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o هاي نشریات مرکز آمار ایران نشانه  
 .آمار گردآوري نشده است  ـ
 .سترس نیستآمار در د  ...
 .ذاتا یا عمال وجود ندارد  ×
 .معنی است جمع و محاسبه غیرممکن یا بی  ××

 .ناچیز و قابل صرفنظر کردن است) نسبت(رقم  { // .رقم کمتر از نصف واحد است
 .رقم غیرقطعی است  *

 .رقم جنبه تخمینی دارد  **

W  به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.  
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  :مقدمه

هاي توسعه یافتگی، تولید اطالعات در کشورها     یکی از مهمترین شاخص   
ون در اختیار داشتن آمار     بد. هاي اطالعاتی آنها است     و حجم و کیفیت بانک    

هـاي توسـعه    ریـزي   اجراي سیاستها و برنامه؛کافی، صحیح، دقیق و به هنگام 
  .پذیر نیست اقتصادي اجتماعی و فرهنگی در کشور و استان، امکان

به منظور آگاهی مسئوالن و کارشناسان از اطالعات آماري بـه هنگـام در        
ر ارایه آمارهاي مـورد نیـاز،   هاي گوناگون و همچنین ایجاد هماهنگی د    زمینه
 آذربایجان شرقی اقـدام     ریزي استانداري   معاونت برنامه  آمار و اطالعات     دفتر

به تهیه و تنظـیم و انتـشار نـشریه حاضـر نمـوده اسـت کـه شـامل گزیـده                      
فـصل  هـا و نماگرهـاي اجتمـاعی، اقتـصادي و فرهنگـی اسـتان در         شاخص
  .باشد  می1393تابستان

ي آن، ممکـن اسـت        انـدرکاران تهیـه     ش دسـت  این نشریه، علیـرغم تـال     
. هـاي عمـده اسـتان داشـته باشـد      هایی از نظر پوشش کامـل فعالیـت         کاستی
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 شاخص مهم دیگري     یا  و ماگربنابراین در صورتی که دستگاههاي اجرایی، ن      
 ریـزي اسـتانداري     معاونـت برنامـه   توانند آن را به       را مدنظر داشته باشند، می    

 به مجموعـه    بعد فصلمایند تا پس از بازنگري براي       آذربایجان شرقی ارایه ن   
  .اضافه گردد

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

  .دریافت اطالعات، جدول مربوط فاقد اطالع منتشر شده است
، نهادهـا و    هـاي اجرایـی     دسـتگاه بخش کلیـه    در پایان از همکـاري ثمـر      

ریـزي   معاونت برنامهمؤسسات استان که در تهیۀ آمار و اطالعات این نشریه           
  .گردد  تشکر و قدردانی مینمایند میشرقی را یاري   آذربایجاناستانداري

  
  داود بهبودي

  ریزي استانداري معاون برنامه
  آذربایجان شرقی
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  )100=1390(ها  شاخص قیمت 

 عدد شاخص نوان شاخص یا نماگرع
درصد تغییر نسبت 

 به ماه قبل

درصد تغییر 
نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

درصد تغییر 
دوازده ماه 
منتهی به ماه 
مورد نظر در 

 1391سال 
نسبت به 

دوازده ماه 
منتهی به ماه 
مشابه سال 

1390  
          )تیر(

ــاخص ــل شــــــ ــاي کــــــ ــا و  بهــــــ  کاالهــــــ
  14/7  12/9  1/5  203/4  ري شه خانوارهاي مصرفی  خدمات

          
          )مرداد(

ــل ــاخص کــــــ ــاي شــــــ ــا و  بهــــــ کاالهــــــ
  14/8  15/3  0/6  204/6  خانوارهاي شهري مصرفی خدمات

          
          )شهریور(

ــا و   کــــــــل شــــــــاخص بهــــــــاي کاالهــــــ
  14/7  13/9  0/8  206/2  خانوارهاي شهري مصرفی خدمات

   مرکز آمار ایران:مأخذ

  
  :تعریف

  

 معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد :مات مصرفی خانوارشاخص بهاي کاالها و خد
معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خـانوار نـسبت بـه               

  .شود سال پایه، شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی نامیده می
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  )100=1390(ها  شاخص قیمت

عدد   عنوان شاخص یا نماگر
  شاخص

درصدتغییر 
به           نسبت 
  قبل دوره 

   تغییردرصد
به دوره   نسبت 

  قبل مشابه سال 

درصد تغییر دوازده ماه 
  منتهی به دوره مورد نظر

 نسبت به 1391در سال 
دوازده ماه منتهی به دوره 

  1390سال  مشابه
          )تیر(

 کاالهـــــــا و  بهــــــاي  کــــــل  شــــــاخص 
  xx xx  xx  000  روستایی  خانوارهاي مصرفی  خدمات

          
          )مرداد(

االهـــــــا و ک بهــــــاي  شــــــاخص کــــــل  
  xx xx  xx  000  روستاییخانوارهاي  مصرفی خدمات

          
          )شهریور(

بهــــــاي کاالهـــــــا و   کــــــل  شــــــاخص 
  xx xx  xx  000  روستاییخانوارهاي  مصرفی خدمات

   مرکز آمار ایران:مأخذ

  
  :تعریف

  

معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد : شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی خانوار 
الها و خدمات مورد مصرف خـانوار نـسبت بـه           معین و ثابتی از کا    

  .شود سال پایه، شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی نامیده می
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 ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص

  عنوان شاخص یا نماگر
  تعداد/مقدار  واحد  )مانده در پایان دوره(

تغییر  درصد 
نسبت به اسفند 

 قبل سال 

درصد تغییر 
نسبت به ماه 
 بلمشابه سال ق

          )اولین ماه فصل(
  xx  xx  216049/84  ریالمیلیارد  ها  هاي بخش غیردولتی نزد بانک سپرده

  xx  xx  60825/00  ریالمیلیارد  دیداري
  xx  xx  155224/85  ریالمیلیارد  غیر دیداري

  xx  xx  20805/22  ریالمیلیارد  قرض الحسنه پس انداز
  xx  xx  134419/62  ریالمیلیارد  مدت دارگذاري  سرمایه

  xx  xx  79404/77  ریالمیلیارد  کوتاه مدت
  xx  xx  55014/85  ریالمیلیارد  بلند مدت

  xx  xx      )دومین ماه فصل(
  xx  xx  207675/60  ریالمیلیارد  ها  هاي بخش غیردولتی نزد بانک سپرده

  xx  xx  61803/94  ریالمیلیارد  دیداري
  xx  xx  145871/66  ریالمیلیارد  غیر دیداري

  xx  xx  16905/19  ریالمیلیارد  قرض الحسنه پس انداز
  xx  xx  128966/48  ریالمیلیارد  مدت دارگذاري  سرمایه

  xx  xx  79207/71  ریالمیلیارد  کوتاه مدت
  xx  xx  49758/77  ریالمیلیارد  بلند مدت

  xx  xx      )سومین ماه فصل(
  xx  xx  209840/12  ریالمیلیارد  ها  هاي بخش غیردولتی نزد بانک سپرده

  xx  xx  62284/80  ریالمیلیارد  دیداري
  xx  xx  147555/32  ریالمیلیارد  غیر دیداري

  xx  xx  16073/89  ریالمیلیارد  قرض الحسنه پس انداز
  xx  xx  131481/43  ریالمیلیارد  مدت دارگذاري  سرمایه

  xx  xx  77033/03  ریالمیلیارد  کوتاه مدت
  xx  xx  54448/39  ریالمیلیارد  بلند مدت

انصار ، پاسارگاد ، تجارت ، حکمت ایرانیان ، رفاه ، سپه ، صـادرات ،  ( هاي استان    بانک   :مأخذ
  )قوامین ، کشاورزي ، گردشگري ، مسکن ، ملت ، مهر اقتصاد و پست بانک 
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  :تعریف
  

ي  شود که بانک در برابـر دارنـده   هایی اطالق می  به سپرده  :هاي دیداري   سپرده
ست به محض رؤیت چک از طرف او، وجه سپرده را به آن متعهد ا

هـا،    بـه ایـن سـپرده     . میزانی که در چک قیـد شـده اسـت بپـردازد           
  .شود ي جاري نیز گفته می الحسنه هاي قرض سپرده
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  ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

 فصلنسبت به 
  قبل 

تغییر  درصد 
 فصلبت به نس

  قبل مشابه سال 
  -56,5  -31,2  677969  سهمهزار   شده و حق تقدم معاملهتعداد سهام
  -56,3  -39,5  2474480  ریالمیلیون   معامله شده و حق تقدم ارزش سهام

 000 000  0 عدد  تعداد اوراق مشارکت معامله شده

 000 000  0 میلیون ریال  ارزش  اوراق مشارکت معامله شده

 000 000  0 معامله  دفعات معامالتتعداد 

 000 000  0 نفر  تعداد خریداران سهام و حق تقدم

   آذربایجان شرقی استانمنطقه اي بورس :مأخذ
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 ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به  
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  71  108  3647788 میلیون ریال  مالیاتیدرآمدهاي 
  41  51  1946333 میلیون ریال  هاي مستقیم مالیات

  -12  -20  53 درصد  هاي مستقیم در درآمدهاي مالیاتی سهم مالیات
  -3  -2  9  درصد هاي مستقیم  برثروت در مالیات سهم مالیات
  0  -5  45  درصد هاي مستقیم  بردرآمد در مالیات سهم مالیات
  3  7  46  درصد هاي مستقیم ها در مالیات  بر شرکت سهم مالیات

  57  276  1701455 میلیون ریال  هاي غیر مستقیم مالیات
  13  20  47 درصد  هاي غیر مستقیم در درآمدهاي مالیاتی سهم مالیات

هـاي   سهم مالیـات بـر کاالهـا و خـدمات در مالیـات           
  0  0  100  درصد  غیرمستقیم

   آذربایجان شرقیاقتصادي و دارایی استان سازمان امور :مأخذ

  
  :تعاریف

شـود و   و دارایی اشخاص وضع مـی      درآمد    مالیاتی است که بر    :مالیات مستقیم 
  .قابلیت انتقال به واحدهاي دیگر را ندارد

  
 مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کاالها :مالیات غیر مـستقیم  

  کننـده   مصرف  پرداخت متوجهشود و اثر واقعی  و خدمات وضع می   
  .باشد نهایی می
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 ها و نماگرهاي مالی و پولی شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به  
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

 xx xx  3438176 میلیون ریال  هاي بیمه استان  دریافتی شرکت حق بیمه
 xx xx  698937 میلیون ریال  هاي بیمه استان تی شرکتخسارت پرداخ

 xx xx  916,62 هزار ریال  حق بیمه سرانه در استان
 xx xx  57,86  درصد  نسبت خسارت بیمه شخص ثالث
 xx xx  47,96  درصد  نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل

 xx xx  30,81  درصد  نسبت خسارت بیمه درمان
 xx xx  6,18  درصد  سوزي نسبت خسارت بیمه آتش

 xx xx  41,89  درصد  نسبت خسارت بیمه مسئولیت
 xx xx  27,04  درصد  نسبت خسارت بیمه زندگی
 xx xx  22,00  درصد  نسبت خسارت بیمه مهندسی
 xx xx  26,00  درصد  نسبت خسارت بیمه باربري

 xx xx  33,82  درصد  نسبت خسارت بیمه حوادث سرنشین
 xx xx  13,69 درصد  نسبت خسارت بیمه حوادث

