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37984982650.76311390میلیارد ریالارزش افزوده بخش کشاورزي1

27610401310.03241390میلیارد ریالارزش افزوده بخش معدن2

91678850901.04211390میلیارد ریالارزش افزوده بخش صنعت3

67413194162.11121390میلیارد ریالارزش افزوده بخش ساختمان4

3867534175411.13231390میلیارد ریالارزش افزوده بخش خدمات5

6
تولید محصول ناخالص داخلی (به قیمت جاري و 

بازار)
5952062256600.96251390میلیارد ریال

191390-5168182843میلیون ریالتولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه)7

25443796880.01221390هزار دالرعملکرد جذب سرمایه گذاري خارجی8

161390-118130میلیون ریالمتوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهري9

10
متوسط هزینه هاي خوراکی و غیرخوراکی خانوار 

شهري
191390-112133میلیون ریال

11
شاخص بهاي کاالها و خدمات (مناطق شهري 

(100=1390
-170.5169.8-191392

119300076942000221392نفربرآورد جمعیت 121392

221390-115167275149669نفرجمعیت سرشماري 131390

14
متوسط نرخ رشد جمعیت ساالنه (طی دوره 1385-

(90
51390-1.931.29درصد

11390-95.271.4درصدسهم جمعیت شهري از جمعیت استان15

301390-4.828.5درصدسهم جمعیت روستایی از جمعیت استان16

10822416881956.451390نفرتعداد اتباع بیگانه (سرشماري 90)17

نفر مهاجر در 1000نرخ مهاجرت ساالنه به استان قم18
نفرجمعیت

0.99--121385-90

271392-34.937.6درصدنرخ مشارکت اقتصادي19

251392-7.710.4درصدنرخ بیکاري20

598449871.3311393میلیارد ریالکل اعتبارات هزینه اي مصوب قانون بودجه 211393

22
کل اعتبارات تملک دارایی مصوب قانون بودجه 

1393
829610481.4291393میلیارد ریال

23
کل اعتبارات هزینه اي  و تملک مصوب قانون 

بودجه 1393
14271060351.3311393میلیارد ریال

701543021.3311393میلیارد ریالکل اعتبارات هزینه اي الیحه بودجه 241394

888544501.6281393میلیارد ریالکل اعتبارات تملک دارایی الیحه بودجه 251394

15891087511.5311393میلیارد ریالکل اعتبارات هزینه اي  و تملک الیحه بودجه 261394

27

مانده کل تسهیالت اعطایی جاري و غیرجاري بانک 
هاي دولتی و خصوصی به بخش غیردولتی در پایان 

سال 1390
3076527379391.1191390میلیارد ریال
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28
سرانه پزشک متخصص (شاغل دانشگاه علوم 

پزشکی)
پزشک براي هر 
100 هزار جمعیت

2323-171392

تخت براي هر ده سرانه تخت موسسات درمانی فعال29
هزار نفر

16.718-141392

45422153792.1121392تختتعداد تخت واحدهاي اقامتی30

31
کل سفر برآورد شده بر حسب استان مقصد در بهار و 

تابستان 1390
5.1104.74.971390میلیون سفر

32
کل سفر گردشگران بدون اقامت شبانه برحسب 

استان مقصد در بهار و تابستان 1390
2.8387.441390میلیون سفر

33
تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره واحدهاي 

صنعتی
13527824.981392فقره

500149623.3111390کارگاهتعداد کارگاه هاي صنعتی 10نفرکارکن و بیشتر34

35
تعداد شاغلین کارگاه هاي صنعتی 10نفرکارکن و 

بیشتر
2272912429831.8151390نفر

36
ارزش افزوده کارگاه هاي صنعتی 10نفرکارکن و 

بیشتر
53856292490.9201390میلیارد ریال

97551.2301392هزارتنتولیدات گوشت قرمز37

12382681.5211392هزارتنتولید شیر38

5219672.6171392هزارتنتولید گوشت مرغ39

648937.271392هزارتنتولید تخم مرغ40

90-21389-26.521.9نفرتراکم دانش آموز در کالس مقطع ابتدایی41

نفرتراکم دانش آموز در کالس مقطع راهنمایی42

تراکم دانش آموز در کالس مقطع متوسطه43
کل تردد در راه هاي استان برحسب معادل سواري44
طول راه هاي حوزه استحفاظی استان45

46
نسبت تردد کل راه هاي استان به طول راه هاي 

استان

47
نسبت تردد کل محورها به ظرفیت فعال 

کل محورهاي استان

48
مسافر عبوري به ازاء هر کیلومتر راه برون شهري 

(بدون راه روستایی با صورت وضعیت

49
تناژ عبوري به ازاء هر کیلومتر راه برون شهري 

(بدون راه روستایی و با بارنامه

50
تعداد متوفیان تصادفات برون شهري به ازاء هر صد 

کیلومتر راه برون شهري 


