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اختالف در سرجمع ها به علت سرراست کردن ارقام است.
محاسبه نسبت ها وشاخص ها قبل از سرراست کردن ارقام صورت گرفته است.

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

میزان تغییرات، برای شاخص هایی که واحد آن ها درصد است:
میزان تغییرات=فعلی )دوره( فص��ل به مربوط اطالع-قبل )دوره( فصل به مربوط 

اطالع
درصد تغییرات برای سایر شاخص ها:

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

اطالع مربوط به فصل(دوره) قبل
 

نشانه های نشریات مرکز آمار ایران

-    آمار گردآوری نشده است.
…   آمار در دسترس نیست.
×    ذاتاً یا عمال وجود ندارد.

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

یکي از مهمترین شاخص هاي توسعه یافتگي، 
تولید اطالعات در کش��ورها و حجم و کیفیت 
بانك هاي اطالعاتي آنها است. بدون در اختیار 
داش��تن آمار کافي، صحیح، دقیق و به هنگام؛ 
اجراي سیاس��ت ها و برنامه ریزي هاي توس��عه 
اقتص��ادي اجتماع��ي و فرهنگي در کش��ور و 

استان، امکان پذیر نیست.
به منظور آگاهي مس��ئوالن و کارشناس��ان از 
اطالع��ات آماري به هنگام در زمینه هاي گوناگون و هم چنین ایجاد هماهنگي در 
ارائ��ه آمارهاي مورد نیاز، معاونت آمار و اطالعات س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان ش��رقي اقدام به تهیه و تنظیم و انتش��ار نش��ریه حاضر نموده است که 
شامل گزیده شاخص ها و نماگرهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي استان در سال 

1395 مي باشد.
این نش��ریه، علیرغم تالش دس��ت اندرکاران تهیه  آن، ممکن است کاستي هایي از 
نظر پوش��ش کامل فعالیت هاي عمده اس��تان داشته باشد. بنابراین در صورتي که 
دس��تگاه هاي اجرایي، نماگر و یا ش��اخص مهم دیگري را مدنظر داش��ته باش��ند، 
مي توانند آن را به س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقي ارائه نمایند تا 

پس از بازنگري براي فصل بعد به مجموعه اضافه گردد.
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مقدمه

شایان ذکر است، تهیه و انتشار این نشریه در موعد مقرر، مستلزم ارسال به موقع 
اطالعات آماري دس��تگاه هاي اجرایي اس��ت و در صورت ع��دم دریافت اطالعات، 

جدول مربوط فاقد اطالع منتشر شده است.
از همکاري ثمربخش کلیه دس��تگاه هاي اجرایي، نهادها و مؤسس��ات اس��تان که 
در تهیة آمار و اطالعات این نش��ریه ، معاونت آمار و اطالعات س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی آذربایجان  شرقي را یاري نموده اند تشکر و قدرداني مي گردد .

داود بهبودی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان آذربایجان شرقي        
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vvهاvvvیافتهvخالصه

بر اس��اس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از حس��اب های منطقه ای استان آذربایجان  
ش��رقی در سال 1393، محصول ناخالص داخلی اس��تان به 396,979 میلیارد ریال 
رسیده است. بخش صنعت، عمده فروش��ی و خرده فروشی با 21,77 درصد و 16,41 
درصد بیش��ترین سهم ارزش افزوده در بین فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی 
اس��تان را داشته اند. بیش��ترین کاهش ارزش افزوده در بخش ساختمان استان اتفاق 

افتاده و باالترین افزایش، در امور عمومی و خدمات شهری ایجاد شده است.
نتایج حاصل از ش��اخص کل به��ای کاالها و خدمات مصرفی خانوار های ش��هری و 
روستایی نشان می دهد، در سال 1395، عدد شاخص بها در نقاط شهری با 6 درصد 
افزایش به 264 واحد و در نقاط روستایی با 5,4 درصد افزایش به 239,7 واحد رسیده 
اس��ت. در هر دو نقاط شهری و روستایی شاخص آموزش باالترین افزایش شاخص را 

به خود اختصاص داده است.
بر اس��اس شاخص ها و نماگرهای مالی و پولی سال 1395، درآمدهای استان 0,5 درصد 
نسبت به سال 1394 افزایش یافته است و علیرغم کاهش 16,86 درصدی در بخش تحقق 
درآمدهای استانی، سهم درآمدهای مالیاتی 3 درصد رشد داشته است. سهم هزینه های 

جاری و تملك دارایی های سرمایه استان به ترتیب 68,2 و 31,77 درصد بوده است. 
بر اساس گزارش تاالر بورس اوراق بهادار استان در سال 1395، مقدار 5825811 هزار 
سهم و حق تقدم معامله شده است که از نظر مقدار 13,8 درصد و از نظر ارزش 33,8 

درصد کاهش یافته است.
نتایج اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن  آبان ماه سال 1395 نشان می دهد 
جمعیت استان با رشد 0,97 درصدی به 3909652 نفر رسیده است که از این تعداد 

71,86 درصد در نقاط شهری ساکن بوده اند. 
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خالصهvیافتهvها

بر اس��اس گزارش س��ازمان ثبت احوال اس��تان، تعداد 69731 والدت در استان ثبت 
گردیده است، در همین زمان تعداد ازدواج ها با 1,8 درصد کاهش نسبت به سال 1394 

روبرو بوده است. در حالی که حجم طالق ها بیشتر از 15 درصد افزایش یافته است.
بر اس��اس  شاخص های نیروی کار در سال 1395، نرخ مشارکت اقتصادی در استان 
41 درصد بوده است که این نرخ به ترتیب برای مردان و زنان 66,7 و 15,5 می باشند. 
نرخ بیکاری در س��ال 1395 به 10,8 درصد رس��یده است که این نرخ  برای مردان و 
زنان اس��تان به ترتیب 9,9 و 15 و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 13,5 و 5 

درصد می باشد. 
بر اساس اطالعات بدست آمده از مطالعه هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 
در سال 1395، متوسط هزینه های خوراکی و دخانی ساالنه یك خانوار شهری 62833 
هزار ریال بوده است و این در حالی است که متوسط هزینه های خوراکی و دخانی یك 

خانوار روستایی 74131 هزار ریال بوده است. 
بر اس��اس اطالعات ارائه شده ش��رکت های آب و فاضالب شهری و روستایی در سال 
1395، متوس��ط مصرف آب هر مش��ترک خانگی 473 لیتر در هر روز بوده است که 
نسبت به سال قبل 0,85 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نسبت آب 

مصرفی در بخش صنعت به میزان 14,67 درصد کاهش یافته است.
اطالعات ارائه ش��ده توسط شرکت های برق استان نشان می دهد، کل مصرف نیروی 
برق اس��تان 3026 میلیون کیلو وات ساعت با 799 هزار نفر مشترک در سال 1395 

بوده است.
در سال 1395، مقدار مصرف داخلی گاز طبیعی با 5 درصد کاهش به 7662938 هزار 
متر مکعب رسیده است. آمارها نشان می دهند سهم مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری 
کاهش یافته اس��ت ولی در بخش صنعتی افزایش یافته اس��ت. در سال 1394 به تعداد 

213 روستا گازرسانی شده که افزایش 4 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.
بر اساس گزارش اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان در سال 1395، تعداد 5872 
هزار نفر از مبدأ اس��تان جابجایی مس��افر صورت گرفته است در همین مقطع زمانی 

15620 هزار تن کاالی حمل شده وجود داشته است.
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در س��ال 1395، ضریب نفوذ تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر 42,28 درصد بوده است 
که نسبت به سال قبل حدود یك درصد افزایش داشته است این در حالی است که در 
همین زمان ضریب نفوذ تلفن همراه با 10,71 درصد افزایش، به 90 درصد رسیده است. 
گزارش اداره پس��ت استان در سال 1395 نشام می دهد، تعداد مرسوالت پستی وارد 
ش��ده و ارس��الی به خارج از کشور به ترتیب با 55,7 و 49,6 درصد کاهش روبرو بوده 
اس��ت. در حالی که تعداد مرسوالت پستی صادر ش��ده به سایر استان ها افزایش 29 

درصدی داشته است. 
گزارش بانك مرکزی در شش ماهه اول سال 1395 نشان می دهد، میزان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در س��اخت مسکن شهری با 35,6 درصد کاهش به 993240 میلیون 
ریال رسیده است در همین زمان تعداد ساختمان های مسکونی تکمیل شده در مناطق 
شهری استان 3254 دستگاه با متوسط هزینه یك متر مربع، 6061 هزار ریال بوده است.

بر اساس اطالعات ارائه شده توسط اداره کل ثبت اسناد و امالک استان در سال 1395، 
تعداد 136443 معامله قطعی صورت گرفته اس��ت، که افزایش 6 درصدی نسبت به 

سال 1394 دارد.
اداره کل بهزیس��تی استان در س��ال 1395، تعداد 38534 نفر مستمری بگیر تحت 
پوش��ش داشته است که نسبت به س��ال 1394 افزایش محسوسی نداشته است این 
در حالی اس��ت که تعداد سالمندان نگهداری شده 11,74 درصد افزایش یافته است. 
در سال 1395، تعداد 2178686 نفر از جمعیت استان تحت پوشش اداره کل بیمه 

سالمت قرار داشته اند که نسبت به سال قبل 3 درصد کاهش صورت گرفته است.
بر اساس گزارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، تعداد عناوین کتب منتشر 
ش��ده در سال 1395 نسبت به س��ال قبل 23,76 درصد افزایش یافته است که این 

افزایش در تعداد عناوین کتاب های تألیف شده به 27,48 درصد می رسد.
بر اساس اطالعات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان در سال 1395 سرانه ماهیانه 
مصرف آرد نانوایی به میزان 6 کیلوگرم بوده اس��ت که نس��بت به سال قبل، 3 درصد 
کاهش صورت گرفته اس��ت. در همین زمان میزان ذخیره سازی گندم در استان، 41 

درصد افزایش صورت گرفته است.
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vvvخاvvمناقهvهااvvیاارvیاا رهااvمvهاvv اخ 

محصول ناخالص داخلی به تفکیک ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی 
استان در سال های 1389-1393 )میلیون ریال(

89 90 91 92 93 شرح

کشامرزا 60,138,672  58,680,061  36,781,726  22,877,995    8,181,876 

 1,567,677    2,226,528  3,195,419  3,911,071  4,062,566 معدن

 30,422,320 صنعت 86,428,635  70,420,996  56,718,210  46,468,003 

 13,169,970  24,058,707  23,572,932  32,320,635  32,333,755 
vاز vمvبرقvمvآر

طبیعی

ساختاان 17,915,322  21,191,654  15,146,789  13,012,000  11,902,505 

75,736,480 91,576,625 120,526,822 161,401,687 191,763,492 خدمات

 2,710,910  2,941,285  3,076,698  2,533,777  2,246,669 
vبرvمالیاتv خال

مخردخت

161,139,732 212,628,937 270,056,716 350,271,309 396,979,177
v یاخالvمحصول

vبازخرvقیاتvبهvدخخلی

مأخذ: مرکز آمار ایران.
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ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان آذربایجان شرقی در سال 1393

سهم ارزش 
افزوده 

رشته فعالیت 
استان از 
کل کشور 
)درصد(

درصد 
تغییرات 
ارزش 
افزوده 
نسبت به 

سال گذشته 
)درصد(

سهم ارزش 
افزوده در  

)درصد( 

ارزش 
افزوده 

)میلیارد 
ریال(

مصرف 
واسطه 

)میلیارد 
ریال(

ستانده عنوان بخش

4.25 2.49 15.15 60,139 38,081 98,219
vمvکار v،کشامرزا

جنگلدخرا

0.48 9.33 0.07 273 186 459 ماهیگیرا

0.41 3.87 1.02 4,063 770 4,833 معدن

4.91 22.73 21.77 86,429 200,800 287,229 صنعت

3.93 0.04 8.14 32,334 5,211 37,545
vاز vمvبرقvمvآرvتأمین

طبیعی

3.67 -15.46 4.51 17,915 23,059 40,974 ساختاان

3.77 18.77 16.41 65,150 25,632 90,782
v،فرم یvعاده
خردهvفرم ی

3.25 20.16 1.00 3,960 4,616 8,576 هتلvمvرستورخن

2.87 25.84 7.28 28,912 11,376 40,288
vمvخیباردخراv،یقلvمvیال

خرتباطات

1.78 -18.94 0.99 3,926 3,726 7,652 مخساهv راvمالی

2.35 12.89 8.05 31,967 11,731 43,698
vمvکرخیهv،ماتغالت
خدماتvکابvمvکار

4.08 33.66 5.63 22,359 5,050 27,409
vرفاهvمvعاومیvخمورvخدخره

مvخدماتv هرا
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vخاvمناقهvهااvیاارvیاا رهااvمvهاv اخ 

ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان آذربایجان شرقی در سال 1393 )دنباله(

سهم ارزش 
افزوده 

رشته فعالیت 
استان از 
کل کشور 
)درصد(

درصد 
تغییرات 
ارزش 
افزوده 
نسبت به 

سال گذشته 
)درصد(

سهم ارزش 
افزوده در  

)درصد( 

ارزش 
افزوده 

)میلیارد 
ریال(

مصرف 
واسطه 

)میلیارد 
ریال(

ستانده عنوان بخش

4.35 27.61 3.96 15,729 3,446 19,175 آموزش

4.33 26.69 4.07 16,171 3,856 20,027 vمددکاراvمvبهدخ ت
خجتااعی

2.91 11.27 1.36 5,406 1,769 7,175 vعاومیvخدماتvسایر
vمvخصی vمvخجتااعیvم

خایگی

4.66 -11.33 0.57 2,247 - - vبرvمالیاتv خال
مخردخت

3.46 13.33 - 396,979 - - vدخخلیv یاخالvمحصول
بهvقیاتvبازخر

مأخذ: مرکز آمار ایران.
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�v:تعاریف
ارزش افزوده: ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد ش��ده در جریان تولید است. 
تفاوت بین ارزش س��تانده و مصرف واس��طه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش 
افزوده ناخالص می گویند. پس از کس��ر مصرف س��رمایه ثابت از ارزش افزوده 

ناخالص، ارزش افزوده خالص به دست می آید.

ستانده: س��تانده هر واحد تولیدی، مجموع کاالها و خدماتی است که در آن 
واحد تولید می شود و برای استفاده در دسترس قرار می گیرد. سهمی از کاالها 
و خدمات که تا پایان دوره حسابداری به صورت ناتمام یا کار در جریان ساخت 
باقی مانده باش��د، جزو ستانده واحد به حساب می آید. کاالها و خدماتی که در 
یك واحد در دوره حسابداری معین تولید و در همان دوره در دیگر فرآیندهای 
تولید آن واحد مصرف می شود، جزو ستانده آن واحد منظور نمی گردد. ستانده 
به س��ه دسته تقس��یم می شود: ستانده بازاری، س��تانده تولید شده برای خود 
مصرفی نهایی و تشکیل سرمایه به حساب خود و سایر ستانده های غیربازاری.

مصرف واس�طه: ارزش کااله��ا و خدمات مصرف ش��ده در جریان تولید، به 
استثنای مصرف سرمایه تولید است.

محص�ول ناخالص داخلی: محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی فعالیت های 
اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یك کش��ور در یك دوره زمانی معین اس��ت. 

محصول ناخالص داخلی به سه روش تولید، هزینه و درآمد محاسبه می شود.
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 اخ vقیاتvها

vvهاvvقیاتv اخ 

شاخص قیمت شهری سال 1395 )100=1393(

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر

6.0 264.0 شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری

گروه های اصلی

6.2 281.0 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخالیات

5.3 277.3 پوشاک و کفش

3.4 262.5 مسکن، سوخت و روشنایی

4.4 279.9 اثاثه، کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه

5.1 244.9 حمل و نقل 

6.6 130.9 ارتباطات

11.7 312 بهداشت و درمان

4.8 241.1 تفریح و فرهنگ

13.6 185.2 آموزش

10.4 264.5 کاالها و خدمات متفرقه

مأخذ: مرکز آمار ایران.

�v:تعریف
ش�اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوار: معیار س��نجش تغییرات 
قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نس��بت به 

سال پایه است.
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شاخص قیمت  روستایی سال 1395 )100=1393(

درصد تغییر نسبت به 
سال قبل عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر

5.4 239.7 شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری

گروه های اصلی

1.8 255.6 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخالیات 

9.6 169.0 مسکن، سوخت و روشنایی

4.7 286.8 اثاثه، کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه

5.0 237.4 حمل و نقل 

7.4 128.8 ارتباطات

11.7 296.2 بهداشت و درمان

5.5 272.9 تفریح و فرهنگ

16.7 195.2 آموزش

11.9 298.4 کاالها و خدمات متفرقه

مأخذ: مرکز آمار ایران.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvمالیvمvصولی

vvصولیvمvمالیvیاا رهااvمvهاv اخ 

شاخص و نماگرهای مالی و پولی سال 1395

درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل
مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

0.51 15837910 میلیون ریال درآمدهای استان

-16.86 73.14 درصد درصد تحقق درآمدهای استانی

3.00 94.00 درصد سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای استانی

-2.46 51.80 درصد سهم هزینه های جاری در کل اعتبارات استان

2.46 48.20 درصد سهم هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای در کل 
اعتبارات استان

2.83 24.56 درصد نسبت اعتبارات هزینه ای استان به درآمدهای استان

4.54 22.86 درصد نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به 
درآمدهای استان

8.77 93.06 درصد نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به 
اعتبارات هزینه ای استان

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی.
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نمودار 1: سهم هزینه های جاری و عمرانی در کل اعتبارات استان 
آذربایجان شرقی سال 1395

شاخص و نماگرهای مالی و پولی سال 1394

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

14 10286 میلیارد ریال سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه

33 77468 میلیارد ریال سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

14.8 82877 میلیارد ریال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

11.8 24869 میلیارد ریال سپرده های دیداری

28.5 8087 میلیارد ریال سایر سپرده ها

20.2 203587 میلیارد ریال مجموع سپرده ها

مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی اس�تان آذربایجان ش�رقی- گزارش اقتصادی استان آذربایجان شرقی 
در سال 1394
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 اخ vهاvمvیاا رهااvمالیvمvصولی

�v:تعاریف
س�پرده های قرض الحس�نه پس انداز: به س��پرده هایی گفته می ش��ود که 
صاحبان آن ها می توانند با استفاده از دفترچه حساب پس انداز، از حساب خود 
برداشت کنند. به س��پرده های قرض الحسنه پس انداز سودی تعلق نمی گیرد، 
اما طبق قانون، بانك ها می توانند به منظور جذب و تجهیز این گونه س��پرده ها 

جوایز ثابت نقدی یا غیرنقدی به سپرده گذاران اعطا کنند.

س�پرده های س�رمایه گذاری مدت دار: صاحبان س��پرده پ��ول خود را نزد 
بانك ه��ا به س��پرده می گذارن��د و بانك ها به عن��وان وکیل س��پرده گذار با به 
کارگیری و اس��تفاده از این پول ها در انواع معامالت اس��المی در پایان مدت، 
مبلغی س��ود به صاحبان سپرده پرداخت می نمایند. بخشی از این سود ماهانه 
و به صورت علی الحس��اب به سپرده گذار پرداخت می ش��ود. این سپرده ها به 

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود.

س�پرده های دیداری: به سپرده هایی اطالق می شود که بانك در برابر دارنده ی 
آن متعهد است به محض رؤیت چك از طرف او، وجه سپرده  را به میزانی که در 
چك قید شده است بپردازد. به این سپرده ها، سپرده های قرض  الحسنه ی جاری 

نیز گفته می شود. به سپرده های قرض الحسنه جاری سود تعلق نمی گیرد.

سایر سپرده ها: شامل سپرده های اعتباری اسنادی، سپرده های ضمانت نامه، 
وجوه اداره شده که مصرف نشده، پیش دریافت بابت تسهیالت، وجوه صندوق 

بازنشستگی و پس انداز کارکنان می باشد.
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شاخص و نماگرهای مالی و پولی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-13.8 5825811 هزار سهم تعداد سهام و حق تقدم معامله شده

-33.8 14429426 میلیون ریال ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

- - عدد تعداد اوراق مشارکت معامله شده

- - میلیون ریال ارزش اوراق مشارکت معامله شده

- - معامله تعداد دفعات معامالت

- - نفر تعداد خریداران سهام و حق تقدم

مأخذ: تاالر بورس اوراق بهاردار استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvمالیvمvصولی

شاخص ها و نماگرهای مالی و پولی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

16 17019527 میلیون ریال درآمدهای مالیاتی

13 10982778 میلیون ریال مالیات های مستقیم

-4 65 درصد سهم مالیات های مستقیم در درآمدهای 
مالیاتی

13 8 درصد سهم مالیات بر ثروت در مالیات های مستقیم

9 47 درصد سهم مالیات بر درآمد در مالیات های مستقیم

-11 45 درصد سهم مالیات بر شرکت های در مالیات های 
مستقیم

21 6036749 میلیون ریال مالیات های غیرمستقیم

7 35 درصد سهم مالیات غیر مستقیم در درآمدهای 
مالیاتی

0 100 درصد سهم مالیات بر کاالها و خدمات در 
مالیات های غیرمستقیم

0 0 درصد سهم مالیات بر واردات در مالیات های 
غیرمستقیم

مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
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نمودار 2: سهم مالیات بخش های مختلف در مالیات های مستقیم

�v:تعاریف
مالیات مس�تقیم: مالیاتی است که بر درآمد و دارایی اشخاص وضع می شود 

و قابلیت انتقال به واحدهای دیگر را ندارد.

مالیات غیرمس�تقیم: مالیاتی اس��ت که بر تولید، واردات، مصرف و فروش 
کااله��ا و خدمات وضع می ش��ود و اثر واقعی پرداخ��ت متوجه مصرف کننده 

نهایی می باشد.

مالیات بر شرکت ها: شامل مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی می باشد.

مالیات بر درآمد: ش��امل مجم��وع مالیات حقوق کارمن��دان بخش دولتی، 
حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغالت می باشد.

مالیات بر ثروت: ش��امل مجموع ارث، اتفاقی، نقل و انتقال س��رقفلی، نقل و 
انتقال سهام، نقل و انتقال امالک، حق تمبر و اوراق بهادار می باشد.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvمالیvمvصولی

شاخص ها و نماگرهای مالی و پولی سال 1395

مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

7789184 میلیون ریال حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه

5185099 میلیون ریال خسارت پرداختی شرکت های بیمه

1992 هزار ریال حق بیمه سرانه در استان

47.19 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بیمه شخص ثالث

62.06 درصد نسبت خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث

8.27 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بدنه اتومبیل

63.44 درصد نسبت خسارت پرداختی بدنه اتومبیل

21.02 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بیمه درمانی

77.68 درصد نسبت خسارت پرداختی بیمه درمانی

2.55 درصد نسبت حق بیمه دریافتی آتش سوزی

33.99 درصد نسبت خسارت پرداختی بیمه آتش سوزی

6.06 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بیمه مسئولیت

72.54 درصد نسبت خسارت پرداختی بیمه مسئولیت
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شاخص ها و نماگرهای مالی و پولی سال 1395 )دنباله(

مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

9.18 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بیمه زندگی )عمر(

58.91 درصد نسبت خسارت دریافتی بیمه زندگی )عمر(

0.14 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بیمه مهندسی

126.56 درصد نسبت خسارت دریافتی بیمه مهندسی

0.34 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بدنه باربری

23.39 درصد نسبت خسارت پرداختی بدنه باربری

 4.66 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بیمه حوادث سرنشین

89.54 درصد نسبت خسارت پرداختی بیمه حوادث سرنشین

0.35 درصد نسبت حق بیمه دریافتی بیمه حوادث

41.68 درصد نسبت خسارت پرداختی بیمه حوادث

0.26 درصد نسبت حق بیمه دریافتی سایر رشته های بیمه

89.18 درصد نسبت خسارت پرداختی سایر رشته های بیمه

مأخذ: شرکت  های بیمه استان آذربایجان شرقی )بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا(
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 اخ vهاvمvیاا رهااvمالیvمvصولی

�v:تعاریف
حق بیمه دریافتی: عبارت اس��ت از حق بیمه هایی که شرکت بیمه در ازای 

صدور بیمه نامه در دوره مورد بررسی دریافت می کنند.

