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 پیشگفتار

و ای از آخرین اطالعاات آمااری موجاود در ابعااد اقتصاادی، اجتمااعی شامل مجموعهسالنامه آماری استان 

و ساایر ریزان، دانشاجویان گیران، محققاان، برناماهباشد که با هدف رفع نیازهای آماری تصامیممیفرهنگی 

منتشار متقاضیان همه ساله توسط معاونت آمار و اطالعات سازمان مادیریت و برناماه ریازی اساتان تهیاه و 

ای اجرا شده توسط معاونت، و آمارهاای ببتای تولیاد شود. نتایج سرشماری عمومی، آمارگیری های نمونهمی

 دهند.ترین منابع آماری این سالنامه را تشکیل میشده در دستگاه های اجرایی استان، عمده

ملای و اساتانی اجارا با عنایت به اینکه سرشماری های عمومی نفوس و مسکن هر ده سال یکباار در سا   

باشند. باا شوند لذا برخی از اقالم آماری مندرج در این سالنامه هر ساله و ب ور مستمر قابل دسترسی نمیمی

توجه به اینکه تهیه و تولید و ارایه آمارهای صحی ، دقیق و بهنگام برای رفع نیازهای آماری تصامیم گیاران، 

لذا این معاونت بعناوان متاولی آماار اساتان  ،باشدیف این دفتر میمهمترین وظا ریزان و پژوهشگران ازبرنامه

ساماندهی نظام آماری را در دستور کار خود قرار داده و در راستای آن طرح استقرار نظاام آمارهاای ببتای را 

نماید تا بتواند از نتایج اجرای کامال ایان طارح، نشاریات مختلاف و در دستگاه های اجرایی استان دنبال می

 نگام تدوین و ارائه نماید.به

کنند تاا  م العه دقت آن را به ، مقدمههر فصل از اطالعات از استفاده شود قبلمی عزیز توصیه خوانندگان به

 اطالعاات نبودن در دسترس مانند علت است ذکر شده آماری از جداول استفاده برای که مورد توجه از نکات

 را کسا  الزم آمارها آگاهی در تهیه مورد استفاده و مفاهیم ، تعاریفآماری از اقالم برخی درج میا عد بهنگام

 نمایند.



 

الگاوی » مجموعاه با تالش مرکز آمار ایران با هدف امکان مقایسه شاخص ها و آمارهای مختلف اساتان هاا 

 14یار استان ها قرار گرفت. این الگو پاس از توسط مرکز آمار ایران تهیااه و در اخت 1380در سال « جداول

 مااورد بااازنگری قاارار گرفاات، بااه علاات تغییاارات حاصااااال در ماهیاات بع ااااای از  1393سااال در سااال 

موضوع ها، فعالیت ها، طبقه بندی ها، تعاریف مفااهیم، تغییار در سااختار اقتصاادی، اجتمااعی، فرهنگای و 

ری ضرورت بازنگری مجدد را ایجااب و ایان امار باا هادایت و سیاسی کشور و همچنین پیشرفت علم و فناو

ها و سیاست های کالن و همکاری مساوولین ساالنامه آمااری اساتانی و راهبری دفتر محاسبه شاخص برنامه

 72کاه باا همکااری بایش از  گنجاناده و باه اجارا درآماد، 1393های اجرایی، در فعالیت های سال دستگاه

این الگاو اخیارا در ساال  جدول تهیه و ابالغ گردید. 500فصل و شامل بیش از  23دستگاه اجرایی در قال  

نیز مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و به روز رسانی شده  1400، و 1399و  1398و همچنین در سال  1396

 و ابالغ گردید.

قادیم مادیران، فاوق تهیاه شاده اسات ت نهاایی استان اردبیل که در قال  الگوی 1399سالنامه آماری سال 

کارشناسان، اساتید و پژوهشگران می گردد تا مورد استفاده قرار گیرد. تهیه این سالنامه آمااری باا همکااری 

ارزشمند دستگاه های اجرایی استان، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام شده که بدینوسایله از همکااری 

 همه آنها قدردانی می گردد.
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 مقدمـــه

ــاد   ــلت  مل ــا وس ــل ب ــتان اردبی  1/17624اس
درصد از مساحت  كشـور  در  1/1كیلومتر مربع )

عرض  39° 42'تا  37° 6'شما  فالت ايران بین 
طو   48° 55'تا  47° 17'شمال  از خط استوا و 

شرق  از نصف النهـار ررينـويد در شـما   ـرب 
ايران واقع شده است. میـانيین ارتاـاآ آن بـی  

 ست. پست ترين نقطها متر از سطح دريا 1400از
پارس آبـاد های در شهر متر 100داخل  با ارتااآ 

قله سبالن با  نقطه داخل  و بیله سوار و بلندترين
 باشد.متر م  4811ارتااآ 

استان اردبیل از شما  با جمهـوری آررباياـان از 
شرق با استان ریالن از جنوب با استان زناـان و 

 شرق  محدود است. از  رب با استان آررباياان

ت كشوری بر اساس آخرين تقسیمااستان اردبیل 
 71شـهر و  26بخـ ،  29شهرستان،  10دارای 

 باشد.دهستان م 

موقلیت خاص جغرافیـاي  اسـتان اردبیـل سـب  
ررديده است كه اين اسـتان درفصـل هـای سـرد 

، از شما  مهاجری هواهای سا  تحت تاثیر توده 
شما   رب و  رب قرار ریـرد. درفصـل تابسـتان 

زاي  تـاثیر نیز راه  سیستم های كم فشار باران 
رذاشته و بارندر  های تابستانه را در اين مناطق 

د. بخ  هاي  از استان تحـت تـاثیر نباعث میيرد
اقلیم خزری قرارداشـته و دريـای خـزر در شـرق 
استان بر شرايط دماي  و رطوبت  آن اثر م  كنـد 
و موج  تلديل آب و هوا در آن مناطق م  شود. 

خـ  كوهسـتان  عنايت به اينكه استان از دو ب با
عوامـل آن و بـه تبـع  وسرد و جليه ای ملتـد  

، متنوآ تشـكیل شـده اسـت طبیل  و جغرافیاي 
. امـا مـ  باشـددارای تنوعات اقلیم  قابل توجـه 

ويژر  سردی كه ناش  از تاثیر توده هـای هـوای 
سرد شـمال ، ارتاـاآ و عـرض جغرافیـاي  اسـت، 
صات مشترك اقلیم های رونارون استان ررديده 
و حت  پست ترين نقاط استان كه طبیلتـا دارای 
 61اقلیم ملتد  هستند بطور متوسـط درحـدود 

روز از سا  دارای شرايط يخبندان بوده و سـردی 
م و بـی  كـ هـا هوا برتمام  استان و كلیه اقلیم

 تاثیر م  رذارد.

توزيع دمـای هـوا در سـطح اسـتان متناسـ  بـا 
و اسـت توپورراف  و ساير ويژریهای طبیلـ  آن 

نواح  پست واقع در دره رودخانـه ارس و دشـت 
ــرين و ارتااعــات ســبالن ســردترين  ــان ررمت مغ

 مناطق استان م  باشند. 
 مااهیمو تلاريف 

ــتان  ــدی شهرس ــیمات واح ــوری از تقس ــا  كش ب
 هـم از بـه كـهاسـت  ملـین جغرافیـاي  محدوده
 از نظـر عوامـل هماـوار كـه چند بخ  پیوستن
و  ، سیاسـ ، اقتصـادیاوضاآ اجتمـاع  و طبیل 
وجــود را بـه  و همينـ  ، واحد متناس فرهني 
 .است شده اند، تشكیلآورده

 محـدوده بـا كشـوری از تقسیمات واحدی  بخ 
چنـد  پیوستن همكه از بهاست  ملین جغرافیاي 
، مزرعــه بــر چنــدين هماــوار مشــتمل دهســتان
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 عوامـل از نظـر كـه ،یانـا  شـهر، روسـتا و احمكان
و  ، اقتصـادی، فرهنيـ اجتماع  و اوضاآ طبیل 
انــد، آوردهوجــود  را بــه ، واحــد همينــ سیاســ 

 تشكیل شده است.

 در محـدوده كه است با حدود قانون  محل  شهر 
ــع بخـــ   يجغرافیــا  و از نظــر بافــت شــده واق
 سیماي  ، دارایعواملو ساير  ، اشتغا ساختمان 
 شهر باشد. هایبا ويژر 

 بـا كشوری واحد تقسیمات ترينوچكك  دهستان
 هماز بــهاســت كــه  ملــین غرافیــاي جمحــدوده 
هماــوار  و مزرعـه چنـد روســتا، مكـان پیوسـتن
، از لحــام محــیط طبیلــ  شــود كــهم  تشــكیل
و باشـد م  هميـن اجتماع  و ، اقتصادیفرهني 
 و در سیسـتم ريزیو برنامـه رسان خدمات امكان
 نمايد.م  را فراهم واحد یاشبكه

يك نقطه جغرافیاي  شامل ماموعه يـك  آبادی 
عـم از ايا چند مكان و اراضـ  بـه هـم پیوسـته )

كشاورزی و  یركشاورزی  كه خـار  از محـدوده 
شهرها يـا هـر آبـادی دييـر واقـع شـده و دارای 

بت  يا عرف  مستطیل باشد. ارر آبـادی محدوده ث
ــا  ــارریری محــل ســكونت خــانوار ي ــان آم در زم
خانوارهاي  باشد، دارای سكنه و در  یر اينصورت 

 خال  از سكنه تلق  م  شود.

از  عبـارت  پايین ترين كمینـه )حـداقل مطلـق 
 نااز زمـ خصـدوره مشـ در يـك دمـا ترينپايین

 است.  سا  يا چند سا ، يكماه ، يكساعت 24)

از  عبــارت  بــارترين بیشــینه )حــداكقر مطلــق 
ــارترين ــا ب ــك در دم ــخص دوره ي ــان مش  از زم

   است.يا چند سا  سا  ، يكماه ، يكساعت24)

 تـر موجـود در يـك مقدار هـوای  نسب  رطوبت
 .است ملمول  از هوای واحد حام

طبق تلريف سازمان هواشناس   ساعت آفتاب  
جهان ، ساعت آفتاب  در يك بازه زمان  ملین، 

هاي  كه مقدار شدت عبارت است از ماموآ زمان
تاب  مستقیم خورشید در آن بازه زمان ، بی  از 

 وات بر متر مربع باشد. 120

  همديــدی )ايســتياه ســینوپتیك  اهـايستيــ
 جـوی ختلفم ، عواملدر آن كه است اه ـايستي
ابـر،  و تـر، مقـدار و نـوآ خشــك دمـای از قبیل

 و سـرعت ، سمتجوی پديده ، نوآمقدار بارندر 
 نحــوه ،آفتــاب  هــایبــاد، تبخیــر، فشــار، ســاعت

 خورشید و... براسـاس تاب  فشار، میزان تغییرات
 هـایساعت سأو در ر مشخـص هایدستوراللمل

ــین ــه مل ــا )ب ــان نطــور همزم  ، در سراســر جه
ـــدازه ـــك از ثبـــت و پـــ  ریریان ـــر  در ي دفت
از  رات ـابــمخ ایـهـاهـوسط دستيـ، توصـمخص
 مراكز هواشناس  ، بهو تلك  ، تلانSSB لـقبی

 شود.م  مخابره در سراسر جهان

 )میانيین ارتااآ بارش   میانيین ارتااآ بارندر 
میانيین ارتاـاآ بارنـدر  يـك منطقـه میـانيین 

باشد. در واقـع منطقـه بـه چنـد وزن  منطقه م 
های متلـدد تقسـیم شـده و بـا توجـه بـه ضلل 

بارندر  ناز  شده در هـر چنـد ضـلل  میـانيین 
  شود.ارتااآ بارش محاسبه م 
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 رزيده اطالعات

و   لـــــــیاز لحـــــــام مشخصـــــــات طب
ــــ ــــتان اردب ماتیتقســ ــــوری، اسـ ـــكشـ  لی
ـــلت ــر   وسـ ـــومتریك 4/17875براب ـــع  لـ مربـ

ــك ـــتان مش ـــا  نیدارد. شهرس ــهر ب  8/3821ش
ـــریك ـــر لـومت ـــع بزررت ــرع نيمرب ـــا  نیو س ب
 نيمربــــــع كـــــــوچكتر لــــــومتریك 8/404

ركـــــر  انيباشـــد. شـــــا  شهرســـــتان مـــــ
شهرســـتان  12 یدارا لیـــاردب ناســـت اســــتا

 باشد.  م

ــــا   در ــــتياهيا 11، 1399س ــــ س   هواشناس
ـــهمد ـــتياهيا 2و  یدي ـــنا س ـــود   بارانس وج

 نیانيیــم نيتــر نيیو پــا نيداشــته اســت. بــارتر
مربــوط   یــ، بــه ترت1399دمــای هــوا در ســا  

  درجـه سـانت 0/28سـوار بـا  لـهیماه در ب ریبه ت
ــراد و د ــاه اردب یر ــاه در فرودر ــم ــا  لی  -5/4ب
 باشد.   رراد م  درجه سانت

ــرع ــا م نیس ــب ــدر نیانيی ــارن    بارن  8/402س
ــریلیم ــتریب مت ــم نيش ــدر زانی ــارنه را   بارن س

ــد. در  ســتياهينقــاط دارای ا نیدر بــ ــوده ان دارا ب
ــا  لیــســا ، خلخــا  و فرودرــاه اردب نيــا  140ب

را در طــو   خبنــدانيروزهــای  نيشــتریروز ب
 لـهیاسـت كـه ب  در حـال نيـسا  داشـته انـد، ا

را  خبنــدانيروزهــای  نيروز كمتــر 30ســوار بــا 
 در طو  سا  داشته است.
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 1399  ها طو  و عرض جغرافیاي  شهرستان -1-1

  .آمار و اطالعات ملاونت -استان اردبیل مديريت و برنامه ريزیان سازم -خذآم

 شهرستان

 عرض شمال  طو  شرق 

 حداكقر حداقل حداكقر حداقل

 درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه

 39 42 37 6 48 55 47 17  ................ كل استان

 35 39 35 29 51 22 47 48 ........................ اردبیل

 39 19 39 26 48 13 47 24 .................... اصالندوز

 32 11 39 14 49 32 47 54 ......................... انيوت

 39 38 35 18 51 55 47 36 ................... بیله سوار

 35 59 35 34 51 53 47 21 .................. پارس آباد

 35 54 35 26 52 33 48 10 ....................... خلخا 

 38 9 37 8 48 4 47 56 ...................... سرعین

 35 38 35 5 51 39 47 19 ............................كوثر

 36 5 35 45 51 54 51 11 ......................... ررم 

 36 21 35 46 51 14 50 30 ............. شهر مشكین

 38 44 35 28 51 13 50 53 .......................... نمین

 38 9 37 47 48 20 47 53 .............................. نیر
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 دهستان براساس تقسیمات كشوری و شهر ،تلداد شهرستان، بخ  -2-1

 .ملاونت آمار و اطالعات - استان اردبیل مديريت و برنامه ريزیسازمان  -خذآم
 
 1399ی در پايان سا  مشخصات عموم  شهرستانها براساس تقسیمات كشور -3-1

 .ملاونت آمار و اطالعات - استان اردبیل مديريت و برنامه ريزیسازمان  -خذآم
 

 

 تلداد دهستان تلداد شهر تلداد بخ  تلداد شهرستان  سا 
1380 ................................  9 25 19 66 

1385 ................................  9 25 21 66 

1390 ................................  9 25 22 66 

1395 ................................  10 29 26 71 

1396 ................................  10 29 26 71 

1397 ................................  10 29 26 71 

1398 ................................  11 30 31 73 

1399 ..............................  12 31 31 75 

 شهرستان
 مساحت

 )كیلومترمربع  
 تلداد

 بخ  
 تلداد

 شهر 
  تلداد
 دهستان

 75 31 31 4/17875  ........................ كل استان

 10 4 3 1/2174  ................................اردبیل

 4 1 2 9/591  ............................ اصالندوز

 4 1 2 33/1048  ................................ انيوت
 4 2 2 6/1741  ........................... بیله سوار

 6 3 3 9/813  ......................... پارس آباد

 8 3 3 3/2827  ............................... خلخا 

 4 2 2 8/404  .............................. سرعین

 4 1 2 9/1283  ................................... كوثر

 7 2 2 77/999  ................................. ررم 

 12 7 5 8/3821  .................... مشكین شهر

 7 3 3 3/938  .................................. نمین

 5 2 2 7/1229  ...................................... نیر
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 1399  تقسیمات كشوری در محدوده استان -4-1

     

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخ 
 تلداد آبادی

 سكنه خال  از دارای سكنه جمع

 151 1708 1859   كل استان
 29 151 180      ........... شهرستان اردبیل       

 1 16 17 دوجاق     1 5 6  رب  ثمرين   2 21 23      ............................ بخ  ثمرين 
 0 13 13 كلخوران     1 9 10 شرق      17 24 41 سردابه     0 18 18 بالغلو     3 25 28 ارشق شرق  اردبیل   21 89 110      ......................... بخ  مركزی 
 0 17 17 هیر     1 9 10 فوردلوی شمال  آراللو   5 15 20 فوردلوی جنوب  هیر   6 41 47      ....................... بخ  هیر 

 2 126 128      ... شهرستان اصالندوز     
 1 29 30 قشالق  رب      0 38 38 بران  -   1 67 68      ........................ بخ   بران

 0 24 24 اصالندوز شرق      1 35 36 اصالندوز  رب  اصالندوز   1 59 60      ................. بخ   مركزی
 8 136 144      ....... شهرستان انيوت     

 0 15 15 دره رودجنوب       1 25 26 دره رود شمال       1 40 41      .................. بخ  دره رود
 5 46 51 انيوت  رب      2 50 52 انيوت شرق  انيوت   7 96 103      ................... بخ  مركزی
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  دنباله) 1399  تقسیمات كشوری در محدوده استان -4-1

     

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخ 
 تلداد آبادی

 سكنه خال  از دارای سكنه جمع

 34 267 301      ..........شهرستان بیله سوار     
 11 121 132 قشالق شرق      15 107 122 قشالق جنوب  جلارآباد   26 228 254      ........ بخ  قشالق دشت 

 3 18 21 روگ تپه     5 21 26 انایر لو بیله سوار   8 39 47      ................. بخ  مركزی 
 9 119 128      .. شهرستان پارس آباد    

 3 14 17 اولتان     0 20 20 ساوارن پارس آباد   3 34 37      ................. بخ  مركزی 
 0 10 10 محمود آباد     5 10 15 تازه كند مغانسر   5 20 25      ................. بخ  تازه كند 
 1 55 56 شهرك     0 10 10 اسالم آباد     1 65 66   اسالم آباد  .............. بخ  اسالم آباد 

 9 141 150      .... شهرستان خلخا       
 1 22 23 شا      0 4 4 شاهرود كلور   1 6 7 پلنيا     2 32 34      ................. بخ  شاهرود 

 3 31 34 خورش رستم شمال      1 17 18 خورش رستم جنوب  هشتاین   4 48 52      ....... بخ  خورش رستم 
 1 15 16 سنابد شرق      0 24 24  رب خانندبیل      2 22 24 خانندبیل شرق  خلخا    3 61 64      ................. بخ  مركزی 
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  دنباله) 1399  تقسیمات كشوری در محدوده استان -4-1

     

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخ 
 تلداد آبادی

 سكنه خال  از دارای سكنه جمع

 1 26 27      .......... شهرستان سرعین      
 0 7 7 آلوارس سرعین   0 8 8 آبيرم ارديموس    0 15 15      .................. بخ  مركزی 
 1 7 8 ارجستان     0 4 4 سبالن -   1 11 12      ...................بخ  سبالن 

 5 99 104      ........ شهرستان كوثر      
 1 25 26 سنابد جنوب      0 13 13 زر  آباد -   1 38 39      .................... بخ  فیروز 
 2 36 38 سنابد  رب      2 25 27 سنابد شمال  ریوی   4 61 65      .................. بخ  مركزی 

 11 179 190      ...... شهرستان ررم       
 1 12 13 اجارود مركزی     4 19 23 پايین برزند      1 37 38 اجارود  رب      4 28 32 اجارود شمال      1 21 22 ان  ررم    11 117 128      .................. بخ  مركزی 
 0 38 38 شرق اجارود      0 24 24 آزادلو زهرا   0 62 62      ..................... بخ  موران

 36 277 313      ..... شهر  مشكینشهرستان   
 7 52 59 ارشق مركزی     1 24 25 ارشق شمال  رض    8 76 84      .................... بخ  ارشق 
 4 47 51 ارشق  رب      1 13 14 يافت     1 17 18 صلوات مرادلو   6 77 83      ................... بخ  مرادلو 
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  دنباله) 1399  تقسیمات كشوری در محدوده استان -4-1

   .ملاونت آمار و اطالعات -استان اردبیل مديريت و برنامه ريزیسازمان  -خذآم

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخ 
 تلداد آبادی

 سكنه خال  از دارای سكنه جمع

 5 18 23 شرق  مشكین الن    0 28 28 دشت شهر مشكین   5 46 51      ......................... بخ  مركزی 
 2 15 17 نقدی     0 12 12 رهرود رهرود   0 10 10 قره سو فخر آباد   2 37 39      ..... شرق   مشكینبخ  

