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 مقدمه

 

ای هترین شاخصاز مهم یکی تنها اخذ شده نه اعا اطال کیفیت و کشورها نظام آماری

کشور  توسعه در هایطرح و هاریزیکه موفقیت برنامهرود، بلیافتگی به شمار میتوسعه

ر منجر بوزم اطالاعا  نخواهد بود. لذا کیفیت ممکن و بروز دقیق به آمار دسترسی بدون

 حصول نتایج مثبت در راستای اهداف توسعه خواهد شد. به

 اسررتان اجرایرری هررایدسررتگاه  مهررم هررایاز شرراخص چرراب بخشرری و گررردآوری

 کارشناسران اعرهره   و کمر  بره سیاسرتگذاران    و غربی برا هردف تیرهی    آذربایجان

 یابد.  استان انجام می گی و توسعهسازند

 سال تابیتان فرهنگی و اجتمااعی ،اقتصادی هایگزیده شاخص شام  حاضر نشریه

 این سازمان و اطالاعا  بوده که با تالش و همت کارشناسان معاونت آماراستان  9318

  آوری گردیده است.های اجرایی استان جمعایر دستگاهو همکاری کارشناسان س

که در راستای توسعه و  و میئوالن کارشناسان و کوشش تمامی از تالش پایان در

 را دارم. تشکر کمال دارندآبادانی استان گام برمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انصر حضرتی

 رئیس سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان  آرذبایجان رغبی
  



 خالصه يافته هاي نشريه

 

 

 

 

 

 سوي مر      بر شده از  شر  ساس آمار منت شاخص كل بهاي كال ا صرفي  كز آمار ايران  ها و خدمات م

هاي     و نرخ تورم در اين فصتتل 9.571برابر  8931ستتا   ماه  شتتهريوردر  استتتان كل  خانوار

 .درصد بوده است 9971(  9318تابستان)
 ها و خدمات مصرفي كز آمار ايران شاخص كل بهاي كالبر اساس آمار منتشر شده از سوي مر

 تابستان) و نرخ تورم در اين فصل 9.371بر برا 8931سا   ماه  شهريوردر  استان خانوارهاي شهري

دهد كه شاخص نشان مي .931سا   تابستاندرصد بوده است. همچنين بررسي آمار  9173(  9318

 درصد بوده است. 9171و نرخ تورم  .9397( .931 تابستان) اين فصل كل در
 خدمات مصرفي ها و كز آمار ايران شاخص كل بهاي كالبر اساس آمار منتشر شده از سوي مر

 و نرخ تورم در اين فصل 9.178برابر  8931سا   ماه شهريوردر  استان خانوارهاي روستايي

دهد كه ن مينشا .931سا  تابستان درصد بوده است. همچنين بررسي آمار  9.73(  18تابستان)

 درصد بوده است. 9179و نرخ تورم  .9397( .1تابستان) شاخص كل در  اين فصل
 تر استان ساله و بيش 91، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت عات مركز آمار ايرانبر اساس اطال

بوده و نرخ مشاركت اقتصادي در كل كشور درصد  9979، 9318 تابستانغربي در فصل آذربايجان

 باشد.درصد مي 9178

  87غربي بايجانتر در استان آذرساله و بيش 91ت نرخ بيكاري جمعي 9318سا  تابستان در فصل. 

 .931سا   تابستان.در فصل مي باشد 9179درصد بوده  و اين در حالي است كه نرخ بيكاري كشور 

بوده  9375همچنين در اين فصل نسبت اشتغا  استان  درصد بوده است. 9978نرخ بيكاري استان 

 بوده است. 9171كشور برابر در و 

  سا   تابستان، در يغربذربايجانره كل ثبت احوا  استان آآمار ارايه شده از سوي ادابراساس

 طالق ثبت گرديده و اين مقدار در دوره مشابه سا  قبل ..98ازدواج و تعداد  385.تعداد  9318

 بوده است. ..98و  999.به ترتيب  (.931 تابستان)

  هزار متر  5.358به مقدار  9318سا   تابستانآب توليدي آب و فاضالب شهري در حجم كل

. سرانه مصرف آب خانگي در ثابت بوده است، .931سا   تابستانمقايسه با ب بوده كه در مكع

هدر رفت واقعي آب در اين فصل به و ليتر در شبانه روز  بوده    919به ميزان  9318سا  تابستان 

 درصد رسيده است. 93رقم 

 



  ه شابميليون مترمكعب بوده است كه نسبت به فصل م 9119مقدار مصرف گاز طبيعي در اين فصل

روستا گازرساني   .991به  تابستاندهد. در پايان سه ماهه فصل نشان مي كاهشدرصد  9سا  قبل 

 9.نسبت به سبد انرژي در استان  9318 تابستانشده است. درصد مصرف گاز استان در فصل 

 باشد.درصد مي
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 قیمت کل کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي کشور و درصد تغییرات شاخص شاخص

 به تفکیک استان

 شاخص کل )خانوارهاي کشور( شاخص کل )شهري( شاخص کل)روستايي(
نرخ تورم  نام استان

 ماهه 01

تورم 

 نقطه اي

تورم 

 ماهانه

شاخص 

 کل

نرخ تورم 

 ماهه 01

تورم 

 نقطه اي

تورم 

 ماهانه

شاخص 

 کل

نرخ تورم 

 ماهه 01

تورم 

 نقطه اي

تورم 

 ماهانه

شاخص 

 کل

  ............. كل كشور .9897 175 3571 .917 98178 .17 3975 9971 98.79 171 3879 9.79
597. 3871 171-   ......... آذربايجان شرقي 98.71 173 3571 9.79 98975 175 3579 9975 91575 

9.73 3375 979-  9.178 9173 3975 171 9.371 9971 3171 179-   ...........آذربايجان غربي 9.571 

9.78 3173 171-  9857. 9175 3573 173 9.879 9171 973.   ................. اردبيل 98171 171 

  ............... اصفهان  .9.37 179 3971 3871 .9.17 179 3379 3873 98979 179 .917 .957

9171 3.79 171-   ..................... البرز 71..9 179 3.71 3178 71..9 179 3.71 .317 75..9 

  ..................... ايالم 11.71 .17 9.71 5971 11.73 178 9573 5973 11971 171 5179 .597

5978 9978 971-  98579 9871 793.  171-  98971 9871 3871 971-   .................. بوشهر 98171 

  ...................تهران 98971 979 3971 9178 98971 979 3978 9178 98.71 175 3.75 9371
5171 357. 179-   ..چهارمحا  و بختياري 91171 173 3.79 5173 91171 175 3879 .917 .9117 

  ............ سان جنوبيخرا 91.71 179 9171 5173 91.79 173 9373 5179 91.75 .17 .387 5175

9173 917. 179-   ............ خراسان رضوي .7..9 175 3573 9179 .9.37 .17 3971 .917 91579 

5971 9179 171-   ............ خراسان شمالي .9157 .17 3173 5171 .9137 971 3871 9871 .1117 

5171 3.71 971-  91171 9579 357. 179-  98179 9.71 3.71 175-   ............ خوزستان .9837 

9978 3971 97.-  9.179 9173 3179 171-  9.971 9171 3173 979-   ................. زنجان  9.973 

  ................. سمنان 9.875 173 3378 9179 71..9 179 3178 .317 98575 179 3879 9375
  .. سيستان وبلوچستان 98975 178 3378 9871 98.71 971 3.71 9879 79..9 179 1173 5171
9.71 3879 178 98971 3.71 1.7. 178 9.173 3871 1178 178 719.1   .................. فارس  

  .................. قزوين .9897 173 3.78 9375 9.178 173 3579 .917 98179 175 9171 9.78

  ........................ قم .9.17 .97 3979 3.73 9.175 .97 3971 3.71 79..9 971 3979 9971

5.75 9973 975-  91171 9175 3573 97.-  98.71 5979 3.7. 97.-   ............. كردستان .98.7 

9971 3571 17.-  9.17. 3.7. 3971 179-  739.1  3.71 3979 173-   .................. كرمان .9.97 

9579 3.71 971-   ............. كرمانشاه 98.71 .17 3379 9971 98979 971 3179 9173 .9137 
  ... كهگيلويه وبويراحمد 98.71 173 3571 9879 98.73 175 3971 9.79 98573 171 3879 5973

9579 3.73 175-  98.73 9375 3.79 175-  9857. 9979 3.79 175-   ............... گلستان 98.71 

  ................... گيالن 75..9 173 3978 9971 9.578 179 3971 3171 .9.87 171 3.79 9973

5579 937. 179-   ................ لرستان 11973 175 9371 5171 .1197 .17 9178 9873 11379 
  .............. مازندران .9817 178 3.73 9971 9.371 171 3975 .917 98575 979 3871 9979

5175 317. 179-   ................ مركزي  98.71 171 3.71 .957 .9897 179 3.75 .997 .9137 

  .............. هرمزگان 9.579 178 3.75 3879 9.975 .17 3571 .3.7 98973 171 9171 9979

9.79 3973 971 98171 9179 3979 179-   ................. همدان .9817 171 3971 9978 .9817 
  .......................يزد 98171 171 .387 9371 98175 171 3871 9179 91178 .17 9173 9175

 مرکز آمار ایران -ماخذ
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0931=011                             شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري  

مبلمان و لوازم خانگي 
و نگهداري معمول 

 آنها

،  مسکن،آب
برق،گاز و ساير 

 سوخت ها

پوشاک و 
خوراکي ها،  دخانیات کفش

 آشامیدني ها
 سال شاخص کل

  ............. 9311سا  3875 .397 3975 .357 9571 9173
  .............. نرخ تورم 3.75 - - 9171 5173 9575
  ............. 9319سا  5179 9.78 5371 9871 5171 .557
  .............. نرخ تورم 3171 .517 979. 3571 9371 3.71
  ............ 9311سا  179. 179. 8.79 173. 973. 8179
  .............. نرخ تورم .3.7 .517 5171 9.71 .137 9979
  ............ 9313سا  8179 8971 8873 8979 8371 8175
  .............. نرخ تورم 9879 9179 .17 9175 1171 .997
  ............ 9319سا  1179 1979 .817 1371 1371 1579
  .............. نرخ تورم 9171 9178 .97 9171 9173 .7.
  ............ 9315سا  91171 91171 91171 91171 91171 91171
  .............. نرخ تورم .87 179 9975 73. 73. 971
  ............ .931سا  91871 .9997 91571 .91.7 .9157 91.71
  .............. نرخ تورم 871 .997 571 .7. .57 71.
  ........ سه ماهه او  91978 91179 91379 91575 91979 91979
  .............. نرخ تورم .87 .997 .917 78. 79. 978
  ....... سه ماهه دوم 91.79 91.73 .9137 91.79 91.78 91579
  .............. نرخ تورم 871 9171 879 .7. 75. 971
  ...... سه ماهه سوم .9997 99979 .91 91171 99171 91.71
  .............. نرخ تورم 871 9171 75. 71. 571 573
  ... سه ماهه چهارم 99978 99.79 99171 99373 91571 99178
  .............. نرخ تورم 871 .997 571 .7. .57 71.
  ............ .931سا  .9357 95175 19175 .9917 99971 95171
  .............. نرخ تورم 1579 3978 91.73 3171 71. 5171
  ........ سه ماهه او  .9957 .9197 93371 99871 91.78 99175
  .............. نرخ تورم 879 175 9171 171 579 871
  ....... سه ماهه دوم .9397 99378 11171 99975 .9917 95375
  .............. نرخ تورم 9171 9171 3975 9375 571 9979
  ...... سومسه ماهه  95171 9.171 73..1 9.378 91971 91971
  .............. نرخ تورم 9.71 1978 .97. 1571 578 3973
  ... چهارمسه ماهه  9.979 .9137 1.871 98171 .9197 11171
  .............. نرخ تورم 1579 3978 91.73 3171 71. 5171
  ............ 9318سا  - - - - - -
  .............. نرخ تورم - - - - - -

