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 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 استان آرذبایجان شرقی رزییو ربانهم مدرییتسازمان 

 

 

 

 

 یها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگگزیده شاخص

 1397 مستانز شرقیاستان آذربایجان

 

 

 معاونت آمار و اطالعات                                                                                                  

 فرابری و پردازش داده هاآمارهای ثبتی ، گروه 
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 ها به علت سرراست کردن ارقام است.اختالف در سرجمع

 ها قبل از سرراست کردن ارقام صورت گرفته است.شاخص ها ومحاسبه نسبت

 

 های مندرج در نشریه بدین ترتیب صورت گرفته است:محاسبه میزان تغییرات شاخص

 ها درصد است:هایی که واحد آنمیزان تغییرات، برای شاخص

 

تغییرات میزان = اطالع مربوط به فصل (دوره) فعلی −  اطالع مربوط به فصل (دوره) قبل

 

 ها:درصد تغییرات برای سایر شاخص

 

تغییرات درصد = 100× 
اطالع مربوط به فصل (دوره) فعلی −  اطالع مربوط به فصل (دوره) قبل

اطالع مربوط به فصل(دوره) قبل
 

 

 فهرست مندرجات

 

 

 

 

 

 

 های نشریات مرکز آمار ایراننشانه 

 آمار گردآوری نشده است.    -

 آمار در دسترس نیست.   …

 ذاتاً یا عمال وجود ندارد.  ×  

 معنی است.جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی ×× 

 //    رقم کمتر از نصف واحد است.

 //    رقم )نسبت( ناچیز و قابل صرف نظر کردن است.

 *    رقم غیر قطعی است.

 **  رقم جنبه تخمینی دارد.

 به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.   ⦸
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 مقدمه

 

ر . بدون د های اطالعاتی آنها اســت، تولید اطالعات در کشــورها و ح م و کیفیت بان  های توســعه یافتگییکی از مهمترین شــاخص

 و های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در کشور   ریزی؛ اجرای سیاستها و برنامه   ، دقیق و به هنگام ، صحیح  اختیار داشتن آمار کافی 

 . پذیر نیست، امکان استان

سان از اطالعات آماری به هنگام در زمینه     شنا سئوالن و کار های گوناگون و همچنین ای اد هماهنگی در ارایه آمارهای به منظور آگاهی م

سازمان   مورد نیاز ضر نموده       ریزیمدیریت و برنامه، معاونت آمار و اطالعات  شریه حا شار ن شرقی اقدام به تهیه و تنظیم و انت آذربای ان 

 . باشدمی 1397 زمستان، اقتصادی و فرهنگی استان در فصل  ها و نماگرهای اجتماعیاست که شامل گزیده شاخص

.  دهای عمده استان داشته باش   هایی از نظر پوشش کامل فعالیت ، ممکن است کاستی   آن اندرکاران تهیه، علیرغم تالش دست  این نشریه 

ریت سازمان مدی توانند آن را به ، می ، نماگر و یا شاخص مهم دیگری را مدنظر داشته باشند    بنابراین در صورتی که دستگاههای اجرایی  

 . آذربای ان شرقی ارایه نمایند تا پس از بازنگری برای فصل بعد به م موعه اضافه گرددریزی و برنامه

شریه در موعد مقرر    ست شایان ذکر ا  شار این ن ست و در         ، تهیه و انت ستگاههای اجرایی ا سال به موقع اطالعات آماری د ستلزم ار ، م

 . ، جدول مربوط فاقد اطالع منتشر شده است صورت عدم دریافت اطالعات

ر و اطالعات این نشریه ، معاونت آمار  ، نهادها و مؤسسات استان که در تهیة آما    های اجراییدر پایان از همکاری ثمربخش کلیه دستگاه 

 گردد .نمایند تشکر و قدردانی میشرقی را یاری میآذربای ان ریزی سازمان مدیریت و برنامهو اطالعات 

 

 داود بهبودی 

 ریزیمدیریت و برنامهرییس سازمان 

استان آذربایجان شرقی                                                 
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هاخالصه یافته  

میلیون ریال بوده  12495578هزار سهم و  3711957به ترتیب  1397 زمستانتعداد و ارزش سهام و حق تقدم معامله شده در فصل 

 را نشان می دهد . کاهشدرصد  20.3و  28.1است که نسبت به فصل قبل به ترتیب 

 5.4رویداد بوده که نسبت به فصل قبل به ترتیب  2605و  6770تعداد ازدواج و طالق ثبت شده به ترتیب  1397سال  زمستاندر فصل 

 ازدواج ، ی  طالق صورت گرفته است . 2.6را نشان میدهد . به عبارت دیگر در برابر هر  کاهشدرصد  4.2و  افزایشدرصد 

درصد رسیده است که نسبت به فصل قبل  12.4، نرخ بیکاری به 1397ل زمستان بر اساس اطالعات طرح آمارگیری نیروی کار، در فص

 درصد دارد. 1.4افزایش 

درصد و نسبت به  18ریال بوده است که نسبت به فصل قبل  اردمیلی 6388درآمدهای مالیاتی استان معادل ،  1397سال  زمستاندر فصل 

درصد و سهم مالیات  53را نشان میدهد ، که سهم مالیات های مستقیم در درآمدهای مالیاتی  افزایشدرصد  3.5فصل مشابه سال قبل 

 باشد . درصد می 47های غیر مستقیم در درآمدهای مالیاتی 

و نسبت به فصل کاهش درصد  2متر مکعب بوده که نسبت به فصل قبل  268000 میزان مصرف بنزین موتور مستانزدر پایان فصل 

 درصد افزایش داشته است . 9بل مشابه سال ق

درصدی نسبت به فصل قبل را   0.2افزایشمتر مکعب رسیده است که  2505000به  مستانزمیزان مصرف داخلی گاز طبیعی در فصل 

 نشان میدهد .

 2.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  2.5هزار تن بوده که نسبت به فصل قبل  13 مستانزمقدار تولید گوشت قرمز در فصل 

 هزار تن رسیده است . 141نسبت به فصل قبل به  افزایشدرصد  4در همین زمان مقدار تولید شیر با را نشان می دهد ،  کاهشدرصد 

درصد  32و  10کشته بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب  99فقره با  2782تعداد تصادفات برون شهری در آخرین فصل سال، 

 دهد.کاهش را نشان می

درصدی نسبت به فصل  10رشدی  افزایشنفر رسیده است که  هزار 124تعداد کل خدمت گیرندگان اداره کل بهزیستی در این فصل به 

 رصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد .د 4کاهش رشد و قبل 

و نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش درصد  12عنوان بوده است که نسبت به فصل قبل  557تعداد عناوین کتب منتشره در این فصل 

 درصد افزایش داشته است . 16

درصد زن  34درصد مرد و  66هزار نفر رسیده است که از این تعداد  168به حدود  مستانزتعداد ورزشکاران سازمان یافته در فصل 

 بوده است .

درصد و نسبت به فصل  10هزار تن بوده است که نسبت به فصل قبل  93تولید آرد نانوایان حدود میزان فروش گندم مصرفی برای 

کیلوگرم بالغ گردیده است که نسبت به فصل  6را نشان میدهد و سرانه ماهیانه مصرف آرد نانوایی به  افزایشدرصد  6مشابه سال قبل 

 . یافته است زایشافدرصد  1.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  0.8قبل 
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 100=1395)سال پایه  ) در مناطق شهری هاشاخص قیمت

درصد تغییر دوازده ماه منتهی به ماه مورد 
نسبت به دوازده ماه  جارینظر در سال 

 )نرخ تورم( قبلمنتهی به ماه مشابه سال 

درصد تغییر 
نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

درصد تغییر 
نسبت به ماه 
 قبل

عدد 
 شاخص

 عنوان شاخص یا نماگر

 ماه اول    

21.2 42.1 3.2 161.6 

شاخص کل بهای کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای 

 شهری

 ماه دوم    

24.2 45.0 2.3 165.4 

شاخص کل بهای کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای 

 شهری

 ماه سوم    

27.9 50.9 2.4 169.3 

شاخص کل بهای کاالها و 
خانوارهای خدمات مصرفی 
 شهری

 .مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 100=1395)ها در مناطق روستایی ) سال پایه شاخص قیمت

درصد تغییر دوازده ماه منتهی به ماه مورد 
نسبت به دوازده ماه جاری نظر در سال 

 نرخ تورم(قبل )منتهی به ماه مشابه سال 

درصد تغییر 
نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

درصد تغییر 
به ماه  نسبت
 قبل

عدد 
 شاخص

 عنوان شاخص یا نماگر

 ماه اول    

22.6 45.4 1.8 164.8 

شاخص کل بهای کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای 

 روستایی

 ماه دوم    

26.1 49.6 3.1 169.9 

شاخص کل بهای کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای 

 روستایی

 ماه سوم    

30.8 60.1 5.0 178.4 

بهای کاالها و شاخص کل 
خدمات مصرفی خانوارهای 

 روستایی

 .مأخذ: مرکز آمار ایران

 تعریف:
معیار سن ش تغییرات قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوار:

شود.خانوار نسبت به سال پایه، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نامیده می  
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  ها و نماگرهای مالی و پولیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر نسبت به 
 قبل فصل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