 7 11 18  رب  مشكین     8 30 38 دهستان شلبان قصابه   15 41 56      .................... بخ  قصابه 
 5 89 94      ....... شهرستان نمین      

 1 20 21 ويلكید شمال      3 25 28 ررده     0 13 13 دولت آباد نمین   4 58 62      ................. بخ  مركزی 
 0 20 20 ويلكید مركزی     1 4 5 ويلكید جنوب  آب  بیيلو   1 24 25      ..................بخ  ويلكید 
 0 3 3 عنبران     0 4 4 میناباد عنبران   0 7 7      .................. بخ  عنبران 

 2 98 100      .......... شهرستان نیر      
 0 14 14 يورتچ   رب      0 13 13 رضا قل  قشالق     0 18 18 دورسونخواجه نیر   0 45 45      ................. بخ  مركزی 
 0 23 23 مهماندوست     2 30 32 يورتچ  شرق  كورايیم    2 53 55      ................. بخ  كورايیم 
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  شهرستان مرز  
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  انـدهست مرز 
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  شهرستان مرز  

     ـــبخ مرز 

  انـدهست مرز 
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 1399 های هواشناس   ستياهيمشخصات ا -5-1

 نام شهر يا دهستان ايستياه
  ارتااآ از سا  تاسی  نوآ ايستياه استقرار محل

 )متر  سطح دريا

 2/1335 1355 سینوپتیك  اردبیل  .................... اردبیل
 170 1373 بارانسند اصالندوز  ................ اصالندوز
 774 1373 بارانسند انيوت  ..................... انيوت

 4/101 1381 سینوپتیك  بیله سوار  ............... بیله سوار
 82 1362 سینوپتیك  پارس آباد  .............. پارس آباد
 4/1797 1365 سینوپتیك  خلخا   ................... خلخا 
 3/1658 1381 سینوپتیك  سرعین  .................. سرعین
 3/1317 1381 سینوپتیك  اردبیل  ..... اردبیلفرودراه 
 7/1175 1383 سینوپتیك  كوثر  ........................كوثر
 746 1383 سینوپتیك  ررم   ..................... ررم 
 6/1560 1373 سینوپتیك  شهر مشكین  ......... شهر مشكین
 2/1480 1385 سینوپتیك  نمین  ...................... نمین
 1593 1387 سینوپتیك  نیر  .......................... نیر

 

 

 ايستياه

 عرض جغرافیاي  طو  و
 عرض شمال  طو  شرق 

 درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه
 38 13 5 48 19 43  ................... اردبیل

 39 26 24 47 24 32  ............... اصالندوز
 39 2 47 47 44 36  .................... انيوت

 39 21 54 48 19 9  .............. بیله سوار
 39 36 27 47 52 38  ............. پارس آباد
 37 36 32 48 32 18  .................. خلخا 
 38 8 49 48 4 50  ................. سرعین
 38 19 50 48 24 57  .... اردبیلفرودراه 
 37 35 20 48 14 8  .......................كوثر
 39 3 3 48 3 26  .................... ررم 
 38 22 30 47 40 40  ........ شهر مشكین
 38 25 13 48 29 28  ..................... نمین
 38 2 15 48 1 32  ......................... نیر

  .اداره كل هواشناس  استان اردبیل -مأخذ
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 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 شهر اردبیل

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 4/4- 20 6/7 1/2 12/3  ........... فروردين
 0/6- 26/2 13/1 6/7 19/5  ....... ارديبهشت

 3/2 34/2 18/9 10/4 27/4  ............... خرداد
 7/6 32/6 18/9 12 25/7  ..................... تیر

 8/4 38/4 18/4 12/7 24/1  ................ مرداد

 3/8 31/2 16/8 9/4 24/2  ............. شهريور
 2- 26/2 12/1 6/6 17/6  ................... مهر
 0/3- 27 10/1 4/2 16  ................... آبان
 17/2- 11/2 0/6- 4/2- 3/1  .................... آرر
 16/2- 15/2 0/4 4/7- 5/3  .................... دی
 20/8- 19/5 5/2 0 10/5  ................ بهمن
 13/4- 20/2 1/5 3/9- 6/8  ............... اساند

 

 ماه

 شهر اردبیل
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در

 )میل  يك روز
 متر 

رطوبت 
نسب  
 )درصد 

 تلداد
روزهای 
 يخبندان

روزهای تلداد 
همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر سرعت 
  وزش باد

 )متر بر ثانیه 
 15 156 2 12 73 9/5 26/8  ...........فروردين
 18 211 2 1 70 19/1 56/5  ....... ارديبهشت

 14 314 0 0 60 3/1 6/6  ............... خرداد
 15 299 0 0 66 1/9 3/7  .................... تیر

 15 248 0 0 74 2/2 4/7  ................ مرداد
 13 268 0 0 71 9/3 12/9  ............ شهريور
 12 188 0 3 76 11/8 30/3  ................... مهر
 13 145 0 3 72 12/5 36  .................. آبان
 15 87 3 24 88 20/9 52/4  .................... آرر
 19 192 0 19 73 19/4 25/4  ................... دی
 22 200 0 12 64 9/9 24/3  ................ بهمن
 22 169 2 26 80 9/4 26/7  ............... اساند
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 )دنباله  1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 فرودراه اردبیل

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 7/2- 21/7 6 0/4- 12/4  .......... فروردين
 0/7- 27/1 12/2 4/7 19/6  ....... ارديبهشت

 0/1 34/8 17/5 7/9 27/1  ............... خرداد
 4/4 35 18/4 10/7 26  .................... تیر

 6/3 38/5 17/4 11/6 22/9  ................ مرداد
 0/1- 30/1 15/9 8/4 23/3  ............ شهريور
 2/8- 26/5 11/6 5/4 17/7  ................... مهر
 1/8- 27/1 9/3 2/4 16/2  .................. آبان
 19- 11/7 1/6- 6/4- 3/3  .................... آرر
 27/2- 12/6 4/5- 12/9- 4  ................... دی
 28/8- 20/4 2/6 5/7- 11  ................ بهمن
 11- 20/4 1/2 4/4- 6/9  ............... اساند

 

 ماه

 فرودراه اردبیل
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در

 )میل  يك روز
 متر 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

 ساعات آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 17 156 1 16 75 12/6 31/4 ........... فروردين
 19 223 0 1 71 16/8 58/6 ........ ارديبهشت

 17 337 0 0 61 2/8 4 ................ خرداد
 16 302 0 0 63 1/4 2/8 ..................... تیر

 15 238 0 0 75 3/7 6/3 ................. مرداد
 13 265 0 1 73 0/7 10/7 ............. شهريور
 14 173 0 7 78 12/7 29/3 .................... مهر
 11 137 0 9 72 13/8 35/6 ................... آبان
 16 85 0 28 88 16/9 55/5 ..................... آرر
 18 177 1 25 74 17/4 21/2 .................... دی
 18 197 0 26 63 2/2 29/3 ................. بهمن
 18 150 4 27 76 6/9 24/8 ................ اساند
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 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
  1)شهر اصالندوز

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 - - - - -  ........... فروردين
 - - - - -  ........ ارديبهشت

 - - - - -  ................خرداد
 - - - - -  ..................... تیر

 - - - - -  ................. مرداد
 - - - - -  ............. شهريور
 - - - - -  .................... مهر
 - - - - -  ................... آبان
 - - - - -  ..................... آرر
 - - - - -  .................... دی
 - - - - -  ................. بهمن
 - - - - -  ................ اساند

 

 ماه

  1)شهر اصالندوز
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 دربارندر  
 يك روز

 متر  )میل  

رطوبت 
نسب  
 )درصد 

 تلداد
روزهای 
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر سرعت 
  وزش باد

 )متر بر ثانیه 
 - - - - - 16/5 40/5  .......... فروردين
 - - - - - 29 71  ....... ارديبهشت

 - - - - - 0 0  ............... خرداد
 - - - - - 3 3  .................... تیر

 - - - - - 1 1  ................ مرداد
 - - - - - 18 38  ............ شهريور
 - - - - - 15 46/5  ................... مهر
 - - - - - 0/7 0/7  .................. آبان
 - - - - - 19 43/6  .................... آرر
 - - - - - 3 5/4  ................... دی
 - - - - - 10 23  ................ بهمن
 - - - - - 20 41/3  ............... اساند
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  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 بیله سوارشهر 
 )درجه سلسیوس  دمای هوا

 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه
 0/1 23/4 11/1 6/6 15/7  ........... فروردين
 5/1 32/4 17/1 11/6 22/5  ....... ارديبهشت

 12/7 39/4 25/7 18/1 33/3  ............... خرداد
 15/6 38/6 28 21 35  ..................... تیر

 18/2 37/8 27 21/8 32/1  ................ مرداد
 13/4 34/2 23/8 17/9 29/8  ............. شهريور
 10/1 30/1 19 13/9 24/1  ................... مهر
 3/4 25/6 14/4 10/5 18/3  ................... آبان
 0/6 12/5 6/6 4/1 9/1  .................... آرر
 4/2- 23/2 5/5 1/1 9/9  .................... دی

 4/7- 21 6/6 1/5 11/7  ................ بهمن
 6/5- 18/7 5/6 1 10/2  ............... اساند

 

 ماه

 شهر بیله سوار

بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 19 137 0 0 81 21/2 57/6  .......... فروردين
 22 202 0 0 73 11/3 40/9  ....... ارديبهشت

 20 306 0 0 52 000 1/1  ............... خرداد
 17 000 0 0 42 1 1/7  .................... تیر

 19 103 0 0 53 2/6 3/6  ................ مرداد
 16 270 0 0 60 14/5 34/2  ............ شهريور
 18 179 0 0 71 14/2 28  ................... مهر
 15 117 0 0 78 0/5 10/5  .................. آبان
 11 45 0 0 85 8 36/5  .................... آرر
 18 117 0 7 80 18/9 38/1  ................... دی
 18 148 0 11 77 12/9 35/1  ................ بهمن
 23 134 0 12 75 39/5 77  ............... اساند

  



 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل  ________________________________________ هوا و آب و سرزمین -1

70 

  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 شهر پارس آباد

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 1/2- 23/7 10/7 5/5 15/9  ........... فروردين
 5/8 34/1 17/1 11/3 22/9  ....... ارديبهشت

 10/6 39/5 25/1 16/7 33/4  ............... خرداد
 13 38 26/9 19/7 34/1  ..................... تیر

 15/2 37/9 26 20/4 31/5  ................ مرداد
 11/8 32/9 23/5 17/2 29/8  ............. شهريور
 8/6 29/4 18/5 12/9 24/1  ................... مهر
 3/9 25/4 13/3 9/3 18/3  ................... آبان
 1/8- 12/8 6/1 3 9/2  .................... آرر
 6/3- 20/6 4/6 0/3- 9/5  .................... دی
 6/1- 22/1 6 0/4 11/5  ................ بهمن
 5/2- 22/2 5/3 0/4 10/8  ............... اساند

 

 ماه

 شهر پارس آباد
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت 
نسب  
 )درصد 

 تلداد
روزهای 
 يخبندان

تلداد 
روزهای 

همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 22 131 1 1 78 9/1 22/3  ........... فروردين
 24 197 0 0 73 14/4 42/9  ....... ارديبهشت

 19 328 0 0 57 10 10/3  ............... خرداد
 20 295 0 0 57 0/2 0/6  ..................... تیر

 18 239 0 0 64 12/2 3/9  ................ مرداد
 16 258 0 0 71 29/1 39  ............. شهريور
 18 175 0 0 74 17 29/2  .................... مهر
 14 121 0 0 80 2/4 6/2  ................... آبان
 10 59 0 5 85 9/9 31  .................... آرر
 15 110 0 18 81 7/6 18/8  .................... دی
 15 133 0 9 79 0/12 20  ................ بهمن
 25 135 0 14 76 21 54/4  ............... اساند
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  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 شهر خلخا 

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 5- 19/2 5/4 0/2 10/6  ........... فروردين
 0/3 22/6 11/6 5/3 17/8  ........ارديبهشت

 5/1 31/3 18/3 9/1 27/5  ............... خرداد
 6/3 34/2 18/9 12/6 25/2  ..................... تیر

 9/6 35 19/5 13/3 25/7  ................ مرداد

 2/7 30/5 17 9/2 24/7  ............. شهريور
 3/3- 26/6 11/3 3 19/7  .................... مهر
 5- 23/6 8/1 1 15/2  ................... آبان
 15/7- 10 0/1 4/1- 4/4  .....................آرر
 23/4- 11/8 2/7- 10/3- 4/9  .................... دی
 23/9- 16 1/2 5/3- 7/7  ................ بهمن
 11/8- 16/8 1/7 4/2- 7/6  ............... اساند

 

 ماه

 شهر خلخا 
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

 ساعات آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 8 164 1 11 66 22/4 80/1 ........... فروردين
 9 250 0 0 62 21/1 114/2 ........ ارديبهشت

 6 346 0 0 44 4/2 7/6 ................ خرداد
 9 308 0 0 51 20/7 36 ..................... تیر

 8 348 0 0 58 33 36 ................. مرداد
 7 318 0 0 54 28/5 35/9 ............. شهريور
 5 252 0 13 59 17/6 32/6 .................... مهر
 9 172 0 12 60 15 56/4 ................... آبان
 8 87 0 27 77 38/1 66/1 ..................... آرر
 14 179 0 27 58 13/4 15/9 .................... دی
 12 179 0 24 59 19/8 44/1 ................. بهمن
 12 197 1 26 60 12/2 32/2 ................ اساند

 



 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل  ________________________________________ هوا و آب و سرزمین -1

72 

  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان شهراطالعات هواشناس   - 6-1

 ماه
 شهر سرعین

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 7/8- 20/3 6/1 1/3 11  ........... فروردين
 1/8- 23/7 12/1 6/5 17/6  ....... ارديبهشت

 4/8 31/4 19/7 12/6 26/9  ............... خرداد
 8/4 35/6 19/9 14/1 25/8  .................... تیر

 10/2 36/6 18/9 13/4 24/5  ................ مرداد
 6/4 31/4 17/9 11/8 24  .............شهريور
 2/2 25/6 12/7 7/2 18/2  ................... مهر
 1/8- 25/5 10/5 5/6 15/4  ................... آبان
 9/2- 11 0/4 3/5- 4/2  .................... آرر
 13/4- 14 1/8 3/2- 6/7  .................... دی
 14/6- 18 4/5 0/5- 9/6  ................ بهمن
 13/6- 18/2 1/3 3/9- 6/5  ............... اساند

 

 ماه

 شهر سرعین
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

 تلداد
روزهای 
 يخبندان

تلداد 
روزهای 

همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 29 166 0 10 68 16/2 56/3  ...........فروردين
 20 220 0 2 61 16/2 90/6  ....... ارديبهشت

 18 334 0 0 43 22/1 29/9  ............... خرداد
 15 299 0 0 51 2/1 4/4  .................... تیر

 13 247 0 0 59 2/4 7/4  ................ مرداد
 12 265 0 0 55 23/2 35/3  ............ شهريور
 11 202 0 0 65 15/2 41/4  ................... مهر
 15 145 0 3 62 10/2 40/8  .................. آبان
 13 122 0 25 76 10/8 42/4  .................... آرر
 21 208 1 23 46 11/6 16/6  ................... دی
 22 205 0 15 48 11/1 23/5  ................ بهمن
 26 174 0 24 63 16/2 59/1  ............... اساند
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  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
  2)شهر كوثر )فیروز آباد 

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بیشینه بارترين میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 1/6- 25/1 10/1 3/7 16/5  ........... فروردين
 2/1 28/2 15/9 8/4 23/4  ....... ارديبهشت

 8/2 37/4 23/3 12/6 33/9  ............... خرداد
 8/2 37/4 23 12/2 33/9  ..................... تیر

 13/3 41/6 25/2 17/2 33/1  ................ مرداد
 7/1 37/9 22/4 13/1 31/6  ............. شهريور
 0/4- 30/4 15/2 6 24/4  ................... مهر
 1/3- 30 11/1 2/9 19/2  ................... آبان
 8/1- 11/7 3 0/8- 6/7  .................... آرر
 19- 13/2 1/3- 9- 6/5  .................... دی
 15/5- 22/9 4/2 3/8- 12/2  ................ بهمن
 9/2- 22/9 5 2/2- 12/2  ............... اساند

 

 ماه

  2)شهر كوثر )فیروز آباد 
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 - - - 3 65 15/8 52  .......... فروردين
 - - - 0 63 15/6 53/2  ....... ارديبهشت

 - - - 0 46 0/6 1/1  ............... خرداد
 - - - 0 46 16/4 1/1  .................... تیر

 - - - 0 48 7/4 8/3  ................ مرداد
 - - - 0 47 5/9 6/1  ............ شهريور
 - - - 6 54 2/3 4/3  ................... مهر
 - - - 3 58 4/5 12/7  .................. آبان
 - - - 21 78 9/2 34/9  .................... آرر
 - - - 28 69 4/1 14/8  ................... دی
 - - - 23 63 20/1 27/9  ................ بهمن
 - - - 23 60 7/4 19/2  ............... اساند
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  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 ررم شهر 

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 0/8- 20/9 9/3 5/6 13  ........... فروردين
 2/2 28/6 15/2 10/9 19/5  ....... ارديبهشت

 11/2 38 24/4 18/8 30/1  ............... خرداد
 13/9 34/2 25/7 21/1 30/3  ..................... تیر

 15/8 33/8 23/7 19/5 27/9  ................ مرداد
 12/4 29/8 22 17/8 26/2  ............. شهريور
 8/9 25 16/1 12/6 19/5  ................... مهر
 0 27/8 12/4 9/1 15/6  ................... آبان
 2- 9 3/4 1/5 5/4  .................... آرر
 6/1- 20/2 5/5 1 10  .................... دی
 5/2- 21/2 7/9 3/4 12/5  ................ بهمن
 6/2- 23 4/2 0/8 7/6  ............... اساند

 

 ماه

 شهر ررم 
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 19 127 0 1 76 12/5 38/5  .......... فروردين
 22 198 0 0 69 12/1 59/1  ....... ارديبهشت

 18 331 0 0 42 0/6 1/2  ............... خرداد
 19 290 0 0 47 2/6 3/4  .................... تیر

 19 225 0 0 57 4/3 7  ................ مرداد
 20 273 0 0 58 16/4 32/1  ............ شهريور
 14 174 0 0 72 23/4 56/8  ................... مهر
 21 118 0 1 77 3/6 15/1  .................. آبان
 12 47 0 7 87 14/2 34/7  .................... آرر
 31 141 3 11 67 10/4 26/3  ................... دی
 30 177 0 7 57 5/1 9  ................ بهمن
 24 134 2 12 70 10 27/8  ............... اساند
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  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 شهر مشكینشهر 
 )درجه سلسیوس  دمای هوا

 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه
 4- 20/2 7/1 2/9 11/2  ........... فروردين
 0/4- 25/4 13/5 8/7 18/2  ........ ارديبهشت

 7/2 31/4 21/5 15/2 27/7  ............... خرداد
 10/9 32/2 21/3 15/9 26/6  ..................... تیر

 11 35 20/1 15/3 24/8  .................مرداد
 7/6 30/6 18/9 13/6 24/1  ............. شهريور
 4 23/6 13/1 9/4 16/8  .................... مهر
 1/2- 24/6 10/6 7/4 13/9  ................... آبان
 8- 11/4 0/9 2/2- 3/9  ..................... آرر
 7- 16 3/3 0/5- 7/2  .................... دی
 12- 19 5/5 1/1 10  .................بهمن
 9- 17/6 1/9 2/5- 6/2  ................اساند

 

 ماه

 شهر مشكینشهر 
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

 ساعات آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 19 136 0 7 71 24/4 96/1  ........... فروردين
 25 206 0 2 59 16/6 68/8  ........ ارديبهشت

 20 322 0 0 39 15/4 19/4  ............... خرداد
 17 276 0 0 48 50 59  ..................... تیر

 9 228 0 0 58 4/4 9/2  .................مرداد
 7 273 0 0 55 13/6 20/6  ............. شهريور
 7 179 0 0 67 36/2 72  .................... مهر
 9 138 0 1 66 17 42/6  ................... آبان
 21 106 0 24 75 8/2 49/6  ..................... آرر
 25 180 0 19 45 11/4 23/4  .................... دی
 24 196 0 9 43 19/8 35/2  .................بهمن
 16 161 0 24 67 10/8 31/7  ................اساند
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  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 شهر نمین

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بیشینهبارترين  میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 4/5- 20/8 6/6 1/7 11/4  ........... فروردين
 1- 24/7 12/8 7/3 18/3  ....... ارديبهشت

 5/2 32/6 19/8 13/4 26/2  ............... خرداد
 8/5 33 19/5 14/5 24/4  ..................... تیر

 10/2 37/4 18/4 14/1 22/7  ................ مرداد
 7 30/7 17/1 12/3 21/9  ............. شهريور
 1 25/8 12/4 8/1 16/7  .................... مهر
 0 26 10/4 5/8 14/8  ................... آبان
 8- 11 0/9 2/4- 4/1  .................... آرر
 10/1- 14 2/5 1/6- 6/7  .................... دی
 13/6- 18 4/9 0/1 9/8  ................ بهمن
 9- 19/1 1/7 3/2- 6/5  ............... اساند

 

 ماه

 شهر نمین
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 16 166 2 9 75 18 38/4  .......... فروردين
 17 214 0 1 66 17 49/4  ....... ارديبهشت

