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  :مقدمه
رها هاي توسعه یافتگی، تولید اطالعات در کشو    یکی از مهمترین شاخص   

بدون در اختیار داشتن آمـار      . هاي اطالعاتی آنها است     وحجم و کیفیت بانک   
هـاي توسـعه      ریـزي   کافی، صحیح، دقیق وبه هنگام؛ اجراي سیاستها وبرنامـه        
  .پذیر نیست اقتصادي اجتماعی وفرهنگی  در کشور و استان، امکان

ر به منظور آگاهی مسئوالن وکارشناسان از اطالعات آمـاري بـه هنگـام د     
هاي گوناگون و همچنین ایجاد هماهنگی در ارایه آمارهاي مـورد نیـاز،       زمینه

ریزي استانداري آذربایجان شرقی اقـدام        دفتر آمار و اطالعات معاونت برنامه     
به تهیه و تنظـیم و انتـشار نـشریه حاضـر نمـوده اسـت کـه شـامل گزیـده                      

 1392ال ها و نماگرهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی استان در سـ            شاخص
  .باشد می

ي آن، ممکـن اسـت        انـدرکاران تهیـه     این نشریه، علیـرغم تـالش دسـت       
. هـاي عمـده اسـتان داشـته باشـد      هایی از نظر پوشش کامـل فعالیـت         کاستی

بنابراین در صورتی که دستگاههاي اجرایی، نماگر و یا شاخص مهم دیگري            
ریـزي اسـتانداري     توانند آن را به معاونـت برنامـه         را مدنظر داشته باشند، می    

آذربایجان شرقی ارایه نمایند تا پس از بازنگري براي سال بعد بـه مجموعـه          
  .اضافه گردد

شایان ذکر است، تهیه و انتشار این نشریه در موعد مقرر، مستلزم ارسـال       
به موقع اطالعـات آمـاري دسـتگاههاي اجرایـی اسـت و در صـورت عـدم         

  .منتشر شده استدریافت اطالعات، جدول مربوط فاقد اطالع 
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هـاي اجرایـی، نهادهـا و         در پایان از همکـاري ثمـربخش کلیـه دسـتگاه          
ریـزي   مؤسسات استان که در تهیۀ آمار و اطالعات این نشریه معاونت برنامه          

  .گردد نمایند تشکر و قدردانی می شرقی را یاري می استانداري آذربایجان
  

  فرخ مسجدي
  ریزي استانداري معاون برنامه

  ن شرقیآذربایجا
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  هاي عمده اقتصادي استان محصول ناخالص داخلی به تفکیک ارزش افزوده بخش
  1392 ـ 1388هاي  در سال

  92 91 90 89 88 شرح
 000 000 000 000 13917  کشاورزي

 000 000 000 000 1311  معدن

 000 000 000 000 26705  صنعت

 000 000 000 000 4882  آب و برق و گاز طبیعی

 000 000 000 000 13689  ساختمان

 000 000 000 000 000  خدمات

 000 000 000 000 1462  خالص مالیات بر واردات

محصول ناخالص داخلی به قیمت 
 140997  000  000 000 000  (GDPR)بازار 

   مرکز آمار ایران:مأخذ
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  1388 سال هاي اقتصادي استان آذربایجان شرقی در ارزش افزوده بخش

  عنوان بخش

)1386(  
  ستانده

میلیون (
  )ریال

مصرف 
  واسطه

میلیون (
  )ریال

ارزش 
  افزوده

میلیون (
  )ریال

سهم ارزش 
افزوده در 

GDPR 
  )درصد(

درصد 
تغییرات 
ارزش 
افزوده 

نسبت به 
سال گذشته 

  )درصد(

سهم ارزش 
افزوده رشته 

فعالیت 
استان از کل 

کشور 
  )درصد(

  4.07  0.82  9.97  13917  10721  24639  يکشاورزي، شکار و جنگلدار
  0.87  20.76  0.05  73  43  116  ماهیگیري

  0.23  56.06  0.94  1311  318  1629  معدن
  5.22  2.33  19.14  26705  53008  79713  صنعت

  5.90  15.68-  3.50  4882  2713  7594  تأمین آب و برق و گاز طبیعی
  4.58  15.74  9.81  13689  18025  31714  ساختمان

  5.18  9.29  19.32  26957  7211  34168  فروشی فروشی، خرده عمده
  3.61  20.78  0.97  1356  1457  2814  هتل و رستوران

حمل و نقل، انبارداري و 
  2.93  13.63  6.62  9236  4018  13254  ارتباطات

  1.64  1.67  1.58  2210  720  2931  گري مالی واسطه
مستغالت، کرایه و خدمات 

  3.23  34.39  11.68  16294  2315  18609  کسب و کار

اداره امور عمومی و رفاه و 
  3.76  24.55  5.05  7048  1849  8897  تأمین اجتماعی

  4.38  7.24  5.24  7317  990  8306  آموزش
بهداشت و مددکاري 

  4.08  17.00  4.24  5913  912  6824  اجتماعی

سایر خدمات عمومی و 
  3.32  35.08  1.88  2629  953  3582  اجتماعی و شخصی و خانگی

  xx  xx  1462  xx  102.98  4.75  خالص مالیات بر دارایی
محصول ناخالص داخلی به 

  xx  xx  140997  xx  11.17  3.58  نسبت پادار

   مرکز آمار ایران:مأخذ
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  :تعاریف
.  ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است:ارزش افزوده

ت اقتصادي تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالی
پس از کسر مصرف سرمایه . گویند را ارزش افزوده ناخالص می

ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به دست 
  .آید می

  
 ستانده هر واحد تولیدي، مجموع کاالها و خدماتی است که در آن :ستانده

. گیرد شود و براي استفاده در دسترس قرار می واحد تولید می
االها و خدمات که تا پایان دوره حسابداري به صورت سهمی از ک

ناتمام یا کار در جریان ساخت باقی مانده باشد، جزو ستانده واحد 
کاالها و خدماتی که در یک واحد در دوره . آید به حساب می

حسابداري معین تولید و در همان دوره در دیگر فرآیندهاي تولید 
. گردد  واحد منظور نمیشود، جزو ستانده آن آن واحد مصرف می

ستانده بازاري، ستانده تولید : شود ستانده به سه دسته تقسیم می
شده براي خود مصرفی نهایی و تشکیل سرمایه به حساب خود و 

  .هاي غیربازاري سایر ستانده
  

 ارزش کاالها و خدمات مصرف شده در جریان تولید، به :مصرف واسطه
  .استثناي مصرف سرمایه ثابت است
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هاي   محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی فعالیت:صول ناخالص داخلیمح
اقتصادي واحدهاي تولیدي مقیم یک کشور در یک دوره زمانی 

محصول ناخالص داخلی به سه روش تولید، هزینه و . معین است
  .شود درآمد محاسبه می
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  )1383=100  (1391سال : ها شاخص قیمت
 عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر

  صد تغییردر
  نسبت به سال قبل

شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی 
  3.6 326.6  خانوارهاي شهري

  
  :هاي اصلی گروه
  ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی

408.4 xx  

  xx  297.6  پوشاك
  xx  280.0  مسکن، سوخت و روشنایی

  xx  301.9  اثاثه، کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه
  xx  263.3   ارتباطاتحمل و نقل و

  xx  346.3  بهداشت و درمان
  xx  198.0  تفریح، تحصیل و مطالعه
  xx  315.3  کاالها و خدمات متفرقه

   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران:مأخذ
 
  

  :تعریف
 معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد :شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی خانوار

مورد مصرف خانوار نسبت به معین و ثابتی از کاالها و خدمات 
  .سال پایه است
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  )1381=100  (1391سال : ها شاخص قیمت
 عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر

  درصد تغییر
  نسبت به سال قبل

شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی 
 3.6 506.0  خانوارهاي روستایی

  
  :هاي اصلی گروه
 4.7 591.1  ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی

 5.1 349.8  وشاك و کفشپ
 0.5 577.1  ها مسکن، آب و برق، گاز و سایر سوخت

 3.3 353.5  ها مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداري آن
 0.3 448.9  بهداشت و درمان
 1.2 437.4  حمل و نقل
 0.0 107.9  ارتباطات

 3.0 164.3  تفریح و فرهنگ
 0.0 137.6  آموزش

 2.4 468.7  هتل و رستوران
 8.4 974.1  کاالها و خدمات متفرقه

   مرکز آمار ایران:مأخذ
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  )1392سال : (ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص
 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر

  درصد تغییر
 نسبت به سال قبل

 25 10007475 میلیون ریال درآمدهاي استان
 1-  99  درصد  درصد تحقق درآمدهاي استانی

اي مالیاتی در درآمدهاي سهم درآمده
 2-  85  درصد  استانی

هاي جاري در کل اعتبارات  سهم هزینه
 1-  21  درصد  استان

هاي  هاي تملک دارایی سهم هزینه
 2  77  درصد  اي در کل اعتبارات استان سرمایه

اي استان به  نسبت اعتبارات هزینه
 2-  20  درصد  درآمدهاي استان

هاي  نسبت اعتبارات تملک دارایی
 2-  65  درصد  اي به درآمدهاي استان رمایهس

هاي  نسبت اعتبارات تملک دارایی
 41  312  درصد  اي استان اي به اعتبارات هزینه سرمایه

