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 00510011۰51کد پستي:  ۴۰0- 110۰۰۱۴۴دورنگار:  ۴۰0 – 110۰4010تلفن: 

 www.ardabilmpo.irپايگاه اطالع رساني الکترونيکي: 

 نشانه هاي نشريات مرکز آمار ايران
 

 آمار گرد آوري نشده است. - 

 آمار در دسترس نيست. ...  

 ذاتا يا عمالً وجود ندارد. ×  

 جمع و محاسبه غير ممکن يا بي معني است. ×× 

 رقم کمتر از نصف واحد است يا // 

 رقم )نسبت ( ناچيز و قابل صرف نظر کردن است.  

 رقم غير مقطعي است. * 

 رقم جنبه تخميني دارد. ** 

 Ø بدليل حفظ محرمانگي ، رقم قابل انتشار نيست. 

 همه حقوق براي ناشر محفوظ است، استفاده از آمار و اطالعات با ذکر منبع مجاز است



 پيش گفتار

تحليل وضعيت موجود پيش بيني وضعيت آتي در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و             

 فرهنگي مستلزم وجود داده ها و اطالعات آماري دقيق، بهنگام و جامع است.

امروز نيك مي دانيم تهيه و تدوين و اجراي سياستها و برنامه ريزي هاي توسعه                        

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدون در اختيار داشتن آمار و اطالعات كافي، صحيح، دقيق      

و بهنگام نه تنها مشكل بلكه امكان پذير نيست در اين راستا به منظور آگاهي مسئوالن از 

اهميت وحساسيت داده هاي آماري بهنگام در زمينه هاي گوناگون و نيز ايجاد هماهنگي               

در ارائه آمار مورد نياز، معاونت آمار و اطالعات معاونت سازمان مديريت و برنامه ريزي                  

 استان اردبيل  اقدام به تهيه و انتشار نشريه اي با عنوان:

گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اردبيل          «

 نموده است . »1۰۴۴در سال 

اميد است مطالب اين نشريه بتواند براي استفاده مديران، پژوهشگران، برنامه ريزان و ...               

 مفيد واقع گردد.

در پايان از مسئوالن وكارشناسان كليه دستگاهاي دولتي، سازمانها و نهادهاي انقالبي كه             

با ارائه به موقع اطالعات آماري ما را در انتشار اين نشريه ياري نمودند تقدير و تشكر و                    

 قدرداني مي گردد. 

 داود شايقي -با توفيق الهي 

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي
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 خالصه يافته هاي نشريه:

به تفكيك ارزش افزوده بخشهاي عمده اقتصادي در   ((GDPRمحصول ناخالص داخلي به قيمت بازار  -

 درصد افزايش يافته است. ۹۷٫۹؛   ۷۹۳۱ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۵۹۲٫۹۹۵بالغ بر  ۷۹۳۱

( ۷۹۳۲نسبت به سال پايه ) ۷۰۱۱شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري  در سال  -

 درصد رشد داشته است.۰۷٫۷رسيده كه نسبت به سال قبل معادل  ۹۰۷٫۹به 

نسابت باه ساال پاياه      ۷۰۱۱شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستائي  در ساال   -

 درصد رشد داشته است. ۰۵٫۱رسيده كه نسبت به سال قبل معادل ۹۱۵٫۵  ( به۷۹۳۲)

 ميليارد ۵۱۱۱۱شاخص ارزش سهام و حق تقدم معامله شده درسازمان بورس بهادار بالغ بر  ۷۰۱۱در سال  -

 يافته است.  كاهشدرصد  ۲۵ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 

ميلياارد   ۱۹۳۵ميليارد ريال بوده كه از ايا  مقادار    ۷۱۳۹۰حدود  ۷۰۱۱تي استان در سال درآمدهاي ماليا-

 ميليارد ريال نيز مربوط به ماليات هاي غير مستقيم مي باشد. ۹۲۰۹ريال مربوط به مالياتهاي مستقيم و 

بوده كه نسبت  ۷۱۰۲۷،  ۷۰۱۱نفر بوده  و در سال  ۷۱۵۰۵تعداد والدت ثبت شده در استان  ۷۹۳۳در سال 

، ۷۰۱۱و در ساال   نفر  ۳۰۵۱ ،۷۹۳۳سال  درصد كاهش داشته است . تعداد متوفيان در ۰٫۱به سال گذشته 

 .داشته كاهشدرصد  ۱٫۱بوده كه نسبت به سال گذشته  نفر ۳۰۵۷

باه ترتياب    ۷۰۱۱در ساال  و   ۹۲۵۳و  ۷۷۱۱۹تعداد ازدواج و طالق ثبت شده به ترتيب  ۷۹۳۳در سال  - 

درصد افازايش و تعاداد طاالق     ۵٫۲رويداد بوده است كه نسبت به سال قبل تعداد ازدواج   ۹۰۹۳و  ۷۷۹۰۲

 درصد كاهش يافته است . ۵٫۱

نفر مي باشاد كاه از    ۷۵۳۹۱۱۱؛  ۷۹۳۲جمعيت استان بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسك  -

. بر همي  اساس ميزان شهر نشيني در درصد را زنان تشكيل مي دهند ۰۳درصد آن مردان و  ۲۷اي  تعداد 

درصد رشد داشاته اسات.    ۷٫۰۷اي  ميزان حدود  ۷۹۳۲درصد رسيده است كه نسبت به سال  ۱٫۱استان به 

 ۵.۷و در نقاط روستايي منفاي  ۷٫۱۹درصد بوده كه اي  نرخ در نقاط شهري  ۱٫۰نرخ رشد جمعيت در استان 

 درصد بوده است.

 درصد اعاالم شاده اسات در حاالي كاه نارخ بيكااري جواناان         ۷۱٫۹؛   ۷۰۱۱نرخ بيكاري در پائيز سال  -

  درصد افزايش داشته است. ۰۵٫۵كه نسبت به سال گذشته  .درصد بوده است ۵۰٫۱ساله ۵۰-۷۲ 

تا     ۵۹۱۵۱۱و  ۵۳۱۱۱ترتيب به  ۷۰۱۱استان در سال سطح در قرمز و گوشت مرغ گوشت  مقدار توليد - 

 درصد كاهش داشته است. ۷۳٫۵درصد  و گوشت مرغ  ۷بوده كه مقدار توليد گوشت قرمز

كنتاور خاان ي    ۵۵۱۱بوده كه  كنتور  ۷۱۵۱۵، ۷۰۱۱تعداد انشعابات جديد نصب شده آب شهري در سال -

  هزار متر مكعب بوده است. ۵۹۱۹۵، ۷۰۱۱مي باشد . همچني  حجم كل آب توليدي استان در سال 
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درصاد   ۷٫۹هزار مشترک  بوده كه نسبت به سال قبال   ۰۵۹، تعداد مشتركان برق خان ي  ۷۰۱۱در سال -

 افزاش يافته است.

هزار متر مكعب گزارش شده كه اي  مقدار نسابت   ۹۹۱۹۱۵به  ۷۹۳۱ميزان مصرف بنزي  موتور در سال  -

 درصد افزايش  داشته است.۰۵٫۷به سال گذشته  

 ۳هزار متر مكعب بوده به نست باه ساال گذشاته     ۹۱۲۱؛ ۷۰۱۱گاز طبيعي در سال داخلي مقدار مصرف  -

 روستا گاز رساني شده است. ۱۳درصد افزايش يافته است. در اي  سال به 

و در  كااهش درصاد  ۳٫۹هزار نفار باا    ۷۰۷٫۹تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي  ۷۰۱۱در سال  -

درصد در فرودگاههاي استان كاهش ۷۱۱نسبت به سال گذشته  هزار نفر بودكه  ۱٫۹۷۹بي  الملليپروازهاي 

 داشته است.

بوده كه نسبت به سال گذشته  ۷۷۵نفر  ۷۱۱به ازاي هر  ۷۰۱۱ضريب نفوذ تلف  همراه در استان در سال  -

 درصد افزايش داشته است. ۹٫۲

نفار و تعاداد    ۵۱۰۱۵، ۷۰۱۱تعداد مستمري ب يران تحت پوشش كميته امداد امام خميني استان در ساال  -

 نفر مي باشد. ۵۹۱۱۵مشتركان حقوق ب ير صندوق بازنشست ي 

بيمارستان و زايش اه در سطح استان وجود دارد كه تعداد تخت فعاال ايا  بيمارساتان در ساال      ۷۱تعداد  -

 درصد بوده است. ۱۹٫۵تخت بوده است . ضريب اشتغال تخت فعال در اي  بيمارستانها  ۵۹۱۱تعداد  ۷۰۱۱

هزار دالر رسايده كاه نسابت باه ساال       ۷۵۱۳۱۱به  ۷۰۱۱معدني در سال  فرآورده هاي ارزش صادرات  -

 افزايش  داشته است.  به علت صادرات شمش فوالد و نفت سفيد   درصد  ۱۰۵گذشته   
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 اي هاي منطقه حساب ها و نماگرهاي شاخص

محصول ناخالص داخلي به تفكيك ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي استان 

 ريال(  ارد)ميلي ۷۹۳۹ -۷۹۳۱در سال  اردبيل

 ۷۹۳۱ ۷۹۳۱ ۷۹۳۱ ۷۹۳۱ ۷۹۳۹ شرح

 ۰۲٫۰۱ ۹۱٫۰۵۹ ۹۷٫۱۲۰ ۹۱٫۹۵۷ ۵۵٫۵۹۳  ...................... زي، شكار و جن لداريكشاور
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 ۹۹٫۱۱۰ ۵۹٫۱۱۹ ۷۳٫۹۵۱ ۷۱٫۱۳۱ ۷۱٫۲۲۹  .......................................................... صنعت

 ۰٫۵۱۷ ۰٫۹۲ ۰٫۳۰۲ ۵٫۷۰۱ ۲٫۱۱۹  ..................... آب و برق و گاز طبيعيتامي  

 ۵٫۹۹ ۲٫۳۷۱ ۲٫۵۳۵ ۰٫۵۲۵ ۲٫۹۳۳  ...................................................... ساختمان

عمده فروشي ، خرده فروشي، تعمير وسايل 

 ۲۷٫۱۵۲ ۹۲٫۱۵۲ ۵۵٫۱۲۹         ۵۲٫۹۵۹ ۵۱٫۰۱۱  ............................................... نقليه و كاالها

 ۲٫۷۰۹ ۹٫۱۷۷ ۹٫۰۹۱ ۹٫۷۰ ۵٫۱۱۰  ............................................ هتل و رستوران

 ۷۱٫۰۱۱ ۷۱٫۱۷۹ ۷۱٫۲۵۵ ۳٫۵۷ ۵٫۵۵۰  ............... حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ۹٫۱۵۳ ۷٫۵۷۱ ۷٫۵۲۲ ۷٫۷۵۵ ۷٫۱۳۱  ................................ واسطه گري هاي مالي

 ۵۷٫۲۱۱ ۷۲٫۱۳۵ ۷۹٫۱۹۲ ۷۷٫۵۱۰ ۷۷٫۳۹۷  ...... مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار

 ۷۵٫۵۰۱ ۷۷٫۷۱۵ ۵٫۰۵ ۱٫۷۱۰ ۱٫۱۵۷  ............ عمومي، و خدمات شهرياداره امور 

 ۷۷٫۰۵۹ ۷۱٫۷۱۰ ۳٫۱۳۱ ۱٫۰۵۰ ۲٫۵۰۲  ......................................................... آموزش

 ۷۹٫۱۱۹ ۷۱٫۹۳۱ ۵٫۱۱۱ ۱٫۵۹ ۱٫۵۱۷  ..................... بهداشت و مددكاري اجتماعي

ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصاي و  

 ۵٫۱۹۳ ۰٫۹۲۰ ۹٫۲۳۱ ۹٫۷۱۵ ۵٫۱۱۵  .......................................................... خان ي

محصااول ناخااالص داخلااي بااه قيماات     

 ۷۵۰٫۹۷۹ ۷۹۷٫۷۹۵ ۷۲۱٫۱۵۲ ۷۱۳٫۵۹۱ ۵۹۲٫۹۹۵  ............................................ (GDPRبازار)

   مركز آمار ايران. -مأخذ
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 )ميليون ريال(۷۹۳۱در  اردبيل ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان

 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده عنوان بخش

 ۵۱۲۷۱۱ ۷۷۱۱۲۰ ۹۵۷۵۵۷  .......................................... كشاورزي،شكاروجن لداري
 ۳۱۵۵۱۱ ۲۲۱۵۳۹ ۷۰۱۱۷۱۵  .................................................................... ماهي يري

 ۵۰۳۱۵۱ ۷۲۷۵۵۵ ۰۱۷۲۷۰  ............................................................................ معدن
 ۹۹۱۱۰۱۲۱ ۰۰۱۱۵۷۱۲ ۱۵۹۱۱۵۹۷  .......................................................................... صنعت

 ۰۵۱۷۰۰۳ ۱۲۳۱۱۱ ۲۱۹۷۷۲۲  ....................................... برق و گازطبيعي   تامي  آب،
 ۵۹۵۳۳۳۵ ۷۵۵۵۱۳۰۱ ۵۱۲۲۱۳۰۹  ...................................................................... ساختمان

 ۲۷۱۵۲۰۷۳ ۷۵۱۷۱۰۹۵ ۱۱۹۱۵۵۲۱  .... تعمير وسايل نقليه و كاالها عمده فروشي،خرده فروشي،
 ۲۷۰۹۹۱۱ ۹۱۱۱۹۷۱ ۵۵۷۹۱۵۵  ............................................................ هتل و رستوران