3.54 17.68 6387856 
میلیون 
 ریال

 درآمدهای مالیاتی

7.58 1.83 3380727 
میلیون 
 ریال

 های مستقیممالیات

 درصد 53.00 -13.11 3.92
های مستقیم در سهم مالیات

 درآمدهای مالیاتی

 درصد 9.00 -10.00 -10.00
های سهم مالیات بر ثروت در مالیات

 مستقیم

 درصد 43.00 4.88 -8.51
های سهم مالیات بر درآمد در مالیات

 مستقیم

 درصد 48.00 -2.04 11.63
ها در سهم مالیات بر شرکت

 های مستقیممالیات

0.65- 42.66 3007229 
میلیون 

 ریال
 های غیرمستقیممالیات

 درصد 47.00 20.51 -4.08
های غیرمستقیم در سهم مالیات

 رمستقیمیدرآمدهای غ

 درصد 100.00 0.00 0.00
سهم مالیات بر کاالها و خدمات در 

 های غیرمستقیممالیات

 مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربای ان شرقی

 تعاریف:

 شود و قابلیت انتقال به واحدهای دیگر را ندارد.مالیاتی است که بر درآمد و دارایی اشخاص وضع میمالیات مستقیم: 

شود و اثر واقعی پرداخت متوجه مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کاالها و خدمات وضع میمالیات غیرمستقیم: 

 باشد.مصرف کننده نهایی می

 باشد.شامل مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی میها: شرکت مالیات بر

 باشد.شامل م موع مالیات حقوق کارمندان بخش دولتی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغالت می مالیات بر درآمد:

 الک، حق تمبر و اوراق بهادارشامل م موع ارث، اتفاقی، نقل و انتقال سرقفلی، نقل و انتقال سهام، نقل و انتقال ام مالیات بر ثروت:

 باشد.می
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  ها و نماگرهای مالی و پولیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

 درصد تغییر نسبت به
 قبل فصل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 هزار سهم 3711957 -28.10 149.30
تعداد سهام و حق تقدم معامله 

 شده

 میلیون ریال 12495578 -20.30 197.30
ارزش سهام و حق تقدم معامله 

 شده

xx xx 000 عدد 
تعداد اوراق مشارکت معامله 

 شده

xx xx 000 میلیون ریال 
ارزش اوراق مشارکت معامله 

 شده

xx xx 000 تعداد دفعات معامالت معامله 

xx xx 000 نفر 
تعداد خریداران سهام و حق 

 تقدم

 استان آذربای ان شرقی ایمنطقه بورس سازمانمأخذ: 
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 ها و نماگرهای مالی و پولیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر نسبت به 
 قبلفصل 

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

xx xx 3139551 میلیون ریال 
های حق بیمه دریافتی شرکت

 بیمه

xx xx 2582568 میلیون ریال 
های خسارت پرداختی شرکت

 بیمه

xx xx 101.43 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بیمه 

 شخص ثالث

xx xx 59.61 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بدنه 

 اتومبیل

xx xx 196.99 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بیمه 

 درمانی

xx xx 11.71 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بیمه 

 سوزیآتش

xx xx 21.92 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بیمه 

 مسئولیت

xx xx 7.28 درصد 
نسبت خسارت دریافتی بیمه 

 زندگی )عمر(

xx xx 13.87 درصد 
نسبت خسارت دریافتی بیمه 

 مهندسی

xx xx 2.25 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بدنه 

 باربری

xx xx 51.00 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بیمه 

 حوادث سرنشین

xx xx 70.21 درصد 
نسبت خسارت پرداختی بیمه 

 حوادث

 )آسیا، ایران، البرز و دانا(یمه استان آذربای ان شرقیهای بمأخذ: شرکت

 تعاریف:

 های بیمه پرداخت شده است.مبالغی که در طی دوره مورد بررسی توسط شرکتخسارت پرداختی: 

 )جمعیت کل استان/ حق بیمه دریافتی( حق بیمه سرانه:

 )حق بیمه دریافتی/ خسارت پرداختی(× 100 بیمه:نسبت خسارت 

 
 
 
 

 



 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    شرقی    اه و نماگراهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان  آرذبایجان گزیده شاخص              

 
 ها و نماگرهای جمعیتیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

 درصد تغییر نسبت به
 قبلفصل 

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 تعداد ازدواج ثبت شده واقعه 6770 5.40 3.80

 در زمان ازدواجمیانگین سن زوج  سال 30.08 0.30 0.90

 سال 24.13 0.40 1.40
میانگین سن زوجه در زمان 

 ازدواج

 تعداد طالق ثبت شده واقعه 2605 -4.20 22.00

 سال 9.06 -4.60 6.60
میانگین طول مدت ازدواج در 

 زمان طالق

 میانگین سن زوج در زمان طالق سال 37.12 -0.30 2.30

 در زمان طالقمیانگین سن زوجه  سال 31.54 -0.80 1.70

 تعداد والدت ثبت شده واقعه 14197 -4.40 -9.00

 نسبت جنسی بدو تولد نفر 111 2.80 4.20

 تعداد فوت ثبت شده واقعه 5884 8.70 2.70

 اداره کل ثبت احوال استان آذربای ان شرقیمأخذ: 
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 ساله و بیشتر 10ها و نماگرهای نیروی کار در جمعیت شاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 نرخ مشارکت اقتصادی درصد 39.5 0.9- 0.6-

 نرخ مشارکت اقتصادی مردان درصد 65.9 0.1- 0.7

 نرخ مشارکت اقتصادی زنان درصد 13.4 1.8- 0.4-

 مشارکت اقتصادی مناطق شهرینرخ  درصد 38.3 0.7 0.2-

 نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی درصد 43.3 4.8- 0.9-

 نرخ بیکاری درصد 12.4 1.4 0.3

 نرخ بیکاری مردان درصد 11.2 1.0 0.6-

 نرخ بیکاری زنان درصد 18.0 3.3 4.2

 نرخ بیکاری مناطق شهری درصد 14.7 0.9 1.6

 مناطق روستایینرخ بیکاری  درصد 6.4 1.2 3.6-

 ساله( 15-24نرخ بیکاری جوانان ) درصد 34.9 6.5 2.8

 سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص درصد 8.2 0.8- 2.5-

 سهم شاغالن در بخش کشاورزی درصد 17.8 4.0- 1.4

 سهم شاغالن در بخش صنعت درصد 36.5 1.8 3.8-

 سهم شاغالن در بخش خدمات درصد 45.5 2.1 2.3

 سهم شاغالن بخش عمومی از کل شاغالن درصد 13.5 2.2- 0.4

 سهم شاغالن بخش خصوصی از کل شاغالن درصد 86.5 2.2 0.4-

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 تعاریف:

 آمارگیری )دوره مرجع( تقویمی قبل از هفته در هفتهساله و بیشتر )حداقل سن تعیین شده(، که  10تمام افراد جمعیت فعال اقتصادی: 

صادی از نظر اقت ،اند )بیکار(طبق تعریف کار، در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته )شاغل( و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده

 شوند.جمعیت فعال محسوب می

 

 .100ساله و بیشتر ضرب در  10ساله و بیشتر به جمعیت  10عبارت است از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( نرخ مشارکت اقتصادی: 

 

مرجع، طبق تعریف کار، حداقل ی  ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت  ساله و بیشتر که در طول هفته 10تمام افراد  :شاغل

 وند.شمیتقسیم بگیران و خوداشتغاالن شوند که به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقکار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

 

بگیر یا خوداشتغالی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغالن مزد و حقوق :ناقصاشتغال 

غایب موقت از کار بوده، و به دالیل اقتصادی )رکود کاری، پیدا نکردن کار با سرعت بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ...( کمتر از 

 اهان و آماده برای ان ام کار اضافی در هفته مرجع هستند.ساعت کار کرده، خو 44

 

مرجع فاقد کار، آماده برای کار و در جست وی کار باشند، یا فاقد کار و آماده برای کار بوده  ساله و بیشتر که در دوره 10تمام افراد  بیکار:

 شوند.بیکار محسوب می ،ست وی کار نباشندولی به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی در ج

 

 .100نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال از نظر اقتصادی )شاغل و بیکار( ضرب در  نرخ بیکاری:

 .100تعداد شاغالن آن بخش تقسیم بر کل شاغالن ضرب در سهم شاغالن در هر بخش اقتصادی: 
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 شهری -ها و نماگرهای آبشاخص

درصد تغییر نسبت 
مشابه سال  دو ماه به

 قبل

درصد تغییر 
دو نسبت به 
 قبل ماه

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 فقره 1156552 0.44 3.64
)بهمن و تعداد مشترکین آب در پایان فصل

 اسفند(

 تعداد مشترکین آب خانگی شهری فقره 1004178 0.37 3.51

 صنعتی -مشترکین آب ت اریتعداد  فقره 82613 1.12 6.67

 اداری -تعداد مشترکین آب عمومی فقره 46229 0.91 6.36

 تعداد سایر مشترکین آب فقره 23532 0.14 -6.69

 میزان کل مصرف آب هزار متر مکعب 29718 -5.76 -2.53

 سهم بخش خانگی از مصرف آب هزار متر مکعب 24739 -7.06 0.68

 سهم بخش ت اری، صنعتی از مصرف آب مکعبهزار متر  1529 -2.35 -11.38

 سهم بخش عمومی، اداری از مصرف آب هزار متر مکعب 1163 8.51 -33.10

ها از مصرف آبسهم سایر بخش هزار متر مکعب 2287 -1.18 -15.83  

6.40- 4.45- 0.436 
متر مکعب در 
 شبانه روز

 سرانه مصرف به ازای هر مشترک

2.93- 5.66- 0.418 
مکعب در متر 

 شبانه روز
 سرانه مصرف به ازای هر مشترک خانگی

 طول شبکه توزیع آب کیلومتر 9399 0.20 1.36

 طول خطوط انتقال آب کیلومتر 1166 0.09 0.77

2.53- 5.76- 29718 
هزار متر 
 مکعب

 ح م فروش آب

 آب توسعه شبکه کیلومتر 21 42.86 -133.33

 آب شبکهاصالح  کیلومتر 9 -11.11 -300.00

 فقره 4808 -71.13 -26.93
های جدید نصب شده آب تعداد انشعاب

 شهری

 فقره 3426 -90.63 -50.35
های جدید نصب شده آب تعداد انشعاب

 خانگی شهری

 فقره 899 -18.46 18.91
های جدید نصب شده آب تعداد انشعاب

 ت اری و صنعتی
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 )دنباله( شهری -ها و نماگرهای آبشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلدو ماه 