  ـ سازمان امور اقتصادي و دارایی استان آذربایجان شرقی   :مأخذ
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  )1392سال : (ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص
  عنوان شاخص یا نماگر

 )ان دورهمانده در پای(
 تعداد/مقدار واحد

  درصد تغییر
  نسبت به
 سال قبل

 xx 101301.6 میلیون ریال  ها هاي بخش غیردولتی نزد بانک سپرده
  xx 17043.2 میلیون ریال  دیداري

  xx  84258.41 میلیون ریال  غیردیداري
  xx  6173.636 میلیون ریال  انداز الحسنه پس قرض

  xx  78084.78 لمیلیون ریا  دار گذاري مدت سرمایه
  xx  38903.12 میلیون ریال  کوتاه مدت
  xx  39181.65 میلیون ریال  بلند مدت
 xx  000 میلیون ریال  ها سایر سپرده

 تجارت ، توسعه تعاون ، رفاه ، سپه ، صادرات ، صنعت ( هاي استان آذربایجان شرقی  بانک:مأخذ
  )و معدن ، کشاورزي ، مسکن ، ملت و پست بانک 

  
  :تعاریف
هایی است که بوسیله اشخاص حقیقی و  سپرده: هاي بخش غیر دولتی سپرده

  .شود ها سپرده می حقوقی خصوصی، طبق ضوابطی به بانک
  

ي  شود که بانک در برابر دارنده هایی اطالق می  به سپرده:هاي دیداري سپرده
آن متعهد است به محض رؤیت چک از طرف او، وجه سپرده را به 

ها،  به این سپرده.  قید شده است بپردازدمیزانی که در چک
  .شود ي جاري نیز گفته می الحسنه هاي قرض سپرده
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  )1392سال : (ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص
 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر

  درصد تغییر
 نسبت به سال قبل

 2.01 5708235 هزار سهم  تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
 25.28 24266771 میلیون ریال  م و حق تقدم معامله شدهارزش سها

 xx  000 عدد  تعداد اوراق مشارکت معامله شده
 xx  000 میلیون ریال  ارزش اوراق مشارکت معامله شده

 xx  000 معامله  تعداد دفعات معامالت
 xx  000 نفر  تعداد خریداران سهام و حق تقدم

  ذربایجان شرقیتاالر بورس اوراق بهادار استان آ :مأخذ
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  )1392سال : (ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص
 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر

  درصد تغییر
  قبلسالنسبت به 

  29.99  8431483 میلیون ریال   مالیاتیدرآمدهاي
  21.88  5442170 میلیون ریال  هاي مستقیم مالیات
در درآمدهاي  هاي مستقیم سهم مالیات

  2.00  65.00 صددر  مالیاتی
هاي  در مالیات  برثروت سهم مالیات

 مستقیم
  0.00  11.00  درصد

هاي  در مالیات  بردرآمد سهم مالیات
 مستقیم

  2.00-  45.00  درصد
هاي  در مالیات ها  بر شرکت سهم مالیات

 مستقیم
  2.00  44.00  درصد

  97.39  3989312 میلیون ریال  هاي غیر مستقیم مالیات
در  غیر مستقیمهاي  سهم مالیات

  2.00-  35.00 درصد  درآمدهاي مالیاتی
در  سهم مالیات بر کاالها و خدمات

  0.00  100.00  درصد  هاي غیر مستقیم مالیات
هاي غیر  در مالیات سهم مالیات بر واردات

 0.00  0.00  درصد  مستقیم

   سازمان امور اقتصادي و دارایی استان آذربایجان شرقی:مأخذ
  

  :تعاریف
شود و   مالیاتی است که بر درآمد و دارایی اشخاص وضع می:ستقیممالیات م

  .قابلیت انتقال به واحدهاي دیگر را ندارد
  

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

  .باشد نهایی می
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  )1392سال : (هاي مالی و پولیها و نماگر شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

نسبت به سال 
 قبل

 xx  251041 میلیون ریال  هاي بیمه استان  دریافتی شرکت حق بیمه
 xx  148561 میلیون ریال  هاي بیمه استان خسارت پرداختی شرکت

 xx  66,93 هزار ریال  )1(حق بیمه سرانه در استان
 xx  69,56  درصد  نسبت خسارت بیمه شخص ثالث
 xx  50,99  درصد  نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل

 xx  62,95  درصد  نسبت خسارت بیمه درمان
 xx  93,42  درصد  سوزي نسبت خسارت بیمه آتش

 xx  61,25  درصد  نسبت خسارت بیمه مسئولیت
 xx  17,56  درصد  نسبت خسارت بیمه زندگی

 xx  1,36  درصد  دسینسبت خسارت بیمه مهن
 xx  1,67  درصد  نسبت خسارت بیمه باربري

 xx  59,52  درصد  نسبت خسارت بیمه حوادث سرنشین
 xx  14,95 درصد  نسبت خسارت بیمه حوادث

  )البرز  ( هاي بیمه استان آذربایجان شرقی  شرکت:مآخذ
  

  :تعاریف
در ازاي هاي بیمه  هایی که شرکت  عبارت است از حق بیمه:حق بیمه دریافتی

  .کنند نامه در دوره مورد بررسی دریافت می صدور بیمه
  

هاي   مبالغ خسارتی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت:خسارت پرداختی
  .بیمه پرداخت شده است

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

  
  )خسارت پرداختی/ حق بیمه دریافتی ( × 100 :نسبت خسارت بیمه
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  ها و نماگرهاي جمعیتی خصشا

 عنوان شاخص یا نماگر
زمان آخرین 

 اطالع
 تعداد/ مقدار  واحد

درصد تغییر 
نسبت به 
  سال قبل

 xx  3725  هزار نفر 1390  جمعیت کل استان
 xx  50.53  درصد 1390  درصد جمعیت مردان
 xx  49.47  درصد 1390  درصد جمعیت زنان

 xx  102.14  درصد 1390  نسبت جنسی جمعیت
 xx  41.37  درصد 1390  نسبت وابستگی جمعیت

 xx  7.06  درصد 1390  نسبت سالخوردگی جمعیت
 xx  0.66  درصد 1390  متوسط میزان رشد ساالنه جمعیت

 xx  69.39  درصد 1390  میزان شهرنشینی
 xx  22.20  درصد 1390   ساله0ـ14توزیع نسبی جمعیت 
 xx  70.73  درصد 1390   ساله15ـ64توزیع نسبی جمعیت 
 xx  7.06  درصد 1390   ساله و بیشتر65توزیع نسبی جمعیت 

 xx  1088  هزار خانوار 1390  تعداد خانوار
 xx  3.42  نفر 1390  بعد خانوار

 xx  87.39  درصد 1390  نسبت باسوادي مردان
 xx  76.68  درصد 1390  نسبت باسوادي زنان

 xx  82.08  درصد 1390   ساله و بیشتر6درصد باسوادي در جمعیت 
 xx  85.88  درصد 1390  رصد باسوادي در مناطق شهريد

 xx  73.34  درصد 1390  درصد باسوادي در مناطق روستایی
 xx  22.20  درصد  1390  نسبت جوانی

 xx  000  درصد  1392  )زن(پیشرسی ازدواج 

 xx  000  درصد  1392  عمومیت ازدواج در مردان

 xx  000  درصد  1392  عمومیت ازدواج در زنان

 xx  000  درصد  1392  در مردانتجرد قطعی 

 xx  000  درصد  1392  تجرد قطعی در زنان

  1.71  69840  رویداد  1392  تعداد والدت ثبت شده

  12.21  22705  رویداد  1392  تعداد فوت ثبت شده

  1.01-  44438  رویداد  1392  تعداد ازدواج ثبت شده

  11.36  7772  رویداد  1392  تعداد طالق ثبت شده

  ار ایرانـ مرکز آم    :مأخذ
  ـ اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی
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  :هاي محاسبه تعاریف و فرمول
 عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان یا زنان به مردان که :نسبت جنسی

  .شود معموالً به صورت درصد بیان می
  

  :نسبت وابستگی جمعیت
  ) ساله0ـ14جمعیت +  ساله و بیشتر 65جمعیت ) / (15-64جمعیت ( × 100

  
  ) ساله و بیشتر65جمعیت ) / (کل جمعیت( × 100 :نسبت سالخوردگی جمعیت

  
 Pt=Po(1+r)t :متوسط میزان رشد جمعیت

Pt : جمعیت انتهاي دوره  
Po : جمعیت ابتداي دوره  

r : متوسط نرخ رشد جمعیت 

t : فاصله زمانی بین ابتدا و انتهاي دوره  
  

  :میزان شهرنشینی
  .100ت تعداد جمعیت ساکن در نقاط شهري به جمعیت ضرب در عبارت است از نسب

  
  افراد در خانوار تعداد :بعد خانوار

  
  ):مرد، زن(نسبت با سوادي 

  )مرد یا زن( ساله و بیشتر باسواد 6جمعیت ) / مرد یا زن( ساله و بیشتر 6 کل جمعیت ×100
  