 ۷۰۰۵۱۵۱۳ ۲۱۱۵۹۱۱ ۷۳۰۳۳۵۰۲  ................................ حمل و نقل،انبارداري و ارتباطات
 ۹۱۵۳۵۷۹ ۷۰۰۱۰۰۷ ۲۷۱۳۱۲۰  ................................................ واسطه گري هاي مالي

 ۷۳۱۳۵۰۲۲ ۷۲۱۵۵۵۵ ۵۷۵۱۷۵۵۵  ........................ مستغالت،كرايه و خدمات كسب و كار
 ۷۹۵۹۵۱۵۱ ۵۱۲۵۱۰۳ ۷۲۳۳۷۹۱۳  ................... اداره امورعمومي،دفاعي و تامي  اجتماعي

 ۷۷۰۵۵۵۱۳ ۷۷۵۱۳۹۵ ۷۵۱۱۳۵۱۱  ......................................................................... آموزش
 ۷۹۱۱۹۰۵۱ ۵۱۵۱۱۷۱ ۷۱۲۱۱۲۱۰  ..................................... بهداشت و مددكاري اجتماعي

 ۵۱۹۵۲۷۵ ۷۷۹۵۲۷۵ ۹۵۱۷۱۹۱  ..... شخصي و خان ي اجتماعي، ساير خدمات عمومي،
 ۷۲۱۷۵۲۲ ۱ ۱  .............................................. خالص ماليات بر واردات

 ۵۹۲۵۱۹۹۷۹ ۱ ۱  ....................... محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار
 

سهم ارزش افزوده  عنوان بخش

 )درصد( GDPRدر 

درصد تغييرات ارزش 

افزوده نسبت به سال 

 )درصد( گذشته

سهم ارزش افزوده 

رشته فعاليت استان 

 از كل كشور )درصد (

 ۱٫۰۲ ۷۲٫۵۵ ۷۳٫۰۷  .......................................... كشاورزي،شكاروجن لداري
 ۱٫۹۵ ۹۲٫۳۵ ۱٫۰  .................................................................... ماهي يري

 ۱٫۷۱ -۲٫۵۱ ۱٫۷۷  ............................................................................ معدن
 ۱٫۱۳ ۵۳٫۱۳ ۷۰٫۵۷  .......................................................................... صنعت

 ۱٫۷۷ -۷٫۵۰ ۷٫۵۵  ......................................... تامي  آب،برق و گازطبيعي  
 ۱٫۰۳ ۵۵٫۳۱ ۹٫۱۱  ...................................................................... ساختمان

 ۲٫۹۰ ۹۱٫۵۵ ۵۵٫۱۵  .... تعمير وسايل نقليه و كاالها عمده فروشي،خرده فروشي،
 ۱٫۷۵ ۵۱٫۵۰ ۵٫۵۱  ............................................................ هتل و رستوران

 ۱٫۳۹ ۹۰٫۳۰ ۱٫۹۰  ................................ حمل و نقل،انبارداري و ارتباطات
 ۱٫۵۵ ۲۷٫۵۱ ۷٫۱۰  ................................................ واسطه گري هاي مالي

 ۱٫۲۱ ۵۱٫۱۱ ۵٫۱۱  ........................مستغالت،كرايه و خدمات كسب و كار
 ۷٫۱۱ -۵٫۵۱ ۲٫۵۵  ................... اداره امورعمومي،دفاعي و تامي  اجتماعي

 ۷٫۱۲ ۷۵٫۱۷ ۲٫۱۲  ......................................................................... آموزش
 ۵٫۵۵ ۵۰٫۲۷ ۱٫۱۲  ..................................... بهداشت و مددكاري اجتماعي

 ۷۵٫۱۳ ۷۱٫۷۳ ۷٫۵  ..... شخصي و خان ي اجتماعي، ساير خدمات عمومي،
   ۷۱٫۷۳    .............................................. خالص ماليات بر واردات

        ....................... محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار
از  يافتيدر راتييتغ   يآخر ليگردد به دل ياز از اعداد جدول نسبت به سال قبل مشاهده م يدر بعض يتيرياگر مغا-

 .باشد يم  رانيمركز آمار ا
 ماخذ : مركز آمار ايران.
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 تعاريف:

ارزش افزوده، ارزش اضافي ايجاد شده در جريان توليد است. تفاوت باي  ارزش ساتانده و    ارزش افزوده:

ثابت   گويند. پس از كسر مصرف سرمايه مصرف واسطه در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص مي

 آيد. از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به دست مي

، مجموع كاالها و خدماتي است كه در آن واحد توليد مي شاود و باراي    ستانده هر واحد توليدي ستانده :

استفاده  در دسترس قرار مي گيرد . سهمي  از كاالها و خدمات كه تا پايان دوره حسابدلري باه صاورت ناا    

تمام يا كار در جريان ساخت باقي مانده باشد جزو ستانده واحد به حساب  مي آيد . كاالها و خدماتي كه در 

 ك واحد در دوره حسابداري معي  تولياد و در هماان دوره در دي ار فراينادهاي تولياد آن واحاد مصارف        ي

مي شود ، جزو ستانده آن واحد منظور نمي گردد . ستانده به سه دسته تقسيم ماي شاود : ساتانده باازاري ،     

 انده هااي  ستانده توليد شده براي خاود مصارفي نهاايي و تشاكيل سارمايه باه حسااب خاود و سااير سات          

 غير بازاري .

ارزش كاالها و خدمات مصرف شده در جريان توليد ، به استثناي مصرف سرمايه ثابات   مصرف واسطه :

 است .  

هاي اقتصادي واحدهاي توليدي  محصول ناخالص داخلي، نتيجه نهايي فعاليت محصول ناخالص داخلي:

داخلي به سه روش توليد، هزينه و دراماد   مقيم يك كشور در يك دوره زماني معي  است. محصول ناخالص

 شود. محاسبه مي
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 (۷۹۳۱=۷۱۱) ۷۱۱۱شاخص قيمتها در سال 

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر
درصد تغيير نسبت 

 سال قبل به

 ۰۷٫۷ ۹۰۷٫۹  ..... كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري  شاخص

   گروه هاي اصلي:

 ۰۵٫۱ ۰۹۳٫۹  ............................................... دخانياتخوراكي ها، آشاميدني ها و 

 ۰۱٫۲ ۹۱۲٫۵  ............................................................................... پوشاک و كفش

 ۹۵٫۰ ۵۹۷٫۷  ......................................... مسك ، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

 ۰۲٫۰ ۰۲۷٫۰  ............................. مبلمان، لوازم خان ي و تعمير و ن هداري آن ها

 ۹۵٫۹ ۵۱۱٫۵  ............................................................................. بهداشت و درمان

 ۹۱٫۵ ۹۹۱٫۰  ...................................................................................... حمل و نقل

 ۵٫۰ ۷۰۱  .......................................................................................... ارتباطات

 ۹۱٫۲ ۹۲۱٫۵  .............................................................................. تفريح و فرهنگ

 ۷۲٫۲ ۵۱۲٫۰  ........................................................................................... آموزش 

 ۲۱٫۵ ۹۵۹٫۱  ............................................................................... هتل و رستوران

 ۰۱٫۵ ۹۱۵٫۵  .................................................................. كاالها و خدمات متفرقه

   .مركز آمار ايران -مأخذ

 تعاريف:

معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد معي  و ثابتي از  شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوار:

 كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه است.
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 (۷۹۳۱=۷۱۱)۷۱۱۱شاخص قيمتها در سال 

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر
درصد تغيير نسبت 

 قبل  سال  به 

 ۰۵٫۱ ۹۱۵٫۵   .. خانوارهاي روستايي مصرفي   كاالها و خدمات   بهاي  كل شاخص

 ۱  گروه هاي اصلي:

 ۰۱٫۵ ۰۰۲  .............................................. خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

 ۰۱ ۹۲۵٫۹  .............................................................................. پوشاک و كفش

 ۹۷٫۱ ۵۷۲٫۵  ........................................ آب، برق، گاز و ساير سوخت ها مسك ،

 ۰۲٫۱ ۰۱۳٫۹  ............................ مبلمان، لوازم خان ي و تعمير و ن هداري آن ها

 ۹۱٫۵ ۵۲۲٫۹  ............................................................................ بهداشت و درمان

 ۹۲٫۵ ۹۱۲٫۱  ..................................................................................... حمل و نقل

 ۷٫۵ ۷۰۵٫۹  ......................................................................................... ارتباطات

 ۹۹٫۷ ۰۵۵٫۰  ............................................................................. تفريح و فرهنگ

 ۷۵ ۵۹۵٫۷  .......................................................................................... آموزش 

 ۲۰ ۹۲۱٫۳  .............................................................................. هتل و رستوران

 ۰۱٫۵ ۰۱۳  ................................................................. متفرقهكاالها و خدمات 

 مركز آمارايران. -مأخذ
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي مالي و پولي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

درصد تغيير نسبت 

 قبل  سال  به 

 ۲۹٫۱ ۷۷۱۳۵٫۰ ميليارد ريال  .................................................................... درآمدهاي استان

 ۱٫۰ ۷۵۰ درصد  ........................................... درصد تحقق در آمدهاي مالياتي

 ۱٫۲ ۳۹٫۲ درصد  .................. در در آمدهاي استاني سهم در آمدهاي مالياتي

سهم هزينه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در كل 

 -۷۷٫۳ ۹۷٫۱ درصد  ...................................................................... اعتبارات استان

 -۱٫۱ ۲۰٫۲ درصد  .......... نسبت اعتبارات هزينه اي استان به درآمدهاي استان

نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به درآمدهاي 

 -۵۵٫۱ ۵۲٫۵ درصد  ..................................................................................... استان

نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به اعتبارات 

 -۹۱٫۵ ۰۱٫۵ درصد  .................................................................... هزينه اي استان

 معاونت برنامه ريزي استانداري استان اردبيل. -مأخذ
 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل. -       
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي مالي و پولي: ) شاخص

 دواح  پايان دوره(عنوان شاخص يا نماگر )مانده در 
 مقدار/

 تعداد

درصد تغيير نسبت 

 قبل به سال 

 ۰۷٫۰ ۵۱۱٫۷۷۲ ميليارد ريال  .............. (۷سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها )

 ۲۵٫۱ ۲۱٫۹۱۷ ميليارد ريال  ........................................................................... ديداري

 ۹۵٫۱ ۵۷۵٫۱۰۰ ميليارد ريال  .................................................................... غير ديداري

 ۲۳٫۷ ۹۱٫۵۳۹ ميليارد ريال  .............................................. قرض الحسنه پس انداز  

 ۹۲٫۵ ۷۵۷٫۲۰۷ ميليارد ريال  ............................................... سرمايه گذاري مدت دار 

 ۹۷٫۱ ۷۱۵٫۹۳۷ ميليارد ريال  ..................................................................... كوتاه مدت

 ۹۳٫۳ ۱۳٫۱۱ ميليارد ريال  ....................................................................... بلند مدت

 ۲۵٫۷ ۷۱۹٫۰۷۲ ميليارد ريال  ..................................................جمع تسهيالت اعطائي

 -رفاه-صادرات -تجارت -ملت –ملي  -بانك عضو كميسيون هماهن ي مي باشد )كشاورزي ۷۰آمار مربو به ( ۷
صندوق كار  –صنعت و معدن  –صادرات  –توسعه تعاون  -پست بانك –قرض الحسنه مهر ايران  -مسك   -سپه

  آفريني اميد
 اردبيل هاي استان بانك -مأخذ

 

 تعاريف:

اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، طبق   وسيله هايي است كه به سپرده هاي بخش غير دولتي: سپرده

 شود. ها سپرده مي ضوابطي به بانك

آن متعهد است باه محا      شود كه بانك در برابر دارنده هايي اطالق مي به سپرده هاي ديداري: سپرده

هاا،   ايا  ساپرده   ميزاني كه در چك قياد شاده اسات بپاردازد. باه      رؤيت چك از طرف او، وجه سپرده را به

 شود. الحسنه جاري نيز گفته مي هاي قرض سپرده
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي مالي و پولي: ) شاخص       

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 -۹۱ ۵۱۰۱۰۷۵ سهم هزار  ................. مله شده  او حق تقدم مع تعداد سهام

 -۲۵ ۵۱۱۱۱۱۱۱ ريال ميليون  ................ معامله شده  و حق تقدم  ارزش سهام

 ۰٫۱ ۷۹۱۱۵۲۱ واحد  ........................................................ شاخص كل 

 ۵۲ ۷۷۵۵۱ نفر ساعت  ........................... برگزار شده يآموزش يدوره ها

 .اردبيل بورس اوراق بهادار استان تاالر -مأخذ
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 ۷۱۱۱ ها و نماگرهاي مالي و پولي: شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال به 

 ۱۲٫۵ ۷۱۳۹۰ ميلياردريال  ...................................................................... درامدهاي مالياتي

 ۱۵٫۵ ۱۹۳۵ ميلياردريال  .................................................................. ماليات هاي مستقيم

 ۵٫۱ ۱۵ درصد  ........................ هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي سهم ماليات

 -۰ ۷۱ درصد  ........................... برثروت در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 -۷۱٫۵ ۲۵ درصد  ........................... بردرآمد در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 ۷۰٫۵ ۹۵ درصد  ................... بر شركت ها در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 ۲۵٫۹ ۹۲۰۹ ميليون ريال  ........................................................... ماليات هاي غير مستقيم

 -۵٫۱ ۹۵ درصد  ................. هاي غير مستقيم در درآمدهاي مالياتي سهم ماليات

 ۱ ۷۱۱ درصد  .. سهم ماليات بر كاالها و خدمات در ماليات هاي غير مستقيم

 ۱ ۱ درصد  ................. واردات در ماليات هاي غير مستقيمسهم ماليات بر 

 اردبيل سازمان امور اقتصادي و دارايي استان -مأخذ

 

  تعاريف:

شود و قابليت انتقال باه واحادهاي    مالياتي است كه بر درامد و دارايي اشخاص وضع مي ماليات مستقيم:

 دي ر را ندارد.

