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مقدمه
اطالعــات آمــاری ایــن بخــش شــامل »تقســیمات کشــوری و مشــخصات طبیعــی اســتان«، 

»آب و هــوا« و »پوشــش گیاهــی« مــی باشــد.
1 - تقسیمات کشوری و مشخصات طبیعی استان:

اســتان آذربایجــان غربــی بــا وســعت ۳۷،۴۱۲ کیلومترمربــع بیــن ۴۴ درجــه و ۳ دقیقــه تــا 
ــا ۳۹ درجــه و ۴۶ دقیقــه  ۴۷ درجــه و ۲۴ دقیقــه طــول شــرقی و ۳۶ درجــه و ۵ دقیقــه ت

عــرض شــمالی، در شــمال غــرب ایــران واقــع شــده اســت.
ــه  ــه و از شــرق ب ــار نخجــوان و کشــور ترکی ــه جمهــوری خودمخت ــن اســتان از شــمال ب ای
اســتان آذربایجــان شــرقی و از جنــوب بــه اســتان کردســتان و از غــرب بــه کشــورهای ترکیــه 
و عــراق محــدود مــی شــود. براســاس تقســیمات کشــوری ســال ۹۰ اســتان آذربایجــان غربــی 
ــکنه  ــادی دارای س ــتان و ۴،۵۳۱ آب ــهر،۱۱۳ دهس ــش، ۴۲ ش ــتان، ۴۰ بخ دارای ۱۷ شهرس

مــی باشــد.
۱-۱- ارتفاعــات اســتان: ناهمــواری هــای عمــده در اســتان آذربایجــان غربــی در قســمت 
ــده اســت.  ــع گردی ــران و عــراق واق ــران و ترکیــه و ای ــی آن یعنــی در نواحــی مــرزی ای غرب
ــه  ــداد کــوه هــای ارمنســتان مــی باشــند کــه از شــمال ب ــع امت ــن ارتفاعــات کــه در واق ای
جنــوب کشــیده شــده و در نهایــت بــه سلســله جبــال شــمالی زاگــرس منتهــی مــی گردنــد. 
ارتفاعــات عمــده ایــن ناحیــه را کــوه هــای مــرزی ماکــو، قطــور، خــوی در شــمال کــه عمومــاً 
عالئــم مــرزی بــرروی آنهــا قــرار دارد و کــوه هــای غــرب ارومیــه، پیرانشــهر و سردشــت در 
جنــوب تشــکیل مــی دهنــد. ایــن کــوه هــا در بیشــتر ایــام ســال پوشــیده از بــرف بــوده و 
تقســیم کننــده آب هــای مــرزی مــی باشــند. آبهــای قســمت شــرقی بــه دریاچــه ارومیــه و 
آبهــای قســمت غربــی بــه دریاچــه وان در ترکیــه منتهــی مــی شــود. ایــن کوههــا کــه کمتــر 
منظــره یــک سلســله کــوه ممتــد را دارا مــی باشــند از آرارات خــط الــرأس مــرز ایــران و ترکیه 
شــروع شــده و در امتــداد خــود مــرز ایــران و ترکیــه را در غــرب تشــکیل مــی دهنــد تــا بــه 
کردســتان، در ناحیــه زاگــرس شــمالی مــی رســند. الزم بــه ذکــر اســت مرتفــع تریــن نقطــه 
اســتان قلــه اوریــن بــه ارتفــاع ۳،۶۲۲ متــر در شهرســتان خــوی و کــم ارتفــاع تریــن نقطــه 
آن در محــل خــروج رودخانــه زاب، از ایــران بــه عــراق بــه ارتفــاع ۶۲۰ متــر در شهرســتان 

سردشــت واقــع اســت.
۲-۱- جریانــات آبــی اســتان: شــامل دریاچــه ارومیــه، رودخانــه هــا و تــاالب هــای عمــده 

اســتان مــی باشــد.
ــرب  ــه در مغ ــت ک ــتطیلی اس ــی مس ــه گودال ــه ارومی ــه: دریاچ ــه ارومی ۱-۲-۱- دریاچ
فــالت آذربایجــان از شــمال بــه جنــوب کشــیده شــده و بــا ابعــاد وســیعی آب هــای حوضــه 
ای بــه مســاحت ۳۵،۰۰۰ کیلومتــر مربــع از فــالت آذربایجــان را جــذب نمــوده و موجبــات 
ــی را فراهــم ســاخته اســت. ایــن  ــه دو قســمت شــرقی و غرب تقســیم طبیعــی آذربایجــان ب
ــاً مابیــن ۳۷ درجــه و ۳۸ درجــه و ۳۰ دقیقــه عــرض شــمالی، و ۴۵ درجــه و  دریاچــه تقریب
۴۶ درجــه طــول شــرقی واقــع شــده و در ارتفــاع ۱۲۷۴ تــا ۱۲۷۸ متــری از ســطح دریاهــای 

ــه  ــوده، ک ــزرگ ب ــک و ب ــره کوچ ــدوداً ۱۰۳ جزی ــامل ح ــه ش ــه ارومی ــراردارد. دریاچ آزاد ق
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بزرگتریــن آنهــا بنــام جزیــزه اســالمی هــم اینــک بــه علــت کمبــود آب دریاچــه بــه شــبه 
جزیــره تبدیــل شــده اســت. ســایر جزایــر مهــم آن کبــودان، اشــک داغــی، قویــون داغــی و 

اســپیر مــی باشــد.
۲-۲-۱- رودخانه های عمده استان: عمده ترین رودخانه هایی که در حوزه های سه گانه 

مذکور وجود دارند عبارتند از:
الف - حوضه مغرب دریاچه ارومیه: رودهای باراندوزچای، زوالچای، نازلوچای، شهرچای، زاب 

و گدار، که تماماً جزو رودهای دائمی می باشند.
ب - حوزه شمالی دریاچه ارومیه تا رود ارس : رودهای قطور، آق چای، زنگبار و الند.

ــای(،  ــه رود )جغت ــای زرین ــه ه ــه )زاب کوچــک(: رودخان ــوب دریاچــه ارومی ج - حــوزه جن
ســیمینه رود )تاتائــو(، مهابــادرود و ســاروق مهمتریــن رودخانــه هــای ایــن حــوزه می باشــند.

۳-۲-۱- تــاالب هــای عمده اســتان: مســاحت تــاالب هــای اســتان بیــش از ۷۰ کیلومتر 
ــن  ــه برخــی دارای آب شــیرین و برخــی آب شــور هســتند. ای ــن زده شــده ک ــع تخمی مرب
تــاالب هــا محــل زندگــی بیــش از ۱۴۰ گونــه از انــواع مختلــف پرنــدگان آبــزی مــی باشــند 
و عمــده تریــن ایــن تــاالب هــا تــاالب آق گل، بــوراالن، یاریــم قیــه و کینگــور در شهرســتان 
ماکــو، تــاالب نــاور در شهرســتان چالــدران، تــاالب آق زیــارت در شهرســتان ســلماس تــاالب 
جمــال آبــاد در شهرســتان ارومیــه، تــاالب حســنلو، ســولدوز، یادگارلــو، گــرده قیــط، میمنــد 
ــرازان، گروســی، گپــی  ــاد و دورگــه ســنگی در شهرســتان نقــده، تــاالب کانــی ب شــیطان آب
باباعلــی و ســد انحرافــی یوســف در شهرســتان مهابــاد، تــاالب چنگیــز باباعلــی در شهرســتان 

میانــدوآب و تــاالب ســد انحرافــی نوروزلــو در شهرســتان شــاهین دژ مــی باشــند.
۲ - آب و هوا )اقلیم(:

انــدازه گیــری مشــخصه هــای جــوی از ســال ۱۳۲۰ در کشــور آغــاز شــده اســت. در حــال 
حاضــر، جمــع آوری آمارهــای مربــوط بــه هواشناســی از طریــق انــدازه گیــری مشــخصه هــای 
جــوی )درجــه حــرارت و ...( در ایســتگاه هــای ســینوپتیک مســتقر در نقــاط مختلــف اســتان 
انجــام مــی گیــرد کــه در ایــن فصــل، آمــار مربــوط بــه ایســتگاه هــای ســینوپتیک مســتقر در 
اســتان شــامل درجــه حــرارت، بارندگــی، رطوبــت نســبی، تعــداد روزهــای یخبنــدان، ســاعات 
آفتابــی و ســرعت وزش بــاد ارائــه شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت بدلیــل واقع شــدن اســتان 
در عرضهــای جغرافیــای بــاال و ارتفــاع زیــاد، میانگیــن ســاالنه دمــای آن نســبت بــه میانگیــن 
ســاالنه دمــای اکثــر مناطــق کشــور کمتــر بــوده و جــزء مناطــق سردســیر کشــور محســوب 
مــی شــود. بدلیلــی بــری بــودن هــوای اســتان اختــالف دمــای حداقــل و حداکثــر مطلــق آن 
زیــاد مــی باشــد، بطوریکــه دمــای ۴۴ درجــه بــاالی صفــر در ایســتگاه داشــبند و ۳۴ درجــه 
زیــر صفــر در ایســتگاه خــوی مشــاهده شــده اســت بــا اینحــال هــر چقــدر از نواحــی شــرقی 
اســتان بــه ســمت کوهســتان هــای غربــی حرکــت مــی کنیــم از میــزان دمــای هــوا کاســته 

مــی شــود.
اســتان آذربایجــان غربــی بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی تحــت تأثیــر تــوده هــای هوایــی 

متفاوتــی در طــی ســال مــی باشــد کــه عمدتــاً بــه چهــار تــوده تقســیم مــی شــوند.
ــی  ــمال )نزدیک ــی ش ــی قطب ــوا، از نواح ــوده ه ــن ت ــمالی: ای ــرد ش ــوای س ــوده ه ــف( ت ال
گرینلنــد( منشــأ مــی گیــرد و عمدتــاً در فصــل زمســتان منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار مــی 

ــردد. ــی گ ــادی ســرد م ــدازه زی ــا ان ــوای اســتان ت ــوذ آن ه ــان نف ــد، و در زم ده
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ب( تــوده هــوای قطبــی ســیبری: ایــن تــوده هــوا از نواحــی شــمال ســیبری سرچشــمه مــی 
گیــرد و در فصــل زمســتان بصــورت امــواج ســردی از ســمت شــمال شــرقی بــه جنــوب غربــی 
ــه  ــا جــوی صــاف را ب ــه اســتان، هوایــی ســرد ب ــان پیــدا مــی کنــد. ورود ایــن تــوده ب جری
همــراه داشــته و بدلیــل گــذر از دریــای خــزر در بعضــی مواقــع رطوبــت مناســب را جهــت 

بــارش بــه همــراه دارد.
ــی وارد اســتان مــی  ــوده هــوا از ســمت شــمال غرب ــن ت ــوده هــوای قطبــی بحــری: ای ج( ت
شــود و بدلیــل جــذب رطوبــت مناســب در هنــگام عبــور از دریــای ســیاه و مدیترانــه باعــث 
ایجــاد بــارش هایــی در ســطح اســتان در خــالل فصــول تابســتان و زمســتان مــی شــود. اکثــر 
بــارش هایــی کــه در فصــل تابســتان روی مــی دهــد معلــول عملکــرد ایــن سیســتم اســت.

د( تــوده هــوای حــاره بحــری: منشــأ تشــکیل ایــن تــوده هــوا قــاره اروپاســت و بــا داشــتن 
پایــداری قــوی در الیــه هــای پایینــی خــود، نمونــه بــارزی از یــک تــوده هــوای گــرم و دارای 

سیســتم ابــری اســت.
متوســط بارندگــی درازمــدت ســالیانه اســتان، بیــن حــدود ۴۵۰ میلــی متــر مــی باشــد کــه 
بــا توجــه بــه متوســط بارندگــی ۲۸۰ میلــی متــر در ایــران در وضعیــت خوبــی قــرار دارد و 

بــه همیــن دلیــل دارای رودهــای دائمــی زیــادی اســت.
ــرف مــی باشــد. از لحــاظ  ــارش هــای اســتان بصــورت ب ــر ب ــودن، اکث بدلیــل کوهســتانی ب

ــوان تشــخیص داد: ــی ت ــی در اســتان م ــارش، ســه حوضــه جغرافیای ــزان ب می
ــه مشــرق  ــرب ب ــدر از مغ ــر چق ــوزه ه ــن ح ــه: در ای ــه ارومی ــرب دریاچ ــف - حوضــه مغ ال
ــرزی  ــای م ــود و در کوهه ــی ش ــته م ــوی کاس ــزوالت ج ــزان ن ــم از می ــی کنی ــت م حرک
خصوصــاً در اطــراف سردشــت میــزان بــارش بــه ۸۰۰ میلــی متــر مــی رســد ولــی در اطــراف 
دریاچــه ارومیــه بــه حــدود ۳۰۰ میلــی متــر هــم کاهــش مــی یابــد. باالتریــن نــزوالت جــوی 
در نیمــه جنوبــی ایــن حوضــه اتفــاق مــی افتــد و بــه همیــن دلیــل تنهــا منطقــه جنگلــی 

ــی در آن واقــع شــده اســت. آذربایجــان غرب
ب - حــوزه شــمالی دریاچــه ارومیــه تــا رود ارس: هــر چقــدر از شــمال دریاچــه ارومیــه بــه 
طــرف رود ارس پیــش مــی رویــم بــه تدریــج از ارتفــاع زمیــن کاســته شــده و میــزان بــارش 

نیــز از ۴۰۰ میلــی متــر بــه ۲۵۰ میلــی متــر کاهــش پیــدا مــی کنــد.
ج- حــوزه جنــوب دریاچــه ارومیــه: نواحــی کوهســتانی مرتفــع ایــن حــوزه سرچشــمه شــاخه 
هــای اصلــی رودهــای مهمــی چــون ســیمینه رود، مهابــادرود، زرینــه رود و قــزل اوزن مــی 
باشــد. میــزان بارندگــی در ایــن سرچشــمه هــا بیــن ۶۰۰ الــی ۸۰۰ میلــی متــر انــدازه گیــری 
شــده اســت در حالیکــه هرچقــدر بــه نواحــی پســت دریاچــه ارومیــه نزدیــک تــر مــی شــویم 
میــزان بــارش کاهــش مــی یابــد. ایــن کاهــش میــزان بارندگــی در منطقــه جنــوب شــرقی و 

در ســمت تــکاب نیــز محســوس مــی باشــد.
3 - پوشش گیاهی استان

پوشش گیاهی استان شامل جنگل و مرتع می باشد:
۱-۳- جنــگل: تنهــا منطقــه جنگلــی اســتان در شهرســتان سردشــت و نواحــی اطــراف آن 
واقــع شــده اســت کــه مســاحتی بیــن ۶۰ الــی ۸۰ هــزار هکتــار را پوشــش مــی دهــد، کــه 
بدلیــل عــدم حفاظــت مناســب بــا گذشــت زمــان از مســاحت و کیفیــت آنهــا کاســته شــده 
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ــور، پســته وحشــی،  ــوه ای )انگ ــان می ــواع درخت ــامل ان ــور ش ــی مذک ــه جنگل اســت. منطق
زالزالــک، و بــادام کوهــی( و گونــه هــای درختــی غیــر میــوه ای )افــرا، ســرخ دلیــاک و ســیاه 

دلیــک، نــارون، خــار ســفید و ســیاه( مــی باشــد.
۲-۳- مرتــع: اســتان آذربایجــان غربــی بدلیــل داشــتن مراتــع مناســب از مناطــق مســتعد 
ــه ســه قســمت قشــالقی،  جهــت فعالیــت دامپــروری محســوب مــی شــود. مراتــع اســتان ب
ییالقــی و میــان بنــد )آران( تقســیم مــی شــوند، کــه مراتــع ییالقــی در ارتفاعــات اســتان، 
ــع قشــالقی، کــه بیشــتر جهــت کشــت و زرع اســتفاده مــی شــوند، در دشــتهای کــم  مرات
ارتفــاع واقــع شــده انــد. حــد فاصــل ایــن دو مرتــع را مراتــع میــان بنــد تشــکیل مــی دهنــد. 
جهــت آشــنایی بیشــتر بــا ایــن اســتان بــه تاریخچــه مختصــری از اســتان و شهرســتان هــای 

آن مــی پردازیــم.
آذربایجان

آذربایجــان از دیربــاز یکــی از مراکــز مهــم سیاســی و اقتصــادی کشــور و معبــر نفــوذ اقــوام 
ــزاع امپراطــوری هــای عصــر باســتان و کشــورهای معاصــر بشــمار مــی  ــف و محــل ن مختل
رفتــه اســت. اقــوام و قبایــل بســیاری بــه آن وارد شــده و بعضــاً در آنجــا مانــدگار شــده انــد 
ــا و  ــده اســت. ترکه ــوردار ش ــادی برخ ــوع زی ــی آن از تن ــی و مذهب ــی و زبان ــب قوم و ترکی
کردهــا از گروههــای عمــده ایــن اســتان بشــمار مــی رونــد و اجتماعــات کوچکــی از ارامنــه 
ــوی  ــد. الگ ــی کنن ــی م ــتان زندگ ــهرهای اس ــتاها و ش ــدادی از روس ــز در تع ــوریها نی و آش
مــکان گزینــی گــروه هــای قومــی، مذهبــی و زبانــی آذربایجــان غربــی، بــه میــزان زیــادی 
بــا تمایــزات بومــی شــناختی و ویژگــی هــای طبیعــی اســتان انطبــاق دارد بــه گونــه ای کــه 
کردهــا در بخشــهای مرتفــع غربــی و جنوبــی اســتان انتشــار یافتــه انــد و متقابــاًل تــرک هــا 
ــرقی  ــوب ش ــمالی و جن ــتهای ش ــدادی در دش ــه و تع ــه ارومی ــون دریاچ ــتهای پیرام در دش

اســتان، مســتقر شــده انــد.
ــا  ــادگان« ی ــی »آذرآب ــن فارس ــار که ــکان«، در آث ــه »آتورپات ــی میان ــان در فارس آذربایج
»آذربایــگان«، در یونانــی »آتروپاتنــه«، در بیزانســی »آذربیگانــون«، دار ارمنــی »آتراپاتــاکان«، 

ــده شــده اســت. ــی »آذربیجــان« نامی ــان« و در عرب دار ســریانی »آذربایغ
تاریــخ باســتانی آذربایجــان بــا تاریــخ قــوم مــاد درآمیختــه اســت. قــوم مــاد پــس از مهاجــرت 
بــه ایــران آرام آرام قســمت هــای غربــی ایــران از جملــه آذربایجــان را تصــرف کــرد. مقــارن 
ــوان  ــه مــی ت ــی در اطــراف آذربایجــان وجــود داشــت کــه از آن جمل ــت های ــام دول ــن ای ای
بــه دولــت آشــور در شــمال بیــن النهریــن، دولــت هیتــی در آســیای صغیــر، دولــت اوراتــو 
در نواحــی شــمال و شــمال غــرب، اقــوام کادوســی در شــرق و کاســی هــا در حوالــی کــوه 
ــه مــاد کوچــک )در  ــت مــاد، آذربایجــان ب هــای زاگــرس اشــاره کــرد. بعــد از تأســیس دول
مقابــل مــاد بــزرگ( معــروف شــد و مشــتمل بــر شــهرهای قدیمــی همــدان، ری، اصفهــان و 
کرمانشــاه بــود. بــه عبــارت دیگــر والیاتــی کــه در قــرون اولیــه اســالمی بــه ناحیــه ی جبــال 

و بعدهــا بــه عــراق عجــم معــروف بودنــد را در بــر مــی گرفــت.
بعــد از غلبــه اســکندر مقدونــی بــه ایــران، ســرداری بــه نــام آتورپــات در آذربایــگان ظهــور 
کــرد و از اشــغال آن توســط یونانیــان ممانعــت بــه عمــل آورد. از آن بــه بعــد ایــن ســرزمین 

بــه نــام آتورپاتــکان معــروف شــد.
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ارومیه
شهرســتان ارومیــه )مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی( در جلگــه ای بــه طــول ۷۰ کیلومتــر و 
عــرض ۳۰ کیلومتــر در کنــار دریاچــه ی الجــوردی ارومیــه گســترده اســت. ایــن جلگــه از 
رســوبات رودهــای بارانــدوز، شــهرچای، روشــه چــای و نازلوچــای کــه همــه ســاله بــه طــور 
منظــم آن را مشــروب مــی ســازند پوشــیده شــده اســت. پیشــینه ی تاریخــی و اســتقرار ایــن 
شــهر در مســیر قفقــاز، ارمنســتان، آســیای صغیــر و بیــن النهریــن و نیــز زمینهــای بــارور و 

آب و هــوای مســاعد، اهمیــت بســیار ویــژه ای را بــه آن بخشــیده اســت.
غــرب دریاچــه ارومیــه همــواره پیــش از ســایر نقــاط ایــران مــورد توجــه مللــی ماقبــل تاریــخ 
قــرار داشــت، زیســتگاه هــای متعــدد نیــز کــه امــروزه تپــه هایــی از آنهــا باقــی اســت مؤیــد 
همیــن امــر اســت. یکــی از ایــن تپــه هــا کــه بــه نــام »گــوی تپــه« معــروف اســت، کــه بــا 

قدیمــی تریــن تپــه هــای باســتانی بیــن النهریــن، آســیای صغیــر و فــالت ایـــران رقابــت 
می کند.

انتصــاب چنــد زرتشــتی کــه در هنــگام تولــد عیســی )ع( بــه بیــت الحــم رفتــه بودنــد و در 
ارومیــه مدفــون هســتند حاکــی از آن اســت کــه ایــن شــهر یکــی از بزرگتریــن کانــون هــای 
ــوده اســت و ســرداران و امپراطــوران روم جهــت  ــای دور ب ــی گذشــته ه ــی و اجتماع مذهب
ــزرگ زرتشــتیان )آذرگشســب( و پایتخــت تابســتانی  ــا آذرخــش ب ــه آتشــکده ی دســتیابی ب

ــا( - تخــت ســلیمان - بارهــا از آن عبــور کــرده انــد. ساســانیان )گزن
بعــد از اســالم نیــز ارومیــه دومیــن شــهر مهــم آذربایجــان، پــس از مراغــه، بــه شــمار مــی 
ــدند،  ــرقی ش ــور روم ش ــن امپراط ــی جایگزی ــرکان عثمان ــه ت ــالدی ک ــرن ۱۵ می ــت. از ق رف
بــازار ارومیــه بــه عنــوان شــهر ســرحدی اهمیــت فــوق العــاده ای پیــدا کــرد و از ارج و بــاروی 
ــت  ــای عظم ــه از یادگاره ــع ارومی ــجد جام ــد و مس ــه گنب ــرج س ــد. ب ــوردار ش ــی برخ مهم

تمــدن اســالمی در منطقــه بــه شــمار مــی رود.
ــا،  ــل آشــوریها، ارمنیه ــون خــود از قبی ــان پیرام ــوام و ادی ــی اق ــه نقطــه ی تالق شــهر ارومی

ــود. ــا و باالخــره مســلمانان ب یهودیه
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سـرزمین و آب و هوا
فصل اول
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تعاریف و مفاهیم

  شهرســتان: واحــدی از تقســیمات کشــوری بــا محــدوده جغرافیایــی معیــن اســت کــه از 
ــه هــم پیوســتن چنــد بخــش همجــوار کــه از نظــر عوامــل طبیعــی و اوضــاع اجتماعــی،  ب
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی، واحــد متناســب و همگنــی را بــه وجــود آورده انــد، تشــکیل 

شــده اســت.
ــا محــدوده جغرافیایــی معیــن اســت کــه از بــه    بخــش: واحــدی از تقســیمات کشــوری ب
هــم پیوســتن چنــد دهســتان همجــوار مشــتمل بــر چندیــن مزرعــه، مــکان، روســتا و احیانــاً 
شــهر کــه از نظــر عوامــل طبیعــی و اوضــاع اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی، واحــد 

همگنــی را بــه وجــود آورده انــد تشــکیل شــده اســت.
ــی اســت کــه در محــدوده جغرافیایــی بخــش واقــع شــده  ــا حــدود قانون   شــهر: محلــی ب
اســت و از نظــر بافــت ســاختمانی، اشــتغال و ســایر عوامــل، دارای ســیمایی بــا ویژگــی هــای 

شــهر مــی باشــد.
  دهســتان: کوچکتریــن واحــد تقســیمات کشــوری بــا محــدوده جغرافیایــی معیــن اســت 
ــه همجــوار تشــکیل مــی شــود کــه  ــکان و مزرع ــد روســتا، م ــه هــم پیوســتن چن کــه از ب
ــکان  ــد و ام ــی باش ــن م ــی همگ ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــط طبیع ــاظ محی از لح

ــد. ــی نمای ــزی در سیســتم و شــبکه ای واحــد را فراهــم م ــه ری ــات رســانی و برنام خدم
  ایســتگاه هــای ســینوپتیک )ایســتگاه هــای هواگــزاری همزمــان(: ایســتگاه هایــی 
ــدار  ــر، مق ــک و ت ــرارت خش ــه ح ــل درج ــوی از قبی ــف ج ــل مختل ــه در آن، عوام ــت ک اس
ــر،  ــدار تبخی ــاد، مق ــرعت ب ــمت و س ــوی، س ــده ج ــوع پدی ــی، ن ــدار بارندگ ــر، مق ــوع اب و ن
فشــار، ســاعتهای آفتابــی، نحــوه تغییــرات فشــار، میــزان تشعشــع خورشــید و... بــر اســاس 
دســتورالعملهای مشــخص و در راس ســاعتهای معیــن )بــه طــور همزمــان در سراســر جهــان(، 
انــدازه گیــری و پــس از ثبــت در یــک دفتــر مخصوصــی، توســط دســتگاههای مخابراتــی از 

قبیــل SSB، تلفــن و تلکــس، بــه مراکــز هواشناســی در سراســر جهــان مخابــره مــی شــود.
  ســال آبــی: اول مهــر هــر ســال لغایــت شــهریور مــاه ســال بعــد ســال آبــی نامیــده مــی 

شــود.
  حداقــل مطلــق: عبــارت اســت از پاییــن تریــن درجــه حــرارت در یــک دوره مشــخصی از 

زمــان )۲۴ ســاعت، یــک مــاه، یــک ســالی یــا چنــد ســال(.

سرزمین و آب و هوا
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ــک دوره مشــخصی از  ــن درجــه حــرارت در ی ــارت اســت از باالتری ــق: عب ــر مطل   حداکث
ــا چنــد ســال(. زمــان )۲۴ ســاعت، یــک مــاه، یــک ســالی ی

  میانگیــن ارتفــاع بــارش: میانگیــن ارتفــاع بــارش یــک منطقــه میانگیــن وزنــی بــارش 
منطقــه مــی باشــد. در واقــع منطقــه بــه چنــد ضلعــی هــای متعــدد تقســیم شــده و بــا توجــه 

بــه بــارش نــازل شــده در هــر چنــد ضلعــی میانگیــن ارتفــاع بــارش محاســبه مــی شــود.
  حــوزه آبریــز: بــه پهنــه ای از یــک منطقــه گفتــه مــی شــود کــه تمــام روان آب ناشــی 
از بــاران یــا ذوب بــرف نــازل بــر آن بــه طــور طبیعــی بــه یــک رودخانــه یــا آب راه )نقطــه 
تمرکــز( جریــان مــی یابــد. اگــر نقطــه تمرکــز در داخــل حــوزه قــرار گرفتــه باشــد، یعنــی 
حــوزه، محیــط کامــاًل مســدودی را تشــکیل دهــد، آن را حــوزه بســته )ماننــد حــوزه دریاچــه 
ارومیــه( و اگــر نقطــه تمرکــز در انتهــای حــوزه واقــع شــده باشــد بــه نحــوی کــه روان آب 
ــک  ــه روی ی ــر نقطــه ای ک ــد. ه ــی نامن ــاز م ــارج شــود، آن را حــوزه ب ــد از حــوزه خ بتوان
ــده  ــع ش ــه واق ــه در باالدســت آن نقط ــوزه ای ک ــرای ح ــود، ب ــه ش ــر گرفت ــه در نظ رودخان

اســت، نقطــه تمرکــز بــه حســاب مــی آیــد.
  پــارک ملــی: بــه محــدوده ای از منابــع طبیعــی کشــور اعــم از جنــگل، مرتــع، بیشــه هــای 
طبیعــی، اراضــی جنگلــی، دشــت و کوهســتان اطــالق مــی شــود کــه نمایانگــر نمونــه هــای 
ــه منظــور حفــظ دائمــی وضــع زندگــی و  ــران باشــد و ب برجســته ای از مظاهــر طبیعــی ای
طبیعــت آن و همچنیــن ایجــاد محیــط مناســب بــرای تکثیــر و پــرورش جانــوران وحشــی و 

رشــد رســتنی هــا، درشــرایط کامــال طبیعــی تحــت محافظــت قــرار مــی گیــرد.
پناهــگاه حیــات وحــش: بــه محــدوده ای از منابــع طبیعــی کشــور، اعــم از جنــگل، مرتــع، 
ــه و شــرایط  ــی نمون ــه دارای زیســتگاههای طبیع ــی شــود ک دشــت و کوهســتان اطــالق م
اقلیمــی خاصــی بــرای جانــوران وحشــی اســت و بــه منظــور احیــای ایــن زیســتگاهها تحــت 

حفاظــت قــرار مــی گیــرد.
  منطقــه حفاظــت شــده: بــه محــدوده ای از منابــع طبیعــی کشــور، اعــم از جنــگل، مرتــع، 
دشــت و کوهســتان اطــالق مــی شــود کــه از لحــاظ ضــرورت حفــظ و تکثیــر نســلی جانــوران 
وحشــی و یــا حفــظ و احیــای رســتنیها، از نظــر وضــع طبیعــی دارای اهمیــت خاصــی اســت 

و تحــت حفاظــت قــرار مــی گیــرد.
  آثــار طبیعــی ملــی: عبــارت از پدیــده هــای نمونــه و نــادر گیاهــی یــا حیوانــی، اشــکال 
یــا مناظــر کــم نظیــر، کیفیــت هــای ویــژه طبیعــی زمیــن یــا درختــان کهنســالی اســت کــه 

بــا منظــور داشــتن محــدوده متناســبی، تحــت حفاظــت قــرار مــی گیرنــد.
طول و عرض جغرافیایی شهر ارومیه

ماخذ:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی-معاونت آمار و اطالعات 
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مشخصات عمومی شهر ارومیه بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1394

ماخذ:استانداری آذربایجان غربی، معاونت برنامه ریزی

تقسیمات کشوری در محدوده شهر ارومیه 1394

ادامه جدول در صفحه بعد
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دریاچه 
ارومیه

ماخذ:استانداری آذربایجان غربی، معاونت برنامه ریزی

مشخصات رودخانه های مهم استان

ماخذ:درگاه اینترنتیwww.agrw.irشرکت سهامی آب منطقه ای

فاصله شهرستان های استان با مرکز استان

)۱( فاصله شهرستان پیرانشهر تا ارومیه از طرف نقده ۱۴۳ کیلومتر و از اشنویه به ارومیه ۱۲۰ کیلومتر می باشد.
)۲( فاصله شهرستان چالدران تا ارومیه از مسیر خوی-زورآباد-چادران ۲۲۱ کیلومتر و از مسیر قره ضیاءالدین۲۶۲ کیلومتر 

می باشد.
ماخذ:اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
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مشخصات ایستگاههای هواشناسی سال 1394

ماخذ: اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

نقشه کشور ایران
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نقشه استان آذربایجان غربی
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نقشه شهرستان ارومیه
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وضع جوی ایستگاه هواشناسی ارومیه برحسب ماه در سال 1394

ماخذ: اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

ماخذ: اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی
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جمع بارندگی ساالنه مناطق دارای  ایستگاه های همدیدی از بدو تاسیس تا پایان سال 94 )میلی متر(

دمای ساالنه مناطق دارای  ایستگاه های همدیدی از بدو تاسیس تا پایان سال 94 )درجه سلسیوس(
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جمعیت 
فصل دوم
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تعاریف و مفاهیم

جمعیــت اســتان )جامعــه مــورد سرشــماری(: اعضــای همــه ی »خانوارهــای معمولــی 
ســاکن، مؤسســه ای و گروهــی« کــه اقامتــگاه معمولــی آنــان در زمــان سرشــماری در اســتان 
ــت  ــزء جمعی ــور، ج ــاکن کش ــی غیرس ــای معمول ــی خانواره ــای تمام ــز اعض ــرار دارد و نی ق
اســتان محســوب مــی شــوند. اعضــای هیئــت هــای سیاســی و ســفارتخانه هــای خارجــی در 
اســتان و افــراد خانــواده ی آنــان جــزء جامعــه مــورد سرشــماری محســوب نمــی شــوند، امــا 
ایرانیــان عضــو هیئــت هــای سیاســی و ســفارتخانه هــای ایــران در خــارج از کشــور و افــراد 

خانــواده ی آنــان جــزء جمعیــت کشــور بــه حســاب مــی آینــد.
ــا هــم در یــک اقامتــگاه زندگــی  ــوار از چنــد نفــر تشــکیل مــی شــود کــه ب ــوار: خان   خان
مــی کننــد، بــا یکدیگــر همخــرج هســتند و معمــوالً بــا هــم غــذا مــی خورنــد. فــردی کــه بــه 

تنهایــی زندگــی مــی کنــد نیــز، خانــوار تلقــی مــی شــود.
ــه  ــا تعریــف فــوق اکثــر افــراد کشــور را در برمــی گیــرد و ب ــوار ب ــی: خان ــوار معمول   خان

ــی« نیــز نامیــده مــی شــوند. ــوار معمول ــه خانوارهــا »خان همیــن دلیــل ایــن گون
  خانــوار معمولــی ســاکن: خانــواری کــه در اقامتــگاه ثابــت )مــکان هــای محــل ســکونت 
ــکونت دارد،  ــر و ...( س ــک، کپ ــت، آلون ــادر ثاب ــز چ ــاخت و نی ــح س ــده از مصال ــاخته ش س

ــی ســاکن« نامیــده مــی شــود. ــوار معمول »خان
ــی  ــوار معمول ــدارد »خان ــی ســکونت ن ــگاه ثابت ــان سرشــماری در اقامت ــه در زم ــواری ک خان
غیرســاکن« نامیــده مــی شــود. ایــن دســته از خانوارهــا ســه گــروه زیــر را در بــر مــی گیرنــد:

ــارج از  ــا در خ ــد و ی ــی برن ــر م ــه س ــوچ ب ــماری در ک ــان سرش ــه در زم ــی ک ۱- خانوارهای
ــد. ــی کنن ــی م ــادر زندگ ــر چ ــا در زی ــادی ه ــهرها و آب ش

۲- خانوارهایــی کــه در محــل ثابتــی زندگــی نمــی کننــد و بــه طــور مــدام محــل زندگــی 
خــود را تغییــر مــی دهنــد، ماننــد کولــی هــا.