   ساله به کل جمعیت15 نسبت جمعیت کمتر از :نسبت جوانی جمعیت
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 ساله به طور جداگانه قابل 15ـ19 و 0ـ14 این شاخص براي دو گروه سنی :یشرسی ازدواجپ
  :محاسبه است

 ))مرد یا زن( ساله حداقل یکبار ازدواج کرده 10ـ14جمعیت )) / (مرد یا زن( ساله 10ـ14جمعیت (× 100

  
  ):مرد، زن(عمومیت ازدواج 

 ))مرد یا زن( ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده 10یت جمع)) / (مرد یا زن( ساله و بیشتر 10جمعیت (× 100

  
  ):مرد، زن(تجرد قطعی 

  ))مرد یا زن(هرگز ازدواج نکرده ساله  45ـ49درصد جمعیت ) + مرد یا زن(هرگز ازدواج نکرده ساله  50ـ54درصد جمعیت /(2
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  )1391سال  ( :ها و نماگرهاي نیروي انسانی شاخص

  تعداد/ مقدار   احدو  عنوان شاخص یا نماگر
  40.8  درصد  )نرخ فعالیت(نرخ مشارکت اقتصادي 

  64.3  درصد  نرخ مشارکت اقتصادي مردان
  17.8  درصد  نرخ مشارکت اقتصادي زنان

  39.4  درصد  نرخ مشارکت اقتصادي مناطق شهري
  44.0  درصد  نرخ مشارکت اقتصادي مناطق روستایی

      
  12.5  درصد  نرخ بیکاري
  12.2  درصد  ناننرخ بیکاري ز

  13.7  درصد  نرخ بیکاري مردان
  16.2  درصد  نرخ بیکاري مناطق شهري
  4.6  درصد  نرخ بیکاري مناطق روستایی

  23.6  درصد  ) ساله15ـ24(نرخ بیکاري جوانان 
      

  3.4  درصد  سهم اشتغال ناقص
  21.3  درصد  سهم شاغالن در بخش کشاورزي
  41.7  درصد  سهم شاغالن در بخش صنعت

  37.0  درصد  م شاغالن در بخش خدماتسه
      

  10.8  درصد  سهم شاغالن بخش عمومی از کل شاغالن
  89.2  درصد  سهم شاغالن بخش خصوصی از کل شاغالن

   مرکز آمار ایران  :مأخذ
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  :هاي محاسبه تعاریف و فرمول
، )حداقل سن تعیین شده(تر   ساله و بیش10 تمام افراد :جمعیت فعال اقتصادي
طبق )  مرجع دوره( تقویمی قبل از هفته آمارگیري  فتهکه در ه

و یا ) شاغل(تعریف کار، در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته 
، از نظر اقتصادي )بیکار(اند  از قابلیت مشارکت برخوردار بوده
  .شوند جمعیت فعال محسوب می

  
ساله  10) شاغل و بیکار( عبارت است از جمعیت فعال :نرخ مشارکت اقتصادي
  .100تر ضرب در   ساله و بیش10تر به جمعیت  و بیش

  
 مرجع، طبق تعریف کار،  تر که در طول هفته  ساله و بیش10 تمام افراد :شاغل

حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی موقتاً کار را ترك 
 شامل دو  طور عمده شوند که به کرده باشند، شاغل محسوب می

  .شوند گیران و خوداشتغاالن میب گروه مزد و حقوق
  

 افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگیر یا خود :اشتغال ناقص
اشتغالی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت 

رکود کاري، پیدا نکردن کار با (دالیل اقتصادي   از کار بوده، و به
 44کمتر از ) …ي و تر، قرار داشتن در فصل غیر کار ساعت بیش

   براي انجام کار اضافی در هفته ساعت کار کرده، خواهان و آماده
  .مرجع هستند
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 براي   مرجع فاقد کار، آماده تر که در دوره  ساله و بیش10 تمام افراد :بیکار
کار و در جستجوي کار باشند، یا فاقد کار و آماده براي کار بوده 

ده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی دلیل آغاز به کار در آین ولی به
  .شوند در جستجوي کار نباشند، بیکار محسوب می

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

  
 تعداد شاغالن آن بخش تقسیم بر کل :سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي

  .100شاغالن ضرب در 
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  )1389سال (: هاي خانوار  و نماگرهاي هزینهها شاخص
  تعداد/ مقدار   واحد  عنوان شاخص یا نماگر

   ساالنه یک خانوار و دخانیهاي خوراکی متوسط هزینه  28001  هزار ریال  شهري
  29972  هزار ریال  روستایی
هاي  هاي خوراکی و دخانی در کل هزینه سهم هزینه  27.16  درصد  شهري

  40.87  رصدد  روستایی  خانوار
  هاي غیرخوراکی ساالنه یک خانوار متوسط هزینه  75097  هزار ریال  شهري
  43368  هزار ریال  روستایی
  هاي خانوار هاي غیرخوراکی در کل هزینه سهم هزینه  72.84  درصد  شهري
  59.13  درصد  روستایی
  11.08  رصدد  روستایی  هاي خانوار هاي مسکن در کل هزینه سهم هزینه  22.42  درصد  شهري
  هاي خانوار هاي بهداشت و درمان در کل هزینه سهم هزینه  11.73  درصد  شهري
  7.08  درصد  روستایی

   مرکز آمار ایران:مأخذ
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  )1392سال (  :هاي اجرایی  دستگاهها و نماگرهاي نیروي انسانی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

نسبت به سال 
 قبل

مشمول و (هاي اجرایی   کارکنان دستگاهتعداد
و نهادهاي ) غیرمشمول قانون استخدام کشوري
  انقالب اسالمی در استان

 0.35-  9070 نفر

 2.14-  3896 نفر  تعداد کارکنان رسمی

 1.03  5174 نفر  تعداد کارکنان غیررسمی

 xx  271 نفر  تعداد کارگران

 0.16-  7944 نفر  تعداد کارکنان مرد

 1.66-  1126 نفر  کنان زنتعداد کار

 1.71  3738 نفر  تعداد کارکنان لیسانس

 1.11-  976 نفر  تعداد کارکنان فوق لیسانس و باالتر

   استانداري آذربایجان شرقی:مأخذ
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  )1392سال ( ها و نماگرهاي کشاورزي، جنگلداري و شیالت شاخص

 عنوان شاخص یا نماگر
زمان آخرین 

 اطالع
 تعداد/ مقدار  واحد

د تغییر درص
نسبت به سال 

  قبل

  0.75  69623  تن 1392فروردین   مقدار تولید گوشت قرمز

  5.76  842082  تن 1392فروردین   مقدار تولید شیر

  10.53  82032  تن 1392فروردین   مقدار تولید گوشت مرغ

  3.03  82395  تن 1392فروردین   مقدار تولید تخم مرغ

  0.00  188000  هکتار 1392فروردین   ها مساحت جنگل

  0.00  2473440  هکتار 1392فروردین   مساحت مراتع

  xx  000  هکتار 1392فروردین   هاي بیابانی مساحت پدیده

  3.51  4724  تن 1392فروردین   مقدار صید و تولید آبزیان

  15.40  13405  تن 1392فروردین   مقدار تولید عسل

  9.58-  284645  تن 1392فروردین   زمینی مقدار تولید سیب

  12.15  255657  تن 1392فروردین   ار تولید پیازمقد

  11.45  791355  تن 1392فروردین   مقدار تولید یونجه

  15.03-  82945  تن 1392فروردین   مقدار تولید زردآلو

  9.88-  13177  تن 1392فروردین   مقدار تولید بادام

  20.12-  496954  تن 1392فروردین    درختی مقدار تولید سیب

  1.47  19793  تن 1392فروردین   دومقدار تولید گر

  9.01  348154  تن 1392فروردین   مقدار تولید انگور
   آذربایجان شرقی سازمان جهاد کشاورزي استان :مأخذ



  29/  1392و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی ـ سال  ها  ي شاخص گزیده

  )1392سال (: ها و نماگرهاي محیط زیست شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

نسبت به سال 
 قبل

  xx  000   مربعمتر  سرانه فضاي سبز شهري
) NGO(دولتی   محیطی غیر هاي زیست تعداد تشکل

  xx  000 عدد  در استان
کل  نسبت اراضی مناطق حفاظت شده به مساحت

  استان
  xx  000 درصد

   اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی  :مأخذ
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  )1392سال : (ها و نماگرهاي آب و فاضالب شاخص
 تعداد/مقدار دواح عنوان شاخص یا نماگر

  درصد تغییر
نسبت به سال 

 قبل
  0.43 461 لیتر در روز  متوسط مصرف آب هر مشترك خانگی

  xx  000 درصد  نسبت آب مصرفی استان به پتانسیل آبی
نسبت آب مصرفی بخش کشاورزي به کل آب مصرفی 

  xx  000 درصد  استان
نسبت آب مصرفی بخش صنعت به کل آب مصرفی 

  0.04  3.40 درصد  استان
 توزیع آب  درصد آب به حساب نیامده در شبکه

  0.52-  18.77 درصد  شهري
آوري و دفع   جمع درصد جمعیت تحت پوشش شبکه

  0.88  57.00 درصد  فاضالب در نقاط شهري
  3.75  61562 انشعاب  جدید نصب شده آب شهريهاي  تعداد انشعاب
  xx  11372 انشعاب  جدید نصب شده آب روستاییهاي  تعداد انشعاب