   و داناشرکت بیمه آسیا، ایران :مأخذ
  

  :تعاریف
  

بیمـه درازاي   هاي    که شرکت هایی    عبارت است از حق بیمه     :حق بیمه دریافتی  
   .کنند  مینامه در دوره مورد بررسی دریافت 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 شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

نسبت به    
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
 فصلنسبت به 

  قبل مشابه سال 
  -14,3  -16,7  9858  رویداد  بت شدهتعداد ازدواج ث

  12,1  17,2  2239 رویداد  تعداد طالق ثبت شده
  4,7  12,8  19819 رویداد  تعداد والدت ثبت شده
  7,1  8,5  5996 رویداد  تعداد فوت ثبت شده

   آذربایجان شرقیي کل ثبت احوال استان  اداره:مأخذ
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  تر ساله و بیش10کار در جمعیت ها و نماگرهاي نیروي  شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر

  42/3 درصد  )نرخ فعالیت(نرخ مشارکت اقتصادي 
 68/5 درصد  نرخ مشارکت اقتصادي مردان
 16/2 درصد  نرخ مشارکت اقتصادي زنان

 37/9 درصد  نرخ مشارکت اقتصادي مناطق شهري
 52/3 درصد  نرخ مشارکت اقتصادي مناطق روستایی

     
 6/5 رصدد  نرخ بیکاري
 5/8 درصد مرداننرخ بیکاري 
 9/9 درصد زناننرخ بیکاري 

 8/3 درصد نرخ بیکاري مناطق شهري
 3/6 درصد نرخ بیکاري مناطق روستایی

 000 درصد  )ساله15 -24(نرخ بیکاري جوانان 
    

 3/5 درصد  سهم اشتغال ناقص
 25/6 درصد  سهم شاغالن در بخش کشاورزي

 36/6 درصد نعتسهم شاغالن در بخش ص
 37/7 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

   مرکز آمار ایران:مأخذ
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  :هاي محاسبه تعاریف و فرمول
 

، )دهحداقل سن تعیین ش  (تر     ساله و بیش   10تمام افراد   : جمعیت فعال اقتصادي  
طبق ) ي مرجع دوره(ي آمارگیري  ي تقویمی قبل از هفته که در هفته

و یـا   ) شاغل(تعریف کار، در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته          
، از نظـر اقتـصادي   )بیکـار (انـد   از قابلیت مشارکت برخوردار بـوده   

  .شوند جمعیت فعال محسوب می
  

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

  
ي مرجع، طبـق تعریـف    تر که در طول هفته   ساله و بیش   10 تمام افراد    :شاغل

کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا بـه دالیلـی موقتـاً کـار را       
 شـامل   طور عمـده  شوند که به ترك کرده باشند، شاغل محسوب می     

  .شوند بگیران و خوداشتغاالن می گروه مزد و حقوقدو 
  

 افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگیر یـا خـود   :اشتغال ناقص 
ي مرجـع، حاضـر در سـرکار یـا غایـب              اشتغالی است که در هفته    

رکود کاري، پیـدا نکـردن      (موقت از کار بوده، و به دالیل اقتصادي         
کمتـر از  ..) .غیر کاري و شتن در فصل  تر، قرار دا    کار با ساعت بیش   

 بـراي انجـام کـار اضـافی در       ساعت کار کرده، خواهان و آماده    44
  .ي مرجع هستند هفته
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 بـراي   ي مرجع فاقد کار، آماده تر که در دوره  ساله و بیش 10 تمام افراد    :بیکار
کار و در جستجوي کار باشند، یا فاقد کار و آماده براي کـار بـوده                

لیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی        ولی به د  
  .شوند در جستجوي کار نباشند، بیکار محسوب می

  
شـاغل و   ( عبارت است از جمعیت بیکار به کل جمعیـت فعـال             :نرخ بیکاري 

  . 100ضرب در ) بیکار
  

 تعـداد شـاغالن آن بخـش تقـسیم بـر کـل              :سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي     
  .100در شاغالن ضرب 
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  ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به فصل 
  قبل 

تغییر  درصد 
 فصلنسبت به 

  قبل مشابه سال 

میلیون کیلو   تولید ناخالص نیروي برق
 وات

2594  29,7  0,97  

هـاي   سهم تولیـد ناخـالص بـرق نیروگـاه      
  نیروي برقبخاري به تولید ناخالص 

  -1,8  -2,5  95,6 درصد

هـاي   سهم تولیـد ناخـالص بـرق نیروگـاه      
  000  000  0 درصد   برق  ترکیبی به کل تولید ناخالص  چرخه

هـاي   سهم تولیـد ناخـالص بـرق نیروگـاه      
  1,8  2,5  4,4 درصد  گازي به کل تولید ناخالص برق

هاي آبی    سهم تولید ناخالص برق نیروگاه    
  به کل تولید ناخالص برق

  000  000  0 درصد

هـاي   سهم تولیـد ناخـالص بـرق نیروگـاه      
 دیزلی به کل تولید ناخالص برق

  000  000  0 درصد

  0  0  2319 کیلومتر مدار  طول خطوط انتقال نیروي برق
  3,6  3,6  4595 مگا ولت آمپر  هاي انتقال نیروي برق ظرفیت پست

هـاي انتقـال و توزیـع         میزان تلفات شبکه  
  0,13  0,22  2,63 درصد  نیروي برق

  6,5  0  2155,4 کیلومتر مدار  طول خطوط فوق توزیع نیروي برق
       کیلومتر  طول شبکه توزیع نیروي برق

توزیـع نیـروي          ظرفیـت شـبکه     موجودي
  برق 

  5,8  1,4  1690 مگا ولت آمپر
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  ها و نماگرهاي انرژي ـ برق  شاخص