 15 328 0 0 48 3/9 6/4  ............... خرداد
 20 292 0 0 54 3 4/6  .................... تیر

 16 239 0 0 63 5/2 6/8  ................ مرداد
 14 263 0 0 64 12/6 22/1  ............ شهريور
 12 174 0 0 73 14/5 32/8  ................... مهر
 13 139 0 1 63 8/6 32/6  .................. آبان
 11 96 0 23 87 27/2 68  .................... آرر
 21 207 0 21 58 12/9 16/9  ................... دی
 25 211 0 11 60 22 41/7  ................ بهمن
 26 162 1 24 76 6/5 22/3  ............... اساند
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  دنباله) 1399 برحس  ماه های استان اطالعات هواشناس  شهر - 6-1

 ماه
 نیر شهر

 )درجه سلسیوس  دمای هوا
 پايین ترين كمینه بارترين بیشینه میانيین میانيین كمینه میانيین بیشینه

 10/4- 21/4 6 0/5 12  ........... فروردين
 1/2- 24/6 11/9 5/4 18/5  ....... ارديبهشت

 4 32/2 18/5 9/7 27/5  ............... خرداد
 7 38/2 18/5 11 26/5  .................... تیر

 7/7 36/4 18/2 11/6 25/1  ................ مرداد
 3 33 16/9 9/1 24/7  .............شهريور
 0 25/6 12/2 5/5 18/8  ................... مهر
 3/1- 25/6 9/7 3/9 15/6  ................... آبان
 16- 9/8 0/8- 5/1- 3/5  .................... آرر
 12/8- 14/7 0/9 3/9- 5/7  .................... دی
 16/1- 17/8 3/7 0/8- 8/2  ................ بهمن
 18/9- 18/3 1 4/4- 6/4  ............... اساند

 

 ماه

 شهر نیر
بارندر  
  ماهانه
 متر  )میل 

حداكقر 
 بارندر  در
 يك روز
 متر  )میل 

رطوبت نسب  
 )درصد 

روزهای  تلداد
 يخبندان

تلداد روزهای 
همراه با ررد 
 و  بار

ساعات 
 آفتاب 
 )ساعت 

حداكقر 
سرعت وزش 

  باد
 )متر بر ثانیه 

 21 172 0 13 70 21 64  .......... فروردين
 26 222 0 1 64 16/2 79/1  ....... ارديبهشت

 20 339 0 0 45 13/5 17/2  ............... خرداد
 16 300 0 0 55 4/4 8/8  .................... تیر

 16 258 0 0 67 12/2 22/9  ................ مرداد
 13 276 0 0 62 12/4 23/3  ............ شهريور
 17 215 0 1 66 14/2 33/2  ................... مهر
 15 156 0 5 61 8/2 36/6  .................. آبان
 19 113 5 24 82 30/3 78/3  .................... آرر
 23 196 3 22 51 14/5 17/5  ................... دی
 28 209 2 13 49 8/7 21/6  ................ بهمن
 26 167 1 23 67 21/5 56/8  ............... اساند

   شهرستان اصالندوز فاقد ايستياه هواشناس  از نوآ سینوپتیك م  باشد و ايستياه موجود فقط از نوآ باران سند م  باشد.1

 .شود  نم یریاندازه ر و تلداد روزهای ررد و  بار  كوثر ساعت آفتاب ستياهيدر ا  2
  .اداره كل هواشناس  استان اردبیل -مأخذ



 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل  ________________________________________ هوا و آب و سرزمین -1

78 

 متر  )میل  1399  پايان سا  جمع بارندر  سارنه شهرهای دارای ايستياه همديدی از بدو تاسی  تا -7-1
دارای ايستياه  نام شهر

 همديدی
 میانيین كمینه بیشینه

 290/5 177/5 489/1  ...................................... اردبیل

 323/4 195/0 448/5  .................................. اصالندوز

 305 186/9 426/1  ....................................... انيوت

 384/0 258/1 533/5  ................................. بیله سوار

 270/7 110/9 386/5  ................................ آبادپارس 

 366/1 254/9 565/7  ..................................... خلخا 

 402/8 288/6 584/2  .................................... سرعین

 229/7 177/5 288/6  .......................اردبیلفرودراه 

 289/3 202/8 400/9  ......................................... كوثر

 322/0 216/4 484/1  ....................................... ررم 

 388/1 290/4 518/4  .......................... شهر مشكین

 271/8 190/8 369/0  ........................................ نمین

 359/3 267/5 447/2  ............................................ نیر
 هواشناس  استان اردبیل.اداره كل  -مأخذ
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 )درجه سلسیوس  1399  پايان سا  تاسی  تا بدو دمای سارنه شهرهای دارای ايستياه همديدی از -8-1
 نام شهر

 میانيین
 بیشینه 

 میانيین 
 بارترين  میانيین كمینه

 بیشینه
 پايین ترين
 كمینه

 33/8- 40/4 9/1 3/4 15/6  .................................... اردبیل

 000 000 000 000 000  ................................ اصالندوز
 000 000 000 000 000  .................................... انيوت

 15/2- 42/4 15/8 10/8 20/7  ............................... بیله سوار
 15- 44 15/3 9/9 20/7  .............................. پارس آباد
 31/5- 36/9 8/6 2/3 14/8  ................................... خلخا 
 22/6- 39 10 4/8 15/3  .................................. سرعین
 33/8- 40/6 9/2 2/5 16  .................... اردبیلفرودراه 
 28/6- 43/5 13/1 5/6 20/7  ....................................... كوثر

 13/8- 40/5 14/2 10/1 18/3  ..................................... ررم 
 18/4- 38/5 11/1 6/5 15/7  ........................ شهر مشكین
 19/2- 39/8 10/3 5/6 14/9  ...................................... نمین
 26/2- 38/7 10/2 4 16/3  .......................................... نیر
  اداره كل هواشناس  استان اردبیل. -مأخذ
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 مقدمه

از  یاعب  ارا اس  ت از مه  ع  ه س  تیز طیمح  
و م ج داا زنده که با هم  یخارج یکیزیع امل ف

در ک  نه هس  تند و ب  و رم  د و ن     و رفت  ار 
. بنابواین محیط زیست گذارندیم ویم ج داا تأث

و  یستیز ،یعیچیزی فواتو از  مه  عه ع امل طب
را  ع تیانسان و طب انیب ده و تعامل م یستیوزیغ

م د. با ت جه به اینک ه فاات ت از  ینیز مامل م
 یکیبه عن ان  کمیو  ستیدر قون ب ستیز طیمح

از س ه رک ن   یک یاز هشت هدف ت سعه هزاره و 
)پایداری زیست محیط ی، پای داری  داریت سعه پا

و  م  دیاقتصادی و پایداری اجت اعی( مناخته م
نیز اه یت روز افزون این امو و ت اثیواتی ک ه ب و 

اقتص ادی و اجت  اعی دارد، از  های¬سایو فعالیت
فصلی مس تقل  در س النامه آم اری   1392سال 

ب ه « آمارهای محیط زیس ت»کش ر تحت عن ان 
 این م ض ع اختصاص داده مده است. 

در تهی  ه و تنم  یم اط ع  اا ای  ن فص  ل آم  ار و 
 ،یزداری طبیع ی و آب  اط عاا اداره کل من اب 

موکت خدماا ف  ایتی  ست،یز طیکل مح اداره
 یه ایموکت آب و فاض ب و مهودار ،کشاورزی

 استان استااده مده است.

 م امل فص ل نی ا در م ده ارائ ه اط عاا و آمار
 ،یجنگل  یهاعوص ه مسافت نهیزم در ییآمارها
 س  بز، یفض  اها ،یع  یطب یجنگل   یه  اپارک
و  یک  یزیف یپارامتوه  ا ،یجنگل   یه  اگاهوهیذخ
 ،ییای یاستان، ک د م  یهاآب رودخانه ییای یم

موب   ب ب  ه  یه  اتی  فعال س    ف فووخت  ه م  ده،
 انش عاباا و یچ ب یهافوآورده دیت ل ،یزداریآب 

 ت س  ط ک  ه بام  دیم   یم  هو فاض   ب فه  م و
 .گوددیم هیته یثبت روش به ربطیذ یهادستگاه

 فاض  ب فه م و انش عاباا ب ه موب  ب اط عاا
 اس  تان فاض   ب و آب ک  ل اداره از...  و یم  هو
 دو که است یضوور نکته نیا ذکو. دیگود افتیدر

 س ال در ییروس تا و یم هو فاض ب و آب اداره
 اس تان فاض  ب و آب اداره و ادغ اف هم با 1398
 .دیگود لیتشک

اداره کل مناب  طبیع ی اس تان، از ابت دا در اداره 
انی ب  کشاورزی استان تحت عن ان منطقه جنگل

ب انی و  ها معبه جنگ  ل و در سط ح مهوست ان
بانی  جنگلتو به پست  در سط  ح ب ه و پایین

ب انی،      مد. ب ا تش کیل بنگ اه جنگ ل ن امیده می
جنگلداری کل ایهاد مد که این اولین گاف در وس

جداسازی ام  ر جنگ ل از ام  ر کش اورزی  جهت
 ب د. 

آمار و اط عاا موب ب به جنگلداری، میزان ت لید 
موب  ب ب ه  ه ای های جنگل ی، فعالی ت فواورده

در این ب ه ارایه مده  1380آب یزداری از سال 
 است.

 محیط زیست 

 اط عاا موب ب به محیط زیست در م  رد ان دازه
گی   وی پارامتوه   ای فیزیک   ی و م   ی یایی آب 

 از س ازمان نیا. بامدیم استان مهم یهارودخانه
 س ال از و دام ت ن اف م کار ک ان ن سیتاس بدو

 و نم ارا و یمکاربان سازمان عن ان تحت 1346
 س  ازمان ب  ه 1350 س  ال در و اس  ت ب   ده دیص 
 .افتی ناف وییتغ ستیز طیمح
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موکت سهامی پ ه ک د می یایی و ت لید س م 
در استان تاسیس م د و از س  ال  1347در سال 
با موکت سهامی تهیه و ت لید بذر و نه ال  1373

ادغاف گودید و ب ه ن اف م وکت س هامی خ دماا 
 ن اید.  در استان فعالیت می ف ایتی کشاورزی

رب  ط  زم  انی ارائ  ه م  ده ت س  ط اداره ذیس  وی 
ه  ای  نس  بت ب  ه آماره  ای م ج   د در آمارنام  ه

 است.گذمته تهدیدنمو مده 

های م تل   طبیع ی ب ه ص  را س تیز طیمح
های انسان قوار گوفته است که تحت تأثیو فعالیت

این تأثیواا به تاکیك سه عامل تش کیل دهن ده 
 محیط زیست طبیعی به ص را زیو می بامد:

 آب

 یانس  ان ب  و رو یه  اتیفعال واایت  أث نیت  ومهم
 هی: مصوف ب م دیها در سه م رد خ صه مآب

 یرف  تن من  اب  آب و آل   دگ نیاز ف  د آب، از ب  
 .ینیوزمیو ز یسطح یهاآب

 یاست ک ه بوخ  یگویبحوان د زیها نآب تیایک
ها و آب یآل دگ زانیرو دارند. م هیکش رها در پ
 نینق  اب ک  وه زم   یاریآن در بس   هیرون  د اف  زا

 یه اآب یها. س اوهبام دیکننده منگوان اریبس
 نیمناب  مه م ت أم هااچهیو در رودهاو  ینیوزمیز

هستند که به ط ر مستقیم در معوض  نیویآب م
 انسان قوار دارند. یهاتیت سط فعال یآل دگ

انسان ب و خ اک  یهاتیآثار فعال نیتومهم خاک 
ک  ه م ج     هیو فوس   ا تیعبارتن  د از مس    م

یم  یزراع   یها نیو ک اهه ت ان زم  یت  و

 یادهی خ اک پد هیفوس ا ی. ب ه ط  ر کل م ند
چ  ن ب اد،  یع  امل لهیاست ک ه ب ه وس  یعیطب

. ودیگیمدما انهاف  وااییو تغ یسطح یهارواناب
انس ان از ج ل ه زراع ت  یهاتیفال، فعال نیبا ا

محص    ا  ،یزراع   یه  انیزم یاری  ما  وب، آب
ه ا در موات  ، از ف د داف هیچوای ب  ،یکشتتك

رف  تن  نیباع  ا از ب   ییزااب  انیو ب ییزداجنگ  ل
خ اک، و   یو ت و هادیروند ا انی د متعادل م ج

 .م ندیآن م یآل دگ تیدر نها

 ه ا

 ای   میه   ا عب  ارا اس  ت از ورود مس  تق یآل   دگ
ت سط انسان که افت  ال  یهو عنصو میومستقیغ
 طیانس ان و مح  یاثواا نامطل ب بو س مت هادیا
 را دامته بامد. ستیز

این فصل مامل آمارهای موب ب به ان اع  اط عاا
ه ا، موات   و مناب  طبیعی و آثار طبیع ی، جنگل

های بیابانی، میزان ت زی  ک  د م ی یایی و پدیده
 ه ا،¬فووش س  ف، می زان انتش ار ان  اع آ ین ده

 ص نعتی و مهوی فاض ب با موتبط های¬فعالیت
 و بهدام تی مواک ز محیط ی زیس ت مش صاا و

 د. بام¬می درمانی

موب  ب ب ه ان  اع من اب  طبیع ی و آث ار  آمارهای
طبیعی تحت پ م ه س ازمان فاات ت مح یط 

در ف  صل  1390ت ا  1368زیست ک ه از  س ال 
م د و آم ار منتش و می«  سوزمین و آب و ه  ا»

 می زان بیاب انی، هایپدی ده و موات   ه ا،¬جنگل
 از پ یه ک ه س  ف فووش و می یایی ک د ت زی 
« و م ی ا نگل داریی، جکشاورز» فصل در این
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 ب ه با بیشتو ارتباب به ت جه با مد،¬منتشو می
 آماره ای فص ل در 1392 س ال از زیست محیط
 می زان آم ار. اس ت م ده منتش و زیس ت محیط
 از نام  ی ایگل ان  ه و آ ین  ده گازه  ای انتش  ار
 توازنامه در 1377 سال از که س خت ان اع مصوف
 یگ وی ه دب یابد¬می انتشار نیوو وزارا انوژی

 م د.از اط عاا این فصل را مامل می

تهیه آمارهای این فصل ه چنین از آمار ارائ ه  در
م  وکت مهندس  ی آب و فاض   ب »م  ده ت س  ط 

و « وزارا ص  نعت، مع  دن و ته  ارا»، «کش   ر
نی ز « وزارا بهدامت درمان و آم زش پزم کی»

 استااده مده است.

 

 و مااهیم تعاری 

جنگل، زمینی است که به علت دارا ب دن  :جنگل
پ مه طبیعی یا دست کامت از ان اع درخت ی ا 
درختچه، مه توین محص ل اقتص ادی آن چ  ب 
است. قل ستان به ط ر استثناء تحت ای ن عن  ان 

گیود. خزانه و نهالستان ایهاد مده ب وای قوار ن ی
ها نیز جزو جنگل منم ر فااتت یا ت سعه جنگل

 م د.می

 یا  زم ین و دامنه از ک ه اعم اس ت زمینی : موت
از  پ مش  ی چ  وا، دارای در فص  ل ک    ه مس  طح،
 س ابقه ب ه خ درو بامد و با ت جه ایعل فه نباتاا

گوچ ه  آیه م د. اراضی مناخته چوا، عوفاً موت 
 مش   ل بام د،یخ درو م ایعل فه پ مه دارای
 .دم ن ی موت  تعوی 

تقویب اً  ، ک هدرخ ت از تن ه قس  تی :بین ه گوده
ی  ا  چ   ب ان   اع و از آن اس  ت م  کل ایاس  ت انه
 م د.می تهیه روکه

 م  د ک همی اط    آ تیچ ب به :ال اری چ ب
 و ارتا اع از نمو ط ل، عوض ابعاد مش صی دارای
 بامد.

قط و بواب و  ک ه اس ت درختی چ ب :تیوی چ ب
 30متو ک ت  و نبام  د و از س  انتی 8از  س  ینه آن

 سانتی متو تهاوز نکند.

 2تقویب اً  ط  ل به گودی هایماخه :ت نلی چ ب
متو س انتی 20ت ا 6 ب ین آن قط و میان ه متو که

 م د.می مصوف در معادن و اغل  متغیو است

قطو  م د کهمی گاته دیگو هایچ ب به :کاتین
آن ف دود  سانتی مت و و ط  ل 40تا  20 آن بین

 آ اچ  ب به تبدیل و قابلیت متو است 2تا  5/1
 را ندارد. ال اری

 مستحص له آ ااز چ ب فاصل ضایعاا به : رده
 ، اط   اس ت م تل   ه ایابع اد و ط ل ب ه که
 م د.می

 اس ت ه ایی د، ایه اد پ مهمقص  :پامی مال چ
، فا   خ اک از فوکت منم  ر جل گیوی به که

 رود.کار می به خاک و رط بت فوارا درجه

عبارا است از چند ردی  درخت،  :زنده بادمکن
درختچه و ب ته است که به ط ر ع  د نس بت ب ه 

گیود؛ به ط ری که باد ب ه جهت باد غال  قوار می
ادمکن بوخ رد ن  ده، مق داری سوعت معین به ب

از سوعت و ان وژی خ  د را از دس ت داده و م  اد 
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مح  ل  ه ب  ه توتی    ری  زی و درم  تی رس   ب 
 ن ایند. می

عبارا اس ت از چ  ند ردی    غیو زنده: بادمکن
م  ان  غ یو زنده )مانند چپو، دی  ار، سوم اخه و 
...( است که به ط ر ع  د نس بت ب ه جه ت ب اد 

ط ری ک ه ب اد ب ا س وعت  ود؛ بهگیغال  قوار می
معی ن ب ه بادم کن بوخ  رد ن   ده، مق داری از 
س  وعت و ان  وژی خ   د را از دس  ت داده و م   اد 
 مح  ل  ه ب  ه توتی    ری  زی و درم  تی رس   ب

 ن ایند. می

 و  اع   ف از انت     اب عب  ارا :و ق  و  فاات  ت
 فوس ایه دارای هایو مح دوده من اط  مسافت

 است. فوسایه به اسزیاد و یا فس

فوعی فاض  ب  آن ب ه از ل له :فاض ب انشعاب
ک ه مقط    آن متناس    ب  ا س  یا ن ی  ا توفی  ت 
ق  واردادی بام  د و فاض   ب مش  توک را از مح  ل 

تح یل( ب ه خ ط اختصاص ی و ی ا  سیا ن )نقطه
  کند.آوری فاض ب منتقل مبکه ع  می ج  

ای است که کنندهمصوف آب و فاض ب: مشتوک
کننده آب و فاض ب بوای یك دوران با یك عوضه

ثابت طب  مقوراا کاربوی دارای یك پی ان ب ده 
و انشعاب یا انشعاباا م رد تقاضایه بوقوار م ده 

 است.

انش عابی  آب و فاض ب مصارف خ انگی: انشعاب
که صوفاً در فدود مص ارف متع ارف آب م وب و 

ب خ انگی در واف دهای بهدامتی یا دف   فاض  
م  د. )واف د مس ک نی عب ارا مسک نی دایو می

است از مک انی ب وای زن دگی ک ه ب ه تش  ی  

موکت، فداقل دارای یك اتا ، یك آم پزخانه و 
مستقل یا م وتبط  آنیك سوویس ب ده و ورودی 
 با راهووی امتواکی بامد(. 

عبارا اس ت از ف واهم ن   دن  فاض ب: خدماا
آوری امکان ت لیه و دف  فاض ب به مبکه ج   

ع  می فاض ب به تناس  مص وف آب و توفی ت 
مقور و مش صاا ت اف  مده در قوارداد بوق واری 

ک ه مش توک از ای ن انشعاب فاض ب اع م از این
 توفیت استااده ن اید یا نن اید.

ی  ه عب  ارا اس  ت از کل و دف    فاض   ب: تص  ایه
ب  وداری از تأسیس  اا و ع لی  اا موب   ب ب  ه بهوه

تههیزاا موتبط با تصایه و دف  پس اب از قبی ل 
ها و ان   اع تأسیس  اا خان  هها و تل بهخانهتص  ایه

 ها و یا خط ب انتقال پساب.کلوزنی، کانال

 :و انتق ال فاض   ب آوری ع   می ج     م بکه
آوری به ج  تاسیساا و تههیزاا موب ب  ت امی

های آوری کنن دهاز قبیل ج    ،انتقال فاض ب و
های خان ه خان ه و تل ب ه اصلی تا مح ل تص ایه
های فوع ی ع   می ک ه فاض ب مهوی و م بکه

 فاض  ب و آب یهاآن متعل  ب ه م وکت یت ام
 هس تند یخط  ط فاض ب انتقال خط ب و است
 .م ندیم یمنته فاض ب خانههیتصا به که
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 گزیده اط عاا

، ج   ک ل عوص ه ه ای جنگل ی 1399سال در 
هکت  ار ب   ده ک  ه از ای  ن می  زان  69305اس  تان 
 121هکتار ذخیوه گ اه ه ای جنگل ی و  32216

 هکتار پارک های جنگلی طبیعی ب ده اند.