  
  شده آب هاي جدید نصب  تعداد انشعاب

  
  3.75  61562 انشعاب

  3.92  52906 انشعاب  خانگی
  14.90  4425 انشعاب  تجاري

  7.60-  4232 انشعاب  سایر مشترکین

  هاي جدید نصب شده فاضالب تعداد انشعاب
  

  8.01  46145 انشعاب
  6.50  39931 انشعاب  خانگی
  12.01  2462 انشعاب  تجاري

  23.70  3752 انشعاب  شترکینسایر م
  

  حجم کل آب تولیدي
  

  5.32  232482 هزار مترمکعب
  0.10-  109724 هزار مترمکعب  حجم آب تولیدي زیرزمینی
  10.70  122758 هزار مترمکعب  حجم آب تولیدي سطحی

       
  ـ شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی    :مأخذ

  ن آذربایجان شرقیـ شرکت آب و فاضالب روستایی استا
  

  :تعریف
  :درصد آب به حساب نیامده در شبکه توزیع آب شهري

  100 -)حجم آب فروخته شده/ کل حجم آب وارد شده در شبکه(× 100
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

نسبت به سال 
 قبل

  میلیون   برقتولید ناخالص نیروي
  8.46  9235 کیلو وات

هاي بخاري به تولید  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه
  1.90  98.40 درصد  ناخالص نیروي برق

 ترکیبی به   هاي چرخه سهم تولید ناخالص برق نیروگاه
  0.00  0.00 درصد   برق کل تولید ناخالص
هاي گازي به کل تولید  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه

  1.90-  1.60 درصد  ص برقناخال

هاي آبی به کل تولید  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه
  0.00  0.00 درصد  ناخالص برق
هاي دیزلی به کل  سهم تولید ناخالص برق نیروگاه

 تولید ناخالص برق
  0.00  0.00 درصد

  4.85  2319 کیلومتر مدار  طول خطوط انتقال نیروي برق
  0.00  4435 مگا ولت آمپر  قهاي انتقال نیروي بر ظرفیت پست
  0.35-  2.26 درصد  هاي انتقال و توزیع نیروي برق میزان تلفات شبکه

  4.15  2155.40 کیلومتر مدار  طول خطوط فوق توزیع نیروي برق
  2.71  22087 کیلومتر  طول شبکه توزیع نیروي برق

  6.08  1641 مگا ولت آمپر  برق توزیع نیروي     ظرفیت شبکه موجودي
  3.36  2922.50 مگا ولت آمپر  هاي فوق توزیع نیروي برق ت پستظرفی

  0.27  37.46 درصد  ها متوسط راندمان حرارتی نیروگاه

میلیون کیلو   کل مصرف نیروي برق
  6.95  2725 وات ساعت

  0.00  29.00 درصد  سهم بخش خانگی از مصرف نیروي برق
  1.00-  30.00 درصد  سهم بخش صنعت از مصرف نیروي برق

  0.50-  5.50 درصد  م بخش تجاري از مصرف نیروي برقسه
  6.36  719 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق

  5.85  579 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق خانگی
  11.11  20 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق عمومی
  8.89  98 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق تجاري
  12.5  4.50 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق صنعتی

  16.67  14 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق کشاورزي
  2.91  1378 کیلو وات ساعت  متوسط مصرف برق هر مشترك خانگی

  اي استان آذربایجان شرقی شرکت برق منطقه  :مأخذ
  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی
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  :هاي محاسبه تعاریف و فرمول
  

قدار نیروي برق تولید شده توسط یک عبارت از م: تولید ناخالص نیروي برق
مولد برق یا یک نیروگاه در طی دوره زمانی معین است که بر روي 

گیري و بر  هاي خروجی مولدهاي اصلی یا کمکی، اندازه سري
  .شود حسب کیلو وات ساعت بیان می

  
 عبارت از محل استقرار مولدهاي نیروي برق و تجهیزات وابسته به :نیروگاه

  .آن است
  
 نیروگاهی است که در آن عالوه بر نیروي الکتریکی :روگاه چرخه ترکیبینی

هاي گازي، از حرارت موجود در گازهاي خروجی از  توربین
هاي گازي، براي تولید بخار از یک دیگ بخار بازیاب  توربین

شود و بخار تولیدي در یک دستگاه توربوژنراتور بخار،  استفاده می
  .شود میبه نیروي الکتریکی تبدیل 

  
 خطی است که نیروي برق تولید شده را با ولتاژهاي :خط انتقال نیروي برق

  .دهد  کیلو ولت از خود عبور می400 و 230
  

 خطی است که نیروي برق تولید شده را با :خط فوق توزیع نیروي برق
  .دهد  کیلو ولت از خود عبور می132 و 66، 63ولتاژهاي 
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اي متشکل از خطوط هوایی و زمینی فشار   مجموعه:شبکه توزیع نیروي برق
باشد که  هاي زمینی و هوایی می متوسط و فشار ضعیف و پست

 معین در نظر گرفته   براي توزیع نیروي برق در یک محدوده
  .شود می

  
 عبارت از مقدار نیروي برق فروخته شده به :فروش یا مصرف نیروي برق

  .مشترکان مختلف براي مصارف گوناگون است
  
 مصرفی است که در آن از نیروي برق براي به کار :صرف خانگی نیروي برقم

انداختن وسایل و تجهیزات متعارف برق و همچنین روشنایی در 
  .شود واحد مسکونی استفاده می

  
 عبارت از شخص حقوقی یا حقیقی است که بر اساس :مشترك برق
د هاي مورد عمل شرکت برق پس از تحویل مدارك مور نامه آیین

هاي متعلقه، مشخصات او در دفتر  نظر و پرداخت حقوق و هزینه
پذیرش اشتراك، ثبت شده و شماره اشتراك به وي اختصاص یافته 

  .باشد
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  )1392سال (: نفتها و نماگرهاي انرژي ـ  شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

نسبت به سال 
 قبل

  8.26  979591 مکعبمتر   میزان مصرف بنزین موتور
  20.35  102540 متر مکعب  میزان مصرف گاز مایع

  2.06  173941 متر مکعب  میزان مصرف نفت سفید
  18.63  2189954 متر مکعب  میزان مصرف نفت کوره
  1.61-  1084080 متر مکعب  میزان مصرف نفت گاز

  هاي نفتی استان آذربایجان شرقی  شرکت ملی پخش فرآورده:مأخذ
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  )1392سال (: گازو نماگرهاي انرژي ـ ها  شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  0.67-  6139992 هزار متر مکعب  مقدار مصرف داخلی گاز طبیعی

  0.30  706 کیلومتر  طول خطوط جدید انتقال گاز

  0.00  59 شهر  تعداد شهرهاي گازرسانی شده

  8.00  1118 روستا  رسانی شدهتعداد روستاهاي گاز

سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی از کل مصرف 
  گاز طبیعی استان

  1.00  49.00 درصد

سهم مصرف گاز طبیعی در بخش تجاري از کل مصرف 
  گاز طبیعی استان

  10.00-  7.00 درصد

سهم مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت از کل مصرف 
  گاز طبیعی استان

  9.00  44.00 درصد

  هاي  گاز در بخش   شده هاي جدید نصب  عداد انشعابت
  مختلف

  9.10  80833 انشعاب

 گاز در بخش  هاي جدید نصب شده تعداد انشعاب
  تجاري  و  خانگی

  9.23  80429 انشعاب

 شده گاز در بخش  هاي جدید نصب تعداد انشعاب
  صنعت

  11.98-  404 انشعاب

   شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقی:مأخذ
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  :تعاریف
  

مخلوطی از گازهاي هیدروکربوري متان، اتان، پروپان، بوتان و : گاز طبیعی
عنوان یک سوخت با آلودگی کم شناخته شده  باشد که به پنتان می
  .است

  
 شامل مصارف خانگی، تجاري، صنعتی، نیروگاه و مصارف :مصرف گاز طبیعی

  .عملیاتی شرکت ملی گاز ایران است
  

کنندگان را از طریق  شود که گاز مصرف طوطی اطالق می به خ:انشعاب گاز
 توزیع تا نقطه تحویل گاز تأمین  خطوط انتقال یا تغذیه و یا شبکه

  .نماید می
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  )1392سال (: صنعت و معدنها و نماگرهاي  شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  53.65-  50671 دستگاه   شدهتعداد اتومبیل سواري تولید
 xx  000 دستگاه  تعداد انواع تراکتورتولید شده

  17.33  1873830 تن  مقدار تولید سیمان
  1.52-  152702 تن  مقدار تولید مس کاتد

  92.00-  1440 تن  مقدار تولید شمش آلومینیوم
  0.00  0 تن  مقدار تولید کاغذ

  4.62-  293985 تن  مقدار تولید فوالد خام
  50.39  1916881  تن  ر تولید محصوالت فوالديمقدا

  18.39  227999 تن  مقدار تولید شیشه تخت
  25.38-  6958 هزار متر مربع  مقدار تولید کاشی و چینی بهداشتی

  43.30  1954857 هزار عدد  مقدار تولید انواع دارو
  158.40  3398 تن  مقدار تولید روغن نباتی
  0.00  0 تن  مقدار تولید پودر شوینده
  176.82  470,60 تن  مقدار تولید الیاف مصنوعی