  ........ او سه ماهه  .9.17 11.79 18871 11178 91.71 19179
  .............. نرخ تورم 3579 .597 91173 .537 9978 78..
  ....... دومسه ماهه  9.371 11179 18371 .1997 91879 13375
  .............. نرخ تورم 9173 5875 91175 .97. 9579 571.
  ...... سومسه ماهه  - - - - - -
  .............. نرخ تورم - - - - - -
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 0931=011                )ادامه(شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري

کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

رستوران 
 آموزش و هتل

تفريح و امور 
 فرهنگي

 حمل و نقل ارتباطات
بهداشت و 

 درمان
 سال

  ............ 9311سا  3178 .917 8578 .317 .9.7 3371 .387
  ............. نرخ تورم .937 9.71 .937 9979 .957 9878 .597
  ............ 9319سا  .317 .597 8179 .5.7 5578 9571 5578
  ............. نرخ تورم 1878 1979 973 .917 9.78 3573 .997
.173 ..73 .179 .571 197. .175 5.71 9311 ...................  
  ............. نرخ تورم 9971 3975 578 3979 9973 9975 1.71
  ........... 9313سا  173. 8575 1179 8975 .97. 8171 179.
  ............. نرخ تورم 1.75 1371 .97 9979 9579 1175 9371
8871 1973 8.79 1178 1175 1373 8175 9319 ...................  
  ............. نرخ تورم 1378 179 179 178 1173 9971 9979
  ............9315سا  91171 91171 91171 91171 91171 91171 91171
  ............. نرخ تورم .997 79. 175 .7. 9.79 175 9379
  ............ .931سا  99371 91579 .9137 .9187 99979 91.79 99171
  ............. نرخ تورم 9371 579 .37 .87 9979 79. 9171
  ....... سه ماهه او  91979 91178 91175 .9157 91.73 91971 91.71
  ............. نرخ تورم 917.71 79. .17 875 9971 78. 9971
  ....... اهه دومسه م 91571 91979 91971 91.79 91.75 .9157 .9187
  ............. نرخ تورم .87 578 171 1 93 .7. 171
  ...... سه ماهه سوم 91973 .91 91879 .9117 91973 91873 .9917
  ............. نرخ تورم 9178 579 .97 878 9375 79. 175
  ... سه ماهه چهارم .9117 91871 91175 99979 .9197 91175 99571
  ............. نرخ تورم 9371 579 .37 .87 9979 79. 9171
  ........... .931سا  .9917 93175 93179 9.571 93371 93971 .9937
  ............. نرخ تورم 1.73 1378 .157 5978 9.75 1371 .317
  ....... سه ماهه او  91973 99178 .9917 91575 91978 .9937 91371
  ............. نرخ تورم 9579 73. 71. 9173 .997 71. 9975
  ....... سه ماهه دوم 99178 93371 99.79 9.971 91179 .91.7 93173
  ............. نرخ تورم 1178 9171 9171 9.71 .997 9171 9573
  ...... سومسه ماهه  95971 99971 .9957 91.79 99979 .9937 95179
  ............. نرخ تورم 1971 9.79 9175 3975 9573 9.79 .117
  ... چهارمسه ماهه  95.73 .9597 .9957 11.79 99.79 95.78 .7..9
  ............. نرخ تورم 1.73 1378 .157 5978 9.75 1371 .317
  ........... 9318سا  - - - - - - -
  ............. نرخ تورم - - - - - - -

  ....... او سه ماهه  .9.97 9.171 99879 11579 99.73 9.978 9.871
  ............. نرخ تورم 1871 3175 3171 879. 9.78 3975 3879
  ....... دومسه ماهه  9.179 9.371 99.79 13.73 99.73 98373 98.71
  ............. نرخ تورم 1.78 3.75 3175 379. 9179 .917 9179
  ...... سومسه ماهه  - - - - - - -
  ............. نرخ تورم - - - - - - -

 مرکز آمار ایران. -ماخذ
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 0931=011                        شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي

مبلمان و لوازم 
خانگي و نگهداري 

 معمول آنها

مسکن،آب، 
برق،گاز و ساير 

 سوخت ها

پوشاک و 
 کفش

 
خوراکي ها،  دخانیات

 آشامیدني ها 
 سال ص کلشاخ

  ............. 9311سا  .917 .317 1171 3.78 9.71 3179
  .............. نرخ تورم 3178 - - 1379 975. 9571
  ............. 9319سا  5371 5578 5979 9171 5979 5571
  .............. نرخ تورم 3179 9175 8979 3971 .917 3171
817. .978 .979 817. .179 .373 9311 ....................  
  .............. نرخ تورم 3.71 9171 5178 .917 1178 9.71
  ............ 9313سا  8979 8573 8.71 8571 8175 8171
  .............. نرخ تورم 9978 79. 971 9178 3179 9979
1575 1379 1979 8871 197. 137. 9319 ....................  
  .............. نرخ تورم 9973 9971 179 9179 9571 73.
  ............ 9315سا  91171 91171 91171 91171 91171 91171
  .............. نرخ تورم 78. .57 9373 73. 79. .97
  ............ .931سا  91878 99971 91.71 91.71 91871 91579
  .............. نرخ تورم 878 9971 71. 71. 871 579
  ........ سه ماهه او  91.73 .9997 91973 91978 91178 91979
  .............. نرخ تورم 873 9179 9979 79. 71. 978
  ....... سه ماهه دوم 91.73 91879 91973 .91.7 .9157 91571
  .............. نرخ تورم .87 9179 9979 571 .57 573
  ...... سه ماهه سوم 99973 911 91978 91879 91175 918
  .............. نرخ تورم .17 9978 8 73. 575 .

  ... سه ماهه چهارم 99571 91978 .9117 99971 91.78 99971
  .............. نرخ تورم 9179 9.71 .57 71. 579 .7.
  ............ .931سا  99171 95179 11971 99873 91171 9.571
  .............. نرخ تورم 1179 3.79 91178 .387 .37 .597
  ........ سه ماهه او  .9987 91878 93975 .99.7 91375 91979
  .............. نرخ تورم 175 9371 175 873 9 .87
  ....... سه ماهه دوم .9397 .9957 19.71 99373 .9157 95571
  .............. نرخ تورم 9179 9.75 .3.7 .917 379 9573
  ...... سومسه ماهه  95179 98175 .1.37 9.175 99571 11178
  .............. نرخ تورم 9178 1573 73.. 1979 .17 .337
  ... سه ماهه چهارم 9.971 11171 .7..1 98.71 99571 19571
  .............. نرخ تورم 1179 3.79 91178 .387 .37 .597
  ............ 9318سا  - - - - - -
  .............. نرخ تورم - - - - - -

  ........ سه ماهه او  .9817 19875 .1887 91179 99875 13371
  .............. نرخ تورم 9973 .597 93978 5371 .7. .97.
  ....... سه ماهه دوم 9.178 11179 1.379 19178 .9117 19573
  .............. نرخ تورم 9.73 173. 1971 971. 9179 8971
  ...... سه ماهه سوم - - - - - -
  .............. نرخ تورم - - - - - -
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0931=011   )ادامه(         شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي  

کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

رستوران و 
 آموزش هتل

تفريح و امور 
 فرهنگي

 حمل و نقل ارتباطات
 بهداشت و

 درمان
 سال

  ............. 9311سا  3978 9.71 8979 .3.7 9371 3979 3.75
  .............. نرخ تورم 9579 1.71 73. 9978 9379 9.71 973.
  ............. 9319سا  9178 5975 8973 5179 5975 9.79 971.
  .............. نرخ تورم 1871 .987 371 5.79 9.75 3.71 373.
.371 .175 5.7. ..79 8878 .171 5871 9311 ....................  
  .............. نرخ تورم 9975 3971 579 .317 9971 9175 .917
  ............ 9313سا  371. .887 1178 8.78 79.. .817 .17.
  .............. نرخ تورم 1579 1379 9179 9378 9.78 9.73 878
8.71 1973 817. 1.71 117. 1578 817. 9319 ....................  
  .............. نرخ تورم 1973 871 -179 9175 1178 9175 171
  ............ 9315سا  91171 91171 91171 91171 91171 91171 91171
  .............. نرخ تورم 9975 973 173 379 1171 175 9579
  ..............931سا  91.75 91579 91375 91.78 99978 .91.7 91.75
  .............. نرخ تورم 75. 579 375 78. 9978 .7. 75.
  ........ سه ماهه او  91979 91179 91171 91371 91.75 .9137 91.71
  .............. نرخ تورم 9178 973 179 971 9879 878 9175
  ........ سه ماهه دوم 91971 91375 91179 91971 .91.7 919 91.71
  .............. نرخ تورم 871 975 179 .97 9.73 71. 91
  ...... سه ماهه سوم 91171 91578 91578 91.71 91171 91871 99971
  .............. نرخ تورم 9175 973 171 579 .957 .7. 175
  ... سه ماهه چهارم 91979 91.71 91.71 .9917 919 91878 99171
  .............. نرخ تورم 9175 975 173 73. 9573 71. 171
  ............ .931سا  93171 .9137 .9137 95873 93971 .9157 93171
  .............. نرخ تورم 1973 9873 1178 9171 9979 9875 1871
  ........ سه ماهه او  91178 91171 .91.7 .9117 91971 .9917 9179
  .............. نرخ تورم 9971 579 371 879 .957 75. 91

  ........ سه ماهه دوم 93171 91979 99971 95175 91978 91171 93579
  .............. نرخ تورم 1979 71. 79. 9579 .957 171 9371
  ...... سومسه ماهه  99871 93171 .9387 98.79 .9317 93571 95573
  .............. نرخ تورم 1179 9179 .997 3971 9579 9373 .917
  ... سه ماهه چهارم 95979 99179 .9387 91871 .9317 .9917 9.178
  .............. نرخ تورم 1973 9873 1178 9171 9979 9875 1871
  ............ 9318سا  - - - - - - -
  .............. نرخ تورم - - - - - - -

  ........ سه ماهه او  .9587 99871 .9317 19571 .9317 95971 71..9
  .............. نرخ تورم 1.71 1978 .1.7 575. .937 1579 3.71
  ........ سه ماهه دوم .7..9 95578 .9387 .1197 93178 9.975 .98.7
  .............. نرخ تورم 1578 3173 .317 .17. .917 3175 .917
  ...... ه ماهه سومس - - - - - - -
  .............. نرخ تورم - - - - - - -

 مرکز آمار ایران. -ماخذ
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 0931=011                                                                                                نقطه به نقطه تورم

 سال 

 ماه
0930 0931 0939 0931 0931 0931 0931 0931 

 5975 71. 9171 875 9971 1179 9571 1.71  ......... روردينف

 5973 171 9179 73. 9978 9171 9579 1978  ...... ارديبهشت

 9878 .917 171 871 .997 9871 9.73 1171  ............. خرداد

 9.79 9371 871 71. 9971 9173 .937 .1.7  .................. تير

 .317 9.71 73. 9171 9975 9871 .917 1.79  .............. مرداد

 3171 .197 73. 878 9171 9571 9575 1971  ........... شهريور

 - 3971 71. .87 9175 9573 .387 .397  ................. مهر

 - .397 9171 873 .17 9575 3971 3571  ................ آبان

 - 3.73 9171 71. .17 .987 .337 3573  .................. آذر

 - 3.73 175 571 9175 9578 .397 3.71  .................. دي

 - 9179 .7. 79. 9971 9571 1.73 9175  ............... بهمن

 - 9578 .7. 171 9171 9975 1379 9971  ............. اسفند

 در محاسبه این شاخص نرخ تورم براساس ماه مشابه سال قبل به دست آمده است.)تورم نقطه به نقطه( -
 مرکز آمار ایران -ماخذ 

 

 تعريف:

افزایش میتمر و پایدار در سطح اعمومی قیمت کاالها و خدما  در ی  اقتصاد  تورم:    

 در طول ی  دوره مشخص است.
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  ساله و بیشتر( 01)در جمعیت   ه بازار کار هاي عمدشاخص

 نرخ مشارکت اقتصادي نسبت اشتغال نرخ بیکاري
 نام استان

 0931 تابستان 0931 تابستان 0931تابستان 0931تابستان 0931 تابستان 0931تابستان

  ............. كل كشور 9178 9171 3.75 3571 9179 9171

  ......... آذربايجان شرقي 9171 9178 3171 .3.7 179 9179

  ...........آذربايجان غربي 9979 9375 .917 3.79 .87 9978

  ................. اردبيل 9973 9971 9173 9975 1 75.