ــا،  ــارک ه ــوال در پ ــا معم ــد و شــب ه ــی مشــخصی ندارن ــه محــل زندگ ــی ک ۳- خانوارهای
ــد. ــه مــی کنن ــل هــا، بیتوت ــر پ ــه هــا و زی خراب

  خانــوار موسســه ای: مجموعــه افــرادی کــه بــه علــت داشــتن هــدف یــا ویژگــی هــای 
ــی و...، در یــک مؤسســه از  مشــترک ماننــد انجــام خدمــت وظیفــه، تحصیــل، بیمــاری روان
ــگاه دانشــجویی، آسایشــگاه روانــی و...، باهــم زندگــی مــی کننــد و آن  قبیــل پــادگان، خواب
مؤسســه بنــا بــر مجــوز یــا براســاس مقــررات و ضوابــط معینــی مســئولیت منــزل دادن )ارائــه 

جمعیت 
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ــوار  ــک خان ــده دارد، ی ــان را برعه ــه آن ــهیالت( ب ــات و تس ــا خدم ــراه ب ــکونت هم ــل س مح
مؤسســه ای نامیــده مــی شــود.

  خانــوار گروهــی: مجموعــه افــرادی کــه تمــام یــا اغلــب آنــان بــه دلیــل دارا بــودن شــرایط 
خــاص )بــه طــور عمــده داشــتن ویژگــی مشــترک( اقامتــگاه مشــترکی بــرای ســکونت خــود 
ــد  ــگاه را اداره مــی کنن ــور زندگــی در آن اقامت ــه طــور مشــترک ام ــد و ب انتخــاب کــرده ان

خانــوار گروهــی نامیــده مــی شــود.
  شــهر )نقطــه شــهری(: منظــور از شــهر، هــر یــک از نقاطــی اســت کــه دارای شــهرداری 

. شد با
ــدون در نظــر  ــا )ب ــتان ه ــز شهرس ــی مراک ــل از ســال ۱۳۶۵، تمام ــای قب در سرشــماری ه
گرفتــن تعــداد جمعیــت آن هــا( و نقاطــی کــه تعــداد جمعیــت آنهــا در موقــع سرشــماری، 

پنــج هــزار نفــر و بیــش تــر بــوده شــهر بــه حســاب آمــده اســت.
ــه هــم  ــکان و اراضــی ب ــد م ــا چن ــک ی ــه ی ی ــه مجموع ــتایی(: ب ــه روس ــادی )نقط   آب
پیوســته )اعــم از کشــاورزی و غیــر کشــاورزی( گفتــه مــی شــود کــه خــارج از محــدوده ی 
ــادی در  ــا عرفــی مســتقلی باشــد. اگــر آب ــع شــده و دارای محــدوده ی ثبتــی ی شــهرها واق
زمــان سرشــماری، محــل ســکونت خانــوار یــا خانوارهایــی باشــد »دارای ســکنه« و در غیــر 

ــی از ســکنه« تلقــی مــی شــود. ایــن صــورت، »خال
  جمعیــت ســاکن در نقــاط شــهری: منظــور از جمعیــت ســاکن درنقــاط شــهری در هــر 
یــک از محــدوده هــای بخــش، شهرســتان، اســتان یــا کشــور، جمعیــت تمامــی شــهرهایی 
ــارت اســت از مجمــوع  ــرار دارد و جمعیــت هــر شــهر، عب ــه در همــان محــدوده ق اســت ک
ــگاه  ــه اقامت ــی ک ــه ای و گروه ــاکن، مؤسس ــی س ــای معمول ــه خانواره ــای هم ــداد اعض تع

ــع اســت. ــان در زمــان سرشــماری در آن شــهر واق ــی آن معمول
  جمعیــت ســاکن در نقــاط روســتایی: منظــور از جمعیــت ســاکن در نقــاط روســتایی در 
هــر یــک از محــدوده هــای دهســتان، بخــش، شهرســتان، اســتان یــا کشــور، جمعیــت تمامــی 
آبــادی هایــی اســت کــه در همــان محــدوده قــرار دارد و جمعیــت هــر آبــادی، عبــارت اســت 
ــه  ــی ســاکن، مؤسســه ای و گروهــی ک ــای معمول ــداد اعضــای همــه خانواره از مجمــوع تع

اقامتــگاه معمولــی آنــان در زمــان سرشــماری در آن آبــادی واقــع اســت.
  جمعیــت غیــر ســاکن: منظــور از جمعیــت غیــر ســاکن در هــر یــک از محــدوده هــای 
شهرســتان، اســتان یــا کشــور، جمعیــت تمامــی خانوارهــای معمولــی غیرســاکنی اســت کــه 

در همــان محــدوده سرشــماری شــده انــد.
ــوار اســت کــه  ــوار« یکــی از اعضــای خان ــوار: منظــور از »سرپرســت خان   سرپرســت خان
ــوالً  ــه معم ــت ک ــوار اس ــوی از خان ــود. و عض ــی ش ــناخته م ــوان ش ــن عن ــه ای ــوار ب در خان
مســئولیت تأمیــن تمــام یــا بخــش عمــده ای از هزینــه هــای خانــوار یــا تصمیــم گیــری در 
مــورد نحــوه هزینــه کــردن درآمدهــای خانــوار را برعهــده دارد کــه لزومــاً مســن تریــن فــرد 
خانــوار نیســت و مــی توانــد زن یــا مــرد باشــد و معمــوال بیــش از ده ســال ســن دارد، بدیهــی 

اســت کــه در خانوارهــای یــک نفــره، همــان شــخص سرپرســت خانــوار اســت.
  خویشــاوندان درجــه ی یــک سرپرســت خانــوار: همســر، فرزنــد، پــدر، مــادر، بــرادر 
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و خواهــر سرپرســت خانــوار، خویشــاوندان درجــه ی یــک وی محســوب مــی شــوند.
  مهاجــران وارد شــده: آن دســته از اعضــای خانوارهــای معمولــی ســاکن و مؤسســه ای 
ــادی محــل اقامــت خــود را در فاصلــه ســالهای ۱۳۷۵ تــا ۱۳۸۵ تغییــر  کــه در شــهر یــا آب
داده انــد، مهاجــر شــناخته مــی شــوند. اســتثنائاً آن دســته از اعضــای خانــوار کــه بــه دلیــل 
ــوده و طــی ده ســال گذشــته  ــر ب ــا کار در خــارج از کشــور، اســارت و مفقوداالث ــل ی تحصی
مدتــی دور از خانــوار بــوده ولــی در زمــان سرشــماری بــه خانــوار مربــوط پیوســته انــد. صرفــاً 

بــه دالیــل فــوق مهاجــر تلقــی نمــی شــوند.
  ســن: منظــور از ســن، تعــداد ســال هــای کاملــی اســت کــه از زمــان تولــد فــرد گذشــته 

اســت.
  میانگین سنی: متوسط سن افراد یک جامعه است.

  میانــه ی ســنی: ســنی اســت کــه جمعیــت را از نظــر تعــداد بــه دو گــروه مســاوی تقســیم 
. کند

جمعیت شهر ارومیه برحسب شهرستان در نقاط شهری و روستایی در پایان سال

ماخذ: مرکز آمار ایران. دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری 

جمعیت و خانوارهای شهر ارومیه بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

ماخذ: دفتر آمار و اطالعات استانداری. نتایج تفضیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 1395
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فوت جاری ثبت شده برحسب علت فوت در شهر ارومیه

ماخذ: دفتر آمار و اطالعات استانداری. نتایج تفضیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵

ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهری و روستایی شهرستان ارومیه

ماخذ: اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی

تعداد طالق ثبت شده در شهر ارومیه بر حسب طول مدت ازدواج

ماخذ: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

قوشچی سیلوانھ سرو ارومیھ نوشین

۲۷۸۷ ۱۶۱۴ ۱۸۰۰

۷۳۶۲۲۴

۸۳۸۰

1395جمعیت شهرستان ارومیه بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
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ماخذ - اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی 

ساکن در نقاط شھری ساکن در نقاط روستایی جمع

۷۵۰۸۰۵

۲۸۹۷۵۵

۱۰۴۰۵۶۰

1395جمعیت شهرستان ارومیه بر حسب ساکن در نقاط شهري و روستایی 

ساکن در نقاط شھری ساکن در نقاط روستایی جمع

۲۲۹۲۰۱

۷۵۱۰۰

۳۰۴۳۰۱

1395تعداد خانوار شهرستان ارومیه بر حسب ساکن در نقاط شهري و روستایی 

دختر پسر مجموع

۹۰۵۵ ۹۴۱۶

۱۸۴۷۱

۱۶۹۷ ۱۷۷۳
۳۴۷۰

1394والدت ثبت شده در شهرستان ارومیه بر حسب جنس در سال 

نقاط شھری نقاط روستایی
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ماخذ: اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی

ماخذ - اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی 

مرد زن مجموع

۲۸۲۳

۲۱۴۸

۴۹۷۱

1394تعداد فوت ثبت شده در شهرستان ارومیه بر حسب جنس در سال 

نقاط شھری نقاط روستایی مجموع

۶۶۴۳

۲۶۷۱

۹۳۱۴

۱۸۶۳

۲۵۸

۲۱۲۱

1394ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهري و روستایی در سال 
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ماخذ اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی

سال 1کمتر از  1-2 2-3 3-4 4-10 10-15 سال و بیشتر 15

۲۸۸

۲۳۱

۱۸۱
۱۵۷

۵۷۲

۲۸۸

۴۰۴

تعداد طالق ثبت شده در شهرستان ارومیه بر حسب طول مدت ازدواج در 
1394سال 
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نیــروی انســـانــی 
فصل سوم
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تعاریف و مفاهیم اولیه

  کار: آن دســته از فعالیــت هــای اقتصــادی )فکــری یــا بدنــی( کــه بــه منظــور کســب درآمــد 
)نقــدی و یــا غیــر نقــدی( صــورت پذیــرد و هــدف آن تولیــد کاال یــا ارائــه خدمــت باشــد.

   جمعیــت فعــال اقتصــادی: تمامــی اعضــای ۱۰ ســاله و بیــش تــر خانوارهــا کــه در هفــت 
روز گذشــته )قبــل از مراجعــه مأمــور آمارگیــری( شــاغل و یــا بیــکار )جویــای کار( بــوده انــد، 
جمعیــت فعــال اقتصــادی بــه شــمار مــی آینــد. محصــالن، خانــه داران و دارنــدگان درآمــد 
ــی  ــوب م ــادی« محس ــال اقتص ــد، »فع ــوده ان ــز ب ــکار نی ــا بی ــاغل ی ــه ش ــدون کار، چنانچ ب
شــوند. در طــرح آمارگیــری از نیــروی کار در ســال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، تمــام افــراد ۱۰ 
ســاله و بیــش تــر )حداقــل ســن تعییــن شــده(، کــه در هفتــه تقویمــی قبــل از آمارگیــری 
)هفتــه مرجــع( طبــق تعریــف کار، در تولیــد کاال و خدمــات مشــارکت داشــته )شــاغلی( و 
ــد )بیــکار(، جمعیــت فعــال اقتصــادی محســوب  ــوده ان ــا از قابلیــت مشــارکت برخــوردار ب ی

مــی شــوند. 

  جمعیــت غیــر فعــال اقتصــادی: تمامــی اعضــای ۱۰ ســاله و بیــش تــر خانوارهــا کــه 
در هفــت روز گذشــته )قبــل از مراجعــه مأمــور آمارگیــری( شــاغل و یــا بیــکار )جویــای کار( 
ــی از  ــوند و در یک ــی ش ــوب م ــادی محس ــال اقتص ــت غیرفع ــوان جمعی ــه عن ــد، ب ــوده ان نب
گروههــای محصــل، خانــه دار، دارای در آمــد بــدون کار و ســایر طبقــه بنــدی شــده انــد بــه 
عنــوان جمعیــت »غیرفعــال اقتصــادی« بــه شــمار مــی آینــد. در طــرح آمارگیــری از نیــروی 
کار در ســالهای ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵و ۱۳۹۰ تمــام افــراد ۱۰ ســاله و بیــش تــر کــه در طــول هفتــه 
مرجــع طبــق تعریــف، در هیــچ یــک از گــروه شــاغالن و بیــکاران قــرار نمــی گیرنــد، جمعیــت 

غیــر فعــال اقتصــادی محســوب مــی شــوند.

  شــاغل: تمــام افــراد ۱۰ ســاله و بیــش تــر کــه در طــول هفتــه مرجــع، طبــق تعریــف کار، 
ــرک کــرده  ــه طــور موقــت کار را ت ــه دالیلــی ب ــا ب ــا بن حداقــل یــک ســاعت کار کــرده و ی
ــزد و  ــروه م ــامل دو گ ــده ش ــور عم ــه ط ــاغالن ب ــوند. ش ــی ش ــوب م ــاغل محس ــند، ش باش
حقــوق بگیــران و خــود اشــتغاالن مــی باشــند. تــرک موقــت کار در هفتــه مرجــع بــا داشــتن 
ــود  ــرای خ ــب و کار ب ــداوم کس ــران و ت ــوق بگی ــزد و حق ــرای م ــغلی، ب ــمی ش ــد رس پیون
اشــتغاالن، بــه عنــوان اشــتغال محســوب مــی شــود. افــراد زیــر نیــز بــه لحــاظ اهمیتــی کــه 

   نیـروی انسـانـی 
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ــد، شــاغل محســوب مــی شــوند. در فعالیــت اقتصــادی کشــور دارن
- افــرادی هســتند کــه بــدون دریافــت مــزد بــرای یکــی از اعضــای خانــوار خــود کــه بــا وی 

نســبت خویشــاوندی دارنــد کار مــی کننــد )کارکنــان فامیلــی بــدون مــزد(.
ــل  ــه مح ــت موسس ــا فعالی ــاط ب ــی در ارتب ــوزی فعالیت ــه در دوره کارآم ــی ک - کارآموزان
کارآمــوزی انجــام مــی دهنــد، یعنــی مســتقیماً در تولیــد کاال یــا خدمــات ســهیم هســتند و 

ــی شــود. ــا »کار« محســوب م ــت آن ه فعالی
- محصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند.

- تمــام افــرادی کــه در نیروهــای مســلح بــه صــورت کادر دائــم یــا موقــت خدمــت مــی کننــد 
)نیروهــای مســلح پرســنلی کادر و ســربازان، درجــه داران، افســران وظیفــه نیروهــای نظامــی 

و انتظامــی(.
بــرای دقــت در کاربــرد ایــن تعریــف، در سرشــماری هــای عمومــی نفــوس و مســکن ســال 
هــای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ افــرادی کــه در هفتــه ۸ ســاعت و بیشــتر کار کــرده انــد، شــاغل منظــور 
ــری  ــکن ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، آمارگی ــوس و مس ــی نف ــماریهای عموم ــی در سرش ــد ول ــده ان ش
جــاری جمعیــت ۱۳۷۰ و آمارگیــری از ویژگــی هــای اشــتغال و بیــکاری خانــوار ســال هــای 
۱۳۷۶ لغایــت ۱۳۸۳، کســانی کــه در هفــت روز گذشــته )قبــل از مراجعــه مأمــور آمارگیــری( 
حداقــل ۲ روز کار کــرده انــد، شــاغل بــه حســاب آمــده انــد. همچنیــن در سرشــماری هــای 
عمومــی نفــوس و مســکن ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، آمارگیــری جــاری جمعیــت ۱۳۷۰ و آمارگیــری 
از ویژگــی هــای اشــتغال و بیــکاری خانــوار ســالهای ۱۳۷۶ لغایــت ۱۳۸۳ کســانی کــه دارای 
شــغلی هســتند ولــی در هفــت روز گذشــته )قبــل از مراجعــه مأمــور آمارگیــری( بــه اقتضــای 
ــر آن کــه  ــی( مشــروط ب ــکاران فصل ــد )بی ــی کار خــود، کار نکــرده ان فصــل و ماهیــت فصل
ــه اســتثنای  ــد، ب ــوده باشــند، شــاغل محســوب شــده ان در جســتجوی کار دیگــری هــم نب
ــل  ــاً قاب ــد. ضمن ــده ان ــکاران منظــور ش ــمار بی ــه در ش ــای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ ک سرشــماری ه
ذکــر اســت کــه ســؤال هــای مربــوط بــه شــاغالن در سرشــماری هــای ۱۳۳۵، ۱۳۵۵، ۱۳۴۵ 
و ۱۳۷۵، آمارگیــری جــاری جمعیــت ۱۳۷۰ و آمارگیــری از ویژگــی هــای اشــتغال و بیــکاری 
ــماری  ــر و در سرش ــش ت ــاله و بی ــراد ۱۰ س ــت ۱۳۸۳، از اف ــای ۱۳۷۶ لغای ــال ه ــوار س خان
۱۳۶۵، از افــراد ۶ ســاله و بیــش تــر پرســش شــده اســت. در تمامــی آمارگیــری هــای مذکــور، 
افــرادی کــه در هنــگام سرشــماری بــه انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی مشــغول بــوده انــد، در 

شــمار شــاغالن بــه حســاب آمــده انــد.
همچنیــن شــایان ذکــر اســت تعریــف شــاغل در سرشــماری هــای عمومــی نفــوس و مســکن 

ســال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ منطبــق بــر تعریــف ارائــه شــده در ایــن فصــل مــی باشــد.

  بیــکار: افــرادی کــه ۷ روز پیــش از مراجعــه مامــور سرشــماری حداقــل یــک ســاعت کار 
نکــرده انــد و دارای شــغلی نیــز نبــوده انــد در صــورت داشــتن دو شــرط ذیــل بیکار محســوب 

مــی شــوند.
ــا  ــام ی ــت ن ــر ثب ــخصی را نظی ــات مش ــتجوی کار، اقدام ــرای جس ــته ب ۱- در ۳۰ روز گذش
ــا کارفرمایــان، مطالعــه  پیگیــری در موسســات کاریابــی، پــرس و جــو از دوســتان، تمــاس ب

ــای اســتخدامی و... انجــام داده باشــند. ــی ه آگه
۲- آمــاده بــه کار باشــند، یعنــی طــی یــک دوره ۱۵ روزه شــامل ۷ روز گذشــته و ۷ روز آینــده 
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آمادگــی شــروع کار را داشــته باشــند، همچنیــن افــراد ذیــل بیــکار محســوب شــده اند.
- در انتظــار شــروع کار جدیــد هســتند، یعنــی بــرای آنــان کاری مهیــا شــده و قــرار اســت در 

آینــده بــه آن کار مشــغول شــوند و نیــز آمــاده بــه کار )طبــق تعریــف( هســتند.
- در انتظــار بازگشــت بــه شــغل قبلــی و نیــز آمــاده بــه کار )طبــق تعریــف( هســتند. منظــور 
از »در انتظــار بازگشــت بــه شــغل قبلــی« ایــن اســت کــه فــرد قبــاًل دارای کار بــوده و بــه 
ــار  ــی در انتظ ــدارد ول ــغلی ن ــمی ش ــد رس ــد، پیون ــی ده ــت م ــود را از دس ــی کار خ دالیل

بازگشــت بــه شــغل خــود بــه ســر مــی بــرد.

  اشــتغال ناقــص زمانــی: افــراد دارای اشــتغال ناقــص زمانــی شــامل تمــام شــاغالنی اســت 
ــل  ــه دالی ــوده، ب ــا غایــب موقــت از محــل کار ب کــه در هفتــه مرجــع، حاضــر در ســر کار ی
ــر، قــرار داشــتن در  ــا ســاعت کار بیــش ت اقتصــادی نظیــر رکــود کاری، پیــدا نکــردن کار ب
ــام کار  ــرای انج ــاده ب ــان و آم ــرده، خواه ــاعت کار ک ــر از ۴۴ س ــر کاری و... کمت ــل غی فص

اضافــی در هفتــه مرجــع بــوده انــد.

  بیــکار قبــًا شــاغل: کســانی کــه شــاغل بــه حســاب نمــی آینــد ولــی قبــاًل شــاغل بــوده 
و در هفــت روز قبــل از مراجعــه مامــور آمارگیــری مطابــق تعریــف، بیــکار بــوده انــد بیــکار 

قبــاًل شــاغل محســوب مــی شــوند.

  بیــکار قبــًا غیرشــاغل: کســانی کــه شــاغل یــا بیــکار قبــاًل شــاغل محســوب نمی شــوند 
و در هفــت روز قبــل از مراجعــه مامــور آمارگیــری مطابــق تعریــف بیــکار بــوده انــد در ایــن 

گــروه قــرار مــی گیرنــد. 

  محصــل: کســانی کــه شــاغل یــا بیــکار )جویــای کار( محســوب نمــی شــوند و در هفــت 
روز گذشــته )قبــل از مراجعــه مأمــور آمارگیــری( در حــال تحصیــل بــوده انــد، محصــل بــه 

حســاب مــی آینــد.

ــه دار: در سرشــماری هــای ۱۳۳۵، ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵، تمامــی زنانــی کــه در هفــت روز    خان
ــه  ــوده و ب ــای کار( نب ــکار )جوی ــا بی ــاغل ی ــری ش ــور آمارگی ــه مأم ــل از مراجع ــته قب گذش
خانــه داری )در منــزل خــود( مشــغول بــوده انــد، خانــه دار منظــور شــده انــد. در سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و آمارگیــری از ویژگــی هــای اشــتغال و بیــکاری 
خانــوار ســال هــای ۱۳۷۶ لغایــت ۱۳۸۳ و همچنیــن طــرح آمارگیــری از نیــروی کار ســال 
ــکار  ــه در هفــت روز گذشــته، شــاغل، بی ــی ک ــان و مردان ــی زن ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ تمام
ــور  ــه دار منظ ــد، خان ــوده ان ــغول ب ــه داری مش ــه خان ــوده و ب ــل نب ــای کار( و محص )جوی
شــده انــد. در آمارگیــری جــاری جمعیــت ۱۳۷۰، تمامــی زنــان و مردانــی کــه در هفــت روز 
گذشــته، شــاغل، بیــکار )جویــای کار( محصــل و بازنشســته نبــوده و بــه خانــه داری مشــغول 

بــوده انــد، خانــه دار منظــور شــده انــد.

  دارای درآمــد بــدون کار: کســانی کــه شــاغل، بیــکار )جویــای کار(، محصــل و خانــه دار 
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محســوب نمــی شــوند و درآمدهــای مســتمری ماننــد حقــوق بازنشســتگی، حقــوق وظیفــه، 
درآمــد امــالک و مســتغالت، ســود ســهام و... دارنــد، دارای درآمــد بــدون کار محســوب مــی 

شــوند.

  نــرخ مشــارکت اقتصــادی )نــرخ فعالیــت(: عبــارت اســت از نســبت جمعیــت فعــال 
ــر،  ــش ت ــاله و بی ــت در ســن کار، ۱۰ س ــه جمعی ــر ب ــش ت ــاله و بی ــکار( ۱۰ س ــاغل وبی )ش

ــرب در ۱۰۰.  ض

ــال )شــاغل و  ــه جمعیــت فع ــکار ب ــارت اســت از نســبت جمعیــت بی ــکاری: عب ــرخ بی   ن
ــرب در ۱۰۰. ــکار(، ض بی

  نــرخ بیــکاری جمعیــت ۲4 -5 ســاله: عبــارت اســت از نســبت جمعیــت بیــکار ۱۵-۲۴ 
ســاله بــه جمعیــت فعــال ۲۴-۱۵ ســاله، ضــرب در ۱۰۰.

  ســهم اشــتغال ناقــص: عبــارت اســت از نســبت جمعیــت دارای اشــتغال ناقــص زمانــی 
بــه جمعیــت شــاغل، ضــرب در ۱۰۰ .

  گــروه عمــده ی فعالیــت: تمامــی فعالیــت هــای اقتصــادی موجــود در کشــور بــا توجــه 
بــه طبقــه بنــدی بیــن المللــی فعالیتهــای اقتصــادی )ISIC,REV ۳-۹۰(، در ۱۸ گــروه بــزرگ 
طبقــه بنــدی شــده اســت. هــر یــک از ایــن گروههــا کــه در فهرســت مربــوط بــا یــک حــرف 

مشــخص شــده اســت »گــروه عمــده ی فعالیــت« بــه حســاب مــی آیــد.

  گــروه عمــده ی شــغلی: بــا بررســی مشــاغل موجــود در کشــور و انطبــاق آنهــا بــا طبقــه 
بنــدی بیــن المللــی مشــاغل ISCO-۸۸ تمامــی مشــاغل بــه ۱۰ گــروه بــزرگ تقســیم شــده 
اســت. هریــک از ایــن گــروه هــا کــه در فهرســت مربــوط بــا یــک عــدد )کــد( یــک رقمــی 

مشــخص شــده اســت، »گــروه عمــده ی شــغلی« نامیــده مــی شــود.

ــف و  ــه تعاری ــد ب ــاکن: رجــوع کنی ــت س ــتایی و جمعی ــاط روس ــهری، نق ــاط ش   نق
ــت«. ــی ۲-جمعی ــم »فصل مفاهی

  کارکنــان رســمی: شــامل کارکنانــی اســت کــه طبــق قانــون اســتخدام کشــوری دارای 
حکــم کارگزینــی رســمی یــا کارکنــان غیــر رســمی شــامل کارکنانــی اســت کــه طبــق قانــون 

اســتخدام کشــوری دارای حکــم کارگزینــی پیمانــی و یــا خریــد خدمــت باشــند.

  فرصــت شــغلی: موقعیــت شــغلی اســت کــه امــکان بــه کار گمــاری فــرد آمــاده بــه کاری 
در آن بــدون بیــکار شــدن فــرد دیگــری وجــود دارد.
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فرصت های شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت شده و به کار گمارده شده از طریق مراکز کاریابی

ماخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

متقاضیان کار ثبت شده بر حسب سن

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

متقاضیان کار ثبت شده بر حسب وضع سواد

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد     

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

افراد بکار گمارده شده در بخش های دولتی ،خصوصی وتعاونی

ماخذ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی
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تعاریف مفاهیم

ــت  ــت مدیری ــه تح ــاورزی ک ــای کش ــت ه ــی فعالی ــاورزی: تمام ــرداری کش ــره ب   به
ــرداری کشــاورزی  ــد، یــک واحــد تولیــدی کشــاورزی اســت کــه بهــره ب واحــدی قــرار دارن
نامیــده مــی شــود. ایــن مدیریــت توســط اعضــای یــک یــا چنــد خانــوار )اشــخاص حقیقــی( 
یــا توســط یــک شــرکت رســمی یــا موسســه عمومــی )اشــخاص حقوقــی( اعمــال مــی شــود. 
در سرشــماری عمومــی کشــاورزی ۱۳۸۲، اگــر فعالیــت هــای یــک واحــد تولیــدی کشــاورزی 
در محــدوده ی چنــد آبــادی یــا شــهر انجــام شــود، هــر مجموعــه ای واقــع در محــدوده ی 
ــرداری کشــاورزی تلقــی مــی شــود. در طــرح مذکــور،  ــا شــهر، یــک بهــره ب ــادی ی یــک آب
بهــره بــرداری هایــی سرشــماری شــده انــد کــه الاقــل یکــی از فعالیــت هــای آنهــا، در حــد 

نصــاب هــای تعییــن شــده زیــر، قــرار گرفتــه باشــند.

  زراعــت: بهــره بــرداری هایــی کــه در روز آمارگیــری حداقــل ۴۰۰ مترمربــع زمیــن زراعــی 
رند.  دا

ــاغ و  ــع ب ــل ۲۰۰ مترمرب ــری حداق ــه در روز آمارگی ــی ک ــرداری های ــره ب ــداری: به   باغ
ــد. ــتان دارن قلمس

ــزرگ )گاو و گوســاله،  ــده دام ب ــرورش دهن ــای پ ــرداری ه ــره ب ــزرگ: به ــرورش دام ب   پ
ــته، دارای  ــول ۳۶۵ روز گذش ــه در ط ــتر( ک ــه ش ــتر و بچ ــش و ش ــه گاومی ــش و بچ گاومی

ــد. ــوده ان ــزرگ ب ــک رأس دام ب ــل ی حداق

  پــرورش دام کوچــک: بهــره بــرداری هــای پــرورش دهنــده دام کوچــک )گوســفند و بــره 
و بــز و بزغالــه( کــه در طــول ۳۶۵ روز گذشــته، دارای حداقــل دو راس دام کوچــک بــوده انــد.

ــه  ــان ب ــده ماکی ــرورش دهن ــای پ ــرداری ه ــره ب ــه روش ســنتی به ــان: ب ــرورش ماکی   پ
روش ســنتی کــه تعــداد مــرغ، خــروس، جوجــه و ســایر انــواع ماکیــان آن در روز آمارگیــری، 

حداقــل ۱۰ قطعــه اســت. 

  تولیــد گلخانــه ای: بهــره بــرداری هایــی کــه طــی ســال زراعــی موردنظــر، دارای تولیــد 

کشاورزی،جنگلداری و شیالت
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گلخانــه ای در هــر وســعتی بــوده انــد. 

  پــرورش کــرم ابریشــم و زنبــور عســل: بهــره بــرداری هایــی کــه در طــول ۳۶۵ روز 
گذشــته دارای فعالیــت پــرورش کــرم ابریشــم یــا زنبــور عســل بــه هــر وســعت بــوده انــد.

ــا  ــا ب ــه تنهایــی ی ــا حقوقــی اســت کــه ب ــاورزی: شــخصی حقیقــی ی ــردار کش   بهــره ب
مشــارکت دیگــران، مدیریــت امــور بهــره بــرداری کشــاورزی و مســئولیت فنــی و اقتصــادی 

ــان آن ســهیم اســت. ــه عهــده داشــته و مســتقیماً در ســود و زی آن را ب

  اراضــی زراعــی: بخشــی از زمیــن هــای کشــاورزی اســت کــه بــه فعالیــت زراعــت )اعــم از 
زیــر کشــت و آیــش( اختصــاص یافتــه اســت. بنابرایــن اراضــی زراعــی شــامل بــاغ و قلمســتان 

نمــی شــود.

  اراضــی زراعــی آبــی: آن قســمت از اراضــی زراعــی اســت کــه زراعــت انجــام شــده در 
آن آبیــاری مــی شــود.

  اراضــی زراعــی دیــم: آن قســمت از اراضــی زراعــی اســت کــه زراعــت انجــام شــده در 
آن آبیــاری نمــی شــود و آب مــورد نیــاز بــرای رشــد گیــاه از طریــق نــزوالت آســمانی تأمیــن 

مــی شــود.

  ســطح زیــر کشــت )کاشــت(: مســاحت زمینــی اســت کــه بــه منظــور تولیــد محصــول 
مــورد نظــر در ســال آمارگیــری، در همــان ســال و یــا قبــل از آن، زیــر کشــت رفتــه باشــد.

  آیــش: آن قســمت از اراضــی زراعــی آبــی یــا دیــم، کــه در تنــاوب کشــت قــرار دارد ولــی 
در ســال زراعــی مــورد نظــر، کشــت نشــده اســت و محصولــی از آن برداشــت نخواهــد شــد 

کــه بــر حســب مــورد، آیــش آبــی یــا آیــش دیـــــحم محســـــوب مــی شــود. 

  ســال زراعــی: منظــور از ســال زراعــی، اول مهرمــاه هــر ســال لغایــت پایــان شــهریور مــاه 
ســال بعــد اســت. 

  محصــوالت ســاالنه: بــه نباتاتــی اطــالق مــی شــود کــه بــه طــور معمــول ســاقه ی علفــی 
دارنــد و پــس از برداشــت محصــول، بــوت هــای آن از بیــن مــی رود و در مــواردی، قســمتهای 
ــد.  ــی مان ــی م ــن باق ــد در زمی ــرای ســال بع ــر آن( ب ــاز و نظای ــاه )ریشــه، پی ــی گی زیرزمین

ماننــد گنــدم، چغنــدر قنــد، ســبزی هــا و زعفــران.

  محصــوالت دایمــی: گیاهانــی هســتند کــه غالبــاً تنــه یــا ســاقه ای چوبــی دارنــد و پــس 
ــد و مجــدداً در  ــی مان ــی م ــن باق ــاه در زمی ــا قســمتی از گی ــام ی از برداشــت محصــول، تم
ســالهای بعــد محصــول مــی دهــد. انــواع درختــان و درختچــه هــای مثمــر ماننــد مرکبــات، 
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ــی  ــوالت دایم ــزی، محص ــد تبری ــر مانن ــر مثم ــان غی ــای و درخت ــه ی چ ــور و بوت ــو، انگ هل
محســوب مــی شــوند. 

ــاری،  ــه ای از تاسیســات آبی ــه مجموع ــدرن: ب ــی م ــاری و زهکش ــای آبی ــبکه ه   ش
شــامل تأسیســات آبگیــری، انتقــال آب و آبرســانی بــه مــزارع و قطعــات زراعــی بــا مســاحت 
ــدازه  ــل و ان ــع، تحوی ــرل، توزی ــزات کنت ــه تجهی ــز ب ــه مجه ــار ک ــا ۲۰۰ هکت ــدود ۶۰ ت ح
گیــری آب باشــد، اطــالق مــی شــود. چنیــن شــبکه ای، آب مــورد نیــاز را در شــرایط نرمــال 

ــد. ــل ۸۰ درصــد تضمیــن، تامیــن مــی کن ــا حداق هیدرولوژیکــی ب

  تولیــد: مقــدار محصولــی اســت کــه در دوره ی زمانــی مشــخص، طــی فراینــد تولیــد در 
واحــد تولیــدی، حاصــل مــی شــود و آمــاده ی عرضــه بــرای فــروش و مصــرف اســت. در طــرح 
هــای آمــاری مرکــز آمــار ایــران، آن مقــدار تولیــد کــه جنبــه ی رایــگان داشــته یــا دســتمزد 
ــد  ــز، جــزء تولی ــدی برســد نی ــی واحــد تولی ــه خــود مصرف ــا ب ــی باشــد و ی ــت آن کاالی باب
محســوب مــی شــود. در مــورد محصــوالت کشــاورزی، تولیــد هــر محصــول بــه حالــت متعارف 
آن کــه از مزرعــه برداشــت مــی شــود، مــورد نظــر اســت. در مــورد برنــج، وزن شــلتوک، در 
ــه  ــورد یونجــه، اســپرس و شــبدر، وزن علوف ــه ی خشــک، در م ــا، وزن دان ــواع لوبی ــورد ان م
ــی  ــدون پوســت ســبز ول ــادام و پســته، وزن محصــوالت ب هــای خشــک، در مــورد گــردو، ب
بــا پوســت خشــک و در مــورد تبریــزی، ســپیدار و ... قطــع درخــت بــر حســب اصلــه، تولیــد 

محســوب مــی شــود. 

  گاوداری صنعتــی: یــک واحــد تولیــدی کشــاورزی اســت کــه در آن، فعالیــت پــرورش دام 
از نظــر محــل و نحــوه ی نگهــداری، روش تغذیــه و بهداشــت دام، طبــق برنامــه و بــا رعایــت 

اصــول و موازیــن نویــن و ویــژه انجــام مــی گیــرد. 