  13.04  2124  فقره  تعداد جوازهاي تأسیس صادر شده
  139.97  121951  ریالیلیاردم  میزان سرمایه گذاري جوازهاي تاسیس

  8.91  50989  نفر  تعداد اشتغال جوازهاي تاسیس
  56.64-  310 فقره  صنعتیبرداري  هاي بهره تعداد پروانه

  31.83-  5876   ریالیلیاردم  صنعتیمایه گذاري پروانه هاي بهره برداري میزان سر
  22.94  9742  نفر  صنعتی اشتغال پروانه هاي بهره برداري تعداد

  31.43  46  فقره  برداري معدن هاي بهره تعداد پروانه
  96.58-  2428,8  هزارتن  برداري معدن هاي بهره میزان ظرفیت استخراج پروانه
  89.20-  1370,98   ریالیلیاردم  برداري معدن هاي بهره میزان سرمایه گذاري پروانه

  17.23-  615  نفر  برداري معدن هاي بهره تعداد اشتغال پروانه
   استان آذربایجان شرقیصنعت ، معدن و تجارت سازمان :مأخذ
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  )1392سال (: )1(صنعتها و نماگرهاي  شاخص

 تعداد/رمقدا واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 میلیون ریال  هاي صنعتی وري کارگاه بهره
  xx  000 میلیون ریال  هاي صنعتی وري نیروي کار در کارگا بهره

  xx  000   هاي صنعتی وري انرژي در کارگاه بهره
  xx  000   هاي صنعتی وري تولید در کارگاه بهره

  xx  000   پذیري نیروي کار رقابت
  xx  000    صنعت  افزوده در بخش گذاري به ارزش نسبت سرمایه

  xx  000 میلیون ریال  گذاري سرانه شاغالن در بخش صنعت سرمایه
  xx  000 نفر  هاي صنعتی تعداد شاغالن در کارگاه

  xx  000 درصد  )شاخص وابستگی(درصد مواد اولیه وارداتی در بخش صنعت 
  xx  000 هزار ریال  ي صنعتیها سرانه جبران خدمات در کارگاه
  xx  000 درصد  هاي صنعتی سهم شاغالن ماهر در کارگاه

  xx  000 میلیون ریال  گذاري در بخش صنعت ارزش سرمایه
  xx  000 میلیون ریال  هاي صنعتی ارزش تولیدات کارگاه

  xx  000 میلیون ریال  هاي صنعتی هاي کارگاه ارزش ستانده
  xx  000 میلیون ریال  تیهاي صنع هاي کارگاه ارزش داده

  .باشد هاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر می مربوط به کارگاه) 1(
   مرکز آمار ایران:مأخذ

  
  :هاي محاسبه فرمول

  

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

  .نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن: وري نیروي کار بهره
  .نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژي: انرژيوري  بهره
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  .نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده: وري تولید بهره
  

  . نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمات:پذیري نیروي کار رقابت
  

گذاري ساالنه به تعداد  نسبت ارزش سرمایه:  شاغالن گذاري سرانه سرمایه
  .شاغالن

  
نسبت ارزش مواد ): شاخص وابستگی(ش صنعت درصد مواد اولیه وارداتی در بخ

  .اولیه وارداتی به ارزش کل مواد اولیه
  

  .نسبت ارزش جبران خدمات به تعداد شاغالن:  جبران خدمات سرانه
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي ساختمان و مسکن شاخص

 عنوان شاخص یا نماگر
زمان آخرین 

 اطالع
 تعداد/ مقدار  واحد

درصد تغییر 
 سال نسبت به
  قبل

گذاري بخش خصوصی در  میزان سرمایه
  ساخت مسکن شهري

  xx  000 میلیون ریال  

  xx  000 واحد    میزان تولید واحدهاي مسکونی شهري
میانگین زیربناي واحدهاي مسکونی 

  شهري تولید شده
  xx  000 متر مربع  

  تعداد واحدهاي مسکونی تولید شده
 متر مربع و کمتر 100داراي مساحت 

  شهري
  xx  000 هزار واحد  

میانگین تعداد واحدهاي مسکونی در 
  xx  000 واحد     ساالنه شهري هاي تولید شده ساختمان

اي در   مسکن اجاره شاخص کرایه
  مناطق شهري

   000  xx  

   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران:مأخذ

  
  :هاي محاسبه فرمول

  

  : شهري میانگین زیربناي واحدهاي مسکونی تولید شده
  

 کل مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی تولید شده در نقاط شهري
  تعداد واحدهاي مسکونی تولید شده در نقاط شهري

  

  
  : شهري هاي تولید شده میانگین تعداد واحدهاي مسکونی در ساختمان

  

 تعــداد واحـدهـاي مسکـونـی تـولیـد شده در نقاط شهري
 اط شهريهاي مسکونی تولید شده در نق تعداد ساختمان
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي ساختمان و مسکن شاخص

 عنوان شاخص یا نماگر
زمان آخرین 

 اطالع
 تعداد/ مقدار  واحد

درصد تغییر 
  نسبت

  به سال قبل
هاي احداث ساختمان  تعداد پروانه

  xx  000 فقره    ها صادر شده توسط شهرداري

هاي  هاي احداث ساختمان تعداد پروانه
شده توسط مسکونی صادر 

  ها شهرداري
  xx  000 فقره  

هاي  میانگین مساحت زمین در پروانه
هاي مسکونی توسط  احداث ساختمان

  ها شهرداري
  xx  000 مترمربع  

هاي  میانگین مساحت زیربنا در پروانه
هاي مسکونی توسط  احداث ساختمان

  ها شهرداري
  xx  000 مترمربع  

میانگین تعداد واحد مسکونی در 
هاي  ي احداث ساختمانها پروانه

  ها مسکونی توسط شهرداري
  xx  000 واحد  

   مرکز آمار ایران:مأخذ
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  )1392سال (: اي ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 هزار کیلومتر  ها طول آزادراه
  xx  000  رهزار کیلومت  ها طول بزرگراه

  xx  000 هزار کیلومتر  طول راه هاي اصلی
  xx  000 هزار کیلومتر  *طول راه هاي فرعی آسفالته
  xx  000 هزار کیلومتر  **طول راه هاي فرعی شنی

  xx  000 هزار کیلومتر  هاي روستایی آسفالته طول راه
  xx  000  هزار کیلومتر  هاي روستایی شوسه طول راه

  .باشد  می2 و درجه 1هاي فرعی عریض، درجه  لته شامل راههاي فرعی آسفا راه*    
  .باشد  می2 و درجه 1هاي فرعی درجه  هاي فرعی شنی شامل راه راه**  
  ي استان آذربایجان شرقیشهرساز اداره کل راه و :مأخذ

  
  :تعاریف

  

طور فیزیکی از یکدیگر  راهی است که معبر رفت و برگشت آن به :آزادراه
سطح بوده و ورود و خروج آن منحصراً  هاي هم اطعمجزا و فاقد تق

  .در نقاط معین و محدودي میسر است
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  )1392سال (: اي ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 هزار نفر  )درون شهري(جابجایی مسافر 
  xx  000 هزار نفر  )هريبرون ش(جابجایی مسافر 

  xx  000 هزار تن  )درون شهري(جابجایی بار 
  xx  000 هزار تن  )برون شهري(جابجایی بار 

  xx  000  دستگاه  تعداد انواع وسایل نقلیه تعویض پالك شده
  هاي استان آذربایجان شرقی ـ سازمان حمل و نقل و پایانه    :مأخذ

  ـ ناحیه انتظامی استان آذربایجان شرقی
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي حمل و نقل ریلی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  7.00-  1728522 نفر  تعداد مسافر جا به جا شده به وسیله راه آهن
  5.00  1057523 تن  مقدار بار حمل شده به وسیله راه آهن

  بایجان شرقی اداره کل راه آهن استان آذر:مأخذ
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي حمل و نقل هوایی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 نفر  )به استثناي حجاج(تعداد مسافران ورودي 
  xx  000 نفر  )به استثناي حجاج(تعداد مسافران خروجی 

  xx  000 تن  )ورودي(مقدار بار حمل شده 
  xx  000 تن )خروجی(مقدار بار حمل شده 

  هاي استان آذربایجان شرقی  اداره کل فرودگاه:مأخذ
 
 
 
  

  :تعاریف
  

  :سهم بخش غیردولتی در پروازهاي داخلی
  )تعداد مسافران پروازهاي داخلی بخش غیردولتی /تعداد مسافران پروازهاي داخلی( ×100
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  )1392 سال(: )1(ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  2.67  40.06  نفر100ازاي هر  به  ضریب نفوذ تلفن ثابت
  10.46  68.11  نفر100ازاي هر  به  ضریب نفوذ تلفن همراه

  6.11  1742.312 هزار شماره  ثابت منصوبه دولتیهاي  تعداد تلفن
  7.84  1511.872 هزار شماره  دولتی) دایري( شغول به کارثابت مهاي  تعداد تلفن

  18.90  2570.595 هزار شماره  همراه واگذار شده دولتیهاي  تعداد تلفن
  16.11-  10167 دستگاه  )دایري(همگانی مشغول به کار هاي  تعداد تلفن