  ............... اصفهان  9171 9971 3.71 3879 9173 95

  ..................... البرز 9979 3171 3.71 .337 9371 9378

  ..................... ايالم 3573 3.73 3171 3171 .87 9978

  .................. بوشهر .3.7 3871 3178 3971 9179 9971

9373 917. 397. 3575 7131   ...................تهران 3178 

  ..چهارمحا  و بختياري 9971 9171 3.71 3.79 9371 9371

  ............ خراسان جنوبي .387 9171 .357 .3.7 .7. 871

  ............ خراسان رضوي 9179 9179 .387 3.75 871 9171

  ............ خراسان شمالي .937 9.78 3171 9171 .87 178

  ............ خوزستان 3178 .317 3371 3375 .997 .957

.79 579 917. 9971 7893   ................. زنجان  9.79 

  ................. سمنان 3.71 3879 3971 3579 71. 79.

  .. سيستان وبلوچستان 3171 3979 1.71 1871 9571 9573
  .................. فارس  3871 9175 3571 3.71 .7. .87

  .................. قزوين 9178 9371 3173 3179 871 9971

  ........................ قم 3.79 3.79 .317 .397 9173 9179

  ............. كردستان 9375 9371 3871 3873 9171 9973

9179 17.9   .................. كرمان .387 9179 3975 3579 

  ............. كرمانشاه 9978 9371 3875 3.79 9971 9.79

  ... كهگيلويه وبويراحمد .357 3871 3179 3179 171 9575

  ............... گلستان .3.7 3.71 3375 3975 9979 871

  ................... گيالن 9573 9379 9971 .3.7 .17 .917

  ................ لرستان 3.71 .3.7 .397 3178 .997 9171
  .............. مازندران 9378 .997 3171 3.79 871 9171

  ................ مركزي  3975 3579 .397 .397 873 .17

  .............. هرمزگان 9179 .387 3.79 3371 9979 9175

  ................. همدان 9371 .997 9971 9978 573 75.
  .......................يزد 9179 9379 3.71 3.73 9579 9979

 مرکز آمار ایران -ماخذ
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   شاخص ها و نماگرهاي مالي و پولي

 عنوان شاخص يا نماگر
 نده در پايان دوره()ما

 0931 تابستان  0931تابستان واحد

 - 138338959 ميليون ريا   ..... هاهاي بخش غيردولتي نزد بانکسپرده

 - 9.9131.1 ميليون ريا   ..................... قرض الحسنه جاري)ديداري(

 - 19919389 ميليون ريا   ............................... قرض الحسنه پس انداز

 - .8.9195. ميليون ريا   .......................... سرمايه گذاري كوتاه مدت

 - .8199189 ميليون ريا   ............................ مايه گذاري بلند مدتسر

 - 5533511 ميليون ريا  ............................................ ساير سپرده ها

 - - ميليون ريا   ............................. مبلغ تسهيالت پرداختي

 - - درصد  ............................... نسبت منابع به مصارف

غربیهای استان آذربایجانماهنگی بانککمیسیون ه-مأخذ

 

 

       :تعاريف

ست که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی هایی اسپرده هاي بخش غيردولتي:سپرده

 .ها سپرده می شودطبق ضوابطی به بان  ،خصوهی

 

  یدارندهشود که بان  در برهایی اطالق میبه سپرده :قرض الحسنه جاريهاي سپرده

یت چ  ازطرف او، وجه سپرده را به میزانی که درچ  قید ؤآن متعهد است به محض ر

 .نیز گفته می شود دیداریهای ها، سپردهردهپساست بپردازد. به این  شده
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  ها و نماگرهاي مالي و پوليشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار/تعداد  

 0931تابستان
مقدار/تعداد  

 0931تابستان

 .818.3 8.1995 هزار سهم  ............. تعداد سهام و حق تقدم معامله شده

 1989819 1..3.18 ميليون ريا   ............. ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

 91 91 تعداد  ................................................. تعداد كارگزار

 9519 9599  ساعتنفر  ... داد شركت كننده در دوره هاي آموزشيتع

 31111178 .3119137 واحد  ......................................... شاخص پايان دوره

 غربیآذربایجان استان ایمنطقهسازمان بورس  -مأخذ
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 پوليها و نماگرهاي مالي و شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر

 0931تابستان 
 مقدار /
 تعداد

 0931 تابستان
 / مقدار

 تعداد

 1938115 .391811ميليون ريا  ..................................... )عملكرد( درآمد هاي مالياتي

 .911938 1199159ميليون ريا  .................................................... ماليات هاي مستقيم

 1. 9. درصد  ....... هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتيسهم مالياتي

 8 1 درصد  .............. هاي مستقيمسهم ماليات برثروت در ماليات

 51 55 درصد  ............ ستقيمهاي مسهم ماليات بر درآمد در ماليات

 33 .3 درصد  ...... هاي مستقيمسهم ماليات بر شركت ها در ماليات

 38..89 995.995 ميليون ريا  ............................................ ماليات هاي غير مستقيم

 91 .3 درصد  .. هاي غيرمستقيم در درآمدهاي مالياتيسهم ماليات

هاي غير سهم ماليات بركالها و خدمات در ماليات*

 1. 3. ددرص  ............................................... مستقيم )ارزش افزوده(

 8 5 درصد  ... هاي غير مستقيمسهم ماليات بر واردات در ماليات

سهم ماليات بر نقل وانتقا  اتومبيل، عوارض خروج، 

 8 11 درصد  .......................... شماره گذاري خودرو ، فروش سيگار

 - - درصد  ................................................... GDPسهم ماليات بر 

 غربیآذربایجان اداره کل امور مالیاتی استان -مأخذ
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 :تعاريف

شود و قابلیت  درآمد و دارایی اشخاص وضع میبر مالیاتی است که  :ليات مستقيمما

  .انتقال به واحدهای دیگر را ندارد

مالیاتی است که بر تولید، واردا ، مصرف و فروش کاالها و خدما  : ماليات غيرمستقيم

 اثر واقعی پرداخت متوجه مصرف کننده نهایی می باشد. شود ووضع می

گردد که در این بر واردا  در ردیف سهم مالیا  بر کاالها و خدما  لحاظ می سهم مالیا 

گزارش در دو ردیف مجزا تفکی  گردیده است. بنابراین سهم مالیا  بر کاالها و خدما  با 

 درهد می باشد. 8۰احتیاب مالیا  بر واردا  در مالیاتهای غیر میتقیم 

شام   مالیا  بر درآمد/ قوقی غیردولتیشام  مالیا  اشخاص ح ها مالیا  بر شرکت -

مجموع مالیا  حقوق کارکنان بخش دولتی، حقوق کارکنان بخش خصوهی، مشاغ ، 

شام  مجموع ارث، اتفاقی، نق  و انتقاال  سرقفلی، نق  و  مالیا  بر ثرو / میتغال  

 انتقاال  سهام، تق  و انتقاال  امالک و حق تمبر و اوراق بهادار می باشد.
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 هاي جمعیتيرها و نماگشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار / تعداد  

  0931تابستان 
    مقدار/تعداد

 0931تابستان   

 999. 385.رويداد ..................................... تعداد ازدواج ثبت شده

 9919 ..98 رويداد ....................................... تعداد طالق ثبت شده

 95811 991.1 رويداد ..................................... تعداد ولدت ثبت شده

 95.98 99911 رويداد  ............................ تا يكسا  تعداد واقعه ولدت

 89 9. رويداد  .................. تعداد واقعه ولدت تا بالي يكسا 

 3.51 .3.9 رويداد ........................................ تعداد فوت ثبت شده

 - .1.1 رويداد  ...............................تعداد واقعه فوت تا يكسا 

 - 991 رويداد  ..................... تعداد واقعه فوت تا بالي يكسا 

 399 331 رويداد  ........................ ساله دختر 99-91تعداد ازدواج 

 3 8 رويداد  ........................ ساله پسر 99-91زدواج  تعداد ا

 9855 1195 رويداد  ....................... ساله دختر 91-95تعداد ازدواج 

 155 331 رويداد  ......................  ساله پسر 91-95تعداد ازدواج 

 11 - سا   .................... ميانگين سن زوج در زمان ازدواج

 19 - سا   .................. ميانگين سن زوجه در زمان ازدواج

 1 - سا   ........ ميانگين طو  مدت ازدواج در زمان طالق

 .1 - سا   ................. ميانگين سن زوج در ازدواج بار او 

 11 - سا   ............... ميانگين سن زوجه در ازدواج بار او 

 بایجان غربیکل ثبت احوال استان آذراداره -مأخذ

 

 تعاریف:

آن دسته از وقایعی هیتند که ااعالم کنندگان  :يا فوت تا يكسا منظور از واقعه ولدت 

 از وقوع به ثبت رسانده اند.حداکثر تا یکیال پس  آن واقعه را

آن دسررته از وقایعی هیررتند که ااعالم    :بالي يكستا   يا فوت واقعه ولدت منظور از

 به ثبت رسانده اند. بعد از یکیال پس از وقوعکنندگان آن واقعه را 
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 شهريو فاضالب آب شاخص و نماگرهاي 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
تابستان 
0931 

 مقدار/تعداد

درصد 
نسبت (راتتغیی
فصل مشابه به 

 سال قبل(

 .37 871. مترمكعب   ... متوسط مصرف آب هر مشترک خانگي)در سه ماهه(

درصد آب به حساب نيامده در شبكه توزيع آب 

 171 1179 درصد  ........................................................................... شهري 

 171 9371 درصد  ............................................................. هدر رفت واقعي

درصد جمعيت تحت پوشش شبكه جمع آوري و دفع 

 975 571. درصد  ................................................. فاضالب در نقاط شهري

 .37 911571 انشعاب   ...................... تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده آب

 979 91.171 انشعاب  ............................................................................ خانگي

 171 51.71 انشعاب  ............................................................................ تجاري

 171 1971 انشعاب  ............................ اداري –تعداد مشتركين آب عمومي 

 -5.71 9.71 انشعاب  .............................................................. ساير مشتركين

 -171 8875 درصد  ................................... هم بخش خانگي از مصرف آبس

 .17 .37 درصد  .................... از مصرف آبهم بخش تجاري و صنعتي س

 973 78. درصد  ..................... هم بخش اداري و عمومي از مصرف آبس

 573 3571. ليتر  ... ميزان مصرف آب به ازاي هر مشترک)در شبانه روز(
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 (ادامهشهري)و فاضالب شاخص ها و نماگرهاي آب 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 درصد تغییرات

 ابهل مشفص نسبت به(

 سال قبل(

 171 .91117 كيلومتر  .................. طو  شبكه توزيع آب پايان

 171 9178. كيلومتر  ................ طو  خطوط انتقا  آب پايان

 9373 9878 كيلومتر  ................... توسعه شبكه)در سه ماهه(

 1178 9.79 كيلومتر  .................... اصالح شبكه)در سه ماهه(

 378 91971 ليتر  ....................... سرانه مصرف آب خانگي

 -1718 5.358 ترمكعبهزار م  ........................... حجم كل آب توليدي 

 -.7. 89..1 هزار متر مكعب  ..................حجم آب توليدي زيرزميني

 .7. ...31 هزار متر مكعب  ..................... حجم آب توليدي سطحي

 .7. 99.91 هزار متر مكعب  .................................... حجم فروش آب

 873 93 باب   ... تعداد تصفيه خانه هاي آب در استان

 .37 1.1.1 هزارمترمكعب  ........................... حجم آب تصفيه شده

 غربیفاضالب شهری استان آذربایجان شرکت آب و -مأخذ

 

 :تعريف

یا  به نشت که منجر خرابی تاسییا  آب است حادثه بروز ناگهانی مقصود ازحوادث: 

 اختالل در جریان آب در حجم کم یا زیاد و گاهی توام با تخریب باشد.
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 ها و نماگرهاي آب و فاضالب روستاييشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 .1.838 .18835 مشترک   ................................. تعداد مشتركين آب

 158.31 311..1 مشترک  ....... تعدادمشتركين آب خانگي روستايي

 91888 1..99 مشترک  ...... تعداد مشتركين آب تجاري و صنعتي

 9998 9119 مشترک  ........تعداد مشتركين آب عمومي و اداري

 9195 919. مشترک  ................... ساير مشتركين آب روستايي

 .9933 98.95 هزار متر مكعب  ..................................... ميزان آب توليدي

 31955 31.89 هزارمترمكعب  ................................ ميزان كل مصرف آب

.13.7 درصد  ..................................هدر رفت واقعي آب  39711 

817.1 درصد  .............. سهم بخش خانگي از مصرف آب  18753 

.197 درصد  .............. سهم بخش تجاري از مصرف آب  1751 

1975 درصد  آبسهم بخش اداري و عمومي از مصرف   171. 