بت تغییر نس درصد   تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
  قبل به فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

هاي فـوق توزیـع نیـروي         ظرفیت پست 
  4,5  1  3002,5 مگا ولت آمپر  برق

  10,83  -0,64  36,32 درصد  ها متوسط راندمان حرارتی نیروگاه

میلیون کیلو   کل مصرف نیروي برق
 وات ساعت

908  59  7  

  0  -10  26 ددرص  سهم بخش خانگی از مصرف نیروي برق
  1  -9  25 درصد  سهم بخش صنعت از مصرف نیروي برق
  0  -1  5 درصد  سهم بخش تجاري از مصرف نیروي برق

  5  2  735 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق
  5  1  591 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق خانگی
  7  3  20,6 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق عمومی
  7  3  100,6 ر مشتركهزا  تعداد مشترکان برق تجاري
  8  2  4,6 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق صنعتی

  6  5  14,6 هزار مشترك  تعداد مشترکان برق کشاورزي

کیلو وات   متوسط مصرف برق هر مشترك خانگی
 ساعت

401  15  5  

 20 بـاالي    درصد روستاهاي داراي بـرق    
  0  0  100  درصد  خانوار

  جان شرقین آذربایاي استا شرکت برق منطقهـ  :مأخذ
  ـ شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی
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  :تعاریف
  

 عبارت از مقدار نیروي برق تولید شده توسـط یـک            :تولید ناخالص نیروي برق   
مولد برق یا یک نیروگاه در طی دوره زمانی معین است که بر روي    

گیـري و بـر    هاي خروجی مولدهاي اصلی یـا کمکـی، انـدازه       سري
  .شود ان میحسب کیلو وات ساعت بی

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

  .آن است
  

 نیروگاهی است که در آن عالوه بـر نیـروي الکتریکـی         :نیروگاه چرخه ترکیبی  
هـاي گـازي، از حـرارت موجـود در گازهـاي خروجـی از             توربین
ازیـاب  هاي گازي، براي تولیـد بخـار از یـک دیـگ بخـار ب        توربین

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

  
 خطی است که نیروي برق تولید شـده را بـا ولتاژهـاي    :خط انتقال نیروي برق 

  .دهد  کیلو ولت از خود عبور می400 و 230
  

د شـده را بـا       خطی اسـت کـه نیـروي بـرق تولیـ           :خط فوق توزیع نیروي برق    
  .دهد  کیلو ولت از خود عبور می132 و 66، 63ولتاژهاي 
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اي متشکل از خطوط هـوایی و زمینـی فـشار          مجموعه :شبکه توزیع نیروي برق   
باشـد کـه    هاي زمینی و هـوایی مـی   متوسط و فشار ضعیف و پست  

 معـین در نظـر گرفتـه          براي توزیع نیـروي بـرق در یـک محـدوده          
  .شود می

  
 عبارت از مقـدار نیـروي بـرق فروختـه شـده بـه               : نیروي برق  فروش یا مصرف  

  .مشترکان مختلف براي مصارف گوناگون است
  

 مصرفی است که در آن از نیروي برق براي بـه کـار       :مصرف خانگی نیروي برق   
انداختن وسایل و تجهیزات متعارف برق و همچنـین روشـنایی در            

  .شود واحد مسکونی استفاده می
  

 از شـخص حقـوقی یـا حقیقـی اسـت کـه بـر اسـاس              عبـارت  :مشترك برق 
هاي مورد عمل شرکت برق پس از تحویـل مـدارك مـورد     نامه  آیین

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

  .باشد
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 تها و نماگرهاي انرژي ـ نف شاخص

  تعداد /مقدار  واحد   نماگرعنوان شاخص یا
تغییر  درصد 

نسبت به فصل 
  قبل 

تغییر  درصد 
 فصلنسبت به 

مشابه سال 
  قبل 

  -5  5  256487  مترمکعب  میزان مصرف بنزین موتور
  -4  27  24477  تن  میزان مصرف گاز مایع

  3  17  20216  مترمکعب  میزان مصرف نفت سفید
  2  39  566518  مترمکعب  میزان مصرف نفت کوره

  -2  8  291107  مترمکعب  یزان مصرف نفت گازم
   آذربایجان شرقیهاي نفتی استان شرکت ملی پخش فراورده:مأخذ
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  زها و نماگرهاي انرژي ـ گا شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  41,7  -5,4  1234*  میلیون مترمکعب  یعیمقدار مصرف داخلی گاز طب

هـــاي جدیـــد نـــصب  تعـــداد انـــشعاب
   مختلف هاي  گاز در بخش ي شده 

        

  10,8  18,2  5381  انشعاب  تجاري  و  خانگی
  -22,1  22,7  81  انشعاب  صنعتی

   آذربایجان شرقی شرکت ملی گاز استان:مأخذ
  رقم جنبه تخمینی دارد   * 
  

  :تعاریف
  

 از گازهاي هیدروکربوري متان، اتان، پروپـان، بوتـان و    مخلوطی:گاز طبیعـی  
باشد که به عنوان یک سوخت با آلودگی کم شناخته شـده        پنتان می 
  .است

  

تجاري، صنعتی، نیروگاه و مصارف   /  شامل مصارف خانگی   :مصرف گاز طبیعی  
  .باشد عملیاتی شرکت ملی گاز ایران می

  

کننـدگان را از طریـق      شود که گاز مـصرف       به خطوطی اطالق می    :انشعاب گاز 
ي تحویـل گـاز       ي توزیع تا نقطـه      خطوط انتقال یا تغذیه و یا شبکه      

  .نماید تأمین می
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  يا ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به فصل 
  قبل 