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

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

نس�بت خس�ارت پرداخت�ی بیمه: 100× )ح��ق بیمه دریافتي/ خس��ارت 
پرداختي(

نس�بت حق بیمه دریافتی بیمه: 100× )کل حق بیمه دریافتي/ حق بیمه 
دریافتی(
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vvجاعیتیvیاا رهايvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای جمعیتی سال 1395 

درصد تغییر نسبت به 
سرشماری سال 1394 مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

4.97 3909652 نفر جمعیت کل استان

0.35 50.88 درصد درصد جمعیت مردان

-0.35 49.12 درصد درصد جمعیت زنان

1.64 104 درصد نسبت جنسی جمعیت

1.71 43.08 درصد نسبت وابستگی جمعیت

0.31 0.97 درصد متوسط میزان رشد سالیانه جمعیت

2.61 71.86 درصد میزان شهرنشینی

0.67 22.87 درصد توزیع نسبی جمعیت 14-0 ساله

-0.84 69.89 درصد توزیع نسبی جمعیت 64-15 ساله

0.18 7.24 درصد توزیع نسبی جمعیت 65 ساله و بیشتر 

12.62 1223 هزار خانوار تعداد خانوار

-6.43 3.20 نفر بعد خانوار

1.96 89.35 درصد نسبت باسوادی مردان

3.22 79.90 درصد نسبت باسوادی زنان

2.62 84.70 درصد درصد باسوادی در جمعیت 6 ساله و بیشتر

2.25 88.13 درصد درصد باسوادی در مناطق شهری

2.44 75.78 درصد درصد باسوادی در مناطق روستایی

0.67 22.87 درصد نسبت جوانی

مأخذ: مرکز آمار ایران / نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395



29
 اخ vهاvمvیاا رهايvجاعیتی

شاخص ها و نماگرهای جمعیتی سال 1395 )دنباله(

درصد تغییر نسبت به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-3.6 69731 رویداد تعداد والدت ثبت شده

-1.1 22094 رویداد تعداد فوت ثبت شده

-1.8 35565 رویداد تعداد ازدواج ثبت شده

15.2 8997 رویداد تعداد طالق ثبت شده

مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی
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�v:تعاریف
نس�بت جنسی: عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان یا زنان به مردان 

که معموالً به صورت درصد بیان می شود.

نسبت وابستگی جمعیت: 
100× )جمعیت 64-15 ساله/ جمعیت 65 ساله و بیشتر + جمعیت 14-0 ساله(

نسبت سالخوردگی جمعیت: 100× )کل جمعیت /  جمعیت 65 ساله و بیشتر(

Pt=P0 (1+r)t  :متوسط میزان رشد جمعیت
P0 :جمعیت ابتدای دوره                     Pt :جمعیت انتهای دوره

r :متوسط نرخ رشد جمعیت
t :فاصله زمانی بین ابتدای دوره و انتهای دوره

میزان شهرنش�ینی: عبارت اس��ت از نس��بت تعداد جمعیت ساکن در نقاط 
شهری به جمعیت ضرب در 100.

بعد خانوار: تعداد افراد در خانوار

نسبت باسوادی )مرد، زن(:
100×) کل جمعیت 6 ساله و بیشتر )مرد، زن( / کل جمعیت 6 ساله و بیشتر باسواد 

)مرد، زن((

نسبت جوانی جمعیت: نسبت جمعیت کمتر از 15 ساله به کل جمعیت



31
 اخ vهاvمvیاا رهااvییرماvکارvدرvجاعیتvاشvسالهvمvبیشتر

vvبیشترvمvسالهvاشvجاعیتvدرvکارvییرماvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای نیروی کار سال 1395

مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

41 درصد نرخ مشارکت اقتصادی

66.7 درصد نرخ مشارکت اقتصادی مردان

15.5 درصد نرخ مشارکت اقتصادی زنان

39.2 درصد نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری

45.8 درصد نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی

10.8 درصد نرخ بیکاری

9.9 درصد نرخ بیکاری مردان

15 درصد نرخ بیکاری زنان

13.5 درصد نرخ بیکاری مناطق شهری

5 درصد نرخ بیکاری مناطق روستایی

23.8 درصد نرخ بیکاری جوانان )15-24 ساله(

9.1 درصد سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص

20.1 درصد سهم شاغالن در بخش کشاورزی

40 درصد سهم شاغالن در بخش صنعت

40 درصد سهم شاغالن در بخش خدمات

11.9 درصد سهم شاغالن بخش عمومی از کل شاغالن

88.1 درصد سهم شاغالن بخش خصوصی از کل شاغالن

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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نمودار 3: نرخ مشارکت و بیکاری در مناطق شهری و روستایی و مردان و زنان
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 اخ vهاvمvیاا رهااvییرماvکارvدرvجاعیتvاشvسالهvمvبیشتر

�v:تعاریف
جمعیت فعال اقتصادی: تمام افراد 10 ساله و بیشتر )حداقل سن تعیین شده(، 
که در هفته ی تقویمی قبل از هفته ی آمارگیری )دوره مرجع( طبق تعریف کار، در 
تولید کاال و خدمات مشارکت داشته )شاغل( و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند 

)بیکار(، از نظر اقتصادی جمعیت فعال محسوب می شوند.
نرخ مش�ارکت اقتصادی: عبارت است از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 10 

ساله و بیشتر به جمعیت 10 ساله و بیشتر ضرب در 100.

ش�اغل: تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته ی مرجع، طبق تعریف 
کار، حداقل یك س��اعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را ترک 
کرده باش��ند، شاغل محسوب می شوند که به طور عمده شامل دو گروه مزد و 

حقوق بگیران و خوداشتغاالن می شوند.

اش�تغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغالن مزد و حقوق بگیر یا 
خوداش��تغالی اس��ت که در هفته ی مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از 
کار بوده، و به دالیل اقتصادی )رکود کاری، پیدا نکردن کار با س��رعت بیشتر، 
قرار داش��تن در فصل غیرکاری و ...( کمتر از 44 س��اعت کار کرده، خواهان و 

آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع هستند.

بیکار: تمام افراد 10 س��اله و بیشتر که در دوره ی مرجع فاقد کار، آماده برای 
کار و در جستجوی کار باشند، یا فاقد کار و آماده برای کار بوده ولی به دلیل 
آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگش��ت به ش��غل قبلی در جس��تجوی کار 

نباشند، بیکار محسوب می شوند.

ن�رخ بیکاری: نس��بت جمعیت بیکار به کل جمعیت فع��ال از نظر اقتصادی 
)شاغل و بیکار( ضرب در 100.

س�هم ش�اغالن در هر بخش اقتصادی: تعداد شاغالن آن بخش تقسیم بر 
کل شاغالن ضرب در 100.
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vvخایوخرvهااvvهزینهvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای هزینه های خانوار شهری سال 1395

مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

62833 هزار ریال متوسط هزینه های خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار

25.28 درصد سهم هزینه های خوراکی و دخانی در کل هزینه های خانوار

185734 هزار ریال متوسط هزینه های غیرخوراکی ساالنه یک خانوار

74.72 درصد سهم هزینه های غیرخوراکی در کل هزینه های خانوار

25.28 هزار ریال سهم هزینه های مسکن در کل هزینه های خانوار

11.12 درصد سهم هزینه های بهداشت و درمان در کل هزینه های خانوار

  مأخذ: مرکز آمار ایران

شاخص ها و نماگرهای هزینه های خانوار روستایی سال 1395

مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

74131 هزار ریال متوسط هزینه های خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار

38.28 درصد سهم هزینه های خوراکی و دخانی در کل هزینه های خانوار

119535 هزار ریال متوسط هزینه های غیرخوراکی ساالنه یک خانوار

61.72 درصد سهم هزینه های غیرخوراکی در کل هزینه های خانوار

14.09 هزار ریال سهم هزینه های مسکن در کل هزینه های خانوار

12.06 درصد سهم هزینه های بهداشت و درمان در کل هزینه های خانوار

  مأخذ: مرکز آمار ایران



35
 اخ vهاvمvیاا رهااvهزینهvهااvخایوخر

نمودار 4: سهم هزینه های خوراکی و دخانی در کل هزینه های خانوار شهری

نمودار 5: سهم هزینه های خوراکی و دخانی در کل هزینه های خانوار روستایی
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vvخجرخییvهااvvدستگاهvخیااییvییرماvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای نیروی انسانی دستگاه های اجرایی سال 1395)1(

درصد تغییر نسبت به 
سال قبل)2( مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-19.67 7877 نفر تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی 
)مشمول و غیرمشمول قانون استخدام 
کشوری( و نهادهای انقالب اسالمی در 

استان

-11.64 3461 نفر کارکنان رسمی

-25.01 4416 نفر کارکنان غیررسمی

14.67 430 نفر تعداد کارگران

×× ... نفر تعداد کارکنان مرد

×× ... نفر تعداد کارکنان زن

-17.65 3718 نفر تعداد کارکنان لیسانس

8.70 1725 نفر تعداد کارکنان فوق لیسانس و باالتر

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی

)1(  تعداد کارکنان دس��تگاه های اجرایی که دارای ردیف بودجه استانی در سال 
1395 بوده اند.

)2( کاهش تعداد کارکنان در س��ال 1395 ناشی از بعضی تغییرات دستگاه ها که 
در س��ال 1394 بودجه استانی داش��ته اند، اما در سال 1395 بودجه آنها کشوری 

شده است.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvکشامرزا

vvکشامرزاvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای کشاورزی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار واحد زمان آخرین اطالع عنوان شاخص یا نماگر

5 51875 تن فروردین 1396 مقدار تولید گوشت قرمز

9 511738 تن فروردین 1396 مقدار تولید شیر

4.1 80072 تن فروردین 1396 مقدار تولید گوشت مرغ

0 86200 تن فروردین 1396 مقدار تولید تخم مرغ

0 188000 هکتار فروردین 1396 مساحت جنگل ها

0 2473440 هکتار فروردین 1396 مساحت مراتع

15 5098 تن فروردین 1396 مقدار صید و تولید آبزیان

6 13044.5 تن فروردین 1396 مقدار تولید عسل

5 863163 تن سال زراعی 1394-95 مقدار تولید گندم

4 160401 تن سال زراعی 1394-95 مقدار تولید جو

20 3211 تن سال زراعی 1394-95 مقدار تولید دانه های روغنی

-12 300925 تن فروردین 1396 مقدار تولید سیب زمینی

-17 121174 تن فروردین 1396 مقدار تولید پیاز
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شاخص ها و نماگرهای کشاورزی سال 1395 )دنباله(

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار واحد زمان آخرین اطالع عنوان شاخص یا نماگر

-2 741173 تن فروردین 1396 مقدار تولید یونجه

-48 61851 تن فروردین 1396 مقدار تولید زردآلو

-26 10582 تن فروردین 1396 مقدار تولید بادام

-20 489332 تن فروردین 1396 مقدار تولید سیب درخت

-26 18190 تن فروردین 1396 مقدار تولید گردو

12 413663 تن فروردین 1396 مقدار تولید انگور

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی / سالنامه آماری استان آذربایجان شرقی سال 1394

vvزیاتvمحیطvیاا رهااvمvهاv اخ 

شاخص ها و نماگرهای محیط زیست سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

×× 17 متر مربع سرانه فضای سبز شهری

×× 54 عدد تعداد تشکل های زیست محیطی غیردولتی  
در استان

×× 13.3 درصد نسبت اراضی مناطق حفاظت شده به مساحت 
کل استان

مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvآر

vvآرvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای آب سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