تن ک د می یایی ت زی    71023، 1399در سال 
ت ن بیش توین س هم را  67909مده ک ه اوره ب ا 

ت زی     دام  ته اس  ت. مهوس  تان پ  ارس آب  اد ب  ا
تن ک د م ی یایی بیش توین س هم را در  19647

 بین مهوستان های استان دامته است. 

م رد آت ه س  زی در  11در کل  1399در سال 
هکت ار از  22جنگل ها و موات  وج د دامته ک ه 

هکتار از جنگل ها را م رد فوی  ق وار  2موات  و 
داده اند. در این سال، میزان ت لید ف وآورده ه ای 

 45500مت و مکع   و  1852از جنگل ها چ بی 
 کیل گوف زغال ب ده است.

، در زمینة فااتت از آب یزه ا در 1399در سال 
هکت  ار فعالی  ت انه اف م  ده اس  ت.  12588ک ل 

هکت ار فعالی ت در  2270ه چنین در این سال، 
هکت ار  20، میو کش ت مس تقزمینة کپه ک اری 

دس  تگاه  0ذخی  ون ن  زو ا آس   انی، اف  دا  
هکتار تبدیل دیم زار کم ب ازده ب ه  498 آبش  ر،
هکتار م ی زی و تنس ی  موت    11357موات ، و 

 انهاف مده است.  و اص ح موات  یموت  دار یبوا

، پ مه انشعاب فاض  ب م هوی 1399در سال 
مهو دارای تاسیساا آب  24در کل استان مامل 

مهو دارای انشعاب فاض ب ب ده است.  9موب و 
تصایه خانة فاض ب در کل  6داد در این سال، تع

استان وج د دامته است و تعداد ک ل مش توکان 
 187436ب   ده ک  ه  211668فاض   ب م  هوی 

مش  توک آن خ  انگی ب   ده ان  د. ج عی  ت تح  ت 
پ م  ه خ  دماا ج     آوری و دف    بهدام  تی 

 56در کل اس تان  1398فاض ب مهوی در سال 
درص د  1درصد ب ده است که نسبت به سال قبل 

یه را نشان می دهد. مت سط فهم فاض  ب افزا
ج   آوری مده نقاب مهوی در کل استان بیه 

 متومکع  در روز ب ده است. 82500از 
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 )هکتار(  1399در پایان سال های جنگلی  ذخیوه گاه و فضاهای سبز های جنگلی طبیعی, مسافت پارک -1-2

 استان اردبیل.  یزداریبو آ اداره کل مناب  طبیعی -مأخذ
 

  

 مهوستان
ج   کل عوصه های 

   جنگلی
پارکهای جنگلی 

های  ذخیوه گاه فضاهای سبز طبیعی
 جنگلی

 32216 0 121 69305  ............................... کل استان   
 0 0 0 329  ............................................ اردبیل

 0 0 0 243  ........................................ اص ندوز
 0 0 0 0  ............................................. انگ ا

 0 0 0 382  ....................................... بیله س ار
 0 0 0 375  ...................................... پارس آباد
 25776 0 0 45478  ........................................... خل ال
 0 0 0 0  .......................................... سوعین
 3919 0 0 6079  ............................................... ک ثو
 200 0 105 1121  ............................................. گومی
 571 0 0 10041  ................................ مهو مشکین
 1750 0 0 5158  .............................................. ن ین
 0 0 16 99  .................................................. نیو
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 1399: اردبیل های استانگیوی مده در آب رودخانهپارامتوهای فیزیکی و می یایی اندازه -2-2
 رودخانه ارس

 فداقل فداکثو موح
دفعاا خارج 

 مهازاز فد  
دفعاا 

بوداری ن  نه
 مده

میزان مهاز 
 هابوای ماهی

 وافد

  .......................................   PHاسیدیته - 9-6 74 - 7 8/3

3050 725 - 74 - µs/cm  هدایت الکتویکیE.C ........................  
- - - - - Mg/L  م اد معل  در آبT.SS ....................  

8/3 6,5 - 57 
 سود آبی 9-7
 Mg/L گوف آبی 8-5

  ......................... D.Oاکسیژن محل ل 

9 2 - 74 
 آبیسود  3ک تو از 
 Mg/L گوف آبی 6ک تو از 

های اکسیژن م رد نیاز واکنه
  ............................ B.O.D5می یایی 

65 9 - 74 - Mg/L 

های اکسیژن م رد نیاز واکنه
  ............................... C.O.D می یایی

 
 رودخانه قوه س 

 فداقل فداکثو موح
دفعاا خارج 
 از فد  مهاز

دفعاا 
بوداری ن  نه

 مده

میزان مهاز 
 هابوای ماهی

 وافد

  .......................................   PHاسیدیته - 9-6 69 - 5/5 8/2

2620 145 - 69 - µs/cm  هدایت الکتویکیE.C ........................  
- - - - - Mg/L  م اد معل  در آبT.SS ....................  
 سود آبی 9-7 52 - 1/5 10

 Mg/L گوف آبی 8-5
  ......................... D.Oاکسیژن محل ل 

 سود آبی 3ک تو از  69 - 1 49
 Mg/L گوف آبی 6ک تو از 

های اکسیژن م رد نیاز واکنه
  ............................ B.O.D5 می یایی

96 3 - 69 - Mg/L 

های اکسیژن م رد نیاز واکنه
  ............................... C.O.D می یایی

 
 رودخانه بالغل 

 فداقل فداکثو موح
دفعاا خارج 
 از فد  مهاز

دفعاا 
بوداری ن  نه

 مده

میزان مهاز 
 هابوای ماهی

 وافد

  .......................................   PHاسیدیته - 9-6 71 - 6/7 8/8

2780 228 - 71 - µs/cm  هدایت الکتویکیE.C ........................  
- - - - - Mg/L  م اد معل  در آبT.SS ....................  
8/9 1/7 - 54 

 سود آبی 9-7
 Mg/L گوف آبی 8-5

  ......................... D.Oاکسیژن محل ل 

8 1 - 71 
 سود آبی 3ک تو از
گوف  6ک تو از 

 Mg/L آبی

های اکسیژن م رد نیاز واکنه
  ............................ B.O.D5 می یایی

30 9 - 71 - Mg/L 

های اکسیژن م رد نیاز واکنه
  ............................... C.O.D می یایی

 .اردبیل کل فااتت محیط زیست استاناداره  -مأخذ
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 )تن( (1)مقدار ان اع ک د می یایی ت زی  مده -3-2

  س لااا آم نی ف واا آم نی فتنی ففسااا آم نی  اوره ج   سال و مهوستان

1380 .................................  69758 41101 0 0 1500 

1385 .................................  102580 52872 6092 0 1502 

1390 .................................  69445 36586 4554 0 0 

1395 .................................  63696 55096 1158 0 0 

1396 .................................  67652 58236 1092 0 0 

1397 .................................  67398 54621 2056 0 147 

1398 .................................  60692 45052 2361 0 468 

1399 ...............................  71023 67909 0 200 200 

 32 38 0 13236 13954  ................................. اردبیل

 0 0 0 1160 1191  ............................. اص ندوز

 0 0 0 1792 1851  .................................. انگ ا

 50 64 0 14653 15313  ............................ بیله س ار

 85 16 0 18672 19647  ........................... پارس آباد

 0 0 0 953 964  ................................ خل ال

 0 0 0 1070 1073  ............................... سوعین

 0 16 0 1784 1896  .....................................ک ثو

 0 0 0 3264 3297  .................................. گومی

 1 16 0 5084 5263  ...................... مهو مشکین

 16 50 0 4852 5156  ................................... ن ین

 16 0 0 1389 1418  ....................................... نیو
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 )تن(        (دنباله) (1)مقدار ان اع ک د می یایی ت زی  مده -3-2

 سایو میکوو ال نت کلوور پتاسیم   س لااا پتاسیم س پوفسااا تویپل مهوستان سال و

1380 ...................................  20896 1047 98 2131 2985 

1385 ...................................  24372 3457 0 831 13454 

1390 ...................................  20293 3613 0 4399 0 

1395 ...................................  5652 178 717 895 0 

1396 ...................................  6482 191 749 902 0 

1397 ...................................  8915 1549 0 0 110 

1398 ...................................  10595 2216 0 0 0 

1399 .................................  2162 552 0 0 0 

 0 0 0 205 443  ................................... اردبیل

 0 0 0 3 28  ............................... اص ندوز

 0 0 0 0 59  .................................... انگ ا

 0 0 0 2 544  .............................. بیله س ار

 0 0 0 81 793  ............................. پارس آباد

 0 0 0 4 7  .................................. خل ال

   0 0 1 2  ................................. سوعین
 0 0 0 16 80  .......................................ک ثو

 0 0 0 0 33  .................................... گومی

 0 0 0 77 85  ........................ مهو مشکین

 0 0 0 163 75  ..................................... ن ین

   0 0 0 13  ......................................... نیو
(: با ت جه به بونامه های بهزراعی و ت صیه های کارمناسان و قی ت پایین ک د اوره در مقایسه با سایو ک دها ، مصوف ک د اوره 1

 افزایشی ب ده است . دلیل کاهه مصوف سایو ک دها افزایه قی ت آنها ب ده است 1399در سال 

  .موکت سهامی خدماا ف ایتی کشاورزی استان -اردبیل.سازمان جهاد کشاورزی استان  -مأخذ
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 )کیل گوف( مقدار ان اع س  ف فووخته مده -4-2

 سایو م ش که کنه که قارچ که عل  که فشوه که ج   سال

1380 ..................  340480 158495 78642 78642 18828 5873 97260 

1385 ..................  493320 143205 242824 81741 25550 0 25000 

1390 ..................  380460 100201 215450 52399 12410 000 000 

1395 ..................  72779 45992 20327 6460 0 0 0 

1396 ..................  53234 30010 11220 12004 0 0 0 

1397 ..................  1011392 314683 388793 284707 22087 1122 1069 

1398(1) ..............  000 000 000 000 000 000 000 

1399 .................  000 000 000 000 000 000 000 
 به ب ه خص صی واگذار مده است و دیگو در ف زه اختیاراا خدماا ف ایتی ن ی بامد.فووش سم  1398از سال ( 1

 .سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل -مأخذ
 
 

 )هکتار( کاری بو فس  ن ع مالکیت                                                                         مسافت جنگل -5-2

   .لیاستان اردب یزداریاداره کل مناب  طبیعی و آب  -مأخذ

 یخص ص دولتی ج   سال 

1380 ..................................................  12 12 0 

1385 ..................................................  34 34 0 

1390 ..................................................  15 15 0 

1395 ..................................................  32 32 0 

1396 ..................................................  99 99 0 

1397 ..................................................  87 87 0 

1398 ..................................................  110 110 0 

1399 ...............................................  99 99 0 
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 (اصلههزار  –)هکتار                                                                 آن ت لید و نهالستان مسافت -6-2

   استان اردبیل. و آب یزداری اداره کل مناب  طبیعی -مأخذ

 سال  و مهوستان 

 دیت ل مسافت

 یخص ص یدولت ج   یخص ص یدولت ج  

1380 ..................................................  50 50 0 112000 112000 0 

1385 ..................................................  50 50 0 271000 271000 0 

1390 ..................................................  50 50 0 196000 196000 0 

1395 ..................................................  50 50 0 238000 238000 0 

1396 ..................................................  50 50 0 1800000 1800000 0 

1397 ..................................................  50 50 0 2576000 2576000 0 

1398 ..................................................  50 50 0 2576000 2576000 0 

1399 ...............................................  50 50 0 3308400 3308400   
 0 0 0 0 2 2  ................................................. اردبیل

 0 0 0 0 0 0  ............................................. اص ندوز

 0 0 0 0 0 0  .................................................. انگ ا

 0 0 0 0 0 0  .............................................بیله س ار

 0 3256400 3256400   43 43  ........................................... پارس آباد

 0 2000 2000   3 3  ................................................ خل ال

 0 0 0 0 0 0  ................................................ سوعین

 0 0 0 0 0 0  ..................................................... ک ثو

 0 0 0 0 0 0  ................................................... یگوم

 0 0 0 0 0 0  ...................................... مهو مشکین

 0 50000 50000 0 2 2  .................................................... ن ین

 0 0 0 0 0 0  ........................................................ نیو
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 (هکتار) 1399:  مسافت جنگل ها، موات  و پدیده های بیابانی -7-2

 .و آب یزداری استان اردبیل اداره کل مناب  طبیعی -مأخذ

 
 
 (هکتار-فقوه) موات  وها  م ارد و مسافت آته س زی درجنگل -8-2

   استان اردبیل. و آب یزداری اداره کل مناب  طبیعی -مأخذ

 مسافت موح

 69300  ................................................................... جنگل    

 902400  ..................................................................... موت     
 265000  ............................................................................... خ ب

 415000  ........................................................................... مت سط

 222400  ................................................................................. فقیو

 0  .................................................................... بیابان    

 سال
 مسافت م رد فوی  د آته س زیرم ا

 موات  جنگل ها ج   موات  جنگل ها ج  

1380 ............................  14 3 11 90 10 80 

1385 ............................  22 4 18 110 20 90 

1390 ............................  27 5 22 219 10 209 

1395 ............................  57 7 50 1725 47 1678 

1396 ............................  15 3 12 107 4 103 

1397 ............................  9 1 8 2/53 1 2/52 

1398 ............................  5 0 5 34 0 34 

1399 ..........................  11 2 9 24 2 22 
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 )متو مکع ( میزان ت لید فوآورده های چ بی از جنگل ها -9-2

 .ستیمهوستانها قابل افصا ن یآمار بوا یعیطب  اتهار کارمناس مناب  طب( 1
  استان اردبیل.و آب یزداری اداره کل مناب  طبیعی  -مأخذ

 (1)سال و مهوستان

چ ب های   گوده بینه
ال اری و 
 تواورس

 تیوی، ت نلی،
 رده و 
 کاتین

 لزغا هیزف
 غیوروکشی روکشی ج    (کیل گوف)

1380 ...................  0 0 0 800 0 50 3000 

1385 ...................  0 0 0 1000 0 50 5000 

1390 ...................  0 0 0 1133 0 87 6795 

1395 ...................  0 0 0 3466 0 30 11000 

1396 ...................  8 8 0 5470 0 26 27170 

1397 ...................  123 0 123 1986 0 29907 14947 

1398 ...................  0 0 0 1807 0 7/633 19480 

1399 ..................  12 12 0 1500 0 70 45500 

 000 000 000 000 000 000 000  ................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000  ............... اص ندوز

 000 000 000 000 000 000 000  .................... انگ ا

 000 000 000 000 000 000 000  .............. بیله س ار

 000 000 000 000 000 000 000  ............. پارس آباد

 000 000 000 000 000 000 000  .................. خل ال

 000 000 000 000 000 000 000  ..................سوعین

 000 000 000 000 000 000 000  ....................... ک ثو

 000 000 000 000 000 000 000  .................... گومی

 000 000 000 000 000 000 000  ........ مهو مشکین

 000 000 000 000 000 000 000  ..................... ن ین

 000 000 000 000 000 000 000  ..........................نیو
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 )هکتار( انهاف مده در زمینه فااتت آب یزها (1) فعالیت های -10-2

 اعتبار ب ده است.  یت ص کاهه لیبه دل تیفعال کاهه (1
 استان اردبیل. و آب یزداری اداره کل مناب  طبیعی -مأخذ
 

 
  

  ج   کل طوح استانی طوح ملی سال 

1380 ......................................  2160 13610 15770 

1385 ......................................  9492 7037 16529 

1390 ......................................  1381 5354 6735 

1395 ......................................  2388 2075 4463 

1396 ......................................  4968 1167 6135 

1397 ......................................  9235 366 9601 

1398 ......................................  22887 0 22887 

1399 .................................... 12588 0 12588 
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 اهم فعالیت های انهاف مده در زمینه موت  داری و اص ح موات  -11-2

 سال
ت لید نهال ب ته کاری و 

 )هکتار(
کپه کاری و کشت مستقیم 

 )هکتار (
 ک دپامی موات  

 )هکتار(
1380 ......................................  0 750 1740 
1385 ......................................  0 1123 3075 
1390 ......................................  0 280 340 
1395 ......................................  0 98 0 
1396 ......................................  0 46 0 
1397 ......................................  0 886 0 
1398 ......................................  0 460 0 
1399 .................................... 0 2270 0 

 
 

 سال
ذخیوه نزو ا آس انی 

 )هکتار(
 افدا  آبش  ر 
 )دستگاه(

 فاو چاه مالداری 
 )فلقه(

1380 ......................................  700 16 0 
1385 ......................................  698 0 0 
1390 ......................................  105 0 0 
1395 ......................................  40 23 0 
1396 ......................................  0 0 0 
1397 ......................................  69 8 0 
1398 ......................................  57 126 0 
1399 .................................... 20 0 0 

 
 

 سال
 نص  تل به بادی

 )عدد( 
زارهای کم بازده  تبدیل دیم

 به موات  )هکتار(
م یزی و تنسی  موت  

 )هکتار(
1380 ......................................  0 1433 49500 
1385 ......................................  0 1118 59440 
1390 ......................................  0 300 62300 
1395 ......................................  0 74 11325 
1396 ......................................  0 93 8768 
1397 ......................................  0 69 3000 
1398 ......................................  0 1106 6582 
1399 .................................... 0 498 11357 
  .استان اردبیل و آب یزداری اداره کل مناب  طبیعی -مأخذ
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 ن زداییبابیاهای روان و  فعالیت های انهاف مده در زمینه تثبیت من -12-2

 سال
 افدا  خزانه

 )هکتار( 
ت لید نهال گلدانی 

 )اصله(
 نهال کاری

 )هکتار( 
بذرپامی و بذرکاری 

 )هکتار(

1380 ..........................  0 0 0 0 

1385 ..........................  0 0 0 0 

1390 ..........................  0 0 0 0 

1395 ..........................  0 0 0 0 

1396 ..........................  0 0 0 0 

1397 ..........................  0 0 0 0 

1398 ..........................  0 0 0 0 

1399 ........................  0 0 0 0 

 

 سال
ج   آوری و تهیه بذر 

 )کیل گوف(
 مالچپامی 
 )هکتار(

افدا  بادمکن 
 )کیل متو(

 فااتت و قو 
 )هکتار(

1380 ............................  0 0 0 0 

1385 ............................  0 0 0 0 

1390 ............................  0 0 0 0 

1395 ............................  0 0 0 0 

1396 ............................  0 0 0 0 

1397 ............................  0 0 0 0 

1398 ............................  0 0 0 0 

1399 ..........................  0 0 0 0 

 استان اردبیل و آب یزداری اداره کل مناب  طبیعی -مأخذ
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 انشعاب فاض ب مهوی پ مه -13-2

 مهوستان

1390(1) 1395(1) 1396(1) 
مهوهای 

تحت پ مه 
سیساا أت

 آب موب

مهوهای 
دارای 
انشعاب 
 فاض ب

مهوهای 
تحت پ مه 

سیساا أت
 آب موب

مهوهای 
دارای 
انشعاب 
 فاض ب

مهوهای 
تحت پ مه 

سیساا أت
 آب موب

مهوهای 
دارای 
انشعاب 
 فاض ب

 9 26 9 26 7 23  .............. استان کل   

 1 2 1 2 1 2  ......................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ..................... اص ندوز
 000 000 000 000 000 000  .......................... انگ ا

 1 2 1 2 1 2  .................... بیله س ار

 1 4 1 4 1 3  ................... پارس آباد

 1 3 1 3 1 3  ........................ خل ال

 1 1 1 1 0 1  ....................... سوعین

 1 1 1 1 1 1  .............................ک ثو

 1 2 1 2 1 2  .......................... گومی

 1 6 1 6 1 4  .............. مهو مشکین

 1 3 1 3 0 3  ........................... ن ین

 0 2 0 2 0 2  ............................... نیو

 

 مهوستان

1397(1) 1398 1399 
مهوهای 

تحت پ مه 
سیساا أت

 آب موب

مهوهای 
دارای 
انشعاب 
 فاض ب

مهوهای 
تحت پ مه 

سیساا أت
 آب موب

مهوهای 
دارای 
انشعاب 
 فاض ب

مهوهای 
تحت پ مه 

سیساا أت
 آب موب

مهوهای 
دارای 
انشعاب 
 فاض ب

 9 26 9 26 9 26  .............. استان کل   

 1 2 1 2 1 2  ......................... اردبیل

 0 1 0 1 000 000  ..................... اص ندوز
 0 1 000 000 000 000  .......................... انگ ا

 1 2 1 2 1 2  .................... بیله س ار

 1 3 1 3 1 4  ................... پارس آباد

 1 3 1 3 1 3  ........................ خل ال

 1 1 1 1 1 1  ....................... سوعین

 1 1 1 1 1 1  .............................ک ثو

 1 1 1 2 1 2  .......................... گومی

 1 6 1 6 1 6  .............. مهو مشکین

 1 3 1 3 1 3  ........................... ن ین

 0 2 0 2 0 2  ............................... نیو

 ( به علت عدف امکان تاکیك اط عاا موب ب به اص ندوز و انگ ا در مهوستان های پارس آباد و گومی منم ر مده است.1
 .اردبیل موکت آب و فاض ب استان -مأخذ 
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 تعداد تصایه خانه های فاض ب -14-2

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 مهوستان

 6 6 6 4 4 3 3  ................ استان کل   

 1 1 1 1 1 1 1  ......................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000  ................. (1)اص ندوز