شاود   مالياتي است كه بر توليد، واردات، مصرف و فروش كاالها و خدمات وضع مي ماليات غير مستقيم:

 باشد. نهايي مي  كننده مصرف  و اثر واقعي پرداخت متوجه
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 ۱۰۱۱سال سهم انواع مالیات های مستقیم در  -۱رنمودا

 

 
 

 

 

 

 

  

سهم ماليات  

 برثروت 

10% 

سهم ماليات  

 بردرآمد 

58% 

سهم ماليات  بر 

 شركت ها 

32% 
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 ۷۱۱۱:ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 -۳٫۳۳ ۱۱۵۹ ريال ميليارد  ................... هاي بيمه استان دريافتي شركت  حق بيمه

 ۰۵٫۱۷ ۰۷۱۷ ريال ميليارد  .................... هاي بيمه استان خسارت پرداختي شركت

 ۰۱/۵۵ ۲۷۱۳ هزار ريال  ............................................. حق بيمه سرانه در استان

 -۱٫۱ ۱۹٫۵۱ درصد  ................................ نسبت خسارت بيمه شخص ثالث

 ۹۰٫۹۳ ۱۱٫۳۹ درصد  ................................. خسارت بيمه بدنه اتومبيلنسبت 

 ۵۱٫۵ ۷۱۵٫۵۱ درصد  ........................................... نسبت خسارت بيمه درمان

 -۷٫۱۰ ۷۷٫۱۰ درصد  ................................... سوزي نسبت خسارت بيمه آتش

 ۹٫۵۵ ۱۱٫۵۰ درصد  ...................................... نسبت خسارت بيمه مسئوليت

 -۵٫۱۵ ۷۳٫۰۱ درصد  .......................................... نسبت خسارت بيمه زندگي

 ۳٫۱۱ ۷۱٫۱۹ درصد  ....................................... نسبت خسارت بيمه مهندسي

 -۰٫۰۵ ۵۰٫۳۳ درصد  .......................................... خسارت بيمه باربري نسبت

 -۵٫۵۱ ۱۹٫۵۰ درصد  ........................... نسبت خسارت بيمه حوادث سرنشي 

 -۵٫۱۲ ۲٫۹۱ درصد  .......................................... نسبت خسارت بيمه حوادث

 اردبيل شامل شركتهاي) ايران,آسيا,دانا,البرز,معلم و سينا( استان  هاي بيمه شركت -مأخذ
 

 هاي محاسبه: فرمول

عبارت است از حق بيمه هايي كه شركت هاي بيمه درازاي صدور بيمه نامه در دوره :  حق بيمه دريافتي

 مورد بررسي دريافت مي كنند . 

 سط شركت هاي بيمه پرداخت شده است.مبالغ خسارتي كه طي دوره مورد بررسي تو خسارت پرداختي:

 )جمعيت كل استان/ حق بيمه دريافتي( حق بيمه سرانه:

  )حق بيمه دريافتي/ خسارت پرداختي(× ۷۱۱ نسبت خسارت بيمه:
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 ۱۰۱۱حق بیمه دریافتی و خسارات پرداختی شرکته های بیمه -۲ نمودار

 

 

حق بيمه  

 دريافتي 

62% 

خسارت  

 پرداختي  

38% 
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي جمعيتي: ) شاخص 

 عنوان شاخص يا نماگر
زمان آخرين 

 اطالع
 واحد

 مقدار/

 تعداد

 ۷۵۳۹ هزار نفر ۷۰۱۱  ............................................................. جمعيت كل استان

 ۲۷ درصد ۷۹۳۲  ......................................................... درصد جمعيت مردان
 ۰۳ درصد ۷۹۳۲  ............................................................درصد جمعيت زنان

 ۷۱۲ درصد ۷۹۳۲  ....................................................... نسبت جنسي جمعيت 
 ۰۹ درصد ۷۹۳۲  .................................................... نسبت وابست ي جمعيت

 ۱٫۰ درصد ۷۹۳۲  ............................................... نسبت سالخوردگي جمعيت
 ۱٫۰ درصد ۷۰۱۱  .................................. متوسط ميزان رشد ساالنه جمعيت 

 ۱٫۱ درصد ۷۰۱۱  ...............................................................ميزان شهرنشيني
 ۵۹ درصد ۷۹۳۲  ......................................... ساله ۷۰۱توزيع نسبي جمعيت 
 ۱٫۱ درصد ۷۹۳۲  .................................... ساله ۷۲-۱۰توزيع نسبي جمعيت 
 ۱٫۱ درصد ۷۹۳۲  ................................ ساله و بيشتر ۱۲توزيع نسبي جمعيت

 ۹۵۰ هزارخانوار ۷۰۱۱  ....................................................................... تعداد خانوار 
 ۹۰٫۹ نفر ۷۰۱۱  ......................................................................... بعد خانوار 

 ۲۰ درصد ۷۹۳۲  ....................................................... نسبت باسوادي مردان
 ۰۲ درصد ۷۹۳۲  .......................................................... نسبت باسوادي زنان

 ۱۲ درصد ۷۹۳۲  ..................... ساله و بيشتر ۱درصد با سوادي در جمعيت 
 ۱۵ درصد ۷۹۳۲  .................................... درصد با سوادي در مناطق شهري
 ۵۵ درصد ۷۹۳۲  ................................. درصد با سوادي در مناطق روستايي

 ۵۹٫۱ درصد ۷۹۳۲  ......................................................... نسبت جواني جمعيت
 ۷٫۰ درصد ۷۹۳۲  .......................................................... پيشرسي ازدواج مرد
 ۵٫۱ درصد ۷۹۳۲  ........................................................... پيشرسي ازدواج زن

 ۳۵٫۱ درصد ۷۹۳۲  .................................................. عموميت ازدواج در مردان
 ۳۱ درصد ۷۹۳۲  .................................................... عموميت ازدواج در زنان
 ۷٫۰ درصد ۷۹۳۲  ....................................................... تجرد قطعي در مردان
 ۹ درصد ۷۹۳۲  .......................................................... تجرد قطعي در زنان

 ۷۱۰۲۷ رويداد ۷۰۱۱  ...................................................... تعداد والدت ثبت شده

 ۳۰۵۷ رويداد ۷۰۱۱  .......................................................... تعداد فوت ثبت شده

 ۷۷۹۰۲ رويداد ۷۰۱۱  ....................................................... تعداد ازدواج ثبت شده

 ۹۰۹۳ رويداد ۷۰۱۱  ........................................................ تعداد طالق ثبت شده

 مركز آمار ايران.    -مأخذ
 .اداره كل ثبت احوال استان اردبيل -       

  هاي محاسبه: تعاريف و فرمول
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 نسبت وابستگي جمعيت :

 ساله (  ۷۰۱ساله و بيشتر + جمعيت  ۱۲(/ )جمعيت ۷۲-۱۰)جمعيت  ×۷۱۱

  ساله و بيشتر ( ۱۲)كل جمعيت(/ ) جمعيت  × ۷۱۱نسبت سالخوردگي جمعيت :

 

t متوسط ميزان رشد جمعيت:

0 r)1(  PPt
 

tPجمعيت انتهاي دوره :  rمتوسط نرخ رشد جمعيت : 

0Pجمعيت ابتداي دوره :  tفاصله زماني بي  ابتدا و انتهاي دوره : 

 تعداد خانوار/ جمعيت   بعد خانوار :

 نسبت با سوادي )مرد، زن (:

 ساله و بيشتر باسواد)مرديا زن ( ۱ساله و بيشتر )مرد يا زن (/جمعيت ۱كل جمعيت   ×۷۱۱ 

   ساله به كل جمعيت ۷۲نسبت جمعيت كمتر از  نسبت جواني جمعيت:

ساله به طور جداگانه قابل محاسبه  ۷۲-۷۳و ۷۰۱: اي  شاخص براي دو گروه سني  پيشرسي ازدواج

 است: 

 ساله حداقل يكبار ازدواج كرده )مرد يا زن ((  كل جمعيت ۷۱-۷۰ساله )مرد يا زن (( / ) جمعيت  ۷۱-۷۰)جمعيت  ×۷۱۱

 

 عموميت ازدواج )مرد ، زن (:

 ساله و بيشتر حداقل يك بار ازدواج كرده )مرد يا زن (( ۷۱ساله و بيشتر )مرد يا زن ((/ )جمعيت  ۷۱)جمعيت   ×۷۱۱

 

 تجرد قطعي )مرد، زن (:
 هرگز ازدواج نكرده )مرد يا زن (( ۰۲-۰۳هرگز ازدواج نكرده )مرد يا زن (+ سهم جمعيتي  ۲۱-۲۰/)سهم جمعيتي  ۵×۷۱۱
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي نيروي انساني: ) شاخص

 ۷۱۱۱مقدار  ۷۹۳۳مقدار عنوان شاخص يا نماگر
درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل

 ۱٫۰۹ ۰۱٫۵ ۰۱  ................................ نرخ مشاركت اقتصادي )نرخ فعاليت(

 ۱٫۳۲ ۱۰٫۹ ۱۹٫۱  ........................................... نرخ مشاركت اقتصادي مردان

 ۱ ۷۵ ۷۵  ............................................. نرخ مشاركت اقتصادي زنان

 ۹٫۹ ۰۹٫۵ ۰۵٫۰  .............................. نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

 -۰٫۵۹ ۲۵٫۷ ۲۰٫۰  ........................... نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستايي

 ۹۳٫۷۳ ۷۱٫۹ ۱٫۰  ........................................................................نرخ بيكاري

 ۹۵٫۱۹ ۳٫۵ ۱٫۷  ............................................................... نرخ بيكاري زنان

 ۰۹٫۱۵ ۷۵٫۹ ۵٫۱  ............................................................. نرخ بيكاري مردان

 ۵۱٫۱۱ ۷۷٫۰ ۳  ............................................... نرخ بيكاري مناطق شهري

 ۵۷٫۵۵ ۵ ۰٫۰  ............................................. نرخ بيكاري مناطق روستايي

 ۰۵٫۵ ۵۰٫۱ ۷۱٫۹  ................................... ساله(۷۲ -۵۰نرخ بيكاري جوانان )

 ۹۱٫۹۳ ۷۹٫۹ ۷۱٫۵  ............................................................سهم اشتغال ناقص

 -۲٫۰۰ ۹۷٫۹ ۹۹٫۷  .................................... سهم شاغالن در بخش كشاورزي

 -۵٫۲۱ ۵۱٫۱ ۵۱٫۹  ......................................... سهم شاغالن در بخش صنعت

 ۱٫۲۱ ۰۵٫۵ ۹۳٫۱  ........................................ سهم شاغالن در بخش خدمات

 ۷۰٫۷۱ ۷۰٫۲ ۷۵٫۱  ........................................... سهم شاغالن بخش عمومي  

 -۵٫۱۱ ۵۲٫۲ ۵۱٫۹  ......................................... خصوصيسهم شاغالن بخش 

 - - -  .............. سهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغالن*

 - - -  ............................................. باسوادي جمعيت فعالنرخ *

 - - -  ................................. نرخ باسوادي جمعيت فعال مردان  *

 - - -  ..................................... نرخ باسوادي جمعيت فعال زنان*

 - - -  ...................................................... نرخ بيكاري باسوادان*

 .مركز آمار ايران -مأخذ     
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 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول

تقويمي قبل   تر )حداقل س  تعيي  شده(، كه در هفته ساله و بيش ۷۱تمام افراد جمعيت فعال اقتصادي: 

مرجع( طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته )شاغل( و يا از   از هفته آمارگيري )دوره

 شوند اند )بيكار(، از نظر اقتصادي جمعيت فعال محسوب مي قابليت مشاركت برخوردار بوده

 ۷۱تر به جمعيت  ساله و بيش ۷۱عبارت است از جمعيت فعال )شاغل و بيكار(  نرخ مشاركت اقتصادي:.