46



  مــرغ گوشــتی: بــه نوعــی مــرغ و خــروس اطــالق مــی شــود کــه بــه منظــور اســتفاده از 
گوشــت آن پــرورش داده مــی شــود. 

  مــرغ تخــم گــذار: مرغــی اســت کــه بــرای تولیــد تخــم مــرغ خوراکــی، پــرورش داده مــی 
شــود. ایــن قبیــل مــرغ هــا را در ســن ســه ماهگــی، پولــت )نیمچــه تخــم گــذار( مــی گوینــد. 

  لنبه: منظور، تخم مرغ های تولید شده بدون پوست آهکی است. 

  مــرغ مــادر: مرغــی اســت کــه از تخــم نطفــه دار آن، بــرای تولیــد جوجــه اســتفاده مــی 
شــود. مــرغ مــادر گوشــتی، بــرای تولیــد جوجــه هــای مــرغ و خــروس گوشــتی، و مــرغ مــادر 

تخمــی بــرای تولیــد جوجــه هــای مــرغ تخمگــذار پــرورش داده مــی شــود.

ــی  ــتی: فعالیت ــذار و گوش ــم گ ــرغ تخ ــک روزه، م ــه ی ی ــد جوج ــت تولی   فعالی
اســت کــه در فراینــد آن بســته بــه مــورد، تخــم مــرغ نطفــه دار از نژادهــای مــرغ تخمــی یــا 
گوشــتی، بــه جوجــه هــای یــک روزه ی مــرغ و خروســی اجــداد و مــادر و نیــز بــه جوجــه ی 

یکــروزه ی مــرغ تخمگــذار یــا گوشــتی، تبدیــل مــی شــود. 

  شــاغان: تمامــی کارکنانــی کــه در داخــل یــا خــارج کارگاه بــه صــورت تمــام وقــت یــا 
ــکان و شــرکای فعــال و  ــدون مــزد و حقــوق )مال ــا ب ــا مــزد و حقــوق ی ــاره وقــت، خــواه ب پ
ــرای کارگاه کار مــی کننــد، شــاغل محســوب مــی شــوند.  کارکنــان فامیلــی بــدون مــزد( ب

  جبــران خدمــات مــزد و حقــوق بگیــران: عبــارت از مــزد و حقــوق و ســایر پرداختــی 
هــا )پــول، کاال و...( بــه مــزد و حقــوق بگیــران اســت. 

  مــزد و حقــوق: منظــور، مجمــوع پرداختــی هــای کارگاه بــه صــورت پولــی و یــا کاال بــه 
مــزد و حقــوق بگیــران اســت. 

  ســایر پرداختــی هــا )پــول، کاال و...(: ایــن پرداختــی هــا شــامل پــاداش، اضافــه کار، 
ــدی،  ــه من ــاب، حــق اوالد، حــق عائل ــاب و ذه ــه ی ای ــاک، هزین ــوراک و پوش ــه ی خ هزین
حــق ماموریــت، بــدی آب و هــوا، ســهم کارفرمــا از بیمــه هــای اجتماعــی، خــوار بــار، بلیــط 

اتوبوســی و ... اســت. 

  ســرمایه گــذاری )ارزش تغییــرات امــوال ســرمایه گــذاری(: تغییــرات ایجــاد شــده 
در ارزش امــوال ســرمایه ای )مجمــوع ارزش خریــد یــا تحصیــل و هزینــه ی تعمیرات اساســی 
امــوال ســرمایه ای منهــای ارزش فــروش یــا انتقــال امــوال ســرمایه ای( طــی دوره ی زمانــی 

معیــن را ســرمایه گــذاری گوینــد. 

  امــوال ســرمایه ای: تمامــی ماشــین آالت، وســایل، ابــزار و تجهیزاتــی هســتند کــه بــرای 
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انجــام فعالیــت هــای تولیــدی یــا ایجــاد خدمــت بــه کار گرفتــه مــی شــوند و عمــر مفیــد 
اقتصــادی آنهــا معمــوال از یــک ســال بیشــتر اســت. ماشــین آالت تولیــد و تجهیــزات نیــرو، 
ــه  ــاختمان، نمون ــه و س ــایل نقلی ــزات اداری، وس ــوازم و تجهی ــا دوام، ل ــایل کار ب ــزار و وس اب

هایــی از امــوال ســرمایه ای بــه شــمار مــی آینــد. 

  شــرکت تعاونــی: شــرکتی متشــکل از اشــخاص حقیقــی بــا حداقــل ۷ عضــو اســت کــه 
ــه وســیله ی اعضــا تأمیــن گــردد و طبــق  ــا حداقــل ۵۱ درصــد از ســرمایه ی آن ب تمــام ی
مقــررات موجــود در قانــون بخــش تعاونــی، بــه ثبــت رســیده باشــد. یــادآور مــی شــود، قبــل 
از تعییــن حداقــل اعضــای شــرکت هــای تعاونــی براســاس قانــون مذکــور، بعضــی از شــرکت 

هــای تعاونــی بــا اعضــای کمتــر از ۷ نفــر تشــکیل شــده اســت.

  مرتــع: زمینــی اســت اعــم از کــوه و دامنــه یــا زمیــن مســطح، کــه در فصــل چــرا، دارای 
ــع  ــاً مرت ــه ســابقه ی چــرا، عرف ــا توجــه ب ــه ای خــودرو باشــد و ب ــات علوف پوششــی از نبات
شــناخته شــود. اراضــی آیــش ولــو آن کــه دارای پوشــش علوفــه ای خــودرو باشــد، مشــمول 

تعریــف مرتــع نمــی شــود.

  گــرده بنیــه: قســمتی از تنــه درخــت کــه تقریبــاً اســتوانه ای شــکل اســت و از آن انــواع 
چــوب یــا روکــش تهیــه مــی شــود.

  تنســیق: تخمیــن دقیــق مســاحت و محــدوده ی عرفــی یــک یــا چنــد دامــدار، در یــک 
مرتــع اســت.

  آبشــخور: چــاه هــای کــم عمقــی هســتند کــه از آن، فقــط بــرای شــرب دام اســتفاده مــی 
. د شو

  چــاه مالــداری: بــرای تأمیــن آب مــورد نیــاز دامهــا، در دامنــه ی کوههــا چــاه هایــی حفــر 
مــی کننــد کــه از ایــن گونــه چاههــا هماننــد آرتزیــن و همچــون چشــمه، آب جــاری مــی 

شــود. بــه ایــن چــاه، چــاه مالــداری اطــالق مــی شــود. 

  مالــچ پاشــی: مقصــود، ایجــاد پوشــش هایــی اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از حرکــت 
خــاک، حفــظ درجــه ی حــرارت و رطوبــت خــاک بــه کار مــی رود. 

  حفاظــت و قــرق: عبــارت از انتخــاب و اعــالم مســاحت مناطــق و محــدوده هــای دارای 
فرســایش زیــاد و یــا حســاس بــه فرســایش اســت. 

ــز: بــه پهنــه ای از یــک منطقــه گفتــه مــی شــود کــه تمــام روانــاب ناشــی    حــوزه آبری
ــراه )نقطــه  ــا آب ــه ی ــه یــک رودخان ــر آن بــه طــور طبیعــی ب ــازل ب ــاران یــا ذوب بــرف ن از ب
تمرکــز( جریــان مــی یابــد. اگــر نقطــه تمرکــز در داخــل حــوزه قــرار گرفتــه باشــد، یعنــی 
حــوزه، محیــط کامــاًل مســدودی را تشــکیل دهــد، آن را حــوزه بســته )ماننــد حــوزه دریاچــه 
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ــاب  ــه نحــوی کــه روان ارومیــه( و اگــر نقطــه تمرکــز در انتهــای حــوزه واقــع شــده باشــد ب
ــک  ــه روی ی ــر نقطــه ای ک ــد. ه ــی نامن ــاز م ــارج شــود، آن را حــوزه ب ــد از حــوزه خ بتوان
ــده  ــع ش ــه واق ــه در باالدســت آن نقط ــوزه ای ک ــرای ح ــود، ب ــه ش ــر گرفت ــه در نظ رودخان

اســت، نقطــه تمرکــز بــه حســاب مــی آیــد. 

ــی از  ــای روان ناش ــه آب ه ــه، ک ــوزه رودخان ــی از ح ــی نقاط ــا: تمام ــی آبخیزه   اراض
ــد. ــی نامن ــه م ــز رودخان ــی آبخی ــود، اراض ــی ش ــی م ــه منته ــه رودخان ــی، از آن ب بارندگ

  آبخیــزداری: تمامــی فعالیــت هایــی کــه بــرای احیــا و اصــالح حــوزه آبخیــز انجــام مــی 
گیــرد، آبخیــزداری نامیــده مــی شــود.

بهره برداران کشاورزی برحسب نوع بهره برداری آبان 1393

ماخذ: مرکز آمار ایران. 

بهره برداری های کشاورزی برحسب نوع فعالیت آبان1393
 

ماخذ: مرکز آمار ایران.
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مساحت اراضی کشاورزی بهره برداری های با زمین بر حسب کشت آبی آبان1393 )هکتار(

ماخذ مرکز آمار ایران. 

مساحت اراضی کشاورزی بهره برداری های با زمین بر حسب کشت دیم آبان 1393)هکتار(

ماخذ مرکز آمار ایران. 
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تعداد بهره برداری و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای باز بر حسب نوع محصول و کشت)هکتار(سال 
94

ماخذ مرکز آمار ایران. 

تعداد بهره برداران کشاورزی بر حسب نوع بهره بردار : آبان 1393
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باغداري زراعت  پرورش طیور
خانگی

پرورش دام 
بزرگ

پرورش دام 
کوچک

پرورش 
زنبور عسل

پرورش 
ماهی

کشت 
گلخانه اي

پرورش کرم 
ابریشم

33328

26275

14503
12527

6897

865 59 27 0

 آبان: بهره برداري هاي کشاورزي شهرستان ارومیه بر حسب نوع فعالیت 
1393

اراضی زراعی باغ و قلمستان

52631

494
22244

97573

ب مساحت اراضی کشاورزي بهره برداري هاي با زمین شهرستان ارومیه بر حس
)هکتار( 1393آبان : کشت آبی و دیم 

دیم آبی

گندم جو سایر محصوالت زراعی

۶۲۱۷
۵۷۳

۱۷۲۵۲

۳۶۶۹۹

۲۳۲۳
۶۴۳۶

ت سطح کاشت محصوالت زراعی در فضاي باز بر حسب نوع محصول و نوع کش
)هکتار( 1393آبان : شهرستان ارومیه

آبی دیم
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گندم یونجه جو چغندر قند انواع توتون و 
تنباکو

۹۲۵۹۸

۴۹۴۵۲

۵۴۰۸
۱۴۴۱۷

۹۷

تان مقدار تولید برخی از محصوالت ساالنه و برخی از نباتات صنعتی شهرس
)تن) (1394-1393: (ارومیه

77865
72038

67269

46452 42370
33599 31828 29804

24051 19951
11944 10222 9013

)هزار ریال( 94-1393متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار در سال زراعی 

گوسفند و بره گاو و گوساله بز و بزغاله گاومیش و بچه گاومیش

3640508

341000 325879
9205

)راس( 1393آبان : تعداد انواع دام در روز آمارگیري شهرستان ارومیه 
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اصیل آمیختھ بومی

۷۵۲۹

۹۳۰۵

۱۴۸۳

۶۲۸۹

۷۳۰۵

۳۵۲

)راس( 1392: تعداد گاو و گوساله گاوداري هاي صنعتی فعال شهرستان ارومیه

تعداد گاو و گوسالھ کل گاوداریھا )مولد(تعداد گاو و گوسالھ گاوداری ھای تولید کننده شیر 

گاو گوسفند بز

333310

85090

9586

)تن( 1393آبان : مقدار تولید شیر هر یک از انواع دام در شهرستان ارومیه 
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)خوب(مرتع  )متوسط(مرتع  )فقیر(مرتع  جنگل بیابان

۵۵۰۷۶۷

۱۰۷۲۳۳۱ ۱۰۴۵۰۲۶

۱۰۶۵۸۰ ۶۸۰۰۰

)هکتار) (1394: (مساحت جنگل ها، مراتع و پدیده هاي بیابانی

گاو و گوسالھ گوسفند و بره گاومیش و بچھ گاومیش بز و بزغالھ

۸۷۳۴۹۰۰

۱۵۳۱۵۰۰
۱۱۶۶۲۰۰

۳۲۴۸۰۰

)کیلو گرم( 1394: وزن الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه هاي رسمی استان

تاالب بورآالن ماکو 
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مزارع پرورش ماهی گرمابی مزارع پرورش ماهی سردابی )شاه میگو(مزارع پرورش میگو ه برداشت از منابع طبیعی و نیم
طبیعی

۱۹۲۲

۹۰۰۳

۶۷

۵۷۷۵

)تن( 1394:مقدار تولید آبزي پروري

مارمیشو
گاه 

تفرج
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معـــدن
فصل پنجم
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تعاریف مفاهیم

  معــدن: مجموعــه ی کانســار )ذخیرهــای معدنــی کــه بهــره بــرداری از آن اقتصــادی مــی 
باشــد( و ماشــین آالت و تســهیالتی اســت کــه بــه منظــور اکتشــاف، تجهیــز و بهــره بــرداری 
و کانــه آرایــی از آن کانســار ایجــاد شــده اســت. کانــه آرایــی، بــه تمامــی عملیــات فیزیکــی 
و شــیمیایی کــه بــه منظــور جــدا کــردن قســمتی از مــواد باطلــه از کانــه و یــا تفکیــک کانــه 

هــا از یکدیگــر صــورت مــی گیــرد اطــالق مــی شــود.

  معــدن در حــال بهــره بــرداری: معدنــی اســت کــه دارای مجــوز بهــره بــرداری از وزارت 
صنایــع و معــادن )غیــر از معــادن شــن و ماســه( یــا شــهرداری هــا و فرمانــداری هــا )بــرای 
معــادن شــن و ماســه( مــی باشــد و در ســال آمارگیــری، حداقــل مــدت ۳۰ روز بــه صــورت 
پیوســته یــا ناپیوســته، مجموعــه ای از عملیــات اســتخراج )در پــاره ای از مــوارد همــراه بــا 

کانــه آرایــی(، بــرای بــه دســت آوردن کانــه ی قابــل فــروش در آن انجــام مــی شــود. 

  مدیریــت خصوصــی: مدیریتــی اســت کــه توســط افــراد یــا مؤسســات خصوصــی اعمــال 
مــی شــود. 

  مدیریــت عمومــی: مدیریتــی اســت کــه توســط وزارتخانــه هــا، ســازمان هــای دولتــی، 
نهادهــای انقــالب اســالمی، بانــک هــا و شــهرداری هــا اعمــال مــی شــود. 

  شــاغان: تمامــی افــرادی هســتند کــه در داخــل یــا خــارج معــدن بــه صــورت تمــام وقــت 
یــا پــاره وقــت بــرای معــادن کار مــی کننــد شــاغالن از نظــر وظیفــه ای کــه بــه عهــده دارنــد 

بــه شــاغالن خــط تولیــد )ماهــر و ســاده( و ســایر شــاغالن تفکیــک مــی شــوند.

  شــاغان ماهــر خــط تولیــد: کارکنانــی هســتند کــه بــه اعتبــار دانــش فنــی و تجربــه ای 
کــه کســب کــرده انــد، توانایــی انجــام یــک قســمت از کار فنــی خــط تولیــد را داشــته باشــند، 
ــرکاران و  ــد مهندســان، تکنســین هــای فنــی، اســتادکاران، ســر کارگــران ماهــر، تعمی مانن

رانندگان.

معـدن
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  شــاغان ســاده خــط تولیــد: کارکنانــی هســتند کــه شــغل مــورد تصــدی آنــان در خــط 
تولیــد نیــاز بــه تعلیــم و کســب تجربــه نــدارد، ماننــد کارگــران ســاده، باربــران و بارگیــران. 

  ســایر شــاغان: کارکنانــی هســتند کــه بــه امــور دفتــری، اداری، مالــی و خدماتــی معــادن 
ــت  ــد دخال ــر اســتخراج و تولی ــد و بطــور مســتقیم در ام ــر مرکــزی، اشــتغال دارن ــا دفت و ی

ندارنــد. 
در ارائــه آمــار شــاغالن، توضیــح ایــن نکتــه ضروری اســت کــه در محاســبه، از روش »متوســط 

تعداد شــاغالن در ســال« اســتفاده شــده اســت.

  جبــران خدمــات مــزد و حقــوق بگیــران: عبــارت از مــزد و حقــوق و ســایر پرداخــت 
هــا )پــول، کاال و...( بــه مــزد و حقــوق بگیــران اســت.

  تولیــد مــواد معدنــی: مجمــوع مــواد معدنــی حاصــل از یــک رشــته فعالیــت اســتخراج 
اســت کــه بــه اشــکال گوناگــون قابــل عرضــه بــه بــازار مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت کــه 
ــی کــه از کانســار  ــه همــان صورت ــی ب ــا معــادن، مــواد معدن در بعضــی از رشــته فعالیتهــا ی
اســتخراج مــی شــود، عرضــه مــی گــردد در صورتــی کــه در بعضــی دیگــر از رشــته فعالیــت 
هــا یــا معــادن، مــواد اســتخراج شــده پــس از انجــام عملیــات فیزیکــی یــا شــیمیایی الزم بــه 
ــا افزایــش عیــار مــاده  ــه هــا و ی منظــور جــدا کــردن قســمتی از مــواد باطلــه، تفکیــک کان
ــاً در یــک رشــته فعالیــت، ممکــن اســت چنــد  ــازار عرضــه مــی شــود. ضمن ــه ب ی خــام، ب
مــاده ی معدنــی بــه دســت آیــد، مثــاًل در رشــته فعالیــت اســتخراج ســنگ مــس، مجموعــه 
ی حاصــل از اســتخراج ســنگ مســی، کنســانتره مــس و کنســانتره مولیبــدن تولیــد رشــته 

فعالیــت مذکــور بــه حســاب مــی آیــد.
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ــروش  ــل ف ــات قاب ــده و ارزش ضایع ــتخراج ش ــی اس ــواد معدن ــدات: ارزش م   ارزش تولی
مــواد معدنــی بــه قیمــت تولیــد کننــده، یعنــی قیمــت فــروش بــه مشــتریان در محــل معــدن 

اســت.

ــرات ایجــاد شــده در  ــرمایه ای(: تغیی ــوال س ــرات ام ــذاری )ارزش تغیی ــرمایه گ   س
ارزش امــوال ســرمایه ای )مجمــوع ارزش خریــد یــا تحصیــل و هزینــه ی تعمیــرات اساســی 
امــوال ســرمایه ای منهــای ارزش فــروش یــا انتقــال امــوال ســرمایه ای( طــی دوره ی زمانــی 

معیــن را ســرمایه گــذاری گوینــد.

  ارزش افــزوده: عبــارت اســت از ارزشــی دریافتــی هــا )ســتانده هــا( منهــای ارزش پرداختی 
ــا )داده ها(. ه

ــات  ــی، ضایع ــواد معدن ــدات م ــارت از ارزش تولی ــا(: عب ــتانده ه ــی ها)س   ارزش دریافت
قابــل فــروش مــواد معدنــی، ســاخت و تعمیــر اساســی امــوال ســرمایه ای توســط شــاغالن و 
ســایر دریافتــی هــای معــدن اســت کــه شــامل دریافتــی بابــت کارهــای کنتراتــی، تعمیــرات 
جزیــی ســاختمان و لــوازم تجهیــرات اداری، تعمیــرات جزیــی ماشــین آالت، آزمایشــگاه و ... 

مــی باشــد. 

ــزار و وســایل کار کــم دوام،    ارزش پرداختــی هــا )داده هــا(: عبــارت از ارزش مــواد، اب
ســوخت مصــرف شــده، آب و بــرق خریــداری شــده و ســایر پرداختــی هــا اســت کــه شــامل 
پرداختــی بابــت کارهــای کنتراتــی، تعمیــرات جزیــی ســاختمان و لــوازم و تجهیــزات اداری، 

تعمیــرات جزیــی ماشــین آالت، آزمایشــگاه و... مــی باشــد. 

  شــرکت تعاونــی: شــرکتی متشــکل از اشــخاص حقیقــی بــا حداقــل ۷ عضــو اســت کــه 
ــه وســیله ی اعضــا تأمیــن گــردد و طبــق  ــا حداقــل ۵۱ درصــد از ســرمایه ی آن ب تمــام ی
مقــررات موجــود در قانــون بخــش تعاونــی، بــه ثبــت رســیده باشــد. یــادآور مــی شــود قبــل 
از تعییــن حداقــل اعضــای شــرکتهای تعاونــی براســاس قانــون مذکــور، بعضــی از شــرکتهای 

تعاونــی بــا اعضــای کمتــر از ۷ نفــر تشــکیل شــده انــد. 

ــای اســتخراج،  ــه در زمینه ــی اســت ک ــی: نوعــی شــرکت تعاون ــی معدن ــرکت تعاون   ش
ــت دارد. ــادن فعالی ــواد اســتخراج شــده از مع ــروش م ــرداری و ف ــره ب به

مشخصات عمومی شرکت های تعاونی معدنی فعال شهرستان ارومیه در پایان سال 

ماخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی.
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نفـت و گــاز
فصل ششم
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تعاریف و مفاهیم

  نفــت خــام: نفــت خــام آمیــزه ای پیچیــده از ترکیبــات هیدروکربــوری اســت کــه از مخازن 
ــه  طبیعــی نفــت در زیرزمیــن، در بعضــی از نقــاط دنیــا اســتخراج مــی شــود. نفــت خــام ب
طــور عمــده، متشــکل از ترکیبــات اشــباع و غیراشــباع هیدروکربورهــای آلیفاتیــک و بعضــاً 
ــده ی  ــی تشــکیل دهن ــن کــه دو عنصــر اصل ــدروژن و کرب ــی باشــد. بجــز هی آروماتیــک م
نفــت خــام بــه شــمار مــی رونــد، عناصــر دیگــری ماننــد ازت، اکســیژن، گوگــرد و فلزهایــی 
چــون نیــکل، ســدیم، وانادیــم و آهــن بــه مقــدار کــم در آن وجــود دارنــد. بــه همیــن جهــت، 

نفــت خــام از نظــر ویژگــی هــای فیزیکــی و شــیمیایی بســیار متغیــر اســت.
 

  نفــت ســفید: نفــت ســفید برشــی از نفت خــام و متشــکل از ســه نــوع هیدروکربورپارافینی، 
ــه عنــوان ســوخت گرمایشــی و ســوخت  ــرآورده ب نفتینــی و آروماتیکــی مــی باشــد. ایــن ف
مراکــز حرارتــی بــه کار مــی رود و یکــی از مــواد اصلــی تشــکیل دهنــده ی ســوخت جــت 

اســت.

  نفــت کــوره: نفــت کــوره از بازمانــده ی تقطیــر نفــت خــام در برجهــای تقطیــر پاالیشــگاه 
ــه  ــنگین، ب ــای س ــودن هیدروکربوره ــبب دارا ب ــه س ــرآورده ب ــن ف ــد. ای ــی آی ــت م ــه دس ب
آســانی نمــی ســوزد و یکــی از ســوختهای عمــده ی کشــتی هــا و واحدهــای بــزرگ صنعتــی 

از جملــه نیــروگاه هــای بــرق بــه شــمار مــی رود. 

  نفــت گاز: نفــت گاز فــرآورده ای اســت کــه بعــد از بــرش نفــت ســفید بــه دســت مــی آیــد 
و بــه عنــوان ســوخت ماشــین آالت کشــاورزی و صنعتــی و ســوخت تعــدادی از وســایل نقلیــه 

ی عمومــی و تأسیســات حرارتــی بــه کار مــی رود. 

ــده  ــور عم ــه ط ــای ب ــت از هیدروکربوره ــزه ای اس ــور آمی ــن موت ــور: بنزی ــن موت   بنزی
ــوزی آن،  ــه ی آرام س ــش درج ــرای افزای ــه ب ــاوت ک ــبتهای متف ــا نس ــره ب ــوی و ایزوم حلق

ــود.  ــی ش ــه م ــه آن اضاف ــی ب ــات آل ــی از ترکیب برخ

  ســوخت جــت: بــه عنــوان ســوخت موتورهــای جــت جنگــی و مســافری بــه کار میــرود که 
بــر حســب میــزان امتــزاج نفــت ســفید مرغــوب بــا ســایر فــراورده هــای نفتــی ســبک )نفتــا(، 
بــه صــورت انــواع مختلــف تولیــد مــی شــود و بــا اضافــه کــردن مــواد افزودنــی بــه منظــور 

نفت و گاز
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کاهــش خورندگــی و نقطــه انجمــاد و... تکمیــل مــی گــردد و در اســتانداردهای بیــن المللــی 
بــه نــام Jp4 و ATK  معــروف اســت.

 
  گاز مایــع: گاز مایــع مخلوطــی اســت از پروپــان و بوتــان نرمــال کــه در اثــر شــرایط محیــط 
و مصــرف، نســبت حجمــی ایــن دو مــاده در مخلــوط تغییــر مــی یابــد و در تحــت فشــاری 

حــدود ۱۰۰ تــا ۱۱۰ پونــد بــر اینــچ مربــع، بــه صــورت مایــع درمــی آیــد.

ــا حقوقــی اســت کــه طبــق روش پذیــرش  ــترک گاز: عبــارت از شــخصی حقیقــی ی   مش
ــای  ــه ه ــوق و هزین ــت حق ــر و پرداخ ــورد نظ ــدارک م ــل م ــس از تحوی ــان گاز، پ متقاضی
ــه وی  ــت شــده و شــماره اشــتراک ب ــرش اشــتراک ثب ــر پذی ــه، مشــخصات او در دفت متعلق

ــه باشــد. اختصــاص یافت

  مصــرف کننــده ی گاز: بــه مشــترکانی اطــالق میشــود کــه جریــان گاز آنهــا پــس از طــی 
مراحــل اشــتراک پذیــری، راه انــدازی شــده باشــد.

ــه و  ــال، خطــوط تغذی ــرای ارســال گاز از خطــوط انتق ــه خطوطــی کــه ب ــعاب گاز: ب   انش
شــبکه تــا ایســتگاه اختصاصــی مشــترک نصــب مــی شــود، انشــعاب گاز اطــالق مــی گــردد.

مصرف انواع فرآورده های نفتی : 1394

ماخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، منظقه ارومیه و منطقه میاندوآب. 

تعداد مخازن و جایگاههای فروش مواد سوختی در سال 1394

ماخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، منظقه ارومیه و منطقه میاندوآب. 
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تعداد شهرها و روستاهای گاز رسانی شده، تعداد انشعاب، تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف گاز 
طبیعی شهرستان ارومیه در سال 1394

ماخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، منظقه ارومیه و منطقه میاندوآب.

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴

۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۴

۲۴۶

۳۰۹

۳۵۱

۳۸۵

۴۶۷

تعداد شهرها و روستاهاي گازرسانی شده بر حسب سال 
شهرستان ارومیه

تعداد شھرھای گازرسانی شده تعداد روستاھای گازرسانی شده
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بنزین نفت سفید نفت گاز نفت کوره

701477

675501

810440

328257

759911 617133

1387222

352431

788694 568302

1235173

252589

778613

550496

1148730

96220

ب
کع

ر م
مت

مصرف برخي از فرآورده هاي نفتي

1391 1392 1393 1394
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تعاریف مفاهیم 

  جواز تأسیس )موافقت اصولی(: مجوز اولیه براي ایجاد واحد صنعتی است. 

  پروانــه بهــره بــرداري: مجــوزي اســت کــه واحــد تولیــدي پــس از موفقیــت در تولیــد 
آزمایشــی محصـــول، موفـــق بـــه دریافــت آن مــی شــود و ســپس فعالیــت خــود را آغــاز مــی 

کنــد. 

ــه اي از ســرمایه و  ــه در آن، مجموع ــی اســت ک ــکان مشــخص و ثابت ــی: م   کارگاه صنعت
نیــروي کار بــه منظـــور تولیـــد یــک یــا چنــد محصــول صنعتــی بــه کار گرفتــه شــده اســت.  

وضع مالکیت کارگاه
  عمومــی: منظــور کارگاه هایــی اســت کــه تمـــام یـــا بـــیش از ۵۰ درصـــد ســـرمایه ي آن 
متعلـــق بـــه وزارتخانـــه هـــا، ســازمان هــاي دولتــی، بانــک هــا، نهادهــاي انقــالب اســالمی، 

ــی باشــد.   ــا و ســایر مؤسســات بخــش عموم شــهرداري ه

ــی(: منظــور کارگاه هایــی اســت کــه بــه صــورت شــرکت تعاونــی بــه    خصوصــی )تعاون
ثبــت رســیده و تمــام یـــا بـــیش از ۵۰ درصــد ســهام آن متعلــق بــه اعضــاي تعاونــی باشــد.

  خصوصــی )غیــر تعاونــی(: منظــور کارگاه هایــی اســت کــه تمــام یــا بیــش از۵۰ درصــد 
ســـرمایه ي آن متعلـق بـه افـراد باشد.

نحوه ي مدیریت کارگاه
  عمومــی: نحــوه ي مدیریــت مربــوط بــه تمامــی وزارتخانــه هـــا، ســـازمان هـــاي دولتـــی، 
نهادهـــاي انقـــالب اســـالمی و همچنین مؤسســات عمومی مانند شــهرداري هـــا، شوراهـــاي 
شـــهر و روســـتا، ســـازمان تأمیــن اجتماعــی، بانــک هــا و شــرکت هــاي دولتــی و نیــز تمامی 
دانشگاه ها از جملـــه دانشـــگاه آزاد اســـالمی و تمـــامی مســـاجد و امـامزاده هـــا، عمومی به 

حســاب مــی آیــد.  

صنعـت
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  خصوصــی: منظــور از نحــوه ي مدیریــت بــه صــورت خصوصــی آن اســت کــه کارگاه توســط 
افــراد حقیقــی یــا حقــــوقی بخــش خصوصــی اداره مـــی شــود. نحـــوه ي مدیریــت شــرکت 

هــاي تعاونــی نیــز خصوصــی محســوب مــی شــود.  

  شــاغان )کارکنــان(: تمامــی کارکنانــی کــه در داخــل یــا خــارج کارگاه بــه صــورت تمــام 
وقــت یــا پــاره وقــت، خـــواه بـــا مــزد و حقــوق یــا بــدون مــزد و حقــوق )مالکـــان و شـــرکاي 
فعــال و کـــارکنان فامیلــی بــدون مــزد( بــراي کارگـــاه کـــار مــی کنند، شــاغل محســوب می 

 . ند شو

ــوار: منظــور افــراد ۶ ســاله و بیشــتر خانــوار اســت    شــاغان فعالیتهــاي صنعتــی خان
کــه در تمـــام یـــا قســـمتی از ســال، در محــل ســکونت خانــوار بــه فعالیــت صنعتــی اشــتغال 

داشــته انــد. 
در ارائه آمار شاغالن، توضیح این نکته ضروري اســـت کـــه در محاســـبه، از روش »متوســـط 

تعـــداد شـــاغالن در سال« اســتفاده شده است. 

  جبــران خدمــات مــزد و حقــوق بگیــران: عبــارت از مــزد و حقــوق و ســایر پرداختـــی 
هـــا )پـــول، کـــاال و ...( بـه مـــزد و حقوق بگیران است. 

  مــزد و حقــوق: منظــور، مجمــوع پرداختــی هــاي کارگاه بــه صــورت پــول و یــا کاال بــه 
مــزد  و حقــوق بگیــران اســت. 

  ســایر پرداختــی هــا )پــول، کاال و ...(: ایــن پرداختــی ها شــامل پـــاداش، اضـــافه کـــار، 
هزینـــه ي خـــوراک و پوشـــاک، هزینــه ي ایــاب و ذهــاب، حــق اوالد، حق عائلــه مندي، حق 
ماموریــت، بــدي آب و هــوا، ســهم کارفرمــا از بیمـــه هـــاي اجتماعــی، خواربــار، بلیــط اتوبوس 

و... اســت.   

  جواز تأسیس )موافقت اصولی(: مجوز اولیه براي ایجاد واحد صنعتی است.  

  پروانــه ي بهــره بــرداري: مجــوزي اســت کــه واحــد تولیــدي پــس از موفقیــت در تولیــد 
آزمایشــی محصــول، موفـــق بـــه دریافــت آن مــی شــود و ســپس فعالیــت خــود را آغــاز مــی 

کنــد.  
  ســرمایه گذاري)تغییــرات امــوال ســرمایه اي(: تغییــرات ایجــاد شــده در ارزش امــوال 
سرمایه اي )مجمـــوع ارزش خرید یا تحصیل و هزینـــه ي تعمیـــرات اساســـی امـوال سـرمایه 
اي منهـــاي ارزش فـــروش یـــا انتقـــال امـــوال ســرمایه اي( طــی دوره ي زمانــی معیــن را 

ســرمایه گــذاري گوینــد.  

  امـــوال سرمـــایه اي: تمامــی ماشــین آالت، وســایل، ابــزار و تجهیزاتی هســتند کــه براي 
انجــام فعالیــت هــاي تولیــدي یــا ایجــاد خدمــت بــه کار گرفتــه مــی شــوند و عمــر مفیـــد 
اقتصـــادي آن هـــا معمـــوال از یـــک ســـال بـیش تـــر اســـت . ماشین آالت تولید و تجهیزات 
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نیرو، ابزار و وســـایل کـــار بـــا دوام، لـــوازم و تجهیـــزات اداري، وســـایل نقلیـــه و ساختمان، 
نمونــه هایــی از امــوال ســرمایه اي بــه شــمار مــی آینــد. 

   مــواد خــام و اولیــه، ابــزار، لــوازم و ملزومــات کــم دوام مصــرف شــده: منظـــور از 
مـــواد خـــام و اولیـــه ، مـــوادي اســت کــه بــه منظــور تغییــر شــکل فیزیکی یــا شــیمیایی به 
کارگاه وارد و بــه مصــرف مــی رســد. ایــن مــواد ممکــن اســـت خــام یــا نیمــه ســاخته باشــد 
کــه بــراي مراحــل بعــدي عملیــات تولیــد کاال ) تکمیــل، تغییرشــکل و مونتــاژ ( در کارگـــاه 
بــه کار گرفتــه مــی شــود. منظــور از ابــزار، لـــوازم و ملزومـــات کـــم دوام مصـــرف شـــده، آن 
دســـته از ابـــزار، لـــوازم و ملزوماتــی اســت کــه جهــت انجــام کارهــاي تولیــدي کارگاه به کار 

گرفته می شـــود و عمـــر مفیـــد آن از یـــک ســـال کمتر است. 