 .11 .11 ليتر  ...... ميزان مصرف آب به ازاي هر مشترک

 9.5 9.5 ليتر  .............. ميزان مصرف آب به ازاي هر نفر

 838. 1.1. كيلومتر  ............................... طو  شبكه توزيع آب

 9113 .518 كيلومتر  ............................. طو  خطوط انتقا  آب

 31955 31.89 هزار متر مكعب  ........................................ حجم فروش آب

 15 91 كيلومتر  .............................................توسعه شبكه

 19 15 كيلومتر  ............................................. الح شبكهاص
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 (ادامهشاخص ها و نماگرهاي آب و فاضالب روستايي )

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 9513 .9.8 انشعاب  ........................   هاي جديد نصب شدهتعداد انشعاب

 .3.8 .389 انشعاب  ................ هاي جديد نصب شده خانگي تعداد انشعاب

 1.. ..5 انشعاب ..................تعداد انشعابهاي جديد نصب شده تجاري

 99 .15 انشعاب    ................. هاي جديد نصب شده سايرتعداد انشعاب

 .91 - مشترک  ......................... تعداد مشتركين آب عمومي و اداري

 5515 9..9 تعداد  ..................................................... كنتور تعويض شده

 5789. 5789. درصد  .......  خانوار از آب روستايي 11مندي روستاهاي بالي درصد بهره

 11719 11719 درصد  ... خانوار 11درصد برخورداري از آب روستايي بالي 

 999 11 روستا  .................................. تعداد روستاهاي غير برخوردار

 9.5 9.5 ليتر  ........................... سرانه مصرف خانگي آب روستايي 

 9.5 113 مورد  ............................................ تعداد حوادث خط انتقا 

 9513 91. مورد  ......................................... تعداد حوادث شبكه توزيع

 .غربیآذربایجان کت آب و فاضالب روستایی استانشر -ماخذ

 

 :اريفتع

 درصد آب به حساب نيامده در شبكه توزيع:

 حجم آب فروخته شده( -ک  حجم آب وارد شده در شبکه ×)9۰۰/ )حجم آب فروخته شده(

 هدر رفت واقعي:

  حجم آب تولید شده( -حجم آب توزیع شده ×)9۰۰(/  حجم آب تولید شده)
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 ايا و نماگرهاي شرکت آب منطقهاخص هش  

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

 8911711 ميليون مترمكعب  ........................... شوندهميزان پتانسيل منابع آب تجديد

 9835719 ميليون مترمكعب  ............... شوندههاي زيرزميني از آبهاي تجديدم آبسه

 959.713 ميليون مترمكعب  .................................... حجم آب زيرزميني برداشت شده

 ..3137 ميليون مترمكعب  ............تبخير و خروجي آب زيرزميني مجموع زهكشي،

 -..397 ميليون مترمكعب  ......................................................كسري مخزن دشت ها

مدت تهیه    رازدبا پارامترهای     ای بر اساااس دسااتورالعمل برای یک سااال آبی    های محدوده  بیالن -

 باشد.ساله می 5گردد و بازه بروزرسانی آن بر اساس آماربرداری سراسری از منابع و مصارف استان می

 .ای استان آذربایجان غربیشرکت آب منطقه -ماخذ
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 قبر–شاخص و نماگرهاي انرژي 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر

    تابستان

0931 

مقدار / 

 تعداد

تابستان 

0931 

مقدار/ 

 تعداد

 9875 9.71 درصد  .............................. ميزان تلفات شبكه هاي توزيع نيروي برق

 1.931 1.939كيلومتر  ........................... پايان فصلطو  شبكه توزيع نيروي برق در 

 1511 15.9آمپر لتمگاو  ............................... موجودي ظرفيت شبكه توزيع نيروي برق

 391..91 9115911 مگا وات ساعت  .......................................................... توليد ناخالص نيروي برق
به كل توليد  گازي نيروگاههاي سهم توليد ناخالص برق

 1715. .17. صددر ............................................................................... ناخالص برق

 به كل توليدلي ديز سهم توليد ناخالص برق نيروگاههاي
 - -درصد  ............................................................................... برق ناخالص

چرخه تركيبي به كل  سهم توليدناخالص برق نيرو گاههاي
 1.715 1173درصد ..................................................................... توليد ناخالص برق

 3.7.1 .387درصد ..................................نيروي برق سهم بخش خانگي از مصرف

 9.711 9879درصد .................................. سهم بخش صنعت از مصرف نيروي برق

نيروي از مصرف تجاري و ساير مصارف  سهم بخش
 1713 875 درصد  ................................................................................. برق

 9119 91.3 مشترکهزار   .................................تعداد مشتركان برق درپايان فصل

 181 9191مشترکهزار   .................. در پايان فصل  خانگيتعداد مشتركان برق 

 31 39مشترکهزار   .................. تعداد مشتركان برق عمومي  در پايان فصل

 9.8 ..9مشترکهزار   .................. و ساير مصارف تعداد مشتركان برق تجاري

 5711 .مشترکهزار   ................... داد مشتركان برق صنعتي در پايان فصلتع

 11711 19مشترکهزار   .............. تعداد مشتركان برق  كشاورزي در پايان فصل

 9.5 ..9 كيلو وات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک خانگي.........................

 .8 11711 درصد  .............................................  (9)هاي برقداردرصد آبادي

آبادی در نظر گرفته شده است. 6633تعداد کل آبادی  در ارزیابی این شاخص (1)
غربیایجاناستان آذربو تولید و انتقال برق توزیع نیروی برق  ای آذربایجان،برق منطقهشرکت  -مأخذ
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 تعاريف:
 

 ۴۰۰و  ۲3۰ وی برق تولید شده را با ولتاژهایخطی است که نیر :خط انتقا  نيروي برق

د.کیلو ولت از خود اعبور می ده

،  ۶3خطی است که نیروی برق تولید شده را با ولتاژهای  خط فوق توزيع نيروي برق:

.کیلو ولت از خود اعبور می دهد93۲و ۶۶

مجمواعه ای متشک  از خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط : توزيع نيروي برق يشبكه 

  در یباشد که برای توزیع نیروی برق های زمینی و هوایی میو فشار ضعیف و پیت

شود.ی معین در نظر گرفته میمحدوده

اعبار  از جمع جبری نیروی برق وارد شده یا  هادر : تباد  نيروي برق با خارج از كشور

شده از طریق خطوط فرا منطقه ای است که واردا  با اعالمت منفی و هادرا  با  اعالمت 

 مثبت نشان داده می شود.

ار نیروی برق تولید شده توسط ی  مولد برق یا اعبار  از مقد: توليد ناخالص نيروي برق

های خروجی مولدهای اهلی ی زمانی معین است که بر روی سریی  نیروگاه در طی دوره

 گیری و بر حیب کیلو وا  سااعت بیان می شود.یا کمکی، اندازه

 که در آن اعالوه بر نیروی الکتریکی توربین های نیروگاهی است :اي تركيبينيروگاه چرخه

ز ی  های گازی برای تولید بخار اگازی، از حرار  موجود در گازهای خروجی از توربین

به  ،شود و بخار تولیدی در ی  دستگاه توربو ژنراتور بخاردیگ بخار بازیاب استفاده می

 .شودنیروی الکتریکی تبدی  می

کان  اعبار  از مقدار نیروی برق فروخته شده به مشترفروش يا مصرف نيروي برق: 

وناگون است.گمختلف برای مصارف 

کار انداختن  نیروی برق برای به که در آن از است مصرفی: مصرف خانگي نيروي برق 

وسای  و تجهیزا  متعارف برق و همچنین روشنایی در واحد میکونی استفاده می شود.

 اعبار  از شخص حقوقی یا حقیقی است که براساس آیین نامه های مورد مشترک برق:

اعم  شرکت برق پس از تحوی  مدارک مورد نظر و پرداخت حقوق و هزینه های متعلقه، 

مشخصا  او در دفتر پذیرش اشتراک، ثبت شده و شماره اشتراک به وی اختصاص یافته 

 باشد.
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 )ارومیه(  نفت –ها و نماگرهاي انرژي شاخص

واحدعنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان

مقدار/تعداد

 199..9 .98191مترمكعب ............................. ميزان مصرف بنزين موتور

 91.11 919.1تن ................................... ميزان مصرف گاز مايع

 91191 33198 مترمكعب ............................... ميزان مصرف نفت سفيد

 99119 .9181 مترمكعب ................................. ميزان مصرف نفت كوره

 - 9358.9 مترمكعب ............. بدون نيروگاه ميزان مصرف نفت گاز

 - .1111 مترمكعب ................... نيروگاهي ميزان مصرف نفت گاز

 91.8.1 1188.8 مترمكعب  ................................. مجموع مصرف نفت گاز

 .319. 1313. هزار مترمكعب  ....................................... CNGميزان مصرف 

 35791 35711 درصد  . سهم بخش حمل و نقل از مصرف نفت و گاز

 99711 99791 درصد  ...... سهم بخش كشاورزي از مصرف نفت گاز

 3.7.1 35791 درصد  ................ سهم بخش برق از مصرف نفت گاز

 99731 95751 درصد  .......... سهم ساير بخش ها از مصرف نفت گاز

منطقه ارومیه های نفتی شرکت پخش فرآورده -ماخذ
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 )میاندوآب( نفت –ها و نماگرهاي انرژي شاخص

واحدعنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

مقدار/تعداد

 191.1 .91513مكعبمتر ............................... ميزان مصرف بنزين موتور

 1189 .833تن ..................................... ميزان مصرف گاز مايع

 35111 18.31 مترمكعب ................................. ميزان مصرف نفت سفيد

 11.1 11.1 مترمكعب ................................... ميزان مصرف نفت كوره

 - 11515 مترمكعب ............... بدون نيروگاه ميزان مصرف نفت گاز

 1 1 مترمكعب ..................... نيروگاهي ميزان مصرف نفت گاز

 9199.1 11515 مترمكعب  ................................... مجموع مصرف نفت گاز

 995.3 31133 هزار مترمكعب  .......................................... CNGميزان مصرف 