 .۷۱۱تر ضرب در  ساله و بيش

مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار   تر كه در طول هفته ساله و بيش ۷۱تمام افراد شاغل: 

شامل دو   طور عمده كه به شوند كرده و يا بنا به داليلي موقتاً كار را ترک كرده باشند، شاغل محسوب مي

 شوند. ب يران و خوداشتغاالن مي گروه مزد و حقوق

افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدب ير يا خود اشتغالي است كه در هفته اشتغال ناقص: 

با داليل اقتصادي )ركود كاري، پيدا نكردن كار   مرجع، حاضر در سركار يا غايب موقت از كار بوده، و به

براي انجام   ساعت كار كرده، خواهان و آماده ۰۰( كمتر از …تر، قرار داشت  در فصل غير كاري و ساعت بيش

 مرجع هستند.  كار اضافي در هفته

براي كار و در جستجوي كار باشند، يا   مرجع فاقد كار، آماده  تر كه در دوره ساله و بيش ۷۱تمام افراد  بيكار:

دليل آغاز به كار در آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلي در  فاقد كار و آماده براي كار بوده ولي به

 شوند. جستجوي كار نباشند، بيكار محسوب مي

 .۷۱۱جمعيت فعال از نظر اقتصادي )شاغل و بيكار( ضرب در  نسبت جمعيت بيكار به كل نرخ بيكاري:

 .۷۱۱سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي: تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شاغالن ضرب در 
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 نرخ بیکاری بر حسب جنس و سن و مناطق شهری و روستایی  -۳نمودار 
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 ۷۱۱۱ها و نماگرهاي هزينه هاي خانوار:  شاخص

 واحد يا نماگرعنوان شاخص 
 مقدار/

 تعداد

  ............................ متوسط هزينه هاي خوراكي ساالنه يك خانوار 

 ۷۹۵۵۰۱ هزار ريال شهري

 ۷۲۰۵۱۲ هزار ريال روستايي

  ..................... سهم هزينه هاي خوراكي در كل هزينه هاي خانوار

 ۹۹٫۹ درصد شهري

 ۰۹٫۱ درصد روستايي

  ...................... متوسط هزينه هاي غير خوراكي ساالنه يك خانوار

 ۵۱۲۱۱۱ ريالهزار  شهري

 ۷۳۳۲۱۱ هزار ريال روستايي

  .............. سهم هزينه هاي غير خوراكي در كل هزينه هاي خانوار

 ۱۱٫۱ درصد شهري

 ۲۱٫۹ درصد روستايي

  ..................... سهم هزينه هاي مسك  در كل هزينه هاي خانوار 

 ۵۵٫۵ درصد شهري

 ۷۰٫۵ درصد روستايي

  ...... سهم هزينه هاي بهداشت و درمان در كل هزينه هاي خانوار

 ۵٫۳ درصد شهري

 ۵٫۵ درصد روستايي

  مركز آمار ايران. -مأخذ
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 سهم هزینه های خوراکی و غیر خوراکی در خانوارهای شهری و روستایی -۰نمودار 

 

 
 

33% 

67% 

 سهم هزینه های خوراکی در کل هزینه های خانوار شهری

 سهم هزینه های غیر خوراکی در کل هزینه های خانوار شهری

44% 

56% 

 سهم هزینه های خوراکی در کل هزینه های خانوار روستایی

 سهم هزینه های غیر خوراکی در کل هزینه های خانوار روستایی
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 ۷۱۱۱(: سال ۷هاي اجرايي) ها و نماگرهاي نيروي انساني دستگاه شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

تعداد كاركنان دست اه هاي اجرايي )مشمول و غير مشمول قانون 

 ۰٫۵ ۰۱۲۱۷ نفر  ............... استخدام كشوري( و نهادهاي انقالب اسالمي در استان

 ۱٫۱ ۹۷۱۱۹ نفر  ....................................................... و پيماني تعداد كاركنان رسمي

 ۵۵٫۳ ۵۱۳۵ نفر  .......................................................... (۵تعداد كاركنان غير رسمي)

 - - نفر  ................................................................................. تعداد كارگران

 ۱٫۵ ۵۰۱۷۰ نفر  .......................................................................... كاركنان مردتعداد 

 ۷۷٫۵ ۷۱۲۲۱ نفر  ........................................................................... تعداد كاركنان زن

 -۷٫۹ ۷۳۵۹۹ نفر  ................................................................... تعداد كاركنان ليسانس

 ۵۱٫۵ ۷۷۲۲۰ نفر  .............................................. تعداد كاركنان فوق ليسانس و باالتر

 .دست اه اجرايي در استان است ۱۹آمار قيد شده مربوط به ارقام مربوط به پايان دوره است.(۷
 خريد خدمت مي باشد . قراردادي, طرحي وشامل كاركنان (۵

 .اداره كل توسعه منابع انساني -مأخذ
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 ها و نماگرهاي كشاورزي،جنگلداري و شيالت شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر
زمان آخرين 

 اطالع
 واحد

 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 -۷ ۵۳۱۱۱ ت  ۷۰۱۱  ...................... مقدار توليد گوشت قرمز

 -۷۳٫۵ ۵۹۱۵۱۱ ت  ۷۰۱۱  ................................... شيرمقدار توليد 

 ۱٫۱ ۲۱۱۱۱ ت  ۷۰۱۱  ....................... مقدار توليد گوشت مرغ

 ۵۰٫۹ ۵۱۱۱ ت  ۷۰۱۱  ........................... مقدار توليد تخم مرغ

 -۷٫۹ ۱۹۷۳۹ هكتار ۷۰۱۱  .............................. (۷)ها مساحت جن ل

 ۱ ۷۱۷۲۱۱۱ هكتار ۷۹۳۱  ................................... (۵)مساحت مراتع

 - - هكتار ۷۹۳۱  ................ (۹)هاي بياباني مساحت پديده

 ۵٫۵ ۷۱۱۱۱ ت  ۷۰۱۱  .................... مقدار صيد و توليد آبزيان

 -۱٫۷ ۱۰۳۷ ت  ۷۰۱۱  ......................................... توليد عسل 

 -۵۱٫۳ ۹۰۰۰۵۷ ت  ۷۰۱۱  .................................................... گندم

 -۷۹٫۱ ۷۵۳۱۵۱ ت  ۷۰۱۱  ........................................................ جو

 -۱٫۷ ۷۱۳۱۲ ت  ۷۰۱۱  .................................................شلتوک

 ۹۱٫۵ ۵۱۱۵ ت  ۷۰۱۱  ...................................... ذرت دانه اي 

 ۱۹٫۲ ۵۰۷۱۱۱ ت  ۷۰۱۱  .............................................. چغندرقند

 -۱٫۳ ۵۵۲۷۵۱ ت  ۷۰۱۱   ......................................... سيب زميني

 -۹٫۳ ۲۱۲۳۹ ت  ۷۰۱۱  ...................................................... پنبه

 ۱ ۱۳۱۱۱ ت  ۷۰۱۱  .................................دانه هاي روغني 

 ۵۳٫۳ ۵۰۱۵۳ ت  ۷۰۱۱  ................................................ حبوبات

درصد  ۲ها با انبوهي بيش از  كاشت با احتساب جن ل انبوه، تنك، ماندابي و دست هاي انبوه، نيمه شامل جن ل (۷
 باشد. مي
 باشد. تراكم مي متراكم و كم ( شامل مراتع متراكم، نيمه۵
زار و  هاي رسي، اراضي شور و نمك اي، دق هاي ماسه اي، پهنه هاي ماسه از: كوير، تپههاي بياباني عبارتند  ( پديده۹

 زدگي سن ي. اراضي بدون پوشش و بيرون
 .اردبيل سازمان جهاد كشاورزي استان -مأخذ
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي محيط زيست: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

  .................................... سرانه فضای سبز شهری
 ۰ ۱۱٫۹۸ متر مربع

تولتددغ  محيطددغ ريددر هددای ست دد  تعدددات تلدد  

(NGOتر استان ) ...........................................  عدت 

 

۱۱ ۰ 

كد    ن ب  اراضغ مناطق حفاظ  شده به م اح 

 ترصد  ............................................................... استان

 

۸٫۹۸ ۰ 

  ........................................... ك  استان م اح 
 ۰ ۱۹۹۸۸ كيلومترمربع

  ................... م اح  مناطق حفاظ  شده استان
 ۰ ۱۹۷۱٫۳۱ كيلومترمربع

 اطالعات نسبت به سال قبل تغيير نيافته است.-
 اردبيل اداره كل حفاظت محيط زيست استان -مأخذ
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 (۷۱۱۱: )روستايي ها و نماگرهاي آب و فاضالب شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به

 -۹٫۵ ۷۲۱٫۷۹ مترمكعب  .................................... متوسط مصرف آب هر مشترک خان ي

 - - درصد  ................................. نسبت آب مصرفي استان به پتانسيل آبي

 - - درصد  .......... نسبت آب مصرفي بخش كشاورزي به كل آب مصرفي استان

 - - درصد   ............... نسبت آب مصرفي بخش صنعت به كل آب مصرفي

 ۱٫۳ ۰۹٫۰۵ درصد  ....................... توزيع آب   درصد آب به حساب نيامده در شبكه

 ۱٫۵ ۱٫۱۹ درصد  .......... آوري و دفع فاضالب  جمع  درصد جمعيت تحت پوشش شبكه

 -۹۱٫۵ ۵۱۵۱ انشعاب  ........................................ تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده 

    دربخش شده آب هاي جديد نصب  تعداد انشعاب

 -۹٫۳ ۵۲۱۰ انشعاب  ........................................................................................ خان ي

 -۷۵٫۱ ۷۱۰ انشعاب  ....................................................................................... تجاري

 -۵۱٫۵ ۲۵ انشعاب  ........................................................................... ساير مشتركي 

 ۳٫۰ ۰۷۱۱۱ هزار متر مكعب  ....................................................................... حجم آب توليدي

 ۵ ۵۱۰۷۱ هزار متر مكعب  ...................................................... حجم آب توليدي زير زميني

 ۷۵ ۷۲۵۳۱ هزار متر مكعب  ......................................................... حجم آب توليدي سطحي

 ۱ ۱ عدد  ........................................ تعداد تصفيه خانه هاي آب در استان

  ................................................................ حجم آب تصفيه شده
 ۳٫۰ ۰۷۱۱۱ هزار متر مكعب

 ۱٫۳ ۰۳٫۷۵ درصد  ............................................................... درصد آب بدون درآمد

 شركت آب و فاضالب روستايي استان اردبيل. -مأخذ
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 (۷۱۱۱: )شهري ها و نماگرهاي آب و فاضالب شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به

 -۰ ۷۱۷٫۱۹ مترمكعب  ..................................... متوسط مصرف آب هر مشترک خان ي

 - - درصد  .................................. نسبت آب مصرفي استان به پتانسيل آبي

 - - درصد  . مصرفي بخش كشاورزي به كل آب مصرفي استاننسبت آب 

 - - درصد  ............... نسبت آب مصرفي بخش صنعت به كل آب مصرفي  

 ۵ ۵۱٫۹۳ درصد  ........................ توزيع آب   درصد آب به حساب نيامده در شبكه

 ۱٫۵ ۲۱٫۰۷ درصد  . آوري و دفع فاضالب  جمع  درصد جمعيت تحت پوشش شبكه

 -۷۰٫۳ ۷۱۵۱۵ تعداد كنتور  ......................................... تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده 

    دربخش شده آب هاي جديد نصب  تعداد انشعاب

 -۷۰٫۰ ۵۵۱۱ تعداد كنتور  ......................................................................................... خان ي

 -۷۱٫۵ ۷۹۹۰ تعداد كنتور  ........................................................................................ تجاري

 -۵۹ ۲۱ تعداد كنتور  ............................................................................ ساير مشتركي 

 -۰٫۹ ۵۹۱۹۵ هزار متر مكعب  ........................................................................ حجم آب توليدي

 -۱ ۷۳۳۵۲ هزار متر مكعب  ....................................................... حجم آب توليدي زير زميني

 -۹٫۵ ۱۹۱۱۱ هزار متر مكعب  .......................................................... حجم آب توليدي سطحي

 ۱ ۵ باب  ......................................... تعداد تصفيه خانه هاي آب در استان

 -۰٫۹ ۵۹۱۹۵ هزار متر مكعب  ................................................................. حجم آب تصفيه شده

 ۷٫۹ ۵۲٫۲۷ درصد  ................................................................ درصد آب بدون درآمد

  اردبيل شركت آب و فاضالب شهري استان -مأخذ
 

 

 تعريف:

 آب شهري: درصد آب به حساب نيامده در شبكه توزيع

 ۷۱۱ -)كل حجم آب وارد شده در شبكه/ حجم آب فروخته شده(× ۷۱۱
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  (۷۱۱۱ها و نماگرهاي انرژي ـ برق: ) شاخص

 ( علت كاهش توليد ناخالص ، كاهش توليد نيروگاه مولد مقياس كوچك شهيد باالزاده مي باشد.۷

 درصد مربوط به روشنايي معابر ميباشد. ۲/۹درصد  ۰/۷۱درصد,سهم بخش كشاورزي  ۵/۵(سهم بخش عمومي ۵
اي  الزم به ذكر است كه اطالعات مربوط به نيروگاهها، فقط شامل نيروگاههاي تحت پوشش شركت برق منطقه-

 آذربايجان در استان اردبيل بوده و شامل نيروگاههاي بزرگ )نيروگاه سبالن( نمي باشد.