 000 000 000 000 000 000 000  ...................... (1)انگ ا

 1 1 1 0 0 0 0  .................... بیله س ار

 0 0 0 0 0 0 0  ................... پارس آباد

 1 1 1 1 1 1 1  ........................ خل ال

 1 1 1 0 0 0 0  ....................... سوعین

 0 0 0 0 0 0 0  .............................ک ثو

 1 1 1 1 1 1 1  .......................... گومی

 1 1 1 1 1 0 0  .............. مهو مشکین

 0 0 0 0 0 0 0  ........................... ن ین

 0 0 0 0 0 0 0  ............................... نیو

 ( به علت عدف امکان تاکیك اط عاا موب ب به اص ندوز و انگ ا در مهوستان های پارس آباد و گومی منم ر مده است.1
   .استان اردبیل موکت آب و فاض ب -مأخذ 
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 تعداد مشتوکان فاض ب مهوی -15-2

 مهوستان
1390 1395 1396 

تعداد 
کل 

 مشتوکان
مشتوکان 
 خانگی

تعداد کل 
تعداد کل  مشتوکان خانگی مشتوکان

 مشتوکان
مشتوکان 
 خانگی

 156525 171132 144926 160084 79495 85293  .......... استان کل   

 94861 102815 87268 95832 43300 45758  ..................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ............. (1)اص ندوز
 000 000 000 000 000 000  .................. (1)انگ ا

 4528 5200 4206 4827 1822 1971  ................ بیله س ار

 29635 32761 28069 31481 20920 23039  ............... پارس آباد

 11012 12015 10303 11303 6496 6944  .................... خل ال

 545 707 40 56 0 0  ................... سوعین

 1515 1925 1459 1816 1066 1274  .........................ک ثو

 5974 6429 5570 5966 3430 3653  ...................... گومی

 7873 8683 7444 8229 2461 2654  .......... مهو مشکین

 582 597 567 574 0 0  ....................... ن ین

 0 0 0 0 0 0  ........................... نیو

 

 مهوستان
1397 1398 1399 

تعداد کل 
 مشتوکان

مشتوکان 
 خانگی

تعداد کل 
 مشتوکان

مشتوکان 
 خانگی

تعداد کل 
 مشتوکان

مشتوکان 
 خانگی

 187436 211668 178346 199327 166617 183640  ......... استان کل   
 113410 124131 107977 118057 101393 110074  .................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ............ (1)اص ندوز
 000 000 000 000 000 000  ................. (1)انگ ا

 5385 6493 5113 6128 4786 5726  ............... بیله س ار
 33400 37165 32190 35766 30414 33705  .............. پارس آباد
 12750 14209 12162 13510 11453 12675  ................... خل ال
 2426 6970 2120 4905 1383 2331  .................. سوعین
 1740 2219 1681 2140 1629 2055  ........................ک ثو
 7141 7902 6822 7385 6447 6977  ..................... گومی
 10642 11912 9749 10784 8595 9452  ......... مهو مشکین
 542 667 532 652 517 645  ...................... ن ین
 0 0 0 0 0 0  .......................... نیو
 اص ندوز و انگ ا در مهوستان های پارس آباد و گومی منم ر مده است.( به علت عدف امکان تاکیك اط عاا موب ب به 1

  .استان اردبیل موکت آب و فاض ب -مأخذ 
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 )درصد(   ج عیت تحت پ مه خدماا ج   آوری و دف  بهدامتی فاض ب مهوی  -16-2

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 مهوستان
 56 55 53 51 49 37 21  ................ استان کل   

 56 55 53 50 48 32 12  ............................ اردبیل
 000 000 000 000 000 000 000  .................... (1)اص ندوز
 000 000 000 000 000 000 000  ......................... (1)انگ ا

 64 62 60 55 53 30 25  ....................... بیله س ار
 87 81 80 80 79 84 72  ...................... پارس آباد
 64 64 64 66 64 49 29  ........................... خل ال
 65 58 40 27 2 0 0  .......................... سوعین
 60 59 61 61 61 54 52  ................................ک ثو
 62 59 58 54 52 42 21  ............................. گومی
 32 30 27 27 27 13 7  ................. مهو مشکین
 5 5 6 6 6 0 0  .............................. ن ین
 0 0 0 0 0 0 0  .................................. نیو
 ( به علت عدف امکان تاکیك اط عاا موب ب به اص ندوز و انگ ا در مهوستان های پارس آباد و گومی منم ر مده است.1

 استان اردبیل. موکت آب و فاض ب -مأخذ 
 

 

 )متو مکع  در روز(                یمهو نقاب درمت سط فهم فاض ب ج   آوری مده  -17-2

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 مهوستان

 82514 79035 72158 69693 97418 48644 16344  ................. استان کل  
 42071 42071 38256 36832 62740 21816 5060  ......................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000  ................. (1)اص ندوز
 000 000 000 000 000 000 000  ...................... (1)انگ ا

 3500 2737 2619 2374 2474 2265 388  .................... بیله س ار
 16485 16485 16011 16078 11346 11217 7881  ................... پارس آباد
 8849 6133 5687 5823 7299 7096 1328  ........................ خل ال
 1855 1855 819 103 0 0 0  ....................... سوعین
 803 803 744 706 550 476 466  .............................ک ثو
 4140 4140 3885 3678 7125 4010 784  .......................... گومی
 4637 4637 3978 3960 5697 1764 437  .............. مهو مشکین
 174 174 159 139 187 0 0  ........................... ن ین
 0 0 0 0 0 0 0  ............................... نیو
 ( به علت عدف امکان تاکیك اط عاا موب ب به اص ندوز و انگ ا در مهوستان های پارس آباد و گومی منم ر مده است.1

 .استان اردبیل موکت آب و فاض ب -مأخذ 
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   یمهو  آب و فاض ب ی تحت پ مه موکتاب مهوقآوری و تعداد انشعاب فاض ب در نط ل مبکه ج   - 18-2

 فقوه( -)کیل متو           
 تعداد انشعاب میلی تو و بیشتو 200ط ل مبکه ج   آوری با قطو سال و مهو

1380 ......................................................  158 12655 

1385 ......................................................  757 35295 

1390 ......................................................  933 85293 

1395 ......................................................  1163 160084 

1396.......................................................  1196 171132 

1397 ......................................................  1295 183640 

1398 ......................................................  1390 199327 
1399 ...................................................  1426 211668 

 0 0  ................................................. آبی بیگل 
 0 0  ......................................................... آرالل 
 0 0  ......................................................... آلنی

 124131 678  ...................................................... اردبیل
 0 0   ............................................... اردی  سی
 0 0  ................................................ اس ف آباد
 0 0  .................................................. اص ندوز
 6493 85  ................................................. بیله س ار
 37165 209  ................................................ پارس آباد

 0 0  ....................................... تازه کند انگ ا
 0 0  ..................................................... ث وین 

 0 0  .................................................جعاو آباد
 14209 112  ..................................................... خل ال
 0 0  .........................................................رضی
 0 0  .......................................................... زهوا

 6970 56  ..................................................... سوعین
 0 0  ..................................................... عنبوان
 0 0  ................................................... ف و آباد
 0 0  ........................................................قصابه
 0 0  .......................................................... کل ر

 0 0  .................................................... ک رائیم
 7902 91  ....................................................... گومی
 2219 32  ....................................................... گی ی
 0 0  ......................................................  هوود
 0 0  ....................................................... موادل 
 11912 115  ........................................... مهو مشکین
 0 0  ..................................................... مغانسو
 667 10  ........................................................ ن ین
 0 38  ............................................................ نیو

 0 0  ................................................. هشتهین
 0 0  ........................................................... هیو
  اردبیل. استان فاض ب و آب موکت - ماخذ
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 مقدمه

 و جمعیت تعداد شامل فصل، این آماری اطالعات
 سرشییماری آخییرین براسییا  آن هییای ویژگیی 
 منتخی  اقیال  مقایسه و 1395 سال در جمعیت
 نیی  و شید  انجیا  هیای سرشماری در جمعیت 
 طیال  و ازدواج فیتت، والدت، حیات  وقایع تعداد
 هریک در آمار تتلید سابقه به زیر در که باشد م 
 .شتد م  اشار  شد ، یاد های زمینه از

 بیرای ای پراکنید  هیای تیال  قاجاریه زمان در
 صترت به اغل  که گرفت انجا  جمعیت شمار 
 .است درآمد  اجرا به متردی

 منظتر به کشتر احتال ثبت ادار  ،1297 سال در
 اطالعات ثبت با. شد تاسیس چهارگانه وقایع ثبت

 تتسی  طیال  و ازدواج ، فتت والدت، به  مربتط
 و کشیتر جمعییت از اطالع ضرورت مذکتر، ادار 
 ایین آوری جمیع بیه متظی  که سازمان  تعیین

 .گرفت قرار تتجه مترد باشد، اطالعات

 قیییانتن اولیییین ،1318 سیییال میییا  خیییرداد در
. رسید مل  شترای مجلس تصتی  به سرشمیاری

 دهی  از جمعیت سرشماری ،قانتن این اجرای در
 در و تهییران شییهر در سییال همییان مییا  اسییدند
 بیه کشیتر شیهر 33 در 1320 و 1319 هایسال
 وقایع علت به آن ادامه ول  درآمد، اجرا به تدریج
 میا  اسیدند در. افتیاد تعتیی  بیه 1320 شهریتر
 شد تشكیل عمتم  آمار همكاری سازمان ،1331

 و آمیییار قیییانتن 1332 سیییال فیییروردین در و
 ادار  ،سیال ایین در. رسیید تصتی  به سرشماری

 احیتال ثبیت و آمار کل ادار  از سرشماری و آمار
 عمییتم  آمیار همكیاری سیازمان بیه و شید جیدا

 سیازمان  بیار اولین برای ،ترتی  این به و پیتست
. شید آمیار آوریجمیع به متظ  انحصاری طتربه

 کشیییتر وزارت بییه 1334 سییال در سییازمان اییین
 "عمیتم  آمیار کل ادار " به آن نا  و شد وابسته
 اولییین ،1335 سییال در سیی س و یافییت تغییییر

 بیه کشیتر کیل در را جمعیت عمتم  سرشماری
 .درآورد اجرا

 اجییرای و عمییتم  آمییار کییل ادار  تأسیییس بییا
 ،1335 سیییال در کشیییتر عمیییتم  سرشیییماری

 و شید جدییدی مرحلیه وارد آمیاری هایفعالیت
 هایزمینیه در آماری گتناگتن هایطرح سالههمه

 اجییرا مرحلییه بییه اقتصییادی -اجتمییاع  مختلیی 
 ری یبرنامیه هایدسیتاا  روزافی ون نییاز. درآمید
 همكیاری ضیرورت و اطالعیات و آمیار بیه کشیتر
 دسیتاا  با آمار تتلیدکنند  اصل  سازمان ن دیک
 ادار  ،1344 سیال در تیا شد متج  ری ی،برنامه
 نیا  بیا و جیدا کشیتر وزارت از عمیتم  آمار کل
و بتدجیه  برنامیه سیازمان بیه "اییران آمار مرک "

 .شتد وابسته

 سرشییماری ،اقییدا  اولییین عنییتان بییه مرکیی  اییین
 آبیان در قیانتن طبی  را مسكن و ندت  عمتم 

 بیه بنیا .درآورد اجیرا مرحلیه بیه 1345 سال ما 
 سیال در ایران آمار مرک  تأسیس قانتن ،ضرورت
 فعل  قانتن و گرفت قرار نظر تجدید مترد 1353
 .رسید تصتی  به مرک  این
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 اعمیال و اییران آمیار مرک  جدید قانتن تصتی  با
 ایییین ،آن سازمیییان  سییاختار در نظییر تجیدیییید
 سرشیماری دومیین 1355 سیال آبان در میرکی 
 انجییا  بییه را کشیییتر مسییكن و ندییت  عمییتم 
 .رسانید

 عمییتم  سیرشمیییاری اولیییین ،1365 سییال در
 اییران اسالم  جمهتری نظا  در مسكین و ندت 
 و اطالعیات ،آن نتیایج کیه درآمید اجرا مرحله به

 هایری یبرنامییه انجییا  بییرای را الز  آمارهییای
 .آورد فراه  کشتر اقتصادی ی اجتماع  تتسعه

 طی  کشیتر جمعییت انتظیار قابیل غییر اف ایش
 رونید از آگیاه  که 1365 لغایت 1355 هایسال

 مییترد را 1355 سییال از پییس جمعیییت تغییییرات
 هایجای جابیه وجیتد نیی  و دادمی  قیرار تأکید
 کییه تحمیلیی  جنیی  از ناشیی  ،جمعیییت عمیید 

 عمتم  سرشماری از حاصل آماری هایچارچتب
 دسیییتخت  را 1365 سیییال مسیییكن و ندیییت 
 بیتد، کرد  اغماض ابلقغیر و ب رگ هایدگرگتن 
 آمار مرک  ،آن تبع به و کشتر ری یبرنامه سیست 
 از ترکتتیا  زمیان  در کیه داشیت آن بیر را ایران
 شماری تما  یک انجا  به ،ساله د  متداول فاصله
 آمیارگیری طیرح" عنتان تحت کشتر جمعیت از

 بیرای و کنید اقیدا  "1370 سال جمعیت جاری
 ییک با را جمعیت سرشماری کشتر، در بار اولین

 ،1375 سیال در. سیازد همرا  اینمتنه آمارگیری
 بیه مسیكن و ندیت  عمتم  سرشماری پنجمین
 مینتشیه ،1395 سرشماری. درآمید اجرا مرحله

 اسیت کشیتر مسیكن و ندت  عمتم  سرشماری
 اجیرا بیه کشیتر سراسر در 1395 ما  آبان در که

 . درآمد

برای اولین بار در طتل  1395در سرشماری سال 
تاریخ سرشماری کشتر به صیترت اینترنتی  و بیا 

شد. ایین سرشیماری در دو  استداد  از تبلت اجرا
مرحلیه ثبیت نییا  اینترنتی  مشخصیات ندییت  و 
مسكن خانتارها تتس  یكی  از اعایای خیانتار و 

اجرا  مصاحبه حاتری با مراجعه مامتر آمارگیر به
درآمد. نتایج این سرشماری مناسبترین اب ار برای 

اقتصیادی  -برنامه ریی ی هیای تتسیعه اجتمیاع 
 کشتر م  باشد.

 سرشیماری نتیایج براسیا  فصیل ایین آمارهیای
 بیا همیرا  1395 سیال مسیكن و ندیت  عمتم 
 و قبلییی  هایسرشیییماری نتیییایج از ایخالصیییه
 ارائییه 1370 سییال جمعیییت جییاری آمییارگیری

 حییات  وقیایع بیه مربیتط آمار همچنین. شتدم 
 تیییتس  کیییه طیییال  و ازدواج فییتت، والدت،
 در نیی ، شیتدم  ثبیت کشتر احتال ثبت سازمان
 .است شد  ارائه فصل این
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 مداهی  و تعاری 

 همه اعاای (:سرشماری مترد جامعه) جمعییت
ای و ، مؤسسییهسیاکییین معمیییتل  خیانیییتارهای

گروهیی  کییه اقامتاییا  معمییتل  آنییان در زمییان 
سرشییماری در اسییتان قییرار دارد و نییی  اعاییای 
تمییام  خانتارهییای معمییتل  غیرسییاکن اسییتان، 

دهنیید. جامعییه مییترد سرشییماری را تشییكیل م 
های های سیاس  و سدارتخانهایرانیان عات هیئت

در خارج از کشتر و افراد خانتار آنیان، جی و  ایران
 آیند. جمعیت استان به حساب م 

خانتار از چند ندر تشكیل م  شتد کیه بیا  :خانتار
ه  در یک اقامتاا  زندگ  م  کنند، بیا یكیدیار 
همخرج هستند و معمتالً با ه  غیذا می  خترنید. 

خیانتار  ،فردی که به تنهای  زندگ  م  کند نیی 
 . تلق  م  شتد

خانتار با تعری  فت ، اکثیر افیراد  :معمتل  خانتار
یین کشتر را در برم  گیرد و بیه همیین دلییل، ا

   نامیییید  "خیییانتار معمیییتل "گتنیییه خانتارهیییا 
 م  شتند.

 در اقامتایا  کیه خیانتاری :ساکن معمتل  خانتار
 های محل سیكتنت سیاخته شید  از)مكیان ثابت

مصالح سخت و نی  چادر ثابت، آلتنک، ک یر و ...( 
 نامیید  "سیاکن خیانتار معمیتل "دارد،  سكتنت

 شتد.م 

 در زمان کهخییانتاری :ساکن غییر معمتل  خانتار
نییدارد  سییكتنت ثییابت  در اقامتاییا  سرشییماری

 شتد. اینم  نامید  "ساکن غیر خانتار معمیتل "
 گیرد:بر م  زیر را در گرو  سه از خانتارها دسته

در  سیرشمییییاری در زمییان کییه خانتارهییای  - 1
و شییهرها  برنیید و یییا در خییارجسیییر م به کییت 
 کنند.م  در سرپنا  قابل حمل زندگ  هاآبادی

زنییدگ   ثییابت  در محییل کییه خانتارهییای  -2
خیتد را  زنیدگ  محیل طتر مداو  کنند و بهنم 

 ها.دهند، مانند کتل تغییر م 

ندارنید  مشخص  زندگ  محل که خانتارهای  -3
 هیاها، زییر پلها، خرابهمعمتالً  در پارك هاو ش 

 کنند.م  و... بیتتته

مجمتعیه افرادی که بیه دلییل  :ایمؤسسه خانتار
های مشتییرك با ه  در داشتن هیدف ییا ویژگ 
نیید و آن میییؤسسه کنیک مؤسسه زندگ  میی 

بنا بر مجتز یا براسا  مقررات و ضیتاب  معینی  
مسؤولیت من ل دادن )ارائه محل سكتنت همیرا  
با خدمات و تسهیالت( به آنیان را بیر عهید  دارد 

های شییتد، نمتنییهای نامییید  م خییانتار مؤسسییه
 ای عبارتند از:مشخص  از خانتارهای مؤسسه

و انتظیییام ، های نظیییام  و پاسیییاا  هیییاپادگان
های دانشجتی  که تحت مدیریت یكی  از ختاباا 

هیییای شیییتد بجییی  ختاباا ادار  م ها دانشیییاا 
 های روان  و ... . متأهلین، آسایشاا 

تما  یا اغلی   که مجمتعه افرادی :گروه  خانتار
دارا بتدن شیرای  خیا) )بیه طیتر  دلیل آنان به

اقامتاا  مشیترک   مشترك( عمد  داشتن ویژگ 
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انید و بیه طیتر را برای سكتنت ختد انتخاب کرد 
مشییترك امییتر زنییدگ  در آن اقامتاییا  را ادار  

 شتد.کنند خانتار گروه  نامید  م م 

از  منظتر از شیهر، هیر ییک (:شهری نقطه) شهر
 نقاط جغرافیای  است که دارای شهرداری باشد. 

، تمییام  1365های قبییل از سییال در سرشییماری
)بدون در نظیر گیرفتن تعیداد ها مراک  شهرستان

هیا ها( و نقاط  که تعداد جمعییت آنجمعیت آن
 تر بیتد در متقع سرشماری، پنج ه ار ندر و بیش

 . شهر به حساب آمد  است

رجتع کنید به تعیاری  و  (:روستای  نقطه) آبادی
  "سرزمین و آب و هتا -1فصل "مداهی  

منظتر از جمعیت  :شهری نقاط در ساکن جمعیت
های ساکن در نقاط شهری در هر یک از محیدود 

شهرستان، استان یا کشتر، جمعیت تمام   بخش،
شهرهای  است که در همان محدود  قیرار دارد و 
جمعیت هر شهر، عبارت اسیت از مجمیتع تعیداد 
اعایییای همییه خانیتارهیییای معمیییتل  ساکییین، 

آنیان  ای و گروه  که اقامتایا  معمیتل میؤسسه
 در زمان سرشماری در آن شهر واقع است.

منظییتر از  :روسییتای  نقییاط در سییاکن جمعیییت
جمعیت ساکن در نقاط روسیتای  در هیر ییک از 

های دهستان، بخش، شهرسیتان، اسیتان محدود 
های  است کیه در یا کشتر، جمعیت تمام  آبادی

همان محدود  قیرار دارد و جمعییت هیر آبیادی، 
تع تعییداد اعاییای همییه عبییارت اسییت از مجمیی

ای و گروهی  خانتارهای معمتل  ساکن، مؤسسیه
که اقامتاا  معمتل  آنان در زمان سرشمییاری در 

 آن آبادی واقع است. 