درصد تغییر 
 دو ماهنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 فقره 483 -30.85 53.83
های جدید نصب شده آب سایر تعداد انشعاب

 مشترکین

 تعداد حوادث خط انتقال آب مورد 12 75.00 8.33

حوادث شبکه توزیع آبتعداد  مورد 628 -45.86 -31.69  

 تعداد حوادث انشعابات آب مورد 1421 -55.59 -37.37

 کنتورهای تعویض شده دستگاه 2942 14.79 -32.15

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربای ان شرقی
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 روستایی -ها و نماگرهای آبشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 قبلمشابه سال فصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 تعداد مشترکین آب در پایان فصل نفر 319362 0.01 3.46

 تعداد مشترکین آب خانگی روستایی نفر 284578 0.01 3.00

 صنعتی -تعداد مشترکین آب ت اری نفر 7291 0.01 6.80

 اداری -مشترکین آب عمومیتعداد  نفر 2118 0.06- 2.77

 تعداد سایر مشترکین آب نفر 25375 0.03 8.14

 میزان کل مصرف آب متر مکعب 8139899 0.30- 0.82

 سهم بخش خانگی از مصرف آب متر مکعب 7707051 0.30- 0.37

 سهم بخش ت اری، صنعتی از مصرف آب متر مکعب 139096 0.21- 2.22

 سهم بخش عمومی، اداری از مصرف آب متر مکعب 38690 0.34- 5.64

ها از مصرف آبسهم سایر بخش متر مکعب 649271 0.75 39.61  

 سرانه مصرف به ازای هر مشترک متر مکعب 38.23 0.03 0.00

 سرانه مصرف به ازای هر مشترک خانگی متر مکعب 40.62 0.04 0.00

 طول شبکه توزیع آب کیلومتر 6763 0.01 0.00

 طول خطوط انتقال آب کیلومتر 5528 0.01 0.00
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 روستایی )دنباله( -ها و نماگرهای آبشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 ح م فروش آب مترمکعب 19133335 0.15 0.00

 شبکهتوسعه  کیلومتر 3 0.40- 0.00

 اصالح شبکه کیلومتر 28 0.16 0.00

 های جدید نصب شده آب تعداد انشعاب فقره 1110 0.37- 8.03-

 های جدید نصب شده آب خانگی تعداد انشعاب فقره 1019 0.35- 11.44-

 فقره 45 0.61- 25.74
های جدید نصب شده آب ت اری و تعداد انشعاب

 صنعتی

 های جدید نصب شده آب سایر مشترکینانشعابتعداد  فقره 40 0.52- 29.30

 تعداد حوادث خط انتقال آب حادثه 547 43.50 32.00-

 تعداد حوادث شبکه توزیع آب حادثه 1600 23.00 38.00-

 تعداد حوادث انشعابات آب حادثه 624 21.00- 52.00-

xx xx 2188 کنتورهای تعویض شده عدد 

 درصد 98 0.01 0.02
برخوردار از شبکه آب روستایی به کل نسبت جمعیت 

 خانوار 20جمعیت روستاهای باالی 

 درصد 81 0.61 0.02
مند از شبکه آب روستایی به کل نسبت جمعیت بهره

 خانوار 20جمعیت روستاهای باالی 

 استان آذربای ان شرقی روستاییمأخذ: شرکت آب و فاضالب 

 
 
 
 

 تعاریف:

ها و منابع تولید تا مخازن که آب را از چاه GRPخطوط آبرسانی از جنس چدن، آزبست، فوالد، پلی اتیلن و عبارت از : خطوط انتقال آب

 نماید.های آب و نهایتاً تا مخازن آب توزیع شهری هدایت میخانهتصویه یاهای پمپاژ آوری، ایستگاهجمع

 

 ر مشترکین.عبارت است از کلیه خطوط خروجی مخازن ذخیره تا کنتو شبکه توزیع:

 های آب مورد تقاضای وی، طبق مقررات بر قرار شده باشد.عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب مشترک آب:



  اه و نماگراهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آرذبایجان شرقی  گزیده شاخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                     18

 
 

 باشد.روز به ازای هر نفر میمنظور ح م آب استحصال )مصرف شده( در شبانه سرانه تولید )مصرف(:

 

 ت، عمر باال و یا خراب تعویض گردیده است.ئه علت عدم امکان قراتعداد کنتورهایی که ب کنتورهای تعویض شده:

 

 باشد.میزان استانداردسازی و اصالح خطوط فرسوده ان ام شده می اصالح شبکه:

 

سیسات آب است که من ر به نشت یا اختالل در جریان آب در ح م کم یا زیاد و أمقصود از حوادث بروز ناگهانی خرابی ت حوادث:

 با تخریب باشد.گاهی توأم 
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 ها و نماگرهای فاضالبشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل دو ماه

درصد تغییر 
 دو ماهنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 )دو ماه(تعداد مشترکین فاضالب در پایان فصل فقره 722408 1.51 6.91

 تعداد مشترکین خانگی فاضالب فقره 645977 1.48 6.93

 صنعتی فاضالب -تعداد مشترکین ت اری فقره 31482 2.43 9.70

 اداری فاضالب -تعداد مشترکین عمومی فقره 36750 1.85 9.76

 تعداد سایر مشترکین فاضالب فقره 8199 -1.61 -17.59

 آوری فاضالبطول شبکه جمع کیلومتر 3617 0.28 4.09

 تعداد انشعابات جدید نصب شده فاضالب فقره 11006 -2.30 -2.84

 تعداد انشعابات جدید نصب شده فاضالب خانگی فقره 9732 -5.77 -6.24

 فقره 731 25.58 23.94
تعداد انشعابات جدید نصب شده فاضالب ت اری و 

 صنعتی

 فقره 543 22.47 21.92
تعداد انشعابات جدید نصب شده فاضالب سایر 

 مشترکین

آوری فاضالبتوسعه خطوط جمع کیلومتر 10 10.00 -30.00  

5.04 1.27 14840 
هزار متر 
 مکعب

 ح م فاضالب تصفیه شده

 تعداد حوادث شبکه فاضالب مورد 482 14.52 32.78

 تعداد حوادث انشعابات فاضالب مورد 710 11.27 5.21

  مأخذ: شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربای ان شرقی

 

 تعاریف:

 رود.خانه فاضالب به کار میآوری فاضالب و انتقال آن به تصفیهم موعه خطوطی که برای جمع آوری فاضالب:خطوط جمع توسعه

 خانه را بر عهده دارد.آوری فاضالب از خطوط اصلی و هدایت آن به تصفیهلوله فاضالبی که نقش جمعخطوط  خط انتقال فاضالب:

آوری و هدایت فاضالب از محل انشعابات ای از خطوط اصلی و فرعی که نقش جمعم موعه عبارت است از آوری فاضالب:شبکه جمع

 به خطوط انتقال را بر عهده دارد.

های فاضالب مورد تقاضای وی، طبق مقررات برقرار : عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابمشترک فاضالب

 شده باشد.
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 برق -ها و نماگرهای انرژیشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر نسبت 
 قبل فصلبه 

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

47.39 19.16 28 

میلیون 
کیلووات 
 ساعت

 تولید ناخالص نیروی برق

xx xx 000 درصد 
های بخاری به برق نیروگاهنیروی سهم تولید ناخالص 

 تولید ناخالص نیروی برقکل 

xx xx 000 درصد 
های گازی از کل سهم تولید ناخالص نیروی برق نیروگاه

 تولید ناخالص برق

xx xx 000 درصد 
های چرخه سهم تولید ناخالص نیروی برق نیروگاه

 ترکیبی از کل تولید ناخالص برق

xx xx 000 درصد 
های آبی از کل سهم تولید ناخالص نیروی برق نیروگاه

 تولید ناخالص برق

xx xx  درصد 
 های دیزلی از کلسهم تولید ناخالص نیروی برق نیروگاه

 تولید ناخالص برق

4.88 0.00 2537.36 
کیلومتر 

 طول خطوط انتقال نیروی برق مدار

1.26 0.46 2156.40 
کیلومتر 
 مدار

 طول خطوط فوق توزیع برق

 طول شبکه توزیع نیروی برق کیلومتر 24343.00 0.00 1.00

3.42 0.00 4835.00 
مگاولت 

 های انتقال نیروی برقظرفیت پست آمپر

3.18 0.00 3247.50 
مگاولت 

 آمپر
 های فوق توزیع نیروی برقظرفیت پست

1.87 0.00 817.50 
مگاولت 

 آمپر
 های فوق توزیع اختصاصی برقظرفیت پست

4.00 1.00 1977.00 
مگا ولت 
 آمپر

 موجودی ظرفیت شبکه توزیع نیروی برق
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 برق )دنباله( -ها و نماگرهای انرژیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 تعداد مشترکان هزار مشترک 847 1.00 3.00