 اردبيل. برق استان توزيع نيروي  شركت -مأخذ
  برق منطقه اي آذربايجان.        -         

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/
 تعداد

تغيير نسبت  درصد 
 قبل سال  به

 -۰۱ ۱٫۱ ميليون كيلو وات  ................................................... (۷)توليد ناخالص نيروي برق

هاي گازي به كل توليد  نيروگاهسهم توليد ناخالص برق 
 -۷۱٫۰ ۰۳٫۱ درصد  .......................................................................... ناخالص برق

به كل توليد  ديزليهاي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 -۵٫۱ ۱٫۰ درصد  .......................................................................... ناخالص برق

به كل توليد  باديهاي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 ۵٫۷ ۰٫۳ درصد  .......................................................................... ناخالص برق

 -۱٫۱۱ ۷٫۷۳ درصد  ............... برقهاي انتقال و توزيع نيروي  ميزان تلفات شبكه
 ۵٫۱۳ ۳۲۳٫۰۳ كيلو متر مدار  ............................................. طول خطوط انتقال نيروي برق

 ۱٫۰۳ ۱۳۰٫۲ كيلومتر مدار  ...................................... طول خطوط فوق توزيع نيروي برق
 ۷٫۹ ۷۰۱۱۹٫۰ كيلومتر  ............................................... طول شبكه توزيع نيروي برق

 ۵٫۰ ۷۱۷۰٫۳ م ا ولت آمپر  ............................ برق توزيع نيروي    ظرفيت شبكه  موجودي
 ۷۷٫۳ ۳۰۱ م ا ولت آمپر  ............................. فوق توزيع نيروي برقهاي  ظرفيت پست

 - - درصد  ......................................... ها متوسط راندمان حرارتي نيروگاه

  ..................................................... (۵)كل مصرف نيروي برق 
ات وميليون كيلو 
 ۱۱ ۵۷۹۹٫۱ ساعت

 -۷ ۹۱٫۰ درصد  .............................سهم بخش خان ي از مصرف نيروي برق
 ۱٫۱ ۵۱٫۱ درصد  ............................. سهم بخش صنعت از مصرف نيروي برق

 ۱٫۷ ۱٫۵ درصد  ............................ مصرف نيروي برقسهم بخش تجاري از 
 ۷٫۱ ۲۳۰٫۵ هزار مشترک  ............................................................... تعداد مشتركان برق

 ۷٫۹ ۰۵۹ هزار مشترک  ................................................... تعداد مشتركان برق خان ي
 ۰٫۲ ۵۱٫۱ هزار مشترک  .................................................. تعداد مشتركان برق عمومي
 ۹٫۹ ۱۵٫۵ هزار مشترک  ................................................... تعداد مشتركان برق تجاري
 ۲٫۱ ۹٫۵ هزار مشترک  .................................................. تعداد مشتركان برق صنعتي

 ۰٫۹ ۰٫۳ هزار مشترک  .............................................. تعداد مشتركان برق كشاورزي
 ۵٫۱ ۷۲۳۱٫۵ كيلو وات ساعت  ............................... متوسط مصرف برق هر مشترک خان ي

 ۱ ۷۱۱ درصد  .................................................. درصد روستاهاي داراي برق



 ۰۰۱۱گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل  -----------------------------------28

 

 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول
 

عبارت از مقدار نيروي برق توليد شده توسط يك مولد برق يا يك نيروگااه  توليد ناخالص نيروي برق: 

گياري و بار    اصلي يا كمكي، انادازه هاي خروجي مولدهاي  در طي دوره زماني معي  است كه بر روي سري

 شود. حسب كيلو وات ساعت بيان مي

 عبارت از محل استقرار مولدهاي نيروي برق و تجهيزات وابسته به آن است.نيروگاه: 

هااي گاازي، از    نيروگاهي است كه در آن عالوه بار نياروي الكتريكاي تاوربي     نيروگاه چرخه تركيبي: 

هاي گازي، براي توليد بخار از يك ديگ بخار بازيااب اساتفاده    توربي حرارت موجود در گازهاي خروجي از 

 شود. شود و بخار توليدي در يك دست اه توربوژنراتور بخار، به نيروي الكتريكي تبديل مي مي

كيلاو ولات از    ۰۱۱و  ۵۹۱خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي خط انتقال نيروي برق: 

 دهد. خود عبور مي

كيلاو   ۷۹۵و  ۱۱، ۱۹خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي فوق توزيع نيروي برق:  خط

 دهد. ولت از خود عبور مي

اي متشكل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط و فشار ضاعيف و   مجموعهشبكه توزيع نيروي برق: 

 شود. معي  در نظر گرفته مي   حدودهباشد كه براي توزيع نيروي برق در يك م هاي زميني و هوايي مي پست

عبارت از مقدار نيروي برق فروخته شاده باه مشاتركان مختلاف باراي      فروش يا مصرف نيروي برق: 

 مصارف گوناگون است.

مصرفي است كه در آن از نيروي بارق باراي باه كاار اناداخت  وساايل و       مصرف خانگي نيروي برق: 

 شود. واحد مسكوني استفاده ميتجهيزات متعارف برق و همچني  روشنايي در 

هاي مورد عمل شركت برق  نامه عبارت از شخص حقوقي يا حقيقي است كه بر اساس آيي مشترك برق: 

هااي متعلقاه، مشخصاات او در دفتار پاذيرش       پس از تحويل مدارک مورد نظر و پرداخت حقاوق و هزيناه  

  اشتراک، ثبت شده و شماره اشتراک به وي اختصاص يافته باشد.
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 (۷۹۳۱ها و نماگرهاي انرژي ـ نفت: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به

 ۰۵٫۷ ۹۹۱۹۱۵ متر مكعب  ........................................... ميزان مصرف بنزي  موتور

 ۲۱٫۷ ۵۱۱۲۱ متر مكعب  ................................................. ميزان مصرف گاز مايع

 -۵۷٫۳۳ ۰۱۵۵۵ متر مكعب  .............................................. ميزان مصرف نفت سفيد

 -۱۲٫۰۲ ۷۵۱۱ متر مكعب  ............................................... كورهميزان مصرف نفت 

 ۵٫۷ ۰۲۳۲۰۵ متر مكعب  ................................................. ميزان مصرف نفت گاز

 اردبيل هاي نفتي استان شركت ملي پخش فراورده -مأخذ
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 میزان مصرف انواع فراورده های نفتی -۵نمودار 
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي انرژي ـ گاز: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به

 ۳ ۹۱۲۱ هزار متر مكعب  ................................................ مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي

 ۱ ۱ كيلومتر  .................................................... طول خطوط جديد انتقال گاز

 ۱ ۱ شهر  ...................................................تعداد شهرهاي گازرساني شده

 ۵۱ ۱۳ روستا  ................................................. تعداد روستاهاي گازرساني شده

سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خاان ي از كال مصارف گااز     

  ............................................................................. طبيعي استان
 -۱ ۰۱ درصد

سهم مصرف گاز طبيعي در بخش تجاري از كال مصارف گااز    

  ............................................................................. طبيعي استان
 ۱ ۲ درصد

سهم مصرف گاز طبيعي در بخش صانعت از كال مصارف گااز     

  ............................................................................. طبيعي استان
 ۱ ۲۲ درصد

 ۷۹ ۱۷۹۰ انشعاب  . مختلف  هاي  گاز در بخش   شده هاي جديد نصب  تعداد انشعاب

و   در بخاش خاان ي  گااز    هاي جديد نصاب شاده   تعداد انشعاب

  ....................................................................................... تجاري 
 ۷۹ ۱۱۲۹ انشعاب

 ۵۱ ۵۷ انشعاب  ......... شده گاز در بخش صنعت  هاي جديد نصب تعداد انشعاب

 اردبيل شركت ملي گاز استان -مأخذ
 

 تعاريف:

عنوان يك  باشد كه به مخلوطي از گازهاي هيدروكربوري متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتان مي گاز طبيعي:

 سوخت با آلودگي كم شناخته شده است.

شامل مصارف خان ي، تجاري، صنعتي، نيروگاه و مصارف عملياتي شركت ملي گااز  مصرف گاز طبيعي: 

 ايران است.

كنندگان را از طريق خطوط انتقال يا تغذياه و ياا    ز مصرفشود كه گا به خطوطي اطالق مي انشعاب گاز:

 نمايد. توزيع تا نقطه تحويل گاز تأمي  مي  شبكه
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 (۷۱۱۱: )ومعدن ها و نماگرهاي صنعت شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 / مقدار

 تعداد

تغيير نسبت   درصد

 قبل سال  به 

 -۵٫۲ ۷۱۷۱ هزارت   .................................................................. سيمانمقدار توليد

 ۵۹ ۵۷۲ ت هزار  .............................................محصوالت فوالديمقدار توليد 

 ۱ ۱ هزار متر مربع  .................................................... مقدار توليد الياف مصنوعي

 ۹۵٫۱ ۵۱۷ فقره  ........................................ تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده

 ۷۰۵٫۰۱ ۵۲۹۵۱۹ ميليارد ريال  ................................ ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس

 ۹۳٫۳ ۷۳۵۰۷ نفر  .............................................. تعداد اشتغال جوازهاي تاسيس

 -۵۱ ۷۱۱ فقره  ..................................... صنعتيبرداري  هاي بهره تعداد پروانه

 ۵۵٫۹۵ ۷۵۱۲۷ ريال ميليارد  .......  صنعتيميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري 

 -۵۵٫۱۳ ۵۲۱۱ نفر  ....................  صنعتياشتغال پروانه هاي بهره برداري  تعداد

 ۵۹٫۲ ۵۷ فقره  .................................... تعداد پروانه هاي بهره برداري معدن

 ۳۹٫۷۱ ۷۱۰۱ هزارت   ....... ميزان ظرفيت استخراج پروانه هاي بهره برداري معدن

 ۰۱٫۰۲ ۹۲۵٫۵ ميليارد ريال  .......... ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري معدن

 ۷۱٫۰۹ ۵۲ نفر  ........................ تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري معدن

 اردبيل سازمان صنايع و معادن استان -مأخذ
 

 هاي محاسبه: فرمول

 نسبت ارزش افزوده به تعداد كارگاه. هاي صنعتي: وري كارگاه بهره

 نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن.وري نيروي كار:  بهره

 نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژي.وري انرژي:  بهره

 نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده.وري توليد:  بهره

 نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمات.پذيري نيروي كار:  رقابت

 گذاري ساالنه به تعداد شاغالن. نسبت ارزش سرمايهشاغالن:   اري سرانهگذ سرمايه

نسبت ارزش مواد اوليه وارداتي درصد مواد اوليه وارداتي در بخش صنعت )شاخص وابستگي(: 

 به ارزش كل مواد اوليه.

  نسبت ارزش جبران خدمات به تعداد شاغالن.جبران خدمات:   سرانه
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 و مسكن ها و نماگرهاي ساختمان شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر
زمان آخرين 

 اطالع
 واحد

 مقدار/

 تعداد

درصد تغيير نسبت 

 سال قبل به

گددراری ب ددو ي وصددغ تر    ميددزان سددرماته 

 ۱۱۸۳  ..................................... ساي  م  ن شهری

 ميليارت

 -۹ ۳۸۹۹ رتال

 -۱۹ ۰۳۳۰ واحد ۱۱۸۳  ............ ميزان توليد واحدهای م  ونغ شهری

ميدداننين ستربنددای واحدددهای م دد ونغ توليددد   

 -۱٫۱ ۱۰۱ متر مربع ۱۱۸۳  .................................................... شهری شده

تارای   تعدددات واحدددهای م دد ونغ توليددد شددده 

 -۰۷ ۹۱۱ واحد ۱۱۸۳  .............. متر مربع و كمتر شهری ۱۰۰م اح  

ميدددداننين تعدددددات واحدددددهای م دددد ونغ تر  

 ۰ ۱ واحد ۱۱۸۳  ............ ساالنه شهری  های توليد شده سايتمان

 ای تر مناطق شهری م  ن اجاره  شايص كراته

 ۸٫۹ ۱۰۸٫۹ ترصد ۱۱۸۳  ...................................................................*

 مي باشد.۷۹۳۲=۷۱۱شاخص كرايه مسك  اجاره اي در مناطق شهري بر اساس سال پايه  -*
 .ا  بانك مركزي ج -مأخذ

 

 هاي محاسبه: فرمول

 شهري:  ميانگين زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده

 

 

 

 شهري:  هاي توليد شده ميانگين تعداد واحدهاي مسكوني در ساختمان

 

 

  

 كل مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري
 

 مسكوني توليد شده در نقاط شهريتعداد واحدهاي 

 مسكوني توليد شده در نقاط شهري واحدهايتعداد 
 

 هاي مسكوني توليد شده در نقاط شهريتعداد ساختمان
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 ها و نماگرهاي ساختمان و مسكن شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر
آخرين زمان 

 اطالع
 واحد

 مقدار/

 تعداد

درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل

های احداث سدايتمان صداتر شدده     تعدات پروانه

 ۱۹ ۷۳۱۰ فقره ۱۱۸۸  ....................................... ها   توسط شهرتاری

های م  ونغ  های احداث سايتمان تعدات پروانه

 ۷۱ ۱۳۹۳ فقره ۱۱۸۸  ....................... ها صاتر شده توسط شهرتاری

احدداث  هدای   مياننين م اح  سمدين تر پروانده  

 ۷ ۱۱۱ مترمربع ۱۱۸۸  ......ها های م  ونغ توسط شهرتاری سايتمان

هدای احدداث    مياننين م اح  ستربنا تر پروانده 

 ۱۰ ۰۰۷ مترمربع ۱۱۸۸  ......ها های م  ونغ توسط شهرتاری سايتمان

هدای   مياننين تعددات واحدد م د ونغ تر پروانده    

هدددای م ددد ونغ توسدددط   احدددداث سدددايتمان 

 -۸ ۱٫۱ واحد ۱۱۸۸  ...................................................ها شهرتاری

بيندغ شددده تر   تعددات واحددهای م دد ونغ پديو   

هدای احدداث سدايتمان م د ونغ صداتر        پروانه

 ... ... واحد ۱۱۸۸  ................................. ها شده توسط شهرتاری

بيندغ   مياننين ستربنای واحدهای م د ونغ پديو  

های احدداث سدايتمان م د ونغ     شده تر پروانه

 ... ... متر مربع ۱۱۸۸  ........................ ها صاترشده توسط شهرتاری

 مركز آمار ايران. -مأخذ
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 (۷۱۱۱اي: ) ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 ۷۱٫۲ ۵۹۷٫۰ كيلومتر  ............................................................. ها رگراه زبطول 

 -۱٫۵ ۱۲۲٫۳ كيلومتر  ...................................................... طول راه هاي اصلي

 -۵٫۵ ۱۱۱٫۱ كيلومتر  ......................................... طول راه هاي فرعي آسفالته