منظتر از جمعیت غیر ساکن  :ساکن غیر جمعیت
در هر یک از محدود  های شهرستان، اسیتان ییا 
کشتر، جمعیت تمام  خانتارهیای معمیتل  غییر 

در همیان محیدود  سرشیماری ساکن  است کیه 
 اند. شد 

 کییه از خییانییتار است عاتی :خانتار سرپرست
شنییاسند. سایر اعاا او را بییه اییین عنییتان م 

الز  به ذکیر اسیت، سرپرسیت خیانتار عایتی از 
خانیتار اسیت که معمتالً  مسئتلیت تیأمین تمیا  

هیییای خانیییتار ای از هی ینهیییا بخیش عمیید 
گیری در میییترد نحییییت  هیی ینیییه یییییا تصییمی 

 مدهای خانتار را بر عهد  دارد. آکردن در

ترین عاییت خانییتار سرپرست خانتار ل وماً مسین
تتانیید زن یییا مییرد باشیید و معمییتالً نیسییت و م 

تر از د  سال سن دارد، بدیه  اسیت کیه در بیش
عایت خیانتار، سرپرسیت  خانتار ییک ندیر ، تنهیا

 شتد. ستب م خانتار مح

همسر،  :خانتار سرپرست کی درجه شاوندانیخت
فرزنیید، پییدر، مییادر و خییتاهر سرپرسییت خییانتار، 

 شد  اند.   ختیشاوندان درجه یک وی محستب 

کسی  اسیت کیه  :همسیر فیتت اثر بر همسر ب 
همسر وی فتت شد  و تیا زمیان پرسیش مجیدداً 

 ازدواج نكرد  است.
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کسی  اسیت کیه بیر اثیر  :طال  اثر بر همسر ب 
طال  ب  همسر شد  و تا زمیان پرسیش مجیدداً 

 ازدواج نكرد  است.

کسی  اسیت کیه تیا زمیان  :نكیرد  ازدواج هرگ 
 پرسش ازدواج نكرد  است.

 یاعایییا از دسیییته آن :شییید  وارد مهیییاجران
 یامتسسیه و  گروه ، ساکن  معمتل یخانتارها

 فاصیله در را خیتد اقامیت محل یآباد ای شهر که
 مهیاجر انید داد  ریییتغ 1395 تیا 1390 یسالها

 .شتند  م شناخته

های کیامل  اسیت منظتر از سن، تعداد سال :سن
 که از زمان تتلد فرد گذشته است. 

 جامعیه افیراد ییک متتسی  سین :سن  میاناین
 .است

را از نظیر  جمعییت اسیت کیه سین  :سن  میانه
 کند. تقسی  مساوی دو گرو  تعداد به

وقیایع حییات   :معتقه و جاری حیات  وقایع ثبت
)تتلد، فتت، ازدواج و طال ( را که در سال وقیتع 
ثبت م  شتد، جاری م  نامند و وقایع  کیه بعید 
 از سییال وقییتع ثبییت شیید  باشیید، معتقییه نامییید 

 م  شتد. 

عبارت اسیت از اعیال  واقعیه والدت  :والدت ثبت
تتس  اعال  کنند  به مامتر ثبت احتال به منظتر 

 تنظی  سند ثبت کل وقایع.

عبارت است از اعال  واقعه فتت تتس   :فتت ثبت
اعال  کنند  به مامتر ثبت احتال به منظتر تنظی  

 سند وفات.
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 اطالعات گ ید 

 سرشماری، نتایج اسا  بر اردبیل استان جمعیت
 برابر 1395 سال ما  آبان مسكن و ندت  عمتم 

 استان جمعیت کل از. است بتد  ندر 1270420
 49 و مردان را( 650255 معادل) درصد 51

 داد  تشكیل زنان را( ندر 620165 معادل) درصد
 در درصد 68 معادل ندر 866034 همچنین. اند
 در درصد 32 معادل ندر 404236 و شهری نقاط
 به درصد 01/0 معادل ندر 150 و روستای  نقاط
 ذکر به الز . اند داشته سكتنت غیرساکن صترت
 نسبت استان جمعیت ساالنه رشد متتس  است
 .است بتد  درصد 34/0 ،1390 سال به

 استان جمعیت ساالنه رشد متتس  بیشترین
 اعمال که با بتد  1355-1365 دهه به مربتط
 های سال فاصله در دولت های سیاست
 آن از پس و یافت کاهش 2 به 1370-1365
 کاهش حال در جمعیت رشد آهن  همچنان

 . است رسید  34/0 به 1395 سال در و بتد 

 ل،یشهرستانهای استان، شهرستانهای اردب نیاز ب
، 605992با   یشهر به ترت مشكینپار  آباد، و 
و شهرستان  نیشتریندر ب 149941، و 177601

، و 20864، 18200و کتثر با  ر،ین ن،یسرع یها
 انیرا در م تیجمع نیندر کمتر 22127

 شهرستانهای استان به ختد اختصا) داد  اند .

سرشماری  جی، بر اسا  نتا1395سال  در
 انی، در م1395ندت  و مسكن سال   عمتم
پنج ساله استان، گرو    گرو  های سن تیجمع

درصد  1/10ساله با  30-34ساله و  25-29  سن
 استان را دارا بتد  اند. تیسه  از جمع نیشتریب

 گرو استان برحس   تیطبقه بندی جمع در
، به 1395در سرشماری سال   های عمد  سن

ساله با  25-64  با رد  سن میانساالن  یترت
درصد و جتانان با رد   5/54ندر معادل  692154

 5/15ندر معادل  196509ساله با  15-24  سن
 بتد را در استان دارا  تیعجم نیشتریدرصد ب

 انساالنیم  اند. الز  به ذکر است که در رد  سن
 29-25  متعل  به گرو  سن تیجمع نیشتریب

 ساله بتد  است.

 مسكن و ندت  عمتم  سرشماری نتایج اسا  بر
 اردبیل استان در خانتار 377423 ،1395 سال

 در 1395 سال در خانتار بعد. اند داشته سكتنت
 در و 4/3 شهری نقاط در ،4/3 معادل استان کل
 جنس  نسبت. است بتد  4/3 روستای  نقاط
 بتد  زن ندر 100 مقابل در مرد ندر 105 استان
 4از بین خانتارهای معمتل ، خانتارهای  .است

 2/89بیشترین سه  را دارند.  %2/30ندر  با 
 8/10درصد خانتارها دارای سرپرست مرد، و 

درصد دارای سرپرست زن هستند. از بین 
درصد  30خانتارهای دارای سرپرست مرد، 

ساله دارند. از بین  39تا  30خانتارها سرپرست 
درصد  6/53زن، خانتارهای دارای سرپرست 

 ساله و بیشتر دارند. 60خانتارها سرپرست 

 56141سال گذشته  5مهاجران وارد شد  ط  
درصد از همان استان محل  56ندر هستند که 
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 33/0درصد از استان های دیار،  43سرشماری، 
درصد از خارج از کشتر و بقیه اظهار نشد  م  

 باشند. 

ا تابعیت جمعیت را افراد ب %8/99، 1395در سال 
ایران  تشكیل م  دادند. از بین افراد با تابعیت 
غیر ایران ، بیشترین جمعیت مربتط به تابعیت 

 م  باشد. %3/47افغانستان  با 

 22/31، میاناین سن  استان 1395در سال 
سال، میاناین  3/30سال، میانة سن  جمعیت 

 سال است. 62/28سن در اولین ازدواج 

 ، شد  ثبت های الدتو تعداد ،1399 سال در
 دختر متالید درصد 46. است بتد  ندر 17248
 فتت واقعه 9486 سال، این در همچنین. اند بتد 
 با ساله و بیشتر 75 سن  گرو . است شد  ثبت
 ساله 5-9 گرو  و فتت آمار بیشترین واقعه 4172

 .اند داشته را آمار کمترین واقعه 30 با

 در شد  ثبت های ازدواج تعداد ،1399 سال در
 شد  ثبت های طال  تعداد و واقعه11063 استان
 مترد از 1654. اند بتد  واقعه 3529 سال، این در

 با های ازدواج به مربتط شد  ثبت های ازدواج
 بیشترین که بتد  سال ب رگتر 15 تا 11 اختالف
 ذکر شایان. است داشته ها ازدواج بین در را سه 
 م  صد  نی  طال  درمترد مسئله همین است
به  شد  ثبت های طال  بیشترین عبارت  به. کند

 که است های  طال  به طال  مربتط 397تعداد 
سال  15 تا 11 سن  اختالف زوجه و زوج آن در

 بین در طال  سه  بیشترین. اند داشته ب رگتر
 ازدواج مدت طتل لحاظ از شد  ثبت های طال 
 سال 9تا  5 بین که بتد  های  ازدواج به متعل 

 .بتد  است مترد 811 و اند انجامید  طتل به
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 جمعیت و متتس  رشد ساالنه -1-3

 )ر  (. آمار ایران. مرک  -مأخذ
 مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -      

 
 های سن  جمعیت برحس  گرو  -2-3

  )ر  (. مرک  آمار ایران. -مأخذ
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -      

 متتس  رشد ساالنه )درصد( جمعیت شرح

 9/2 1033568  ........................................... 1365 آبان

 01/2 1141625  ........................................... 1370مهر 

 46/0 1168011  .......................................... 1375 آبان

 50/0 1228155  .......................................... 1385 آبان

 33/0 1248488  .......................................... 1390 آبان

 35/0 1270420  ........................................ 1395 آبان

 1395 آبان 1390 آبان 1385 آبان 1375 آبان 1370 مهر 1365 آبان سن گرو  
 1270420 1248488 1228155 1168011 1141625 1036202  ........................ جمع   

4-0..............................  195051 178509 130347 93021 102346 108614 

9-5..............................  175267 189691 179608 96210 91295 101142 

14-10 ........................  138883 168894 182882 132736 96396 90481 

19-15 ........................  119792 133916 148539 166449 122029 87791 

24-20 ........................  80178 103214 101539 148691 144772 108718 

29-25 ........................  62701 70442 87930 122651 136896 131503 

34-30 ........................  48643 58176 67193 94882 114031 128312 

39-35 ........................  38458 47021 58103 84933 92979 111435 

44-40 ........................  32828 36289 44028 65269 83202 89892 

49-45 ........................  31568 31005 35096 55022 63922 80684 

54-50 ........................  33740 30435 29188 41475 54415 61565 

59-55 ........................  30288 30084 25961 31774 39938 51236 

64-60 ........................  23501 29198 27232 26393 30064 37527 

69-65 ........................  8362 17816 24368 21686 23777 27530 

74-70 ........................  5239 6920 16622 21003 18878 20631 

79-75 ........................  3649 2826 4588 15425 17009 14744 
 18615 16440 10535 4714 6607 7691  .... سال و بیش تر 80

 0 99 0 73 582 363  .................... نامشخص
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 (1385-1395روند تغییرات جمعیت  استان از لحاظ ترکی  سن  و جنس  در یک دهه ) سرشماری های  -1-3

 3-2مبنا: جدول 

 (1375-1395از لحاظ ترکی  سن  و جنس  در دو دهه ) سرشماری های روند تغییرات جمعیت  استان  -2-3

 3-2مبنا: جدول 
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           1395جمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: آبان  -3-3

 ساکن در نقاط شهری جمع سن

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
 425010 441024 866034 620165 650255 1270420  ............. تمام  سنین

 35766 38467 74233 52000 56614 108614  .................. ساله 4-0

 7104 7625 14729 10260 11216 21476  .......... کمترازیک سال

 7500 8161 15661 10867 12100 22967  ........................ ساله  1

 7161 7699 14860 10463 11365 21828  ........................ ساله  2

 7094 7492 14586 10396 11084 21480  ........................ ساله  3

 6907 7490 14397 10014 10849 20863  ........................ ساله  4

 33258 36124 69382 48550 52592 101142  ................. ساله 5 -9

 6748 7387 14135 9968 10796 20764  ........................ ساله  5

 6827 7313 14140 9928 10604 20532  ........................ ساله  6

 6747 7344 14091 9769 10631 20400  ........................ ساله  7

 6569 7107 13676 9558 10337 19895  ........................ ساله  8

 6367 6973 13340 9327 10224 19551  ........................ ساله  9

 30028 31340 61368 43928 46553 90481  ............. ساله 14-10

 6113 6382 12495 9000 9550 18550  ...................... ساله 10

 5978 6337 12315 8851 9414 18265  ...................... ساله 11

 5978 6339 12317 8680 9345 18025  ...................... ساله 12

 5979 6243 12222 8700 9191 17891  ...................... ساله 13

 5980 6039 12019 8697 9053 17750  ...................... ساله 14

 29658 29999 59657 42837 44954 87791  ...............ساله19-15

 5912 6175 12087 8622 9010 17632  ...................... ساله 15

 5692 5974 11666 8296 8798 17094  ....................... ساله 16

 5952 6064 12016 8510 9101 17611  ...................... ساله 17

 5877 5944 11821 8522 9151 17673  ...................... ساله 18

 6225 5842 12067 8887 8894 17781  ...................... ساله 19
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 (دنباله) 1395جمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: آبان  -3-3

 سن
 ساکنغیر ساکن در نقاط روستای 

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد
 70 80 150 195085 209151 404236  ............. تمام  سنین

 10 7 17 16224 18140 34364  .................. ساله 4-0

 2 4 6 3154 3587 6741  ....... سالیک  از کمتر

 2 1 3 3365 3938 7303  ........................ ساله  1

 1 1 2 3301 3665 6966  ........................ ساله  2

 2 0 2 3300 3592 6892  ........................ ساله  3

 3 1 4 3104 3358 6462  ........................ ساله  4

 4 9 13 15288 16459 31747  ................. ساله 5 -9

 1 3 4 3219 3406 6625  ........................ ساله  5

 1 4 5 3100 3287 6387  ........................ ساله  6

 1 1 2 3021 3286 6307  ........................ ساله  7

 0 1 1 2989 3229 6218  ........................ ساله  8

 1 0 1 2959 3251 6210  ........................ ساله  9

 4 7 11 13896 15206 29102  ............. ساله 14-10

 2 1 3 2885 3167 6052  ...................... ساله 10

 1 2 3 2872 3075 5947  ...................... ساله 11

 1 3 4 2701 3003 5704  ...................... ساله 12

 0 1 1 2721 2947 5668  ...................... ساله 13

 0 0 0 2717 3014 5731  ...................... ساله 14

 5 4 9 13174 14951 28125  ...............ساله19-15

 2 0 2 2708 2835 5543  ...................... ساله 15

 1 1 2 2603 2823 5426  ....................... ساله 16

 1 1 2 2557 3036 5593  ...................... ساله 17

 0 2 2 2645 3205 5850  ...................... ساله 18

 1 0 1 2661 3052 5713  ...................... ساله 19
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 (دنباله) 1395 آبانجمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت:  -3-3

 سن

 ساکن در نقاط شهری جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد
 36320 35321 71641 52023 56695 108718  ...............ساله24-20

 6431 6063 12494 9399 9498 18897  ..................... ساله 20

 7034 6739 13773 9987 10797 20784  ..................... ساله 21

 7201 7080 14281 10324 11591 21915  ..................... ساله 22

 7781 7482 15263 11178 12234 23412  ..................... ساله 23

 7873 7957 15830 11135 12575 23710  ..................... ساله 24

 44473 45615 90088 62665 68838 131503  ...............ساله29-25

 8470 8586 17056 12253 13823 26076  ..................... ساله 25

 8866 9215 18081 12548 14080 26628  ...................... ساله 26

 8856 9276 18132 12371 13742 26113  ..................... ساله 27

 9114 9331 18445 12813 13919 26732  ..................... ساله 28

 9167 9207 18374 12680 13274 25954  ..................... ساله 29

 45514 46575 92089 63053 65259 128312  ...............ساله34-30

 9733 10139 19872 13736 14596 28332  ..................... ساله 30

 9217 9642 18859 12692 13509 26201  ..................... ساله 31

 9422 9406 18828 13072 13209 26281  ..................... ساله 32

 8909 9093 18002 12356 12576 24932  ..................... ساله 33

 8233 8295 16528 11197 11369 22566  ..................... ساله 34

 39264 40358 79622 54959 56476 111435  ...............ساله39-35

 8319 8632 16951 11449 11880 23329  ..................... ساله 35

 7973 8137 16110 10889 11364 22253  ...................... ساله 36

 7938 8444 16382 11239 11888 23127  ..................... ساله 37

 7657 7884 15541 10933 11110 22043  ..................... ساله 38

 7377 7261 14638 10449 10234 20683  ..................... ساله 39
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 (دنباله) 1395جمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: آبان  -3-3

 سن

 ساکنغیر ساکن در نقاط روستای 

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 6 2 8 15697 21372 37069  ...............ساله24-20

 0 1 1 2968 3434 6402  ..................... ساله 20

 1 1 2 2952 4057 7009  ..................... ساله 21

 1 0 1 3122 4511 7633  ..................... ساله 22

 3 0 3 3394 4752 8146  ..................... ساله 23

 1 0 1 3261 4618 7879  ..................... ساله 24

 8 14 22 18184 23209 41393  ...............ساله29-25

 3 2 5 3780 5235 9015  ..................... ساله 25

 2 1 3 3680 4864 8544  ...................... ساله 26

 1 4 5 3514 4462 7976  ..................... ساله 27

 1 2 3 3698 4586 8284  ..................... ساله 28

 1 5 6 3512 4062 7574  ..................... ساله 29

 4 5 9 17535 18679 36214  ...............ساله34-30

 1 2 3 4002 4455 8457  ..................... ساله 30

 0 0 0 3475 3867 7342  ..................... ساله 31

 2 0 2 3648 3803 7451  ..................... ساله 32

 1 2 3 3446 3481 6927  ..................... ساله 33

 0 1 1 2964 3073 6037  ..................... ساله 34

 6 4 10 15689 16114 31803  ...............ساله39-35

 0 0 0 3130 3248 6378  ..................... ساله 35

 1 0 1 2915 3227 6142  ...................... ساله 36

 0 2 2 3301 3442 6743  ..................... ساله 37

 5 1 6 3271 3225 6496  ..................... ساله 38

 0 1 1 3072 2972 6044  ..................... ساله 39
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 (دنباله) 1395 آبانجمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت:  -3-3

 سن

 ساکن در نقاط شهری جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد
 30636 32775 63411 44116 45776 89892  ...............ساله44-40

 6742 7155 13897 9725 9930 19655  ......................  ساله40

 6510 7021 13531 9317 9731 19048  ...................... ساله 41

 6121 6470 12591 8895 9123 18018  ...................... ساله 42

 5888 6194 12082 8365 8613 16978  ...................... ساله 43

 5375 5935 11310 7814 8379 16193 .. ................ ساله ......44

 26683 30227 56910 38425 42259 80684  .............  ساله49-45

 5973 6479 12452 8744 9251 17995  ...................... ساله 45

 5570 6363 11933 7901 8851 16752  ....................... ساله 46

 5338 6107 11445 7688 8519 16207  ...................... ساله 47

 5160 5931 11091 7395 8239 15634  ...................... ساله 48

 4642 5347 9989 6697 7399 14096  ...................... ساله 49

 20668 22419 43087 30645 30920 61565  .............  ساله54-50

 4597 5128 9725 6812 7138 13950  ...................... ساله 50

 4295 4628 8923 6344 6400 12744  ...................... ساله 51

 4138 4508 8646 6169 6173 12342  ...................... ساله 52

 3926 4293 8219 5835 5910 11745  ...................... ساله 53

 3712 3862 7574 5485 5299 10784  ...................... ساله 54

 16626 17294 33920 26077 25159 51236  .............  ساله59-55

 3809 3921 7730 5989 5573 11562  ...................... ساله 55

 3438 3593 7031 5258 5206 10464  ....................... ساله 56

 3388 3499 6887 5260 5104 10364  ...................... ساله 57

 3141 3299 6440 4961 4869 9830  ...................... ساله 58

 2850 2982 5832 4609 4407 9016  ...................... ساله 59
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 (دنباله) 1395جمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: آبان  -3-3

 سن

 ساکنغیر ساکن در نقاط روستای 
 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 5 8 13 13475 12993 26468  ...............ساله44-40

 2 1 3 2981 2774 5755  ........................ ساله40

 2 1 3 2805 2709 5514  ...................... ساله 41

 0 1 1 2774 2652 5426  ...................... ساله 42

 0 4 4 2477 2415 4892  ...................... ساله 43

 1 1 2 2438 2443 4881 .. ................ ساله ......44

 6 6 12 11736 12026 23762  ...............ساله49-45

 4 3 7 2767 2769 5536  ...................... ساله 45

 0 0 0 2331 2488 4819  ....................... ساله 46

 0 1 1 2350 2411 4761  ...................... ساله 47

 0 0 0 2235 2308 4543  ...................... ساله 48

 2 2 4 2053 2050 4103  ...................... ساله 49

 3 1 4 9974 8500 18474  ...............ساله54-50

 1 0 1 2214 2010 4224  ...................... ساله 50

 2 1 3 2047 1771 3818  ...................... ساله 51

 0 0 0 2031 1665 3696  ...................... ساله 52

 0 0 0 1909 1617 3526  ...................... ساله 53

 0 0 0 1773 1437 3210  ...................... ساله 54

 4 6 10 9447 7859 17306  ...............ساله59-55

 0 0 0 2180 1652 3832  ...................... ساله 55

 2 0 2 1818 1613 3431  ....................... ساله 56

 0 3 3 1872 1602 3474  ...................... ساله 57

 1 2 3 1819 1568 3387  ...................... ساله 58

  ...................... ساله 59
3182 1424 1758 2 1 1 
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 (دنباله) 1395 آبانیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: جمع -3-3

 سن

 ساکن در نقاط شهری جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 12127 11305 23432 20244 17283 37527  ............... ساله64-60