 تعداد مشترکان برق خانگی هزار مشترک 664 1.00 2.00

 تعداد مشترکان برق عمومی هزار مشترک 26 1.00 4.00

 تعداد مشترکان برق ت اری هزار مشترک 129 1.00 8.00

 تعداد مشترکان برق کشاورزی هزار مشترک 18 1.00 4.00

 تعداد مشترکان برق صنعتی هزار مشترک 6 1.00 2.00

 تعداد مشترکان برق روشنایی معابر هزار مشترک 4.8 1.00 1.00

-5.00 -35.00 640 
 کیلو وات میلیون

 ساعت
 کل مصرف نیروی برق

 سهم بخش خانگی از مصرف نیروی برق درصد 33.00 5.00 0.70-

 سهم بخش عمومی از مصرف نیروی برق درصد 8.00 2.00 0.10-

 سهم بخش ت اری از مصرف نیروی برق درصد 7.00 0.10 0.10

 سهم بخش صنعت از مصرف نیروی برق درصد 33.00 6.50 0.30-

 درصد 4.00 1.80 0.10
سهم بخش روشنایی معابر از مصرف نیروی 

 برق

 سهم بخش کشاورزی از مصرف نیروی برق درصد 14.00 15.60- 1.00
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 برق )دنباله( -ها و نماگرهای انرژیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 فصلنسبت به 
 قبل

 یا نماگرعنوان شاخص  واحد مقدار/ تعداد

-1.00 -17.00 351 
کیلو وات 

 ساعت
 متوسط مصرف برق هر مشترک خانگی

-3.00 -2.00 2076 
کیلو وات 

 ساعت
 متوسط مصرف برق هر مشترک عمومی

-3.00 -29.00 363 
کیلو وات 

 ساعت
 متوسط مصرف برق هر مشترک ت اری

7.00 -66.00 5691 
کیلو وات 

 ساعت

متوسط مصرف برق هر مشترک 

 کشاورزی

0.00 -12.00 39454 
کیلو وات 

 ساعت
 متوسط مصرف برق هر مشترک صنعتی

3.00 22.00 6396 
کیلو وات 

 ساعت

متوسط مصرف برق هر مشترک روشنایی 

 معابر

 درصد 100.00 0.00 0.00
 20باالی  درصد روستاهای دارای برق

 خانوار

xx xx 000 های انتقالمیزان تلفات شبکه درصد 

 شرکت توزیع برق استان آذربای ان شرقیمأخذ: 

 ن آذربای ان شرقیای استاشرکت برق منطقه        
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 تعاریف:

عبارت از مقدار نیروی برق تولید شده توسط ی  مولد برق یا ی  نیروگاه در طی دوره زمانی معین است که تولید ناخالص نیروی برق: 

 شود.گیری و بر حسب کیلو وات ساعت بیان میاصلی یا کمکی، اندازههای خروجی مولدهای بر روی سری

 

 عبارت از محل استقرار مولدهای نیروی برق و ت هیزات وابسته به آن است.نیروگاه: 

 

 زهای گازی، از حرارت موجود در گازهای خروجی انیروگاهی است که در آن عالوه بر نیروی الکتریکی توربیننیروگاه چرخه ترکیبی: 

وی شود و بخار تولیدی در ی  دستگاه توربوژنراتور بخار، به نیرهای گازی، برای تولید بخار از ی  دیگ بخار بازیاب استفاده میتوربین

 شود.الکتریکی تبدیل می

 

 دهد.کیلو ولت از خود عبور می 400و  230خطی است که نیروی برق تولید شده را با ولتاژهای  خط انتقال نیروی برق:

 

 دهد.کیلو ولت از خود عبور می 132و  66، 63خطی است که نیروی برق تولید شده را با ولتاژهای  خط فوق توزیع نیروی برق:

 

باشد یهای زمینی و هوایی مای متشکل از خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط و فشار ضعیف و پستم موعهشبکه توزیع نیروی برق: 

 شود.معین در نظر گرفته می ی  محدوده که برای توزیع نیروی برق در

 

های مورد عمل شرکت برق پس از تحویل مدارک مورد نظر نامهعبارت از شخص حقوقی یا حقیقی است که بر اساس آیین مشترک برق:

 ه باشد.افتهای متعلقه، مشخصات او در دفتر پذیرش اشتراک، ثبت شده و شماره اشتراک به وی اختصاص یو پرداخت حقوق و هزینه

 

 عبارت از مقدار نیروی برق فروخته شده به مشترکان مختلف برای مصارف گوناگون است. :قفروش یا مصرف نیروی بر

 

نین چ مصرفی است که در آن از نیروی برق برای به کار انداختن وسایل و ت هیزات متعارف برق و هم ق:مصرف خانگی نیروی بر

 شود.میروشنایی در واحد مسکونی استفاده 
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 نفت -ها و نماگرهای انرژیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 میزان مصرف بنزین موتور مترمکعب 267932 -2.00 8.80

 میزان مصرف گاز مایع تن 23295 25.30 24.00

 CNGمیزان مصرف  مترمکعب 166513155 1.30 -1.20

 میزان مصرف نفت سفید مترمکعب 17465 -33.80 -18.40

 میزان مصرف نفت کوره مترمکعب 92856 47.60 1776.00

 ها(میزان مصرف نفت گاز )با احتساب نیروگاه مترمکعب 245392 -18.60 5.00

 حمل و نقلمیزان مصرف نفت گاز در بخش  مترمکعب 191522 -7.40 1.10

 میزان مصرف نفت گاز در بخش کشاورزی مترمکعب 10925 -79.20 -2.20

 میزان مصرف نفت گاز در بخش برق مترمکعب 716 -12.50 0.00

 هامیزان مصرف نفت گاز در سایر بخش مترمکعب 42329 2.30 27.00

 های نفتی استان آذربای ان شرقیمأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده
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 گاز -ها و نماگرهای انرژیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

0.10- 0.20 2504618 
متر هزار 

 مکعب
 مقدار مصرف داخلی گاز طبیعی

 درصد 47.00 0.58 -0.20
سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی از کل 

 مصرف گاز طبیعی استان

 درصد 14.00 0.22 -0.02
سهم مصرف گاز طبیعی در بخش ت اری از کل 

 مصرف گاز طبیعی استان

 درصد 39.00 -0.08 0.02
سهم مصرف گاز طبیعی در بخش صنعتی از کل 

 مصرف گاز طبیعی استان

 تعداد انشعابات جدید نصب شده در پایان فصل انشعاب 16864 -16.00 -13.00

 انشعاب 16740 -16.00 -12.00
تعداد انشعابات جدید نصب شده در بخش 

 ت اری -خانگی

 تعداد انشعابات جدید نصب شده در بخش صنعتی انشعاب 124 3.00 -62.00

 انشعاب 16864 -16.00 -13.00
های تعداد انشعابات جدید نصب شده در بخش

 مختلف

 انتقالاجرای خطوط لوله  کیلومتر 000 0.00 0.00

 تعداد شهرهای گاز رسانی  شهر 62 0.00 0.00

 تعداد روستاهای گاز رسانی روستا 67 857.00 40.00

 خانوار شهری تحت پوشش گاز خانوار 8183 -30.00 -7.00

 خانوار روستایی تحت پوشش گاز خانوار 5336 1346.00 -21.00

 استان آذربای ان شرقی ملی گازمأخذ: شرکت 
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 تعاریف:

ته باشد که به عنوان ی  سوخت با آلودگی کم شناخمخلوطی از گازهای هیدروکربوری متانف اتان، پروپان، بوتان و پنتان می گاز طبیعی:

 شده است.

 

 شامل مصارف خانگی، ت اری، صنعتی، نیروگاه و مصارف عملیاتی شرکت ملی گاز ایران است. مصرف گاز طبیعی:

 

دگان را از طریق خطوط انتقال  یا شبکه تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه نکنشود که گاز مصرفبه خط یا خطوطی اطالق می انشعاب گاز:

 نمایند.تحویل گاز تأمین می

 

های مربوطه طبق ضوابط شرکت ملی گاز ایران اقدام و شماره اشتراک شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه مشترک گاز:

 وی تخصیص یافته باشد. به
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 جاده ایها و نماگرهای حمل و نقل شاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 میزان مسافر جا به جا شده از مبدأ استان نفر 1312000 -8.00 -5.00

 تعداد سفرهای مسافرتی از مبدأ استان سفر 144000 1.50 -3.00

 میزان کاالی حمل شده از مبدأ استان تن 4782465 -2.00 5.00

 تعداد سفرهای باری از مبدأ استان سفر 355149 -6.00 -1.10

 ها و موسسات فعال باریتعداد شرکت شرکت 277 0.00 1.47

 موسسات فعال مسافرتیها و تعداد شرکت شرکت 110 0.00 0.00

 استان آذربای ان شرقی جاده ایحمل و نقل راهداری و  اداره کلمأخذ: 

 

 

 

 

 

 

 ریلیها و نماگرهای حمل و نقل شاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 آهنجا شده به وسیله راهمسافر جابه تعداد نفر 637378 14.18 50.33

 آهنمقدار بار حمل شده به وسیله راه تن 473570 11.21- 1.26-

 آهن استان آذربای ان شرقیکل راه مأخذ: اداره
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 ها و نماگرهای حمل و نقل هواییشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد تعدادمقدار/ 