 ۱ ۱ كيلومتر  ............................................. راه هاي فرعي شني طول

 ۱٫۰ ۵۵۷۱ كيلومتر  ...................................... هاي روستايي آسفالته طول راه

 -۷٫۷ ۷۱۵۲ كيلومتر  ........................................ هاي روستايي شوسه طول راه

 -۱٫۰ ۷۵۷۲ كيلومتر  ....................................... طول راه هاي روستايي خاكي

  .استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي  -مأخذ

 تعاريف:

سطح  هاي هم طور فيزيكي از يكدي ر مجزا و فاقد تقاطع راهي است كه معبر رفت و برگشت آن به آزادراه:

 بوده و ورود و خروج آن منحصراً در نقاط معي  و محدودي ميسر است.
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 (۷۱۱۱اي: ) ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 ۷۲٫۹ ۰۲۷ كيلومترنفر ميليون  نفر كيلومتر مسافر جابجاشده در حمل و نقل جاده اي

 -۷٫۱ ۷۰۹۵ كيلومتر  ت ميليون   ..... ت  كيلومتر بار حمل شده در حمل و نقل جاده اي

 ۷۱۱ ۳۷۲۳۹ دست اه  .... تعداد انواع وسايل نقليه موتوري شماره گذاري شده

 .اردبيل استان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي  -مأخذ
 .ناحيه انتظامي استان اردبيل -         

 

 (۷۱۱۱ي: )يها و نماگرهاي حمل و نقل هوا شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 ۳٫۹- ۷۰۷٫۹ هزار نفر  ................. تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي

 ۱ ۱٫۹۷۹ هزار نفر  ..........   المللييتعداد مسافر حمل شده در پروازهاي ب

 ۱٫۹- ۷۱۹۱ ت   ...................... مقدار بار حمل شده در پروازهاي داخلي

 ۱ ۷٫۲ ت   ...............   المللييمقدار بار حمل شده در پروازهاي ب

 ۷۱٫۵ ۱۱٫۹ درصد  .................. سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

 ۷۱۱ ۷۱۱ درصد  ........... المللي  يسهم بخش غيردولتي در پروازهاي ب

 .اداره كل فرودگاه هاي استان اردبيل -مأخذ
 

 تعاريف:    

 سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخل
 

 )تعداد مسافران پروازهاي داخلي/تعداد مسافران پروازهاي داخلي بخش غيردولتي(۷۱۱
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي ارتباطات: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت   درصد

 قبل به سال 

 ۱٫۱ ۹۹٫۰ نفر ۷۱۱ازاي هر  به  ............................................ ضريب نفوذ تلف  ثابت

 ۹٫۲ ۷۷۵ نفر ۷۱۱ازاي هر  به  .......................................... ضريب نفوذ تلف  همراه

 ۱ ۲۷۰٫۲ شماره  ................................. تعداد تلف  هاي ثابت منصوبه

 ۷٫۰ ۰۵۱۱۹۱ هزار شماره  ...................... تعداد تلف  هاي ثابت مشغول به كار

 ۹٫۰ ۷۲۱۱ هزار شماره  .......................... همراه واگذار شده تعداد تلف  هاي

 ۱٫۰ ۷۱۰۵ دست اه  ................ تعداد تلف  هاي هم اني مشغول به كار 

 ۱ ۷۱۵۵ روستا  ........................... مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

 ۱ ۳۱ دفتر  .................. روستايي بهره برداري شده ICTدفاتر 

 ۷۵٫۷ ۷۱۷۷۷۱ پورت  ....................................... پورت دسترسي داير شده 

 است.( ارقام مربوط به پايان سال ۷
 شركت مخابرات استان اردبيل. -مأخذ

 

 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول

 )جمعيت استان/ تعداد خطوط مشغول به كار تلف  ثابت(× ۷۱۱ضريب نفوذ تلفن ثابت:

 )جمعيت استان/تعداد خطوط مشغول به كار تلف  همراه(× ۷۱۱ضريب نفوذ تلفن همراه:

مخاابراتي، امكاان    يروستاهايي هساتند كاه از طرياق دفترهاا     :مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

 دسترسي به شبكه مخابراتي كل كشور را دارند.

دفتاري كاه در آن كلياه خادمات مرباوط باه ارتباطاات        روستايي بهره برداري شـده :   ICTدفتر 

 مخابراتي و تلفني ، پست ، پست بانك و اينترنت براي مراجعي  ارائه مي شود . 

سيستم انتقال داده هايي است كه از طريق آن اطالعات دريافت و ارساال  پورت دسترسي داير شده : 

 مي شود . 

هاي يك تلف  ديجيتال معمولي را بدون وابسات ي   اي است كه تمام امكانات و قابليت وسيله تلفن همراه:

 دهد. به مكاني ثابت، به شكل متحرک و يا سيار ارائه مي
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 (۷۱۱۱گرهاي ارتباطات: )ها و نما شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

تعداد كل مرسوالت پستي وارد شده به استان از مبادي 

  .................................................................... خارج از كشور
 ۱٫۱ ۲۷۱ مرسوله

تعداد كل مرسوالت پستي صادر شده از استان به مقصد 

  .................................................................... خارج از كشور
 ۱٫۱ ۰۲۱ مرسوله

مرسوالت پستي ارسال شده از استان به داخل تعداد كل 

  ................................................................................. استان
 ۹ ۹۱۲ مرسوله هزار

تعداد كل مرسوالت پستي ارسال شده از استان به ساير 

  ............................................................................ استان ها
 ۲٫۵ ۷۱۵۲ مرسولههزار 

 ۵ ۷٫۱۵ مرسوله  ...................................................... مرسوالت پستي  سرانه

 .اردبيل اداره كل پست استان -مأخذ

 فرمول محاسبه:

 :مرسوالت پستي  سرانه

 

 

 

 

 مرسوالت صادره داخلي و خارجي+ مرسوالت وارده خارجي كل
 
 

 جمعيت كل استان
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي امور قضايي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 -۵۲٫۱ ۷۲۰۱۱۱ فقره  ............................... تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده

 ۲۹۵٫۰ ۲۱۱۹۱ فقره  ........................ منقول ثبت شدهتعداد معامالت اموال غير 

 -۵٫۷ ۱۱۵۳۱ فقره  ........................................... تعداد اسناد مالكيت صادر شده

 ۲٫۰ ۷۹۱۷ فقره  ..................... هاي تجاري و تعاوني ثبت شده تعداد شركت

 -۵۱٫۹ ۰۱ فقره  .................. هاي تجاري و تعاوني منحل شده تعداد شركت

 .اردبيل اداره كل ثبت اسناد و امالک استان -مأخذ
 تغيير پيدا كرده . ۷۹۳۳سامانه ثبت احوال بروز رساني شده  و اطالعات سال  ۷۰۱۱از سال -

 

 تعاريف:

ها از محلي به محل دي ر ممكا    معامالت مربوط به اموالي كه نقل و انتقال آن معامالت اموال منقول:

 باشد را، معامالت منقول گويند.

ها از محلي باه محال دي ار     معامالت مربوط به اموالي كه نقل و انتقال آن معامالت اموال غير منقول:

 غير ممك  باشد مانند خانه، زمي  و باغ را، معامالت غير منقول گويند.
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 (۷۹۳۳(: )۷ها و نماگرهاي امور قضايي) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به 

 -۱٫۰ ۵۱۲۱ نفر  ....................................................... زندانيان استانتعداد كل 

 ۱ ۳۵ درصد  ................................................................ درصد زندانيان مرد

 ۱ ۵ درصد  ................................................................. درصد زندانيان زن

 ۱ ۱ درصد  .................... كل زندانيان  سال به۷۳درصد زندانيان كمتر از 

 ۱ ۷۱ درصد  ........................ ساله به كل زندانيان ۷۳-۵۲درصد زندانيان 

 ۱ ۱ درصد  .......................................................... سواد درصد زندانيان بي

 ۱ ۷۱ درصد  ................... ديپلم از  باالتر  تحصيالت   داراي  درصد زندانيان

 ۵۱٫۵ ۰۷ درصد  ........................... درصد زندانيان مربوط به جرائم مواد مخدر

 مربوط به آخر  سال مي باشد .( ارقام ۷
 .اردبيل ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان اداره كل زندان -مأخذ
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي امور قضايي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  رصد ب

 به سال قبل

 ۷۳۵ ۲۵۳۲ فقره  ..................................................... شهري تعداد تصادفات برون

 ۱۰٫۳ ۷۵۵ نفر  ................... شهري  در تصادفات برون  ( ۷تعداد تلفات انساني)

 ۵۱۰٫۲ ۵۵۱۱ نفر  .......................... شهري ( در تصادفات برون۷) مجروحان تعداد 

 ۵۷٫۵ ۵۵۷۲ فقره  .................................................... شهري تعداد تصادفات درون

 -۷۱٫۵ ۹۷ نفر  .................... شهري  روند(در تصادفات ۷تلفات انساني)تعداد 

 ۹٫۰ ۷۵۳۱ نفر  ..........................شهري ( در تصادفات درون۷تعداد مجروحان)

 ۵٫۵ ۵۹۷۹٫۱ كيلوگرم  مقدار مواد مخدر كشف شده توسط نيروي انتظامي در استان

 ( اطالع مربوط به لحظه وقوع تصادف است.۷
 .اردبيل ناحيه انتظامي استان -مأخذ

 

 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي بهزيستي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

سااازمان   پوشااش ب ياار تحاات تعاادادخانوارهاي مسااتمري
 ۷۹٫۹ ۵۱۰۰۵ خانوار  ............................................................................. بهزيستي 

ب ير خانوارهاي تحت پوشاش ساازمان    تعداد افراد مستمري
 ۷۱٫۱ ۹۱۷۲۲ نفر  ............................................................................. بهزيستي 

معتادان خدمت گيرنده از مراكز تحت پوشش سازمان  تعداد
 ۵٫۰ ۱۵۱۳ نفر  .............................................................................. بهزيستي

 ۹٫۱ ۵۹۲۱۱ نفر  ....................تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي
تعداد ساالمندان ن هاداري شاده در مراكاز تحات پوشاش       

 ۱ ۵۲۱ نفر  ................................................................. سازمان بهزيستي

تعداد كودكان بي سرپرست ن هداري شده  در مراكز تحات  
 -۵۵٫۹ ۷۹۱ نفر  ................................................... پوشش سازمان بهزيستي  

 .اردبيل سازمان بهزيستي استان -مأخذ

 تعاريف:

سرپرست و نيازمندي است كه در زمان آمارگيري از  خانواده بي بگير تحت پوشش: خانوار مستمري

 .نمايد هاي مستمر استفاده مي كمك
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 (۷۱۱۱: )كميته امداد امام خميني )ره(ها و نماگرهاي  شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

امداد امام خميني   كميته  پوشش ب يران تحت  تعداد مستمري

 ۷٫۱ ۵۱۰۱۵ نفر  ............................................................................... در استان

 ۵٫۰ ۰۱۵۱۱ نفر  ......................... تعداد مستمري ب يران تحت پوشش عادي

 ۷ ۰۷۵۱۵ نفر  ............. ي ۷۰تعداد مستمري ب يران تحت پوشش تبصره 

امداد امام   تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش كميته

 ۰٫۵ ۵۵۱۷۰ خانوار  .................................................................................. خميني

  خدمات درماني كميته  شدگان تحت پوشش بيمه تعداد بيمه

 ۱٫۵- ۷۱۱۳ نفر  ...................................... امداد امام خميني )تامي  اجتماعي(

 .اردبيل خميني استانكميته امداد امام -مأخذ

 تعاريف:

طرحي است كه به موجب آن سالمندان روستايي و عشااير نيازمناد و عائلاه تحات      طرح شهيد رجايي:

 گيرند. امداد قرار مي  ها تحت پوشش خدمات حمايتي كميته تكفل آن

افتاادگي  طرحي است كه به موجب آن افراد بنا به عللي از قبيل فقدان سرپرست، از كار  طرح مددجويي:

سرپرست، معلوليت سرپرست و بيماري سرپرست يا استيصال و درماندگي بر حساب ناوع نيازمنادي، تحات     

 گيرند. امداد قرار مي  پوشش مستمر كميته
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل  تعداد بيمه
  ..................................................................... بيمه سالمت

 ۱٫۹ ۱۹۱۵۵۵ نفر

 ۱٫۱- ۳۵۱۷۱ نفر  ..................................... تعداد بيمه شدگان كاركنان دولت

 ۰۲٫۹- ۰۱۹۰ نفر  .................................................ايرانيانتعداد بيمه شدگان 

 ۵٫۹ ۷۵۰۱۰۹ نفر  .................................. تعداد بيمه شدگان سالمت هم اني

 ۱٫۰ ۰۱۳۰۰۱ نفر  ............................................... تعداد بيمه شدگان روستايي

 ۵٫۲ ۰۱۰۰۵ نفر  ........................................... تعداد بيمه شدگان ساير اقشار

 .اردبيل استان سالمت  اداره كل بيمه -مأخذ

 
 تعريف:

شود كه توسط سازمان متبوع يا شخصاً، خود و افراد تبعي  به فردي گفته مي شده خدمات درماني: بيمه

فرد، تحت پوشش استفاده از امكانات درماني و خدمات درماني در واحدهاي طرف قرارداد خادمات درمااني   

 گيرند. قرار مي



 ۰۰۱۱گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل  -----------------------------------۰۰

 

 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

 ۱٫۲ ۵۵۱۱۵ نفر  ................ب ير صندوق بازنشست ي تعداد مشتركان حقوق

صندوق  ب ير تعداد بازنشست ان از كل مشتركان حقوق
  ........................................................................ بازنشست ي

 نفر
۷۵۳۹۱ ۱٫۷ 

صندوق  ب ير تعداد از كار افتادگان از كل مشتركان حقوق
  ........................................................................ بازنشست ي

 نفر
۷۳۱ ۷ 

ب ير صندوق  مشتركان حقوق تعداد شاغالن متوفي از كل
  ........................................................................ بازنشست ي

 نفر
۷۱۰۱ ۷٫۲ 

شده از كل  تعداد بازنشست ان و از كار افتادگان فوت
  ......................... ب ير صندوق بازنشست ي مشتركان حقوق

 نفر
۵۲۹۱ ۷۵٫۰ 

 ۷۱ ۲۲ نفر  .................................................... متوسط س  بازنشست ي

 .اردبيل مديريت بازنشست ي استان -مأخذ

 

 تعاريف:

  شاود كاه در دوران خادمت )دوره    به فاردي اطاالق ماي    بازنشستگي:بگير صندوق  مشترك حقوق

پرداز صندوق بازنشست ي بوده است و بار طباق قاواني  و مقاررات ايا  صاندوق ر ساًا و ياا          اشتغال( بيمه

 باشند. بازماندگان وي مشمول استفاده از حقوق بازنشست ي و وظيفه مي

با داشت  شرايط معي  ساني و دارا شادن سانوات     پرداز صندوق بازنشست ي كه مستخدم بيمه بازنشسته:

 نمايد. معيني از خدمت، طبق قواني  و مقررات اي  صندوق، از حقوق بازنشست ي استفاده مي

مستخدمي است كه قادر به كار كردن نبوده و با داشت  شرايط قانوني منادرج در قاواني  و    از كار افتاده:

 نمايد. ه ميمقررات اي  صندوق از حقوق وظيفه استفاد

مستخدمي است كه در دوران اشتغال، فوت شاده و وراث قاانوني وي باا داشات  شارايط      شاغل متوفي: 

 قانوني حق دريافت وظيفه فوت را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت.