تغییر  درصد 
 فصلنسبت به 

  قبل مشابه سال 
شـده در   نفرکیلومتر مسافر جـا بـه جـا         

  اي حمل و نقل جاده
  XX  XX  407500000  نفرکیلومتر

کیلومتر بار حمل شـده در حمـل و         تن
  XX  XX  1680000000  کیلومترتن   اي نقل جاده

  XX  XX  000  کیلومترتن   کاالي ترانزیت شدهمیزان 
تعـویض  ي    انـواع وسـایل نقلیـه      تعداد
  گذاري شده ره شماپالك

  XX  XX  000  دستگاه

  ي انتظامی استان آذربایجان شرقی  ـ ناحیه  :مأخذ
  هاي استان آذربایجان شرقی ـ سازمان حمل و نقل و پایانه

  
  :تعاریف

  

  .جایی یک مسافر در یک کیلومتر است  جابه:نفرکیلومتر مسافر جا به جا شده
  

  . یک کیلومتر استجایی یک تن بار در  جابه:تن کیلومتر بار حمل شده
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  یها و نماگرهاي حمل و نقل ریل شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

جــا شــده بــه وســیله  تعــداد مــسافر جابــه
  8  10  685048  نفر  آهن راه

  21  18  219721  تن  آهن مقدار بار حمل شده به وسیله راه
   آذربایجان شرقیآهن استان ي کل راه  اداره:مأخذ
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  ها و نماگرهاي حمل و نقل هوایی شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

نفر کیلـومتر مـسافر جـا بـه جـا شـده در              
  پروازهاي داخلی

  13,5  8  307  فرهزارن

 شـده در     نفر کیلـومتر مـسافر جـا بـه جـا          
  المللی پروازهاي بین

  8  -48  51  هزارنفر

تن کیلومتر بار حمل شـده در پروازهـاي    
  داخلی

  15,5  12,5  1824  تن

  هاي استان آذربایجان شرقی اداره کل فرودگاه :مأخذ
  

  :تعاریف
  

  : سهم بخش غیردولتی در پروازهاي داخلی
  )غیردولتی  پروازهاي داخلی بخش تعداد مسافران/داخلی سافران پروازهايتعداد م(× 100

  
  .جایی یک مسافر در یک کیلومتر است  جابه:نفر کیلومتر مسافر جا به جا شده

  
  .جایی یک تن بار در یک کیلومتر است  جابه:تن کیلومتر بار حمل شده
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  ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص

  تعداد/قدارم  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
 تغییر  درصد

نسبت به    
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  3,42  0,96  60,75  نفر100ازاي هر  به  ضریب نفوذ تلفن ثابت
  2,34  2,33  69,53  نفر100ازاي هر  به  ضریب نفوذ تلفن همراه

  2,1  0,22  1747 دستگاه  هاي ثابت منصوبه دولتی تعداد تلفن
هــاي ثابــت مــشغول بــه   تلفــنتعــداد

  6,09  1,45  1543 شمارههزار   دولتی) دایري(کار

هاي همـراه واگـذار شـده     تعداد تلفن 
  3,22  2,69  2646 هزار شماره  دولتی

هـاي همگـانی مـشغول بـه       تعداد تلفن 
  )دایري(کار 

  -8,42  9,15  11097 دستگاه

  0  0  2543 روستا   مخابراتیروستاهاي داراي ارتباط
  0  0  817 دفتر  برداري شده  روستایی بهرهICTدفاتر 

  36,32  8,40  698859  پورت  پورت دسترسی دایر شده
   آذربایجان شرقی شرکت مخابرات استان:مأخذ

  
  :تعاریف

  
  :ضریب نفوذ تلفن ثابت

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

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

  
 ي روستاهایی هـستند کـه از طریـق دفترهـا          : مخابراتی روستاهاي داراي ارتباط  

  .مخابراتی، امکان دسترسی به شبکه مخابراتی کل کشور را دارند
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 دفتري که در آن کلیه خدمات مربـوط بـه   : شدهبرداري بهره روستایی   ICTدفتر  
 پـست بانـک و اینترنـت بـراي     ، پست ،ارتباطات مخابراتی و تلفنی   

   .شود  میمراجعین ارائه
  

اسـت کـه از طریـق آن    هـایی    سیـستم انتقـال داده   :پورت دسترسی دایـر شـده     
   .شود  میاطالعات دریافت و ارسال

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

 شـکل متحـرك و یـا        معمولی را بدون وابستگی به مکانی ثابت، به       
  .دهد سیار ارائه می
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  ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  فصل قبل

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده از مبـادي          
  خارج از کشور

  24,4  -7,9  12198  مرسوله

رسوالت پستی صادر شده به خـارج        تعداد کل م  
  -24,8  -32,1  1100  مرسوله  از کشور

تعداد کل مرسوالت پستی صادر شده از مبـادي      
  9,3  -26,0  5029848  مرسوله  داخل کشور

   آذربایجان شرقی کل پست استان  اداره:مأخذ
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  معدن  وها و نماگرهاي صنعت شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
غییر  ت درصد

فصل نسبت به 
  قبل 

تغییر  درصد 
 فصلنسبت به 

مشابه سال 
  قبل 

  75.4  20.6  22268 دستگاه  تعداد اتومبیل سواري تولید شده
  9.47-  14.5  4966 دستگاه  تولید شده تعداد انواع تراکتور
  35  6.3  608334 تن  مقدار تولید سیمان

  5.54  4.45-  39829 تن  مقدار تولید مس کاتد
  8.57  0  380 تن  ید شمش آلومینیوممقدار تول

  0  0  0 تن  مقدار تولید کاغذ
  2.6-  0  108361 تن  مقدار تولید فوالد خام

  1.52  0  462123  تن  مقدار تولید محصوالت فوالدي
  2.6  16  60089 تن  مقدار تولید شیشه تخت