 9.731 95791 درصد  ..... گاز سهم بخش حمل و نقل از مصرف نفت 

 317.9 91751 درصد  ......... سهم بخش كشاورزي از مصرف نفت گاز

 1 1 درصد  .................. سهم بخش برق از مصرف نفت گاز

 .9971 99791 درصد  ............ سهم ساير بخش ها از مصرف نفت گاز

منطقه میاندوآبهای نفتی شرکت پخش فرآورده -ماخذ
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 گاز–هاي انرژي ها و نماگرشاخص

 واحدعنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار
 /تعداد

 0931تابستان 
 مقدار

/تعداد

ميليون متر   ......................................... مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي
 9118 9119 مكعب

  ................................... مقدار مصرف بخش خانگي وعمومي
ميليون متر 
 مكعب

119 913 

  ........................ مقدار مصرف بخش صنايع و مصارف عمده
ميليون متر 
 مكعب

989 959 

  ...................... (CNGمقدار مصرف در بخش حمل و نقل )
ميليون متر 
 مكعب

995 911 

ميليون متر   ........................................ مقدار مصرف در بخش نيروگاهي
 39. 588 مكعب

 5.1 353 كيلومتر  ............................... (ماهه سه)لوله گاز  طو  خطوط جديد
 31 91 شهر  .........................  (تجمعي) تعداد شهرهاي گازرساني شده 

 ..8191 8.3199 خانوار  ....... (تجمعي)گاز از برخوردار شهري مسكوني تعداد واحد
 119 .991 روستا  ....................... (9)(تجمعي)تعداد روستاهاي گازرساني شده

 9.9991 191933 خانوار  ... (تجمعي)گاز از برخوردار روستايي مسكوني تعداد واحد

 11.. 3.89 انشعاب  ............ (اههم سه) گازجديد هاي انشعاب نصب  كل تعداد

 .3 31 انشعاب  ...................................... جديد صنعتي انشعاب نصب تعداد

درصد مصرف گاز استان نسبت به سبد انرژي مصرفي 
 .. 9. درصد  ...................................................................................استان

 1 99 درصد  ............. درصد گاز مصرفي خانگي نسبت به كل گاز استان

 1 3 درصد  ............ درصد گاز مصرفي عمومي نسبت به كل گاز استان
 81 81 درصد  ............ ي نسبت به كل گاز استاندرصد گاز مصرفي صنعت

 ..9 981 متر مكعب  ......................................... سرانه مصرف خانگي گاز شهري
 ..9 911 متر مكعب  ...................................... سرانه مصرف خانگي گاز روستايي

 و خانگي بخش در گاز شده نصب جديد انشعاب تعداد
 98.. 3.91 انشعاب  .................................................................................. تجاري
 1. 19 مشترک  ................... (ماهه سه)صنعت بخش در گاز مشترک تعداد

 ی گازرسانی شده بصورت تجمعی آورده شده است.هایرتعداد روستاآما(1)
 غربیملی گاز استان آذربایجانشرکت  -ماخذ
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 :تعاريف

باشد که به یممخلوطی از گازهای هیدروکربوری متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتا :گاز طبيعي

اعنوان ی  سوخت با آلودگی کم شناخته شده است.

تجاری، هنعتی، نیروگاه و مصارف اعملیاتی شرکت  /  مصارف خانگیشام :مصرف گاز طبيعي

باشد.ملی گاز ایران می

به خطوطی اطالق می شود که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا : انشعاب گاز

 تغذیه و یا  شبکه توزیع تا نقطه تحوی  گاز تأمین می نماید.
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 ياها و نماگرهاي حمل و نقل جادهشاخص

واحدعنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان

مقدار/تعداد

 9535 .953هزار نفر ...... تعداد مسافر جابجا شده در حمل و نقل جاده اي

 3191 3391هزار تن ............. مقدار بار حمل شده در حمل و نقل جاده اي

 111991 399913 تن  .......................................... مقدار كالي ترانزيت شده

 غربیاستان آذر بایجان جاده ای حمل و نقل راهداری و  کل اداره -مأخذ
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 فرودگاه هاي ارومیه و خوي-رهاي حمل و نقل هواييگها و نماشاخص

واحد عنوان شاخص يا نماگر
تعداد/ 

مقدار

درصد تغییر 

 نسبت به 

 مشابهفصل 

 قبلسال 

 -8 1..81 نفر ...................................... مسافرحمل شده در پروازهاي داخلي كل

 -39 919.1 نفر .......................... بين المللي ل شده در پروازهايحمين مسافر كل

 -91 .5917 تن  ........................................... كل بار حمل شده در پرواز هاي داخلي

 -11 19571تن .................................... كل بار حمل شده در پرواز هاي بين المللي

 +5 85 درصد  ........سهم بخش غيردولتي مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي

 +. 81 درصد  .............. سهم بخش غيردولتي بار حمل شده در پروازهاي داخلي

 -38 38 درصد  . سهم بخش غيردولتي مسافر حمل شده در پروازهاي بين المللي

 -31 31 درصد  ..... سهم  بخش غير دولتي بار حمل شده در پروازهاي بين المللي

 ستان آذربایجان غربیهای اهره کل فرودگاادا-ماخذ
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 فرودگاه  ماکو-رهاي حمل و نقل هواييگها و نماشاخص

واحد اخص يا نماگرعنوان ش
تعداد/ 

مقدار

درصد تغییر 

 نسبت به 

فصل مشابه 

 سال قبل

 93 151. نفر ........................................... مسافرحمل شده در پروازهاي داخلي كل

 ... ... نفر ............................... بين المللي حمل شده در پروازهايين مسافر كل

 ... 9371 تن  ................................................ كل بار حمل شده در پرواز هاي داخلي

 ... ...تن ......................................... ملليكل بار حمل شده در پرواز هاي بين ال

 ... 911 درصد  .............سهم بخش غيردولتي مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي

 ... 911 درصد  ................... سهم بخش غيردولتي بار حمل شده در پروازهاي داخلي

 ... ... درصد  ...... سهم بخش غيردولتي مسافر حمل شده در پروازهاي بين المللي

 ... ... درصد  .......... بين الملليسهم  بخش غير دولتي بار حمل شده در پروازهاي 

 ستان آذربایجان غربیهای ااداره کل فرودگاه-ماخذ

 :تعريف

 تعداد میافران پرواز های داخلی/×) 9۰۰:خش غيردولتي در پروازهاي داخليسهم ب

 بخش غیر دولتی(تعداد میافران پرواز های داخلی 
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 )مخابرات( ها و نماگرهاي ارتباطاتشاخص

واحدرعنوان شاخص يا نماگ
مقدار

/ تعداد

درصد تغییر نسبت به 

 لقبمشابه سال فصل 

 -9711 1.7.9درصد .............................................. ثابتضريب نفوذ تلفن 

 91711 919759 درصد  ...................................... او  ضريب نفوذ تلفن همراه

 1711 99.1شمارههزار  ................................... تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه

 -.9975 159 شمارههزار   ........................ تعداد تلفن هاي ثابت مشغو  به كار

 95793 .358 شمارههزار  ... تلفن هاي همراه مشغو  به كار )همراه او (تعداد 

 1711 3181روستا ......................... (9)روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي

 1711 993 دفتر  ....................... روستايي بهره برداري شده ICTدفاتر

 9793 119 پورتهزار  (  PAPو .Gو ADSL) پورت دسترسي داير شده 

 ی ارتباط مخابراتی تبدیل برخی روستاها به شهر بوده است.(علت کاهش آمار روستاهای دارا1)

 غربیستان آذربایجانشرکت مخابرات ا-ماخذ
 

:تعاريف  

/ تعداد خطوط دایر تلفن ثابت ( استانجمعیت ×) 9۰۰ضريب نفوذ تلفن ثابت:

/ تعداد خطوط دایر تلفن همراه ( استانجمعیت ×) 9۰۰: وذ تلفن همراهضريب نف

کان ، امهیتند که از طریق دفاتر مخابراتیروستاهایی  ارتباط تلفني:روستاهاي داراي 

 ی مخابراتی ک  کشور را دارند.دسترسی به شبکه

دفتری که در آن کلیه خدما  مربوط به  روستايي بهره برداري شده: ICTدفتر 

 ارتباطا  مخابراتی و تلفنی، پیت، پیت بان  و اینترنت برای مراجعین ارائه می شود.

هایی است که از طریق آن اطالاعا  سییتم انتقال داده رت دسترسي داير شده:پو

 دریافت و ارسال می شود.

را  یای است که تمام امکانا  و قابلیت های ی  تلفن دیجیتالی معمولوسیله :تلفن همراه

 ، به شک  متحرک و یا سیار ارائه می دهد.بدون وابیتگی به مکانی ثابت
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 )پست( هاي ارتباطاتها و نماگرشاخص  

واحدعنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان

مقدار/تعداد

تعداد كل مرسولت پستي وارد شده از مبادي 

 9989 199مرسوله ..................................................... كشور از خارج

 تعداد كل مرسولت پستي  صادر شده به خارج

 9131 111مرسوله ............................................................... كشور از

از استان به  تعداد كل مرسولت ارسا  شده

 1119559 9.1189 مرسوله  ........................................................ داخل استان

تعداد كل مرسولت ارسا  شده از استان به 

 933.1.1 .39985 مرسوله ........................................................ ساير استانها

 979 175 مرسوله  ....................................... سرانه مرسولت پستي

غربیاداره کل پست استان آذربایجان-ماخذ

 

 

 فرمول محاسبه :

 سرانه مرسولت پستي:

 رسولت صادره داخلي و خارجي + مرسولت وارده خارجيكل م                        

 كل جمعيت
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 صنعت و معدنها و نماگرهاي شاخص

 معدن

 واحد فعال استخراج واقعي واحد سنجش عنوان شاخص يا نماگر

1 17835تن  ........................................ مقدار توليد شمش طال

 99 ..99 هزار متر مربع  ........................... سنگ هاي تزئيني توليد مقدار

 صنعت

 واحد سنجش ا نماگرعنوان شاخص ي
ظرفیت اسمي  

 ساالنه/مقدار
 واحد فعال

 9 9511111 تن  ............................................. مقدار توليد سيمان

 91 133.9تن ...................................... مقدار توليد سيم و كابل

 98 9891111تن ................................................ مقدار توليد فولد

 91 .913 مترمربعهزار   .................................. مقدار توليد فرش ماشيني

 9 3111 دستگاه  ........................... تعداد انواع تراكتور توليد شده

 18 51.51تن ................................ توليد انواع كنسانترهمقدار 

 39 15911.تن .............................................. مقدار توليد آبميوه

 18 58.51تن ............................. مقدار توليد رب گوجه فرنگي

 15 98931تن ..........................................مقدار توليد خشكبار 

 5 191111تن  .......................... مقدار توليد شكر از چغندرقند 

 99 599111تن  ........... مقدار توليد خوراک دام و طيور و آبزيان
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 اگرهاي صنعت و معدن )ادامه(شاخص ها و نم

 0931 تابستانمجوزهاي صادر شده در  

 میزان واحد سنجش شرح

 951 فقره  ......................................... تعداد جوازهاي تاسيس صادر شده

 99118.9 ميليون ريا     .................................. ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس

 1.11 نفر  .............................................تعداد اشتغا  جوازهاي تاسيس  

 9. فقره  .................................. تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي  

 95399998 ميليون ريا   ........... ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري صنعتي

 .51 نفر  ........................ تعداد اشتغا  پروانه هاي بهره برداري صنعتي

 95 فقره  ...................................... تعداد پروانه هاي بهره برداري معدن 

 .91319 ميليون ريا   .............. ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري معدن

 919 نفر  .......................... غا  پروانه هاي بهره برداري معدنتعداد اشت
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 )صنعت و معدن( بازرگانيها و نماگرهاي شاخص

 تعداد/ مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

 1..9فقره ..........................................................تعداد ثبت سفارش واردات

991عدد ..................................................... صدور و تمديد كارت بازرگاني