0.85 473 لیتر در روز متوسط مصرف آب هر مشترک خانگی

- - درصد نسبت آب مصرفی استان به پتانسیل آبی

- - درصد نسبت آب مصرفی بخش کشاورزی به کل 
آب مصرفی استان

-14.67 3.78 درصد نسبت آب مصرفی بخش صنعت به کل آب 
مصرفی استان

-0.22 18.39 درصد درصد آب به حساب نیامده در شبکه توزیع 
آب شهری

4.27 59.83 درصد درصد جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری 
و دفع فاضالب در نقاط شهری 

- - انشعاب تعداد انشعاب های جدید نصب شده آب 
روستایی

76.70 79748 انشعاب تعداد انشعاب های جدید نصب شده آب 
شهری

-18.80 29560 انشعاب خانگی

100 45432 انشعاب تجاری

-41.61 4756 انشعاب سایر مشترکین
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شاخص ها و نماگرهای آب سال 1395 )دنباله(

 درصد تغییر نسبت
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

61.05 65544 انشعاب تعداد انشعاب های جدید نصب شده فاضالب

27.85 44207 انشعاب خانگی

100 7759 انشعاب تجاری

100 13578 انشعاب سایر مشترکین

0.43 241689 هزار متر مکعب حجم کل آب تولیدی

-1.09 118361 هزار متر مکعب حجم آب تولیدی زیرزمینی

1.94 123328 هزار متر مکعب حجم آب تولیدی سطحی

مأخذ: شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی
          شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان شرقی

�v:تعاریف
درصد آب به حساب نیامده در شبکه توزیع آب شهری:

100× )کل حجم آب وارد شده در شبکه/ حجم آب فروخته شده(-100
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 اخ vهاvمvیاا رهااvخیراا vبرق

vvبرقv خیرااvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای انرژی- برق سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

- 38.36 میلیون 
کیلووات 

ساعت

تولید ناخالص نیروی برق

- 98.5 درصد سهم تولید ناخالص نیروی برق نیروگاه هاي 
بخاري به کل تولید ناخالص نیروي برق

- 1.5 درصد سهم تولید ناخالص نیروی برق نیروگاه های گازی 
از کل تولید ناخالص برق

- 1.66 درصد میزان تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق

0 2527.22 کیلومتر مدار طول خطوط انتقال نیروی برق

0.84 2282.97 کیلومتر مدار طول خطوط فوق توزیع برق

2 23683 کیلومتر طول شبکه توزیع نیروی برق

0.87 4635 مگا ولت آمپر ظرفیت پست های انتقال نیروی برق

3.90 3220 مگا ولت آمپر ظرفیت پست های فوق توزیع نیروی برق

... ... مگا ولت آمپر ظرفیت پست های فوق توزیع اختصاصی برق
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شاخص ها و نماگرهای انرژی- برق سال 1395 )دنباله(  

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

2 1847 مگا ولت آمپر موجودی ظرفیت شبکه توزیع نیروی برق

3 799 هزار مشترک تعداد مشترکان

2 635 هزار مشترک تعداد مشترکان برق خانگی

5 24 هزار مشترک تعداد مشترکان برق عمومی

4 114 هزار مشترک تعداد مشترکان برق تجاری

4 16 هزار مشترک تعداد مشترکان برق کشاورزی

3 6 هزار مشترک تعداد مشترکان برق صنعتی

5 5 هزار مشترک تعداد مشترکان برق روشنایی معابر

6.25 17 مشترک تعداد مشترکین فوق توزیع

23.81 970.38 میلیون کیلو وات 
ساعت

مصرف مشترکین فوق توزیع

1 3026 میلیون کیلووات 
ساعت

کل مصرف نیروی برق

×× ... میلیون کیلووات 
ساعت

میزان مصرف مشترک

-1 31 درصد سهم بخش خانگی از مصرف نیروی برق

×× ... درصد سهم بخش عمومی از مصرف نیروی برق

0 6 درصد سهم بخش تجاری از مصرف نیروی برق

×× ... درصد سهم بخش کشاورزی از مصرف نیروی برق
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 اخ vهاvمvیاا رهااvخیراا vبرق

شاخص ها و نماگرهای انرژی- برق سال 1395 )دنباله(

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-0.49 31.49 درصد سهم بخش صنعت از مصرف نیروی برق

0.14 2.29 درصد سهم بخش روشنایی معابر از مصرف نیروی 
برق

-1.43 1866 کیلووات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک خانگی

-2.83 8634 کیلووات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک عمومی

4.57 2889 کیلووات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک تجاری

-1.77 109142 کیلووات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک کشاورزی

0.86 120681 کیلووات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک صنعتی

-1.47 43351 کیلووات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک روشنایی 
معابر

0 100 درصد درصد روستاهای باالي 20 خانوار دارای 
برق 

مأخذ: شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی
          شرکت برق منطقه اي استان آذربایجان شرقي
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�v:تعاریف
تولید ناخالص نیروي برق: عبارت از مقدار نیروي برق تولید شده توسط یك 
مولد برق یا یك نیروگاه در طي دوره زماني معین است که بر روي سري هاي 
خروجي مولدهاي اصلي یا کمکي، اندازه گیري و بر حس��ب کیلو وات س��اعت 

بیان مي شود.

نیروگاه: عبارت از محل اس��تقرار مولدهاي نیروي برق و تجهیزات وابسته به 
آن است.

نیروگاه چرخه ترکیبي: نیروگاهي است که در آن عالوه بر نیروي الکتریکي 
توربین هاي گازي، از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربین هاي گازي، 
براي تولید بخار از یك دیگ بخار بازیاب اس��تفاده مي شود و بخار تولیدي در 

یك دستگاه توربوژنراتور بخار، به نیروي الکتریکي تبدیل مي شود.

خط انتقال نیروي برق: خطي است که نیروي برق تولید شده را با ولتاژهاي 
230 و 400 کیلو ولت از خود عبور مي دهد.

خ�ط فوق توزیع نیروي برق: خطي اس��ت که نیروي برق تولید ش��ده را با 
ولتاژهاي 63، 66 و 132 کیلو ولت از خود عبور مي دهد.

ش�بکه توزیع نیروي برق: مجموعه اي متش��کل از خطوط هوایي و زمیني 
فشار متوس��ط و فشار ضعیف و پس��ت هاي زمیني و هوایي مي باشد که براي 

توزیع نیروي برق در یك محدوده   معین در نظر گرفته مي شود.
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مش�ترک برق: عبارت از ش��خص حقوقي یا حقیقي اس��ت که بر اساس 
آیین نامه ه��اي مورد عمل ش��رکت برق پ��س از تحویل مدارک م��ورد نظر و 
پرداخت حقوق و هزینه هاي متعلقه، مش��خصات او در دفتر پذیرش اشتراک، 

ثبت شده و شماره اشتراک به وي اختصاص یافته باشد.

ف�روش یا مصرف نیروي برق: عبارت از مقدار نیروي برق فروخته ش��ده به 
مشترکان مختلف براي مصارف گوناگون است.

مصرف خانگي نیروي برق: مصرفي اس��ت که در آن از نیروي برق براي به 
کار انداختن وس��ایل و تجهیزات متعارف برق و هم چنین روش��نایي در واحد 

مسکوني استفاده مي شود.
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vvیفتv خیرااvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای انرژی- نفت سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

4.9 996456 متر مکعب میزان مصرف بنزین موتور

3.4 103270 تن میزان مصرف گاز مایع

8.3 643971840 متر مکعب میزان مصرف 

-4.3 97197 متر مکعب میزان مصرف نفت سفید

-69.6 175989 متر مکعب میزان مصرف نفت کوره

3.6 1028278 متر مکعب میزان مصرف نفت گاز )با احتساب نیروگاه ها(

2.7 801118 متر مکعب میزان مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل

-5.6 110363 متر مکعب میزان مصرف نفت گاز در بخش کشاورزی

-91.3 186 متر مکعب میزان مصرف نفت گاز در بخش برق

25.8 116611 متر مکعب میزان مصرف نفت گاز در بخش سایر بخش ها

مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی
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نمودار 6: میزان مصرف فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی)متر مکعب(

 

۰

۲۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

میزان مصرف 
بنزین موتور

میزان مصرف 
گاز مایع

میزان مصرف 
نفت سفید

میزان مصرف 
نفت کوره

میزان مصرف 
نفت گاز 
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vvاز v خیرااvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای انرژی- گاز سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-5 7662938 هزار متر مکعب مقدار مصرف داخلی گاز طبیعی

-16 37 درصد سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی از 
کل مصرف گاز طبیعی استان

-8 6 درصد سهم مصرف گاز طبیعی در بخش تجاری از 
کل مصرف گاز طبیعی استان

5 57 درصد سهم مصرف گاز طبیعی در بخش صنعتی از 
کل مصرف گاز طبیعی استان

-11 62512 انشعاب تعداد انشعابات جدید نصب شده در بخش 
خانگی- تجاری

-7 309 انشعاب تعداد انشعابات جدید نصب شده در بخش 
صنعتی

-11 62821 انشعاب تعداد انشعابات جدید نصب شده در 
بخش های مختلف

-44 14 کیلومتر طول خطوط جدید انتقال گاز

4 213 روستا تعداد روستاهای گاز رسانی

-28 11259 خانوار خانوار روستایی تحت پوشش گاز

مأخذ: شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقی
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�v:تعاریف
گاز طبیعی: مخلوطی از گازه��ای هیدروکربوری متان، اتان، پروپان، بوتان و 

پنتان می باشد که به عنوان یك سوخت با آلودگی کم شناخته شده است.

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

انش�عاب گاز: به خط یا خطوطی اطالق می ش��ود که گاز مصرف کنندگان را 
از طریق خطوط انتقال  یا ش��بکه تغذیه و یا ش��بکه توزیع تا نقطه تحویل گاز 

تأمین می نمایند.

مش�ترک گاز: ش��خص حقیقی یا حقوقی که نس��بت به پرداخت هزینه های 
مربوطه طبق ضوابط ش��رکت ملی گاز ایران اقدام و ش��ماره اش��تراک به وی 

تخصیص یافته باشد.
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vvخاvجادهvیقلvمvیالvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای حمل و نقل جاده ای سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

0 235.60 کیلومتر طول آزادراه ها

0 453.60 کیلومتر طول بزرگراه ها

0.03 992.55 کیلومتر طول راه های اصلی

×× 1644.66 کیلومتر طول راه های فرعی آسفالته

×× 280.50 کیلومتر طول راه های فرعی شنی

0 5457 کیلومتر طول راه های روستایی آسفالته

×× ... کیلومتر طول راه های روستایی شوسه

مأخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

�v:تعاریف
آزادراه: راهی اس��ت که معبر رفت و برگش��ت آن به طور فیزیکی از یکدیگر 
مجزا و فاقد تقاطع های هم س��طح ب��وده و ورود و خروج آن منحصراً در نقاط 

معین و محدودی میسر است.
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شاخص ها و نماگرهای حمل و نقل جاده ای سال 1395 

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

×× 5872 هزار نفر میزان مسافر جا به جا شده از مبدأ استان

×× 15.620 هزار تن میزان کاالی حمل شده از مبدأ استان

×× 1254000 سفر تعداد سفرهای باری از مبدأ استان

×× 530504 سفر تعداد سفرهای مسافرتی از مبدأ استان

×× 286 دستگاه تعداد شرکت ها و موسسات فعال باری

×× 112 دستگاه تعداد شرکت ها و موسسات فعال مسافرتی

×× … دستگاه تعداد انواع وسایل نقلیه ی موتوری و موتور 
سیکلت شماره گذاری شده )نو شماره(

×× … دستگاه تعداد انواع وسایل نقلیه ی موتوری و موتور 
سیکلت شماره گذاری شده )تعویض پالک(

مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی
          نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی

vvریلیvیقلvمvیالvیاا رهااvمvهاv اخ 

شاخص ها و نماگرهای حمل و نقل ریلی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-13.08 2352757 نفر تعداد مسافر جابه جا شده به وسیله راه آهن

-57.15 395714 تن مقدار بار حمل شده به وسیله راه آهن

مأخذ: اداره ي کل راه  آهن استان آذربایجان شرقي
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vvهوخییvیقلvمvیالvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای حمل و نقل هوایی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

28 1579775 نفر تعداد مسافر جا به جا شده در پروازهای داخلی

12.5 258926 نفر تعداد مسافر جا به جا شده در پروازهای 
بین المللی

33.5 9875 تن میزان بار حمل شده در پروازهای داخلی

-3 3867 تن میزان بار حمل شده در پروازهای بین المللی

-21.5 7 درصد سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی

48.6 93 درصد سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی

مأخذ: اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی

�v:تعاریف
سهم بخش غیردولتي در پروازهاي داخلي: 

100× )تعداد مس��افران پروازه��اي  داخلي/تعداد مس��افران  پروازهاي داخلي 
بخش  غیردولتي(

سهم بخش غیردولتي در پروازهاي بین المللی:
100× )تع��داد مس��افران پروازه��اي بین المللی/تع��داد مس��افران  پروازهاي 

بین المللی بخش  غیردولتي(
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vvمخابرختv خرتباطاتvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای ارتباطات- مخابرات سال 1395

درصد تغییر نسبت 
سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

0.93 42.28 به ازای هر 100 نفر ضریب نفوذ تلفن ثابت

10.71 90.00 به ازای هر 100 نفر ضریب نفوذ تلفن همراه

2.13 1833385 هزار شماره تعداد تلفن های ثابت منصوبه

1.59 1627.801 هزار شماره تعداد تلفن های ثابت مشغول به کار 
)دایری( دولتی

10.96 3449.975 دستگاه تعداد تلفن های همگانی مشغول به کار 
)دایری(

-0.56 9872 هزار شماره تعداد تلفن همراه واگذار شده دولتی

-0.16 2567 روستا تعداد روستاهای دارای ارتباط مخابراتی

0 817 دفتر دفاتر  روستایی بهره برداری شده

10.79 453005 پورت پورت دسترسی دایر شده

مأخذ: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی
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�v:تعاریف
ضریب نفوذ تلفن ثابت:

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

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

روس�تاهای دارای ارتباط مخابراتی: روس��تاهایی هس��تند ک��ه از طریق 
دفترهای مخابراتی، امکان دسترسی به شبکه مخابراتی کل کشور را دارند.

دفاتر ICT روس�تایی بهره برداری ش�ده: دفتری که در آن کلیه خدمات 
مربوط به ارتباطات مخابراتی و تلفنی، پس��ت، پس��ت بان��ك و اینترنت برای 

مراجعین ارائه می شود.

پورت دسترس�ی دایر شده: سیستم انتقال داده هایی است که از طریق آن 
اطالعات دریافت و ارسال می شود.

تلفن همراه: وس��یله ای اس��ت ک��ه تمام امکان��ات و قابلیت ه��ای یك تلفن 
دیجیتالی معمولی را بدون وابس��تگی به مکانی ثابت، به ش��کل متحرک و یا 

سیار ارائه می دهد.
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vvصاتv خرتباطاتvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای ارتباطات- پست سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-55.7 26098 مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده از مبادی 
خارج از کشور

-49.6 3943 مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی صادر شده به مقصد 
خارج از کشور

-10.6 16212995 مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی داخلی وارد شده

-13.9 24376410 مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی داخلی صادر شده

-15.6 22973685 مرسوله تعداد مرسوالت پستی صادر شده از استان به 
داخل استان

29.0 1402725 مرسوله تعداد مرسوالت پستی صادر شده از استان به 
سایراستان ها

-15.7 21988991 مرسوله تعداد مرسوالت پستی صادر شده قراردادی

×× 6.6 مرسوله سرانه مرسوالت پستی

مأخذ: اداره کل پست استان آذربایجان شرقی

�v:تعاریف
سرانه مرسوالت پستی:

_________________________________________کل مراسالت صادره داخلی و خارجی + مرسوالت ویژه وارده خارجی
جمعیت کل استان



56

vvمعدنvمvصنعتvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای صنعت و معدن سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-0.12 2231305 دستگاه تعداد الکتروموتور تولید شده

25.19 11714 دستگاه تعداد انواع تراکتور تولید شده

4.98 44592354 تن مقدار تولید سیمان

-0.11 939250ّ جفت تعداد انواع پایپوش تولید شده

-0.29 1736687 فوت مربع مقدار چرم تولید شده

-0.04 27565965 تن محصوالت فوالدی تولید شده

1.33 480 دستگاه مقدار تولید ون، مینی بوس و اتوبوس

-0.79 2294 متر مکعب مقدار تولید ِنیوپان

4.03 563254 تن مقدار تولید شیشه جام

29.77 392145 هزار متر مربع مقدار تولید کاشي و چیني بهداشتي

11.88 2443438 هزار عدد مقدار تولید انواع دارو

-0.39 12323 دستگاه مقدار تولید وانت

-0.04 45678 دستگاه مقدار تولید یخچال و فریزر

-0.56 1766 دستگاه مقدار تولید انواع دستگاه تهویه مطبوع غیر 
خانگی

-0.21 455 دستگاه مقدار تولید انواع کمپرسور

-0.58 5399 دستگاه مقدار تولید پمپ های صنعتی
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شاخص ها و نماگرهای صنعت و معدن سال 1395 )دنباله(

درصد تغییر نسبت 
سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

×× 2073 فقره تعداد جوازهاي تأسیس صادر شده

×× 71024 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاري جوازهاي تأسیس

×× 46650 نفر تعداد اشتغال جوازهاي تأسیس

×× 2978 فقره تعداد پروانه های بهره برداري صنعتي

×× 26708 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری پروانه های 
بهره برداري صنعتي

×× 46972 نفر میزان اشتغال پروانه های بهره برداري 
صنعتي

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
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vvصنعتvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای صنعت)1( سال 1393

 درصد تغییر نسبت
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-0.04 812 کارگاه تعداد کارگاه ها

-0.03 72425 نفر تعداد کل شاغالن کارگاه ها

-0.04 197815098 میلیون ریال ارزش داده های فعالیت صنعتی

-0.01 249743440 میلیون ریال ارزش ستانده های فعالیت صنعتی

0.13 51928343 میلیون ریال ارزش افزوده فعالیت صنعتی

0.40 13970350 میلیون ریال جبران خدمات شاغالن

0.30 532268 میلیون ریال مالیات غیرمستقیم و عوارض

-0.01 246185316 میلیون ریال ارزش محصوالت تولید شده

0.34 970784 میلیون ریال ارزش ضایعات قابل فروش

-0.01 240236889 میلیون ریال میزان فروش محصوالت

0.14 453784 هزار دالر صادرات مستقیم محصوالت

مأخذ: مرکز آمار ایران

)1( مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر می باشد.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvساختاانvمvماکن

vvماکنvمvساختاانvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای ساختمان و مسکن سال 1395)1(

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل)2( مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-35.6 993240 میلیون ریال میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت 
مسکن شهری

16.7 3254 دستگاه تعداد ساختمان های تکمیل شده مسکونی در 
مناطق شهری

-43.3 421 مترمربع متوسط سطح کل زیر بنای ساختمان های 
مسکونی تکمیل شده

4.6 6061 هزار ریال متوسط هزینه یک متر مربع بنای ساختمان های 
مسکونی

-45.4 2275062 هزار ریال متوسط ارزش زمین ساختمان های تکمیل شده

مأخذ: بانک مرکزی ایران

)1( اطالعات مربوط به شش ماهه اول سال 1395می باشد.
)2( این مقادیر درصد تغییرات نسبت به شش ماهه سال اول 1394 می باشد.
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شاخص ها و نماگرهای ساختمان و مسکن سال 1395 

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-0.26 4660 فقره تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر 
شده توسط شهرداری ها

-0.24 3489 فقره تعداد پروانه های احداث ساختمان های 
مسکونی صادر شده توسط شهرداری ها

-0.07 230.79 مترمربع میانگین مساحت زمین در پروانه های احداث 
ساختمان های مسکونی توسط شهرداری ها

-0.22 517.43 مترمربع میانگین مساحت زیربنا در پروانه های احداث 
ساختمان های مسکونی توسط شهرداری ها

-0.37 3.36 واحد میانگین تعداد واحدهای مسکونی در 
پروانه های احداث ساختمان های مسکونی 

توسط شهرداری ها

مأخذ: مرکز آمار ایران
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 اخ vهاvمvیاا رهااvبازر ایی v ارش

vvارش v بازر اییvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای بازرگانی- گمرک سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

4.99 33399 هزار تن مقدار کل واردات کشور

5.16 43684 میلیون دالر ارزش کل واردات کشور

8 566 هزار تن وزن خالص واردات از گمرک استان

38.6 129648 هزار تن مقدار کل صادرات کشور

3.54 43930 میلیون دالر ارزش کل صادرات کشور

57 1922 هزار تن وزن خالص صادرات از گمرک استان

10 1150 هزار تن مقدار صادرات غیرنفتی )1(

0.25 1031 میلیون دالر ارزش صادرات غیر نفتی )1(

×× ... هزار تن مقدار محصوالت کشاورزی

×× ... هزار دالر ارزش محصوالت کشاورزی

×× ... هزار تن مقدار صادرات کاالهای صنعتی

×× ... هزار دالر ارزش صادرات کاالهای صنعتی

×× ... مقدار صادرات مواد معدنی هزار تن

×× ... هزار دالر ارزش صادرات مواد معدنی

×× ... مقدار صادرات فرش و صنایع دستی هزار تن

×× ... هزار دالر ارزش صادرات فرش و صنایع دستی

مأخذ: اداره کل گمرک استان آذربایجان شرقی

)1(  شامل نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز )گازوییل( و میعانات نمی باشد.
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�v:تعاریف
واردات: واردات ش��امل تمام کاالهایی است که به طور مستقیم برای مصرف 
قطعی یا تغییر ش��کل به منظ��ور صدور یا مصرف قطعی، به کش��ور وارد و از 

گمرکات کشور ترخیص می شود.

صادرات: صادرات شامل صدور تمام کاالهایی است که در داخل کشور تولید 
شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کاالهای نیمه ساخته یا قطعات جداگانه به 
شکل وارد شده و پس از تغییر شکل یا مونتاژ، به طور قطعی صادر شده باشند.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvخمورvقصایی

vvقصاییvخمورvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای امور قضایی سال 1395

 درصد تغییر نسبت
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

6 136443 معامله قطعی تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده

-8 52684 معامله قطعی تعداد معامالت اموال غیرمنقول ثبت شده

-8 157883 ورقه مالکیت تعداد اسناد مالکیت صادر شده

-6 2980 شرکت تعداد شرکت های تجاری و تعاونی ثبت شده

31 298 شرکت تعداد شرکت های تجاری و تعاونی منحل شده

مأخذ: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

�v:تعاریف
معام�الت اموال منق�ول: معامالت مربوط به اموالي که نقل و انتقال آن ها از 

محلي به محل دیگر ممکن باشد را معامالت منقول گویند.