 نفر 332316 4.58 11.73-
تعداد مسافر جا به جا شده در پروازهای 

 داخلی

 نفر 46976 22.72 19.35-
تعداد مسافر جا به جا شده در پروازهای 

 المللیبین

 میزان بار حمل شده در پروازهای داخلی کیلوگرم 2309924 9.43 4.67

 المللیمیزان بار حمل شده در پروازهای بین کیلوگرم 788788 20.23 2.47-

 سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی درصد 91.00 3.00- 0.00

 سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی درصد 86.00 14.00- 14.00-

 استان آذربای ان شرقی هایفرودگاه اداره کل مأخذ:

 

 

 تعاریف:

 سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی: 

 غیردولتی( پروازهای داخلی بخش داخلی/تعداد مسافران )تعداد مسافران پروازهای× 100

 

 المللی:سهم بخش غیردولتی در پروازهای بین

 غیردولتی( المللی بخشپروازهای بین المللی/تعداد مسافران)تعداد مسافران پروازهای بین× 100
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 مخابرات -ها و نماگرهای ارتباطاتشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 ضریب نفوذ تلفن ثابت نفر 100به ازای هر  39.68 1.44- 4.84-

xx xx 000  ضریب نفوذ تلفن همراه نفر 100به ازای هر 

 های ثابت منصوبهتعداد تلفن پورت 1938501 1.24 3.10

 های ثابت مشغول به کارتعداد تلفن پورت 1585363 1.18- 3.79-

xx xx 000 راه واگذار شدههای همتعداد تلفن شماره 

 مشغول به کار گانیتعداد تلفن هم دستگاه 5256 1.67- 33.15-

 دارای ارتباط مخابراتیتعداد روستاهای  روستا 2550 0.00 3.95-

 برداری شده روستایی بهره 𝐼𝐶𝑇دفاتر  دفتر 817 0.00 0.00

 پورت 483355 0.59- 1.51
تعداد پورت اینترنت پر سرعت مشغول به 

 کار

 مأخذ: شرکت مخابرات استان آذربای ان شرقی

 

 

 تعاریف:

 ضریب نفوذ تلفن ثابت:

 (مشغول به کارتعداد خطوط تلفن ثابت  )جمعیت استان/× 100

 ضریب نفوذ تلفن همراه:

 تعداد خطوط مشغول به کار تلفن همراه( )جمعیت استان/× 100

 

روستاهایی هستند که از طریق دفترهای مخابراتی، امکان دسترسی به شبکه مخابراتی کل کشور را روستاهای دارای ارتباط مخابراتی: 

 دارند.

آن کلیه خدمات مربوط به ارتباطات مخابراتی و تلفنی، پست، پست بان  و اینترنت  دفتری که در: برداری شدهروستایی بهره 𝐈𝐂𝐓دفاتر 

 شود.ه میئبرای مراجعین ارا

 شود.هایی است که از طریق آن اطالعات دریافت و ارسال میسیستم انتقال داده پورت دسترسی دایر شده:

به شکل متحرک  ،های ی  تلفن دی یتالی معمولی را بدون وابستگی به مکانی ثابتای است که تمام امکانات و قابلیتوسیله تلفن همراه:

 دهد.می هئو یا سیار ارا
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 پست -ها و نماگرهای ارتباطاتشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 مرسوله 8129 26.00 -24.00
تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده از 

 مبادی خارج از کشور

 مرسوله 1708 50.00 28.00
تعداد کل مرسوالت پستی صادر شده به 

 مقصد خارج از کشور

 مرسوله 3495344 -34.00 -11.00
تعداد کل مرسوالت پستی داخلی وارد 

 شده

 مرسوله 3952617 -15.00 -40.00
داخلی صادر تعداد کل مرسوالت پستی 

 شده

 مرسوله 420189 9.00 14.00
تعداد مرسوالت پستی صادر شده از استان 

 به داخل استان

 مرسوله 522007 30.00 45.00
تعداد مرسوالت پستی صادر شده از استان 

 هابه سایراستان

 مرسوله 3010421 -22.00 -48.00
تعداد مرسوالت پستی صادر شده 

 قراردادی

 پست استان آذربای ان شرقی شرکتمأخذ: 
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 صنعت و معدنها و نماگرهای شاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 تعداد اتومبیل سواری تولید شده دستگاه 11097 14.00 58.00-

 تولید شده تعداد انواع تراکتور دستگاه 3976 1.00 10.00

-68.00 xx 63291 مقدار تولید سیمان تن 

xx xx 000 مقدار تولید مس کاتد تن 

xx xx x مقدار تولید شمش آلومینیوم تن 

 مقدار تولید کاغذ تن 3375 43.00- 25.00-

 مقدار تولید فوالد خام تن 9048 78.00 51.00-

 مقدار تولید محصوالت فوالدی تن 111437 32.00- 47.00-

 مقدار تولید شیشه تخت تن 17010 83.00- 79.00-

xx xx 0 مقدار تولید کاشی و چینی بهداشتی هزار متر مربع 

 مقدار تولید انواع دارو هزار عدد 449802 22.00- 12.00

xx xx 000 مقدار تولید روغن نباتی تن 

xx xx 000 مقدار تولید پودر شوینده تن 

 مقدار تولید الیاف مصنوعی تن 21 33.00- 81.00

xx xx 000 مقدار تولید کاشی و سرامی  میلیون مترمکعب 

xx xx 0 مقدار تولید چینی بهداشتی هزار متر مربع 

xx xx 000 مقدار تولید منسوجات هزار متر مربع 

xx xx 000 مقدار تولید خوراک دام و طیور و آبزیان هزار تن 
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 )دنباله( ها و نماگرهای صنعت و معدنشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 مقدار استخراج سنگ تزیینی هزار تن 16992 6.00 24.00

xx xx 000 مقدار استخراج زغال سنگ هزار تن 

 سیس صادر شدهتأتعداد جوازهای  فقره 425 7.00 24.00

 گذاری جوازهای تأسیسمیزان سرمایه میلیارد ریال 29448 16.00 7.00-

 تعداد اشتغال جوازهای تأسیس نفر 9547 9.00 10.00-

 صنعتیبرداری بهره هایپروانه تعداد فقره 154 14.00 12.00

 میلیارد ریال 9985 89.00 293.00
برداری بهرههای گذاری پروانهمیزان سرمایه

 صنعتی

 صنعتیبرداری بهرههای تعداد اشتغال پروانه نفر 1648 10.00- 40.00-

 برداری معدنهای بهرهتعداد پروانه فقره 7 41.70- 36.40-

 هزار تن 4731 27.20- 34.50-
ی بردارهای بهرهمیزان ظرفیت استخراج پروانه
 معدن

xx xx 000 میلیارد ریال 
برداری های بهرهگذاری پروانهمیزان سرمایه

 معدن

 برداری معدنهای بهرهتعداد اشتغال پروانه نفر 62 22.50- 29.20-

 مآخذ: اداره کل صنعت، معدن و ت ارت استان آذربای ان شرقی
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 گمرک -ها و نماگرهای بازرگانیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 سال قبلمشابه فصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 کشور مقدار کل واردات تنهزار  8210 7.40 -27.60

 کشور ارزش کل واردات دالرهزار  10226572 -4.10 -35.20

 وزن خالص واردات از گمرک استان تنهزار  85 8.50 -31.30

 کشور مقدار کل صادرات تنهزار  47469 3.20 -30.80

 کشورارزش کل صادرات  دالرهزار  26957530 50.10 64.10

 وزن خالص صادرات از گمرک استان تنهزار  529 -24.80 -44.20

 کشور (1)مقدار صادرات غیرنفتی تنهزار  45479 19.60 -22.70

 کشور ارزش صادرات غیر نفتی دالرهزار  25159269 70.00 82.00

 اداره کل گمرک استان آذربای ان شرقیمأخذ: 
 باشد.سفید، نفت گاز )گازوییل( و میعانات نمی شامل نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت  (1)

 

 

 تعاریف:

واردات شامل تمام کاالهایی است که به طور مستقیم برای مصرف قطعی یا تغییر شکل به منظور صدور یا مصرف قطعی، به واردات: 

 شود.و از گمرکات کشور ترخیص می کشور وارد

 

صادرات شامل صدور تمام کاالهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کاالهای نیمه ساخته یا  صادرات:

 یا مونتاژ، به طور قطعی صادر شده باشند. وارد شده و پس از تغییر شکلقطعات جداگانه به شکل 
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 و نماگرهای کشاورزی هاشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 مقدار تولید گوشت قرمز هزار تن 12.82 2.50- 2.13-

 مقدار تولید شیر هزار تن 140.92 4.11 20.54

 گوشت مرغمقدار تولید  هزار تن 25.04 13.97 33.90

 مقدار تولید تخم مرغ هزار تن 26.24 15.64 67.13

 تولید جوجه ی  روزه گوشتی هزار قطعه 5898.29 68.99 35.73-

 مقدار تولید ماهیان پرورشی )سرد آبی( هزار تن 0.66 65.80- 8.30-

 مقدار تولید ماهیان پرورشی )گرم آبی( هزار تن 0.19 38.20- 11.00

xx xx 000 مقدار تولید عسل کیلوگرم 

 جهاد کشاورزی استان آذربای ان شرقی سازمانمأخذ: 
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 امور قضاییها و نماگرهای شاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 تعداد معامالت اموال منقوله ثبت شده معامله قطعی 53500 100.00 20.00