..555فقره ................................. تعداد بازرسي و نظارت از واحدهاي صنفي

11.فقره ............... ازرسي و نظارت از واحدهاي صنعتي و توليديتعداد ب

993فقره ................... تعداد بازرسي و نظارت از واحدهاي خدماتي دولتي

111.فقره .............تعداد بازرسي و نظارت از واحدهاي خدماتي غيردولتي

91939فقره ... تعداد بازرسي و نظارت بر شبكه هاي توزيع كالهاي اساسي 

3.19فقره ............................................ لف صنفيتعداد پرونده متشكله تخ

9931فقره ........................ 919تعداد شكايات مردمي ثبت شده در سامانه 

 91.1فقره  ......................................... تعداد شكايات مردمي رسيدگي شده

 95فقره  .......................... تعداد قيمت گذاري واحدهاي صنفي/ خدماتي

 3فقره  ..................... تعداد طرح هاي اجرايي فصلي ، كشوري و استاني

 آذربایجان غربی ستانا صنعت، معدن و تجارت اداره کل -مأخذ  
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 )گمرگ( بازرگانيها و نماگرهاي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 3. 991 تنهزار  ............................................مقدار كل واردات

 ..91.9 115995هزار دلر ........................................... ارزش كل واردات

 118 139 هزار تن ................................ مقدار صادرات غير نفتي

 1.9..9 3.1.11 هزاردلر ................................ ير نفتيارزش صادرات غ

 898 9.83 ميليارد ريا  ................................. (9)درآمد گمركات استان

 - - هزار تن  ............... وزن خالص واردات از گمرگ استان

 .35 - هزار تن  ................................................ مقدار صادرات

 .98198 - هزار دلر  ................................................ ارزش صادرات

 5. - هزار تن  .............. مقدار صادرات محصولت كشاورزي

 3355. - هزار دلر  .............. ارزش صادرات محصولت كشاورزي

 58 - هزار تن  ......................مقدار صادرات كالهاي صنعتي

 819.1 - هزار دلر  ..................... ارزش صادرات كالهاي صنعتي

 ..9 - هزار تن  ............................ مقدار صادرات مواد معدني

 11998 - هزار دلر  ............................ ارزش صادرات مواد معدني

 درآمد گمرکات استان شامل درآمد ملی استانی و وصولی می باشد. (1)

 استان آذر بایجان غربی کل گمرک اداره -مأخذ 

 تعاريف:

کاالهایی است که به طور میتقیم برای مصرف قطعی یا تغییر  تمامی واردا  شام  واردات:

 ود.ش یم   گمرکا  کشور ترخیص وارد و از کشور هدور یا مصرف قطعی، به شک  به منظور

کشور تولید شده و  ر داخ که د است کاالهایی هادرا  شام  هدور قطعی تمامی صادرات:

یا به هور  مواد اولیه و با کاالهای نیمه ساخته یا قطعا  جداگانه به کشور وارد شده و 

 پس از تغییر شک  یا مونتاژ، به طور قطعی هادر شده باشند.
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 شاخص ها و نماگرهاي شرکت غله و خدمات بازرگاني

 .ت بازرگانی استان آذربایجان غربیشرکت غله و خدما –ماخذ 

 

 

  

 واحد عنوان شاخص يا نماگر

 مقدار

 تابستان  /تعداد

0931 

 مقدار

/تعداد تابستان 

0931 

 95.11 1.511 تن  . ميزان فروش گندم مصرفي براي توليد آرد نانوائي

 95.111 199511 تن  ............. ميزان ذخيره سازي كالهاي اساسي گندم

 919. .853 تن  ............... ميزان ذخيره سازي كالهاي اساسي برنج

 91911 19111 كيلوگرم  ............................. نانواييسرانه ماهيانه مصرف آرد 

 3991 9119 واحد  ...................................................... ل نانوائيتعداد ك

 53 3. واحد  ........................................ تافتون انواع تعداد نانوائي

 53 89 واحد  .................................................تعداد نانوائي فانتزي

 5 1 واحد  .....................................انواع نان ريسا يتعداد نانوائ

 995 .93 واحد  ................................................تعداد نانوائي سنگگ

 3159 31.1 واحد  ..................................... ماشيني تعداد نانوايي لواش

 1 1 واحد  ........................................ سنتيتعداد نانوايي لواش 

 9199 9983 واحد  .................................................. اد نانوايي بربريتعد
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 کشاورزي  ها و نماگرهايشاخص

 .آمار تجمیعی می باشد( 1)

 )آمار سالیانه می باشد.(.شامل جنگلهای انبوه و نیمه انبوه می باشد( 6)
 غربیآذربایجان یاداره کل جهاد کشاورز -مأخذ

  

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان 

 مقدار/تعداد

 93955 91.11تن ....................................... مقدار توليد گوشت قرمز

 99.111 999188تن ....................................................مقدار توليد شير

 13.11 1.311تن ........................................مقدار توليد گوشت مرغ

 3111 3.11تن ............................................ مقدار توليد تخم مرغ

 9..99991 9.111511 قطعه جوجه گوشتي درجه يک واحد جوجه گوشتي....

 .3138159 39.11111 قطعه جوجه يكروزه گوشتي درجه يک واحد مرغ مادر

 1111 9111 تن .......مقدار توليد ماهيان پرورشي)سرد آبي(.......

 - - تن مقدار توليد شاه ميگو............................................

 3 975 ميليون قطعه تكثير بچه ماهي زينتي)گرم آبي و سرد آبي(......

 511 1111 تن  ................................. (9)مقدار صيد و توليد آبزيان

 919951 919951 هكتار  ................................................ (1)مساحت جنگلها

 8919..1 8919..1 ارهكت  ....................................................... مساحت مراتع

 95111 95111 هكتار  .......................................... يابانيب مناطقمساحت 
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 بهداشت و درمانها و نماگرهاي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان

 مقدار/تعداد

ت به پزشک شاغل در دانشگاه علوم ينسبت جمع

 1313 .139 فرن پزشكي..........................................................................

 11 31باب. تعداد موسسات درماني فعا )بيمارستان و زايشگاه(

 91 91باب............................................... زايماني مراكز تسهيالت

 889 .81باب..................... تعداد خانه هاي بهداشت فعا  روستايي

 3.1 3.1باب.........................................................تعداد داروخانه ها

 9.9 985باب...................................................... تعداد آزمايشگاه ها

 88 11 باب........................................ تعداد واحد هاي پرتو نگاري

 38.5 9195 عدد تخت ............................... تعداد تخت هاي فعا  بيمارستاني

 9891 .911 د تختعد ............................... تعداد تخت هاي ثابت بيمارستاني

 171. 171. درصد..............................................ضريب اشغا  تخت فعا 

 9711 9739 عدد تخت نسبت تخت فعا  به جمعيت هزار نفر.........................

 5.. .9. نفر نسبت جمعيت به تخت فعا  ......................................

 13. 99. نفر ..........نسبت جمعيت به تخت ثابت ............................

 81118 81191 نفر ........................ مراجعه مستقيم بيماران به بيمارستان

 81181 89115 نفر ........................................... مرخص شده از بيمارستان

 3713 3791 روز ............................................... متوسط روزهاي بستري

 .197 1173 نفر .............................. نسبت پذيرش بيمار براي هر تخت

 9175 9975 درصد .................................. نسبت اعما  جراحي به بستري

 9371 9371 درصد ....................................... ل زايماننسبت سزارين به ك

 9578 9.79 نفر ................................... نسبت فوت شدگان به هزار نفر

 1871 1.73 نفر .......................... نسبت بيمار بستري شده به هزار نفر

 118911 391111 نفر ................................. تعداد مراجعين سرپايي اورژانس

 593 593 عدد تخت .................... (9)تعداد  تخت هاي فعا  بخش هاي ويژه
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 )ادامه(نو نماگرهاي بهداشت و درما هاشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 1. 8.باب ......... تعداد پايگاه اورژانس موجود)شهري و جاده اي(

 181 188دستگاه .... تعداد آمبولنس دولتي و غير دولتي حوزه دانشگاه

اي هتعداد مراجعين سرپايي به پيراپزشک )بيمارستان

نفر .................................................................... ي(دانشگاه
33133 38515 

 91.91 .9111نفر ...... تعداد پيراپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

 .......................................................ميزان مرگ نوزادان
در هزار 

تولد زنده
- - 

  ................................................. سا  5ميزان مرگ زير 
در هزار 

 تولد زنده
- - 

 - - درصد  ................................................................... زايمان ايمن

  .. ميزان مرگ مادران در اثر عوارض بارداري در زايمان
درصد هزار 

 دهتولد زن
- - 

درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي داراي معيارهاي 

 15791 15793 درصد  .............................................. بهداشتي در مناطق شهري )شش ماهه(

درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي داراي معيارهاي 

 13788 .1971 درصد  ...........................................بهداشتي در مناطق روستايي )شش ماهه(

اي بهداشتي در مناطق درصد اماكن عمومي داراي معياره

 19791 .1971 درصد  .................................................................................. شهري)شش ماهه(

درصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشتي در مناطق 

 19781 157.5 درصد  .............................................................................. روستايي)شش ماهه(

درصد كاركنان مراكز و اماكني كه داراي كارت معاينه پزشكي 

 .8171 81791 درصد  .......................................................... معتبر هستند)شهري شش ماهه(

و اماكني كه داراي كارت معاينه پزشكي  درصد كاركنان مراكز

 .8878 8.791 درصد  ...................................................... معتبر هستند)روستايي شش ماهه(

 1 8دستگاه  ............................................. خريد خودروي آمبولنس

 1 1دستگاه  .............. تجهيز ناوگان خودرويي )سواري و كمک دار(

 باشد.می PICU.ICU.CCU.NICUهای ویژه شامل بخش های های فعال بخشتخت( تعداد 1)
 غربیشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجاندان -مأخذ
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 :فرمول محاسبه

 .9۰۰حاه  تقییم تخت روز اشغالی بر تخت روز ک  ضرب در  ضريب اشغا  تخت:

 ن.تعداد تخت های اشغال شده در هر روز توسط بیمارا :تخت روز اشغالي

 .یماران را دارنددر هر روز آمادگی پذیرش ب تعداد تخت هایی که :تخت روز كل

، صیخشتامکانا   دارای استاندارد اساسبر که بیمارستانی هایتخت از دادتع به آن :تخت فعا 

 ، آماده بیتری کردن بیماران باشد.، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلیماندر

 

 تعاريف:

 با بیتری بیماران سااعته ۴۲ استفاده برای که تختی از است اعبار  :بيمارستاني تخت

 .شود می درنظر گرفته مربوطه پرسن  و پزشکی خدما  از ندیمرهبه

 برای هاستفاد قاب  که بیمارستانی نشده اشغال یا شده اشغال های تخت تعداد: فعا  تخت

 زمان در معموالً فعال تخت تعداد .گویند فعال تخت حتاسترا روز هر در بیتری بیماران

 ودش اضافه است ممکن یابد می افزایش بخش فعالیت که غیره و زلزله جنگ، چون حوادثی

 .گردد دچارکاهش غیره و تخت خرابی و بودن بهداشتی مث  غیر مواردی در و

 معین دوره زمانی یدرط که است فعالی روزهای هایتخت تعداد مجموع ي:اشغال روز تخت

 .است بوده بیماران اشغال در

ناوری ف ی، مامایی، تغذیه،ژرادیولو ،یآزمایشگاهپرستاری، اعلوم هایرشته :شامل پيراپزشک

انی ، فیزیوتراپی و کاردرمدرمانیسنجی، گفتارجی، بیناییسنشنوایی () سالمت اطالاعا 

 باشد.می
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 (0)ها و نماگرهاي امور قضاييشاخص   

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 31951 51.89 فقره  ..................... ت اموا  منقو  ثبت شدهتعداد معامال