معامالت اموال غیرمنقول: معامالت مربوط به اموالي که نقل و انتقال آن ها 
از محلي به محلي دیگر غیرممکن باش��د مانن��د خانه، زمین و باغ را معامالت 

غیرمنقول گویند.
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شاخص ها و نماگرهای امور قضایی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-7.6 6342 نفر تعداد کل زندانیان استان

-0.2 97.6 درصد درصد زندانیان مرد

0.2 2.4 درصد درصد زندانیان زن

0.06 0.17 درصد درصد زندانیان کمتر از 19سال به  کل زندانیان

0.9 5.8 درصد درصد زندانیان گروه سني 25-19 سال

0.9 3.2 درصد درصد زندانیان بي سواد

1 6.7 درصد درصد زندانیان  داراي  تحصیالت  باالتر  از  دیپلم

-0.5 40.7 درصد درصد زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر

8.2 9.2 درصد درصد زندانیان مربوط به جرایم غیرعمد 
)دارای حداقل یک قرار غیرعمد(

مأخذ: اداره کل زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvخمورvقصایی

شاخص ها و نماگرهای امور قضایی سال 1395

 درصد تغییر نسبت
مقدار/ تعداد به سال قبل واحد عنوان شاخص یا نماگر

... ... فقره تعداد تصادفات برون شهری

... ... نفر تعداد تلفات انسانی در تصادفات برون شهری

... ... نفر تعداد مجروحان در تصادفات برون شهری

... ... فقره تعداد تصادفات درون شهری

... ... نفر تعداد تلفات انسانی در تصادفات درون شهری

... ... نفر تعداد مجروحان در تصادفات درون شهری

... ... کیلوگرم مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی

مأخذ: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

شاخص ها و نماگرهای امور قضایی سال 1395

درصد تغییر نسبت به 
سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-12.6 675 نفر متوفیان ناشی از حوادث رانندگی )1(

0.3 15415 نفر مصدومین ناشی از حوادث رانندگی

-0.3 2582 نفر اجساد بررسی شده

7 635 نفر مرگ های طبیعی

2 1722 نفر مرگ های غیرطبیعی

مأخذ: اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی

)1( حوادث رانندگی که داخل حریم راه یا جاده رخ داده و فاصله تصادفات تا فوت کمتر از 30 روز  می باش�د. 
همچنین آمار متوفیان حوادث رانندگی، بر حسب اجساد معاینه شده می باشد.
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vvبهزیاتیvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای بهزیستی سال 1395

درصد تغییر نسبت به 
سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

×× ... نفر تعداد کل خدمت گیرندگان اداره کل بهزیستی

0.15 9515 خانوار تعداد خانوارهای مستمری بگیر تحت پوشش 
اداره کل بهزیستی )زنان سرپرست خانوار(

0.07 38534 نفر تعداد افراد مستمری بگیر تحت پوشش 

×× ... نفر تعداد افراد بهره مند از مراکز آسیب ها

6.17 1720 نفر تعداد کودکان بی سرپرست نگهداری شده در 
مراکز تحت پوشش اداره کل بهزیستی 

7.98 56419 نفر تعداد معلومین مستمری بگیر تحت پوشش اداره 
کل بهزیستی

×× ... نفر تعداد بیماران روانی مزمن مستمری بگیر تحت 
حمایت

11.74 933 نفر تعداد سالمندان نگهداری شده در مراکز تحت 
پوشش اداره کل بهزیستی 

-0.06 31874 نفر تعداد معتادان خدمت گیرنده از مراکز تحت 
پوشش اداره کل بهزیستی)1(

×× ... نفر سایر افراد خدمت  گیرنده تحت پوشش

مأخذ: اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

)1( این تعداد ش�امل سرویس گس�رندگان از مراکز روزانه، شبانه، ش�لتر، تیم های سیار، کمپ و مراکز گذری 
می باشد.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvبهزیاتی

�v:تعاریف
خانوار مستمري بگیر تحت پوشش: خانواده بي سرپرست و نیازمندي است 

که در زمان آمارگیري از کمك هاي مستمر استفاده مي نماید.

معتاد: به فردي گفته مي ش��ود که به یکي از مواد افیوني اعتیادزا وابس��تگي 
ش��یمیایي و رفت��اري پیدا کرده، به ط��وري که در صورت قط��ع این عمل، با 

مشکالت جسمي، رواني و رفتاري و یا با هم رو به رو مي شود.

معلول: به فردي گفته مي ش��ود که بخشي از توانایي هاي فیزیکي )جسمي(، 
اجتماع��ي، حرفه اي، ذهني و رواني خود را از دس��ت داده، یا اصاًل به دس��ت 

نیاورده که باید سعي شود توانایي هاي او تا حد امکان افزایش یابد.

س�المند: به فردي گفته مي ش��ود که بیش از 60 س��ال س��ن دارد و به  علت 
پیامدها و عوارض ناشي از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکي که در بدن وي 

در اثر افزایش سن به  وجود مي آید نیاز به مراقبت و توانبخشي دارد.

کودک بي سرپرس�ت: کودکاني هس��تند که در مراکز ش��بانه روزي پذیرش 
شده اند و یا تحت حمایت سازمان در نزد خانواده جایگزین زندگي مي کنند.

مراکز س�المندان تحت نظارت س�ازمان: مراکز تخصصي سالمندان اعم از 
ویزیت در منزل، روزانه و ش��بانه روزي مي باش��د که خدمات مورد نیاز قش��ر 

سالمند را برآورد مي نمایند.

س�ایر افراد: ش��امل افراد بهره مند از خدمات بینایی سنجی، شنوایی سنجی، 
ارتوپدی فنی، اعطای وس��ایل کمك توانبخش��ی، گفت��ار درمانی، فیزیوتراپی، 
کار درمانی، حرفه آموزی معلوالن، خدمات مش��اوره و روانش��ناختی، خدمات 
پیش��گیری از معلولیت ها و افرادی که س��االنه از خدمات غیرمستمر نقدی و 

غیرنقدی اداره کل بهزیستی استفاده می کنند.
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vvخاینیvخمامvخمدخدvکایتهvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای کمیته امداد امام خمینی )ره( سال 1395

درصد تغییر نسبت به 
سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-25.3 107737 نفر تعداد مستمری بگیران تحت پوشش

×× 78723 نفر تعداد مستمري بگیران تحت پوشش طرح  
مددجویي

×× 29014 نفر تعداد  مستمري بگیران تحت  پوشش طرح  شهید    
رجایي

-12.5 60880 خانوار تعداد خانوار مستمری بگیر تحت پوشش

-12.7 76112 خانوار خانوار تحت پوشش اعم از معیشت بگیر و غیره

-9.3 36904 خانوار تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش

-6.4 50988 نفر تعداد بیمه شدگان درمانی تحت پوشش

-2.0 8392 خانوار تعداد خانوار تحت پوشش بیمه های اجتماعی

-8.6 4441 نفر تعداد ایتام تحت پوشش

-2.2 28574 نفر تعداد حامیان طرح اکرام

-33.1 599 خانوار تعداد خانوار زندانیان حمایت شده

مأخذ: کمیته امداد امام خمینی )ره( استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvکایتهvخمدخدvخمامvخاینی

شاخص ها و نماگرهای کمیته امداد امام خمینی )ره( سال 1395 )دنباله(

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-17.7 15457 نفر تعداد نفرات دانش آموز، دانشجو و طلبه تحت 
پوشش

-4.0 360590 صندوق تعداد صندوق های صدقات

3.5 29409 مورد کل طرح های خودکفایی اجرا شده

-17.8 5445 مورد تعداد پرداخت وام اشتغال در طی دوره

-10.4 13826 نفر تعداد نفرات بهره مند از آموزش های فنی و حرفه ای

-14.0 8070 مورد تعداد موارد وام قرض الحسنه پرداختی

-3.7 3415 مورد تعداد جهیزیه و هدیه ازدواج

-22.7 4352 پروژه فعالیت های عمرانی انجام شده

مأخذ: کمیته امداد امام خمینی )ره( استان آذربایجان شرقی



70

�v:تعاریف
طرح ش�هید رجایي: طرحي است که به موجب آن س��المندان روستایي و 
عش��ایر نیازمند و عائله ي تح��ت تکفل آن ها تحت پوش��ش خدمات حمایتي 

کمیته ي امداد قرار مي گیرند.

ط�رح مددجویي: طرحي اس��ت که به موجب آن افراد بن��ا به عللي از قبیل 
فق��دان سرپرس��ت، از کارافتادگي سرپرس��ت، معلولیت سرپرس��ت و بیماري 
سرپرس��ت یا اس��تیصال و درماندگي برحس��ب نوع نیازمندي، تحت پوشش 

مستمر کمیته  امداد قرار مي گیرند.

ایتام تحت پوش�ش: به افراد تحت پوششی گفته می شود که پدر آن ها فوت 
کرده و دارای شرایط سنی مقرر باشند.

حامی: به ش��خص حقیقی یا حقوقی اطالق می شود که طبق ضوابط مربوطه 
حمایت مالی یك یا چند یتیم را عهده دار شده است.

خانواده زندانی تحت پوش��ش: خانواده نیازمندی است که سرپرست آن بنا بر 
دالیلی زندانی ش��ده و افراد خانواده وی تحت پوش��ش سازمان های مددکاری 

قرار گرفته و از مزایای حمایتی بهره مند می شوند.

دانش آم�وز و دانش�جو تحت حمایت: به افراد تح��ت حمایتی که در حال 
تحصیل در یکی از دوره های رسمی آموزشی کشور باشند و در طول یك سال 

تحصیلی حمایت شوند.

طرح خودکفایی: طرح خودکفایی، یك فعالیت تولیدی و خدماتی است که با 
شرایط و ضوابط مشخص به صورت انفرادی- تجمعی و یا تعاونی برای اشتغال 

و خودکفایی مددجویان ایجاد می شود.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvبیاهvسالمت

vvسالمتvبیاهvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای بیمه سالمت سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-3 2178686 نفر تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش اداره 
کل بیمه سالمت

-3 269489 نفر تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت

3 3233 نفر تعداد بیمه شدگان ایرانیان

-1 1296114 نفر تعداد بیمه شدگان روستایی

19 77748 نفر تعداد بیمه شدگان سایر اقشار

-11 532012 نفر تعداد بیمه شدگان بیمه سالمت همگانی

-2 90 نفر تعداد بیمه شدگان موسسات 9/2

مأخذ: اداره کل بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی

�v:تعریف
بیمه شده خدمات درمانی: به فردی گفته می شود که توسط سازمان متنوع 
یا ش��خصاً، خود و افراد تبعی فرد، تحت پوشش استفاده از امکانات درمانی و 

خدمات درمانی در واحدهای طرف قرارداد خدمات درمانی قرار می گیرند.
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vvخجتااعیvتأمینvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای تأمین اجتماعی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-0.04 1676 هزار نفر تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش 

0.06 262 هزار نفر تعداد مستمري بگیران اصلي و تبعي 

0.02 1745 نفر تعداد بیمه شدگان آسیب دیده  ناشي از کار 
منجر به فوت

0.02 1966 پرونده تعداد بیمه شدگان آسیب دیده  ناشي از کار 
منجر به نقص عضو

-0.04 58202 کارگاه تعداد کارگاه هاي تحت پوشش اداره کل 
تأمین اجتماعي

مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvتأمینvخجتااعی

�v:تعاریف
بیمه  شده اصلي: بیمه شده  اي است که رأساً مشمول تعهدات مندرج در قانون 

سازمان تأمین اجتماعي است.

بیمه ش�ده  تبعي: بیمه ش��ده اي اس��ت که به تبع بیمه ش��ده  اصلي از مزایاي 
موضوع قانون تأمین اجتماعي استفاده مي کند.

