شهرستان ایجرود و مقایسه با استان سال :   شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

 % 97/99 8.992 92.121 هزار متر مکعب کل میزان مصرف آب روستایی

 % 61/92 9.189 95.177 هزار متر مکعب خانگی

 %72/1 8 75 هزار متر مکعب تجاری

 %19/5 1 69 هزار متر مکعب صنعتی

 %79/82 918 116 هزار متر مکعب سایر موراد

 % 15/92 19.598 127.768 نفر جمعیت روستایی دارای شبکه آب آشامیدنی سالم

 % 62/99 98.865 926.615 فقره تعداد انشعابات روستایی

 % 66/91 6.761 16.222 هزار متر مکعب حجم آب تولیدی

 % 97/99 8.992 92.121 هزار متر مکعب حجم آب فروخته شده

 % 81/6 17/66 27/77 درصد نسبت آب فروخته شده به آب تولیدی

 % 89/5 67/71 97/66 درصد میزان هدر رفت آب تولیدی روستایی

 % 51/1 71/2 87/22 هزار متر مکعب حجم مخازن آب روستایی

 2 2 2 خانوار تعداد خانوارهای روستایی دارای سیستم فاضالب روستایی

 2 2 2 فقره تعداد انشعابات فاضالب روستایی

 2 2  کیلومتر طول شبکه جمع آوری فاضالب روستایی



 شرح واحد استان شهرستان منتخب نسبت از استان

 عمومی هزار متر مکعب   

 نیروگاه هزار متر مکعب   

 پست

7%  تعداد کل واحدهای پستی دفتر 11 1 

7%  تعداد واحدهای پستی شهری دفتر 11 1 

روستاییتعداد واحدهای پستی  دفتر 0 0 0  

 تعداد دفاتر پستی روستایی غیرفعال دفتر 0 0 0

1%  تعداد دفاتر پیشخوان دولت دفتر 26 1 

16%  تعداد نمایندگی مستقل روستایی دفتر 616 62 

را نیز شامل  ICT)اطالعات دفاتر 
 می شود(

6%  تعداد مرسوالت صادر شده مرسوله 1207161 70017 

 مخابرات

 77%  7256%  نفوذ تلن ثابت شهریضریب  درصد 

 110%  110%  ضریب نفوذ تلفن همراه شهری درصد 

 62%  17%  ضریب نفوذ اینترنت شهری درصد 

 61%  6152%  ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی درصد 

 1%  11%  ضریب نفوذ اینترنت روستایی درصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9112استان سال شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با 

 

 9112:  شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان سال 5جدول 

 حلب( تلفیق شهرداری های زرین آباد وشهرستان ایجرود، )شهرداری های 

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

 1166/1 3331 700077 نفر 0395شهرستان ایجرود سرشماری سال جمعیت شهری 
 

رقم کل بودجه مصوب شهرداری های شهرستان ایجرود 
 0398سال 

 119/1 50639 5690358 میلیون ریال

 0398سرانه بودجه هر شهروند در کل شهرستان ایجرود
 93/0 667/05 8 میلیون ریال به نفر

شلهرداریهای شهرستان هزینه های جاری از کل بودجه 
 0398ایجرود

 32162 2927066 میلیون ریال
10/1 
 

هزینه های عمرانی از کل بودجه شهرداریهای شهرستان 
 0398ایجرود

 117/1 09397 2766202 میلیون ریال

سلللهم هزینله های جاری از کل بودجه شلللهرداریهای  
 0398ایجرود

 20/0 62 50 درصد

بودجه شللهرداری های سلهم هزینه های عمرانی از کل 
 0398شهرستان ایجرود

 77/1 38 69 درصد

  .تدوین گردیده است شهرداری های زرین آباد وحلب تهیه و 0398جدول فوق براساس بودجه مصوب سال -0

 کل کشور می باشد . 0395استناد جمعیت شهری براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال -2

 ساماندهی کالبدی روستا

 نسبت از استان شهرستان منتخب استان واحد شرح

تعداد روستاهای دارای مطالعات طرح 

 هادی
% 6/3 69 296 روستا  

تعداد روستاهای دارای اجرای طرح 

 هادی

% 2/5 12 131 روستا  

درصد روستاهای برخوردار از اجرای 

 طرح

% 9/93 درصد  5/96 %   

 ویژه بهسازی مسکن روستایی طرح

واحد 

 مسکونی
1111 369 3/2 %  



*  آمار چا ه های منظور شده در جدول فوق بدون لحاظ چاه های غیر مجاز بود ه وبراساس آخرین پروانه های صادره 

 منظور گردیده است.

*  آمار چا ه های منظور شده در جدول فوق بدون لحاظ چاه های غیر مجاز بود ه وبراساس آخرین پروانه های صادره 

است.منظور گردیده   

 

 شرح واحد استان منتخبشهرستان  نسبت از استان

 امور تولیدی

 منابع آب

درصد 8.1 تعداد کل چاه کم عمق، چاه  حلقه 91881 1896 

 عمیق،چشمه و قنات *

درصد 2.1  چاه کم عمق حلقه 2211 216 

درصد 1  چاه عمیق حلقه 1106 998 

درصد 13.9  چشمه دهنه 1821 283 

درصد 13.1  قنات رشته 230 22 

درصد 1.1 کل میزان برداشت سالیانه منابع  میلیون متر مکعب 1012.2 12.81 

 آبهای زیر زمینی

درصد 2  چاه کم عمق میلیون متر مکعب 300.3 91.1 

درصد 9  چاه عمیق میلیون متر مکعب 613.1 13.2 

درصد 90.6  چشمه میلیون متر مکعب 26 11.66 

درصد 38  قنات میلیون متر مکعب 18 6.82 

درصد 1.8 حجم کل آب مصرفی در بخش  میلیون متر مکعب 226 16.11 

 کشاورزی

درصد 3.8 حجم کل آب مصرفی در بخش  میلیون متر مکعب 111 1.1 

 شرب و بهداشت

درصد1.1 حجم کل آب مصرفی در بخش  میلیون متر مکعب 110 6 

 صنعت و خدمات و سایر

برداری از آبهای میزان بهره  میلیون متر مکعب در حال پایش و بازنگری 1.82 ****

 سطحی

درصد 91  تعداد سد در حال بهره برداری سد 1 1 

درصد 91  تعداد سد در حال احداث سد 1 1 

درصد 6.3 حجم آب های قابل تنظیم سد  میلیون متر مکعب 919 16 

 های در حال بهره برداری

 حجم آب های قابل تنظیم سد میلیون متر مکعب در حال پایش و بازنگری 3.1 ****

 های در دست احداث