  4.95-  2593 روستا   مخابراتیروستاهاي داراي ارتباط
  0.00  817 دفتر   شدهاريبرد بهره روستایی ICTدفاتر 

  132.04  261.643  پورت  پورت دسترسی دایر شده
  .ارقام مربوط به پایان سال است) 1(

  شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی:مأخذ

  
  :هاي محاسبه تعاریف و فرمول

  
  :ضریب نفوذ تلفن ثابت

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

  
  :فن همراهضریب نفوذ تل

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

  
 يروستاهایی هستند که از طریق دفترها:  مخابراتیروستاهاي داراي ارتباط

  .مخابراتی، امکان دسترسی به شبکه مخابراتی کل کشور را دارند
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ط به دفتري که در آن کلیه خدمات مربو: برداري شده  روستایی بهرهICTدفتر 
ارتباطات مخابراتی و تلفنی، پست، پست بانک و اینترنت براي 

  .شود  میمراجعین ارائه
  

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

  
هاي یک تلفن دیجیتال  اي است که تمام امکانات و قابلیت وسیله: تلفن همراه

را بدون وابستگی به مکانی ثابت، به شکل متحرك و یا معمولی 
  .دهد سیار ارائه می
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  )1392سال (: تها و نماگرهاي ارتباطا شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده به استان از 
  28.60-  52809 مرسوله  مبادي خارج از کشور

تعداد کل مرسوالت پستی صادر شده از استان به 
  مقصد خارج از کشور

  78.80-  13331 مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی ارسال شده از استان به 
  داخل استان

  33.00  16090769 مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی ارسال شده از استان به 
  ها استانسایر 

  48.00  5921286  مرسوله

  17.00  5.3 مرسوله  پستی مرسوالت  سرانه

  اداره کل پست استان آذربایجان شرقی:مأخذ

  
  :فرمول محاسبه

  
  : مرسوالت پستی سرانه

  

 کل مرسوالت صادره داخلی و خارجی+ مرسوالت وارده خارجی
 جمعیت کل استان
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي امور قضایی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  یردرصد تغی
  نسبت

 به سال قبل

  10.04  133313 فقره  تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده
  18.70-  65207 فقره  تعداد معامالت اموال غیر منقول ثبت شده

  17.59  153497 فقره  تعداد اسناد مالکیت صادر شده
  5.71-  3204 فقره  هاي تجاري و تعاونی ثبت شده تعداد شرکت

  47.47-  135 فقره  عاونی منحل شدههاي تجاري و ت تعداد شرکت
  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان شرقی:مأخذ

  
  :تعاریف

  

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

  
ها از  ط به اموالی که نقل و انتقال آنمعامالت مربو :معامالت اموال غیر منقول

محلی به محل دیگر غیر ممکن باشد مانند خانه، زمین و باغ را، 
  .معامالت غیر منقول گویند
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  )1392سال (: )1(ها و نماگرهاي امور قضایی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 فرن  تعداد کل زندانیان استان
  xx  000 درصد  درصد زندانیان مرد                   
  xx  000 درصد  درصد زندانیان زن                   

  xx  000 درصد   کل زندانیان سال به19درصد زندانیان کمتر از 
  xx  000 درصد   ساله به کل زندانیان19-25درصد زندانیان 

  xx  000 درصد  سواد درصد زندانیان بی
  xx  000 درصد  دیپلم از  باالتر   تحصیالت   داراي رصد زندانیاند

  .ارقام مربوط به پایان سال است) 1(
  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان شرقی زندان اداره کل :مأخذ
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي امور قضایی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 فقره  شهري تعداد تصادفات برون
  xx  000 نفر  شهري  در تصادفات برون   )1(تعداد تلفات انسانی

  xx  000 نفر  شهري   در تصادفات برون)1( مجروحان تعداد 
  xx  000 فقره  شهري  تعداد تصادفات درون

  xx  000 نفر  شهري   در تصادفات درون)1(تعداد تلفات انسانی
  xx  000 نفر  شهري   در تصادفات درون)1(تعداد مجروحان

مقدار مواد مخدر کشف شده توسط نیروي 
  xx  000 کیلوگرم  انتظامی در استان

  .اطالع مربوط به لحظه وقوع تصادف است) 1(
   ناحیه انتظامی استان آذربایجان شرقی:مأخذ
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي بهزیستی شاخص

 تعداد/مقدار واحد ا نماگرعنوان شاخص ی
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  پوشش بگیر تحت تعدادخانوارهاي مستمري
  3.80  8570 خانوار  سازمان بهزیستی

بگیر خانوارهاي تحت  تعداد افراد مستمري
  17.03-  35387 نفر  پوشش سازمان بهزیستی

تعداد معتادان خدمت گیرنده از مراکز تحت 
  27.46  32654 نفر  یپوشش سازمان بهزیست

  6.72  54113 نفر  تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستی
تعداد سالمندان نگهداري شده در مراکز تحت 

  6.55-  713 نفر  پوشش سازمان بهزیستی

تعداد کودکان بی سرپرست نگهداري شده  در 
  0.52  1354 نفر  مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی

  ان آذربایجان شرقی سازمان بهزیستی است:مأخذ
  

  :تعاریف
  

سرپرست و نیازمندي است که در  خانواده بی :بگیر تحت پوشش  خانوار مستمري
  .نماید هاي مستمر استفاده می زمان آمارگیري از کمک
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي بهزیستی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

 امداد   کمیته پوشش بگیران تحت   مستمريتعداد
  0.98-  135427 نفر  امام خمینی در استان

  پوشش طرح بگیران تحت  تعداد مستمري
  1.72-  93637 نفر  مددجویی

 شهید  پوشش طرح  بگیران تحت   مستمري تعداد
  0.72  41790 نفر  رجایی   

       
  تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش کمیته

  27.50  51146 خانوار   امام خمینیامداد

 خدمات  شدگان تحت پوشش بیمه تعداد بیمه
  14.42  63333 نفر   امداد امام خمینی درمانی کمیته

   کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان شرقی:مأخذ
  

  :تعاریف
  

طرحی است که به موجب آن سالمندان روستایی و عشایر  :طرح شهید رجایی
ها تحت پوشش خدمات حمایتی  ه تحت تکفل آننیازمند و عائل

  .گیرند  امداد قرار می کمیته
  

طرحی است که به موجب آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان  :طرح مددجویی
سرپرست، از کار افتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و بیماري 
سرپرست یا استیصال و درماندگی بر حسب نوع نیازمندي، تحت 

  .گیرند  امداد قرار می کمیتهپوشش مستمر 
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش  تعداد بیمه
  1.22  1859216 نفر  اداره کل بیمه خدمات درمانی

  1.87-  295667  نفر  تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت
  9.06  102735  نفر  تعداد بیمه شدگان خویش فرما
  xx  000  نفر  تعداد بیمه شدگان بستري شهري
  1.47  1365665 نفر  تعداد بیمه شدگان روستایی
  0.13-  95006 نفر  تعداد بیمه شدگان سایر اقشار

   اداره کل بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی:مأخذ
  

  :تعریف
  

شود که توسط سازمان متبوع یا  به فردي گفته می :ه خدمات درمانیشد بیمه
، خود و افراد تبعی فرد، تحت پوشش استفاده از امکانات  شخصاً

درمانی و خدمات درمانی در واحدهاي طرف قرارداد خدمات 
  .گیرند درمانی قرار می
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  3.17  64694 نفر  بگیر صندوق بازنشستگی تعداد مشترکان حقوق
بگیر  سهم بازنشستگان از کل مشترکان حقوق

  0.14-  77.97 درصد  صندوق بازنشستگی

بگیر  سهم از کار افتادگان از کل مشترکان حقوق
  0.01-  0.78 درصد  صندوق بازنشستگی

بگیر  اغالن متوفی از کل مشترکان حقوقسهم ش
  0.24-  5.68 درصد  صندوق بازنشستگی

شده از   سهم بازنشستگان و از کار افتادگان فوت
  0.39  15.57 درصد  بگیر صندوق بازنشستگی کل مشترکان حقوق

   مدیریت بازنشستگی استان آذربایجان شرقی:مأخذ



  1392ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و  فرهنگی استان آذربایجان شرقی ـ سال   ي شاخص گزیده  / 56

  :تعاریف
  

شود که در دوران  ه فردي اطالق میب :بگیر صندوق بازنشستگی مشترك حقوق
پرداز صندوق بازنشستگی بوده است و  بیمه)  اشتغال دوره(خدمت 

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

ایط معین پرداز صندوق بازنشستگی که با داشتن شر مستخدم بیمه :بازنشسته
سنی و دارا شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قوانین و مقررات 

  .نماید این صندوق، از حقوق بازنشستگی استفاده می

مستخدمی است که قادر به کار کردن نبوده و با داشتن شرایط  :از کار افتاده
قانونی مندرج در قوانین و مقررات این صندوق از حقوق وظیفه 

  .نماید استفاده می

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

  .برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت

مستخدمی است که پس از دوران اشتغال و پس  : متوفی  و از کار افتاده بازنشسته
 شده است و وراث قانونی وي از برقراري حقوق بازنشستگی فوت