مس�تمري بگیر: فردي اس��ت که به خاطر احراز ش��رایط خاص، مس��تمري 
دریافت مي کند و شامل حاالت زیر است:
� بازنشسته    

� از کار افتاده      
� بازمانده  تحت تکفل بیمه  شده  فوت شده 

کارگاه مش�مول کمک دولت: کارگاه هایی با فعالیت خاصی هس��تند که در 
قرارداد فی مابین اداره کل تأمین اجتماعی و دولت تعریف ش��ده اند و در آن با 
رعایت ماده 39 قانون تأمین اجتماعی 7% حق بیمه س��هم بیمه ش��ده کسر 
و مابقی 20% س��هم کارفرما از محل کمك دولت به حس��اب س��ازمان واریز 

می شود.
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vvبازیشاتگیvصندمقv خجتااعیvتأمینvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای تأمین اجتماعی- صندوق بازنشستگی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

3.7 71349 نفر تعداد مشترکان حقوق بگیر صندوق بازنشستگي

4 55136 درصد سهم بازنشستگان از کل مشترکان حقوق بگیر 
صندوق بازنشستگي

. 511 درصد سهم از کار افتادگان از کل مشترکان حقوق بگیر 
صندوق بازنشستگي

1 3843 درصد سهم شاغالن متوفي از کل مشترکان حقوق بگیر 
صندوق بازنشستگي

4 11840 درصد سهم بازنشستگان و از کار افتادگان فوت  شده از 
کل مشترکان حقوق بگیر صندوق بازنشستگي

مأخذ: مدیریت بازشستگی استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvتأمینvخجتااعی vصندمقvبازیشاتگی

�v:تعاریف
مشترک حقوق بگیر صندوق بازنشستگي: به فردي اطالق مي شود که در 
دوران خدمت )دوره  اش��تغال( بیمه پرداز صندوق بازنشس��تگي بوده است و بر 
طبق قوانین و مقررات این صندوق رأس��اً و یا بازماندگان وي مشمول استفاده 

از حقوق بازنشستگي و وظیفه مي باشند.

بازنشس�ته: مس��تخدم بیمه پرداز صندوق بازنشس��تگي که با داشتن شرایط 
معین س��ني و دارا شدن سنوات معیني از خدمت، طبق قوانین و مقررات این 

صندوق، از حقوق بازنشستگي استفاده مي نماید.

از کار افتاده: مستخدمي است که قادر به کار کردن نبوده و با داشتن شرایط 
قانون��ي من��درج در قوانین و مق��ررات این صندوق از حقوق وظیفه اس��تفاده 

مي نماید.

ش�اغل متوفي: مس��تخدمي است که در دوران اش��تغال، فوت شده و وراث 
قانوني وي با داش��تن ش��رایط قانوني حق دریافت وظیفه فوت را برابر شرایط 

مندرج در قانون خواهند داشت.

بازنشسته  و از کار افتاده  متوفي: مستخدمي است که پس از دوران اشتغال 
و پس از برقراري حقوق بازنشس��تگي فوت ش��ده اس��ت و وراث قانوني وي با 
داش��تن شرایط قانوني حق دریافت حقوق وي را برابر شرایط مندرج در قانون 

خواهند داشت.
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vvفرهنگیvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای فرهنگی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

2.2 140 باب تعداد کل کتابخانه های عمومی

5.0 21 باب تعداد کتابخانه های روستایی

4.6 108680 نفر تعداد اعضای کتابخانه های عمومی

-0.21 27926 نفر نسبت جمعیت به کتابخانه های عمومی

4.9 2508315 جلد تعداد نسخه کتاب کتابخانه های عمومی

-39.8 1133633 جلد تعداد نسخه کتاب امانت داده شده

4.9 5630700 نفر تعداد مراجعه به کتابخانه های عمومی

1 80280 مترمربع زیر بنای کتابخانه های عمومی

مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی



77
 اخ vهاvمvیاا رهااvفرهنگی

شاخص ها و نماگرهای فرهنگی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

23.76 1594 عنوان تعداد عناوین کتاب هاي منتشر  شده

1.93 1845 هزار نسخه تعداد شمارگان کتاب هاي منتشر  شده

27.48 1438 عنوان تعداد عناوین کتاب هاي تألیف شده

4.63 1672 هزار نسخه تعداد شمارگان کتاب هاي تألیف شده

-2.50 156 عنوان تعداد عناوین کتاب هاي ترجمه شده

-18.40 173 هزار نسخه تعداد شمارگان کتاب هاي ترجمه شده

11.96 1957 هزار نسخه شمارگان مطبوعات

20.62 310 عنوان تعداد عناوین نشریات

11.96 1957 هزار نسخه تعداد شمارگان نشریات

-24.04 79 عنوان تعداد عناوین مجله ها

-24.09 750 هزار نسخه تعداد شمارگان مجله ها

13.07 1263 باب تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد

22.03 72 باب تعداد مؤسسات فرهنگی و هنری

15.38 11 باب تعداد سینما

مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی
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�v:تعاریف
کتاب: نش��ریه  غیرادواري است که با تعداد اوراق معتنابه، نوشته یا چاپ و به 

 طور مستقل صحافي شود.

نش�ریه: هر نوع م��اده مکتوب )به جز کتاب( اس��ت که به ص��ورت چاپي یا 
غیرچاپي در سطحي محدود یا گسترده در اشکال مختلف منتشر مي شود.

مطبوعات: نش��ریاتي که به طور منظم با نام ثابت، تاریخ و ش��ماره  به صورت 
اوراق چاپي یا الکترونیکي در زمینه هاي گوناگون سیاس��ي، اجتماعي، علمي، 
ورزش��ي، هنري و سایر موارد منتشر مي شوند. مطبوعات از نظر ترتیب انتشار 
ب��ه روزان��ه و غیر روزانه، از نظ��ر محتوا به عمومي و تخصص��ي، از نظر زمینه 
انتش��ار به  دو گروه تخصصي و علمي و نشریات غیر تخصصي و از نظر گستره  
توزیع به بین المللي، سراسري، منطقه اي و محلي و از نظر مخاطبان به  عموم، 
گروه هاي   سني  خاص و اقشار اجتماعي  خاص  )متخصصان، زنان، دانشجویان، 

دانش آموزان، صاحبان حرف و مشاغل  خاص( تقسیم مي شوند.

ش�مارگان: تعداد نسخه هاي چاپ یا تکثیر  ش��ده از یك اثر که در یك نوبت 
چاپ و انتشار براي توزیع آماده شده اند، اعم از آن که تمامي آن ها توزیع شده 

یا نشده باشد.

کانون فرهنگی مساجد: مؤسسه فرهنگی و غیرانتفاعی وابسته به مسجد که 
دارای مجوز از مراجع ذی ربط است و بر اساس مقررات در محدوده مسجد به 

فعالیت فرهنگی و هنری می پردازد.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvفرهنگی

شاخص ها و نماگرهای فرهنگی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

0 16 عدد تعداد موزه های تاریخی و فرهنگی در پایان سال

-38 500 هزار نفر بازدیدکنندگان از موزه ها، بناها و مکان های 
فرهنگی و تاریخی

0 7 عدد تعداد آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار 
ملی )1(

مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی

)1( آثار تاریخی شامل مکان، بنا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه می باشد.

شاخص ها و نماگرهای فرهنگی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

- - نفر تعداد زائران حج تمتع

- - نفر تعداد زائران حج مفرده

42.99 41548 نفر تعداد زائران عتبات عالیات

مأخذ: سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی
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شاخص ها و نماگرهای فرهنگی- صدا و سیما سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-4 5024:59:47 ثانیه: دقیقه: ساعت میزان تولید برنامه های رادیویی)1(

1.6 10196:48:00 ثانیه: دقیقه: ساعت میزان پخش برنامه های رادیویی )2(

-6.2 2332:38:07 ثانیه: دقیقه: ساعت میزان تولید برنامه های تلویزیونی

0.27 8784:00:00 ثانیه: دقیقه: ساعت میزان پخش برنامه های تلویزیونی

مأخذ: اداره کل صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی

)1( از مجم�وع تولی�د برنامه ه�ای رادیویی، می�زان 966:30:00 )ثانیه: دقیقه: س�اعت( به رادیو ش�هر مراغه 
اختصاص دارد.

)2( از مجم�وع پخ�ش برنامه های رادیوی�ی، میزان 1412:48:00 )ثانیه: دقیقه: س�اعت( به رادیو ش�هر مراغه 
اختصاص دارد.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvتربیتvبدیی

vvبدییvتربیتvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای تربیت بدنی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

19 152131 نفر تعداد ورزشکاران سازمان یافته

16.3 103471 نفر تعداد مردان ورزشکار سازمان یافته

25.2 48660 نفر تعداد زنان ورزشکار سازمان یافته

5 888 نفر تعداد ورزشکاران قهرمانی

2 7128 نفر تعداد مربیان ورزشی

2.1 5987 نفر تعداد داوران ورزشی

0 292 باب تعداد اماکن ورزشی سرپوشیده مورد 
بهره برداری

0 390 متر مربع سرانه اماکن ورزشی مورد بهره برداری به هزار 
نفر جمعیت

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان مرکز استان آذربایجان شرقی



82

�v:تعاریف
ورزش�کاران س�ازمان یافته: به گروهی اطالق می ش��ود که تحت پوش��ش 

تشکیالتی با ضوابط خاص، به ورزش مبادرت می ورزند.

مربی ورزش�ی: به فردی اطالق می شود که دارای گواهینامه رسمی و معتبر 
مربی گری از یکی از فدراسیون های ورزشی کشور در یکی از رشته های ورزشی 

باشد.

داور ورزش�ی: به فردی اطالق می ش��ود که پس از طی دوره های تخصصی و 
اخذ گواهینامه رس��می و معتبر داوری از فدراسیون های ورزشی کشور توانایی 

قضاوت در یکی از رشته های ورزشی را دارا باشد.

ورزش�کار قهرمان�ی: به گروهی اطالق می شود که تحت پوشش ورزش های 
قهرمانی )رقابتی و سازمان یافته( هستند که با توجه به قوانین و مقررات خاص 

برای ارتقای رکوردهای ورزشی و کسب رتبه یا مدال تالش می کنند.

مکان ورزش�ی: به مکانی اطالق می ش��ود که با اخذ مجوز از سازمان تربیت 
بدنی و ادارات کل تربیت بدنی اس��تان ها، بر اس��اس ضوابط و مقررات مربوط، 
برای یك یا چند رشته ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس مالکیت 
به تفکی��ك تربیت بدنی، خصوصی، دولتی، نهاده��ای عمومی غیردولتی و بر 
اساس نوع به تفکیك زمین ورزشی، استخر، پیست، باشگاه ورزشی و زورخانه 

تقسیم می شود.
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 اخ vهاvمvیاا رهااv رکتvشلهvمvخدماتvبازر ایی

vvبازر اییvخدماتvمvشلهvرکت vیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای شرکت غله و خدمات بازرگانی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-3 332000 تن میزان فروش گندم مصرفی برای تولید آرد 
نانوایی

41 529000 تن میزان ذخیره سازی کاالهای اساسی: گندم

-3 6 کیلوگرم سرانه ماهیانه مصرف آرد نانوایی

-2.5 4173 باب تعداد کل نانوایی

... ... باب تعداد نانوایی انواع تافتون

-5 390 باب تعداد نانوایی سنگک

-0.5 2952 باب تعداد نانوایی لواش

-8 831 باب تعداد نانوایی بربری

... ... باب تعداد نانوایی فانتزی

... ... باب تعداد نانوایی سنتی

... ... باب تعداد نانوایی سایر انواع نانوایی

مأخذ: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی



84

vvدخمپز کیvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای دامپزشکی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد

عنوان شاخص یا نماگر 
) شاخص عملیات نظارت بهداشتی بر تولید، 

توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی 
در سطح استان(

36 396350 مورد تعداد موارد بازدید شده

16 3573 مورد تعداد موارد غیربهداشتی

22 388745 کیلوگرم مقدار فرآورده های ضبط شده

11 3324 مورد تعداد موارد نمونه برداری

25 316 مورد تعداد موارد ارجاع به مراجع قضایی

22 388745 کیلوگرم مقدار فرآورده های معدوم شده

مأخذ: اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvدخمپز کی

شاخص ها و نماگرهای دامپزشکی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد

عنوان شاخص یا نماگر 
) شاخص عملیات نظارت بهداشتی بر تولید، 

توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی 
در سطح استان(

60 37000 تن تهیه و توزیع انواع کود توسط تشکل های تعاونی 
تحت نظارت سازمان

15 58097 کیلوگرم/ 
لیتر

تهیه و توزیع سموم توسط تشکل های تعاونی تحت 
نظارت سازمان

82 43606 تن توزیع نهاده های دامی توسط تعاونی تحت نظارت 
سازمان

7 20340 تن میزان خرید شیر

×× 1600 میلیون ریال جذب تسهیالت توسط شبکه تعاونی ها

1 1240 نفر روز آموزش اعضا، ارگان و کارکنان اتحادیه ها و 
شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان تولید

-20 12419 نفر/ 
بهره بردار

عضوگیری تشکل های نظام صنفی کارهای کشاورزی

مأخذ: اداره کل تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی
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�vv:تعاریف
تشکل های تعاونی تحت نظارت س�ازمان: شامل اتحادیه ها و شرکت های 
تعاونی روستایی، تعاونی کش��اورزی، تعاونی روستایی زنان، تعاونی های تولید 

روستایی.