 2713 2624 5337 4399 3944 8343  ....................... ساله 60

 2579 2509 5088 4349 3834 8183  ....................... ساله 61

 2357 2137 4494 4040 3323 7363  ....................... ساله 62

 2370 2019 4389 3924 3127 7051  ....................... ساله 63

 2108 2016 4124 3532 3055 6587  ....................... ساله 64

 8458 7838 16296 14445 13085 27530  ............... ساله69-65

 2098 1985 4083 3650 3196 6846  ....................... ساله 65

 1541 1412 2953 2651 2387 5038  ....................... ساله 66

 1783 1685 3468 2963 2736 5699  ....................... ساله 67

 1557 1444 3001 2700 2546 5246  ....................... ساله 68

 1479 1312 2791 2481 2220 4701  ....................... ساله 69

 6106 5819 11925 10437 10194 20631  ...............ساله74-70

 1437 1286 2723 2497 2266 4763  ...................... ساله 70

 1252 1123 2375 2122 1959 4081  ...................... ساله 71

 1342 1414 2756 2251 2418 4669  ...................... ساله 72

 1082 1050 2132 1875 1835 3710  ...................... ساله 73

 993 946 1939 1692 1716 3408  ...................... ساله 74

 4278 4159 8437 7166 7578 14744  ...............ساله79-75

 1097 847 1944 1825 1576 3401  ...................... ساله 75

 887 899 1786 1462 1504 2966  ....................... ساله 76

 780 791 1571 1345 1539 2884  ...................... ساله 77

 782 762 1544 1302 1395 2697  ...................... ساله 78

 732 860 1592 1232 1564 2796  ...................... ساله 79

  



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل  _________________________________________________ جمعیت -3

124 

 (دنباله) 1395جمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: آبان  -3-3

 سن

 ساکنغیر ساکن در نقاط روستای 
 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 0 1 1 8117 5977 14094  ............... ساله64-60

 0 0 0 1686 1320 3006  ....................... ساله 60

 0 0 0 1770 1325 3095  ....................... ساله 61

 0 0 0 1683 1186 2869  ....................... ساله 62

 0 1 1 1554 1107 2661  ....................... ساله 63

 0 0 0 1424 1039 2463  ....................... ساله 64

 1 3 4 5986 5244 11230  ............... ساله69-65

 0 0 0 1552 1211 2763  ....................... ساله 65

 0 0 0 1110 975 2085  ....................... ساله 66

 1 2 3 1179 1049 2228  ....................... ساله 67

 0 0 0 1143 1102 2245  ....................... ساله 68

 0 1 1 1002 907 1909  ....................... ساله 69

 3 0 3 4328 4375 8703  ...............ساله74-70

 0 0 0 1060 980 2040  ...................... ساله 70

 1 0 1 869 836 1705  ...................... ساله 71

 0 0 0 909 1004 1913  ...................... ساله 72

 1 0 1 792 785 1577  ...................... ساله 73

 1 0 1 698 770 1468  ...................... ساله 74

 0 2 2 2888 3417 6305  ...............ساله79-75

 0 0 0 728 729 1457  ...................... ساله 75

 0 0 0 575 605 1180  ....................... ساله 76

 0 0 0 565 748 1313  ...................... ساله 77

 0 0 0 520 633 1153  ...................... ساله 78

 0 2 2 500 702 1202  ...................... ساله 79
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 (دنباله) 1395جمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: آبان  -3-3

 سن

 ساکن در نقاط شهری جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
 3048 3164 6212 5080 5911 10991  ............. ساله 84-80

 822 875 1697 1353 1586 2939  ...................... ساله 80

 626 671 1297 1060 1275 2335  ...................... ساله 81

 561 582 1143 953 1055 2008  ...................... ساله 82

 590 570 1160 977 1137 2114  ...................... ساله 83

 449 466 915 737 858 1595  ...................... ساله 84

 1600 1710 3310 2652 3167 5819  ............. ساله 89-85

 471 477 948 755 900 1655  ...................... ساله 85

 352 345 697 579 654 1233  ....................... ساله 86

 279 343 622 489 597 1086  ...................... ساله 87

 262 312 574 437 560 997  ...................... ساله 88

 236 233 469 392 456 848  ...................... ساله 89

 423 471 894 732 864 1596  ............. ساله 94-90

 173 195 368 299 389 688  ...................... ساله 90

 118 126 244 209 231 440  ...................... ساله 91

 78 69 147 127 122 249  ...................... ساله 92

 35 49 84 64 75 139  ...................... ساله 93

 19 32 51 33 47 80  ...................... ساله 94

 58 38 96 96 65 161  ............. ساله 99-95

 34 21 55 52 34 86  ...................... ساله 95

 9 8 17 17 13 30  ....................... ساله 96

 2 6 8 8 8 16  ...................... ساله 97

 10 3 13 16 9 25  ...................... ساله 98

 3 0 3 3 1 4  ...................... ساله 99

 18 6 24 35 13 48  ..... ساله و بیشتر100
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 (دنباله) 1395جمعیت برحس  جنس، سن و وضع سكتنت: آبان  -3-3

 سن

 غیرساکن روستای ساکن در نقاط 
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 0 1 1 2032 2746 4778  ............. ساله 84-80

 0 0 0 531 711 1242  ...................... ساله 80

 0 0 0 434 604 1038  ...................... ساله 81

 0 1 1 392 472 864  ...................... ساله 82

 0 0 0 387 567 954  ...................... ساله 83

 0 0 0 288 392 680  ...................... ساله 84

 0 0 0 1052 1457 2509  ............. ساله 89-85

 0 0 0 284 423 707  ...................... ساله 85

 0 0 0 227 309 536  ....................... ساله 86

 0 0 0 210 254 464  ...................... ساله 87

 0 0 0 175 248 423  ...................... ساله 88

 0 0 0 156 223 379  ...................... ساله 89

 1 0 1 308 393 701  ............. ساله 94-90

 0 0 0 126 194 320  ...................... ساله 90

 0 0 0 91 105 196  ...................... ساله 91

 0 0 0 49 53 102  ...................... ساله 92

 1 0 1 28 26 54  ...................... ساله 93

 0 0 0 14 15 29  ...................... ساله 94

 0 0 0 38 27 65  ............. ساله 99-95

 0 0 0 18 13 31  ...................... ساله 95

 0 0 0 8 5 13  ....................... ساله 96

 0 0 0 6 2 8  ...................... ساله 97

 0 0 0 6 6 12  ...................... ساله 98

 0 0 0 0 1 1  ...................... ساله 99

 0 0 0 17 7 24  ..... ساله و بیشتر100

 )ر  (. مرک  آمار ایران. -ماخذ
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -      



 جمعیت -3 ________________________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل 

127 

 3-3مبنا: جدول 

 1395ساله استان اردبیل در سرشماری  5جنس  جمعیت شهری گرو  های  –هر  سن   -3-3

 

 

 

  

 1395ساله استان اردبیل در سرشماری  5هر  سن  جنس  جمعیت روستای  گرو  های  -4-3

 3-3مبنا: جدول 
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 1395آبان : جمعیت برحس  جنس و گرو  های عمد  سن  -4-3

 گرو  های عمد  سن 
(1)کل استان

 

 زن مرد مرد و زن

 620165 650255 1270420  .................................................. جمع    

 10260 11216 21476  ........................ اطدال )کمتر از یكسال( 

 51708 56194 107902  ............................. ساله(  1-5نتباوگان )

 47582 51346 98928  ........................... ساله(  6-10کتدکان )

 34928 37003 71931  ........................ ساله( 11-14نتجتانان )

 94860 101649 196509  ............................ ساله( 15-24جتانان )

 340184 351970 692154  ...................... ساله( 25-64میانساالن )

 40643 40877 81520  ..............(ترو بیشساله 65ب رگساالن )

 
 

 گرو  های عمد  سن 
 روستای  شهری

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 195085 209151 404236 425010 441024 866034  ..................................................جمع   

 3154 3587 6741 7104 7625 14729  ....................... اطدال )کمتر از یكسال( 

 16289 17959 34248 35410 38229 73639  ............................ ساله(  1-5نتباوگان )

 14954 16220 31174 32623 35119 67742  .......................... ساله(  6-10کتدکان )

 11011 12039 23050 23915 24958 48873  ....................... ساله( 11-14نتجتانان )

 28871 36323 65194 65978 65320 131298  ........................... ساله( 15-24جتانان )

 104157 105357 209514 235991 246568 482559  ..................... ساله( 25-64میانساالن )

 16649 17666 34315 23989 23205 47194  ........... (ترو بیش ساله 65ب رگساالن )

 0 0 0 0 0 0  .................................................. نامشخص

  .استان منظتر شد  است جمعیت کلجمعیت غیر ساکن در ( آمار 1
 )ر  (. .مرک  آمار ایران-ماخذ
 مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -       
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     خانتار و جمعیت بر حس  جنس در نقاط شهری و روستای  -5-3

 تعداد خانتار شرح
 جمعیت

 زن مرد مرد و زن

     (1)جمع

 501681 534521 1036202 173245  .............................. 1365آبان 

 544377 583739 1128116 187214  .............................. 1370مهر 

 576756 588608 1165364 213290  ............................. 1375 آبان

 610813 617342 1228155 281301  ............................. 1385آبان 

 616516 631972 1248488 338224  ............................. 1390آبان 

 620165 650255 1270420 377423  ............................ (1395آبان 

     نقاط شهری

 198294 214326 412620 74109  .............................. 1365آبان 

 247939 266632 514571 91816  .............................. 1370مهر 

 281819 295412 577231 111213  ............................. 1375 آبان

 354246 361351 715597 170968  ............................. 1385آبان 

 393892 405050 798942 218837  ............................. 1390آبان 

 425010 441024 866034 256895  ............................ 1395آبان 

(1)نقاط روستای 
     

 303387 320195 623582 99136  .............................. 1365آبان 

 296438 317107 613545 95398  .............................. 1370مهر 

 294937 293196 588133 102077  ............................. 1375 آبان

 256567 255991 512558 110333  ............................. 1385آبان 

 222624 226922 449546 119387  ............................. 1390آبان 

 195155 209231 404386 120528  ............................ 1395آبان 

 منظتر شد  است.  روستائ تیساکن در خانتار و جمع ریغ تیو جمعخانتار ( 1
  )ر  (. .مرک  آمار ایران –ماخذ 
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -        
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 1395آبان : خانتار و جمعیت شهرستان ها بر حس  ساکن و غیر ساکن -6-3

 شهرستان 
 ساکن در نقاط شهری جمع

 جمعیت خانتار جمعیت خانتار
 880264 261055 1270420 377423  ..................................... جمع   

 537041 160904 605992 180975  ....................................... اردبیل 

 6348 1760 32506 8898  ..................................... اصالندوز
 2785 756 20433 5783  .......................................... اناتت

 23414 6874 51307 15086  ................................... بیله ستار 

 102652 29032 145192 41213  ................................. پار  آباد 

 47376 14060 86731 26779  ....................................... خلخال 

 6275 1861 18200 5338  ...................................... سرعین 

 7101 2182 22127 6586  ........................................... کتثر 

 29293 8434 56468 16566  .......................................... گرم 

 85343 25601 149941 45999  ............................ شهر  مشكین

 25932 7644 60659 17836  .......................................... نمین 

 6704 1947 20864 6364  .............................................. نیر 

 

 شهرستان 

 غیر ساکن ساکن در نقاط روستای 
 جمعیت خانتار جمعیت خانتار

 150 47 390006 116321  ...................................... جمع   

 2 2 68949 20069  ......................................... اردبیل 

 0 0 26158 7138  ....................................... اصالندوز
 0 0 17648 5027  ............................................ اناتت

 147 44 27746 8168  ..................................... بیله ستار 

 1 1 42539 12180  ................................... پار  آباد 

 0 0 39355 12719  ......................................... خلخال 

 0 0 11925 3477  ........................................ سرعین 

 0 0 15026 4404  ............................................. کتثر 

 0 0 27175 8132  ............................................ گرم 

 0 0 64598 20398  .............................. شهر  مشكین

 0 0 34727 10192  ............................................ نمین 

 0 0 14160 4417  ................................................ نیر 

 )ر  (. .ایران آمار مرک  -مأخذ
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -      
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  1395:آبان جمعیت بر حس  نتع خانتار، جنس و شهرستان -7-3

 شهرستان
 کل

 زن مرد و زنمرد 

 620165 650255 1270420  ......................... جمع  

 296488 309504 605992  ........................ اردبیل 

 15163 17343 32506  ...................... اصالندوز
 9918 10515 20433  ........................... اناتت

 24917 26390 51307  .................... بیله ستار 

 70529 74663 145192  .................. پار  آباد 

 42940 43791 86731  ........................ خلخال 

 8647 9553 18200  ....................... سرعین 

 10821 11306 22127  ............................ کتثر 

 28048 28420 56468  .......................... گرم  

 73100 76841 149941  ............. شهر  مشكین

 29575 31084 60659  ........................... نمین 

 10019 10845 20864  ............................... نیر 

 

 شهرستان

خانتار معمتل    خانتار ساکن
 متسسه ای گروه  معمتل  غیر ساکن

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 70 80 5015 8855 455 717 589544 612745  ....................... جمع  

 0 2 3347 4409 144 293 292997 304800  ........................ اردبیل 

 000 000 000 000 000 000 000 000  .................. (1)اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000 000  ....................... (1)اناتت

 70 77 112 138 2 2 24733 26173  .................... بیله ستار 

 0 1 48 1224 113 133 70368 73305  .................. پار  آباد 

 0 0 636 437 2 28 42302 43326  ........................ خلخال 

 0 0 0 30 3 2 8644 9521  ....................... سرعین 

 0 0 153 306 9 15 10659 10985  ............................ کتثر 

 0 0 87 1177 71 91 27652 27514  .......................... گرم  

 0 0 328 818 68 88 72942 75573  ............. شهر  مشكین

 0 0 127 16 1 22 29447 31046  ........................... نمین 

 0 0 177 300 42 43 9800 10502  ............................... نیر 

 امكان تدكیک اطالعات مربتط به اصالندوز و اناتت در شهرستان های پار  آباد و گرم  منظتر شد  است.( به علت عد  1
  )ر  (. .ایران آمار مرک  -مأخذ
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -       
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  خانتار های معمتل  بر حس  تعداد افراد در خانتار -8-3

ندر و  7 ندر 6 ندر 5 ندر 4 ندر 3 ندر  2 ندر 1 جمع سال
 بیش تر

 52969 21738 21024 17466 13279 10511 4268 141255  ... 1355 آبان

 77703 26728 24432 22565 17697 15257 5059 189441  ..  1365 آبان

 69399 28960 30413 22147 26521 19746 6384 203570  ... 1375 آبان

 34380 30603 47483 64190 5797 34331 10673 227457  ... 1385 آبان

 11629 21968 49763 92206 89405 53888 18409 337268  ... 1390 آبان

 3956 10870 41640 113825 109323 71989 25264 376867  ... 1395 آبان

 )ر  (. مرک  آمار ایران. -مأخذ
 مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -      
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 استان درجمعیت بر حس  جنس و تابعیت  -9-3

 شرح

 1395 آبان 1390 آبان
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 620165 650255 1270420 616516 631972 1248488  ..................... جمع      

 619027 648951 1267978 615749 630956 1246705  .............................. ایران 

 20 15 35 443 668 1111  ....................... افغانستان

 7 7 14 62 63 125  ................................ عرا 

 0 0 0 32 35 67  ......................... پاکستان

 1 4 5 6 7 13  .............................. ترکیه

 10 10 20 74 77 151  ............ (1)سایر کشترها 

 1100 1268 2368 150 166 316  ................... اظهار نشد  

 ( جمعیت کشترهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان در سایر کشترها منظتر شد  است.1
 )ر  (.مرک  آمار ایران.  -مأخذ

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریمرک  آمار ایران.  -
 
 

    طبقه بندی جمعیت  آبادی های دارای سكنه -10-3

 طبقه بندی جمعیت 

 1395آبان  1390آبان 
 (1)کل جمعیت تعداد آبادی (1)کل جمعیت تعداد آبادی

 401806 1705 446509 1693  .......................جمع     
 0 0 5493 1  ........ ترشیب ندر و 500
 29408 9 37099 12  ......... ندر 4999-2500
 103552 67 120321 82  ....... ندر  2499-1000
 97003 137 106325 147  .............. ندر 999-500
 136023 602 143883 643  .............. ندر 499-100
 22070 305 21489 298  .................... ندر 99-50
 9696 265 8552 237  .................... ندر 49-25
 4054 320 3347 273  ....................... ندر 24-1
 .ای نم  باشدشامل خانتارهای متسسه ( 1

   مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار، و سرشماری. -ماخذ
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  1395: آبان خانتارهای معمتل  برحس  جنس و سن سرپرست خانتار و تعداد افراد در خانتار -11-3

 گرو  سن 
 سرپرست خانتار 

 ندر 6 ندر 5 ندر 4 ندر 3 ندر  2 ندر 1 جمع
ندر و  7

 بیش تر

 3956 10870 41640 113825 109323 71989 25264 376867  ........................ جمع   

 3789 10502 40418 110763 101975 60655 7937 336039  ............................... مرد

 1 1 4 12 88 241 112 459  ........ ساله 20کمتر از 

 23 94 524 5145 17429 13601 1440 38256  ............... ساله 29-20

 283 1406 9042 39437 37170 11718 1603 100659  ............... ساله 39-30

 994 4014 17678 39499 17441 4361 1007 84994  ............... ساله 49-40

 1245 2907 8608 17540 15359 8754 789 55202  ............... ساله 59-50

 808 1347 3063 6038 8609 9416 741 30022  ................ ساله 69-60

 435 733 1499 3092 5879 12564 2245 26447  ......  تربیشساله و  70

 167 368 1222 3062 7348 11334 17327 40828  ................................ زن

 0 0 0 0 13 57 84 154  ........ ساله 20کمتر از 

 0 1 6 55 264 655 402 1383  ............... ساله 29-20

 1 12 80 337 1156 1399 710 3695  ............... ساله 39-30

 6 64 233 737 1819 1860 1068 5787  ............... ساله 49-40

 63 121 420 847 1746 2423 2319 7939  ............... ساله 59-50

 74 120 361 784 1534 2714 4335 9922  ................ ساله 69-60

 23 50 122 302 816 2226 8409 11948  ....... تربیشساله و  70

 0 0 0 0 0 0 0 0  نامشخص و اظهار نشد 

   مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار، و سرشماری. -ماخذ
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 1395آبان  بر اسا  آخرین جابجای : سال گذشته برحس  سن و محل اقامت قبل  5مهاجران وارد شد  ط   -12-3

 جمع گرو  سن 
 استان محل سرشماری

 اظهار نشد  شهرستان سایر شهرستان های استان شهرستان محل سرشماری
 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 3 1 4450 15641 9017 2354 56141  .................. مرد و زن
 0 0 217 752 363 121 2505  ................... ساله 4-0
 0 0 340 1113 618 189 3784  ................... ساله 9-5
 0 0 327 854 1187 158 3678  .............. ساله 14-10
 2 1 478 1620 1536 240 6216  .............. ساله 19-15
 0 0 654 3391 955 403 11584  .............. ساله 24-20
 0 0 685 2385 1273 379 8738  .............. ساله 29-25
 1 0 568 1803 1052 303 6657  .............. ساله 34-30
 0 0 410 1335 746 208 4678  .............. ساله 39-35
 0 0 261 885 460 131 2929  .............. ساله 44-40
 0 0 163 586 307 78 1964  .............. ساله 49-45
 0 0 97 399 138 41 1192  .............. ساله 54-50
 0 0 52 213 121 36 773  .............. ساله 59-55
 0 0 53 124 65 19 504  .............. ساله 64-60
 0 0 37 55 60 10 300  .............. ساله 69-65
 0 0 35 45 46 19 254  .............. ساله 74-70
 0 0 73 81 90 19 385  ..... ترشیبساله و  75

 

 گرو  سن 

اظهار نشد  استان و  استان های دیار
خارج از  شهرستان

 کشتر
اظهار نشد  محل 
 اظهار نشد  شهرستان شهرستان اقامت قبل 

 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر
 94 187 8 2 0 19 1084 23281  .................. مرد و زن

 2 7 1 0 0 2 31 1009  ................... ساله 4-0
 12 6 0 0 0 3 41 1462  ................... ساله 9-5
 16 9 1 0 0 0 28 1098  .............. ساله 14-10
 10 9 4 0 0 0 167 2149  .............. ساله 19-15
 8 19 1 1 0 6 429 5717  .............. ساله 24-20
 9 26 0 0 0 1 155 3825  .............. ساله 29-25
 4 41 0 0 0 5 84 2796  .............. ساله 34-30
 3 22 0 1 0 0 57 1896  .............. ساله 39-35
 4 12 0 0 0 1 26 1149  .............. ساله 44-40
 3 15 0 0 0 0 17 795  .............. ساله 49-45
 9 8 1 0 0 0 14 485  .............. ساله 54-50
 7 4 0 0 0 0 11 329  .............. ساله 59-55
 3 3 0 0 0 0 7 230  .............. ساله 64-60
 0 2 0 0 0 1 2 133  .............. ساله 69-65
 1 2 0 0 0 0 3 103  .............. ساله 74-70
 3 2 0 0 0 0 12 105  ...  تربیش ساله و 75
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 1395آبان  سال گذشته برحس  سن و محل اقامت قبل  بر اسا  آخرین جابجای : 5مهاجران وارد شد  ط   -12-3
 ( دنباله)

 