 تعداد معامالت اموال غیرمنقوله ثبت شده معامله قطعی 22160 59.00 22.00

 تعداد اسناد مالکیت صادر شده ورقه مالکیت 52453 5.00 13.00

 شرکت 626 20.00 -1.00
های ت اری و تعاونی ثبت تعداد شرکت

 شده

 شرکت 97 35.00 28.00
های ت اری و تعاونی شرکتتعداد 

 منحل شده

 استان آذربای ان شرقی ثبت اسناد و امالکمأخذ: اداره کل 

 

 

 تعاریف:

 ممکن باشد را معامالت منقول گویند. دیگر ها از محلی به محلمعامالت مربوط به اموالی که نقل و انتقال آن معامالت اموال منقول:

 

ها از محلی به محلی دیگر غیرممکن باشد مانند خانه، زمین و باغ معامالت مربوط به اموالی که نقل و انتقال آن معامالت اموال غیرمنقول:

 را معامالت غیرمنقول گویند.
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 ها و نماگرهای امور قضاییشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

-5.60 xx 6622 تعداد کل زندانیان استان نفر 

0.00 xx 97.90 درصد زندانیان مرد درصد 

0.00 xx 2.10 درصد زندانیان زن درصد 

0.08 xx 0.25 درصد 
کل  سال به19درصد زندانیان کمتر از 

 زندانیان

0.80 xx 6.70 سال 19-25درصد زندانیان گروه سنی  درصد 

-1.50 xx 2.20 سواددرصد زندانیان بی درصد 

0.90 xx 8.90 درصد 
از  باالترتحصیالت  دارای درصد زندانیان

 دیپلم

-4.60 xx 31.50 درصد 
درصد زندانیان مربوط به جرایم مواد 

 مخدر

1.90 xx 11.30 درصد 
درصد زندانیان مربوط به جرایم غیرعمد 

 )دارای حداقل ی  قرار غیرعمد(

 ات تأمینی و تربیتی استان آذربای ان شرقیممأخذ: اداره کل زندان و اقدا
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 ها و نماگرهای امور قضاییشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 برون شهریتعداد تصادفات  فقره 2782 -10.00 165.00

 نفر 99 -32.00 -3.00
تعداد تلفات انسانی در تصادفات برون 

 شهری

 نفر 1801 -23.00 6.00
تعداد م روحان در تصادفات برون 

 شهری

 تعداد تصادفات درون شهری فقره 3461 -7.00 29.00

 نفر 42 20.00 -9.00
تعداد تلفات انسانی در تصادفات درون 

 شهری

 نفر 2610 -20.00 4.00
تعداد م روحان در تصادفات درون 

 شهری

 کیلوگرم 596340 30.00 -14.00
مواد مخدر کشف شده توسط نیروی 

 انتظامی

 مأخذ: فرماندهی انتظامی استان آذربای ان شرقی
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 (3)ها و نماگرهای امور قضاییشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 نفر 154 -29.00 2.00
 متوفیان ناشی از حوادث رانندگی

 (1) ترافیکی

 نفر 11 -31.00 -8.00
متوفیان ناشی از حوادث رانندگی 

 (2) غیرترافیکی

 مصدومین ناشی از حوادث رانندگی نفر 3543 -23.00 6.00

 )جواز دفن صادره(اجساد بررسی شده نفر 656 -5.00 9.00

 های طبیعیمرگ نفر 222 12.00 23.00

 های غیرطبیعیمرگ نفر 3690.1 -20.00 3.00

 مأخذ: اداره کل پزشکی قانونی استان آذربای ان شرقی

روز  30که داخل حریم راه یا جاده رخ داده و فاصله تصادفات تا فوت کمتر از ترافیکی شامل مواردی است حوادث رانندگی ( متوفیان 1)

 باشد. می

( متوفیان حوادث رانندگی غیرترافیکی شامل مواردی است که فاصله تا فوت بیشتر از سی روز بوده و یا محل تصادف بر اساس اعالم 2)

 حریم راه و یا جاده بوده است. ای استان خارج ازاداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده

( اجسادی که علت فوت آنها تحت بررسی و آزمایش بوده و یا موارد عدم تعیین علت فوت بر طبق درخواست مقام قضایی در آمار 3)

 های طبیعی و غیر طبیعی گن انده نشده است.مرگ
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 بهزیستیها و نماگرهای شاخص

 درصد تغییر نسبت به
 قبلمشابه سال فصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 تعداد کل خدمت گیرندگان اداره کل بهزیستی نفر 123750 10.00 -4.00

 خانوار 9533 0.00 -1.00
بگیر تحت پوشش اداره کل تعداد خانوارهای مستمری

 بهزیستی ) زنان سرپرست خانوار(

  بگیر تحت پوششتعداد افراد مستمری نفر 38286 0.00 0.00

 هامند از مراکز آسیبتعداد افراد بهره نفر 16077 -2.70 -26.00

 نفر 1910 2.70 3.00
سرپرست نگهداری شده در مراکز تعداد کودکان بی

 تحت پوشش اداره کل بهزیستی 

 نفر 14702 0.00 1.00
بگیر تحت پوشش اداره کل تعداد معلومین مستمری

 بهزیستی

 بگیر تحت حمایتتعداد بیماران روانی مزمن مستمری نفر 594 0.00 1.00

 نفر 1043 19.00 15.00
تعداد سالمندان نگهداری شده در مراکز تحت پوشش 

 اداره کل بهزیستی 

 نفر 15202 -2.00 -9.00
تعداد معتادان خدمت گیرنده از مراکز تحت پوشش 

 اداره کل بهزیستی

 گیرنده تحت پوشش سایر افراد خدمت نفر 43414 31.00 4.00

 مأخذ: اداره کل بهزیستی استان آذربای ان شرقی

 تعاریف:

 نماید.های مستمر استفاده میسرپرست و نیازمندی است که در زمان آمارگیری از کم خانواده بی بگیر تحت پوشش:خانوار مستمری

ورت قطع این طوری که در صشود که به یکی از مواد افیونی اعتیادزا وابستگی شیمیایی و رفتاری پیدا کرده، بهبه فردی گفته می معتاد:

 شود.عمل، با مشکالت جسمی، روانی و رفتاری و یا با هم رو به رو می

 

ای، ذهنی و روانی خود را از دست داده، یا حرفه های فیزیکی )جسمی(، اجتماعی،شود که بخشی از تواناییبه فردی گفته می معلول:

 های او تا حد امکان افزایش یابد.اصالً به دست نیاورده که باید سعی شود توانایی

 

علت پیامدها و عوارض ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکی که سال سن دارد و به 60شود که بیش از به فردی گفته می سالمند:

 آید نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد.وجود میدر بدن وی در اثر افزایش سن به

 

ندگی ده جایگزین زاند و یا تحت حمایت سازمان در نزد خانواروزی پذیرش شدهکودکانی هستند که در مراکز شبانه سرپرست:کودک بی
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 کنند.می

 

باشد که خدمات مورد روزی میمراکز تخصصی سالمندان اعم از ویزیت در منزل، روزانه و شبانه مراکز سالمندان تحت نظارت سازمان:

 نمایند.نیاز قشر سالمند را برآورد می

 

ی فنی، اعطای وسایل کم  توانبخشی، گفتار درمانی، سن ی، ارتوپدسن ی، شنواییمند از خدمات بیناییشامل افراد بهرهسایر افراد: 

ها و افرادی که ساالنه از آموزی معلوالن، خدمات مشاوره و روانشناختی، خدمات پیشگیری از معلولیتفیزیوتراپی، کار درمانی، حرفه

 کنند.خدمات غیرمستمر نقدی و غیرنقدی اداره کل بهزیستی استفاده می
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 ها و نماگرهای کمیته امداد امام خمینی )ره(شاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 بگیران تحت پوششتعداد مستمری نفر 137590 0.01 0.28

xx xx 000 عادی پوشش طرحبگیران تحتتعداد مستمری نفر 

xx xx 000 نفر 
 پوشش طرحبگیران تحتمستمری تعداد

 رجاییشهید

 بگیر تحت پوششتعداد خانوار مستمری خانوار 71841 0.00 0.15

 بگیر و غیرهخانوار تحت پوشش اعم از معیشت خانوار 75412 0.01- 0.06

 تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش خانوار 41333 0.00 0.04

 شدگان درمانی تحت پوششتعداد بیمه نفر 43053 0.08- 0.08-

 های اجتماعیتعداد خانوار تحت پوشش بیمه خانوار 6708 0.03- 0.05-

 تعداد ایتام تحت پوشش نفر 11790 0.01- 0.03-

 تعداد حامیان طرح اکرام نفر 34071 0.06 0.08

 زندانیان حمایت شده رتعداد خانوا خانوار 618 0.23- 0.08-
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 ها و نماگرهای کمیته امداد امام خمینی )ره( )دنباله(شاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 نفر 14097 0.00 0.01-
آموز، دانش و و طلبه تعداد نفرات دانش

 تحت پوشش

 تعداد صنادیق صدقات صندوق 449673 0.01- 0.13

 های خودکفایی اجرا شدهکل طرح مورد 30926 0.08 0.20-

 تعداد پرداخت وام اشتغال در طی دوره تعداد 6235 0.41 0.17-

 نفر 13008 0.10 0.01-
های فنی مند از آموزشتعداد نفرات بهره

 ایو حرفه

 الحسنه پرداختیوام قرض تعداد موارد مورد 5238 0.56 0.63-

 تعداد جهیزیه و هدیه ازدواج مورد 2654 0.71 0.08

 های عمرانی ان ام شدهفعالیت مورد 3776 0.28 0.26

 مأخذ: کمیته امداد امام خمینی )ره( استان آذربای ان شرقی
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 تعاریف:

 ها تحت پوشش خدماتی تحت تکفل آنعشایر نیازمند و عائله: طرحی است که به موجب آن سالمندان روستایی و طرح شهید رجایی
 گیرند.ی امداد قرار میحمایتی کمیته

 
طرحی است که به موجب آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان سرپرست، از کارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و  طرح مددجویی:

 گیرند.امداد قرار می مندی، تحت پوشش مستمر کمیتهبیماری سرپرست یا استیصال و درماندگی برحسب نوع نیاز

 

 ها فوت کرده و دارای شرایط سنی مقرر باشند.شود که پدر آنبه افراد تحت پوششی گفته می ام تحت پوشش:یتا

 

 است.دار شده شود که طبق ضوابط مربوطه حمایت مالی ی  یا چند یتیم را عهدهحقیقی یا حقوقی اطالق میبه شخص  حامی:

 

خانواده نیازمندی است که سرپرست آن بنا بر دالیلی زندانی شده و افراد خانواده وی تحت پوشش  خانواده زندانی تحت پوشش:

 شوند.مند میهای مددکاری قرار گرفته و از مزایای حمایتی بهرهسازمان

 

های رسمی آموزشی کشور باشند و در کی از دورهبه افراد تحت حمایتی که در حال تحصیل در یآموز و دانشجو تحت حمایت: دانش

 طول ی  سال تحصیلی حمایت شوند.