  6.72-  35.3  1761 متر مربعهزار   مقدار تولید کاشی و چینی بهداشتی
  18.23-  63.5-  438000 هزار عدد   انواع دارومقدار تولید

  21.9-  36.7-  92.4 تن  مقدار تولید روغن نباتی
  0  0  0 تن  مقدار تولید پودر شوینده

  0  0  0 هزار متر مربع  مقدار تولید الیاف مصنوعی
  12.73-  29.5  535  فقره  تعداد جوازهاي تأسیس صادر شده

  32.3-  6.57  17337 د ریالمیلیار  گذاري جوازهاي تاسیس میزان سرمایه
  17.28-  49.5  10814  نفر  تعداد اشتغال جوازهاي تاسیس

  87  83.3  88 فقره  صنعتیبرداري  هاي بهره تعداد پروانه
ــه   ــذاري پروان ــرمایه گ ــزان س ــاي  می ه

  193  59.1  839   ریالمیلیارد  صنعتیبرداري  بهره
بـرداري   هـاي بهـره      اشتغال پروانـه   تعداد
  54.3  85  895  نفر  صنعتی

  53-  46.15-  7  فقره  برداري معدن هاي بهره تعداد پروانه
ــه  هــاي  میــزان ظرفیــت اســتخراج پروان

  85.4-  70-  123.02  هزارتن  برداري معدن بهره
ــرمایه  ــزان س ــه  می ــذاري پروان ــاي  گ ه

  75-  73.2-  16.8  میلیارد ریال  برداري معدن بهره
بـرداري   هـاي بهـره     تعداد اشتغال پروانـه   

  52.7-  47-  34  نفر  معدن

   آذربایجان شرقی استانصنعت، معدن و تجارت سازمان :مأخذ



 31/                               1393ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و  فرهنگی استان آذربایجان شرقی ـ تابستان   ي شاخص گزیده

 
  ها و نماگرهاي کشاورزي شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر  درصد 
نسبت به فصل 

  قبل 

درصد تغییر 
نسبت به فصل 

مشابه سال 
 قبل

  -23,1  0,00  12,85 هزار تن مقدار تولید گوشت قرمز
  -30,10  -4,44  195,00 هزار تن یرمقدار تولید ش

  5,50  21,20  23,00 هزار تن مقدار تولید گوشت مرغ
  11,20  0,00  18,90 هزار تن مقدار تولید تخم مرغ

   سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان شرقی:مأخذ
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  ها و نماگرهاي امور قضایی شاخص

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

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  33,83  42,08  45264 معامله قطعی  تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده
  14,78  31,36  19853 معامله قطعی  تعداد معامالت اموال غیر منقول ثبت شده

  24,68  21,23  48257 ورقه مالکیت  تعداد اسناد مالکیت صادر شده
  -27,45  64,84  600 شرکت  هاي تجاري و تعاونی ثبت شده تعداد شرکت

   آذربایجان شرقیي کل ثبت اسناد و امالك استان  اداره:مأخذ 
  

  :تعاریف
  

هـا از     معامالت مربوط به امـوالی کـه نقـل و انتقـال آن             :معامالت اموال منقول  
  .محلی به محل دیگر ممکن باشد را معامالت منقول گویند

  
هـا از      معامالت مربوط به اموالی که نقل و انتقـال آن          :رمنقولمعامالت اموال غی  

محلی به محلی دیگر غیرممکن باشد ماننـد خانـه، زمـین و بـاغ را           
  .معامالت غیرمنقول گویند
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  ها و نماگرهاي امور قضایی شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  صلف
  قبل سال 

  000  2,7  6807  نفر  تعداد کل زندانیان استان
  000  -0,25  97,4  درصد  درصد زندانیان مرد
  000  0,25  2,6  درصد  درصد زندانیان زن

  000  -0,12  0,48  درصد   کل زندانیان سال به19درصد زندانیان کمتر از 
  000  0,01  9,97  درصد   سال19-25درصد زندانیان گروه سنی 

  000  0,15  2,5  درصد  سواد صد زندانیان بیدر
  000  -0,15  4,9  درصد  دیپلم از  باالتر   تحصیالت   داراي درصد زندانیان

   آذربایجان شرقیها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان ي کل زندان  اداره:مأخذ
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  ییها و نماگرهاي امور قضا شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
غییر ت درصد 

نسبت به 
  فصل قبل

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

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

  .باشد ي وقوع تصادف می اطالع مربوط به لحظه) 1(
  یجان شرقی آذرباي انتظامی استان  ناحیه:مأخذ
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  یها و نماگرهاي بهزیست شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  فصل قبل

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

اداره    پوشـش   بگیـر تحـت     تعداد خانوارهاي مستمري  
 فصل  در پایان  آذربایجان شرقی بهزیستیکل

  9,68  7,69  9216 خانوار

بگیر خانوارهـاي تحـت پوشـش          افراد مستمري  تعداد
 آذربایجان شرقی بهزیستی اداره کل

  16,87  17,34  39215 نفر

 بهزیـستی  اداره کـل  گیرنده از     تعداد معتادان خدمت  
  آذربایجان شرقی

  25,98  52,53  20573 نفر

 بهزیــستی اداره کــلتعــداد معلــوالن تحــت پوشــش 
  آذربایجان شرقی

  9,89  0,65  54791 نفر

شــده در مراکــز تحــت  اد ســالمندان نگهــداريتعــد
  -0,14  1,32  692 نفر  آذربایجان شرقی بهزیستی اداره کلپوشش 

شده در مراکـز      سرپرست نگهداري   تعداد کودکان بی  
  آذربایجان شرقی بهزیستی اداره کلتحت پوشش 