 99159 99831 فقره  .............. تعداد معامالت اموا  غير منقو  ثبت شده

 1.919 19..1 فقره  ............................... تعداد اسناد مالكيت صادر شده

 319 .59 فقره  ........... هاي تجاري و تعاوني ثبت شدهتعداد شركت

 939 51 فقره  ........ هاي تجاري و تعاوني منحل شدهتعداد شركت

 تجمیعی سال می باشد.آمار  (1)

 غربیک استان آذربایجاناداره کل ثبت اسناد و امال -مأخذ   

 

 :تعاريف  

ها از محلی به مح  انتقال آن که نق  و یمعامال  مربوط به اموالمعامالت اموا  منقو :

.دیگر ممکن باشد را معامال  منقول گویند

محلی به  ها ازانتقال آن که نق  و معامال  مربوط به اموالیمنقو :معامالت اموا  غير

 ، زمین و باغ را معامال  غیر منقول گویند.ممکن باشد مانند خانهغیرگر دی لیمح
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  هاي امور قضاييرها و نماگشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 5..8 .8.8نفر ....................................... تعداد كل زندانيان استان

 1.7.8 1.7.1درصد ................................................ درصد زندانيان مرد

 1711 1731در صد ................................................. درصد زندانيان زن

 1719 .171درصد .... سا  به كل زندانيان 91درصد زندانيان كمتر از 

 781. 799.درصد ................ سا  91-15 درصد زندانيان گروه سني

 57.8 ..57درصد ........................................ درصد زندانيان بي سواد

 799. .78.درصد .... ر از ديپلمتحصيالت بالت درصد زندانيان داراي

 31711 .3971درصد ............ به كل زندانيان درصد زندانيان مواد مخدر

 731. 713. درصد  .... به كل زندانيان درصد زندانيان جرائم غير عمد

 117.1 .1979 درصد  ........ درصد زندانيان جرائم سرقت به كل زندانيان

تنظیم شده   1631 تابستان استان در پایان   هایارقام و آمارهای جدول فوق بر اساس موجودی زندان  -
 مالک تعیین میزان تحصیالت زندانیان براساس خود اظهاری زندانیان صورت گرقته است. .است
 اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی -مأخذ
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  )پزشکي قانوني( امور قضاييها و نماگرهاي شاخص

 واحد ص يا نماگرعنوان شاخ
 0931تابستان 

 مقدار/تعداد

درصد تغییر نسبت به 

 فصل مشابه سال قبل

 979 511 نفر  ..................................... فوت شدگانجمع

 1 31 نفر  ............................................... فوت طبيعي

 3 195 نفر  ..................................... تصادفات رانندگي

 11 91 نفر ................................................... سوختگي

 91 . نفر  ................................................. مسموميت

 1 1 نفر  ................................... حوادث غير مترقبه

 1 98 نفر  ......................................... سقوط از بلندي

 -3 9 نفر  .............................................. برق گرفتگي

 911 9 نفر  ........................................................ خفگي

-1 11 نفر  ............................................... غرق شدگي  

-.1 8 نفر  ........................................................ اعتياد  

 1.5 ..1 نفر  .................................................ساير موارد

 1 1 نفر  ............................................ فوت مشكوک

 غربیاستان آذربایجاناداره کل پزشکی قانونی  -مأخذ  
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 ها و نماگرهاي بهزيستيشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر

 0931 تابستان

 مقدار/

 تعداد

 0931تابستان

 مقدار/

 تعداد

اداره كل  پوششتحت بگيرتعداد خانوارهاي مستمري

 1.359 .3111 خانوار  ................................... هزيستي )توانبخشي و اجتماعي(ب

 515.. 81185 نفر  ................................................ تعداد افراد مستمري بگير

تعداد معتادان خدمت گيرنده از مراكز تحت پوشش 

 3.1. 1315 نفر  ........................................................... اداره كل بهزيستي

 9.9.8 53931 نفر  .............. اداره كل بهزيستي تعداد معلولن تحت پوشش

تعداد سالمندان نگهداري شده در مراكز تحت پوشش 

 911 955 نفر  ........................................................... اداره كل بهزيستي

تعداد كودكان بي سرپرست نگهداري شده  در مراكز 

 391 331 نفر  .................................... تحت پوشش اداره كل  بهزيستي

مراكز خود معرف بازتواني )سرپايي و كمپ( دولتي و 

 51 51 مركز  ........................................................................ غير دولتي

تعداد مددجويان مراكز بازپروري )سرپايي و كمپ( 

 855. .858 نفر  ................................... ها(دولتي و غيردولتي )خودمعرف

 .غربیاستان آذربایجانکل بهزیستی  اداره -مأخذ
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 :تعاريف

سرپرست و نیازمندی است که در زمان  خانواده بی خانوار مستمري بگير تحت پوشش:

 یتمر استفاده می نماید.آمارگیری از کم  های م

وابیتگی شیمیایی و ،  شود که به یکی از مواد افیونی ااعتیادزامی فردی گفته به: معتاد

رفتاری  روانی و اعم ، با مشکال  جیمی، طوری که درهور  قطع اینبه کرده،رفتاری پیدا

 شود.رو میبهرو

، اجتمااعی، کی )جیمی(شی از توانایی های فیزیبه فردی گفته می شود که بخ معلو :

به دست نیاورده که باید سعی شود  را از دست داده، یا اهال ای، ذهنی و روانی خودحرفه

 حد امکان افزایش یابد. های او تاتوانایی

کز اخود برای ترک ااعتیاد به مر فردی است که به می  و اراده ی :مددجوي خود معرف

 کند.ی مراجعه میبازتوان
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  امام خمیني )ره( کمیته امدادرهاي ها و نماگشاخص 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر

 0931 تابستان

 مقدار/

 تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/

 تعداد

 ينيامداد امام خم تهيتحت پوشش كم رانيبگ يتعداد مستمر

 911885 95.551 نفر  .................................................................................. در  استان

كميته امداد امام تحت پوشش  ريبگ يخانوار مستمر تعداد

 5.991 531.. خانوار  ....................................................................... استان خميني در

امداد امام  تهيخانوار باسرپرست زن تحت پوشش كم تعداد

 99939 953.1 خانوار  ....................................................................... در استان ينيخم

 991.8 9..91 نفر  ........................... انيحام تيتحت حما نيو محسن تاميا تعداد

 .1989 13191 نفر  ........................................ نيطرح اكرام و محسن انيحام تعداد

 هتيكم يت درمانخدما مهيشدگان تحت پوشش ب مهيب تعداد

 .5.91 1 نفر  ................................................................... (9)ينيامداد امام خم

 ...9 .919 خانوار  ......................................... شده تيحما انيخانواده زندان تعداد

 9.959 9.513 نفر  ............ دانشجو و طلبه تحت پوشش، نفرات دانش آموز تعداد

 9181 ... مورد  .................................................... ازدواج هيو هد هيزيجه تعداد

 1.5 8.9 مورد  ................................... دوره يپرداخت وام اشتغا  در ط تعداد

 9819 9583 نفر  .............. يو حرفه ا يفن يهانفرات بهره مند از آموزش تعداد

  ........................ امداد استان تهيبه كم يمردم يهاكمک زانيم
 ارديليم

 ا ير
193 599 

 - 9195 مورد  ................................... يموارد وام قرض الحسنه پرداخت تعداد

یمه ب فعالیت بیمه خدمات درمانی از ساار فصاال فعالیتهای کمیته امداد حذف و به      1631در سااال  (1)

 سالمت واگذار گردیده است.

 .غربیخمینی استان آذربایجانداد امامکمیته ام -مأخذ
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بیمه سالمتها و نماگرهاي شاخص  

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره 

 91.5 1119هزارنفر  ........................................................... كل بيمه سالمت

 913 911 هزارنفر  ............................... تعداد بيمه شدگان كاركنان دولت

 19 39 هزارنفر  .......................................... تعداد بيمه شدگان ايرانيان

 9959 9911 هزارنفر ........................................ روستايي تعداد بيمه شدگان

 35 5. هزارنفر  .................................... تعداد بيمه شدگان ساير اقشار

 5.1 511 هزارنفر  ..................... همگانيبيمه سالمت  تعداد بيمه شدگان

 غربیاستان آذربایجان کل بیمه سالمتاداره  -مأخذ

 عريف :ت

 ،شود که توسط سازمان متبوع یا شخصاً       به فردی گفته می بيمه شده خدمات درماني: 

خود و افراد تبعی فرد، تحت پوشرررش اسرررتفاده از امکانا  درمانی و خدما  درمانی در          

 گیرند.  درمانی قرار میواحدهای طرف قرارداد خدما

 

  



  0931تابستان – غربيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجانگزيده شاخص _______________ 11

 مین اجتماعيتأماگرهاي ها و نشاخص 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931تابستان

 مقدار/تعداد

تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش 

 .915 91.5 هزار نفر  ........................................ اداره كل تامين اجتماعي

بگيران اصلي و تبعي تحت پوشش تعداد مستمري

 919 935 هزار نفر  ......................................... اجتماعياداره كل تامين

تعداد بيمه شدگان آسيب ديده ناشي از كار منجر 

 .13 1.9 نفر  .................................................................... به فوت

تعداد بيمه شدگان آسيب ديده ناشي از كار منجر 

 139 191 نفر  ........................................................... به نقص عضو

-كل  تامين تعداد  كارگاه هاي تحت پوشش اداره

 1553. 1195.كارگاه  ..................................................................اجتماعي

 ن غربیاستان آذربایجا اداره کل تامین اجتماعی -مأخذ

 :ريفاتع

ساً مشمول      بیمه شده ای بيمه شده اصلي:    ست که را سازمان ا   تعهدا  مندرج در قانون 

 است.مین اجتمااعی تأ

هلی از مزایای موضوع قانون     است   بیمه شده ای  بيمه شده تبعي:  که به تبع بیمه شده ا

 کند.تأمین اجتمااعی استفاده می

  کند وشرایط خاص، میتمری دریافت می   رازفردی است که به خاطر اح مستمري بگير:  

 شام  حاال  زیر است :

بازنشسته -

از كار افتاده -

 بازمانده تحت تكفل بيمه شده فوت شده -
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 ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار /تعداد 

 0931  تابستان

 3.1 تعداد .................................................. فرستنده تلويزيوني آنالوگ 

 1.3تعداد ............................................... جيتا فرستنده تلويزيوني دي 

 5 تعداد  ............................................ استوديو ضبط و پخش راديويي 

 3 تعداد ......................................... استوديو ضبط و پخش تلويزيوني 

 .98 تعداد  ................................................ فرستنده راديويي موج اف ام 

  درون مرزي

 9913ساعت ......................................... ميزان توليد برنامه هاي  راديويي 

 1931ساعت  .......................................... مدت پخش برنامه هاي  راديويي 

 .55ساعت ...................................... تلويزيوني ميزان توليد برنامه هاي  

 1131ساعت ....................................... مدت پخش برنامه هاي  تلويزيوني 

  برون مرزي

 13ساعت ......................................... ميزان توليد برنامه هاي  راديويي 

 13ساعت ........................................... مدت پخش برنامه هاي راديويي 

 1ساعت ...................................... ميزان توليد برنامه هاي  تلويزيوني 

 1ساعت ........................................ مدت پخش برنامه هاي تلويزيوني 

 مرکز استان آذربایجان غربیمای صدا و سی -مأخذ

 

: تعاريف

ر  تلفیق تخصررصرری اعناهرر که با  اسررت فرایندی :تلويزيوني هاي راديويي وبرنامه توليد

یام  محتوایی با بهره    و ()پ مه   ی   سررراخت   به  منجر منابع الزم  از گیریسررراختاری   /رادیو برنا

 شود.تلویزیونی می

امه  ی  برن شده   از شک  نهایی و ارسال   اعبار: هاي راديويي و تلويزيونيپخش برنامه

 رادیو/ تلویزیونی است که مخاطب، قادر به دریافت آن باشد.
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 ها و نماگرهاي فرهنگيشاخص 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان 

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 .99 981 عنوان .......................... هاي منتشر شدهتعداد عناوين كتاب

 9918.5 9.5111نسخه ......................... هاي منتشر شدهان كتابتعداد شمارگ

 .95 9.9عنوان  .............. هاي تاليف و منتشر شدهتعداد عناوين كتاب

 911111 955111نسخه  ............ تاليف و منتشر شده هايتعداد شمارگان كتاب

 11 91عنوان  ............. ترجمه و منتشر شده هايتعداد عناوين كتاب

 19511 19111 نسخه  .......... ترجمه و منتشر شده هايتعداد شمارگان كتاب

 915 999عنوان  ............................... تعداد عناوين نشريات داراي مجوز

 11 .1 عنوان  .............................. تعداد عناوين نشريات منتشر شده

 39.5111 31.8111نسخه  ........................... تعداد شمارگان نشريات منتشر شده

 1 1عنوان  ................... تعداد عناوين نشريات روزانه منتشر شده

 1.111 1.111 نسخه  .................نشريات روزانه منتشر شدهتعداد شمارگان 

 .8 15عنوان ............. عناوين نشريات غيرروزانه منتشر شدهتعداد 

 9519111 1881111 نسخه .......... نشريات غيرروزانه منتشر شدهتعداد شمارگان 

 851 .919 باب  .................. تعداد كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد

 5 5 باب   .................................................................. نماتعداد سي

 81 .8 باب  ................................. تعداد موسسات فرهنگي و هنري

  غربیاستان آذربایجانکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  اداره -مأخذ
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 تعاريف:

تعداد اوراق معتنابه، نوشته یا چاب و به طور میتق  با نشریه غیر ادواری است که  كتاب:

 هحافی شود.