با داشتن شرایط قانونی حق دریافت حقوق وي را برابر شرایط 
  .مندرج در قانون خواهند داشت
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

ش شدگان اصلی و تبعی تحت پوش تعداد بیمه
 اداره کل تأمین اجتماعی

  3.48  1761.608 هزار نفر

بگیران اصلی و تبعی تحت  تعداد مستمري
  3.90  227.272 هزار نفر  پوشش اداره کل تأمین اجتماعی

 ناشی از کار منجر  دیده شدگان آسیب تعداد بیمه
  1.95  1621 نفر  به فوت

 ناشی از کار منجر  دیده شدگان آسیب تعداد بیمه
  6.83  1892 نفر  ضوبه نقص ع

هاي تحت پوشش اداره کل  تعداد کارگاه
  2.67-  61478  کارگاه  )1(اجتماعی  تأمین

  .باشد هاي فعال و نیمه فعال می شامل کارگاه) 1(
   اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی:مأخذ

  
  :تعاریف

  

ج در قانون اي است که رأساً مشمول تعهدات مندر  شده بیمه :شده اصلی  بیمه
  .سازمان تأمین اجتماعی است

  
 اصلی از مزایاي موضوع  شده اي است که به تبع بیمه شده بیمه : تبعی شده بیمه

  .کند قانون تأمین اجتماعی استفاده می
  

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

  بازنشستهـ 
 ز کار افتاده اـ 

   فوت شده شده  تحت تکفل بیمه  بازماندهـ 
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي آموزش شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  0.21  659446 نفر  آموزان استان تعداد کل دانش
  0.27  347264 نفر  آموزان پسر تعداد دانش
  0.15  312182 نفر   دخترآموزان تعداد دانش
  0.29  76.44  درصد  آموزان شهري درصد دانش

درصد دانش آموزان دختر روستایی در مقطع 
  ابتدایی

  0.09-  48.37  درصد

درصد دانش آموزان دختر روستایی در مقطع 
 راهنمایی

  1.18-  43.93 درصد

درصد دانش آموزان دختر روستایی در مقطع 
 متوسطه

  0.31-  37.63 درصد

  5.48-  3639  نفر  آموزان استثنایی داد دانشتع
) نام ناخالص نرخ ثبت (پوشش ظاهري تحصیلی 

  1.22  103.80 درصد  در دوره ابتدایی

)  نام ناخالص نرخ ثبت(پوشش ظاهري تحصیلی 
  3.03-  95.47 درصد  در دوره راهنمایی

)  نام ناخالص نرخ ثبت(پوشش ظاهري تحصیلی 
  11.97-  83.67 درصد  در دوره متوسطه

در ) نام خالص نرخ ثبت ( تحصیلی واقعیپوشش 
  xx  … درصد  دوره ابتدایی

در ) خالص  نام نرخ ثبت( تحصیلی واقعیپوشش 
  xx  … درصد  دوره راهنمایی

در )  نام خالص نرخ ثبت( تحصیلی واقعیپوشش 
  xx  … درصد  دوره متوسطه

  1.91  335705 نفر  تعداد دانش آموزان در دوره ابتدایی
  1.04-  102546 نفر داد دانش آموزان در دوره راهنماییتع
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  )ادامه( ـ )1392سال (: ها و نماگرهاي آموزش شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  1.18-  167404 نفر تعداد دانش آموزان در دوره متوسطه
  در در دوره ابتداییشهريآموزان  تراکم دانش

  0.31-  25.77 نفر  کالس

 در  در دوره ابتداییروستاییآموزان  تراکم دانش
  0.28-  15.85 نفر  کالس

 در  در دوره راهنماییشهريآموزان  تراکم دانش
  0.10-  26.30 نفر  کالس

  در دوره راهنماییروستاییآموزان  تراکم دانش
  1.86-  14.74 نفر  در کالس

 در وسطه در دوره متشهريآموزان  تراکم دانش
  2.67-  20.45 نفر  کالس

  در دوره متوسطهروستاییآموزان  تراکم دانش
  0.32-  16.52 نفر  در کالس

  xx  … نفر  تعداد دانش آموزان راه یافته به دانشگاه
درصد معلمان داراي مدرك تحصیلی لیسانس و 

  1.66  68.69 درصد  باالتر

  1.62-  26.50 درصد  درصد معلمان داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم
  0.04-  4.81 درصد  درصد معلمان داراي مدرك تحصیلی دیپلم

  0.23-  66.08 درصد  ناندرصد معلمان به کل کارک
  0.21  59.31 درصد  درصد معلمان زن

  2.95  20.56 نفر  آموز به معلم نسبت دانش
تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت 

  49.29-  18429 نفر  سوادآموزي
  99.38-  5  نفر  ضت سوادآموزيتعداد آموزشیاران نه

  2.23-  41.30  درصد  درصد روستاهاي تحت پوشش نهضت سوادآموزي
  ـ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی    :مأخذ
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  :هاي محاسبه تعاریف و فرمول
  

آموزان یک دوره  شاخصی است که نسبت تعداد دانش :پوشش ظاهري تحصیلی
دهد و  لتعلیم همان دوره نشان میا تحصیلی را به کل جمعیت الزم

  :آید از رابطه زیر به دست می
  

    آموزان یک دوره تحصیلی تعداد دانش
  التعلیم همان دوره تحصیلی تعداد جمعیت الزم

  ضریب پوشش ظاهري = × 100

  
آموزان یک دوره  شاخصی است که نسبت تعداد دانش : تحصیلیواقعیپوشش 

به کل جمعیت ، دوره هستندکه در سنین خاص آن تحصیلی را 
  :آید دهد و از رابطه زیر به دست می التعلیم همان دوره نشان می الزم

  
  آموزان یک دوره تحصیلی در سنین متناظر آن دوره تعداد دانش

  التعلیم همان دوره تحصیلی تعداد جمعیت الزم
  ضریب پوشش واقعی = × 100

شغول به تحصیل به تعداد کالس آموزان م  نسبت تعداد دانش:آموز تراکم دانش
آموز در  ترتیب تراکم دانش  دایر، آموزشگاه و دوره تحصیلی را به

  .کالس، آموزشگاه و دوره تحصیلی گویند
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  )1392سال (): دانشگاه آزاد اسالمی(ها و نماگرهاي آموزش عالی  شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان استان
  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان پسر
  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان دختر

  xx  000 نفر  *نسبت دانشجو به هیئت علمی
  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان مقطع کاردانی

  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی
و تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

  xx  000 نفر  باالتر

درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و باالتر به 
  xx  000 درصد  کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم انسانی 
  xx  000 درصد  به کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم پایه به 
  xx  000 درصد  کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی کشاورزي و 
  xx  000 درصد  دامپزشکی به کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم فنی و 
  xx  000 درصد  مهندسی به کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی پزشکی به کل 
  xx  000 درصد  دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی هنر به کل 
  xx  000 درصد  دانشجویان

  .باشد التدریسی، نیمه وقت و تمام وقت می قهیئت علمی شامل اساتید ح* 
  آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقیهاي   دانشگاه:مأخذ
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  ):بجز دانشگاه آزاد اسالمی(ها و نماگرهاي آموزش عالی  شاخص

  )1392سال تحصیلی (

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان استان
  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان پسر
  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان دختر

  xx  000 درصد  نسبت دانشجو به هیئت علمی
  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان مقطع کاردانی

  xx  000 نفر  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و 

  xx  000 نفر  باالتر

صد دانشجویان کارشناسی ارشد و باالتر به در
  xx  000 درصد  کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم انسانی 
  xx  000 درصد  به کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم پایه به 
  xx  000 درصد  کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی کشاورزي و 
  xx  000 درصد  ندامپزشکی به کل دانشجویا

درصد دانشجویان گروه تخصصی علوم فنی و 
  xx  000 درصد  مهندسی به کل دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی پزشکی به کل 
  xx  000 درصد  دانشجویان

درصد دانشجویان گروه تخصصی هنر به کل 
  xx  000 درصد  دانشجویان

  هاي استان آذربایجان شرقی ه دانشگا:مأخذ
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  )1392 سال تحصیلی: ( و نماگرهاي آموزش عالیها شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

تعداد  دانش آموختگان  مراکز آموزش  عالی  
  xx  000 نفر  )دانشگاه آزاد اسالمیبجز (

  xx  000 نفر  تعداد دانش آموختگان پسر
  xx  000 نفر  تعداد دانش آموختگان دختر

  تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش عالی
  xx  000 نفر  )دانشگاه آزاد اسالمیبجز (

  xx  000 نفر  تعداد دانش آموختگان پسر
  xx  000 نفر  تعداد دانش آموختگان دختر

   آذربایجان شرقیهاي استان  دانشگاه:مأخذ
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  )1392سال (: هاي عمده بهداشتی و درمانی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  0.05  1.21 در هزار  )در هزار نفر(نسبت کل پزشک به جمعیت 
  0.00  0.23 در هزار  )در هزار نفر(نسبت دندانپزشک به جمعیت 
  0.00  59.00 درصد  )درصد(ضریب اشغال تخت ثابت 
  0.03  69.80 درصد  )درصد(ضریب اشغال تخت فعال 