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

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

میزان خرید ش�یر: منظور ش��یر خریداری ش��ده از دامداران استان توسط 
ش��رکت های تعاونی تخصص��ی دامداران ک��ه تحت نظارت س��ازمان فعالیت 

می کنند، می باشد.
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 اخ vهاvمvیاا رهااvآموزش

vvآموزشvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای آموزش سال تحصیلی 1395-1394

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

2.43 680669 نفر تعداد کل دانش آموزان استان

2.17 357268 نفر تعداد دانش آموزان پسر

2.71 323401 نفر تعداد دانش آموزان دختر

-0.42 76.67 درصد درصد دانش آموزان شهری

0.11 48.07 درصد درصد دانش آموزان دختر روستایی در مقطع ابتدایی

-0.44 43.41 درصد درصد دانش آموزان دختر روستایی در مقطع متوسطه 1

0.59 38.79 درصد درصد دانش آموزان دختر روستایی در مقطع متوسطه 2

2.20 3666 نفر تعداد دانش آموزان استثنایی

-0.06 103.47 درصد پوشش ظاهری تحصیلی )نرخ ثبت نام ناخالص( در 
دوره ابتدایی

-0.02 95.71 درصد پوشش ظاهری تحصیلی )نرخ ثبت نام ناخالص( در 
دوره متوسطه 1

3.34 95.58 درصد پوشش ظاهری تحصیلی )نرخ ثبت نام ناخالص( در 
دوره متوسطه 2

×× ... درصد پوشش واقعی تحصیلی )نرخ ثبت نام خالص( در دوره 
ابتدایی

×× ... درصد پوشش واقعی تحصیلی )نرخ ثبت نام خالص( در دوره 
متوسطه 1

×× ... درصد پوشش واقعی تحصیلی )نرخ ثبت نام خالص( در دوره 
متوسطه 2
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شاخص ها و نماگرهای آموزش سال تحصیلی 1394-1395 )دنباله(

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل

مقدار/ 
تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

2.71 349970 نفر تعداد دانش آموزان در دوره ابتدایی

×× 151439 نفر تعداد دانش آموزان در دوره متوسطه 1

×× 118268 نفر تعداد دانش آموزان در دوره متوسطه 2

-0.41 24.95 درصد تراکم دانش آموزان شهری در دوره ابتدایی در کالس

0.40 26.82 درصد تراکم دانش آموزان شهری در دوره متوسطه 1 در کالس

-2.37 17.47 درصد تراکم دانش آموزان شهری در دوره متوسطه 2 در کالس

0.02 16.54 درصد تراکم دانش آموزان روستایی در دوره ابتدایی در کالس

-0.67 13.97 درصد تراکم دانش آموزان روستایی در دوره متوسطه 1 در کالس

-2.08 13.49 درصد تراکم دانش آموزان روستایی در دوره متوسطه 2 در کالس

×× 000 نفر تعداد دانش آموزان راه  یافته به دانشگاه

2.92 74.4 درصد درصد معلمان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر

-2.52 21.4 درصد درصد معلمان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم

-0.40 4.19 درصد درصد معلمان دارای مدرک تحصیلی دیپلم

-0.81 64.75 درصد درصد معلمان به کل کارکنان

-0.13 59.71 درصد درصد معلمان زن

0.97 22.26 درصد نسبت دانش آموزان به معلم

×× 5.46 درصد نسبت دانش آموزان به معلم )فقط استثنایی(

-11.92 26306 نفر تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی

0.00 6 نفر تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزی

-32.40 48.6 درصد درصد روستاهای تحت پوشش نهضت سوادآموزی

مأخذ: سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvآموزش

�v:تعاریف
پوشش ظاهری تحصیلی: شاخصی است که نسبت تعداد دانش آموزان یك 
دوره تحصیل��ی را به کل جمعیت الزم التعلیم همان دوره نش��ان می دهد و از 

رابطه زیر بدست می آید:

ضریب پوشش ظاهری =
تعداد دانشآموزان یک دوره تحصیلی

تعداد جمعیت الزمالتعلیم همان دوره تحصیلی
× 100 

پوش�ش واقعی تحصیلی: ش��اخصی اس��ت که نس��بت تعداد دانش آموزان 
یك دوره تحصیلی را که در س��نین خاص آن دوره هس��تند، به کل جمعیت 

الزم التعلیم همان دوره نشان می دهد و از رابطه زیر بدست می آید:

ضریب پوشش واقعی =
تعداد دانشآموزان یک دوره تحصیلی در سنین متناظر آن دوره

تعداد جمعیت الزمالتعلیم همان دوره تحصیلی
× 100 

تراکم دانش آموز: نس��بت تعداد دانش آموزان مش��غول به تحصیل به تعداد 
کالس دایر، آموزشگاه و دوره تحصیلی را به ترتیب تراکم دانش آموز در کالس، 

آموزشگاه و دروه تحصیلی گویند.
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vvعالیvآموزشvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای آموزش عالی سال تحصیلی 1395-1394

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

-6.22 207991 نفر تعداد دانشجویان استان

-7.29 120977 نفر تعداد دانشجویان پسر

-4.69 87014 نفر تعداد دانشجویان دختر

-19.79 34947 نفر تعداد دانشجویان مقطع کاردانی

-9.08 119048 نفر تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی

14.21 53996 نفر تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و باالتر

0.24 40.25 درصد درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم انسانی به 
کل دانشجویان

0.66 7.18 درصد درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم پایه به کل 
دانشجویان

0.37 5.82 درصد درصد دانشجویان گروه تخصصی کشاورزی و 
دامپزشکی به کل دانشجویان

-2.04 32.83 درصد درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم فنی و 
مهندسی به کل دانشجویان

0.61 6.03 درصد درصد دانشجویان گروه تخصصی پزشکی به کل 
دانشجویان

0.16 7.89 درصد درصد دانشجویان گروه تخصصی هنر به کل 
دانشجویان

مأخذ: دانشگاه های استان آذربایجان شرقی
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 اخ vهاvمvیاا رهااvآموزشvعالی

شاخص ها و نماگرهای آموزش عالی سال تحصیلی 1395-1394

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

0.58 41735 نفر تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش عالی 

3.15 26076 نفر تعداد دانش آموختگان پسر

-3.43 15659 نفر تعداد دانش آموختگان دختر

0.08 16756 نفر درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم انسانی به کل 
دانشجویان

-0.21 2516 نفر تعداد دانش آموخته گان گروه تخصصی علوم پایه 

-0.15 1847 نفر تعداد دانش آموخته گان گروه تخصصی کشاورزی و 
دامپزشکی

0.02 16654 نفر تعداد دانش آموخته گان گروه تخصصی علوم فنی و 
مهندسی 

-0.06 1678 نفر تعداد دانش آموخته گان تخصصی پزشکی

-0.09 2284 نفر تعداد دانش آموخته گان گروه هنر

مأخذ: دانشگاه های استان آذربایجان شرقی 
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vvدرماییvمvبهدخ تیvعادهvیاا رهااvمvهاvv اخ 

شاخص ها و نماگرهای عمده بهداشتی و درمانی سال 1395

درصد تغییر نسبت 
به سال قبل مقدار/ تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

0 1.25 نفر نسبت کل پزشک به جمعیت )در هزار نفر(

0 0.23 نفر نسبت دندانپزشک به جمعیت )در هزار نفر(

0.45 72.30 درصد ضریب اشغال تخت فعال 

0.06 6212 تخت تعداد تخت فعال

0.13 774 تخت تعداد تخت ویژه )، ، (

0.05 1.58 در هزار 
نفر

نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت

0 264 باب تعداد آزمایشگاه ها

0.15 137 باب تعداد مراکز توانبخشی

0.02 166 باب تعداد مراکز رادیولوژی 

0 49 باب تعداد بیمارستان 

0.03 446 باب تعداد درمانگاه و مراکز ترک اعتیاد

0 10 باب تعداد مراکز 

0.29 31 باب تعداد مراکز 

0 11 دستگاه آنژیوگرافی

0.14 8 دستگاه سنگ شکن برون اندامی

0 11 دستگاه پمپ قلب

3.75 581 باب تعداد داروخانه ها

0 1001 باب تعداد خانه های بهداشت فعال روستایی

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
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 اخ vهاvمvیاا رهااvعادهvبهدخ تیvمvدرمایی

�v:تعاریف
ضریب اشغال تخت: حاصل تقسیم تخت روز اشغالی بر تخت روز کل ضرب 

در 100.

تخت روز اشغالی: تعداد تخت های اشغال شده در هر روز توسط بیماران.

تخ�ت روز کل: تع��داد تخت هایی که در هر روز آمادگ��ی پذیرش بیماران را 
دارد.

تخت فعال: به آن تعداد از تخت های بیمارس��تانی که بر اس��اس اس��تاندارد 
دارای امکانات تشخیص، درمان، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی، آماده بستری 

کردن بیماران باشد.
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اسامی همکاران دستگاه های اجرایی که در انتشار نشریه ما را یاری کرده اند:

نام و نام خانوادگیدستگاه اجرایی

خانم کریم زادهاداره کل امور اقتصادی و دارایی

آقای علی پور حمیدیاداره کل بهزیستی

آقای خلیلیاداره کل بیمه سالمت

-اداره کل پزشکی قانونی

خانم ترابیاداره کل پست

آقای غضنفریاداره کل تأمین اجتماعی

-ادراه کل تبلیغات اسالمی

-اداره کل تعاونی روستایی

آقای محمدیاداره کل ثبت احوال

خانم دنیا دوستاداره کل ثبت اسناد و امالک

خانم سرنج اداره کل حمل و نقل و پایانه ها

خانم پیراهریاداره کل جهاد کشاورزی

آقایان جعفر پور و رنجینهاداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی استان

آقای اسکندریاناداره کل راه آهن

-اداره کل دامپزشکی

خانم معصومیاداره کل صدا و سیما

آقای فیاضیاداره کل صنعت و معدن و تجارت

خانم شعبانیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

آقای مظلومیاداره کل کمیته امداد امام خمینی
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خسامیvهاکارخنvدستگاهvهااvخجرخیی

نام و نام خانوادگیدستگاه اجرایی

نام و نام خانوادگیدستگاه اجرایی

آقای صالحی مهراداره کل گمرکات

-اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خانم قبله زادهاداره کل نهاد کتابخانه های عمومی

خانم حق رواناداره کل ورزش و جوانان

آقای باباییاداره کل حفاظت محیط زیست

آقایان راهبری و اکبریاداره کل راه و شهرسازی

-اداره کل حج و زیارت

آقای عبدالرزاقیسازمان آموزش و پرورش

-شرکت آب و فاضالب روستایی

خانم ارجمند و آقای خانیشرکت آب و فاضالب شهری

 آقای عابدین نژادشرکت بیمه آسیا

آقای سلمانی بی شکشرکت بیمه البرز

آقای قربانیشرکت بیمه ایران

آقای مقصودلوشرکت بیمه دانا

خانم علیزادهشرکت بورس

آقای ابهریشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

آقای زهرابیشرکت توزیع نیروی برق

آقای گلزاریشرکت برق منطقه ای

-شرکت غله و خدمات بازرگانی
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نام و نام خانوادگیدستگاه اجرایی

آقای عبادیشرکت مخابرات

آقای صالحی اقدمشرکت ملی گاز

آقای غفار زادهمدیریت و بازنشستگی استان

-فرماندهی انتظامی استان

آقای حاجی پور فرودگاه استان

خانم هوشیاندانشگاه علوم پزشکی