  7,88  -4,97  1397 نفر

   آذربایجان شرقی بهزیستی استاناداره کل :مأخذ

  
  :تعاریف

  

سرپرست و نیازمندي است کـه در    خانواده بی:بگیر تحت پوشش نوار مستمري خا
  .نماید هاي مستمر استفاده می زمان آمارگیري از کمک

  
شود که به یکـی از مـواد افیـونی اعتیـادزا وابـستگی           به فردي گفته می    :معتاد

طـوري کـه در صـورت قطـع ایـن       شیمیایی و رفتاري پیدا کرده، به   
سمی، روانی و رفتاري و یا بـا هـم رو بـه رو             عمل، با مشکالت ج   

  .شود می
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، )جـسمی (هـاي فیزیکـی       شود که بخشی از توانایی       به فردي گفته می    :معلول
اي، ذهنی و روانی خود را از دست داده، یا اصالً به  اجتماعی، حرفه 

هـاي او تـا حـد امکـان           دست نیاورده که باید سعی شـود توانـایی        
  .افزایش یابد

  
علت پیامدها   سال سن دارد و به60شود که بیش از  فردي گفته می  به   :سالمند

و عوارض ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن    
آید نیاز به مراقبت و توانبخـشی   وجود می وي در اثر افزایش سن به    

  .دارد
  

کودکـانی هـستند کـه در مراکـز          : تحـت حمایـت سـازمان      سرپرسـت   کودك بی 
اند و یـا تحـت حمایـت سـازمان در نـزد            یرش شده روزي پذ   شبانه

  .کنند خانواده جایگزین زندگی می
  

مراکز تخصصی سالمندان اعم از ویزیـت        :مراکز سالمندان تحت نظارت سازمان    
باشد که خدمات مورد نیاز قـشر         روزي می   در منزل، روزانه و شبانه    
  .نمایند سالمند را برآورد می
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  یها و نماگرهاي بهزیست شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  فصل قبل

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

ي امـداد امـام     کمیتـه  پوشش بگیران تحت     تعداد مستمري 
  xx  xx  135818  نفر  خمینی استان آذربایجان شرقی

  پوشـــش طـــرح بگیـــران تحـــت تعــداد مـــستمري 
 xx xx  93067  نفر  مددجویی

  پوشـــش طـــرح  بگیـــران تحـــت  مـــستمري تعــداد 
 xx xx  42751  نفر  رجایی   شهید

ــش      ــت پوش ــت زن تح ــا سرپرس ــانوار ب ــداد خ تع
 xx xx  69598  خانوار   آذربایجان شرقیي امداد امام خمینی استان کمیته

ي امـداد             شـدگان تحـت پوشـش کمیتـه         تعداد بیمه 
 xx xx  61698  رنف   آذربایجان شرقیامام خمینی استان

   امداد امام خمینی استان آذربایجان شرقی  کمیته:مأخذ
  

  :تعاریف
  

طرحی است که به موجب آن سالمندان روستایی و عشایر         : طرح شهید رجایی  
ها تحت پوشش خدمات حمـایتی     ي تحت تکفل آن     نیازمند و عائله  

  .گیرند ي امداد قرار می کمیته
  

ب آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان  طرحی است که به موج:طرح مددجویی
سرپرست، از کارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و بیمـاري         
سرپرست یا استیصال و درماندگی برحسب نوع نیازمنـدي، تحـت           

  .گیرند ي امداد قرار می پوشش مستمر کمیته
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  یها و نماگرهاي تأمین اجتماع شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  رصد د

نسبت به 
  فصل قبل

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

شـدگان اصـلی و تبعـی تحـت پوشـش            تعداد بیمه 
 اداره کل تأمین اجتماعی

  xx  1  1774275 نفر
بگیران اصلی و تبعی تحـت پوشـش      تعداد مستمري 

  xx  3  234450 نفر  اداره کل تأمین اجتماعی
اشی از کـار منجـر    ن  دیده  شدگان آسیب   تعداد بیمه 

  xx  1  1639 نفر  به فوت
 ناشی از کـار منجـر     دیده  شدگان آسیب   تعداد بیمه 

  -xx  6  1771 نفر  به نقص عضو
ــاه ــداد کارگ ــاي تحــت پوشــش اداره کــل   تع ه

  xx  2  62574  کارگاه  اجتماعی تأمین
   آذربایجان شرقیي کل تأمین اجتماعی استان  اداره:مأخذ

  
  :تعاریف

  

اي است که رأساً مشمول تعهدات منـدرج در قـانون            شده  بیمه :شده اصلی     بیمه
  .سازمان تأمین اجتماعی است

  

 اصلی از مزایاي موضـوع      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 دریافـت      :بگیر  مستمري
  :کند و شامل حاالت زیر است یم

          بازنشستهـ 
           از کار افتادهـ 
     فوت شده شده   تحت تکفل بیمه بازماندهـ 



 39/                               1393ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و  فرهنگی استان آذربایجان شرقی ـ تابستان   ي شاخص گزیده

 
  ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به 
  فصل قبل

تغییر  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

ــشترک ــداد م ــوقتع ــندوق  ان حق ــر ص بگی
  بازنشستگی

  3,2  0,4  65041 نفر

ــشترکان   ســـهم بازنشـــستگان از کـــل مـ
  2,8  0,1  77,52 درصد  بگیر صندوق بازنشستگی حقوق

سهم از کـار افتادگـان از کـل مـشترکان           
  1,0  0,0  0,77 درصد  بگیر صندوق بازنشستگی حقوق

ســهم شــاغالن متــوفی از کــل مــشترکان 
  گیبگیر صندوق بازنشست حقوق

  1,6  0,4  5,69 درصد

ــان     ــار افتادگ ــستگان و از ک ــهم بازنش س
بگیـر    شده از کـل مـشترکان حقـوق         فوت