  1.96  5414 تخت  عالتعداد تخت ف
  10.38  574 تخت  )NICU ،ICU ،CCU(تعداد تخت ویژه 

  0.02  1.43 در هزار  )در هزار(نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت 
  3.13  264 باب  تعداد آزمایشگاه

  11.36  98 باب  تعداد مراکز توانبخشی
  2.74  150 باب  تعداد مراکز رادیولوژي

  2.22  46 باب  تعداد بیمارستان
  11.73  400 باب  داد درمانگاهتع

  14.29  8 باب  (MRI)تعداد مراکز 
  0.00  22 باب  (CT scan)تعداد مراکز 

  0.00  10 دستگاه  آنژیوگرافی
  0.00  7 دستگاه  شکن برون اندامی سنگ

  0.00  11 دستگاه  پمپ قلب
  xx  000 باب  ها تعداد داروخانه

 100در (هاي بهداشت فعال روستایی  تعداد خانه
  )ر جمعیتهزا

  xx  911 باب

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز:مأخذ
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  :تعاریف و فرمول محاسبه
  

   حاصل تقسیم تخت روز اشغالی بر تخت روز کل:ضریب اشغال تخت
  .100ضرب در 

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

  
هایی که در هر روز آمادگی پذیرش بیماران را   تعداد تخت:تخت روز کل

  .دارد
  

هاي بیمارستانی که بر اساس استاندارد داراي   به آن تعداد از تخت:تخت فعال
  امکانات تشخیص، درمان، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی، آماده

  .بستري کردن بیماران باشد
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  *)1392سال (: ها و نماگرهاي بازرگانی شاخص

 تعداد/مقدار واحد ا نماگرعنوان شاخص ی
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  xx  000 هزار تن  مقدار کل واردات

  xx  000 هزار دالر  ارزش کل واردات

  xx  000 تن  مقدار صادرات غیر نفتی

  xx  000 هزار دالر  ارزش صادرات غیر نفتی

  xx  000 تن  مقدار صادرات محصوالت کشاورزي

  xx  000 هزار دالر  يارزش صادرات محصوالت کشاورز

  xx  000 تن  مقدار صادرات کاالهاي صنعتی

  xx  000 هزار دالر  ارزش صادرات کاالهاي صنعتی

  xx  000 تن  مقدار صادرات مواد معدنی

  xx  000 هزار دالر  ارزش صادرات مواد معدنی

  xx  000 هزار دالر  ارزش صادرات فرش و صنایع دستی
 

  .ندارد عات را به صورت جدول فوق حوزه نظارت گمرکات استان اطال  *
 

   اداره کل گمرك استان آذربایجان شرقی:مأخذ

  
  :تعاریف

  

طور مستقیم براي مصرف   واردات شامل تمامی کاالهایی است که به:واردات
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منظور صدور یا مصرف قطعی، به کشور   قطعی یا تغییر شکل به
  .شود وارد و از گمرکات کشور ترخیص می

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

یا قطعات جداگانه به کشور وارد شده و پس از تغییر شکل یا 
  .طور قطعی صادر شده باشند مونتاژ، به
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي فرهنگی شاخص

 تعداد/مقدار واحد گرعنوان شاخص یا نما
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  0.00  0 عدد  هاي تاریخی و فرهنگی در پایان سال تعداد موزه
هاي  ها، بناها و مکان بازدیدکنندگان از موزه

  فرهنگی و تاریخی
 6.79-  884.246 هزار نفر

تعداد آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار 
  )1(ملی 

  0.00  0 عدد

  .باشد تاریخی شامل مکان، بنا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه میآثار ) 1(
   اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري استان آذربایجان شرقی:مأخذ
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي فرهنگی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  15.31  964 انعنو  هاي منتشر شده عناوین کتاب تعداد
  13.33  1715300 هزارنسخه  هاي منتشر شده شمارگان کتاب

  26.04-  71 عنوان  هاي ترجمه شده تعدادعناوین کتاب
  38.79-  89875 نسخههزار   شمارگان کتاب هاي ترجمه شده

  33.08  893 عنوان  هاي تألیف شده عناوین کتاب تعداد
  43.51  1625425 نسخههزار   شمارگان کتاب هاي تالیف شده

  15.00  1715300 نسخه  شمارگان مطبوعات
  xx 000 باب  هاي عمومی تعداد کتابخانه

  xx  00 نفر  هاي عمومی تعداد اعضاي کتابخانه
  xx  000 نفر  هاي عمومی نسبت جمعیت به کتابخانه

  11.24  752 باب  هنري مساجد فرهنگی هاي تعداد کانون
  12.38  118  باب  تعداد موسسات فرهنگی و هنري

  0.00  9  باب  تعداد سینماها
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی:مأخذ

  
  :تعاریف

  

 غیر ادواري است که اختصاص به موضوعی ویژه دارد و تعداد   نشریه:کتاب
  .تر است  صفحه یا بیش48هاي آن  صفحه

  
 به صورت  هطور منظم با نام ثابت، تاریخ و شمار  نشریاتی که به:مطبوعات

هاي گوناگون سیاسی،  اوراق چاپی یا الکترونیکی، در زمینه
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. شوند اجتماعی، علمی، ورزشی، هنري و سایر موارد منتشر می
مطبوعات از نظر ترتیب انتشار به روزانه و غیر روزانه، از نظر 

 دو گروه   انتشار به محتوا به عمومی و تخصصی، از نظر زمینه
 توزیع   ت غیر تخصصی و از نظر گسترهتخصصی و علمی و نشریا

  اي و محلی و از نظر مخاطبان به المللی، سراسري، منطقه به بین
متخصصان،  ( خاص خاص و اقشار اجتماعی  سنی    هاي عموم، گروه

) خاص آموزان، صاحبان حرف و مشاغل  زنان، دانشجویان، دانش
  .شوند تقسیم می

  
کثیر شده از یک اثر که در یک نوبت هاي چاپ یا ت تعداد نسخه: شمارگان

ها  اند، اعم از آن که تمامی آن چاپ و انتشار براي توزیع آماده شده
  .توزیع شده یا نشده باشد

  
 فرهنگی و غیرانتفاعی وابسته به مسجد  مؤسسه: کانون فرهنگی هنري مساجد

ربط است و بر اساس مقررات در  که داراي مجوز از مراجع ذي
  .پردازد به فعالیت فرهنگی و هنري می مسجد  محدوده
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي فرهنگی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  15.95-  2314 نفر  تعداد زائران حج تمتع
  45.15-  17513 نفر  تعداد زائران عمره مفرده

  17.17  51497 نفر  تعداد زائران عتبات عالیات
   مدیریت حج و زیارت استان آذربایجان شرقی:مأخذ
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  )1392سال (: ها و نماگرهاي تربیت بدنی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر
  درصد تغییر

  نسبت
 به سال قبل

  13.35  120621 نفر  یافته سازمان تعداد ورزشکاران 
  14.89  88801 نفر  یافته تعداد مردان ورزشکار سازمان
  9.25  31820 نفر  یافته تعداد زنان ورزشکار سازمان

        
  25.38  741  نفر  تعداد ورزشکاران قهرمانی

  6.33  6704 نفر  تعداد مربیان ورزشی
  3.47  5009 نفر  تعداد داوران ورزشی

        
  0.72  419  باب  برداري تعداد اماکن ورزشی مورد بهره

ر برداري به هزا سرانه اماکن ورزشی مورد بهره
  نفر جمعیت

  0.98  414  متر مربع

   استان آذربایجان شرقیورزش و جوانان اداره کل :مأخذ
  

  :تعاریف
  

شود که تحت پوشش تشکیالتی   به گروهی اطالق می:یافته ورزشکاران سازمان
  .ورزند با ضوابط خاص، به ورزش مبادرت می

  
و معتبر  رسمی  شود که داراي گواهینامه  به فردي اطالق می:مربی ورزشی
هاي ورزشی کشور در یکی از  گري از یکی از فدراسیون مربی
  .هاي ورزشی باشد رشته
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هاي تخصصی و  شود که پس از طی دوره  به فردي اطالق می:داور ورزشی
هاي ورزشی   رسمی و معتبر داوري از فدراسیون اخذ گواهینامه

  .هاي ورزشی را دارا باشد کشور توانایی قضاوت در یکی از رشته
  

هاي  شود که تحت پوشش ورزش  به گروهی اطالق می:ورزشکاران قهرمانی
هستند که با توجه به قوانین و ) یافته رقابتی و سازمان(قهرمانی 

مقررات خاص براي ارتقاي رکوردهاي ورزشی و کسب رتبه یا 
  .کنند مدال تالش می

  
 تربیت شود که با اخذ مجوز از سازمان  می به مکانی اطالق:مکان ورزشی

براساس ضوابط و مقررات ها،  بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان
گیرد   میمربوط، براي یک یا چند رشته ورزشی مورد استفاده قرار

براساس مالکیت به تفکیک تربیت بدنی، خصوصی، دولتی،  و
نهادهاي عمومی غیردولتی و براساس نوع به تفکیک زمین ورزشی، 

  .شود  میزشی و زورخانه تقسیماستخر، پیست، باشگاه ور