مستخدمي است كه پس از دوران اشتغال و پس از برقاراري حقاوق   متوفي:   و از كار افتاده  بازنشسته

ازنشست ي فوت شده است و وراث قانوني وي با داشت  شرايط قاانوني حاق دريافات حقاوق وي را برابار      ب

 شرايط مندرج در قانون خواهند داشت.
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل  تعداد بيمه
 ۷۵٫۰ ۱۱۳۱۱۳ نفر  .................................................................  تامي  اجتماعي

مستمري ب يران اصلي و تبعي تحت پوشش اداره  تعداد 
 -۷٫۲ ۵۳۳۹۱ نفر  .......................................................... كل تامي  اجتماعي 

 ۷۵۲ ۳ نفر  . آسيب ديده ناشي ازكار منجر به فوتتعداد بيمه شدگان 

آسيب ديده ناشي از كار منجر به نقص  تعداد بيمه شدگان
 -۹۹٫۹ ۵ نفر  .................................................................................. عضو

كارگاههاي غير دولتي تحت پوشش اداره كل تامي  تعداد 
 ۵٫۳ ۷۵۱۰۱ نفر  .............................................................................اجتماعي

كارگاههاي دولتي تحت پوشش اداره كل تامي  تعداد 
 -۷٫۲ ۳۲۱ نفر  .............................................................................اجتماعي

 .اردبيل ستانتامي  اجتماعي ااداره كل  -مأخذ

 

 تعاريف:

اصلي : بيمه شده اي است كه راسا مشمول تعهدات مندرج در قانون سازمان تامي  اجتماعي  بيمه شده -

 است.

بيمه شده تبعي : بيمه شده اي است كه به تبع بيماه شاده اصالي از مزايااي موضاوع قاانون تاامي          -

 اجتماعي استفاده ميكند.

ميكند. و شامل حااالت  مستمري ب ير: فردي است كه به خاطر احراز شرايط خاص مستمري دريافت  -

 زير است.:

 بازنشسته  -

 از كار افتاده- -

  بازمانده تحت تكفل بيمه شده فوت شده -
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 درصد انواع بیمه شدگان تامین اجتماعی -۶نمودار

 

 
 

  

13% 

25% 

56% 

6% 

 تعداد بیمه شدگان سالمت همگانی تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت

 تعداد بیمه شدگان سایر اقشار تعداد بیمه شدگان روستایی
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 (۷۱۱۱-۷۱۱۷ها و نماگرهاي آموزش: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

  تعداد

تغيير نسبت   درصد

 قبل به سال 

 ۲٫۷ ۵۱۱۱۱۱ نفر  ............................................. آموسان استان ك  تانوتعدات 

 ۰٫۰ ۷۹۳۱۱۱ نفر  ...................................................... آموسان پ ر تعدات تانو

 ۲٫۳ ۷۵۱۱۱۱ نفر  .................................................... آموسان تيتر تعدات تانو

 ۱٫۹ ۱۵٫۲ درصد  ................................................ آموسان شهری ترصد تانو

 ۱٫۷ ۰۵٫۷ درصد  .......... ترصد تانو آموسان تيتر روستاتغ تر مقطع ابتداتغ

 ۱٫۹ ۰۵٫۵۷ درصد  ....... راهنماتغترصد تانو آموسان تيتر روستاتغ تر مقطع 

 ۱٫۰ ۰۳٫۷ درصد  ......... ترصد تانو آموسان تيتر روستاتغ تر مقطع متوسطه

 ۷۱۱ ۷۱۵۹ نفر  ............................................... آموسان استثناتغ تعدات تانو

نام نايالص( تر توره  پوشو ظاهری تح يلغ )نرخ ثب  

 ۱٫۷ ۷۱۰٫۱۲ درصد  ............................................................................... ابتداتغ

نام نايالص( تر توره   پوشو ظاهری تح يلغ )نرخ ثب 

 ۱٫۵- ۳۰٫۷۵ درصد  ............................................................................راهنماتغ

نام نايالص( تر توره   پوشو ظاهری تح يلغ )نرخ ثب 

 ۱٫۱- ۵۱٫۵۵ درصد  .............................................................................. متوسطه

 ۷٫۱ ۷۹۵۷۵۵ نفر  ................................... تعدات تانو آموسان تر توره ابتداتغ

 ۹٫۱ ۲۵۰۹۷ نفر  ................................ تعدات تانو آموسان تر توره راهنماتغ

 ۱٫۷ ۲۵۲۵۰ نفر  .................................. تعدات تانو آموسان تر توره متوسطه

 ۷۹٫۵ ۵۵٫۵ نفر  ........ تر كالس تر توره ابتداتغ شهریآموسان  تراكم تانو
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 )دنباله ( (۷۱۱۱-۷۱۱۷ها و نماگرهاي آموزش: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت   درصد

 قبل به سال 

 ۱٫۷ ۷۲٫۵۹ نفر  .............. در كالس در دوره ابتدايي روستاييآموزان  تراكم دانش

 ۱٫۵ ۵۳٫۵۵ نفر  ..............در كالس در دوره راهنمايي شهريآموزان  تراكم دانش

 ۹٫۵ ۷۹٫۷۲ نفر  ........... در كالس در دوره راهنمايي روستاييآموزان  تراكم دانش

 ۵۹٫۷ ۵۵٫۲۱ نفر  ............... در كالس در دوره متوسطه شهريآموزان  تراكم دانش

 ۰٫۱ ۷۵٫۲۳ نفر  ............ در كالس در دوره متوسطه روستاييآموزان  تراكم دانش

 ۱٫۵- ۹۷۲۱ نفر  .......................................تعداد دانش آموزان راه يافته به دانش اه

 ۵٫۷ ۳۵٫۱۵ درصد  ............... درصد معلمان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و باالتر

 ۷٫۵- ۲٫۳۰ درصد  .........................درصد معلمان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم

 ۱٫۰- ۷٫۰۹ درصد  ................................. درصد معلمان داراي مدرک تحصيلي ديپلم

 ۱٫۰ ۱۱٫۱۲ درصد  ...................................................... ناندرصد معلمان به كل كارك

 ۱٫۵- ۲۰٫۱۳ درصد  ......................................................................... درصد معلمان زن

 ۵٫۵- ۷۳٫۵۷ درصد  .............................................................. آموز به معلم نسبت دانش

 ۷٫۹- ۱۱۱۱ نفر  ..................... تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزي

 ۵٫۱- ۷۷۰۱ نفر  ........................................... تعداد آموزشياران نهضت سوادآموزي

 ۹٫۷- ۰۱۱ آبادي  ..................... روستاهاي تحت پوشش نهضت سواد آموزي تعداد

  .اردبيل سازمان آموزش و پرورش استان -أخذم
  



 ۰9----------------۰۰۱۱گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل 

 

 تحصیلی دورهآموزان یك تعداد دانش        
1۰۰ × 

 التعلیم همان دوره تحصیلیتعداد جمعیت الزم         

 تحصیلی در سنین متناظر آن دوره آموزان یك دورهتعداد دانش        
1۰۰ × 

 التعلیم همان دوره تحصیلیتعداد جمعیت الزم         

 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول

 

آموزان يك دوره تحصايلي را باه كال     شاخصي است كه نسبت تعداد دانشپوشش ظاهري تحصيلي: 

 آيد: دهد و از رابطه زير به دست مي التعليم همان دوره نشان مي جمعيت الزم

 

 

 = ضريب پوشش ظاهري

 

كه در سني  آموزان يك دوره تحصيلي را  شاخصي است كه نسبت تعداد دانش تحصيلي: واقعيپوشش 

 آيد: به دست ميدهد و از رابطه زير  التعليم همان دوره نشان مي به كل جمعيت الزمخاص آن دوره هستند ، 

 

   

 واقعي= ضريب پوشش 

آموزان مشغول به تحصيل به تعداد كالس دايار، آموزشا اه و دوره    نسبت تعداد دانشآموز:  تراكم دانش

 آموز در كالس، آموزش اه و دوره تحصيلي گويند. ترتيب تراكم دانش تحصيلي را به
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 (۷۹۳۳-۷۱۱۱)ها و نماگرهاي آموزش عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي (:  شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت   درصد

 قبل به سال 

 ۰٫۱ ۵۳۱۲۱ نفر  ...................................................................... تعداد دانشجويان استان

 ۱٫۷ ۷۰۱۰۹ نفر  ......................................................................... تعداد دانشجويان پسر

 ۹٫۵ ۷۲۱۷۰ نفر  ........................................................................تعداد دانشجويان دختر

 ۷۰٫۲ ۷۲۵ نفر  ........................................................... نسبت دانشجو به هيئت علمي

 ۱٫۱ ۰۲۹۳ نفر  ......................................................... تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 ۵٫۱ ۵۱۳۱۵ نفر  ..................................................... تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 ۷۷٫۱ ۰۵۷۱ نفر  ............................... تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و باالتر

 -۱٫۵ ۷۰ درصد  ......... درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 -۷٫۷ ۲۱ درصد  ... درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان

 -۱٫۰ ۵ درصد  ........ درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

به كل درصد دانشجويان گروه تخصصي كشاورزي و دامپزشكي 

 درصد  .......................................................................................... دانشجويان
۱ ۱٫۰ 

درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسي به كل 

 درصد  .......................................................................................... دانشجويان
۵۹ ۷٫۹ 

 ۱ ۱ درصد  ...........درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي به كل دانشجويان

 -۱٫۹ ۲ درصد  ................. درصد دانشجويان گروه تخصصي هنر به كل دانشجويان

فني   -فني حرفه اي رازي پسران  –محقق  -علمي كاربردي -) دانشكاه پيام نور دانش اه هاي استان اردبيل. -مأخذ
 سبالن( -فرهن يان   –و حرفه اي دختران 
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 (۷۹۳۳-۷۱۱۱ها و نماگرهاي آموزش عالي )دانشگاه آزاد اسالمي (: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت   درصد

 قبل به سال 

 ۲٫۱- ۷۰۹۱۱ نفر  ....................................................................... دانشجويان استانتعداد 

 ۳٫۱- ۵۱۷۱ نفر  .......................................................................... تعداد دانشجويان پسر

 ۱ ۲۱۰۰ نفر  .........................................................................تعداد دانشجويان دختر

 ۱ ۹۱ نفر  ............................................................ نسبت دانشجو به هيئت علمي

 ۷۲٫۹- ۵۵۱۱ نفر  .......................................................... تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 ۱٫۵- ۵۳۳۰ نفر  ...................................................... تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 ۲٫۹- ۷۵۳۰ نفر  ................................ و باالتر كارشناسي ارشدتعداد دانشجويان مقطع 

 ۷ ۷۱ درصد  .......... درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 ۱ ۲۱ درصد  .... درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان

 ۷- ۱٫۵ درصد  ......... درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

تخصصي كشاورزي و دامپزشكي به كل  درصد دانشجويان گروه
 درصد  ........................................................................................... دانشجويان

۷ 
۱٫۵ 

درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسي به كل 
 درصد  ........................................................................................... دانشجويان

۵۷ 
-۷ 

 ۱٫۳ ۱٫۷ درصد  ............درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي به كل دانشجويان

 ۱ ۱ درصد  .................. درصد دانشجويان گروه تخصصي هنر به كل دانشجويان

دانش آموخت ان  مراكز آموزش  عالي  )بجز دانش اه آزاد تعداد  
 نفر  ............................................................................................. اسالمي (

-  
- 

 - -  نفر  ..................................................................تعداد دانش آموخت ان پسر

 - -  نفر  ................................................................ تعداد دانش آموخت ان دختر