   ارزش داده فعالیــت صنعتــی: عبــارت اســت از مجمــوع ارزش مواد خام و اولیـــه، لــــوازم 
بستــــه بنـــدي، ابــــزار و وسایل کــار کـم دوام مصرف شـــده، ارزش سـوخت مصـرف شـده، 
آب و بـــرق خریـــداري شـــده، ارزش مـــواد و قطعــات مصــرف شــده جهــت ســاخت یــا ایجاد 

امــوال ســرمایه اي توســط کارگاه و پرداختــی بابــت خدمــات صنعتــی. 

ــد  ــاي تولی ــوع ارزش کااله ــت از مجم ــارت اس ــی: عب ــت صنعت ــتانده فعالی    ارزش س
شــده، دریـــافتی بابـــت خـــدمات صنعتــی، تغییــرات ارزش موجــودي کاالهــاي در جریــان 
ساخت، ارزش ساخت یا ایجـــاد و تعمیـــر اساســـی امـــوال ســرمایه اي توســط کارگاه، تفاضل 
ارزش فروش از ارزش خریـــد کاالهـــایی کـــه بـــدون تغییـــر شـــکل بـه فـــروش رسیده اند، 

ــات محصــوالت تولیدشــده.  ــاي ارزش ضایع ــه شــده منه ــد و فروخت ــرق و آب تولی ارزش ب
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  ارزش افــزوده فعالیــت صنعتــی: عبــارت اســت از ارزش ســتانده هــا منهــاي ارزش داده 
  . ها

  ارزش تولیــد: عبــارت اســت از ارزش کاالي تولیــد شــده بــه قیمــت تولیدکننــده اســت. 
قیمـــت تولیدکننـــده شـــامل قیمــت کاالي تولیــدي کارگاه بــه اضافــه مالیات غیرمســتقیم و 

عــوارض محصــول منهــاي کمــک هــاي دولــت )یارانــه(.  

  مســاحت تولیــد شــده: منظــور، مســاحت بافتــه شــده در طــی ســال آمــاري مــی باشــد، 
اعــم از ایــن کــه در ســـال مـــذکور تمــام یــا قســمتی از قالــی یــا قالیچه و... را شــامل شــود.

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

  بهره وري نیروي کار: عبارت است از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن. 

ــاختمان،  ــی س ــرات جزئ ــی، تعمی ــاي کنترات ــت از کاره ــارت اس ــی: عب ــات صنعت   خدم
ماشــین آالت، تجهیـــزات اداري و وســایل نقلیــه و نصــب و راه انــدازي کاالهــاي تولیــد شــده. 

  خدمــات غیرصنعتــی: عبــارت اســت از اجــاره ســاختمان و ماشــین آالت،ارتباطات،بیمــه 
هــاي تجارتــی و... 

ــت  ــی باب ــی و پرداخت ــی: دریافت ــات غیرصنعت ــت خدم ــی باب ــی و پرداخت   دریافت
خدمــات غیرصنعتــی عبــارت اســـت از دریافتــی هــا و پرداختــی هــاي کارگاه بابــت خدماتــی 
از قبیل اجـــاره ســـاختمان، اجـاره ماشـــین آالت، ارتباطـــات، مخابرات، حمل و نقل، خدمات 

حسابرســی و حقوقــی و آموزشــی، حــق العمــل کاري و ... 

  عــوارض پرداختــی و مالیــات غیرمســتقیم: عــوارض پرداختی عبارت اســت از تمـــامی 
پرداختـــی هـــاي اجبـــاري کارگاه بــه ســازمانهاي دولتی از قبیــل عوارض شــهرداري، عوارض 

کارگاه، حــق ثبــت و حــق صــدور مجــوز. 
در ایــن سرشــماري منظــور از مالیــات غیرمســتقیم، تمامــی وجوهی اســت کــه تولیدکنندگان 
داخلـــی از خریـــداران کاالهــاي خــود دریافــت و عینــاً بــه حســاب دولــت واریــز مــی کننــد. 
ماننــد مالیــات غیرمســـتقیم از نوشـــابه هـــا، وســـایل نقلیــه موتــوري، ســیگار، خاویــار، نــوار 

ضبــط صــوت و ...  

  شــرکت تعاونــی: شــرکتی متشــکل از اشــخاص حقیقــی بــا حداقــل ۷ عضــو اســت کــه 
تمــام یــا حـــداقل ۵۱ درصـــد از ســرمایه ي آن بــه وســیله ي اعضــاء تأمیــن گــردد و طبــق 
مقــررات موجــود در قانــون بخــش تعاونــی، بـــه ثبـــت رســـیده باشــد. یــادآور مــی شــود قبل 
از تعیین حداقل اعضـــاي شـــرکت هـــاي تعـاونی براسـاس قـانونی مـــذکور، بعضـی از شرکت 

هــاي تعاونــی بــا اعضــاي کمتــر از ۷ نفــر تشــکیل شــده اســت.  
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   شــرکت هــاي تعاونــی صنعتــی: تعاونــی هایــی هســتند کــه بــا بهــره گیــري از ســرمایه 
و نیــروي کـــار و تخصـــص اعضـــا، براســاس موضــوع فعالیت منــدرج در اساســنامه ي اجرایی، 

در رشــته هــاي مختلــف صنعتــی فعالیــت مــی کننــد. 

   شــرکتهاي تعاونــی فــرش دســتباف: تعاونــی هایــی هســتند کــه در زمینــه ي تأمیــن 
و توزیــع مـــواد اولیـــه و تولیـــد انــواع فرش هــاي دســتباف و تولیدات وابســته فعالیــت دارند.  

 
ــع  ــب وض ــر حس ــتان ب ــتر اس ــن و بیش ــر کارک ــی دارای ده نف ــای صنعت ــداد کارگاهه تع

ــال 1393 ــتان: س ــن و شهرس ــات کارک ــت، طبق مالکی

)۱( تعداد کارگاههای صنعتی با ۴۹-۱۰ نفر کارکن لحاظ نشده است.
ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(.

تعداد شاغالن کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تر برحسب شهرستان و طبقات کارکن: 1393

)۱( تعداد کارگاههای صنعتی با ۴۹-۱۰ نفر کارکن لحاظ نشده است.
ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 

ــان  ــتان در پای ــتباف اس ــرش دس ــی و ف ــال صنعت ــی فع ــای تعاون ــرکت ه ــی ش ــخصات عموم مش

ــال1394 س

ماخذ: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی.
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ومیه تعداد کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن وبیشتر شهرستان ار
برحسب وضع مالکیت ،طبقات کارکن 

کل کارگاھھا خصوصی عمومی
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رومیه تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن وبیش تر  شهرستان ا
1393: برحسب طبقات کارکن  
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صنعتی فرش دستباف
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رستان مشخصات عمومی شرکت هاي تعاونی فعال صنعتی وفرش دستباف شه
ارومیه برحسب عضو وتعداد شاغالن 

عضو شاغالن

74شهرک صنعتی
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تعاریف مفاهیم 

  آب تولیدشده: به مجموعه ي آب استحصـــال شـــده از منـــابع آبـــي )زیرزمیني و سطحي( 
نظیــر چــاه هـــا، چشــمه هــا، قنــات هــا، ســدها و آبگیرهــا، آب تولید شــده مــي گویند. 

  ســال آبــي: اول مهــر هــر ســال لغایــت شــهریور مــاه ســال بعــد ســال آبــي نامیــده مــي 
شــود. 

  انشــعاب آب: آن بخــش از لولــه ي فرعـــي آب کـــه مقطـــع آن متناســـب بـــا کنتـــور و 
ــاني  ــت، خــط آبرس ــود و در نهای ــي ش ــه م ــر گرفت ــعاب آب مشــترک در نظ ــت انشـ ظرفیـ
اختصاصــي و یــا شــبکه ي عمومــي توزیــع آب )از محـــل نصــب شــیر انشــعاب( را بــه نقطه ي 
تحویــل )شــیر فلکــه بعــد از کنتور( متصل مـــي نمایـــد، اعـــم از لولـــه و متعلقـــات مربوط تا 

شــیر مذکــور، انشــعاب آب نامیــده مــي شــود.  

ــامي  ــارت از تمـ ــع آب عب ــي توزی ــبکه ي عموم ــع آب: ش ــي توزی ــبکه ي عموم   ش
تأسیســـات و تجهیـــزات توزیـــع آب از قبیــل مخــازن ذخیــره، خطــوط اصلــي و فرعــي توزیع 
آب و همچنیــن تلمبــه خانــه هــاي آب اســت کــه بـــه طـــور کلــي متعلــق بــه شــرکت آب و 

فاضــالب مــي باشــد.  

ــا  ــه ي فرعــي فاضــالب کــه مقطــع آن متناســب ب ــاب: آن بخــش از لول ــعاب فاض   انش
ــراردادي باشــد و فاضــالب مشــترک را از محــل ســیفون )نقطــه ي  ــت ق ــا ظرفی ســیفون ی
تحویــل( بــه خــط اختصاصــي و یــا شــبکه عمومــي جمـــع آوري فاضــالب منتقــل نمایــد، اعم 

از لولــه و متعلقــات مربــوط و ســیفون، انشــعاب فاضــالب نامیــده مــي شــود.

  ظرفیــت نامــي )قــدرت نامــي نصــب شــده(: قــدرت نامــي یــک دســتگاه مولــد بـــرق 
یـــا دســـتگاه تولیـــد نیـــروي محرکــه، از طــرف ســازنده بــر روي پــالک مشــخصات آن براي 
شــرایط معیــن بــه اســب بخــار یــا مــگاوات، نوشـــته شـــده اســت. در ماشــین هــاي کوچــک، 

قــدرت نامــي بــه کیلــووات مشــخص مــي شــود.  

ــب(: عبــارت از بیــش  ــل نص ــدرت در مح ــي )ق ــدرت عمل ــا ق ــي ی ــت عمل    ظرفی
تـــرین تـــوان قابـــل تولیـــد از یـــک مولــد بــرق یــا یــک نیــروگاه بــا احتســاب شــرایط محل 

آب و برق 

76



نصــب )دمــاي محیــط، ارتفــاع محــل نصــب از ســطح دریــا و دیگـــر شــرایط محیطــي( اســت.
  تولیــد ناخالــص )ناویــژه(: عبــارت از مقــدار انــرژي بــرق تولیــد شــده توســط یــک مولــد 
بـــرق یـــا یـــک نیروگـــاه در طــي یــک دوره ي زمانــي معیــن اســت کــه بــر روي ســري هاي 
ــا  ــووات ســاعت ی ــدازه گیـــري و بـــر حســب کیل ــا کمکــي، ان خروجــي مولدهــاي اصلــي ی

مــگاوات ســاعت بیــان مــي شــود.

  تولیـــد خالـص )ویـــژه(: عبــارت از انـــرژي بـــرق اندازه گیري شده در نقطه ي تحویل 
انــرژي بـــه شـــبکه ي انتقــال یــا توزیــع نیــرو اســت. در یــک دوره ي زمانــي معیــن، تولیــد 
خالــص را مـــي تـــوان از تفاضـــل تولیـــد ناخـــالص و مصــرف داخلــي بــراي همــان دوره ي 

ــي، بدســت آورد.   زمان

  ســایر مؤسســات: عبــارت از مؤسســاتي اســت کــه بــراي انجــام امــور خــود بــرق تولیــد 
مــي کننــد و تابــع وزارت نیـــرو نمــي باشــند و عــالوه بــر خــود مصرفــي، مقــداري از بــرق 
تولیدشــده را بــه مؤسســات دیگــر مــي فروشـــند، ماننـــد صـــنایع بــزرگ از قبیــل: ذوب آهن، 

فــوالد مبارکــه، پتروشــیمي، تراکتورســازي تبریــز و مــس سرچشــمه.

  شــبکه ي سراســري: بیــش تــر نقــاط تولیــد و مناطــق مصــرف انــرژي بــرق کشــور کــه 
بــا شــبکه اي از خطــوط انتقــال و ایســتگاه هــاي فشــار قــوي بــه هــم پیوســته اســت، شــبکه 
ي سراســري خوانــده مــي شــود. از طریــق این شـــبکه، امکـــان مبادلــه ي انرژي بیــن مناطق 
زیــر پوشــش وجــود دارد. صــدور برق به خارج از کشــور نیـــز از طریـــق همـــین شـــبکه انجام 

مــي گیــرد.

ــز  ــه اي از مراک ــري: خــارج از شــبکه ي سراســري مجموع ــبکه ي سراس ــارج از ش   خ
تولیــد و مصــرف اســت کــه هـــر چنــد بــه هــم متصــل باشــند، امــا بــا شــبکه ي سراســري 

اتصــال نداشــته باشــند.  

  بــار- تقاضــا: بــار- تقاضــا، عبــارت از تــوان بــرق جــذب شــده در نقطــه اي از شــبکه، در 
یــک زمــان معیــن اســت.

  بیشــترین بــار همزمــان: در یــک سیســتم بــرق کامــاًل بــه هــم پیوســته، حداکثــر بــار 
ــار مناطــق در لحظــه  ــه و ســاالنه عبــارت از مجموعــه ي ب ــه، هفتگــي، ماهان همزمــان روزان
ي حداکثــر بــار سیســتم بــه مــگاوات اســت. در مــواردي کــه سیســتم بــه هــم پیوســته، کل 
ــم  ــه ه ــر شــبکه ب ــار حداکث ــان از مجمــوع ب ــار همزم ــر ب ــد، حداکث کشــور را پوشــش نده
پیوســته و بــار مناطــق مجــزا بــه مــگاوات، بــه طــور همزمــان بــه دســت مــي آیــد. بــا توجــه 
بــه اختــالف ســاعت پیــک در مناطــق مختلــف وابســته بــه یــک سیســتم سراســري بــه هــم 

پیوســته، حداکثــر بــار همزمــان کمتــر از جمــع بــار حداکثــر مناطــق مــي باشــد. 

  بیشــترین بــار ناهمزمــان: عبــارت از مجمــوع بیشــترین بارهــاي مصــرف شــده درمناطق 
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ــاً  ــاي مناطــق، لزوم ــن اســت. بیشــترین باره ــي معی ــک دوره ي زمان ــف کشــور در یـ مختل
همزمــان نیســتند.  

  نیــروگاه: نیــروگاه، عبــارت از محــل اســتقرار مولدهــاي انــرژي بــرق و تجهیــزات وابســته 
اســت.  

  نیــروگاه برق-آبــي: نیروگاهــي اســت کــه در آن از انــرژي پتانســیل آب بــراي بــه حرکــت 
درآوردن توربیــن هــاي مولــد بــرق اســتفاده مــي شــود.  

  نیــروگاه حرارتــي )گرمایشــي(: نیروگاهــي اســت کــه در آن انــرژي شــیمیایي موجــود 
در ســوخت هـــاي جامـــد، مایــع و گاز بــه انــرژي بــرق برگردانــده مــي شــود. نیــروگاه هــاي 

هســته اي، بخــاري، گازي، چرخـــه ي ترکیبـــي و دیزلـــي شــامل ایــن تعریــف مــي شــوند.  

ــرژي حرارتــي ســوخت هــاي مایــع،    نیــروگاه بخــاري: نیروگاهــي اســت کــه در آن از ان
ــرق  ــد ب ــراي تولی ــار، ب ــاي بخ ــن ه ــرف آن در توربی ــار و مص ــد بخ ــراي تولی ــد وگاز ب جام

اســتفاده مــي شــود.

ــیلي گاز و  ــوخت فس ــي س ــرژي حرارت ــه در آن از ان ــت ک ــي اس ــروگاه گازي: نیروگاه   نی
مایــع بــراي تولیــد گـــاز داغ )دود( و مصــرف آن در توربیــن گاز بــراي تولیــد بــرق، اســتفاده 

مــي شــود. 

  نیــروگاه چرخــه ي ترکیبــي: نیروگاهــي اســت کــه در آن عــالوه بـــر انـــرژي الکتریکـــي 
تـــوربین هـــاي گـــازي، از حــرارت موجــود در گازهــاي خروجــي از توربیــن هــاي گازي براي 
تولیــد بخــار از یــک دیـــگ بخـــار بازیـــاب اســـتفاده مــي شــود و بخــار تولیــدي در یــک 

ــرژي الکتریکــي تبدیــل مــي گــردد.   ــه ان ــو ژنراتــور بخــار، ب دســتگاه تورب

ــا مایــع در ســیلندرهاي  ــي: نیروگاهــي اســت کــه در آن از ســوخت گاز ی ــروگاه دیزل   نی
دســتگاه اســتفاده مــي شـــود و انــرژي مکانیکــي حاصلــه توســط ژنراتــور کوپلــه و بــه انــرژي 

الکتریکــي تبدیــل مــي شــود.  

ــي  ــا و مصــارف غیرفن ــي واحده ــع مصــارف داخل ــرق: جم ــرژي ب ــي ان ــرف داخل   مص
نیروگـــاهي، روشـــنایي و غیـــره در طــول یــک دوره ي مشــخص برحســب کیلــووات ســاعت، 

ــرق نیــروگاه مــي باشــد.   ــرژي ب مصــرف داخلــي ان

ــه  ــه شــده ب ــرق فروخت ــرژي ب ــارت از مقــدار ان ــرق: عب ــرژي ب ــرف ان ــا مص ــروش ی   ف
ــراي مصـــارف گوناگــون اســت.   مشــترکان مختلــف ب

  بــازده )راندمــان یــا ضریــب بــار( حرارتــي: باتوجــه بــه ایــن کــه انــرژي حرارتــي یــک 
کیلــووات ســاعت بــرق بــه طـــور ثابــت۸۶۰ کیلوکالــري اســت، بــازده واحدهــا یــا نیروگاههاي 

حرارتــي از طریــق فرمــول زیــر بــه دســت مــي آیــد

78



  خــط نیــروي بــرق: عبــارت از مجموعه ي مدارهاي نصـــب شـــده بـــر روي پایـــه هـــایي 
اســـت کـــه انـــرژي بـــرق تولیدشــده را با ولتاژهــاي متفاوت از یــک نقطه ي تولیــد )نیروگاه( 

یا تبدیل ولتـــاژ )ایســـتگاه (  بـــه نقـــاط مصـــرف منتقل مي کند.  
  

   خط انتقال نیروي بـــرق: خـــط انتقـــال نیـــروي بـــرق، خطـــي اسـت کـه انـــرژي بـرق 
تولیـــد شـــده را بـــا ولتاژهــاي۲۳۰ و ۴۰۰ کیلــو وات از خــود عبــور مــي دهــد.  

  خــط فــوق توزیــع نیــروي بــرق: خــط فــوق توزیــع نیــروي بــرق، خطــي اســت کــه 
انــرژي بـــرق تولیـــد شـــده را بـــا ولتاژهــاي۶۳ و۱۳۲ کیلــووات از خــود عبــور مــي دهــد.  

  مشــترک بــرق: عبــارت از شــخص حقوقــي یــا حقیقــي اســت کــه براســاس آییــن نامــه 
ــوق  ــت حق ــر و پرداخ ــدارک موردنظ ــل م ــس از تحوی ــرق، پ ــرکت ب ــل ش ــورد عم ــاي م ه
ــماره  ــده و ش ــت ش ــتراک ثب ــرش اشـ ــر پذی ــه، مشــخصات او در دفت ــاي متعلق ــه ه و هزین

ــد.   ــه باش ــاص یافت ــه وي اختص ــتراک ب اش

ــه  ــراي ب ــرق ب ــرژي ب ــه در آن از ان ــي اســت ک ــرق: مصرف ــرژي ب ــي ان ــرف خانگ   مص
کار انداختــن وســایل و تجهیــزات متعــارف بــرق و همچنیــن روشــنایي در واحــد مســکوني 

اســتفاده مــي شــود. 

ــات  ــراي خدم ــرق ب ــرژي ب ــه از ان ــت ک ــي اس ــرق: مصرف ــرژي ب ــي ان ــرف عموم   مص
ــود.  ــي ش ــتفاده م ــي اس عموم

ــراي  ــرق بـ ــروي ب ــي اســت کــه در آن از نی ــرق: مصرف ــرژي ب ــاورزي ان ــرف کش    مص
پمپـــاژ آب هـــاي  ســـطحي یـــا تحــت االرضــي یــا پمپاژ مجــدد آب بــراي تولیــد محصوالت 
کشـــاورزي یـــا انجـــام کـــار در فعالیـــت هـــاي کشـــاورزي اســتفاده مي شــود. فعالیت هاي 
کشــاورزي بــه فعالیــت هایــي گفتــه مي شــود کــه در »طبقــه بنــدي بین المللـــي اســـتاندارد 

فعالیــت هــاي اقتصادي-تجدیدنظرســوم« بــه ایــن عنــوان تعریــف شــده انــد.

  مصــرف صنعتــي انــرژي بــرق: مصرفــي اســت کــه در آن از انــرژي بــرق بــراي انجــام 
کـــار در کارگـــاه هـــاي داراي فعالیــت هــاي معدنــي و صنعتــي اســتفاده مــي شــود. فعالیــت 
هــاي معدنــي و صنعتــي بــه فعالیــت هایــي گفتــه مــي شــود کـــه در »طبقــه بنــدي بیــن 
المللــي اســتاندارد فعالیــت هــاي اقتصــادي– تجدیدنظــر ســوم« بــه ایــن عنــوان تعریــف شــده 

انــد. 

  مصــرف تجــاري انــرژي بــرق: مصرفــي اســت کــه از انــرژي بــرق بــراي محــل کســب 
اســتفاده مــي شــود. 
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ــه  ــتان ارومی ــاالنه آن در شهرس ــه س ــدار تخلی ــتان و مق ــی اس ــر زمین ــای زی ــع آب ه مناب
ــب(  ــر مکع ــون مت ــی 94-1393  )میلی ــال آب س

)۱( آمار چاه ها بر اساس پروانه بهره برداری صادر شده ارائه شده است.
ماخذ: شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی. 

ــت  ــاط تح ــری در نق ــک کارب ــه تفکی ــروش آب ب ــم ف ــعاب و حج ــداد انش تع
پوشــش شــرکت آب و فاضــاب شــهر ارومیــه ســال ۱۳94)فقره-متــر مکعــب(

ماخذ: شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی. 

اطالعــات مربــوط  ظرفیــت تامیــن، تولیــد و فــروش و تعــداد انشــعاب آب در نقــاط روســتایی تحــت 
پوشــش شــرکتهای آب و فاضــالب روســتایی

ماخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی. 

اطالعــات مربــوط بــه وضــع موجــود حجــم مخــازن ، طــول شــبکه و طــول خطــوط انتقــال آب در 
نقــاط روســتایی تحــت پوشــش شــرکت هــای آب و فاضــالب روســتایی 

ماخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی 
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طــول شــبکه جمــع آوری و تعــداد انشــعاب فاضــالب در نقــاط شــهری تحــت پوشــش شــرکت آب و 
فاضــالب شــهری 

ماخذ: شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان غربی. 
ظرفیــت مولدهــای نصــب شــده و تولیــد ناخالــص بــرق نیــروگاه هــای تابــع وزارت نیــرو برحســب 

شــرکت هــای بــرق منطقــه ای، صنایــع بــزرگ و بخــش خصوصــی در ســال 1394

ماخذ: شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان غربی. 

تعداد انواع مشترکین برق در سال 1394

)۱( مشترکین عمومی شامل ادارات دولتی، نانوایی ها، مساجد، حمام و... می باشد. 
)۲( سایر شامل مصارف تجاری و معابر می باشد.

ماخذ: شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان غربی. 
تعداد روستاها و خانوارهای روستایی دارای برق و مشخصات تاسیسات برق رسانی به روستاها :1394 

)مگاوات آمپر(

ماخذ شرکت توزیع برق و شرکت مدیریت انتقال برق استان آذربایجان غربی. 

مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف )مگا وات ساعت(

)۱( سایر شامل مصارف تجاری نیز می باشد .
ماخذ : شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی.
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چاه نیمھ عمیق چاه عمیق چشمھ قنات

۴۶۰

۲۶۸

۳۴
۵

ومیه منابع آب هاي زیرزمینی استان و مقدار تخلیه ساالنه آنها شهرستان ار
93-94سال آبی ) : میلیون متر مکعب(

خانگی
90%

آموزش و اماکن مذهبی
1%

آزاد و بنائی
0%

صنعتی
0%

عمومی و دولتی
0% تجاري

9%
سایر

0%

ب السهم حجم فروش آب به تفکیک کاربري در نقاط تحت پوشش شرکت آب و فاض
1394: شهر ارومیه 
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خانگي
39%

صنعتي
24%

کشاورزي
16%

عمومي
10%

روشنایي معابر
2%

سایر
9%

( مگا وات ساعت)سهم مقدار فروش برق در شهرستان ارومیه بر حسب نوع مصرف 
 :1394

خانگی صنعتی کشاورزی عمومی روشنایی معابر سایر

695476

428430

293831

181306

39656

161009

): مگا وات ساعت(مقدار فروش برق در شهرستان ارومیه بر حسب نوع مصرف 
1394

خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر

323303

10629 6731 2036

55414

1394: تعداد انواع مشترکین برق شهرستان ارومیه 
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تعاریف مفاهیم

  ســاختمان: فضایــي محصــور، ثابــت و مســتقل اســت کــه تمــام یــا قســمتي از آن مســقف 
ــه شــرط آن کــه  ــا فعالیــت اقتصــادي ســاخته شــده اســت، ب ــکونت و ی ــراي سـ ــوده و بـ ب

مســاحت زیربنــاي قســمت مســقف آن حداقــل۴ مترمربـــع باشــد.  

  ســاختمان تکمیــل شــده)تمام شــده(: ســاختماني اســت کــه کار ســاخت آن در دوره 
ي مـــورد گـــزارش پایـــان یافتــه و براي اســتفاده آماده باشــد.  

  مســاحت زمیــن: عبــارت از مســاحت قطعــه زمیــن ملکــي اســت کــه ســاختمان در آن 
ایجــاد یــا تجدیــد بنــا شــود.  

  ســطح کل زیربنــاي طبقــات: عبــارت از مجمــوع ســطح زیربنــاي تمامــي طبقـــات اعـــم 
از زیـــرزمین، طبقـــه ي همکــف، نیــم طبقــه، طبقــه ي اول و بقیــه ي طبقــات اســت.  

  هزینــه ي ســاختمان: هزینــه ي ســاختمان، چــه در مرحلــه ي شــروع کــه پیــش بینــي 
مــي شــود و چـــه در مرحلـــه ي تکمیــل کــه رقــم واقعي گزارش مي شـــود، شـــامل هزینـــه 
هـــاي نقشـــه ي ســـاختمان، نظـــارت مهنـــدس، پروانـــه ي ســاختمان، مصالــح ســاختمان، 
وســایل و ابــزار کار، مــزد کارگــر، حــق الزحمــه ي معمــار، هزینـــه ي تأسیســـات حـــرارت 
مرکــزي، روشــنایي، آب و فاضــالب و غیــره مــي باشــد. ارزش زمیــن، در هزینــه ســاختمان 

منظــور نمــي شــود.  

ــک  ــوال ی ــاق و معم ــک ات ــل ی ــر حداق ــي مشــتمل ب ــي: فضای ــکوني معمول ــد مس   واح
آشــپزخانه و یــک توالـــت اســـت کــه تمــام یــا قســمتي از ســاختمان را تشــکیل مــي دهــد 
و داراي ورودي اختصاصــي بـــه خیابـــان، کوچـــه، راه پلـــه یـــا راهــرور مشــترک اســت. در 
سرشــماري عمومــي نفــوس و مســکن بــه واحدهــاي مســکوني بــا تعریــف فــوق الـــذکر کـــه 
از مصالــح ســخت )آجــر، ســیمان، ســنگ، چــوب و ...( ســاخته مــي شــوند، واحــد مســکوني 

ــي اطــالق شــده اســت.   معمول

  اتــاق: فضایــي مســتقل در داخــل واحــد مســکوني اســت کــه حداقــل۴ مترمربــع مســاحت 

ساختمان و مسکن
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و ۲ متـــر ارتفـــاع داشـــته باشــد، آشــپزخانه، حمــام، طویلــه و کاهدانــي بــه هــر صــورت، اتاق 
محســوب نمــي شــود. یــادآور مــي شـــود آشـــپزخانه بـــا مشــخصات مذکــور در سرشــماري 

عمومــي نفــوس و مســکن ۱۳۷۵، اتــاق منظــور شــده اســت. 

ــه ایــن کــه  در سرشــماریهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نیــز هــال، آشــپزخانه، انبــاري و ... مشــروط ب
حدأقــل ۴ متـــر مربـــع مســاحت و ۲ متــر ارتفــاع داشــته باشــد، اتــاق محســوب شــده اســت.   

  ســرمایه گــذاري: عبــارت از تمامــي پرداخــت هایــي اســت کــه بــراي ایجــاد ســاختمان 
در یــک دوره ي معیــن انجـــام مــي شــود، حتــي اگــر ســاختمان در آن دوره تکمیــل نشــده 

باشــد.  

  فعالیــت ســاختماني: تمامــي فعالیــت هایــي اســت کــه در ارتبــاط بــا مراحــل مختلــف 
ایجــاد ســاختمان )پـــي کنـــي، پــي ریــزي، شــناژبندي، برپاکــردن اســکلت بنــا، ســاخت بنــا، 
نصـــب تأسیســـات و  تجهیـــزات، کاشـــي کـــاري، روکـــاري، نقاشي، سیم کشي و...( صورت 
مــي گیــرد، همچنیــن تعمیــرات اساســي و جزئــي در ســاختمان هــاي موجــود )ســـاخت یک 
طبقــه یــا قســمت جدیــد، تعویــض یــا تعمیــر تأسیســـات و تجهیـــزات، تعمیـــر لولـــه هـــاي 
آب، گـــاز و فاضـــالب، لکــه گیــري و ایزوالســیون بــام، تجدیــد نقاشــي و کاغــذ دیواري،تعمیر 

محوطــه و ...(  فعالیــت ســـاختماني محســـوب مــي شــود.  

  ایجــاد بنــاي جدیــد: انجــام فعالیتهــاي مربــوط بــه مراحــل مختلــف ایجــاد ســاختمان 
ماننــد پــي کنــي، پـــي ریـــزي، شــناژ بنــدي، برپــا کــردن اســکلت بنــا و ... مشــروط بــر آن 
کــه بــراي اولیــن بــار در یــک زمیــن صــورت گیــرد، بـــه عنـــوان ایجــاد بنــاي جدیــد در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. 

  تجدیــد بنــا: انجــام فعالیتهــاي مربــوط بــه مراحــل مختلــف ایجــاد ســاختمان، در قطعــه 
زمینــي کـــه قـــباًل بنـــایي در آن وجــود داشــته و بــراي ایجاد ســاختمان جدید تخریب شــده 

اســت، بــه عنــوان فعالیــت ســاختماني تجدیـــد بنـــا مــورد نظــر قــرار گرفته اســت. 

ــوع فعالیــت هــاي ســاختماني کــه در ساختمانهـــاي موجـــود    تعمیــرات اساســي: آن ن
صـــورت گیـــرد و موجـــب افزایــش کارایــي و عمــر بنــا یــا قســمت هــاي خاصــي از آن شــود، 
بــه عنــوان تعمیــرات اساســي منظــور شــده اســـت، ماننـــد افزایــش تعــداد طبقــات واحــد 
مســکوني، اتــاق یــا ســطح زیربنــا، تعویــض ســیم کشــي یــا لوله کشـــي، تعمیـــر و بازســـازي 
حیاط یا محوطه، تعمیر اساســـي یـــا تعـــویض قســـمت هـاي مهـم سیســـتم آب و فاضـالب 

و ســـایر تأسیســـات ســاختماني، نقاشــي مجــدد، روکــش مجــدد بــام و... 

ــي  ــه ویژگ ــي اســت ک ــوع تعمیرات ــي، آن ن ــرات جزئ ــي: منظــور از تعمی ــرات جزئ   تعمی
تعمیـــرات اساســـي را نـــدارد ماننــد لکــه گیــري بــام، رفــع نقایــص کوچــک سیســتم آب و 

ــات و....  ــایر تأسیس ــالب و س فاض
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  خانوار: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم »فصل ۲-جمعیت«. 

  ملکــي زمیــن و بنــا )عرصــه و اعیــان(: خانوارهایــي کــه مالــک زمیــن و بنــاي )عرصــه 
و اعیــان( واحـــد مســـکوني خــود هســتند همچنیــن خانوارهایــي کــه در آپارتمــان متعلــق به 

خــود زندگــي مــي کننــد معمــوالً در عرصــه نیز ســـهیم هســتند. 

  ملکــي بنــا )اعیــان(: چنانچــه خانــواري مالــک بنــاي محــل ســکونت خــود باشــد ولـــي 
صـــاحب زمـــین آن نباشـــد، نحــوه تصــرف، ملکــي بنــا بــه حســاب مــي آید. 

  اســتیجاري: خانوارهایــي کــه محــل ســکونت خــود را اجــاره، رهــن یــا اجــاره همــراه بــا 
پرداخـــت ودیعـــه کـــرده انـــد اعــم از اینکــه بــه صــورت نقدي و یــا غیر نقــدي مــي پردازند، 

نحــوه تصــرف آنهــا اســتیجاري منظــور مــي شــود. 

  در برابــر خدمــت: خانوارهایــي کــه محــل ســکونت خــود را در مقابــل کار یــک یـــا چنـــد 
نفـــر از اعضـــاي خـــانوار تصــرف کــرده انــد حتــي اگــر مبلغــي هم بــه طــور ماهیانــه بپردازند 

در برابــر خدمــت محســوب مــي شــود. 

  رایــگان: خانوارهایــي کــه محــل ســکونت خــود را بــه طــور رایــگان در اختیــار دارد و در 
ازاي اســتفاده از آن، هیــچ گونــه پرداختــي )نقــدي یــا غیرنقــدي( انجــام نمــي دهــد، در ایــن 

گــروه طبقــه بنــدي مــي شــود. 

  نقاط شهري: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم »فصل ۲-جمعیت«. 

  نقاط روستایي: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم »فصل ۲-جمعیت«.

ــاورزي،  ــل ۴- کش ــم »فص ــف و مفاهی ــه تعاری ــد ب ــوع کنی ــي: رج ــرکتهاي تعاون   ش
جنگلــداري و شــیالت«. 

ــي اســت کــه در زمینـــه ي تهیـــه ي  ــکن: نوعــي شــرکت تعاون ــي مس ــرکت تعاون   ش
زمـــین و احـــداث و یـــا خریـــد واحدهــاي مســکوني آمــاده و نیمــه تمــام، به منظور تکمیـــل 
و واگـــذاري آن بـــه اعضـــاي تحـــت پوشـــش، در قالـــب تعاونــي هــاي کارمنــدي، کارگري و 

ــد.  ــه )آزاد( فعالیــت مــي کن متفرق
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پروانــه هــای ســاختمانی صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان برحســب مســاحت زمیــن و زیربنــا 
در نقــاط شــهری )فقره-متــر مربــع(

ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 
پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهری )فقره(

ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 
پروانــه هــای ســاختمانی صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان برحســب نــوع اســکلت ومصالــح 

عمــده در نقــاط شــهری )فقــره(

ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 

پروانــه هــای ســاختمانی صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان برحســب تعــداد طبقــات در نقــاط 
شــهری )فقــره( 

ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 

پروانــه هــای ســاختمانی صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان برحســب وضعیــت قبلــی زمیــن و 
مســاحت آن در نقــاط شــهری )فقره-هزارمتــر مربــع(

ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 

پروانــه هــای ســاختمانی صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان مســکونی برحســب تعــداد واحــد 
مســکونی در نقــاط شــهری

ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 

تعــداد واحدهــای مســکونی تعییــن شــده در پروانــه هــای ســاختمانی صــادر شــده برحســب نــوع 
پروانــه و بخــش متقاضــی در نقــاط شــهری)جدول در صفحــه بعــد(
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ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(. 