 است که به هور  چاپی یا غیرچاپی در سطحی( بجز کتابهرنوع ماده مکتوب ) نشريه:

 شود.منتشر میگیترده در اشکال مختلف  محدود یا

یا  اق چاپینشریاتی که به طور منظم با نام ثابت، تاریخ و شماره به هور  اورمطبوعات: 

زشی، هنری و سایر موارد های گوناگون سیاسی، اجتمااعی، اعلمی، ورالکترونیکی، در زمینه

مومی اع روزانه، از نظر محتوا بهبه روزانه و غیر شوند. مطبواعا  از نظر ترتیب انتشارمنتشر می

و تخصصی، از نظر زمینه انتشار به دو گروه تخصصی و اعلمی و نشریا  غیر تخصصی و از 

-روهگ مخاطبان به اعموم، ظرن از و محلی و ای، سراسری، منطقهالمللیبه بین گیتره توزیعنظر

آموزان، دانشجویان، دانشخاص و اقشار اجتمااعی خاص )متخصصان، زنان، های سنی 

 شوند.اغ  خاص( تقییم میهاحبان حرف و مش

ر ب و انتشاهای چاب یا تکثیر شده از ی  اثر که در ی  نوبت چاتعداد نیخه شمارگان:

 د.نها توزیع شده یا نشده باشاند، ااعم از آن که تمامی آنبرای توزیع آماده شده

 

 

 

 

 

 

 

 



  0931تابستان – غربيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجانگزيده شاخص ________________ 11

 فرهنگيها و نماگرهاي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 /تعدادمقدار

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 9. 9. باب .......................... تعداد كتابخانه هاي عمومي

 595.9 3.9.. نفر .............. تعداد اعضاي كتابخانه هاي عمومي

 993181 199.98 نفر ....... نسبت جمعيت به كتابخانه هاي عمومي

 9..91. 5.1589 نسخه .... تعداد امانت كتاب در كتابخانه ي عمومي 

 .953 9311 نفر ................  انزمستتعداد مراجعين در فصل 

 95181 95181 عدد ...............................................  تعداد صندلي

 غربیبایجاناستان آذر های عمومیاداره کل کتابخانه -مأخذ
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 تعاريف:

شبها  ذهنی       هاي ديني: برگزاري گفتمان سواال  و  سخگویی به  یا  پا   برگزاری جل

در  های سرریاسرری، اجتمااعی، ااعتقادی و فرهنگیمخاطبین با موضرروع مشررخص در زمینه

ستاد و مخاطبین که در دانشگاه، مدرسه و میجد            اساس روش پرسش و پاسخ دو سویه ا

 انجام می شود.

 نی که بصور های مختلف قرآزش قرآن کریم در رشتهجلیا  آمو :جلسات قرآني مردمي

 هور  هفتگی در به جوش و با همکاری اداره ک  تبلیغا  اسالمی در سراسر استانخود

 های شخصی و میاجد برگزار می گردد.ه خانهجملاماکن مختلف از 

)شام   کریم در رشته های مختلفهای آموزشی قرآندوره افرادی که در آموزان:قرآن

 روخوانی، روانخوانی، تجوید، هو  و لحن، حفظ، مفاهیم و تفییر( شرکت می نمایند.

قشار افرادی از ا حوزه فرهنگي ديني:تخصصي در هايافراد تحت پوشش آموزش

، ان، اهناف، کارمندهای دینیون، مداحان، ااعضای تشک تاثیرگذار جامعه )شام  روحانی

 .گیرندکارگران و ...( تحت آموزشهای تخصصی در حوزه فرهنگی دینی قرار می

ای هکه به برگزاری فعالیتمیاجدی  مساجد برگزاركننده فعاليت هاي فرهنگي ديني:

اسم اعرفه، ااعتکاف، دهه فجر، آغاز امامت حضر  هاحب فرهنگی دینی از جمله برگزاری مر

 نمایند.الزمان، میابقا  فرهنگی و... اقدام می

ب که حداق  مدرک سطح ی  حوزه و آقایان و بانوان طال اعزام مبلغين و مبلغات: 

های تدر مناسب و در طول سال جهت تبلیغ معارف و میائ  دینی، ییدیه حوزه را دارا باشندتأ

ستان بویژه مناطق محروم )رمضان، محرم وهفر، فاطمیه و ...( به مناطق مختلف ا مذهبی

 د.نگردااعزام می
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 فرهنگيها و نماگرهاي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 99 91 موزه .................................. تعداد موزه هاي تاريخي و فرهنگي

هاي ها، بناها و مكانزهن از موتعداد بازديدكنندگا

 5.111 51111نفر .......................................................... (9)فرهنگي و تاريخي

 - -اثر  ........ (9)تعداد آثار تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي

 اشد.باین آمار تجمعی میباشد.ا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه میآثار تاریخی شامل مکان، بن (1)

 غربیربایجانذاستان آردشگری و گ دستیل میراث فرهنگی، صنایعاداره ک -مأخذ  

 

 

 فرهنگي ها و نماگرهاي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 1 .313 نفر  .............................. تعداد زائران حج تمتع

 1 1نفر .......................... تعداد زائران عمره مفرده

 1 9199 نفر ...................... تعداد زائران عتبات عاليات

 1 9199 نفر ............................................. عراق     

 1 1 نفر .......................................... سوريه     

 غربیبایجاناستان آذر مدیریت حج و زیارت -مأخذ
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 ها و نماگرهاي تربیت بدنيشاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 0931 تابستان

 مقدار/تعداد

 9..5. 8998.نفر .................................. يافتهتعداد ورزشكاران سازمان

 99183 .5195 نفر ........................... يافتهتعداد مردان ورزشكار سازمان

 11.89 1..15نفر ............................. يافتهتعداد زنان ورزشكار سازمان

 119 .919 نفر  ......................................... قهرماني تعداد ورزشكاران

 951 985 نفر  .................................................. تعداد مربيان ورزشي

 1. 85 نفر  .................................................. تعداد داوران ورزشي

 .31 939 باب  .... برداريتعداد اماكن ورزشي سرپوشيده مورد بهره

 - - متر مربع  ........................ پوشيدهمساحت فضاهاي ورزشي سر

 - - متر مربع  .................................. مساحت فضاهاي ورزشي روباز

 - - متر مربع  .................... سرانه اماكن ورزشي روباز و سرپوشيده

 - - متر مربع  ......................................... سرانه اماكن ورزشي روباز 

 - - متر مربع  ................................ سرانه اماكن ورزشي سرپوشيده

 - - مكان  .......................... تعداد اماكن ورزشي در نقاط شهري

 - - مكان  ...................... نقاط روستايي تعداد اماكن ورزشي در

 - - زمين  ............................................ تعداد زمين فوتبا  چمن

 - - سالن  ................................. تعداد سالن ورزشي سرپوشيده

 - - استخر  .................................... تعداد استخر هاي سرپوشيده

 - - استخر  .............................................. تعداد استخر هاي روباز

  ............................ تعداد استاديوم و مجموعه ورزشي
مجموعه 

 ورزشي
- - 

 غربیجانبایراستان آذاداره کل ورزش و جوانان  -مأخذ

 

 تعريف :

سازمان   شكاران  شکیالتی      به گروهی اطالق می :يافتهورز شش ت ضواب شود که تحت پو ط با 

 ورزند.خاص، به ورزش مبادر  می
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 شاخص ها و نماگرهاي هواشناسي 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

 درصد تغییرات

نسبت به فصل مشابه (

 سال قبل(

 -91 73..9 ميلي متر  ............ ميانگين بارندگي استان

 - - ميليون مترمكعب  .....................حجم نزولت جوي

 99 59.78 ميلي متر  ................. ميزان تبخير و تعرق 

 هواشناسی استان آذربایجان غربی  کل اداره -ماخذ
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 0931 تابستان-فهرست اسامي همکاران در دستگاه هاي اجرايي

ف
دي
ر

 

 اسامي همكاران نام دستگاه

ف
دي
ر

 

 سامي همكارانا نام دستگاه

 خانم كوره پز اداره كل امور مالياتي 91 آقاي موتمن فر كميته امداد امام خميني 9

 اداره كل بهزيستي 1
آقاي قاسم نبي 

 يار
 سازمان صدا و سيما 11

آقاي ابراهيم 

 زاده

 19 خانم باقري شركت گاز 3
اداره كل ثبت اسناد و 

 امالک
 آقاي عبادي

 خانم ميرحاجي شركت آب منطقه اي 11 اصغريقاي آ اداره فرهنگ و ارشاد 9

 آقاي عفوي شركت نفت اروميه 13 خانم رستمي شركت توليد و انتقا  برق 5

 آقاي زماني شركت نفت مياندواب 19 خانم لكستاني اداره كل كتابخانه .

 15 آقاي همتي اداره كل فرودگاه ها .
شركت توزيع نيروي 

 برق
 خانم خلخالي

 آقاي بهنژاد سازمان هواشناسي .1 خانم برج خاني بيمه سالمت اداره كل 8

1 
صنعت و معدن  اداره كل

 تجارت
 .1 خانم عبدي

اداره كل راه و 

 شهرسازي
- 

91 
شركت آب و فاضالب 

 روستايي
 - اداره كل ميراث 18 آقاي تمر

99 
شركت آب و فاضالب 

 شهري

آقاي عزيزي 

 خواه
 - حمل و نقل 11

 31 خانم گلزاري قه ايشركت برق منط 91
صندوق بازنشستگي 

 كشوري
- 

 آقاي يعقوب زاده سازمان جهاد كشاورزي 39 خانم سهيلي سازمان تامين اجتماعي 93

 31 خانم طاهري شركت مخابرات 99
كميسيون هماهنگي 

 بانک ها
 آقاي صيادي

 خانم افشار اداره كل ثبت احوا  33 آقاي محمدي دانشگاه علوم پزشكي 95

 - ورزش و جوانان اداره كل 39 آقاي رسولي سازمان حج و زيارت .9

 خانم مختاري اداره كل گمرگ 35 - فرماندهي انتظامي .9

 آقاي عليزاده شركت غله .3 خانم ركني پزشكي قانوني 98
 