 

ت معی و  -طرح خودکفایی، ی  فعالیت تولیدی و خدماتی است که با شرایط و ضوابط مشخص به صورت انفرادیطرح خودکفایی: 

 شود.یا تعاونی برای اشتغال و خودکفایی مددجویان ای اد می
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 ها و نماگرهای بیمه سالمتشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 نفر 1874451 1.00 -13.00
شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش تعداد بیمه

 اداره کل بیمه سالمت

 کارکنان دولتشدگان تعداد بیمه نفر 260519 1.00 -4.00

 شدگان ایرانیانتعداد بیمه نفر 30036 1.00 104.00

 شدگان روستاییتعداد بیمه نفر 1127703 1.00 -14.00

 شدگان سایر اقشارتعداد بیمه نفر 72788 18.00 10.00

 شدگان بیمه سالمت همگانیتعداد بیمه نفر 383315 -2.00 -21.00

 استان آذربای ان شرقی اداره کل بیمه سالمتمأخذ: 
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 ها و نماگرهای تأمین اجتماعیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبل فصل

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 نفر 1764136 -0.96 0.16
شدگان اصلی و تبعی تحت تعداد بیمه

 پوشش 

 بگیران اصلی و تبعی تعداد مستمری نفر 308223 2.13 8.28

 نفر 1836 0.88 3.03
ناشی از کار  دیدهشدگان آسیبتعداد بیمه

 من ر به فوت

 پرونده 2057 1.03 2.75
ناشی از کار  دیدهشدگان آسیبتعداد بیمه

 من ر به نقص عضو

xx 0.98 96945 کارگاه 
های تحت پوشش اداره کل تعداد کارگاه

 اجتماعی تأمین

 نفر 18943 3.60 6.68
شدگان اجباری شاغل در تعداد بیمه

 های مشمول کم  دولتکارگاه

 مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربای ان شرقی

 

 

 

 تعاریف:

 ای است که رأساً مشمول تعهدات مندرج در قانون سازمان تأمین اجتماعی است.شدهبیمه :شده اصلیبیمه

 

 کند.اصلی از مزایای موضوع قانون تأمین اجتماعی استفاده می شدهای است که به تبع بیمهشدهبیمه :تبعی شدهبیمه

 

 کند و شامل حاالت زیر است:فردی است که به خاطر احراز شرایط خاص، مستمری دریافت می بگیر:مستمری

     بازنشستهـ 

       از کار افتادهـ 

  فوت شده شده تکفل بیمهتحت  بازماندهـ 

 

ــتند که در قرارداد فی کارگاه کارگاه مشمممول کمد دولت: ــی هس مابین اداره کل تأمین اجتماعی و دولت تعریف هایی با فعالیت خاص

 سـهم کارفرما از محل کم   %20حق بیمه سـهم بیمه شـده کسـر و مابقی     %7قانون تأمین اجتماعی  39اند و در آن با رعایت ماده شـده 

 شود.دولت به حساب سازمان واریز می
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 صندوق بازنشستگی -ها و نماگرهای تأمین اجتماعیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 بلق

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 نفر 78327 0.80 5.30
بگیر صندوق تعداد مشترکان حقوق

 بازنشستگی

 درصد 77.46 0.90 5.70
بگیر از کل مشترکان حقوق نشستگانسهم باز

 صندوق بازنشستگی

 درصد 0.65 0.00 0.00
سهم از کار افتادگان از کل مشترکان 

 بگیر صندوق بازنشستگیحقوق

 درصد 5.05 0.00 1.00
سهم شاغالن متوفی از کل مشترکان 

 بگیر صندوق بازنشستگیحقوق

 درصد 16.84 0.70 5.50

 بازنشستگان و از کار افتادگان فوتسهم 

بگیر صندوق شده از کل مشترکان حقوق

 بازنشستگی

 شستگی استان آذربای ان شرقینمأخذ: مدیریت باز

 

 

 تعاریف:

شترک حقوق  ستگی:    م ش صندوق بازن شتغال( بیمه  شود که در دوران خدمت )دوره به فردی اطالق می بگیر  شس    ا صندوق بازن تگی پرداز 

 باشند.بوده است و بر طبق قوانین و مقررات این صندوق رأساً و یا بازماندگان وی مشمول استفاده از حقوق بازنشستگی و وظیفه می

 

شسته:   شتن     مستخدم بیمه  بازن شرایط معین سنی و دارا شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قوانین و       پرداز صندوق بازنشستگی که با دا

 نماید.مقررات این صندوق، از حقوق بازنشستگی استفاده می

 

صندوق از حقوق         از کار افتاده: شرایط قانونی مندرج در قوانین و مقررات این  شتن  ست که قادر به کار کردن نبوده و با دا ستخدمی ا م

 نماید.وظیفه استفاده می

 

مستخدمی است که در دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانونی وی با داشتن شرایط قانونی حق دریافت وظیفه فوت را         شاغل متوفی: 

 مندرج در قانون خواهند داشت. برابر شرایط

 

سته   ش ست و             متوفی: و از کار افتاده بازن شده ا ستگی فوت  ش شتغال و پس از برقراری حقوق بازن ست که پس از دوران ا ستخدمی ا م

 وراث قانونی وی با داشتن شرایط قانونی حق دریافت حقوق وی را برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت.
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 نماگرهای فرهنگیها و شاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 شدههای منتشر تعداد عناوین کتاب عنوان 557 12.28- 16.28

 شدههای منتشر تعداد شمارگان کتاب نسخه 538150 42.00- 11.26

 های تألیف شدهتعداد عناوین کتاب عنوان 481 14.87- 15.07

 های ترجمه شدهتعداد عناوین کتاب عنوان 76 8.57 24.59

 تعداد عناوین نشریات عنوان 448 8.74 36.17

 تعداد شمارگان نشریات نسخه 4256000 70.99 112.32

 تعداد  عناوین مطبوعات انتشار یافته عنوان 275 4.96 30.33

 تعداد شمارگان مطبوعات انتشار یافته نسخه 2612500 4.96 30.33

 هاتعداد عناوین م له عنوان 121 13.08 45.78

 هاتعداد شمارگان م له نسخه 1149500 13.08 45.78

 های فرهنگی و هنری مساجدتعداد کانون باب 1378 0.14- 3.61

 تعداد مؤسسات فرهنگی و هنری باب 103 5.10 22.62

 تعداد سینما باب 19 0.00 11.76

 استان آذربای ان شرقیفرهنگ و ارشاد اسالمی مأخذ: اداره کل 
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 تعاریف:

 طور مستقل صحافی شود. غیر ادواری است که با تعداد اوراق معتنابه، نوشته یا چاپ و به نشریه :کتاب

 

غیرچاپی در سطحی محدود یا گسترده در اشکال مختلف منتشر جز کتاب( است که به صورت چاپی یا ه هر نوع ماده مکتوب )ب نشریه:

 شود.می

 

یاسی، های گوناگون سبه صورت اوراق چاپی یا الکترونیکی در زمینه طور منظم با نام ثابت، تاریخ و شمارهنشریاتی که به مطبوعات:

یب انتشار به روزانه و غیر روزانه، از نظر محتوا به شوند. مطبوعات از نظر ترتاجتماعی، علمی، ورزشی، هنری و سایر موارد منتشر می

المللی، نتوزیع به بی دو گروه تخصصی و علمی و نشریات غیر تخصصی و از نظر گستره عمومی و تخصصی، از نظر زمینه انتشار به

)متخصصان، زنان، دانش ویان،  صخا خاص و اقشار اجتماعیسنی  هایعموم، گروه ای و محلی و از نظر مخاطبان بهسراسری، منطقه

 شوند.خاص( تقسیم میآموزان، صاحبان حرف و مشاغل دانش

 

 اند، اعم از آن که تمامیشده از ی  اثر که در ی  نوبت چاپ و انتشار برای توزیع آماده شده های چاپ یا تکثیرتعداد نسخه شمارگان:

 ها توزیع شده یا نشده باشد.آن
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 ها و نماگرهای فرهنگیشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

xx xx 000 های دینیبرگزاری گفتمان گفتمان 

xx xx 000 های دینیکنندگان در گفتمانشرکت دانش آموز 

xx xx 000 قرآنی مردمیهای تأسیس تشکل موسسه 

xx xx 000 آموزانقرآن نفر 

xx xx 000 نفر 
های تخصصی در افراد تحت پوشش آموزش

 حوزه فرهنگی دینی

xx xx 000 های فرهنگی دینیمساجد برگزارکننده فعالیت مس د 

xx xx 000 اعزام مبلغین و مبلغات نفر ساعت 

xx xx 000 استقرار روحانی در مناطق محروم نفر 

xx xx 000 سازی مساجد غیرفعالفعال باب 

xx xx 000 محافل و مراسم قرآنی محفل 

xx xx 000 قرآنی صدور گواهینامه نسخه 

xx xx 000 ات مذهبی استانیئهای فرهنگی شورای هفعالیت مراسم 

 مأخذ: اداره کل تبلیغات اسالمی استان آذربای ان شرقی
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 تعاریف:

ای سیاسی، هاالت و شبهات ذهنی مخاطبین با موضوع مشخص در زمینهؤبرگزاری جلسات پاسخگویی به سهای دینی: برگزاری گفتمان

 شود.اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی بر اساس روش پرسش و پاسخ دو سویه استاد و مخاطبین که در دانشگاه، مدرسه و مس د ان ام می

 

های مختلف قرآنی که به شورت خودجوش و با همکاری اداره کل تبلیغات جلسات آموزش قرآن کریم در رشته جلسات قرآنی مردمی:

 گردد.های شخصی و مساجد برگزار میاسالمی در سراسر استان به صورت هفتگی در اماکن مختلف از جمله خانه

 

خوانی، روانخوانی، صوت و لحن، حفظ، مفاهیم مختلف )شامل روهای های آموزشی قرآن کریم در رشتهافرادی که در دوره آموزان:قرآن

 نمایند.و تفسیر( شرکت می

 

افرادی از اقشار تأثیرگذار جامعه )شامل روحانیون، مداحان، اعضای  فرهنگی دینی: های تخصصی در حوزهافراد تحت پوشش آموزش

 گیرند. تخصصی در حوزه فرهنگی دینی قرار می هایهای دینی، اصناف، کارمندان، کارگران و ...( تحت آموزشتشکل

 

های فرهنگی دینی از جمله برگزاری مراسم عرفه، مساجدی که به برگزاری فعالیتهای فرهنگی دینی: مساجد برگزارکننده فعالیت

 نمایند.اعتکاف، دهه ف ر، آغاز امامت حضرت صاحب الزمان، مسابقات فرهنگی و ... اقدام می

 

آقایان و بانوان طالب که حداقل مدرک سطح ی  حوزه و تأییدیه حوزه را دارا باشند، جهت تبلیغ معارف و  و مبلغات:اعزام مبلغین 

 گردند.های مذهبی )رمضان، محرم و صفر، فاطمیه و ...( به مناطق محروم اعزام میمسایل دینی در طول سال و در مناسب
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 ها و نماگرهای فرهنگیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 های تلویزیونی آنالوگتعداد فرستنده دستگاه 520 -23.50 -46.20

 های تلویزیونی دی یتالیتعداد فرستنده دستگاه 320 16.80 65.00

 FMهای رادیویی موج تعداد فرستنده دستگاه 247 1.20 12.00

 MWهای رادیویی موج تعداد فرستنده دستگاه 12 0.00 0.00

 های رادیوییمیزان تولید برنامه ساعت 1123.29 0.00 2.00

 های رادیوییمدت پخش برنامه ساعت 2489.17 0.01 0.00

های تلویزیونی میزان تولید برنامه ساعت 437.30 -8.32 5.32  

 های تلویزیونیمدت پخش برنامه ساعت 2136.00 -1.11 0.00

 مأخذ: صدا و سیمای مرکز استان آذربای ان شرقی

 

 

 تعاریف:

گیری از منابع الزم، فرایندی است که با تلفیق تخصصی عناصر محتوایی )پیام( و ساختاری با بهره های رادیویی و تلویزیونی:تولید برنامه

 شود.من ر به ساخت ی  برنامه رادیو/ تلویزیونی می

 

عبارت است از شکل نهایی و ارسال شده ی  برنامه رادیو/ تلویزیونی است که مخاطب، قادر  های رادیویی و تلویزیونی:برنامه پخش

 به دریافت آن باشد.
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 ها و نماگرهای فرهنگیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 های تاریخی و فرهنگیتعداد موزه باب 31 0.00 0.00

 نفر 45494 -40.00 32.00
ها، بناها و موزهتعداد بازدیدکنندگان از 

های فرهنگی و تاریخیمکان  

 اثر 33 62.00 43.00
ثبت شده در فهرست آثار  (1)تعداد آثار تاریخی 

 ملی

 گردشگری استان آذربای ان شرقیصنایع دستی و مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، 
 باشد.آثار تاریخی شامل مکان، بنا، تپه، محوطه، بافت و م موعه می (1)
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 تربیت بدنیها و نماگرهای شاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 یافتهتعداد ورزشکاران سازمان نفر 168090 23.00 10.00

 یافتهسازمانتعداد مردان ورزشکار  نفر 110575 24.00 10.00

 یافتهتعداد زنان ورزشکار سازمان نفر 57515 20.00 11.00

xx xx 000 تعداد ورزشکاران قهرمانی نفر 

xx xx 000 تعداد مربیان ورزشی نفر 

xx xx 000 تعداد داوران ورزشی نفر 

xx xx 000 برداریتعداد اماکن ورزشی سرپوشیده مورد بهره باب 

 استان آذربای ان شرقی جوانان اداره کل ورزش ومأخذ: 

 
 
 

 تعاریف:

 ورزند.شود که تحت پوشش تشکیالتی با ضوابط خاص، به ورزش مبادرت میبه گروهی اطالق می یافته:ورزشکاران سازمان
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 ها و نماگرهای شرکت غله و خدمات بازرگانیشاخص

 درصد تغییر نسبت به
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد

 تن 93347 10.43 6.28
میزان فروش گندم مصرفی برای تولید آرد 

 نانوایی

 سازی کاالهای اساسی: گندممیزان ذخیره تن 307984 41.33- 48.00

 سازی کاالهای اساسی: برنجمیزان ذخیره تن 3036 6.38 172.78

 سرانه ماهیانه مصرف آرد نانوایی کیلوگرم 6.11 0.76 1.13

 )یارانه( تعداد کل نانوایی واحد 3926 0.31 0.20-

 تعداد نانوایی سنگ  واحد 357 1.38- 3.51-

 تعداد نانوایی لواش واحد 2867 0.56 0.53

 تعداد نانوایی بربری واحد 702 0.14 1.20-

 استان آذربای ان شرقی شرکت غله و خدمات بازرگانیمأخذ: 

 

 

 

 

 دامپزشکی ها و نماگرهایشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
 لفصنسبت به 
 قبل

  عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/ تعداد
 

 تعداد موارد بازدید شده مورد 125384 256.64 20.89

 تعداد موارد غیربهداشتی مورد 1957 16.00- 117.44

 های ضبط شدهمقدار فرآورده کیلوگرم 47196 28.46 43.29-

 برداریتعداد موارد نمونه مورد 913 27.36- 13.84

 تعداد موارد ارجاع به مراجع قضایی مورد 117 82.81 95.00

 های معدوم شدهمقدار فرآورده کیلوگرم 47196 28.46 43.29-

 استان آذربای ان شرقی اداره کل دامپزشکیمأخذ: 
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 ها و نماگرهای دامپزشکیشاخص

درصد تغییر نسبت به 
 مشابه سال قبلفصل 

درصد تغییر 
ل فصنسبت به 
 قبل

 عنوان شاخص یا نماگر  واحد مقدار/ تعداد
 

 تن 46809 30.37 57.85
ونی های تعاتهیه و توزیع انواع کود توسط تشکل

 تحت نظارت سازمان

 کیلو/لیتر 103485 74.80 -6.68
های تعاونی تهیه و توزیع سموم توسط تشکل

 تحت نظارت سازمان

 تن 30744 59.00 5.87
های دامی توسط تعاونی تحت توزیع نهاده

 نظارت سازمان

 میزان خرید شیر تن 18275 31.90 -13.20

 هاجذب تسهیالت توسط شبکه تعاونی میلیون ریال 196179 0.00 95.52

 نفر روز 1072 56.00 -40.00

ها و آموزش اعضا، ارگان و کارکنان اتحادیه

های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان شرکت

 تولید

 نفر 2928 110.00 -66.00
های نظام صنفی کارهای عضوگیری تشکل

 کشاورزی

 مأخذ: اداره کل تعاون روستایی استان آذربای ان شرقی

 

 تعاریف: 

نان، زهای تعاونی روستایی، تعاونی کشاورزی، تعاونی روستایی ها و شرکتشامل اتحادیه سازمان:های تعاونی تحت نظارت تشکل

 های تولید روستایی.تعاونی

 

 ها و کودهای آلی زیستی.شامل کودهای شیمیایی، ریز مغذی انواع کودها:

 

 شامل انواع خوراک دام، طیور، سبوس، جو و کن اله. های دامی:نهاده

 

های تعاونی تخصصی دامداران که تحت نظارت سازمان منظور شیر خریداری شده از دامداران استان توسط شرکت شیر: میزان خرید

 باشد.کنند، میفعالیت می



نشاني: تبريز، اول زعفرانيـه، جنب شركت مخابرات استان 
www.pbo-azsh.ir  (041) 33328710-19 :تلفن