ــه- ــتفاده )قطع ــوع اس ــب ن ــازی برحس ــط اداره کل راه و شهرس ــده توس ــذار ش ــای واگ ــن ه زمی
مترمربع(

ماخذ: مرکز آمار ایران )ر.م(.

مساحت زمین  مساحت زیربنا

۲۹
۴۷

۶۸

۴۷
۹۰

۸۵

مساحت زمین و زیربناي پروانه هاي ساختمانی صادر شده 

جمع  مسکونی  مسکونی وکارگاه  بازرگانی  صنعتی ،آموزشی 
وبھداشتی 

سایر 

۱۴
۱۴

۱۲
۵۱

۸۵ ۶۵

۱۰ ۳

 پروانه هاي ساختمانی صادرشده براي احداث ساختمان بر حسب نوع استفاده در نقاط شهري
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جمع  بتون آرمھ  آجر وآھن  اسکلت فلزی  آجر وچوب  بلوک سیمانی  سایر 

۱۴
۱۴

۱۱
۹۹

۱۵
۱

۶۴

۰ ۰

۰

در  پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت ومصالح عمده
نقاط شهري 

جمع  زمین بایر ساختمان تخریبی  باغ یا مزرعھ 

۱۴
۱۴

۱۳
۰۱

۱۰
۹

۴

ي پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان بر حسب وضعیت قبلی زمین  در نقاط شهر
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جمع  یک واحد دو واحد سھ واحد پنج واحد وبیشتر  چھار واحد

۱۲
۵۱

۶۷
۲

۳۷
۴

۷۹ ۷۰ ۵۶

 پروانه هاي ساختمانی صادرشده براي احداث ساختمان بر حسب تعداد واحد مسکونی در نقاط شهري

جمع  خصوصی  دولتی  تعاونی 

۲۶
۵۰

۲۶
۴۳

۶ ۱
ی در پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان بر حسب نوع پروانه وبخش متقاض

نقاط شهري 
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چشم اندازی از شهر ارومیه

احداث واحد مسکونی  احداث واحد غیر مسکونی 

32
3

13

زمین هاي واگذارشده توسط اداره کل راه وشهرسازي برحسب قطعه
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تعاریف مفاهیم 

  کارگاه بازرگانــي: مــکان، قســمتي از مــکان یــا تعــدادي مــکان مشــخص اســت کــه در آن 
مجموعـــه اي از عوامـــل تولیــد زیــر نظــر مدیریــت و حســابداري واحــد، بــه فعالیــت خریــد و 

فــروش کاالهــا )عمده و خـــرده ( و انجـــام خـــدمات وابســته بــه آن اشــتغال دارد. 
کارگاه هــاي تعمیــر وســایل نقلیــه، تعمیــر وســایل و کاالهــاي شــخصي و خانگــي و تهیــه و 
ارائــه غـــذا و نوشـــیدني، ارائــه خدمــات و تســهیالت بــراي اقامــت کوتــاه مــدت مســافران، به 

عنــوان کارگاه هــاي بازرگانــي شــناخته شــده انــد.  

  عمــده فروشــي: عمــده فروشــي عبــارت از فــروش مجــدد )فــروش بــدون تغییــر شــکل( 
کاالهــاي نــو یـــا مســـتعمل به خــرده فروشــان، مصــرف کننــدگان صنعتــي و تجــاري، ادارات 
و ســایر عمــده فروشــان یــا کســاني اســت کــه بــه عنــوان عامــالن یــا دالالن خریــد و فــروش 

مــال التجــاره بــراي ایــن گونــه اشــخاص یــا شــرکت هــا عمــل مــي کننــد.  

  خــرده فروشــي: خــرده فروشــي عبــارت از فــروش مجــدد )فــروش بــدون تغییــر شــکل( 
کاالهــاي نــو یـــا مســـتعمل بــه عمــوم مــردم بــراي مصــرف شــخصي یــا اســتفاده ي خانــوار 
اســت کــه از طریــق مغــازه هــا، فروشــگاههاي زنجیــره اي، دکــه هــا، دســتفروش هــا و دوره 

گردهــا، تعاونــي هــاي مصــرف، ســالن هــاي حــراج و غیــره انجــام مــي شــود.  

  کارکنان )شاغان(: رجوع کنید به تعاریف و مفاهیم »فصل ۷ - صنعت« 

  معامــات بــا حــق اســترداد: هــر عقــدي کــه موضــوع آن مــال غیــر منقولــي باشــد کــه 
بـــه عنـــوان وثیقـــه دیـــن یـــا حســن انجــام تعهــد، در اختیار بســتانکار قرار داده شـــود تـــا 
تحـــت شـــرایط قـــانوني، درصـورت امتنـــاع مـــدیون از پرداخت دین، از محل آن وثیقه طلب 

خــود را تأمیــن کنــد، معاملــه بــا حــق اســترداد نامیــده مــي شــود. 

  ذمه: حقي است که شخص، به عهده دیگري دارد. 

ــه موجــب آن مســتأجر مالــک منافــع عیــن مســتأجره مــي  ــاره: عقــدي اســت کــه ب   اج
شــود. اجــاره دهنــده را مـــوجر و اجــاره کننــده را مســتأجر و مــورد اجــاره را عیــن مســتأجره 

گوینــد.  
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  شــرکت تعاونــي: رجــوع کنیــد بــه تعاریــف و مفاهیــم »فصــل ۴ کشــاورزي، جنگلــداري 
و شــیالت«. 

انــواع شــرکت  تعاونــي کــه در بخــش هــاي مختلــف بــه فعالیــت اشــتغال دارنــد، بــه شــرح 
زیــر اســت. 

۱-شــرکت تعاونــي خدماتــي: ایــن شــرکت هــاي تعاونــي بــا اســتفاده از ســرمایه، نیــروي 
کار، مهـــارت و تخصـــص اعضــاي تعاونــي، بــه منظــور ارائــه خدمــات در یکــي از رشــته هــاي 
خـــدماتي بـــر حســـب طبقـــه بنـــدي فعالیـــت هـــاي اقتصادي )ISIC( تشکیل و ثبت مي 

گــردد. 
۲-شــرکت تعاونــي تأمیــن کننــده ي نیــاز تولیدکننــدگان: ایــن نــوع شـــرکت هـــاي 
تعـــاوني در امـــر تهیـــه و تأمیــن مــواد اولیــه، وســایل تولیــد، ابــزار و ماشــین آالت و دیگــر 
نیازمنــدي هاي اعضاي تعـــاوني کـــه تولیـــد کننـــده ي انواع محصــوالت مي باشــند، فعالیت 

دارد.  
۳-شــرکت تعاونــي تأمیــن کننــده ي نیــاز مصــر ف کننــدگان: ایــن نــوع شــرکت 
هـــاي تعـــاوني در امـــر تهیـــه و تأمیــن انــواع کاال و لــوازم مصرفي مــورد نیاز اعضــاي تعاوني 
از داخــل و خــارج کشــور در چارچــوب مصالــح عمومــي و کاهــش قیمــت هــا و هزینــه هــا، 
فعالیت دارند و شامل شرکت هـــاي تعـــاوني مصـــرف کارمنـــدي، مصـرف کـــارگري، مصرف 

محلــي، مصــرف آزاد، مرزنشــینان و صنــوف توزیعــي مــي باشــند.  

ــرداري رســیده و داراي  ــه بهــره ب ــي اســت کــه ب ــال: شــرکت تعاون ــي فع ــرکت تعاون ش
عملکــرد مـــالي ســـالیانه مـــي باشــد و بــه نحــوي تولیــد داشــته، یــا ارائــه خدمــات نمایــد. 

اتحادیــه تعاونــي: اتحادیــه  تعاونــي مجموعــه اي اســت با عضـــویت حـــداقل ۷ شـــرکت و 
تعـــاوني کـــه موضـــوع فعالیــت آنهــا یکســان باشــد و براســاس قانــون بخــش تعاوني تشــکیل 

و ثبــت شــود.  

ذخایــر قانونــي اتحادیــه تعاونــي روســتایي: ســاالنه۲۰ درصــد از درآمد شـــرکت هـــا و 
اتحادیـــه هـــاي تعـــاوني روســتایي، بــه نــام ذخیــره ي قانونــي غیرقابــل تقســیم، منظــور مي 

شــود.  

واردات: واردات شــامل تمامــي کاالهایــي اســت کــه بــه طــور مســتقیم بــراي مصــرف قطعــي 
یـــا تغییـــر شـــکل بـــه منظــور صدور یــا مصرف قطعــي، بــه کشــور وارد و از گمرکات کشــور 
ترخیــص مــي شـــود. بـــه عبـــارت دیگـــر واردات عبارت اســت از خریــد، معامله تهاتــري و یا 
اهــداي کاال و خدمــات یــک کشــور از کشــورهاي دیگـــر، پـــس از انجـــام تشــریفات گمرکــي 
و رعایــت ســایر مقــررات کاالهایــي در جــداول آمــار واردات کشــور منظــور مــي شـــوند کـــه 
نحـــوه ي ورود آنها مبتني بر یکي از شیوه هاي: بـــا انتقـــال ارز از طریـــق سیســـتم بـــانکي، 
واردات در مقابـــل صـــادرات، مبــادالت مــرزي، پایاپــاي قــراردادي، بدون انتقــال ارز، پیله وري 
و واردات از طریــق بازارچــه هـــاي مشـــترک مـــرزي باشــد. واردات نامبــرده زیــر جــزء آمــار 
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واردات منظــور نشــده انــد.
الــف( کاالهایــي کــه مشــمول معافیــت هــاي قانونــي سیاســي منــدرج در مــاده ۳۷ قانــون 

امــور گمرکــي مصــوب ســـي ام خــرداد مــاه ۱۳۵۰ مــي باشــند. 
ــاژ و واردات  ــي، کابوت  ب(کاالهــاي ترانزیــت خارجــي، صادراتــي برگشــتي )مرجوعــي(، انتقال

موقــت. 
ــود  ــي و س ــوق گمرک ــت حق ــمول پرداخ ــه مش ــتعمل ک ــخصي مس ــوازم ش ــباب و ل  ج(اس

ــد.  ــي نباش بازرگان
 د(سوخت و روغن و وسایل نقلیه زمیني و هوایي. 

ــاده ۳۷  ــد ۶ م ــوع بن ــان موض ــا خارجی ــارج ی ــم خ ــان مقی ــتعمل ایرانی ــه مس ــوازم خان ه( ل
قانــون امــور گمرکــي کــه بـــا پتــه ترخیــص مــي شــود.

و( کاالهاي اهدایي به سازمانها و مراکزي که مشمول معافیت گمرکي مي باشند. 
ز( کاالهاي همراه مسافر موضوع ماده ۳۱ قانون. 

  صــادرات: صــادرات شــامل صــدور قطعــي تمامــي کاالهایــي اســت کــه در داخــل کشــور 
تولیــد شــده و یــا بــه صـــورت مــواد اولیــه و یــا کاالهــاي نیمــه ســاخته یــا قطعــات جداگانــه 
ــه طــور قطعــي صــادر شــده  ــاژ، بـ ــا مونتـ ــر شــکل ی ــه کشــور وارد شــده و پــس از تغیی ب
باشــند. بــه عبــارت دیگــر صــادرات عبــارت اســت از فــروش، معاملــه تهاتــري و یــا اعطــاي 
کاال و خدمــات یــک کشــور بــه کشــورهاي دیگــر، پــس از انجــام تشــریفات گمرکي و رعایـــت 
ســـایر مقـــررات. کاالهـــایي در جــداول آمــار صــادرات کشــور منظــور مي شــوند کــه نحوه ي 
صــدور آنهــا مبتنــي بــر یکــي از شــیوه هــاي: بــا انتقــال ارز از طریــق سیســتم بانکي، صــادرات 
ــه وري و صــادرات از  ــراردادي، پیل ــاي ق ــرزي، پایاپ ــادالت م ــه منظــور واردات، مب ــي ب قطع
طریــق  بازارچــه هــاي مشــترک مــرزي باشــد. صــادرات نامبــرده زیــر، جــزو آمــار صــادرات 

منظــور نشــده انــد. 
الف( صادرات موقت

ب( کابوتاژ 
ج( سوخت و روغن وسایل نقلیه زمیني و هوایي
د( کاالهاي همراه مسافر موضوع ماده ۳۲ قانون 

ــد و توســط شــرکت  ضمنــاً صــادرات مــوارد زیــر در صــادرات غیرنفتــي منظــور نمــي گردن
ملــي نفــت و شـــرکت ملـــي گاز ایــران صــادر و تابــع مقــررات خــاص خــود مــي باشــد: 

الف( نفت خام
ب( گاز طبیعي

ج( نفت کوره
د( نفت سفید

هـ( نفت گاز )گازوئیل( و میعان هاي گازي 
طبقــه بنــدي آمــاري کاالهــا تــا ســال ۱۳۷۴، بــر مبناي ردیفهـــا و تعـــاریف منـــدرج تعرفـــه 
گمرکـــي بروکســـل مصــوب ســیام خــرداد مــاه ۱۳۵۰ مــي باشــد کــه طبــق مقــررات عمومي 
صــادرات و واردات، تقســـیماتي فرعـــي در آن بــه عمــل آمــده اســت. از ســال ۱۳۷۵، طبقــه 
بنــدي بیــن المللــي جدیــد کــه نظــام هماهنــگ توصـــیف و کدگـــذاري کـــاال نامیــده مــي 
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ــه  ــي شــده اســت کــه شــامل بیســت و یــک قســمت ب ــن طبقــه بنــدي قبل شــود، جایگزی
شــرح زیــر مــي باشــد: 

قســمت اول: حیوانــات زنــده و محصــوالت حیوانــي ماننــد گوشــت، شـــیر، تخـــم پرنـــدگان، 
عســـل، آبزیـــان فاقـــد ستون فقرات. 

قســمت دوم: محصــوالت نباتــي ماننــد میــوه هاي خوراکي، ســبزیها، چاي، بـــذر میـــوه هـــا، 
نباتـــات صـنعتي یـا دارویي. 

قســمت ســوم: چربــي هــا و روغنهــاي حیوانــي یــا نباتــي و فــرآورده هــاي حاصــل از تفکیک 
آنهــا، مــوم هــاي حیوانــي یــا نباتي. 

قســمت چهــارم: محصــوالت صنایــع غذایــي، نوشــابه هــا، آبگونــه هــاي الکلــي و ســرکه هـــا، 
توتـــون و تنبـــاکو، قنـــد و شــکر و شــیریني، غالت و بدل ســاخته آنها.  

قســمت پنجــم: محصــوالت معدنــي ماننــد نمــک، خــاک و گــچ، آهــک و ســیمان، ســنگ 
فلــز، ســوختهاي معـــدني، روغنهــاي معدنــي و محصــوالت حاصــل از تقطیــر آنهــا. 

قســمت ششــم: محصــوالت صنایــع شــیمیایي یــا صـــنایع وابســـته بـــه آن ماننـــد کودهـــا، 
ــواد منفجــره.  ــا، م ــم ه ــا و آنزی ــا، چســب ه ــون ه ــي و عکاســي، صاب ــوالت دارویـ محصـ

قســمت هفتــم: مــواد پالســتیکي و اشــیاي ســاخته شــده از آن، کائوچــو و اشــیاي ســاخته 
شــده از کائوچــو.  

قســمت هشــتم: پوســت، چــرم، پوســت هــاي نــرم و اشــیاي ســاخته شــده از ایـــن مـــواد، 
مصـــنوعات  زیـــن و بـــرگ ســازي، لــوازم ســفر، کیــف هــاي دســتي و اشــیاي ســاخته شــده 

از روده. 
قســمت نهــم: چــوب، زغــال چــوب و اشــیاي چوبــي، چــوب پنبــه و اشــیاي چــوب پنبــه اي، 

مصـنوعات حصـیربافي و سبدبافي. 
ــوالت  ــایر محص ــاب و س ــلولزي، کت ــاف س ــواد الی ــایر م ــا س ــوب ی ــر چ ــمت دهم:خمی قس

ــا مقــوا و اشــیاي ســاخته شــده از آن.   صنعــت چــاپ، آخـــال خـــرده ریــز کاغــذ ی
قسمت یازدهم: مواد نساجي و مصنوعات آن مانند پشم، ابریشم، فرش و لباس. 

قســمت دوازدهــم: کفــش، کاله، چتــر، عصــا، شــالق و تازیانــه تعلیمــي و اجــزاي آن، اشــیاي 
ســـاخته شـــده از پـــر، گلهاي مصنوعي و موي انســان. 

قســمت ســیزدهم: مصنوعــات از ســنگ، گــچ، ســیمان، پنبــه نســوز، میــکا و مــواد هماننـــد، 
محصـــوالت ســـرامیک، شیشــه و مصنوعات شیشه. 

ــا ســنگهاي نیمــه  ــا ی ــرورده، ســنگهاي گرانبه ــا پ ــد طبیعــي ی ــم: مرواری ــمت چهارده قس
ــا.  گرانبه

قسمت پانزدهم: فلزات معمولي مانند چدن، مس، قلع و آلومینیوم و مصنوعات آنها. 
قســمت شــانزدهم: ماشــین آالت و وســایل مکانیکــي، ادوات برقــي و اجــزاء و قطعــات آن، 
رآکتورهـــاي هســـته اي، دســتگاه هــاي ضبــط و پخــش صوت، دســتگاه هاي ضبط و پخـــش 

صـــوت و تصـویر تلویزیـــون، اجـزاء و قطعـات و متفرقات.  
قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمیني، هوایي، آبي و تجهیزات مربوط به آن. 

قســمت هجدهم: آالت و دســتگاه هاي اپتیـــک و عکاســـي و ســـینماتوگرافي و ســـنجش و 
آزمـــایش و دقـــت ســنجي، آالت و دســتگاههاي طبــي و جراحــي، اشــیاي صنعــت ســاعت 

ســازي، آالت موســـیقي و اجـــزاء و قطعـــات و متفرعات آن.  
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قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات و اجزاء و قطعات آنها. 
ــنایي،  ــایل روش ــل، وس ــواع مب ــد ان ــون مانن ــات گوناگ ــا و مصنوع ــتم: کااله ــمت بیس قس

ــي.  ــوازم ورزش ــازي و ل ــباب ب اس
قســمت بیســت و یکــم: اشــیاي هنــري، اشــیاي کلکســیون و عتیقــه، انــواع ماشــین آالت 

و خودروهــا. 

  ارزش کاال: ارزش کاال در واردات بــر اســاس ارزش ســیف )CIF( یعنــي قیمـــت کـــاال بـــه 
اضـــافه ي هزینـــه ي بیمــه و حمــل آن تــا مقصــد تعییــن مــي شــود و در صــادرات عبــارت 
از ارزش هــاي تعیـــین شـــده از طـــرف کمیســـیون نــرخ گذاري مرکز توســعه صادرات اســت 
کــه بــر مبنــاي ارزش فــوب )FOB( یعنــي قیمــت کاال در نقطــه بـــارگیري و تحویــل روي 

کشــتي تعییــن مــي گــردد.  

  کارگاه صــرف غــذا و نوشــیدني: مــکان مشــخص و ثابتي اســت کــه در آن، مجموعـــه اي 
از ســـرمایه و  نیـــروي کار بــه منظــور تهیــه ي غــذا و نوشــیدني به کار گرفته شــده اســت.  

ــه در آن  ــکان مشــخص اســت ک ــدادي م ــا تع ــکان ی ــا قســمتي از م ــکان ی ــگاه: م   اقامت
مجموعــه اي از عوامـــل تولیـــد زیــر نظــر مدیریــت و حســابداري واحــد بــه فعالیــت پذیــرش 
مســافر یــا مهمان براي اقامت موقـــت و ارائـــه خـــدمات و تســهیالت اشــتغال دارنــد. اقامتگاه 
هایــي کــه عمــوم مــردم از آنهــا اســتفاده کننــد »اقامتگـــاه همگـــاني« و اقامتگـــاه هایــي کــه 
اســتفاده از آنهــا محــدود بــه اعضــاي اداره کل بخصوصــي مــي باشــد »اقامتــگاه اختصاصــي« 
نامیـــده  مـــي شــود. اقامتــگاه دوم خانــوار اعــم از آپارتمــان و ویالهاي شخصـــي کـــه مـــورد 
اســـتفاد ه خـــانوار و اعضـــاي فامیـــل و دوســتان آنهــا قــرار مــي گیــرد، بــا وجــود اینکه جزء 
ظرفیــت هــاي گردشــگري محســوب مــي شــود، ولــي جــزء اقامتــگاه هــا بــه حســاب نمــي 

آینــد. 

  درجــه ي اقامتــگاه: اقامتــگاه بــر حســب وضعیــت ســاختماني، تأسیســاتي و تجهیزاتــي و 
کیفیـــت خـــدماتي کـــه عرضــه مــي کننــد و براســاس مقررات خــاص هــر گــروه از آن ها، به 
۶ گــروه: لوکــس یـــا ۵ ســـتاره، ۴ســـتاره، ۳ســـتاره، ۲ســتاره، ۱ســتاره، ممتــاز و گروهــي بــه 

صــورت بــدون ســتاره درجــه بنــدي شــده )درجــه ۱، ۲ و ... ( تفکیــک مــي شــوند.

  تعــداد اتــاق و تخــت: بــه جمــع کل اتــاق هــا یــا تخــت هایــي کــه در مــدت معیــن در 
هـــر اقامــت گـــاه ، بـــراي اســـتفاده مســافران آمــاده ي بهره بــرداري باشــد، بر حســب مورد، 

تعداد اتاق و تعـــداد تخـــت  و یـــا ظرفیـــت اقامتگـــاه  اطـــالق مي شود.  
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مشخصات عمومی شرکت های تعاونی فعال استان » تامین نیاز تولید کنندگان«، »تامین نیاز مصرف کنندگان« 
و» تامین نیاز صنوف خدماتی« در پایان سال 94

ماخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی. 

مشخصات عمومی شرکت های تعاونی روستایی در پایان سال 94

ماخذ: اداره کل تعاون روستایی استان آذربایجان غربی. 

مشخصات عمومی اتحادیه های تعاونی روستایی در پایان سال 94

ماخذ: اداره کل تعاون روستایی استان آذربایجان غربی.

تعداد اقامتگاه 

)۱( شامل مجتمع جهانگردی ، اردوگاه جهانگردی ، پالژ و متل می باشد.
ماخذ: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجانه غربی 
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تامین نیاز تولید کنندگان تامین نیاز مصرف کنندگان تامین نیاز صنوف خدماتی

۱۳۱۷

۶۴۴۴۳

۳۴

1394شرکت هاي تعاونی فعال استان بر حسب تعداد عضو در پایان سال 

تامین نیاز تولید کنندگان تامین نیاز مصرف کنندگان تامین نیاز صنوف خدماتی

۲۸

۲۰۵

۶

1394شرکت هاي تعاونی فعال استان بر حسب تعداد شاغالن در پایان سال 

تامین نیاز تولید کنندگان تامین نیاز مصرف کنندگان تامین نیاز صنوف خدماتی

۹

۴۵

۲

1394شرکت هاي تعاونی فعال استان بر حسب تعداد شرکت در پایان سال 
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تامین نیاز تولید کنندگان تامین نیاز مصرف کنندگان تامین نیاز صنوف خدماتی

۸۶۵۳

۹۳۱۱۶

۵۴۳

)میلیون ریال( 1394شرکت هاي تعاونی فعال استان بر حسب سرمایه در پایان سال 

ستاره ۵هتل  ستاره ۴هتل  ستاره ۳هتل   ۲و  ۱هتل 
ستاره

مهانپذیر هتل آپارتمان مجتمع اقامتي

۱
۲ ۲

۱۴
۱۳

۲ ۲

1394: تعداد اقامتگاه هاي عمومی شهرستان ارومیه 
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حمل و نقل،انبارداری 
و ارتباطات
فصل یازدهم
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تعاریف مفاهیم 

ــوده و  ــزا ب ــر مج ــال از یکدیگ ــت آن کام ــت و برگش ــر رف ــه معب ــت ک ــی اس   آزاد راه: راه
فاقــد تقاطــع هــاي همســـطح اســـت و ورود بــه آن و خــروج از آن منحصــراً در نقــاط معین و 

محــدودي میســر مــی باشــد.

ــا چهــار خــط کــه مســیر    بزرگــراه )راه اصلــی چهــار خطــه(: راهــی اســت حداقــل ب
رفــت و برگشــت آن طبـــق نقشـــه ومشــخصات، بــراي راه اصلــی طراحــی شــده، بــه طــور 

فیزیکــی از یکدیگــر مجــزا و تقاطــع هــاي آن مــی توانــد بــه صـــورت هـــم ســطح باشــد. 

  راه اصلــی )معمولــی(: راهــی کــه طبــق نقشــه و مشــخصات مــورد قبــول بــراي راه اصلــی 
طراحــی شـــده باشـــد. عـــرض آســفالت ایــن راه۷/۳۰ متــر و عــرض شــانه هــاي آن ۸۵/۱×۲ 

تــا۲×۲ مــی باشــد. 

  راه اصلــی عریــض: راهــی کــه مشــخصات آن هماننــد راه اصلــی معمولــی اســت، بــا ایــن 
تفاوت کـــه عـــرض شـــانه هـــاي آن بــه جــاي ۸۵/۱×۲ متــر، ۸۵/۲×۲ تا ۳×۲ متر باشــد.  

  راه فرعــی درجــه ي یــک )معمولــی(: راه فرعــی درجــه ي یــک، راهـــی اســـت کـــه 
عـــرض آن ۸ متـــر و معمـــوال درعــرض ۵/۶ متــر آســفالت مــی باشــد.  

  راه فرعــی عریــض: راهــی بــا مشــخصات راه فرعــی درجــه ي یــک اســت، بــا ایــن تفــاوت 
کــه عــرض آن ۹ متـــر شـــامل۷ متــر آســفالت و ۱×۲  متــر شــانه می باشــد.  

  راه روســتایی: بــه راهــی اطــالق مــی شــود کــه ارتبــاط مراکــز تولیــد روســتایی و اتصــال 
آن بــه راههـــاي فرعـــی و اصـــلی کشــور را برقــرار کنــد. ایــن گونه راه هــا، ارتباط روســتاهاي 

مختلف یک دهســتان و یا مراکـــز دهســـتان هـــا بـــا یکـــدیگر را برقرار می ســازد.

  فــرودگاه: هــر نــوع ســاختمان، تأسیســات و تجهیــزات روي خشــکی یــا آب کـــه تمـــام 
یـــا قســـمتی از آن بـــه منظـــور ورود، خــروج و تــردد هواپیمــا مــورد اســتفاده واقــع شــود را 

ــد.  ــرودگاه گوین ف

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
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  پــرواز: حرکــت یــک هواپیمــا از یــک فــرودگاه بــه فــرودگاه دیگــر کــه تحــت یــک شــماره 
بــوده و مــی توانــد شــامل یـــک یـــاچند مرحله باشــد. 

  پــرواز داخلــی: پــرواز متعلــق بــه شــرکت هواپیمایــی داخلــی اســت کــه مبـــدأ و مقصـــد 
پـــرواز فـــوق در داخـــل کشـــور باشــد حتــی اگــر در مســیر پــرواز مرزهــاي کشــور را قطــع 

کنــد. 

  مســافر هوایــی: مســافر هوایــی، فــردي )بجــز خلبــان و خدمــه پــرواز( کــه بــا هواپیمــا 
ســفر کنــد.  

  مســافر هوایــی داخلــی: مســافر هوایــی اســت کــه مبــدأ و مقصــد پـــرواز آن داخـــل 
کشـــور باشـــد، حتـــی اگـــر مســـیرپرواز، مرزهــاي کشــور را قطــع کند.  

  بــار هوایــی: بارهــاي بارنامــه اي بــه جــز بــار همــراه مســافر اســت کــه توســط هواپیمــا 
جابــه جــا مــی شــود.  

  شــرکت تعـــاونی: رجـــوع کنیــد بــه تعـــارف مفـاهـــیم »فصــل۴- کشــاورزي، جنگلداري 
و شــیالت«. 

  شــرکت تعاونــی حمــل و نقــل: ایــن شــرکت هــا در زمینــه ي حمــل و نقــل کاال، مســافر 
،تهیـــه و تـــأمین لـوازم یـــدکی وسایل نقلیه و رفع نیازهاي فنـی و حرفـــه اي اعضـا فعالیـت 
دارنـــد و شـــامل شـــرکت هـــاي مســـافربري و دارنـــدگان کامیــون، مینــی بــوس، اتوبــوس، 
ســواري کرایه، تاکســی، وانت بار و همچنین شــرکت هاي حمـــل و نقـــل دریـــایی و هـــوایی 
مــی باشــند کــه بــر اســاس قانــون بخــش تعاونــی بــا عضویــت اشــخاص حقیقــی و حقـــوقی 

غیردولتـی تشـــکیل و ثبـت مـی شوند.  

ــه  ــا چنــد فعالیــت اقتصــادي ب   کارگاه: مــکان ثابــت و مشــخصی اســت کــه در آن یــک ی
طــور منظــم و مســتمر، زیــر نظـــریک مدیریــت و حســابداري واحــد انجــام مــی شــود.  

   فعالیــت اصلــی کارگاه: فعالیتی اســت که بیشتـــرین امکانـــات، تأسیســـات و تجهیـــزات 
کارگـــاه، بـــراي انجـــام آن پیــش بینــی و معمــوال بیشــترین درآمــد کارگاه از آن حاصــل می 

شــود.  

ــت  ــراي انجــام فعالی ــا قســمتی از آن ب ــام ی ــه تم ــا محوطــه اي اســت ک ــکان ی ــار: م   انب
انبــارداري بــه عنـــوان فعالیـــت اصـــلی نگهــداري و ذخیــره ســازي کاال اختصاص یافته اســت 
و خدمات انبارداري را به عمـــوم عرضـــه مـــی کنـــد )خـــواه تولیـــدخدمت براي خود داشته 
یا نداشــته باشــد(. انبارها برحســب نوع ساختمان )ســـرباز، سرپوشـــیده و...( نـــوع بهـــره وري 
)اختصاصــی و عمومــی(، نــوع تجهیــزات مکانیــزه، ســردخانه، ســیلو، انبــار غلــه، مخـــزن و...( 

و ســـایر ویژگـیهـــا تقســـیم بندي می شــوند. 
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  ســردخانه: عبــارت از کارگاهــی مســتقل اســت کــه تمــام یا قســمتی از آن بـــراي فعالیـــت 
ســـردخانه داري بـــه عنـــوان فعالیــت اصلــی، بــه منظــور نگهــداري و ذخیــره ســازي کاالهاي 
کشــاورزي و دامــی و فاســد شــدنی تحـــت ضـــوابط خـــاص وشــرایط مصنوعــی الزم از نظــر 
درجــه ي حــرارت، رطوبــت نســبی و... اختصــاص یافتــه اســت و خدمــات ســردخانه داري را 
بـــه عمــوم عرضــه  مــی کنــد )خــواه تولیــد خدمــت بــراي خــود داشــته یــا نداشــته باشــد(. 

  ســالن یــک مــداره و دو مــداره: در ســالن یــک مــداره، دماي هــوا در یکــی از دو حالـــت 
زیـــر صـــفر یـــا بـــاالي صـــفرتقریبا ثابــت اســت و قابل تبدیــل از یــک حالت به حالــت دیگر 
نیســت ولــی در ســالن دو مــداره، دمــاي هــوا از یــک حالـــت بــه حالــت دیگــر قابــل تبدیــل 

اســت و مــی تــوان بــر حســب لــزوم از مــدار زیــر صفــر یــا بــاالي صفــر اســتفاده کــرد.  

  ســیلو: نوعــی محــل ذخیــره ســازي بــه صــورت افقــی یا عمودي اســت کـــه داراي ســـاخت 
بتنـــی یـــا فلـــزي کـــه بـــراي نگهــداري محصــوالت یــا مــواد دانــه اي یــا پــودري بــه صورت 

فلــه مــورد بهــره بــرداري قــرار مــی گیــرد.  

  انبــار روبــاز: محلــی اختصاصــی در داخــل محوطــه ي برخــی از ســیلوها اســت کــه بــراي 
نگهـــداري کوتـــاه مـــدت گنـــدم )در زمــان حداکثــر واردات گنــدم بــه ســیلو( مورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد. گندم تخلیـــه شـــده در ایـــن انبارهـــا، در اولـــین زمــان ممکــن، از چاله ي 

تخلیــه وارد ســیلو مــی شــود.  

ــیده ي  ــر پوش ــاي س ــیلوها داراي انباره ــی از س ــی: برخ ــیده ي معمول ــار سرپوش   انب
معمولــی و بـــدون ارتبـــاط مکـــانیزه بــا ســیلوي اصلــی هســتند. غــالت تخلیــه شــده در ایــن 
انبارهــا، بایــد بــه وســیله ي کـــامیون یـــا وســـایل دیگـــر، بـــه ســـیلوي اصلی منتقل شــوند.

ــا  ــارداري ی ــات انب ــه ي خدم ــر: منظــور، کارگاه محــل ارائ ــردخانه ي دای ــا س ــار ی   انب
ســردخانه داري اســـت کـــه در طـــول ســال حداقــل۳۰ روز بــه صــورت متوالــی یــا منقطــع 

ــوده اســت.   ــاز ب ب

ــا  ــارداري ی ــه ي خدمــات انب ــال: منظــور، کارگاه محــل ارائ ــردخانه ي فع ــا س ــار ی   انب
ســردخانه داري اســـت کـــه در طـــول ســال حداقــل۳۰ روز بــه انجــام فعالیت ذیربط اشــتغال 
داشــته اســت و بــراي انجــام فعالیــت خـــود هزینـــه هـــایی را متقبـــل شــده و درآمــد کســب 

کــرده اســت.  