  صندوق بازنشستگی
  6,0  2,1  16,01 درصد

   آذربایجان شرقی مدیریت بازنشستگی استان:مأخذ
  

  :تعاریف
  

شـود کـه در دوران     به فردي اطـالق مـی     :بگیر صندوق بازنشستگی    مشترك حقوق 
پرداز صندوق بازنشستگی بوده اسـت و      بیمه) شتغال ا  دوره(خدمت  

بر طبق قوانین و مقررات این صندوق رأسـاً و یـا بازمانـدگان وي                
  .باشند مشمول استفاده از حقوق بازنشستگی و وظیفه می

  
پرداز صندوق بازنشستگی که با داشـتن شـرایط معـین       مستخدم بیمه  :بازنشسته

 طبق قوانین و مقـررات      سنی و دارا شدن سنوات معینی از خدمت،       
  .نماید این صندوق، از حقوق بازنشستگی استفاده می
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 مستخدمی است که قادر به کار کردن نبوده و با داشـتن شـرایط   :از کار افتاده  
قانونی مندرج در قوانین و مقررات این صـندوق از حقـوق وظیفـه       

  .نماید استفاده می
  

 فـوت شـده و وراث    مـستخدمی اسـت کـه در دوران اشـتغال،         :شاغل متوفی 
قانونی وي با داشتن شرایط قانونی حـق دریافـت وظیفـه فـوت را           

  .برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت
  

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

انونی حق دریافـت حقـوق وي را برابـر شـرایط        با داشتن شرایط ق   
  .مندرج در قانون خواهند داشت
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  ها و نماگرهاي فرهنگی شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر  درصد 
نسبت به فصل 

 قبل

درصد تغییر 
  نسبت به

فصل مشابه 
 سال قبل

  -4,01  -11,74  263 عنوان شده هاي منتشر  تعداد عناوین کتاب

  -14,30  -32,18  375400 نسخه شده هاي منتشر  داد شمارگان کتابتع
  -7,98  -2,81  242 عنوان  هاي تالیف شده تعداد عناوین کتاب

  90,90  -57,14  21 عنوان  هاي ترجمه شده تعداد عناوین کتاب

  5,59  3,03  170 عنوان تعداد عناوین نشریات

  2,48  0,00  1567500 نسخه تعداد شمارگان نشریات
  0,00  0,00  132  عنوان  عداد  عناوین مطبوعات انتشار یافتهت

  0,00  0,00  1254000  نسخه  تعداد شمارگان مطبوعات انتشار یافته

  1,75  1,75  58  عنوان  ها تعداد عناوین مجله

  3,57  1,75  551000  نسخه  ها تعداد شمارگان مجله

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی :ذمأخ
  

  :تعاریف
  

 غیر ادواري است که با تعداد اوراق معتنابه، نوشته یـا چـاپ و                 نشریه :کتاب
  .طور مستقل صحافی شود به

  
اسـت کـه بـه صـورت چـاپی یـا       ) بجـز کتـاب  ( هر نوع ماده مکتوب     :نشریه

غیرچاپی در سطحی محدود یا گسترده در اشـکال مختلـف منتـشر         
  .شود می
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 بـه صـورت      م با نام ثابت، تاریخ و شـماره       طور منظ    نشریاتی که به   :مطبوعات
ــه  ــا الکترونیکــی در زمین ــاگون سیاســی،   اوراق چــاپی ی ــاي گون ه

. شـوند   اجتماعی، علمی، ورزشی، هنري و سایر مـوارد منتـشر مـی           
مطبوعات از نظر ترتیب انتشار بـه روزانـه و غیـر روزانـه، از نظـر               

گـروه   دو  محتوا به عمومی و تخصـصی، از نظـر زمینـه انتـشار بـه        
 توزیـع   تخصصی و علمی و نشریات غیر تخصصی و از نظر گستره  

  اي و محلـی و از نظـر مخاطبـان بـه        المللی، سراسري، منطقه    به بین 
 متخصصان، (  خاص خاص و اقشار اجتماعی   سنی       هاي  عموم، گروه 

) خـاص   آموزان، صاحبان حرف و مـشاغل         زنان، دانشجویان، دانش  
  .شوند تقسیم می

  
شده از یک اثـر کـه در یـک نوبـت      هاي چاپ یا تکثیر   تعداد نسخه  :شمارگان

هـا   اند، اعم از آن که تمامی آن چاپ و انتشار براي توزیع آماده شده  
  .توزیع شده یا نشده باشد
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  فرهنگیها و نماگرهاي  شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به فصل 
  قبل 

تغییر  درصد 
 فصله نسبت ب

  قبل مشابه سال 
          :درون مرزي

  1,69  10,67  1422,98  ساعت  هاي رادیویی میزان تولید برنامه
  -1,87  1,63  2591,33  ساعت  هاي رادیویی مدت پخش برنامه
  48,80  29,40  711,90  ساعت  هاي تلویزیونی میزان تولید برنامه
  0,00  0,09  2233,00  ساعت  هاي تلویزیونی میزان پخش برنامه

  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ـ مرکز آذربایجان شرقی :مأخذ
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  تربیت بدنیها و نماگرهاي  شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد 

نسبت به فصل 
  قبل 

تغییر  درصد 
 فصلنسبت به 

  قبل مشابه سال 
  16  82  102430  نفر  یافته سازمان تعداد ورزشکاران

  10  71  72138  نفر  یافته ان ورزشکار سازمانتعداد مرد
  20  63  30292  نفر  یافته تعداد زنـان ورزشکار سازمـان

   آذربایجان شرقی استانورزش و جوانان اداره کل :مأخذ

  
  :تعریف

  

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

 
  