 ۵۱٫۹- ۹۵۱۱ نفر  .... تعداد دانش آموخت ان مراكز آموزش عالي )دانش اه آزاد اسالمي(

 ۲۰٫۵- ۷۷۲۵ نفر  ..................................................................تعداد دانش آموخت ان پسر

 ۰۷٫۱- ۷۷۷۵ نفر  ................................................................ تعداد دانش آموخت ان دختر

  .استان اردبيل  دانش اه آزاد اسالمي معاونت هماهن ي  -مأخذ
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 (۷۹۳۳-۷۱۱۱: ))علوم پزشكي(ها و نماگرهاي آموزش عالي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت   درصد

 قبل به سال 

 ۲ ۹۵۳۱ نفر  ..........................................................................تعداد دانشجويان 

 ۰ ۷۱۱۲ نفر  ................................................................... تعداد دانشجويان پسر

 ۲٫۱ ۵۷۵۷ نفر  .................................................................. تعداد دانشجويان دختر

 ۱٫۵ ۷۵٫۱ نفر  .................................................... نسبت دانشجو به هيات علمي 

 -۰۷٫۹ ۱۷ نفر  .................................................. تعداد دانشجويان مقطع كارداني 

 ۱٫۵ ۷۱۷۰ نفر  ..............................................تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي 

 ۲٫۷ ۵۷۵۷ نفر   ......................... تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و باالتر

 ۱٫۷ ۲۰٫۰۰ نفر   ..................... درصد دانشجويان ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 ۹٫۱ ۱۱۳ نفر  ................................................................. تعداد دانش آموخت ان 

 ۱٫۵ ۵۲۹ نفر  ..........................................................تعداد دانش آموخت ان پسر 

 ۱ ۹۲۱ نفر  ........................................................ تعداد دانش آموخت ان دختر 

 ۹٫۱ ۹۱۳ نفر  ......................................................................... تعداد هيات علمي

 .ماخذ: دانش اه علوم پزشكي  استان اردبيل
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 (۷۱۱۱) ها و نماگرهاي بهداشت و درمان شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر
زمان آخرين 

 اطالع
 واحد

 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به

در دانش اه علوم  پزشك شاغل به جمعيتنسبت 
  ................................................................ پزشكي

 ۷۵٫۱ ۷٫۵۲ نفرهزار ۵۳/۷/۷۰۱۷

  ............................... تعداد مؤسسات درماني فعال
  ........زايش اه، زايش اه()بيمارستان، بيمارستان و 

 ۱ ۷۱ باب ۵۳/۷/۷۰۱۷

 ۱ ۰۱۱ باب ۵۳/۷/۷۰۱۷  ............... هاي بهداشت فعال روستايي تعداد خانه

 ۷۱٫۳ ۷۵۹ باب ۵۳/۷/۷۰۱۷  .................................................. ها تعداد داروخانه

 ۷٫۳ ۲۰ باب ۵۳/۷/۷۰۱۷  ...............................................تعداد آزمايش اه ها

 ۲٫۵ ۱۷ باب ۵۳/۷/۷۰۱۷  .................................. تعداد واحدهاي پرتون اري

 ۹٫۱ ۵۹۱۱ تخت عدد ۵۳/۷/۷۰۱۷  ........................ بيمارستانيهاي فعال  تعداد تخت

 ۱ ۹۱۰۵ ختت عدد ۵۳/۷/۷۰۱۷  ........................ هاي ثابت بيمارستاني تعداد تخت

 ۷۲٫۵ ۱۹٫۵ درصد ۵۳/۷/۷۰۱۷  .................................... ضريب اشغال تخت فعال

 ۹٫۱ ۷٫۳۲ نفرهزار ۵۳/۷/۷۰۱۷  ...............................نسبت جمعيت به تخت فعال

 ۱ ۹٫۷ نفرهزار ۵۳/۷/۷۰۱۷  ............................... نسبت جمعيت به تخت ثابت

 .اردبيل دانش اه علوم پزشكي استان -مأخذ
 .مجزا شده است از دانش اه علوم پزشكي اردبيل ۷۹۳۵آمار شهرستان خلخال از سال 

 عدد داروخانه هاي بيمارستاني وجود دارد كه  در آمار داروخانه  وارد نمي شود. ۷۵تعداد 

 و متخصص و فوق تخصص( يپزشكان عموم -مطب و فاقد مطب يكل پزشك: كل پزشكان استان)دارا

 

 تعاريف و فرمول محاسبه:

 .۷۱۱حاصل تقسيم تخت روز اشغالي بر تخت روز كل ضرب در  ضريب اشغال تخت:

 هاي اشغال شده در هر روز توسط بيماران. تعداد تخت تخت روز اشغالي:

 هايي كه در هر روز آمادگي پذيرش بيماران را دارد. تعداد تختتخت روز كل: 

هاي بيمارستاني كه بر اساس استاندارد داراي امكانات تشخيص، درماان،   به آن تعداد از تخت تخت فعال:

 بستري كردن بيماران باشد.  پشتيباني، خدماتي و پرسنلي، آماده
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 (۷۱۱۱)ها و نماگرهاي بازرگاني: شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 ۵ ۵۱۵۱۰ هزار ت   ............................................................... وارداتمقدار كل 

 ۳۱ ۷۹۵۱۰۹ هزار دالر  .............................................................. ارزش كل واردات

 ۵۳ ۹۱۵۷۲۲ ت   ................................................. (۷)مقدار صادرات غير نفتي

 ۳۱ ۲۷۱۰۱۰ هزار دالر  ................................................ (۷)ارزش صادرات غير نفتي

 ۷۹ ۷۲۱۹۳۵ ت   ................................ شاورزيكمقدار صادرات محصوالت 

 ۱۱ ۷۵۰۵۵۲ هزار دالر  ............................... ارزش صادرات محصوالت كشاورزي

 ۹۱ ۳۱۵۱۱ ت   ........................................ كاالهاي صنعتيمقدار صادرات 

 ۱۱ ۵۱۳۰۵۱ هزار دالر  ....................................... ارزش صادرات كاالهاي صنعتي

 ۷۹۱ ۲۲۹۱۱ ت   ........................(۵)مواد معدنيفرآورده هاي مقدار صادرات 

 ۱۰۵ ۷۵۱۳۱۱ هزار دالر  ....................... (۵)مواد معدنيفرآورده هاي ارزش صادرات 

 ۷۵ ۷۷۱۱ هزار دالر  ................................ ارزش صادرات فرش و صنايع دستي

 باشد. گاز طبيعي، نفت كوره، نفت سفيد، نفت گاز )گازوئيل( و ميعانات گازي نمي ( شامل نفت خام،۷
(افزايش مقدار صادرات و ارزش صادرات فرآورده هاي مواد معدني نسبت به سال قبل به علت صادرات شمش فوالد ۵

 و نفت سفيد مي باشد.
 .اردبيل   اداره كل گمرک استان -مأخذ

 

 
 تعاريف:

منظور   طور مستقيم براي مصرف قطعي يا تغيير شكل به واردات شامل تمامي كاالهايي است كه به واردات:

 شود. صدور يا مصرف قطعي، به كشور وارد و از گمركات كشور ترخيص مي

صادرات شامل صدور قطعي تمامي كاالهايي است كه در داخل كشور توليد شده و يا به صورت  صادرات:

ساخته يا قطعات جداگانه به كشور وارد شده و پس از تغييار شاكل ياا مونتااژ،      الهاي نيمهمواد اوليه و يا كا

 .طور قطعي صادر شده باشند به
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 (۷۱۱۱)ها و نماگرهاي فرهنگي:  شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

 ۷۹٫۹ ۷۱ عدد  ............. هاي تاريخي و فرهن ي در پايان سال تعداد موزه

هاي فرهن ي و  ها، بناها و مكان بازديدكنندگان از موزه

 ۱۲٫۱ ۹۱۱۱۱ هزار نفر  .............................................................................. تاريخي

 ۲۲٫۱ ۲۱ عدد  ....... (۷تعداد آثار تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي )

 -۰٫۱ ۰۲۹ عنوان  .............................................. عنوان كتابهاي منتشر شده 

 -۰٫۹ ۰۱۵ هزارنسخه  ........................................ شماره گان كتابهاي منتشر شده

 ۵٫۵ ۵۵۱ عنوان  ........................................................ عناوي  نشرياتتعداد 

 ۱ ۰۲۱ هزارنسخه  ........................................................... شماره گان نشريات

 -باشد. ( آثار تاريخي شامل مكان، بنا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه مي۷
 .اردبيل اداره كل ميراث فرهن ي و گردش ري استان -مأخذ
 .فرهنگ و ارشاد اسالمي-       
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 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي فرهنگي: ) شاخص

 واحد شاخص يا نماگرعنوان 
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به

 ۱ ۰۷۱۱ ساعت  .............................................هاي راديويي ميزان توليد برنامه

 -۱٫۹ ۵۱۱۱ ساعت  ............................................ هاي راديويي مدت پخش برنامه

 ۰٫۷ ۷۵۳۱ ساعت  ..........................................هاي تلويزيوني ميزان توليد برنامه

 -۱٫۹ ۵۱۱۱ ساعت  ......................................... هاي تلويزيوني مدت پخش برنامه

 ۱ ۷۰۵۰ ساعت  ....................... )برون مرزي(هاي راديويي توليد برنامهميزان 

 ۱ ۹۱۹۱ ساعت  ....................... )برون مرزي(هاي راديويي مدت پخش برنامه

 .ز اردبيلصدا و سيماي مرك -مأخذ

 

 تعاريف:

فرايندي است كه با تلفيق تخصصي عناصر محتوايي )پيام( و  هاي راديويي و تلويزيوني: توليد برنامه

 شود. راديو/ تلويزيوني مي  گيري از منابع الزم، منجر به ساخت يك برنامه ساختاري با بهره

ياك برناماه رادياو/      عبارت از شكل نهايي و ارساال شاده   هاي راديويي و تلويزيوني: پخش برنامه

 دريافت آن باشد.تلويزيوني است كه مخاطب، قادر به 

 

 (۷۱۱۱ها و نماگرهاي فرهنگي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال   به

 ۱ ۱ نفر  ........................................................ تعداد زايران حج تمتع

 ۱ ۱ نفر  ................................................... تعداد زايران عمره مفرده

 ۱ ۱ نفر  ..................................... عراق  تعداد زايران عتبات عاليات

 ۱ ۱ نفر  ................................... سوريه  تعداد زايران عتبات عاليات

 ۱ ۱ نفر  .................................................... ساماندهي زائري  اربعي 

 .مديريت حج و زيارت استان اردبيل -مأخذ
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 (۷۱۱۱: )ورزش و جوانانها و نماگرهاي  شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير نسبت  درصد 

 قبل سال  به

 ۷۹۰٫۱ ۰۳۷۱۱ نفر  ................................................. يافته سازمان تعداد ورزشكاران 
 ۷۷۷٫۹ ۹۰۵۷۷ نفر  .......................................... يافته ورزشكار سازمان تعداد مردان

 ۵۵۱٫۳ ۷۰۹۱۲ نفر  ............................................. يافته تعداد زنان ورزشكار سازمان
 ۰۱۲٫۱ ۷۱۱ نفر  ........................................................تعداد ورزشكاران قهرماني

 -۹۰٫۷ ۹۵۲۱ نفر  ................................................................ تعداد مربيان ورزشي
 -۱۰٫۲ ۷۷۳۲ نفر  ................................................................. تعداد داوران ورزشي

 ۱ ۵۵۲ باب  .................................... تعداد اماك  ورزشي مورد بهره برداري
 ۱ ۱٫۲ متر مربع  ... نفر جمعيت اماك  ورزشي مورد بهره برداري به هزارسرانه 

      استان اردبيل. ورزش و جواناناداره كل  -مأخذ
 يامسال به حالت عاد يبوده ول لينداشته و باش اهها تعط يروال عاد افتهيپارسال به علت كرونا ورزشكاران سازمان -

 شده است.  شيبرگشته و باعث افزا

 

 تعاريف:

شود كه تحت پوشش تشكيالتي با ضوابط خااص، باه    : به گروهي اطالق مييافته ورزشكاران سازمان

 ورزند. ورزش مبادرت مي

گاري از يكاي از    رسامي و معتبار مرباي     شاود كاه داراي گواهيناماه    : به فردي اطالق ماي مربي ورزشي

 هاي ورزشي باشد. هاي ورزشي كشور در يكي از رشته فدراسيون

رسمي و معتبر   هاي تخصصي و اخذ گواهينامه شود كه پس از طي دوره : به فردي اطالق ميداور ورزشي

 هاي ورزشي را دارا باشد. هاي ورزشي كشور توانايي قضاوت در يكي از رشته داوري از فدراسيون

هااي قهرمااني )رقاابتي و     شاود كاه تحات پوشاش ورزش     : به گروهي اطالق ميورزشكاران قهرماني

يافته( هستند كه با توجه به قواني  و مقررات خاص براي ارتقاي ركوردهاي ورزشي و كسب رتبه ياا   سازمان
 كنند. مدال تالش مي

: به مكاني اطالق مي شود كه با اخذ مجوز از سازمان تربيت بدني و ادارات كل تربيت بدني مكان ورزشي

چند رشته ورزشي ماورد اساتفاده قارار ماي گيارد       استان ها، براساس ضوابط و مقررات مربوط، براي يك يا
وبراساس مالكيت به تفكيك تربيت بدني، خصوصي، دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و براساس ناوع باه   

   تفكيك زمي  ورزشي، استخر، پيست، باش اه ورزشي و زورخانه تقسيم مي شود.