  واحــد پســتی: بــه مــکان هایــی گفتــه مــی شــود کــه در آن خدمــات پســتی عرضــه و 
ــی  ــر حســب موقعیــت جغرافیای ــا عملیــات پســتی انجــام مــی شــود. واحدهــاي پســتی ب ی
ــر  ــه طورمســتقیم زی ــا ب ــرار دارد و ی ــر نظــر واحــد پســتی دیگــري ق ــا زی محــل اســتقرار ی
نظــر واحدهــاي اجرایی پســتی کـــه فعالیــت عمــده ي آن خدمات اداري و پشــتیبانی اســـت، 

فعالیــت مــی کنــد.  
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ــا  ــتان ی ــز اس ــتقر در مرک ــی مس ــتی اصل ــد پس ــت: واح ــا اداره ي پس   اداره ي کل ی
ــرد.   ــی گی ــام م ــتی انج ــات پس ــات و عملی ــامی خدم ــه در آن، تمـ ــت کـ ــتان اس شهرس

  دفتــر پســت شــهري: واحد پســتی اســت کــه در تمـــامی نقـــاط شـــهري وجـــود دارد و 
عملیـــات مربـــوط بـــه قبـــول مرســوالت، آماده ســازي، ارســال و توزیع آن و نیز فروش اوراق 

بهــادار پســتی را انجــام مــی دهــد.  

  باجــه ي پســت شــهري: یــک واحــد پســتی اســت کــه بــر حســب ضــرورت، در نقاطــی 
کــه تقاضــاي پســتی زیــاد اســت ماننــد مؤسســات بــزرگ عمومــی یــا خصوصــی، دایــر مــی 
ــواع  ــورد، ان ــه م ــز بســته ب ــی رســد و نی ــروش م ــه ف ــادار پســتی ب شــود و در آن، اوراق به

مرســوالت پســتی بــه صــورت محــدود پذیرفتــه مــی شــود.

  نمایندگــی پســتی: در نقــاط روســتایی یــا حاشــیه شــهرها کــه تأســیس واحــد پســتی 
رســمی از نظــر اقتصــادي مقـــرون بــه صرفــه نیســت، نمایندگــی پســتی ایجــاد مــی شــود. 
ایــن نــوع واحدهــا در ارتبــاط بــا قبــول و توزیـــع مراســالت عــادي و سفارشــی فعالیــت مــی 
کنــد. اداره ي امــور ایــن نــوع واحدهــا، طبــق قــرارداد بــه یکــی از افــراد مــورد اعتماد محلـــی 

)بـــه طـــورمعمول کســبه( محــول می شــود.  

  دفتــر پســت روســتایی: در برخــی از نقــاط روســتایی کــه شــرایط الزم بــراي عرضــه ي 
خدمــات پســتی وجــود دارد، واحدهایــی بــه نــام » دفتــر پســت روســتایی « دایــر مــی شــود 
کــه بــه طــور معمــول، تعــدادي از روســـتاهاي همجـــوار را تحـــت پوشــش خــود دارد. دراین 
واحدهــا، عملیــات مربــوط بــه قبــول مرســوالت، آمــاده ســازي، ارســال و توزیــع آن و نیـــز 

فـــروش اوراق بهــادار پســتی انجــام مــی گیــرد.  

ــرات: در تعــدادي از واحدهــاي پســتی یــا مخابراتــی مــورد بهــره    دفتــر پســت و مخاب
بــرداري در حاشــیه ي شــهرها و یــا مناطــق روســتایی، خدمــات پســتی و یــا مخابراتــی بــه 
طــور تــوام تحــت تصــدي یــک نفــر بــا مـــدیریت شــرکت پســت ارائـــه مــی گــردد کــه ایــن 

واحدهــا دفتــر پســت و مخابــرات نامیــده مــی شــود. 

ــا  ــی ی ــه توســط اشــخاص حقیق ــی اســت ک ــر دولت ــهري: واحــد پســتی غی ــس ش   آژان
حقوقــی بــه موجــب قـــرارداد منعقـــده بیــن آنــان با شــرکت پســت جمهــوري اســالمی ایران، 

براي ارائه ي خـــدمات قبـــول مرســـوالت پســـتی در شـــهرها دایـــر می شود.  

ــورد  ــب م ــر حس ــه ب ــد پســتی ک ــن واح ــدوق پســتی، کوچکتری ــتی: صن ــدوق پس   صن
در معابــر عمومــی )اعــم از شـــهرها و روســتاها( نصــب مــی گــردد و اســتفاده کننــدگان از 
خدمات پســتی، مرســوالت عادي خود را پـــس از الصـــاق تمبـــر بـــراي ارســال توســط پست، 

بــه داخــل آن مــی اندازنــد.  
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  ســایر واحدهــاي پســتی: شــامل فروشــگاه هــاي تعاونــی روســتایی ارائـــه دهنـــده ي 
خـــدما ت پســـتی، پســـت ســـیار وایســتگاه نامه رســانی اســت.  

  امانــت پســتی: هــر مرســوله اي کــه وزن آن بــراي داخــل کشــور، حداکثــر۳۰ کیلوگــرم و 
بــراي خـــارج از کشـــور، از۱۰ کیلوگــرم هوایــی و۲۰ کیلوگــرم زمینــی تجــاوز نکند، بــه عنوان 
امانــت پســتی و بــه صــورت سفارشـــی، و حســـب مـــورد بـــا قیمــت اظهــار شــده بــر اســاس 

مقــررات خــاص، پذیرفتــه و ارســال مــی شــود.  

  مطبوعــات پســتی: اوراق چاپــی اســت کــه بــه صــورت کتــاب، روزنامــه، مجلــه و نشــریه، 
انتشــار مــی یابــد و بـــه طـــور دربــاز در ابعــاد مختلــف تحویــل پســت مــی شــود و نســبت بــه 

ســـایر مرســـوالت، نـرخ پسـتی کمتـري در مـــورد آن اعمـال می شود.  

ــاي  ــده، نواره ــط ش ــات ضب ــه کاال و اطالع ــر گون ــارت از ه ــک: عب ــاي کوچ ــته ه   بس
مغناطیســـی، فـــیلم ظـــاهر شـــده یـــاخام، هدایا و ســوغات به صورت بســته هاي حداکثر تا 
۲ کیلـــو گرم اســـت. ایـــن گونـه مرسـوالت معمـــوالً بـه صـــورت سفارشی، بیمه یا اکسپرس 

پذیرفتــه و ارســال مــی شــود.  

  کانــال: مســیري کــه یک ســیگنال مخابراتــی با حداقل )NOISE( جهـــت تـــأمین ارتبـــاط 
بتوانـــد در آن حرکـت کند.  

ــه  ــوز ب ــی هن ــده ول ــزات الزم آن، نصــب گردی ــه: تلفنــی اســت کــه تجهی ــن منصوب   تلف
مشــترک واگــذار نشــده اســت.

  تلفــن مشــغول بــه کار: تلفنــی اســت کــه بــه نــام و در اختیــار مشــترک مــی باشــد و 
مشــترک مــی توانــد بــه وســـیله ي آن، ارتبــاط تلفنــی برقــرار کنــد. 

  تلفــن همگانــی شــهري: تلفنــی اســت کــه در معابــر عمومــی نصــب شــده اســت و بــراي 
ارتبــاط تلفنـــی شـــهري، مـــورد اســتفاده ي عموم قرار مــی گیرد.  

  تلفن همگـــانی راه دور : تلفنـــی اسـت کـه در معـابر عمـومی نصـب شـده اسـت و بـراي 
ارتبـــاط تلفنـــی بـــا شهرســتان هاي کشــور، مــورد اســتفاده ي عمــوم قرار مــی گیرد.  

ــر  ــق دفات ــه از طری ــتند ک ــتاهایی هس ــی: روس ــاط تلفن ــتایی داراي ارتب ــاط روس   نق
مخـــابراتی، امکـــان دسترســـی بـــه   شــبکه ي مخابراتــی کل کشــور را دارنــد.  

  تلفــن همــراه: وســیله اي اســت کــه تمــام امکانــات و قابلیــت هــاي یــک تلفــن دیجیتــال 
معمولــی را بـــدون وابســـتگی بـــه مکانــی ثابــت، بــه شــکل متحــرک و یــا ســیار ارائــه مــی 

دهــد. 
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  تلکس: ارتباط بین دو دستگاه تله تایـــپ )پایانـــه ي تلکـــس( از طریـــق یـــک یـــا چنـــد 
مرکـــز مخـــابراتی و مرکـــزسوئیچینگ را تلکس گویند. 

  جنتکس: دســتگاهی اســت که به وســیله ي اداره کل هـــاي مخـــابراتی، بـــراي ارتباطـــات 
عمـــومی در ســـالن هـــاي بهــره بــرداري مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.  این دســتگاه از نظر 
فنــی و مســیریابی تقریبــاً هماننــد تلکــس مـــی باشـــد، ولـــی بیــن جنتکــس و تلکــس نمــی 
تــوان ارتبــاط برقــرار کــرد. همچنیــن ایــن ســرویس مخابراتــی صورتحســاب مرکــزي نــدارد. 

ــاي  ــه ه ــه برنام ــی اســت ک ــا و تجهیزات ــتگاه ه ــه ي دس ــی: مجموع ــتنده ي اصل   فرس
رادیویــی و یــا تلویزیونــی را بــه صـــورت ســیگنال صــدا یــا صــدا و تصویــر دریافــت مــی کنــد 
و پس از تقویـــت، منطقـــه مـــورد نظـــر را روي یکـــی از فرکـــانس هـــا وکانال هاي تنظیم 

شــده تحــت پوشــش قــرار مــی گیــرد. 

  ایستگاه: محل جغرافیایی استقرار فرستنده ي اصلی است.

109



تعداد سفر تعداد مسافر جابجا شده 

47
11

5

82
02

09

82
9

56
31

11
70

4

46
71

3

ربري تعداد سفر ومسافر جابجا شده توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مساف
 1394:جاده اي شهرستان ارومیه 

اتوبوس

مینی بوس

سواری 

110



جمع  آسفالت شوسھ

87
5

۷۸
۸

۸۷

طول راه هاي روستایی تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه وشهرسازي شهرستان ارومیه 

راه هاي روستایی  راه هاي بین شهري  جمع 

۸۷
۵

۵۸
۹

۱۴
۶۴

طول راه هاي تحت حوزه استحفاظي اداره کل راه وشهرسازي شهرستان ارومیه 

جمع راه فرعی  بزرگراه  راه اصلی  آزاد راه  راه درون شھری 

58
9

۳۵
۶

۱۶
۸

۶۵

۰ ۰

طول راه هاي بین شهري تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه وشهرسازي شهرستان ارومیه 

111



جابجایی درون استانی  جابحایی برون استانی 

58
9

۱۲
۸۴

۷۰
۹

ارومیه  وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده اي بر اساس بارنامه صادر شده شهرستان

تعداد شرکت  عضو شاغالن 

32
8

۳۶
۱

۵۱
۲۸

تعداد اعضا وشاغالن در شرکت هاي تعاونی حمل ونقل فعال شهرستان ارومیه 

112



بازارهای مالی
فصل دوازدهم

113



تعاریف مفاهیم 

  عملیــات بانکــی: عبــارت اســت از قبــول ســپرده، اعطــاي تســهیالت بانکــی، معامــالت بــرات و 
ســفته، معامــالت ارزي، عملیــات مربــوط بــه اوراق و اســناد بهــادار، نقــل و انتقــال وجــوه در داخــل 

کشــور و نظایــر آن، طبــق قانــون.

  واحد بانکی: عبارت است از شعبه، نمایندگی و باجه.

  سیســتم بانکــی: بــه مجموعــه ي بانــک هــاي دولتــی، غیــر دولتــی، مؤسســات اعتبــاري 
غیــر بانکــی و بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ایــران اطــالق مــی شــود.

  بانکهــاي تخصصــی: بانــک هایــی هســتند کــه فقــط بــه زمینــه هــاي خاصــی از فعالیــت 
اقتصــادي مــی پردازنــد و اعتبارهــاي خــود را در جهــت خاصــی هدایــت مــی کننــد. بانــک 
هــاي صنعــت و معــدن، مســکن، کشــاورزي و توســعه ي صــادرات، بانــک تخصصــی و بقیــه 

بانــک هــا، تجــاري بــه شــمار مــی رونــد.

  بانکهــاي تجــاري: بانــک هایــی هســتند کــه فعالیــت اعتبــاري آن هــا بــه بخــش اقتصادي 
خــاص محــدود نمی شــود.

  بخــش دولتــی: بــه دولــت، شــرکت هــا، مؤسســات دولتــی و شــهرداري هــا اطــالق مــی 
شــود.

ــی از  ــالمی و بعض ــالب اس ــاي انق ــی، نهاده ــش خصوص ــامل بخ ــی: ش ــش غیردولت   بخ
ــا اســت. ــه ه ــاي تحــت پوشــش وزارتخان شــرکت ه

ــه سیســتم بانکــی در  ــی: تســهیالتی اســت ک ــش دولت ــه بخ ــی ب ــهیات اعطای   تس
ــن  ــد. ای ــی ده ــرار م ــا ق ــهرداري ه ــی و ش ــات دولت ــا، مؤسس ــرکت ه ــت، ش ــار دول اختی
تســهیالت مــی توانــد بــه صــورت خریــد اوراق بهــادار دولتــی )اســناد خزانــه و اوراق قرضــه( 

ــارات مســتقیم باشــد. ــا اعتب ی
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  تســهیات اعطایــی بــه بخــش غیردولتــی: تســهیالتی اســت کــه بانــک هــا از طریــق 
قراردادهــاي مختلــف اســالمی، بــه موجــب قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و آییــن نامــه 
هــاي مصــوب، از ابتــداي ســال ۱۳۶۳ بــه بخــش غیردولتــی اعطــا مــی کننــد. ایــن قراردادهــا 
عبارتنــد از: مشــارکت حقوقــی، مشــارکت مدنــی، فــروش اقســاطی، ســرمایه گــذاري 
ــه، معامــالت ســلف، اجــاره بــه شــرط تملیــک،  مســتقیم، مضاربــه، مزارعــه، مســاقات، جعال

قــرض الحســنه و خریــد دیــن.
  مشــارکت حقوقــی: عبــارت اســت از تأمیــن قســمتی از ســرمایه ي شــرکت هــاي ســهامی 

جدیــد و یــا خریــد قســمتی از ســهام شــرکت هــاي ســهامی موجــود.

  مشــارکت مدنــی: عبــارت اســت از در آمیختــن ســهم الشــرکه ي نقــدي و یــا غیــر نقــدي 
اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی متعــدد بــه نحــو مشــاع، بــه منظــور انتفــاع، طبــق قــرارداد.

ــه  ــر، ب ــه غی ــوم ب ــه بهــاي معل ــارت اســت از واگــذاري »عیــن« ب ــاطی: عب ــروش اقس   ف
ترتیبــی کــه تمــام یــا قســمتی از بهــاي مذکــور بــه اقســاط مســاوي و یــا غیــر مســاوي، در 

ــا سررســیدهاي معیــن دریافــت گــردد. سررســید ی

  ســرمایه گــذاري مســتقیم: عبــارت اســت از تأمیــن ســرمایه ي الزم بــراي اجــراي طــرح 
هــاي تولیــدي و طــرح هــاي عمرانــی انتفاعــی توســط بانــک هــا، بــدون مشــارکت اشــخاص 

حقیقــی یــا حقوقــی غیربانکــی.

  مضاربــه: قــراردادي اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن )مالــک(، عهــده دار تأمیــن 
ــرمایه ي  ــا س ــل(، ب ــر )عام ــرف دیگ ــه ط ــن ک ــد ای ــا قی ــود، ب ــی ش ــدي( م ــرمایه ي )نق س

مذکــور تجــارت کنــد و در ســود حاصلــه، هــر دو طــرف شــریک باشــند.

  مزارعــه: قــراردادي اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن )زارع( زمیــن مشــخصی را 
بــراي مــدت معینــی، بــه شــخص دیگــر )عامــل( بدهــد تــا در زمیــن مذکــور زراعــت کنــد و 

حاصــل بیــن زارع و عامــل تقســیم شــود.

ــه اداي مبلــغ یــا اجــرت  ــه: عبــارت اســت از التــزام شــخص )جاعــل یــا کارفرمــا( ب   جعال
معلــوم )جعــل( در مقابــل انجــام عملــی معیــن، طبــق قــرارداد کــه در آن طرفــی کــه عمــل 

را انجــام مــی دهــد، عامــل یــا پیمانــکار نامیــده مــی شــود.

  معامــات ســلف: منظــور از معامــالت ســلف، پیــش خریــد نقــدي محصــوالت تولیــدي 
بــه قیمــت معیــن اســت.

  اجــاره بــه شــرط تملیــک: عقــد اجــاره اي اســت کــه در آن، شــرط شــود مســتاجر در 
ــن مســتاجره را  ــرارداد، عی ــدرج در ق ــه شــرایط من ــدت اجــاره، درصــورت عمــل ب ــان م پای

مالــک شــود.
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ــه موجــب آن، بانــک هــا مبلــغ معینــی را طبــق  ــر ض الحســنه: عقــدي اســت کــه ب   ق
ــه قــرض واگــذار مــی نماینــد. ــا حقوقــی، ب ــه اشــخاص اعــم از حقیقــی ی ضوابــط مقــرر، ب

ــرات  ــن: عبــارت اســت از پرداخــت وجــه ســندي وعــده دار ماننــد ســفته و ب ــد دی   خری
ــر از ارزش اســمی آن اســت. ــه مبلغــی کمت پیــش از سررســید آن ســند، ب

  ســپرده هــاي بخــش غیــر دولتــی: ســپرده هایــی اســت کــه بــه وســیله ي اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی خصوصــی، طبــق ضوابطــی بــه بانــک هــا ســپرده مــی شــود.

  ســپرده هــا و وجــوه بخــش دولتــی: مجمــوع ســپرده هایــی اســت کــه وزارتخانــه هــا، 
مؤسســات و شــرکت هــاي دولتــی، نــزد سیســتم بانکــی نگــه مــی دارنــد.

  وجــوه اداره شــده: وجوهــی اســت کــه طبــق قــرارداد یــا قانــون، بــراي مصــارف شــخصی 
در اختیــار بانــک گــذارده مــی شــود. بانــک بــه نیابــت واگــذار کننــده و یــا بــدون نظــارت 

وي، ایــن وجــوه را بــه مصــارف تعییــن شــده مــی رســاند.

ــداري مــردم  ــداري و غیردی ــی: درصــد معینــی از ســپرده هــاي دی ــاي قانون ــپرده ه   س
نــزد بانــک هــا اســت کــه بایــد مطابــق قانــون، در بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ایــران 

نگهــداري شــود. 

  ســپرده هــاي دیــداري: بــه ســپرده هایــی اطــالق مــی شــود کــه بانــک در برابــر دارنــده 
ي آن متعهــد اســت بــه محــض رویــت چــک از طــرف او، وجــه ســپرده را بــه میزانــی کــه در 
چــک قیــد شــده اســت، بپــردازد. بــه ســپرده هــاي دیــداري، ســپرده هــاي قــرض الحســنه 

ي جــاري نیــز گفتــه مــی شــود.

ــداري: بخشــی از نقدینگــی اســت کــه از درجــه نقــد شــوندگی  ــاي غیردی ــپرده ه   س
ــرض  ــوع وجــوه در حســابهاي ق ــامل مجم ــول برخــوردار اســت و ش ــه پ ــري نســبت ب کمت

ــی باشــد. ــدت دار م ــذاري م ــداز و ســرمایه گ ــس ان الحســنه پ

  ســپرده هــاي قــرض الحســنه پــس انــداز: بــه ســپرده هایــی اطــالق مــی شــود کــه 
ســودي بــه آنهــا تعلــق نمــی گیــرد، ولــی طبــق قانــون، بانــک هــا مــی تواننــد بــه منظــور 
جــذب و تجهیــز ایــن گونــه ســپرده هــا، بــه قیــد قرعــه جوایــز ثابــت نقــدي و یــا جنســی 

بــه ســپرده گــذاران اعطــا کننــد.

  ســپرده هــاي ســرمایه گــذاري مــدت دار: بــه ســپرده هایــی اطــالق مــی شــود کــه 
بانــک بــه صــورت ســپرده هــاي ســرمایه گــذاري کوتــاه مــدت یــا بلندمــدت، از مــردم قبــول 
مــی کننــد. بانــک هــا در مــورد ســپرده هــاي ســرمایه گــذاري مــدت دار، فقــط بــه عنــوان 
وکیــل ســپرده گــذار عمــل مــی کننــد و منافــع حاصــل از ایــن ســپرده هــا، طبــق عقــود 

116



اســالمی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. منافــع براســاس عقــد قــراردادي بیــن ســپرده گــذار 
و بانــک، تقســیم مــی شــود.

ــه  ــه وزارتخان ــی ک ــده ي وام های ــوع مان ــارت اســت از مجم ــی: عب ــش دولت ــی بخ   بده
هــا یــا شــرکت هــاي دولتــی، طبــق مجوزهــاي قانونــی خــاص، از سیســتم بانکــی دریافــت 

داشــته انــد. 

   بدهــی بخــش غیردولتــی: عبــارت از مجمــوع مانــده ي تســهیالت و وام هایــی اســت 
کــه توســط بانــک ها،بــه بخــش غیردولتــی اعطــا مــی شــود.

ــداري و  ــی: شــامل اســکناس و مســکوک در دســت اشــخاص و ســپرده هــاي دی   نقدینگ
ــزد بانکهــا اســت.  غیــر دیــداري بخــش غیردولتــی ن

  پــول: بخشــی از نقدینگــی اســت کــه از درجــه نقــد شــوندگی باالیــی برخــوردار اســت و در   
ایــران، شــامل ســپرده هــاي دیــداري بخــش غیردولتــی نــزد بانکهــا، اســکناس و مســکوک 

در دســت اشــخاص اســت. 

  شــبه پــول: بــه آن قســمت از ســپرده هــاي بخــش غیردولتــی نــزد بانــک هــا کــه از درجــه 
ــه ســپرده هــاي دیــداري بخــش غیردولتــی برخــوردار اســت،  نقدینگــی کمتــري، نســبت ب
اطــالق مــی شــود. در حــال حاضــر شــبه پــول شــامل ســپرده هــاي ســرمایه گــذاري مــدت 

دار، ســپرده هــاي قــرض الحســنه پــس انــداز و ســپرده هــاي متفرقــه اســت. 

  مانــده در پایــان ســال: بــه حاصــل جمــع مابــه التفــاوت پرداختــی هــا و دریافتــی هــا در 
طــول ســال، بــا موجــودي اول ســال اطــالق مــی شــود. 

  بیمــه: عقــدي اســت کــه بــه موجــب آن، یــک طــرف تعهــد مــی کنــد در ازاي دریافــت 
وجــه از طــرف دیگــر، در صــورت وقــوع یــا بــروز حادثــه، خســارت وارده بــر وي را جبــران 
کنــد یــا وجــه معینــی را بپــردازد. متعهــد را بیمــه گــر و شــرکت طــرف تعهــد را بیمــه گــذار 

)فــرد یــا مؤسســه( و وجــه پرداختــی را حــق بیمــه مــی نامنــد. 

ــه    حــق بیمــه ي مســتقیم: حــق بیمــه اي اســت کــه مســتقیماً توســط بیمــه گــذار ب
بیمــه گــر پرداخــت مــی شــود و در ایــن جــا بــه مفهــوم حــق بیمــه اي اســت کــه در داخــل 

کشــور تولیــد مــی شــود.

  حــق بیمــه ي صــادره: منظــور از حــق بیمــه ي صــادره، حجــم حــق بیمــه ي مســتقیم 
بــازار بیمــه کشــور در ســال مــورد بررســی )براســاس سیســتم مبتنــی بــر ســال مالــی( مــی 
باشــد و حــق بیمــه هــاي غیرمســتقیم کــه از طریــق عملیــات اتکایــی کســب گردیــده اســت، 

در محاســبات منظــور نمــی شــود.
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  حــق بیمــه ي عایــد شــده: بخشــی از حــق بیمــه هــاي صــادره ي ســال جــاري و ســال 
هــاي قبــل مــی باشــد کــه بــه پوشــش هــاي بیمــه اي ارائــه شــده از ابتــدا تــا انتهــاي دوره 
ي مــورد گــزارش تعلــق مــی گیــرد. حــق بیمــه ي عایــد شــده، از فرمــول زیــر محاســبه مــی 

: د شو

ذخیــره ي حــق بیمــه ي ســال قبــل+ )ذخیــره حــق بیمــه ي ســال جــاري– حــق بیمــه ي 
صــادره ( = حــق بیمــه ي عایــد شــده.

ــورد  ــه در دوره ي م ــت ک ــی اس ــارت های ــارت از کل خس ــده: عب ــع ش ــارت واق   خس
گــزارش ایجــاد شــده اســت، اعــم از ایــن کــه پرداخــت شــده یــا در دســت بررســی و پرداخــت 

)معــوق( باشــد. خســارت واقــع شــده از فرمــول زیــر محاســبه مــی شــود:

ــی( =  ــارت پرداخت ــال + خس ــان س ــوق پای ــارت مع ــال– )خس ــداي س ــوق ابت ــارت مع خس
ــده. ــع ش ــارت واق خس

  خســارت پرداخــت شــده: عبــارت از خســارت مســتقیم پرداخــت شــده در ســال مــورد 
بررســی )براســاس سیســتم مبتنــی بــر ســال مالــی( مــی باشــد و ســهم بیمــه گــران اتکایــی 
از خســارت، در آن منظــور نمــی شــود. بــه عبــارت دیگــر وجهــی اســت کــه بیمــه گــر بعــد 

از وقــوع حادثــه موضــوع بیمــه، جهــت جبــران خســارت بــه بیمــه گــذار پرداخــت میکنــد.

  ضریــب خســارت: منظــور از ضریــب خســارت، نســبت خســارت واقــع شــده در طــی دوره 
ي معیــن بــه حــق بیمــه هــاي عایــد شــده در همــان دوره، بــراي یــک رشــته ي بیمــه یــا 

مجموعــه ي فعالیــت بیمــه مــی باشــد.
ــی از  ــتقیم بخش ــر مس ــه گ ــاس آن، بیم ــه براس ــت ک ــراردادي اس ــی: ق ــه ي اتکای   بیم
ــی درصــورت  ــد و بیمــه گــر اتکای ــی واگــذار مــی کن ــه بیمــه گــر اتکای تعهــدات خــود را ب

ــد. ــی نمای ــت م ــارت، پرداخ ــود را از خس ــهم خ ــر، س ــق خط تحق

  بیمــه ي آتــش ســوزي: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي عالــی بیمــه 
تعهــد میکنــد کــه خســارت مالــی وارد شــده بــه امــوال بیمــه شــده ناشــی از آتــش ســوزي، 
ــه  ــم ب ــل تعمی ــه قاب ــه نام ــن بیم ــرایط ای ــن ش ــد. همچنی ــران کن ــار را جب ــه و انفج صاعق
خطرهــاي تبعــی ماننــد ســیل، ســقوط هواپیمــا، طوفــان، ســرقت، نشــت آب و ماننــد آن نیــز 

مــی باشــد.

ــل(: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي  ــل و نق ــري )حم ــه ي بارب   بیم
عالــی بیمــه تعهــد میکنــد کــه خســارت وارد شــده بــه امــوال بیمــه را در هنــگام بارگیــري، 

حمــل و تخلیــه جبــران کنــد. 

  بیمــه ي حــوادث )شــخصی(: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي عالــی 
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ــص عضــو و از کار  ــوت، نق ــه )ف ــی ناشــی از حادث ــت جان ــه غرام ــد ک ــی کن ــد م ــه تعه بیم
افتادگــی( را بــه بیمــه شــده یــا ذینفــع بیمــه نامــه پرداخــت نمایــد. در ایــن نــوع بیمــه بــا 
توافــق و دریافــت حــق بیمــه اضافــی، هزینــه پزشــکی و غرامــت روزانــه نیــز تحــت پوشــش 

قــرار مــی گیــرد.
 

  بیمــه ي اتومبیــل )بدنــه(: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي عالــی بیمــه 
تعهــد مــی کنــد کــه خســارت وارده بــه وســیله نقلیــه بیمــه شــده ناشــی از حــوادث مختلــف 
از قبیــل ســرقت، آتــش ســوزي، انفجــار، تصــادف، ســقوط، واژگونــی و بطــور کلــی برخــورد 
اتومبیــل بــه هــر جســم ثابــت یــا متحــرک و یــا برخــورد جســم دیگــري بــا اتومبیــل بیمــه 

شــده را جبــران مــی کنــد.

  بیمــه ي شــخص ثالــث: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي عالــی بیمــه   
ــوادث  ــوع ح ــت وق ــه عل ــده ب ــه ش ــه بیم ــیله نقلی ــده وس ــه دارن ــه چنانچ ــد ک ــد میکن تعه
رانندگــی، مســئول جبــران خســارتهاي مالــی یــا جانــی وارده بــه اشــخاص ثالــث شــناخته 
شــود ایــن خســارت هــا را براســاس شــرایط بیمــه نامــه تــا ســقف تعهــد منــدرج در بیمــه 

نامــه پرداخــت نمایــد. 

ــد  ــه تعه ــی بیم ــوراي عال ــررات مصــوب ش ــوب مق ــر در چارچ ــه گ ــی: بیم ــه درمان   بیم
مــی کنــد کــه هزینــه معالجــات پزشــکی بیمــه شــدگان را تــا مقــدار منــدرج در بیمــه نامــه 
ــه صــورت گروهــی و خانوادگــی صــادر  ــراي داخــل کشــور ب ــن بیمــه ب ــد. ای پرداخــت نمای

مــی شــود.

  بیمــه ي کشــتی )بدنــه(: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي عالــی بیمــه 
ــن آن  ــن رفت ــا از بی ــزات کشــتی ی ــه و تجهی ــه بدن ــه خســارت وارده ب ــد ک ــی کن ــد م تعه
ــه گل نشســتن و  ــی مثــل: تصــادف، آتــش ســوزي، غــرق شــدن و ب ــوع حوادث براســاس وق
همچنیــن هزینــه هــاي نجــات و ســهم مالــک کشــتی از زیــان هــاي همگانــی را در حــدودي 

کــه بیمــه نامــه مشــخص شــده اســت پرداخــت نمایــد.

ــه  ــی بیم ــوراي عال ــوب ش ــررات مص ــوب مق ــر در چارچ ــه گ ــی: بیم ــه ي هواپیمای   بیم
ــی  ــر حوادث ــر اث ــا از بیــن رفتــن آن ب ــه هواپیمــا ی متعهــد مــی شــود کــه خســارت وارده ب
ــه  ــی را در حــدودي کــه در بیمــه نام ــش ســوزي و دزدي هوای ــد ســقوط، تصــادف، آت مانن

ــد.  ــی شــود، پرداخــت نمای مشــخص م

  بیمــه ي مهندســی: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي عالــی بیمــه تعهــد 
مــی کنــد کــه خســارتها یــا زیانهــاي ناشــی از طراحــی، ســاخت، نصــب و نگهــداري ســازه هــا 
و ماشــین آالت را کــه ناشــی از مســئولیت مهندســان مربــوط اســت براســاس شــرایط بیمــه 
نامــه جبــران کنــد. در ایــن نــوع بیمــه، زیــان هــاي ناشــی از خرابــی ماشــین آالت هــم تحــت 

پوشــش بیمــه قــرار مــی گیــرد. 
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  بیمــه ي پــول: بیمــه گــر در چارچــوب مقــررات مصــوب شــوراي عالــی بیمــه تعهــد مــی 
کنــد زیانهایــی کــه بــر اثــر بــروز ســرقت )مســلحانه( و حادثــه )آتــش ســوزي، انفجــار، ســیل 
و ...( بــه پــول موجــود در صنــدوق )بانــک هــا، مؤسســات مالــی و ...( یــا در حــال جابجایــی 
وارد مــی شــود، جبــران کنــد. بــه طــور کلــی بیمــه بــه دو رشــته پــول در گــردش و پــول در 

صنــدوق تقســیم مــی شــود. 

  بیمــه ي زندگــی )عمــر(: نوعــی بیمــه اســت کــه در آن بیمــه گــر متعهــد مــی شــود 
مبلــغ معینــی )بــه صــورت ســرمایه و یــا مســتمري( بــه بیمــه گــذار و یــا اشــخاص ثالثــی کــه 

او تعییــن کــرده اســت پرداخــت کنــد.

  ســایر انــواع بیمــه: شــامل اکتشــاف و اســتخراج نفــت، بهداشــت، صدقــات و امانــت، عــدم 
ــش  ــل ســرقت و آت ــوال در مقاب ــه ام ــار، شیشــه و بیم ــی، وام و اعتب ــع، مســئولیت مدن النف

ســوزي و ... مــی باشــد. 

  بــورس اوراق بهــادار: محــل مالقــات بانکــداران، بازرگانــان و واســطه هــاي اوراق بهــادار، 
بــه منظــور مبادلــه اوراق بهــادار بــرای تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بنــگاه هــاي تولیــدي 

مــی باشــد. 

  شــرکت هــاي تعاونــی اعتبــار: شــرکتهایی هســتند کــه تأمیــن نیازهــاي مالــی اعضــاي 
ــاي  ــرکت ه ــامل ش ــد و ش ــده دارن ــر عه ــواع وام را ب ــت ان ــب پرداخ ــش، در قال ــت پوش تح

تعاونــی اعتبــار کارمنــدي، کارگــري و اعتبــار آزاد )ســایر( مــی باشــند.
مشخصات عمومی شرکتهای تعاونی اعتبار فعال شهرستان ارومیه در پایان سال 95

ماخذ : دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان آذربایجان غربی
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فصل سیزدهم

امــور قضـایی 
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تعاریف مفاهیم 

  دادگاه عمومــی: دادگاهــی اســت کــه بــه منظــور رســیدگی و حــل و فصــل تمامــی دعــاوي 
و شــکایت هــاي وارده، بــا صالحیــت عــام تشــکیل مــی شــود )بــه اســتثناي مرجــع امــوري 
که به حکـــم قـــانون بـــه دیگــــري واگــــذار شـــده و از دایـــره ي شمـــول این قانون خارج 
اســت(. تأســیس ایــن دادگاه هــا در هــر حــوزه ي قضایــی و تعییــن قلمـــرو محلـــی و تعــداد 

شــعب آن، بــه تشــخیص رئیــس قــوه ي قضاییــه اســت. 

ــی  ــاي عموم ــکیل دادگاهه ــون تش ــق قان ــر طبـ ــه ب ــت ک ــی اس ــاب: دادگاه   دادگاه انق
ــاه ۱۳۷۳ مجلــس شــوراي اســالمی، در مرکــز هــر اســتان و  ــر مـ و انقــالب مصــوب ۱۵ تی
مناطقــی کــه ضــرورت تشــکیل آن را رئیــس قـــوه ي قضـــاییه تشــخیص مــی دهــد، تحــت 
نظــارت و ریاســت اداري حــوزه ي قضایــی تشــکیل می شـــود و بـــه جـــرائم زیـــر رســـیدگی 

مــی کنــد.  
۱- تمامی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض. 

۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و مقام معظم رهبري. 
۳- توطئــه علیــه جمهــوري اســالمی ایــران یــا اقــدام مســلحانه و تــرور و تخریــب مؤسســات 

بــه منظــور مقابلــه بــا نظــام. 
۴- جاسوسی به نفع اجانب. 

۵- تمامی جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 
۶- دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی. 

  دادگاه تجدیــد نظــر: دادگاهــی اســت که بــه منظور تجدید نظـــر در آراي دادگـــاه هـــاي 
عمـــومی و انقـــالب، در مرکــز هــر اســتان بــه تعــداد مــورد نیــاز مرکــب از یــک نفــر رئیــس و 
دو عضــو مستشــار تشــکیل مــی شــود. جلســه دادگـــاه بــا حضــور دو نفــر رســمیت مــی یابد و 
پــس از رســیدگی ماهــوي، رأي اکثریــت کــه بــه وســیله رئیــس یــا عضــو مستشـــار انشــا می 

شــود کــه قطعــی و الزم االجــرا خواهــد بــود. 

امور قضایی
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ــا نقــاط معینــی از  ــا شهرســتان و ی ــی: عبــارت از قلمــرو یــک بخــش ی ــوزه ي قضای   ح
شـــهرهاي بــزرگ اســت.  

  ایراد ضرب و جرح:  به معنـــی وارد آوردن ضـــرب و جـــرح اعـــم از عمـدي یـا غیرعمـدي 
اســـت. هرگونـــه ضایعــه اي در عضــو چنانچــه تــوام بــا خونریــزي و از بیــن رفتن نســج باشــد، 
جرح نامیـــده مـــی شـــود. در صـــورتی کـــه ضایعه ي ایجاد شــده، منجر به خونریزي نشــده 

باشــد هــر چنــد در داخــل بــدن شکســتگی ایجــاد شــده باشـــد، ضـــرب نامیده می شــود. 

ــی: منظــور از امــور خالفــی، خــالف هــاي جزیــی ماننــد شکســتن درخــت،  ــور خاف   ام
ســد معبــر و نظایــر آن اســت. 

  قذف: نسبت دادن امور خالف عفت به یک شخص می باشد. 

ــدام و تصمیمــی  ــورد آن اق ــد در م ــا مکلفن ــه دادگاه ه ــوري اســت ک ــبی: ام ــور حس   ام
اتخــاذ کننـــد، بـــدون ایـــن کـــه رســیدگی بــه آن متوقــف بــر وقــوع اختــالف و منازعــه بین 
اشــخاص و اقامــه ي دعــوا از طــرف آنــان باشــد. ماننــد ترتیــب تعییــن قیــم، امــور مربــوط بــه 

امیــن، غایــب، مفقوداالثــر، ترکــه و... 

  قــرار رد دادخواســت یــا عــدم صاحیــت دادگاه: منظــور، هنگامی اســت که مـــدارک 
ارائـــه شـــده در دادگـــاه، تکمیــل نباشــد و یــا دادگاه، صالحیــت بررســی موضوع مطرح شــده 

را نداشــته باشــد. 

ــد در  ــوم نباش ــت او معل ــا محــل اقام ــی ی ــرگاه در دادخواســت، مدع ــر: ه ــرار رد دفت   ق
ظــرف دو روز از تـــاریخ رســـید دادخواســت، بــه موجــب قــراري کــه مدیــر دفتــر دادگاه و یــا 

جانشــین او صــادر مــی کنــد، دادخواســت رد مــی شــود.  

  عســر و حــرج: مــواردي اســت کــه یکــی از دو متدایــن، دچــار مشــکالت و ســختی هایــی 
شــود کــه قـــانون بـــرخالف احــکام اولیــه، فرصتی بــراي وي قائل شــود.

125



جمع تصادفات منجر به جرح منجر به خسارت  منجر به فوت 

48
15

35
04

12
65

46

تعداد تصادفات درون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت ،جرح وخسارت شهرستان ارومیه 

جمع تصادفات منجر بھ جرح منجر بھ خسارت  منجر بھ فوت 

17
34

۹۷
۷

۶۸
۳

۷۴

تعداد تصادفات برون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت ،جرح وخسارت شهرستان ارومیه 
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درون شھری  برون شھری 

46 82

4095

1965

تعداد فوت شدگان ومجروحین در تصادفات  رانندگی درون شهري وبرون شهري شهرستان 
  )نفر(ارومیه 

تعداد فوت شدگان 

تعداد مجروحین 

46

82

تعداد فوت شدگان 

درون شھری  برون شھری 

4095

1965

  تعدادمجروحین

درون شھری 

برون شھری 

46

82

تعداد فوت شدگان 

درون شھری  برون شھری 

4095

1965

  تعدادمجروحین

درون شھری 

برون شھری 
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لوازم خودرو یا وسایل 
داخل آن 

سایر  اتومبیل  موتورسیکلت سرقت احشام 

14
54

۹۳
۸

۶۷
۳

۱۲
۲

۸۶

تعداد سرقت هاي عادي  انواع وسایل نقلیه ولوازم آن درشهرستان ارومیه 

سایر اماکن  منازل  مغازه ھا اماکن دولتی  مراکز صنعتی 

16
84

۶۸
۴

۱۹
۳

۲۵ ۰

تعداد سرقت هاي عادي  از اماکن شهرستان ارومیه 
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تعاریف مفاهیم 

ــه  ــه ب ــت ک ــه اي اس ــات غیربیم ــر خدم ــه ا ي از تدابی ــی: مجموع ــات اجتماع   خدم
ــد  ــد و نیازمن ــم درآم ــاي ک ــروه ه ــی گ ــاي اساس ــل نیازه ــن حداق ــه تأمی ــک ب منظورکم

ــود.  ــی ش ــه م ــه، ارائ جامع

ــت از  ــد فعالی ــا چن ــه دو ی ــی، ک ــت اجرای ــدي اس ــی: واح ــات اجتماع ــع خدم   مجتم
فعالیــت هــاي برنامــه ي حمایــت از افــراد و خانــواده هــاي بــی سرپرســت و نیازمنــد را بــه 

ــه مــی دهــد.  ــان ارائ مددجوی

  کــودک بــی سرپرســت: کودکــی اســت کــه بنــا بــه دالیلــی بطــور دائــم یــا موقــت از 
ــان و کــودکان(  ــا صالحیــت محــروم شــده اســت. )قانــون تأمیــن زن سرپرســتی مؤثــر و ب

ــزي و نظــارت برحســن اجــراي  ــه ری ــارت از برنام ــان: عب ــان و نوجوان ــه ي جوان   برنام
برنامــه هــاي آموزشــی، فرهنگــی و ورزشــی در مجتمــع هــاي بهزیســتی اســت کــه بــه منظور 
ــواده  ــان خان ــان و جوان ــات فراغــت نوجوان ــري و پرکــردن اوق ــري، فرهنــگ پذی ــه پذی جامع

هــاي تحــت پوشــش، در مناطــق آســیب زا و محــروم ارائــه مــی شــود. 

ــا کســب مجــوز از  ــررات ب ــط و مق ــق ضواب ــر طب ــه ب ــودک: مؤسســه اي اســت ک   مهدک
ــتعدادهاي  ــناخت اس ــرورش و ش ــت، پ ــداري، مراقب ــراي نگه ــتان ب ــتی اس ــازمان بهزیس س
کــودکان در ســه بخــش شــیرخوار )۳ تــا ۲۴ماهــه(، نوپــا )۲ تــا ۳ ســاله( و نوبــاوه )۳ تــا ۷ 

ســاله( تأســیس مــی شــود. 

ــی،  ــکی، آموزش ــکی، پیراپزش ــات پزش ــه اي از خدم ــه مجموع ــی: ب ــات توانبخش   خدم
حرفــه اي و اجتماعــی گفتــه مــی شــود کــه بــه منظــور بــه حداکثــر رســاندن توانایــی هــاي 

موجــود در فــرد معلــول بــه کارگرفتــه مــی شــود. 

  خدمــات پیشــگیري: بــه مجموعــه ي تدابیــري اطــالق مــی شــود کــه بــراي جلوگیــري 
از بــروز و یــا گســترش پدیــده اي خــاص در یــک مجموعــه ي ویــژه، صــورت مــی گیــرد. 

بهزیستی و تامین اجتماعی
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ــع  ــور رف ــه منظ ــه ب ــت ک ــزي اس ــاور(: مرک ــداي مش ــی )ص ــاوره تلفن ــز مش   مرک
ــاس  ــدي تم ــی و توانمن ــطح زندگ ــاء س ــا ارتق ــی و ی ــکالت روان اجتماع ــالالت و مش اخت
ــد.  ــی کن ــه م ــناختی ارائ ــاوره اي و روان ش ــات مش ــی، خدم ــورت تلفن ــه ص ــدگان، ب گیرن

  مرکــز مشــاوره ژنتیــک: مکانــی اســت کــه در آن بــه زوج هــاي مراجعــه کننــده ، قبــل 
و بعــد از ازدواج و یــا در حیــن بــارداري، مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد و مشــاوره هــاي الزم 

بــراي پیشــگیري از اختــالالت ژنتیکــی ارائــه مــی شــود. 

ــادزا وابســتگی  ــی اعتی ــواد افیون ــه یکــی از م ــه ب ــه مــی شــود ک ــردي گفت ــه ف ــاد: ب   معت
شــیمیایی و رفتــاري پیــدا کــرده، بــه طــوري کــه در صــورت قطــع ایــن عمــل، بــا مشــکالت 

جســمی، روانــی و رفتــاري و یــا باهــم روبــرو مــی شــود. 

ــه علــت اختــالالت فیزیکــی )جســمی، حرکتــی و حســی (  ــول: فــردي اســت کــه ب   معل
ــا اجتماعــی باشــد.  ــردي و ی ــی دچــار محدودیــت در عملکــرد ف ــا روان ذهنــی و ی

  طــرح شــهید رجایــی: طرحــی اســت کــه بــه موجــب آن، بــه ســالمندان نیازمنــد ۶۰ 
ســاله و بیشــتر جامعــه ي روســتایی و عشــایري کشــور و افــراد تحــت تکفــل آنهــا، کمــک 
ــه  ــه طــور مســتمر، ب ــه مبالغــی ب ــان تحــت پوشــش ایــن طــرح، ماهان مــی شــود. مددجوی

صــورت نقــد یــا کاال دریافــت مــی کننــد. 

   طــرح مددجویــی: طرحــی اســت کــه براســاس آن، افــراد بنــا بــه عللــی از قبیــل فقــدان 
سرپرســت، از کارافتادگــی سرپرســت، معلولیــت سرپرســت، برحســب نــوع نیازمنــدي، تحــت 

پوشــش کمــک هــاي دائمــی یــا مــوردي قــرار مــی گیرنــد. 

  خدمــات درمانــی: ایــن خدمــات تحــت عناویــن درمانــی ســرپایی، بســتري، نســخه پیچی، 
ــراد خانوارهــاي  اعــزام بیمــار، تحویــل وســایل توانبخشــی، زایمــان و ... در مــورد تمامــی اف

واجــد شــرایط اســتفاده از کمــک هــاي درمانــی انجــام مــی شــود. 

ــاي تحــت پوشــش  ــه خانواره ــه ب ــی اســت ک ــاي مال ــا کمــک ه ــی: وام ی   وام خودکفای
کمیتــه ي امــداد امــام خمینــی، بــراي فعالیــت در زمینــه قالــی بافــی، گلیــم بافــی، بافندگــی 

و خیاطــی، دامــداري، کشــاورزي و ... پرداخــت مــی شــود. 

  شــاهد: بــه تمامــی افــرادي کــه در جریــان تــداوم انقــالب اســالمی و حفــظ دســتاوردهاي 
آن و یــا دفــاع از کیــان جمهــوري اســالمی ایــران، در مقابــل تهدیــدات و تجــاوزات دشــمن 
و عوامــل ضــد انقــالب و اشــرار، شــهید، مفقــود و اســیر شــده انــد، شــاهد گفتــه مــی شــود. 

ــاد شــهید و  ــازان و آزادگان تحــت پوشــش بنی ــواده هــاي شــاهد، جانب ــه خان ــر: ب   ایثارگ
ــد.  ــور ایثارگــران، ایثارگــر گوین ام
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  درصــد جانبــازي: عبــارت از میــزان عــدم توانایــی جســمی و روانــی جانبــاز اســت کــه 
ــازان،  ــراي جانب ــل ب ــازي کام ــود. درصــد جانب ــی ش ــن م توســط کمیســیون پزشــکی تعیی

ــت.  ــوري اس ــتخدامی کش ــن اس ــی« در قوانی ــادل واژه ي از »کار افتادگ مع

ــش  ــت پوش ــاد و تح ــون، ایج ــب قان ــه موج ــه ب ــت ک ــه اي اس ــی: مؤسس   کارگاه دولت
ــل  ــزان حداق ــه می ــا ب ــل ی ــه طــور کام ــی شــود و بودجــه ي آن ب ــی اداره م ــت دولت مدیری
پنجــاه و یــک درصــد، از محــل اعتبــارات دولتــی تأمیــن مــی گــردد. ماننــد ســازمان هــاي 
دولتــی و وزارتخانــه هــا کــه تمــام بودجــه ي آن از محــل اعتبــارات دولتــی تأمیــن مــی شــود 
و مؤسســاتی ماننــد شــرکت فــرش یــا قنــد ورامیــن، کــه بیــش از نیمــی از ســرمایه ي آن 

دولتــی اســت. 

ــی  ــا حقوق ــی ی ــیله ي اشــخاص حقیق ــه وس ــه ب ــی اســت ک ــی: کارگاه   کارگاه غیردولت
اداره مــی شــود و شــامل دو بخــش خصوصــی و عمومــی اســت. کارگاه هایــی کــه در بخــش 
عمومــی فعالیــت دارنــد، از لحــاظ بودجــه خودکفــا هســتند و احتمــاالً تحــت نظــارت دولــت 
قــرار دارنــد ولــی دولتــی محســوب نمــی شــوند، مثــل شــهرداري هــا، جمعیــت هــالل احمــر 

جمهــوري اســالمی ایــران، کارگاههــا و شــرکت هــاي تحــت پوشــش صنایــع ملــی. 

  کارگاه بــا بیمــه ي قــراردادي: کارگاهــی اســت کــه قســمتی از تعهــدات ســازمان تأمیــن 
ــن  ــد و حــق بیمــه ي ای ــی ده ــال بیمــه شــدگان خــود انجــام م ــاً در قب ــی را رأس اجتماع
قســمت از تعهــدات بــه صــورت پورســانت بــه کارفرمایــان کارگاههــاي مذکــور واگــذار مــی 

شــود. 

ــراردادي: کارگاهــی اســت کــه تمامــی تعهــدات ســازمان  ــر ق ــه ي غی ــا بیم   کارگاه ب
ــی  ــن اجتماع ــال بیمــه شــدگان آن کارگاه، از طــرف ســازمان تأمی ــی در قب ــن اجتماع تأمی

انجــام مــی گیــرد. 

  بیمــه شــده: فــردي اســت کــه بــا پرداخــت مبالغــی بــه عنــوان حــق بیمــه، حــق اســتفاده 
از مزایــاي منــدرج در قانــون ســازمان بیمــه گــر را دارد. 

  بیمــه شــده اجبــاري: بیمــه شــده اي اســت کــه بــه دســتور کارفرمــا یــا نماینــده او در 
محلــی بــه نــام کارگاه کار مــی کنــد و مــزد و یــا حقــوق دریافــت مــی کنــد. 

  بیمــه شــده اختیــاري: اشــخاصی کــه طبــق تبصــره مــاده ۸ قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه 
علتــی غیــر از علــل منــدرج در قانــون مذکــور از ردیــف بیمــه شــدگان اجبــاري خــارج مــی 
شــوند، بــه موجــب آئیــن نامــه و مقــررات مربوطــه مــی تواننــد بــا انعقــاد قــرارداد، بیمــه خــود 

را بــه طــور اختیــاري ادامــه دهنــد. 

  بیمــه شــده توافقــی: فــردي اســت کــه بــدون رابطــه مزدبگیــري و براســاس توافــق اداره 
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کل تأمیــن اجتماعــی بــا شــخص حقوقــی ذیربــط، تحــت پوشــش قــرار مــی گیــرد. 

  بیمــه شــده اصلــی: بیمــه شــده اي اســت کــه رأســاً مشــمول مقــررات منــدرج در قانــون 
ســازمان بیمــه گــر مــی شــود. 

ــواده بیمــه شــده(: شــخص یــا اشــخاصی هســتند کــه بــه    بیمــه شــده تبعــی )خان
تبــع بیمــه شــده اصلــی مــی تواننــد از مزایــاي مقــرر در قانــون ســازمان بیمــه گــر اســتفاده 

کننــد. 

  بیمــه شــده حــرف و مشــاغل آزاد: بیمــه شــده اي اســت کــه بــراي انجــام حرفــه و 
ــا داشــتن کارگــر )کارفرمــا( یــا خــود بــه تنهایــی )خویــش فرمــا( بــه  شــغل مــو رد نظــر ب
اســتناد مجــوز اشــتغال صــادر شــده از ســوي مراجــع صالحیــت دار یــا بــه تشــخیص هیــأت 

ــه کار اشــتغال دارد.   مدیــره اداره کل تأمیــن اجتماعــی ب

  بیمــه بیــکاري: ســازمان تأمیــن اجتماعــی مکلــف اســت بــه افــرادي کــه طبــق مقــررات 
قانــو ن تأمیــن اجتماعــی، بیمــه بــوده و برخــالف میــل و اراده ي خــود بیــکار شــده انــد و 

نیــز آمــاده ي انجــام کار مــی باشــند، مقــرري ایــام بیــکاري پرداخــت کنــد. 

ــاري و  ــارداري، بیم ــام ب ــه در ای ــود ک ــی ش ــالق م ــی اط ــه وجوه ــتمزد: ب ــت دس   غرام
ناتوانــی موقــت بــراي اشــتغال بــه کار و عــدم دریافــت مــزد یــا حقــوق، بــه حکــم قانــون بــه 

جــاي مــزد یــا حقــوق، بــه بیمــه شــده پرداخــت مــی شــود. 

  کمــک هزینــه ي ازدواج: مبلغــی اســت کــه طبــق شــرایط خــاص، بــراي تأمیــن قســمتی 
از هزینــه هــاي ازدواج، بــه بیمــه شــده پرداخــت مــی شــود.

  غرامــت نقــص عضــو: مبلغــی اســت کــه بــه طــور یــک جــا، بــراي جبــران نقــص عضــو 
یــا جبــران تقلیــل درآمــد بیمــه شــده، بــه وي پرداخــت مــی شــود. 

  از کار افتــاده: فــرد شــاغلی کــه بــه تشــخیص مراجــع صالحیــت دار، تمــام یــا بخشــی از 
توانایــی کارکــردن خــود را از دســت بدهــد. ایــن ناتوانــی ممکــن اســت ناشــی از کار )حســن 

انجــام وظیفــه( و یــا غیرناشــی از کار باشــد. 

  مســتمري بگیــر: فــرد بازنشســته ازکار افتــاده یــا بازمانــده از )ورثــه واجــد شــرایط( کــه 
طبــق مقــررات صنــدوق بیمــه اي مربــوط، مســتمري دریافــت مــی کنــد.  

  بیمــه شــده روســتایی: کلیــه افــراد ســاکن در روســتا کــه حداقــل ۶ مــاه از ســکونت 
آن هــا در روســتا گذشــته و همچنیــن عشــایر کــوچ رو در قالــب روســتاییان، تحــت پوشــش 

بیمــه درمــان ســازمان قــرار گیرنــد.   
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  بازنشســتگی: عبــارت از عــدم اشــتغال بــه کار مســتخدم مشــترک صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوري یــا فــرد بیمــه شــده توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بــه ســبب احــراز شــرایط 

بازنشســتگی بــه موجــب قانــون اســت. 

  مســتمري: عبــارت اســت از مبلغــی کــه طبــق شــرایط مقــرر در قانــون، »بــه طور مســتمر« 
بــه منظــور جبــران قطــع تمــام یــا قســمتی از درآمــد، بــه بیمــه شــده، یــا در صــورت فــوت 

او، بــراي تأمیــن معیشــت بازمانــدگان وي بــه آنــان پرداخــت مــی شــود. 

ــوري: یــک فــرد از ابتــداي خدمــت آزمایشــی  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــترک صن   مش
تــا مادامــی کــه آخریــن ورثــه ي وي حقــوق وظیفــه دریافــت مــی کنــد، مشــترک صنــدوق 

مذکــور تلقــی مــی شــود. 

  » شــاغل فــوت شــده« مشــترک صندوق بازنشســتگی کشــوري: هــرگاه مســتخدم 
رســمی، در زمــان اشــتغال فــوت کنــد و حداقــل داراي یــک ورثــه مشــمول دریافــت حقــوق 
وظیفــه باشــد، » شــاغل فــوت شــده« مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوري نامیــده مــی 

شــود. 

  بازنشســته فــوت شــده« مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوري: هــرگاه فــرد 
بازنشســته یــا از کار افتــاده، فــوت کنــد وحداقــل داراي یــک ورثــه مشــمول دریافــت حقــوق 
وظیفــه باشــد، بازنشســته فــوت شــده مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوري نامیــده مــی 

شــود.

تعــداد مراکــز )دولتــی و غیردولتی(تحــت پوشــش معاونــت پیشــگیری اداره کل بهزیســتی 
و افــراد خدمــت گیرنــده 

ماخذ : اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی 
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تعداد خانوارهای مستمری بگیر اداره کل بهزیستی 

ماخذ : اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی 

ماخذ : کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان غربی

مپیشگیري از تنبلی چش صداي مشاور مشاوره حضوري اعتیاد مشاوره ژنتیک

43407

10312

5361
4406

1579

ستان تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات پیشگیري اداره کل بهزیستی شهر
)1394(ارومیه 
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تعداد افراد خانوار های شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسب نوع خویشاوندی 

ماخذ : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی 

تعدادجانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران برحسب درصد جانبازی در پایان سال

ماخذ : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی 

تعداد افراد تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی 

ماخذ: اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی 

بیمه شدگان اصلی تحت پوشش اداره کل  تامین اجتماعی بر حسب نوع بیمه

)۱( شامل بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد ، بافندگان ، رانندگان ، کارگران ساختمانی و سایر می باشد.
ماخذ: اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت

)۱( : از تاریخ ۹۱/۷/۱ سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سالمت تغییر نام پیدا کرده است .
ماخذ : اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان غربی 

)1(
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کارکنان دولت
15%

بیمه همگاني سالمت
31%

روستاییان
51%

بیمه ایرانیان
0% سایر اقشار

3%

مت سهم بیمه شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره کل بیمه سال
94شهرستان ارومیه در سال 
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آمــوزش 
فصل پانزدهم

138



تعاریف مفاهیم 

  باســواد: تمامــی کســانی کــه مــی تواننــد متــن ســاده اي را بــه فارســی و یــا هــر زبــان 
دیگــري بخواننــد و بنویســند،خواه مــدرک رســمی داشــته یــا نداشــته باشــند بــا ســواد تلقــی 
مــی شــوند در سرشــماري عمومــی  نفــوس و مســکن ۱۳۷۵، ۱۳۸۵و ۱۳۹۰ تمامــی نوآموزان 
ســال اول ابتدایــی و ســوادآموزان کالســهاي نهضــت ســوادآموزي نیــز باســواد شــناخته شــده 
انــد وضعیــت ســواد در سرشــماري عمومــی ســال ۱۳۳۵ از افــراد ۱۰ ســاله و بیــش تــر، در 
سرشــماري عمومــی ســال ۱۳۴۵ از افــراد ۷ ســاله و بیشــتر، در سرشــماري عمومــی ســال 
هــاي ۱۳۵۵و ۱۳۶۵، طــرح آمارگیــري جــاري جمعیــت ۱۳۷۰ وسرشــماري عمومــی نفــوس 

و مســکن ۱۳۷۵، ۱۳۸۵و ۱۳۹۰، از افــراد ۶ ســاله و بیشــتر ســؤال شــده اســت.

ــف و  ــه تعاری ــاکن: رجــوع شــود ب ــت س ــتایی و جمعی ــاط روس ــهري، نق ــاط ش    نق
ــت«.  ــل ۲ - جمعی ــم »فص مفاهی

ــرورش(:  ــوزش و پ ــاغل در وزارت آم ــري و اداري )ش ــی، دفت ــان آموزش   کارکن
کارکنــان آموزشــی شــامل معلــم، مدیرمعلــم و معلــم ورزش اســت و کارکنــان دفتــري و اداري 
شــامل متصــدي آزمایشــگاه و کارگاه، مراقبــت بهداشــت، مربــی پرورشــی، مدیــر، ناظــم یــا 

معــاون، کتابــدار، کارمنــد اداري و دفتــردار مــی باشــد. 

  تحصیــل: منظــور از تحصیــل، اشــتغال بــه تحصیــل طبــق برنامــه هــاي رســمی آموزشــی 
ایــران یــا کشــورهاي خارجــی اســت. بنابرایــن، آمــوزش در دوره هــاي آموزشــی غیررســمی 
)ماننــد آمــوزش زبــان در آموزشــگاه هــاي خصوصــی یــا نــزد معلــم خصوصــی( تحصیــل بــه 

حســاب نیامــده اســت.

  مقطــع تحصیلــی: یــک دوره کامــل تحصیلــی اســت کــه بــه اخــذ یــک مــدرک تحصیلــی 
ماننــد دوره ابتدایــی، راهنمایــی، کاردانــی، کارشناســی ارشــد، دکتــري تخصصــی، دکتــراي 

حرفــه اي و دکتــراي فــوق تخصصــی منجــر مــی شــود. 
 

آموزش 
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 آمــوزش اســتثنایی: مخصــوص آن دســته از اطفــال و نوجوانانــی اســت کــه داراي عقــب 
ماندگــی ذهنــی و یــا جســمی، معلولیــت و اختــالل در یادگیــري بــوده و یــا ناســازگار باشــند 
و شــامل دوره ي آمادگــی، ابتدایــی، راهنمایــی تحصیلــی، آمــوزش متوســطه و آمــوزش فنــی 

و حرفــه اي مــی باشــد. 

ــی: دوره تحصیلــی اســت کــه دانــش آمــوز از ســن ۶ ســالگی بــه آن وارد    دوره ي ابتدای
شــده و پــس از طــی پایــه هــاي تحصیلــی معیــن گواهینامــه پایــان دوره ابتدایــی دریافــت 

مــی کنــد. 

ــی  ــام دوره راهنمای ــس از اتم ــوز پ ــش آم ــه دان ــی اســت ک ــطه: دوره تحصیل   دوره متوس
در آن پذیــرش شــده و درســال اول بــه صــورت عمومــی و ســپس بــه یکــی از شــاخه هــاي 
نظــري، فنــی و حرفــه اي یــا کاردانــش هدایــت مــی شــود و بــا گذرانــدن واحدهــاي درســی 

تعییــن شــده موفــق بــه اخــذ گواهینامــه دیپلــم متوســطه مــی گــردد.  

ــس  ــوز پ ــش آم ــت و دان ــال اس ــک س ــن دوره ی ــدت ای ــگاهی: م ــش دانش   دوره ي پی
ــوم  ــوم ریاضــی، عل ــاي عل ــش ه ــد در یکــی از گرای ــی توان ــدن دوره ي متوســطه م از گذران
ــه  ــري ورود ب ــون سراس ــاند و در آزم ــان رس ــه پای ــن دوره را ب ــانی، ای ــوم انس ــی و عل تجرب

ــد. ــا شــرکت کن دانشــگاه ه

ــامل دوره  ــازمان، ش ــن س ــاي ای ــوادآموزي: دوره ه ــت س ــت نهض ــاي مدیری   دوره ه
مقدماتــی، دوره تکمیلــی، دوره ي پایانــی و دوره ي پنجــم مــی باشــد. در دوره هــاي 
ــون ســاده  ــدن و نوشــتن کلمــات و مت ــه ســوادآموزان خوان ــی، ب ــی و پایان ــی، تکمیل مقدمات
فارســی و همچنیــن انجــام محاســبات ریاضــی، تعلیــم داده مــی شــود. پــس از پایــان دوره 
ــوند. در دوره ي  ــی ش ــاده م ــم آم ــرکت در دوره ي پنج ــراي ش ــوادآموزان ب ــوق، س ــاي ف ه
ــرورش،  ــوزش و پ ــی آم ــه ي پنجــم ابتدای ــوزان پای ــش آم ــد دان ــوزان مانن پنجــم، ســواد آم
ــه  ــه، ب ــن وزارتخان ــی ای ــات نهای ــرکت در امتحان ــا ش ــد ب ــی توانن ــد و م ــی کنن ــل م تحصی

ــد. ــاء یابن ــی ارتق ــر تحصیل ــع باالت مقاط

ــدارس  ــل در م ــرایط تحصی ــه ش ــت ک ــوزي اس ــش آم ــال: دان ــوز بزرگس ــش آم   دان
راهنمایــی تحصیلــی و متوســطه روزانــه را نداشــته و بــراي ادامــه تحصیــل در مــدارس ویــژه 

ــی شــود.  ــرش م بزرگســال پذی

  ســواد آمــوزان الزم التعلیــم: افــرادي هســتند کــه در ســنین ۷ تــا ۱۸ ســال قــرار دارنــد 
و بــه علــت عــدم دسترســی بــه دبســتان هــاي آمــوزش و پــرورش در مناطــق روســتایی، و 
یــا بــاال بــودن ســن کــه مانــع از تحصیــل آنــان در دبســتان هــاي مذکــور مــی باشــد، توســط 
ــم  ــم داده مــی شــوند. نظــام آموزشــی الزم التعلی ــاران نهضــت ســوادآموزي تعلی آمــوزش ی
نهضــت ســوادآموزي کــه ایــن افــراد را تحــت پوشــش دارد، هماننــد دوره ي ابتدایــی آمــوزش 

و پــرورش، شــامل ۵ پایــه مــی باشــد.  
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ــه  ــق ب ــان دوره موف ــات پای ــه در امتحان ــوادآموزي ک ــه س ــده: ب ــول ش ــوادآموز قب    س
کســب نمــرات قبولــی گردیــده اســت، ســوادآموز قبــول شــده در امتحــان گفتــه مــی شــود.

   دوره ي تربیــت معلــم: دوره ي تربیــت معلــم ۲ ســال اســت و کســانی کــه داراي مــدرک 
دیپلــم  هســتند و دوره ي ۲ ســاله تربیــت معلــم را بــه پایــان مــی رســانند، بــه اخــذ مــدرک 

کاردانــی در رشــته ي مربــوط نائــل مــی شــوند.

دانــش جــو: فــرد پذیرفتــه شــده اي کــه برابــر ضوابــط معیــن بــراي تحصیــل در یکــی از دوره 
هــاي رســمی آمــوز ش عالــی ثبــت نــام کنــد و بــه تحصیــل اشــتغال ورزد.  

ــی و  ــات آمــوزش عال ــه خدم ــراي ارائ ــی: مؤسســه اي اســت کــه ب ــوزش عال ــز آم   مرک
ــی  ــر دانشــجو م ــا باالت ــش دانشــگاهی ی ــم متوســطه، پی ــدگان دیپل ــن دارن پژوهشــی از بی

ــر مــی دهــد.  ــا باالت ــی ی ــارغ التحصیــالن خــود مــدرک کاردان ــه ف ــرد و ب پذی

  دانشــگاه: عالیتریــن مؤسســه ي آمــوزش عالــی کــه بــا مجــوز رســمی شــوراي گســترش 
آمــوزش عالــی ایجــاد و حدأقــل از ســه دانشــکده تشــکیل شــده باشــد. 

  آموزشــگر تمــام وقــت مؤسســه آمــوزش عالــی: آموزشــگر مؤسســه آمــوزش عالــی 
کــه برابــر ضوابــط معیــن اســتخدام و تمــام ســاعات موظــف اداري خــود را در مؤسســه محــل 

خدمــت، انجــام وظیفــه مــی کنــد. 

  آموزشــگر پــاره وقــت مؤسســه آمــوزش عالــی: آموزشــگر مؤسســه آمــوزش عالــی 
کــه در یــک دوره زمانــی معیــن بــه ارائــه خدمــات آموزشــی نظــري و یــا عملــی مــی پــردازد. 

  ثبــت نــام شــده آمــوزش عالــی: فــردي کــه برابــر ضوابــط معیــن پذیرفتــه شــده و در 
یکــی از مؤسســات آمــوزش عالــی ثبــت نــام کــرده اســت. 

ــی آمــوزش  ــردي کــه یکــی از دوره هــاي تحصیل ــی: ف ــوزش عال ــه آم ــش آموخت   دان
ــی  ــدرک تحصیل ــن م ــط معی ــر ضواب ــانده اســت و براب ــان رس ــه پای ــت ب ــا موفقی ــی را ب عال

ــد.  ــت مــی کن دریاف

ــور:  ــه اي کش ــی و حرف ــوزش فن ــوزان( اداره کل آم ــدگان )کارآم ــوزش دی   آم
ــا ارتقــاي مهــارت،  ــه اي خــاص، بازآمــوزي ی ــرا گرفتــن حرف ــراي ف ــرادي هســتند کــه ب اف

ــد.  ــی بینن ــوزش م ــن  اداره کل آم ــی ای ــز آموزش ــی در مراک ــدت معین ــراي م ب

ــی  ــور : محل ــه اي کش ــی و حرف ــوزش فن ــت در اداره کل آم ــوزش ثاب ــز آم   مرک
دولتــی، متشــکل از حداقــل ۵ کارگاه آموزشــی اســت کــه داراي هویتــی قانونمنــد مــی باشــد 
و ســاختار آن مــورد تصویــب ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي وقــت کشــور قــرار گرفتــه 

اســت.
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مرد وزن  مرد زن

867443

۴۳۷۲۵۳ 430190

711571

۳۸۴۲۵۱
327320

جنس  ساله وبیشتر،تعداد باسوادان ونرخ باسوادي در نقاط شهري وروستایی برحسب 6جمعیت 
) درصد -نفر(  1390آبان :شهرستان ارومیه 

جمعیت شش سالھ وبیشتر باسوادان
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جمع دانش آموزان  دانش آموزان پسر  دانش آموزان دختر  کارکنان آموزشی  کارکنان دفتری واداری

77
5

۴۹
۳

۲۸
۲

۹۹

۵۴
1394-95تعداد دانش آموزان وکارکنان دوره آموزش استثنایی شهرستان ارومیه سال تحصیلی 

جمع دانش آموزان  دانش آموزان پسر  دانش آموزان دختر  کارکنان آموزشی  کارکنان دفتری واداری

97
29

5

۵۰
۰۷

۰

۴۷
۲۲

۵

۳۰
۰۱

۷۸
۹

1394-95تعداد دانش آموزان وکارکنان دوره ابتدایی شهرستان ارومیه سال تحصیلی 
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جمع دانش آموزان  دانش آموزان پسر  دانش آموزان دختر 

66
37

۴۳
۵۵

۲۲
۸۲

اداره کل آموزش وپرورش شهرستان )متوسطه دوره دوم (تعداد دانش آموزان  دوره تکمیلی بزرگسال 
1394-95ارومیه سال تحصیلی 

جمع دانش آموزان  دانش آموزان مرد دانش آموزان زن 

27
3

۱۹
۶

۷۷

1394-95شهرستان ارومیه سال تحصیلی )متوسطه دوره اول (تعداد دانش آموزان  عمومی بزرگسال 

147



جمع ھیات علمی  ھیات علمی استادیار ھیات علمی مربی  ھیات علمی دانشیار  آموزشگران غیر ھیات 
علمی 

ھیات علمی استاد

95
4

45
5

۲۳
۵

۱۴
۲

۶۹ ۵۳
یلی سال تحص-تعداد آموزشگران دانشگاهی تمام وقت موسسات آموزش عالی بر حسب مرتبه علمی 

95-1394

جمع مرد زن 

41
39

4

21
99

8

19
39

6

15
31

0

11
00

7

43
03

11
37

5

59
92

53
83

22
71

12
59

10
1217
93

11
48

64
5

ب تعداد دانشجویان دوره هاي مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی شهرستان ارومیه بر حس
  1394-95سال تحصیلی  -جنس 

کارشناسی کاردانی کارشناسی ارشد دکترای حرفھ ای  دکترای تخصصی

148



جمع دانشجویان دانشجویان پسر  دانشجویان دختر  کارکنان دفتری واداری کارکنان آموزشی

16
84

۱۰
۳۲

۶۵
۲

۵۲

۱۹
ال س -تعداد دانشجویان وکارکنان  آموزشی ،دفتري واداري  دانشگاه فرهنگیان شهرستان ارومیه 

1394- 95تحصیلی 

جمع مربیان مربیان مرد مربیان زن 

77
5

49
3

28
2

-یه ومراکز ثابت اداره کل آموزش فنی وحرفه اي شهرستان اروم) رسمی وپیمانی (تعداد مربیان 
1394-95سال تحصیلی 

149



آموزش دیدگان مرد  آموزش دیدگان زن

23
90

85

41
9

59
6

32
0

20
6

19
7

59
8

  تعداد آموزش دیدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی وحرفه اي شهرستان ارومیه بر حسب گروه هاي عمده آموزشی به تفکیک جنس

صنعت

خدمات

کشاورزی 

فرھنگ وھنر 

جمع مرد زن 

10
37

6

59
63

44
13

65
30

48
34

16
96

38
41

20
14

18
27

43
0

23
6

19
441
2

24
8

16
4

 1394-95سال تحصیلی  -تعداد ثبت نام شدگان جدید دوره هاي مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی شهرستان ارومیه بر حسب جنس 

کارشناسی کاردانی کارشناسی ارشد دکترای حرفھ ای  دکترای تخصصی

150



بهداشت و درمان
فصل شانزدهم

151



تعاریف مفاهیم 

  پزشــک: بــه افــرادي اطــالق مــی شــود کــه تحصیــالت پزشــکی را در یکــی از دانشــگاههاي 
ــد و  ــل شــده ان ــه نای ــان نام ــه اخــذ پای ــان رســانیده و ب ــه پای ــا خــارج از کشــور ب داخــل ی
مــدارک آنــان مــورد تأییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت. آمار پزشــکان، 
ــه گســتردگی رشــته  ــا توجــه ب ــی باشــد. ب شــامل پزشــکان، دندانپزشــکان و داروســازان م
ــن  ــا، تحــت عناوی ــه برخــی تخصــص ه ــوط ب ــار موجــود مرب ــاي تخصصــی پزشــکی، آم ه
کلــی در جــداول شــماره ي ۱۰ و ۱۱ درج شــده انــد کــه شــمول تفصیلــی آن بــه شــرح زیــر 

مــی باشــد: 

  تخصــص و فــوق تخصــص داخلــی: داخلــی، آنکولــوژي، خــون، روماتولــوژي، ریــه، غــدد 
و گــوارش. 

  تخصــص و فــوق تخصــص اطفــال: ارتوپــدي اطفــال، اعصــاب اطفــال، آلــرژي اطفــال، 
جراحــی اطفــال، خــون اطفــال، عفونــی اطفــال، غــدد اطفــال، قلــب اطفــال، کلیــه اطفــال، 

گــوارش اطفــال و بیماریهــاي نــوزادان. 

  تخصص اعصاب و روان: اعصاب و روانپزشکی. 

  تخصص ارولوژي: ارولوژي کلیه، جراحی کلیه و مجاري ادراري. 

  تخصص ارتوپدي: ارتوپدي و جراحی استخوان و مفاصل. 

  تخصص پرتونگاري: رادیولوژي و سونوگرافی. 

ــدان،  ــان و دن ــی ده ــیب شناس ــس، آس ــی، اندودنتیک ــکی: ارتودنس ــص دندانپزش   تخص
بیماریهــاي فــک و دهــان و دنــدان، پاتولــوژي فــک و صــورت، پروتــز دندانــی، پریودنتولــوژي، 

جراحــی دهــان و فــک و صــورت، دندانپزشــکی ترمیمــی، دندانپزشــکی اطفــال. 

ــوتیکس،  ــوژي، فارماس ــی، فارماکول ــازي صنعت ــازي، داروس ــازي: داروس ــص داروس   تخص

بهداشت و درمان

152



ــوزي.  فارماکوگن

الزم بــه ذکــر اســت آمــار پزشــکان متخصــص در رشــته هــاي قلــب و عــروق، مغــز و اعصــاب، 
ــان و زایمــان، شــامل پزشــکان متخصــص جراحــی در  ــی، چشــم و زن ــق و بین گــوش و حل

رشــته هــاي یــاد شــده نیــز مــی باشــد. 

  پیراپزشــک: بــه غیــر پزشــکی کــه در زمینــه ي بهداشــت و درمــان فعالیــت داشــته باشــد، 
اطــالق می شــود. 

  بهــورز )بهداشــتیار(: بــه فــردي اطــالق مــی شــود کــه بومــی و مقیــم روســتا مــی باشــد 
و بــا حداقــل ســواد دوره ي ابتدایــی، دوره ي دو ســاله ي آمــوزش عملــی و نظــري مربوطــه 

را گذرانــده اســت. 

  مؤسســات درمانــی: بــه تمامــی مراکــز درمانــی اعــم از بیمارســتان، زایشــگاه و آسایشــگاه 
کــه مجهــز بــه تخــت درمانــی باشــند، مؤسســه درمانــی اطــالق مــی شــود. ایــن مؤسســات 

بــه ســه گــروه زیــر تقســیم مــی شــود: 
- مؤسسات درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

- مؤسسات درمانی خصوصی. 
- ســایر مؤسســات درمانــی، ماننــد مؤسســات درمانــی وابســته بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، 

مؤسســات خیریــه، بنیــاد شــهید، بانــک ملــی و غیــره. 

  بیمارســتان: مکانــی اســت کــه بــا اخــذ مجــوز وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــه منظــور  ــی، بهداشــتی، آموزشــی و پژوهشــی ب ــات تشــخیصی، درمان ــا اســتفاده از امکان ب
درمــان و بهبــودي بیمــاران ســرپایی و بســتري بــه صــورت شــبانه روزي تأســیس مــی گــردد 

و بــه بیمارســتان عمومــی و تــک تخصصــی تقســیم مــی شــود. 

  زایشــگاه: واحــدي اســت کــه حداقــل داراي ۱۵ تخــت، پزشــک متخصــص در امــر زنــان 
و زایمــان و یــک اتــاق عمــل باشــد. 

  آسایشــگاه: واحــدي اســت کــه حداقــل داراي ۱۵ تخــت و تســهیالت و خدمــات عمومــی 
الزم و حداقــل داراي یــک بخــش اختصاصــی همــراه بــا گــروه پزشــکان متخصــص در رشــته 

هــاي مربــوط باشــد، ماننــد آسایشــگاه روانــی، مجذومــان، مســلوالن و معتــادان. 

ــز  ــک و مرک ــی کلینی ــک، پل ــگاه، کلینی ــامل درمان ــی: ش ــتی و درمان ــز بهداش   مراک
بهداشــت اســت. فعالیــت مرکــز بهداشــت عمومــاً انجــام واکسیناســیون و در مــواردي تــوأم 

ــی اســت.  ــات درمان ــا خدم ب

ــه داراي  ــود ک ــی ش ــالق م ــزي اط ــه مراک ــتقل: ب ــی مس ــتی و درمان ــز بهداش   مراک
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ــد.  ــتقل باش ــت مس ــل فعالی ــابداري و مح ــت، حس مدیری

  مراکــز بهداشــتی و درمانــی غیرمســتقل: بــه مراکــزي اطــالق مــی شــود کــه معمــوالً 
ــکان  ــابداري و م ــت، حس ــرار دارد داراي مدیری ــی ق ــات درمان ــب مؤسس ــا جن ــل ی در داخ
فعالیــت مســتقل نمــی باشــد و از نظــر کارکنــان و اعتبــارات نیــز، از مؤسســه مــادر تغذیــه 

مــی شــود. 

ــی در  ــتی و درمان ــه ي بهداش ــات اولی ــه ي خدم ــد ارائ ــن واح ــت: اولی ــه ي بهداش   خان
نظــام شــبکه ي جامــع بهداشــتی و درمانــی اســت. محــل اســتقرار ایــن واحــد، روســتاهاي 
کشــور اســت . هــر خانــه ي بهداشــت بــر حســب شــرایط جغرافیایــی، امکانــات ارتباطــی و 
پراکندگــی جمعیــت، یــک یــا چنــد روســتا )روســتاهاي قمــر( را بــا جمعیتــی حــدود ۲،۰۰۰ 
ــه ي بهداشــت را بهــورزان زن و مــرد تشــکیل مــی  ــان خان نفــر پوشــش مــی دهــد. کارکن
ــر( از شــرایط ضــروري  ــا قم ــی ی ــا )اســکان در روســتاي اصل ــودن آنه ــی ب ــه بوم ــد، ک دهن

اســت. 

  آزمایشــگاه تشــخیص پزشــکی: واحــدي اســت کــه بــر طبــق مجــوز وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی تأســیس شــده و در آن آزمایــش هــاي بیولوژیــک، میکروبیولــوژي، 
ــی،  ــلول شناس ــی، س ــی، بیوفیزیک ــون شناس ــوژي، خ ــیمیایی، ایمنوهماتول ــرولوژي، بیوش س
بافــت شناســی، ژنتیــک ســلولی و ملکولــی و ســایر آزمایشــها بــر روي مــواد و نمونــه هــاي 
حاصــل از بــدن انســان بــا هــدف بــه دســت آمــدن اطالعــات جهــت تشــخیص، پیشــگیري 
یــا پــی گیــري درمــان و یــا ارزیابــی و ســنجش ســالمت انجــام میشــود و شــامل دو بخــش 

بالینــی و تشــریحی اســت. 

  داروخانــه: مؤسســه اي اســت پزشــکی کــه بــا اخــذ پروانــه مخصــوص از کمیســیون قانونــی  
مــاده ۲۰، تأســیس شــده و بــا داشــتن مســئول فنــی واجــد شــرایط بــه ارائــه خدمــات دارویی 
ــوازم  و عرضــه دارو، شــیر خشــک، مکمــل غذایــی رژیمــی، غذاهــاي کمکــی شــیرخواران، ل

مصرفــی پزشــکی و فــرآورده هــاي آرایشــی و بهداشــتی مجــاز مبــادرت مــی نمایــد. 

ــاً کار  ــه صرف ــی شــود ک ــی اطــالق م ــاي درمان ــی واحده ــه تمام ــی: ب ــز توانبخش   مراک
درمــان فیزیکــی بــدن را انجــام مــی دهنــد. ایــن مؤسســات، شــامل فیزیوتراپــی، کار درمانــی، 
گفتــار درمانــی، شــنوایی ســنجی، بینایــی ســنجی و ارتوپــدي فنــی مــی باشــد و نحــوه ي 
اســتقرار آن بــه دو صــورت مســتقل و غیرمســتقل اســت. آندســته از توانبخشــی هایــی کــه 
در داخــل یــک بیمارســتان یــا یــک درمانــگاه باشــد، »غیرمســتقل« و توانبخشــی هایــی کــه 

بــدون وابســتگی بــه هیــچ مرکــز دیگــري عمــل کنــد »مســتقل« نامیــده مــی شــود. 

  مراکــز پرتونــگاري: محــل انجام آزمایــش هاي پرتوشناســی و ارائــه ي خدمــات پرتونگاري 
اســت کــه صالحیــت آن بــه تائیــد وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی رســیده باشــد. 
منظــور از پرتونــگاري تشــخیص و درمــان بیمــاري هــا بــا اســتفاده از انــرژي بــه صورت اشــعه 
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اســت کــه توســط پزشــکان متخصــص پرتونــگاري، تکنســین هــاي پرتونــگاري و کارمنــدان 
تجربــی واجــد شــرایط خــاص و داراي مجــوز از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 

انجــام مــی شــود. 

ــم  ــه ه ــردد ک ــی گ ــی اطــالق م ــه پایگاه ــون: ب ــال خ ــع انتق ــه و توزی ــگاه تهی   پای
خونگیــري مــی کنــد و هــم آزمایشــات غربالگــردي خــون را انجــام مــی دهــد. مراکــز اســتان 

پایــگاه منطقــه اي انتقــال خــون مــی باشــند. 

تعداد بیمارستان های فعال و تخت های ثابت موجود برحسب نوع وابستگی 

ماخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی 

ماخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

تعداد تخت های فعال بخش های بیمارستانی 

ماخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 

یدانشگاه علوم پزشک تامین اجتماعی سایر نھادھا و 
ارگانھای دولتی

خصوصی مجموع

۱۶۴۶

۲۵۶ ۲۰۴
۳۲۵

۲۴۳۱

تعداد تخت هاي ثابت بیمارستانهاي فعال بر حسب نوع وابستگی 
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ماخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

ماخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

ماخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

داروخانھ آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز توانبخشی تھ درمان ھس-موسسات تشخیصی
ای

۱۵۶

۶۶ ۶۵

۴۵

درمان هسته اي و مراکز -تعداد آزمایشگاه هاي تشخیص طبی، داروخانه ها، موسسات تشخیص
1394توانبخشی شهرستان ارومیه در سال 

پزشکان پیراپزشکان سایر کارکنان مجموع

۵۳۷

۳۵۳۸

۲۰۰۹

۶۰۸۴

گروه  کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه بر حسب
1394شغلی در سال 

پزشک عمومی پزشک متخصص یدکترای تخصص دندانپزشک پزشک فوق 
تخصص

داروساز دکترای علوم 
آزمایشگاھی

۲۲۵

۱۵۴

۸۷ ۷۹

۴۵ ۳۴
۹

ر تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه ب
1394حسب رشته و نوع تخصص در سال 
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ماخذ : سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی 

مراکز درمانی فعال در بخش دامپزشکی 

ماخذ : سازمان دامپزشکی استان آذربایجان غربی 

گلبول قرمز متراکم پالسمای تازه منجمد پالکت کنسانتره

۳۴
۵۰

۴

۳۰
۱۸

۹

۲۱
۳۰

۹

۳۳
۱۴

۲

۱۲
۰۰

۲

۲۱
۲۷

۹

لیمیزان فرآورده هاي خون تولید شده و توزیع شده به مراکز درمانی به تفکیک سه فرآورده اص
1394شهرستان ارومیه در سال ) واحد(

تولید شده توزیع شده
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تعاریف مفاهیم 

ــا تلفیــق  ــی: محصــول فرآینــدي اســت کــه ب ــی و تلویزیون ــه ي رادیوی ــد برنام   تولی
تخصصــی عناصــر محتوایــی و ســاختاري پیــام و بــا بهــره گیــري از منابــع الزم، بــراي ســاخت 

برنامــه و بــه منظــور پخــش از طریــق رادیــو، تلویزیــون و اینترنــت بــه دســت مــی آیــد.  
ــک  ــال شــده ي ی ــی و ارس ــارت از شــکل نهای ــی: عب ــی و تلویزیون ــه ي رادیوی پخــش برنام
برنامــه کــه مخاطــب قــادر بــه دریافــت آن از طریــق رادیــو، تلویزیــون و اینترنــت را باشــد. 

ــه درون  ــت ک ــی اس ــراي مخاطبین ــه ب ــش برنام ــرزي: تولید/پخ ــش درون م   تولید/پخ
ــد.  ــرار دارن ــی کشــور ق ــاي جغرافیای مرزه

  تولید/پخــش بــرون مــرزي: تولید/پخــش برنامــه بــراي مخاطبینــی اســت کــه بیــرون از 
مرزهــاي جغرافیایــی کشــور قراردارنــد. 

ــی: ســاختار ســازمانی اســت کــه مجموعــه ي فعالیــت    شــبکه ي رادیویــی و تلویزیون
هــاي تولیــد، تأمیــن، تنظیــم و پخــش برنامــه هــاي رادیویــی و تلویزیونــی را براســاس اهــداف 

و مأموریــت هــاي تعریــف شــده و مشــخص بــر عهــده دارد. 
ــاره ي وقــوع یــک رویــداد مشــخص در زمــان و  ــر: آگاهــی و اطالعــی اســت کــه درب   خب
ــرد.  ــه مخاطــب شــکل مــی گی ــه منظــور انتقــال ب ــوم ب مــکان معیــن، پــس از فراینــد معل
خبــر مــی توانــد بــه شــکل مکتــوب، صوتــی یــا تصویــري ارائــه شــود و شــامل موضــوع هــاي 

سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، علمــی، هنــري، ورزشــی و ... مــی باشــد. 

ــه،  ــس از تهی ــه پ ــی اســت ک ــارت از خبرهای ــی(: عب ــر )رادیویی/تلویزیون ــش خب   پخ
ــون پخــش مــی شــود.  ــا تلویزی ــو ی ــش از رادی ــم و ویرای انتخــاب، تنظی

ــري  ــی مت ــا ۷۵ میل ــم ۳۵ ی ــش فیل ــد نمای ــت تولی ــن و صنع ــر، ف ــارت از هن ــینما: عب س
ــا ابعــاد مناســب و ویژگــی هــاي  ــراي اســتفاده عمــوم اســت و نیــز مکانــی داراي مجــوز ب ب

ــد.  ــی باش ــاص م ــی خ ــی و ایمن ــاختمانی، فن س

ــر روي آن  ــده ب ــط ش ــر ضب ــه تصاوی ــه مجموع ــلولوئیدي اســت ک ــوار س ــم، ن ــم: فیل   فیل
ــد.  ــی کن ــاء م ــت را الق ــش، حرک ــگام نمای هن

فرهنگ و جهانگردی 
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  فیلــم ســینمایی: مجموعــه داســتانی بلنــد و حداقــل ۷۵ دقیقــه اي اســت کــه تصاویــر و 
صــداي آن بــر روي نــوار ســلولوئیدي یــا مغناطیســی یــا دیســک نــوري ضبــط شــده باشــد و 
صــدا و تصویــر هماهنــگ بــا هــم پخــش شــود و یــا بصــورت پویانمایــی )انیمیشــن( تولیــد 

شــده باشــد. 

ــه صــورت  ــام ثابــت، تاریــخ و شــماره، ب ــا ن ــه طــور منظــم ب   مطبوعــات: نشــریاتی کــه ب
اوراق چاپــی یــا الکترونیکــی، در زمینــه هــاي گوناگــون سیاســی، اجتماعــی، علمــی، ورزشــی، 

هنــري و ســایر مــوارد، در ســطوح مختلــف مــی شــوند. 

ــه عمومــی و  ــه، از نظــر محتــوا ب ــه و غیــر روزان ــه روزان مطبوعــات از نشــر ترتیــب انتشــار ب
تخصصــی، از نظــر گســتره توزیــع بــه محلــی، ملــی و بیــن المللــی و از نظــر مخاطبــان بــه 

ــان( تقســیم مــی شــوند.  ــان و زن ــان، جوان ــد کــودکان و نوجوان ــام و خــاص )مانن ع

  مراکــز فرهنگــی هنــري کانــون پــرورش فکــري کــودکان و نوجوانــان: کتابخانــه 
هــاي وابســته بــه کانــون پــرورش فکــري کــودکان و نوجوانــان کــه کلیــه فعالیتهــاي فرهنگــی 

اعــم از کتابخوانــی و یادگیــري نقاشــی، خــط، ســرود و... در آنهــا انجــام مــی گیــرد. 

  کتابخانــه: محلــی اســت کــه در آن مجموعــه اي از کتابهــاي خطــی و یــا چاپــی و دیگــر 
ــه  ــراي مطالعــه، تحقیــق و مراجعــه ب ــداري و شــنیداري ب ــی، دی ــوارد مشــابه اعــم از چاپ م

طــور منظــم گــردآوري شــده باشــد. 

  بناهــاي تاریخــی: آثــار معمــاري، عناصــر و بناهایــی اســت کــه جنبــه باســتانی دارد یــا از 
نظــر تاریخــی، هنــري و علمــی واجــد ارزش مــی باشــد. 

ــداري،  ــردآوري، نگه ــور گ ــه منظ ــه ب ــی اســت ک ــی و غیرانتفاع ــوزه: مؤسســه اي دائم   م
پژوهــش، آمــوزش و نمایــش دســتاوردهاي انســان یــا طبیعــت فعالیــت مــی کنــد و درهــاي 

ــاز اســت.  آن بــه روي عمــوم مــردم ب

ــژه دارد و  ــی وی ــه موضوع ــه اختصــاص ب ــر ادواري اســت ک ــاب نشــریه اي غی ــاب: کت   کت
ــا بیشــتر اســت.  ــداد صفحــات آن ۴۸ ی تع

ــا تکثیــر شــده از نشــریه در یــک نوبــت    شــمارگان)تیراژ(: تعــداد نســخه هــاي چــاپ ی
چــاپ و انتشــار اســت. 

  چاپخانــه: بــه مؤسســه اي گفتــه مــی شــود کــه در آن عمــل تکثیــر فــرم هــاي نوشــتاري 
و تصویــري در شــمارگان و ابعــاد متفــاوت توســط دســتگاه هــاي چــاپ انجــام مــی شــود. 

  گردشــگر: طبــق تعریــف ســازمان جهانــی گردشــگري، گردشــگر شــخصی اســت کــه بــه 
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کشــور یــا شــهري غیــر از محیــط زیســت عــادي خــود بــراي مدتــی کــه کمتــر از ۲۴ ســاعت 
ــح، اســتراحت، ورزش،  ــد و قصــد او از ســفر، تفری ــک ســال نباشــد، ســفر کن و بیشــتر از ی
دیــدار اقــوام و دوســتان، مأموریــت، شــرکت در ســمینار، کنفرانــس یــا اجــالس، مطالعــه و 
تحقیــق یــا فعالیتهــاي مذهبــی باشــد.الزم بــه ذکــر اســت کســی کشــور محــل دائمــی اقامــت 
ــت در نمایندگــی  ــل و ماموری ــم، پناهندگــی، تحصی ــت دائ ــه قصــد اشــتغال، اقام خــود را ب
ــه عبــارت  ــد، گردشــگر محســوب نمــی شــود. ب هــاي سیاســی خــارج از کشــور تــرک نمای

دیگــر شــخص مــورد نظــر غیرگردشــگر محســوب مــی شــود. 
 

سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی وبرنامه های اجرا شده     
 

تعداد سینما تعداد سالن سینما 

16
84

3

تعداد سینما وسالن سینما  شهرستان ارومیه 

تعداد سینما تعداد سالن سینما 

16
84

3
تعداد سینما وسالن سینما  شهرستان ارومیه 
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ش اندام 

وپرور
تکواندو

رزمی 
جودو

ت 
اسکی

بسکتبال
س 

بوک
بدمینتون 

بیلیارد وبولی
گ 

ن
ش 

اسکوا
اسکی 

1352

۱۲۱۰

۳۴۰

۳۳۷

۳۳۲

۳۰۷

۱۳۷

۱۳۰

۷۴

۶۵

۲۷

ب رشته در شهرستان ارومیه 
ت ورزشی بر حس

ت کنندگان سازمان دهی شده در مسابقا
تعداد شرک
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بدنسازی 
ش اندام 

وپرور
تکواندو
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ب رشته در شهرستان ارومیه 
ت ورزشی بر حس

ت کنندگان سازمان دهی شده در مسابقا
تعداد شرک
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تعاریف مفاهیم 

ــه : هرگونــه مــواد جامــد یــا نیمــه جامــد غیــر قابــل اســتفاده کــه ناشــی از فعالیــت    زبال
ــد فعالیــت هــای  هــای اجتماعــی و تولیــدی خانگــی ، کشــاورزی و صنعتــی باشــد و از رون
ــت  ــل بازیاف ــر قاب ــی اگ ــور حت ــودمواد مذب ــد میش ــه نامی ــد ، زبال ــده باش ــارج ش ــور خ مذک

ــد. ــرار مــی گیرن ــاز هــم در شــمول چنیــن تعریفــی ق باشــند ب
  تاکســی : تاکســی وســیله نقلیــه موتــوری عمومــی مســافری عمومــا از نــوع ســواری اســت 

بــا مشــخصات ویــژه کــه امتیــاز بهــره بــرداری از آن توســط شــهرداری صــادر مــی شــود.
  مینــی بــوس : مینــی بــوس وســیله نقلیــه موتــوری مســافری زمینــی غیــر ریلــی اســت 

کــه تعــداد صندلــی هــای آن )شــامل صندلــی راننــده( حداقــل ۱۰ و حداکثــر ۲۱ باشــد.
   اتوبــوس : اتوبــوس ، وســیله نقلیــه موتــوری مســافری زمینــی غیــر ریلــی اســت کــه تعــداد 

صندلــی هــای آن بــا صندلــی راننــده و کمــک راننــده ۲۲ یــا بیشــتر باشــد .
تقسیم بندی فضای سبز )انواع کاربری فضای سبز(

ــاال مــی باشــد ، منطقــه  ــه ب ــار ب ــارک هــا از یــک هکت ــن پ ــهری : وســعت ای ــارک ش   پ
ــرای زیســت  ــات الزم ب ــا ســاختمان هــای همگــن و خدم شــهری بخشــی از شــهر اســت ب
ــارت اســت از  ــارک هــای منطقــه ای شــهری عب جمعیــت اســکان یافتــه در آنها،عملکــرد پ
ایجــاد تنــوع و فاصلــه بیــن ســاختمان هــای عــادی شــهری و تمرکــز فضــای ســبز بیــن آن 
هــا جهــت تغییــر طبیعــی هــوای آلــوده در جایــی کــه تراکــم جمعیــت بیشــتر و ســاختمان 
هــا فشــرده تــر باشــند ، پــارک هــای منطقــه ای شــهری بــه عنــوان یــک چشــم انــداز ســبز 
اهمیــت و نقــش موثــری پیــدا مــی کنــد . ایــن پــارک هــا دارای زمیــن بــا بــازی بــرای گــروه 
ــایر  ــاالن و س ــاالن و بزرگس ــتراحت خردس ــرای اس ــی ب ــش های ــنی ، بخ ــف س ــای مختل ه

خدمــات عمومــی اســت .
ــر  ــوده غی ــکاری و ت ــوده درخت ــروه ت ــه دو گ ــهری ب ــای ش ــارک ه ــت پ ــر اس ــه ذک الزم ب

ــود . ــی ش ــیم م ــکاری تقس درخت
   پــارک محلــه ای : پــارک هایــی مــی باشــند بــا وســعت کــم و قابلیــت دسترســی زیــاد ، 
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بیشــتر بــه صــورت پیــاده ، اســتفاده کننــدگان ایــن پــارک هــا را خردســاالن و افــراد مســن 
تشــکیل مــی دهنــد. تجهیــزات ایــن گونــه پــارک هــا نیــز در ایــن جمعیــت برنامــه ریــزی 
مــی شــوند.پارک هــای عمومــی محلــه ای در داخــل پــارک هــا بــه طــور معمــول بیــش از 
یــک هکتــار وســعت ندارنــد . معمــوال تجهیــزات پــارک هــا عبارتنــد از زمیــن بــازی بــرای 
کــودکان زیــر ده ســال ، بخــش هــای اختصــاص یافتــه بــرای اســتراحت ، کــف پــوش چمنــی 
ــه دو گــروه  ــه ذکــر اســت پــارک هــای محلــه ای ب ــداز ، الزم ب و تعــدادی درخــت ســایه ان

تــوده درختــکاری و تــوده غیــر درختــکاری تقســیم مــی شــود .
  پــارک همســایگی : فضــای ســبز زیــر ۱۵۰۰ متــر مربــع کــه شــامل امکانــات تاسیســات 
رفاهــی و مبلمــان شــهری باشــد کــه بــه دو گــروه تــوده درختــکاری و تــوده غیــر درختــکاری 
تقســیم مــی شــود .ایــن نــوع پــارک هــا در رابطه مســتقیم بــا واحــد هــای مســکونی قراردارند 
و بــه عنــوان یــک فضــای نیمــه خصوصــی در مجتمــع هــای مســکونی یــا در کنــار گــذرگاه 

هــای ارتباطــی و یــا فضاهــای خطــی و متمرکــز واحــد هــای مســکونی واقــع مــی شــوند.
  پــارک هــای جنگلــی : بــه پــارک هایــی گفتــه مــی شــود کــه در حاشــیه شــهر باشــند 
و حــد اقــل امکانــات و مبلمــان شــهری و گیاهــان پوششــی بــه ویــژه چمــن را دارا هســتند . 

عمومــا کاربــری شــهری نداشــته و بیشــتر تاثیــرات زیســت محیطــی دارنــد .
  رفیــوژ خیابــان : قطعــات فضــای ســبز درون خیابــان هــا بــه صــورت پیوســته و طولــی 
کــه مســیر ترافیکــی را از هــم جــدا مــی کنــد) فاصلــه بیــن پیــاده رو و ســواره رو ، همچنیــن 
فاصلــه بیــن دو ســواره رو ( کــه شــامل : الــف ( گــذر زیــر ۱۲ متــر ب( گــذر بــاالی ۱۲ متــر 
ــان ( د(  ــزرگ راههــا ۲ - رفیــوژ هــای اتوب ــد حفاظتــی اطــراف ب ــان شــهری )۱- بان ج( اتوب
خیابــان )۱- بــدون رفیــوژ میانــی ۲ - بــا رفیــوژ میانــی )۱- رفیــوژ خــاص ) تعــدادی از رفیــوژ 
هــا کــه بــه خاطــر عــرض زیــاد دارای معبــر پیــاده رو یــا بانــد دوچرخــه مــی باشــند و بیــش 

از یــک قطعــه باشــند ( ۲ - شــامل یــک قطعــه فضــای ســبز باشــد (
  قطعــات پراکنــده فضــای ســبز : فضا هــای ســبزی کــه فاقــد امکانــات تاسیســات رفاهی 

و مبلمــان شــهری باشــند کــه شــامل )۱- توده درختــکاری ۲- تــوده غیــر درختکاری (
در مــورد فضاهــای ســبز کــه از جنــس ســطح دو بعــدی نمــی باشــد نظیــر احــداث دیــواره 
هــای ســبز و یــا توســعه هــای مربــوط بــه بــام ســبز کــه گاهــا در روی ســطح ســخت برخــی 
ــات  ــم از قطع ــن قس ــاحت ای ــت مس ــی بایس ــود م ــی ش ــاد م ــبز ایج ــای س ــات فض از قطع
فضــای ســبز بــه صــورت زیــر مجموعــه ای از همــان قطعــه ذکــر شــود . همچنیــن ایــن گونــه 
فضاهــای ســبز کــه خــارج از قطعــات موجــود فضــای ســبز باشــد از نــوع توســعه ســطحی 

احــداث ( خــود شــامل شــماره قطعــه جدیــدی مــی باشــد.
  کمربنــد ســبز : بــرای تعییــن حــدود شــهر ، کنتــرل گســترش شــهر ، جلوگیــری از رشــد 
بــی رویــه و بــه خــوردن تناســب ســاخت مورفولــوژی شــهر ایجــاد مــی شــوند . کمربنــد هــای 
ســبز در رونــد پویــش شــهر ممکــن اســت نقــش اولیــه خــود را از دســت بدهنــد ولــی نقــش 
بالقــوه آنهــا بــه عنــوان فضــای ســبز تعــادل بخــش و تفرجــگاه شــهری و شــاخص زنــده جهت 
تشــخیص رونــد شــهر پابرجــا مــی مانــد . ســاخت ایــن کمربنــد هــا در پیرامــون شــهر نقــش 

هــای زیــر را ایفــا مــی کنــد: 
-جلوگیری از انهدام زمین های قابل کشت در حومه در اثر گسترش شهرها .

- تصفیه و تلطیف هوای شهر و غربال باد های ورودی شهر .
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ــد از  ــی مفی ــا بازده ــادی ب ــرداری اقتص ــره ب ــهر به ــه ش ــی روی ــترش ب ــری از گس - جلوگی
ــده . ــام ش ــذاری انج ــرمایه گ س

ــه توســط  ــتی احشــام ک ــی و بهداش ــح قانون ــام ذب ــرای انج ــی اســت ب ــتارگاه : مکان   کش
ــده اســت.تعداد ۱۷ کشــتارگاه  ــه اصــول بهداشــتی احــداث گردی ــت کلی ــا رعای شــهرداری ب
ــح الشــه توســط نماینــده  ــوده اند.پــس از ذب ــه فعالیــت ب در شــهر هــای اســتان مشــغول ب
ــه مخصــوص جهــت  ــا وســایل نقلی ــد ب ــد از تایی ــه و بع ــرار گرفت ــه ق ــورد معاین بهداشــت م

ــی هــای ســطح شــهر مــی گــردد. ــل قصاب حمــل ، تحوی
ــانی : در ســال ۱۳۹۵ تعــداد ایســتگاه هــای آتــش نشــانی شــهر ارومیــه ۱۰  ــش نش   آت

ــوده و تعدادنیــروی آتــش نشــان ۱۷۲ نفــر مــی باشــد . عــدد ب
ــان  ــا خیاب ــهرداری ه ــوب ش ــه مص ــق نقش ــه طب ــور ک ــت محص ــی اس ــتان : محل   آرامس
بنــدی و درخــت کاری و گل کاری شــده و مطابــق اصــول بهداشــت بــرای متوفیانــی کــه بــه 
امانــت گــذارده مــی شــود ســاخته مــی شــود ، ایــن محــل بایــد دارای اتــاق هــای متعــدد 
ــل  ــن از قبی ــات الزم دف ــام اوق ــد و تم ــان باش ــذاردن متوفی ــایعین،گورکنان و گ ــت مش جه

آهــک ، آجــر و غیــره موجــود باشــد.
مشخصات ایستگاه های آتش نشانی در شهر ارومیه

ماخذ:شهرداری ارومیه

ادامه جداول 
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مقایسه توزیع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکیک ایستگاه های آتش نشانی ارومیه

ماخذ:شهرداری ارومیه

زباله حمل شده خانگی به تفکیک مناطق شهرداری ارومیه

ماخذ:شهرداری ارومیه

وضعیت فضای سبز شهر ارومیه

ماخذ:شهرداری ارومیه

171



بد
گن

سه 
ی 

بنا

172