 گرو  سن 

اظهار نشد  استان و  استان های دیار
خارج از  شهرستان

 کشتر
اظهار نشد  محل 
 اظهار نشد  شهرستان شهرستان اقامت قبل 

 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر
 51 120 5 1 0 10 793 13375  ............................. مرد  
 2 4 0 0 0 1 16 528  ....................... ساله 4-0
 6 5 0 0 0 1 15 774  ....................... ساله 9-5
 13 3 1 0 0 0 17 557  .................. ساله 14-10
 2 5 2 0 0 0 131 1205  .................. ساله 19-15
 4 13 1 1 0 3 382 3553  .................. ساله 24-20
 7 16 0 0 0 1 107 2220  .................. ساله 29-25
 2 32 0 0 0 3 45 1461  .................. ساله 34-30
 2 13 0 0 0 0 35 1061  .................. ساله 39-35
 3 9 0 0 0 1 14 712  .................. ساله 44-40
 2 8 0 0 0 0 7 498  .................. ساله 49-45
 5 6 1 0 0 0 6 297  .................. ساله 54-50
 1 0 0 0 0 0 4 186  .................. ساله 59-55
 2 3 0 0 0 0 5 131  .................. ساله 64-60
 0 2 0 0 0 0 2 70  .................. ساله 69-65
 0 0 0 0 0 0 1 60  .................. ساله 74-70
 0 1 0 0 0 0 6 62  .......  تربیشساله و  75

 

 جمع گرو  سن 
 استان محل سرشماری

 اظهار نشد  شهرستان سایر شهرستان های استان شهرستان محل سرشماری
 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 1 1 2277 7716 4342 1151 29843  ................................... مرد  
 0 0 126 387 182 56 1302  ............................. ساله 4-0
 0 0 202 602 343 97 2045  ............................. ساله 9-5
 0 0 152 436 586 79 1844  ........................ ساله 14-10
 1 1 261 800 697 115 3220  ........................ ساله 19-15
 0 0 284 1471 276 191 6179  ........................ ساله 24-20
 0 0 329 1062 594 156 4492  ........................ ساله 29-25
 0 0 309 871 570 156 3449  ........................ ساله 34-30
 0 0 218 721 423 89 2562  ........................ ساله 39-35
 0 0 140 499 265 80 1723  ........................ ساله 44-40
 0 0 83 346 158 52 1154  ........................ ساله 49-45
 0 0 46 238 69 27 695  ........................ ساله 54-50
 0 0 27 136 62 17 433  ........................ ساله 59-55
 0 0 27 64 30 8 270  ........................ ساله 64-60
 0 0 14 31 24 7 150  ........................ ساله 69-65
 0 0 13 26 20 11 131  ........................ ساله 74-70
 0 0 46 26 43 10 194  ...........  تربیش ساله و 75
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 1395سال گذشته برحس  سن و محل اقامت قبل  بر اسا  آخرین جابجای :آبان  5مهاجران وارد شد  ط   -12-3
  (دنباله)

 جمع گرو  سن 
 استان محل سرشماری

 اظهار نشد  شهرستان سایر شهرستان های استان شهرستان محل سرشماری
 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 2 0 2173 7925 4675 1203 26298  .............................. زن  
 0 0 91 365 181 65 1203  ....................... ساله 4-0
 0 0 138 511 275 92 1739  ....................... ساله 9-5
 0 0 175 418 601 79 1834  .................. ساله 14-10
 1 0 217 820 839 125 2996  .................. ساله 19-15
 0 0 370 1920 679 212 5405  .................. ساله 24-20
 0 0 356 1323 679 223 4246  .................. ساله 29-25
 1 0 259 932 482 147 3208  .................. ساله 34-30
 0 0 192 614 323 119 2116  .................. ساله 39-35
 0 0 121 386 195 51 1206  .................. ساله 44-40
 0 0 80 240 149 26 810  .................. ساله 49-45
 0 0 51 161 69 14 497  .................. ساله 54-50
 0 0 25 77 59 19 340  .................. ساله 59-55
 0 0 26 60 35 11 234  .................. ساله 64-60
 0 0 23 24 36 3 150  .................. ساله 69-65
 0 0 22 19 26 8 123  .................. ساله 74-70
 0 0 27 55 47 9 191  .......  تربیشساله و  75

 

 گرو  سن 

استان و  نشد اظهار  استان های دیار
از  خارج شهرستان

 کشتر
اظهار نشد  محل 

 اظهار نشد  شهرستان شهرستان قبل  اقامت
 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 43 67 3 1 0 9 291 9906  .............................. زن  
 0 3 1 0 0 1 15 481  ....................... ساله 4-0
 6 1 0 0 0 2 26 688  ....................... ساله 9-5
 3 6 0 0 0 0 11 541  .................. ساله 14-10
 8 4 2 0 0 0 36 944  .................. ساله 19-15
 4 6 0 0 0 3 47 2164  .................. ساله 24-20
 2 10 0 0 0 0 48 1605  .................. ساله 29-25
 2 9 0 0 0 2 39 1335  .................. ساله 34-30
 1 9 0 1 0 0 22 835  .................. ساله 39-35
 1 3 0 0 0 0 12 437  .................. ساله 44-40
 1 7 0 0 0 0 10 297  .................. ساله 49-45
 4 2 0 0 0 0 8 188  .................. ساله 54-50
 6 4 0 0 0 0 7 143  .................. ساله 59-55
 1 0 0 0 0 0 2 99  .................. ساله 64-60
 0 0 0 0 0 1 0 63  .................. ساله 69-65
 1 2 0 0 0 0 2 43  .................. ساله 74-70
 3 1 0 0 0 0 6 43  .......  تربیشساله و  75
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار، و سرشماری. -ماخذ
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)بر  محل اقامت قبل و فعل  حل اقامت م ،وضع سكتنت سال گذشته برحس  5مهاجران وارد شد  ط   -13-3
  1395 آبان : اسا  آخرین جابجای (

 جمع سال و شهرستان
 سرشماریاستان محل 

 اظهار نشد  شهرستان سایر شهرستان های استان شهرستان محل سرشماری
 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 3 1 4450 15641 9017 2354 56141  ........................جمع
 2 0 3397 9337 2851 704 30915  .................... اردبیل 
 000 000 000 000 000 000 000  ................. (1)اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000  ................... (1)اناتت

 0 0 120 765 571 83 1878  ................ بیله ستار 
 0 0 551 1901 1429 681 7596  .............. پار  آباد 
 1 0 66 557 1343 269 4174  .................... خلخال 
 0 0 19 105 26 14 316  ................... سرعین 
 0 0 16 145 489 23 890  ........................ کتثر 
 0 0 94 1043 467 186 3181  ...................... گرم  
 0 1 114 1078 1118 253 4262  ......... شهر  مشكین
 0 0 37 455 368 99 1730  ....................... نمین 
 0 0 36 255 355 42 1199  ........................... نیر 
 

 سال و شهرستان

اظهار نشد  استان و  استان های دیار
خارج از  شهرستان

 کشتر
اظهار نشد  
محل اقامت 
 قبل 

 اظهار نشد  شهرستان شهرستان
 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 94 187 8 2 0 19 1084 23281 ........................ جمع
 34 118 4 0 0 13 581 13874  ...................... اردبیل 
 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... (1)اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000 000 .................. (1)اناتت

 7 5 0 0 0 0 16 311  ................. بیله ستار 
 4 13 1 1 0 1 243 2771  ................ پار  آباد 
 13 11 1 1 0 0 59 1853  ..................... خلخال 
 1 0 0 0 0 0 2 149  .................... سرعین 
 0 0 1 0 0 0 3 213  ......................... کتثر 
 16 6 1 0 0 3 29 1336  ....................... گرم  
 9 11 0 0 0 0 72 1606  ...........شهر  مشكین
 8 11 0 0 0 0 24 728  ........................ نمین 
 2 12 0 0 0 2 55 440  ............................ نیر 
 منظتر شد  است.  پار  آباد و گرم یاطالعات مربتط به اصالندوز و اناتت در شهرستان ها کیبه علت عد  امكان تدك (1

  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار، و سرشماری. مرک  -ماخذ
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 در نقاط شهری و روستای  ساله و بیشتر بر حس  سن، جنس و وضع زناشتی  10جمعیت  -14-3
 

 کل جمع شرح

 مرد

 جمع مرد

هرگ   حداقل یک بار ازدواج کرد 
ازدواج 
 نكرد 

اظهار 
اظهار  بدلیل ب  همسر دارای همسر جمع نشد 

 طال  همسر فتت نشد 
 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ........................... 1365آبان 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ..................................... (1)1370مهر

 1435 210210 0 589 4553 213671 218813 430458 858050  ........................... 1375آبان 

 1871 223670 103 1268 5472 277889 284732 510273 1028924  ........................... 1385 آبان

 107 207246 34 1945 5988 316658 324625 531978 1054820  ........................... 1390 آبان

 182 187350 9 3871 5698 343939 353517 541049 1060664  ......................... 1395 آبان

 102 125144 5 2983 3161 235038 241187 366433 722419  ........ ساکن درنقاط شهری

 19 30973 1 9 0 338 348 31340 61368  ......................... ساله14-10

 20 29376 2 16 2 583 603 29999 59657  ......................... ساله19-15

 21 28735 0 151 5 6409 6565 35321 71641  ......................... ساله24-20

 13 21773 0 449 23 23357 23829 45615 90088  ......................... ساله29-25

 10 9233 0 695 30 36607 37332 46575 92089  ........................ ساله 34-30

 2 2930 1 548 46 36831 37426 40358 79622  ......................... ساله39-35

 6 1035 0 374 48 31312 31734 32775 63411  ......................... ساله44-40

 3 512 0 286 105 29321 29712 30227 56910  ......................... ساله49-45

 1 277 0 158 127 21856 22141 22419 43087  ......................... ساله54-50

 1 160 0 132 179 16822 17133 17294 33920  ......................... ساله59-55

 2 69 0 61 226 10947 11234 11305 23432  .......................... ساله64-60

 4 71 1 104 2370 20655 23130 23205 47194  ................ ساله وبیش تر65

 80 62190 4 887 2535 108856 112282 174552 338125  .... ساکن درنقاط روستای 

 10 14915 0 4 2 275 281 15206 29102  ......................... ساله14-10

 20 14412 0 8 3 508 519 14951 28125  ......................... ساله19-15

 14 16756 3 56 3 4540 4602 21372 37069  ......................... ساله24-20

 10 10806 0 157 21 12215 12393 23209 41393  ......................... ساله29-25

 4 3378 0 195 24 15078 15297 18679 36214  ......................... ساله34-30

 6 1153 0 183 40 14732 14955 16114 31803  ......................... ساله39-35

 0 374 0 105 43 12471 12619 12993 26468  ......................... ساله44-40

 1 168 0 70 65 11722 11857 12026 23762  ......................... ساله49-45

 3 69 0 33 77 8318 8428 8500 18474  ......................... ساله54-50

 2 51 0 17 111 7678 7806 7859 17306  ......................... ساله59-55

 1 24 0 12 142 5798 5952 5977 14094  .......................... ساله64-60

 9 84 1 47 2004 15521 17573 17666 34315  ................ ساله وبیش تر65

 0 16 0 1 2 45 48 64 120  .......................... غیر ساکن
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  (دنباله) در نقاط شهری و روستای  ساله و بیشتر بر حس  سن، جنس و وضع زناشتی  10جمعیت  -14-3  

 شرح

 زن

 جمع زن

هرگ   حداقل یک بار ازدواج کرد 
ازدواج 
 نكرد 

اظهار 
اظهار  ب  همسر به دلیل دارای همسر جمع نشد 

 طال  فتت همسر نشد 
 000 000 000 000 000 000 000 000  .............................. 1365آبان 

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............................ (1)1370مهر

 3811 179973 0 1171 24349 218288 243808 427592  .............................. 1375آبان 

 861 194323 1206 2976 34234 285051 323467 518651  .............................. 1385آبان 

 26 157513 10 4420 40068 320805 365303 522842  .............................. 1390آبان 

 70 127799 42 7509 40415 343780 391746 519615 ............................ 1395 آبان

 47 88710 17 5943 25780 235489 267229 355986 ........... ساکن درنقاط شهری

 3 29520 0 8 3 494 505 30028  ............................ ساله14-10

 10 22130 1 126 10 7381 7518 29658  ............................ ساله19-15

 10 14922 1 514 45 20828 21388 36320  ............................ ساله24-20

 1 9511 1 943 146 33871 34961 44473  ............................ ساله29-25

 5 5867 1 1130 312 38199 39642 45514  ........................... ساله 34-30

 3 3460 2 1045 607 34147 35801 39264  ............................ ساله39-35

 2 1654  790 919 27271 28980 30636  ............................ ساله44-40

 1 844 1 552 1602 23683 25838 26683  ............................ ساله49-45

 2 393 1 352 2093 17827 20273 20668  ............................ ساله54-50

 2 193 1 216 2769 13445 16431 16626  ............................ ساله59-55

 3 93 1 113 3349 8568 12031 12127  ............................. ساله64-60

 5 123 7 154 13925 9775 23861 23989  ................... ساله وبیش تر65

 23 39082 25 1566 14632 108245 124468 163573 ....... ساکن درنقاط روستای 

 4 13221 0 4 0 667 671 13896  ............................ ساله14-10

 1 7487 4 77 9 5596 5686 13174  ............................ ساله19-15

 2 4988 0 201 41 10465 10707 15697  ............................ ساله24-20

 3 4291 2 290 79 13519 13890 18184  ............................ ساله29-25

 0 3606 3 294 144 13488 13929 17535  ............................ ساله34-30

 5 2855 1 252 227 12349 12829 15689  ............................ ساله39-35

 1 1521 0 146 385 11422 11953 13475  ............................ ساله44-40

 1 659 1 102 617 10356 11076 11736  ............................ ساله49-45

 0 241 1 72 920 8740 9733 9974  ............................ ساله54-50

 1 100 1 45 1409 7891 9346 9447  ............................ ساله59-55

 1 39 3 31 1978 6065 8077 8117  ............................. ساله64-60

 4 74 9 52 8823 7687 16571 16649  ................... تربیشساله و65

 0 7 0 0 3 46 49 56 ............................. غیر ساکن
 درصد نمتنه است. 10( بر اسا  1

 )ر  (. .ایران آمار مرک  -مأخذ
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -       
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  میاناین سن  جمعیت برحس  جنس در نقاط شهری و روستای  -15-3

 سال

 نقاط روستای  نقاط شهری کل استان
 زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

 28 6/27 4/27 6/27 7/27 6/27 6/27  ..................... 1385آبان 

 7/30 6/29 6/29 4/29 30 5/29 7/29  ..................... 1390آبان 

 81/32 36/31 93/30 74/30 52/31 94/30 22/31  .................... 1395آبان 

 )ر  (. مرک  آمار ایران. -ماخذ
 مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -       
 
  جمعیت برحس  جنس در نقاط شهری و روستای  میانه سن  -16-3

 سال

 نقاط روستای  نقاط شهری کل استان
 زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

 7/23 2/23 3/24 7/24 1/24 1/24 1/24  ..................... 1385آبان 

 5/27 9/25 6/27 7/27 6/27 1/27 3/27  ................. (1)1390آبان 

 3/31 9/28 3/30 4/30 6/30 9/29 3/30  .................... 1395آبان 

 اسا  داد  های طبقه بندی نشد  محاسبه شد  است. ( میانه سن  بر1
 )ر  (. ایران.مرک  آمار  -ماخذ
 مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -       
 
  در اولین ازدواج برحس  جنس در نقاط شهری و روستای  (1)میاناین سن -17-3

 سال

 نقاط روستای  نقاط شهری کل استان
 زن مرد زن مرد زن مرد

 92/24 14/26 22/24 23/27 46/24 8/26  ..................... 1385آبان 

 45/25 96/26 56/24 79/27 82/24 50/27  ..................... 1390آبان 

 96/24 08/28 7/24 86/28 77/24 62/28  .................... 1395آبان 

 ( میاناین سن در اولین ازدواج با رو  هاینال محاسبه شد  است.1
 )ر  (. مرک  آمار ایران. -ماخذ
  مرک  آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -       
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 والدت ثبت شد  بر حس  جنس در نقاط شهری و روستای  -18-3

 سال و شهرستان

 نقاط روستای  نقاط شهری جمع
پسر و 
 دختر

پسر و  دختر پسر
پسر و  دختر پسر دختر

 دختر پسر دختر

1380 ....................  21790 10966 10824 10282 5199 5083 11508 5767 5741 

1385 ....................  21563 11152 10411 13297 6825 6472 8266 4327 3939 

1390 ....................  23908 12395 11513 15580 8081 7499 8328 4314 4014 

1395 ....................  24747 12926 11821 18740 9763 8977 6007 3163 2844 

1396 ....................  23679 12520 11159 17732 9341 8391 5947 3179 2768 

1397 ....................  22042 11703 10339 15769 8343 7426 6273 3360 2913 

1398 ....................  19163 9976 9187 13571 7110 6461 5592 2866 2726 

1399 ...................  17248 9229 8019 12198 6505 5693 5050 2724 2326 

 836 962 1798 3623 4119 7742 4459 5081 9540  .................... اردبیل

 144 186 330 59 56 115 203 242 445  ................ اصالندوز

 83 78 161 14 18 32 97 96 193  ..................... اناتت

 129 183 312 131 137 268 260 320 580  ............... بیله ستار

 330 398 728 764 882 1646 1094 1280 2374  .............. پار  آباد

 148 174 322 225 231 456 373 405 778  ................... خلخال

 22 17 39 25 21 46 47 38 85  .................. سرعین

 72 59 131 31 29 60 103 88 191  ........................کتثر

 122 168 290 210 234 444 332 402 734  ..................... گرم 

 385 438 823 533 681 1214 918 1119 2037  ......... شهر مشكین

 25 32 57 62 77 139 87 109 196  ...................... نمین

 30 29 59 16 20 36 46 49 95  .......................... نیر
  ادار  کل ثبت احتال استان اردبیل. -مأخذ
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  روستای  فتت ثبت شد  بر حس  جنس در نقاط شهری و -19-3

سال و 
 شهرستان

 روستای  نقاط شهری نقاط جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد (1)مرد و زن

1380 ..............  5732 3246 2486 2712 1483 1229 3020 1763 1257 

1385 ..............  6279 3468 2811 3620 2037 1583 2659 1431 1228 

1390 ..............  6494 3667 2827 3873 2223 1650 2621 1444 1177 

1395 ..............  6467 3613 2854 4559 2574 1985 1908 1039 869 

1396 ..............  6343 3471 2872 4393 2453 1940 1950 1018 932 

1397 ..............  6877 3780 3097 4637 2577 2060 2240 1203 1037 

1398 ..............  7039 3992 3047 4687 2712 1979 2352 1280 1068 

1399 .............  9486 5271 4215 6148 3474 2674 3338 1797 1541 
 392 452 844 1687 2152 3839 2079 2604 4683  .............. اردبیل

 47 53 100 16 18 34 63 71 134  .......... اصالندوز

 57 68 125 6 7 13 63 75 138  ............... اناتت

 86 92 178 50 91 141 136 183 319  ......... بیله ستار

 143 192 335 311 354 665 454 546 1000  ........ پار  آباد

 177 212 389 136 229 365 313 441 754  ............. خلخال

 37 23 60 17 15 32 54 38 92  ............ سرعین

 63 69 132 32 31 63 95 100 195  ..................کتثر

 112 121 233 90 107 197 202 228 430  ............... گرم 

 262 336 598 233 326 559 495 662 1157  ... شهر مشكین

 98 108 206 69 109 178 167 217 384  ................ نمین

 67 71 138 27 35 62 94 106 200  .................... نیر
 مجهتل الهتیه بتدن متتف  در برخ  از اسناد فتت های ثبت شد  بتد  است.با اج اء ( علت اختالف سرجمع 1

   .ادار  کل ثبت احتال استان اردبیل -مأخذ
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 1399: روستای  بر حس  جنس و گرو  های سن  در نقاط شهری و (1)فتت جاری ثبت شد   -20-3

 گرو  سن 

 نقاط روستای  نقاط شهری جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 1541 1797 3105 2674 3472 5851 4215 5269 8956  ..................... جمع   

 36 25 42 68 52 80 104 77 122  ........ کمتر از یكساله

 39 14 17 52 25 30 91 39 47  .................. ساله 4-1

 31 7 13 27 10 17 58 17 30  .................. ساله 9-5

 14 10 19 19 17 28 33 27 47  ............ ساله 14-10

 17 13 20 20 35 43 37 48 63  ............ ساله 19-15

 13 28 35 23 58 72 36 86 107  ............ ساله 24-20

 18 33 47 25 69 85 43 102 132  ............ ساله 29-25

 32 35 64 42 66 106 74 101 170  ............ ساله 34-30

 37 30 64 54 97 146 91 127 210  ............ ساله 39-35

 24 55 75 50 120 165 74 175 240  ............ ساله 44-40

 43 48 87 83 146 226 126 194 313  ............ ساله 49-45

 51 85 128 107 205 308 158 290 436  ............ ساله 54-50

 54 86 138 123 238 355 177 324 493  ............ ساله 59-55

 89 120 203 180 305 473 269 425 676  ............. ساله 64-60

 140 134 262 251 288 521 391 422 783  ............. ساله 69-65

 159 163 302 274 313 574 433 476 876  ............ ساله 74-70

 736 907 1583 1247 1400 2589 1983 2307 4172  ... ترشیبساله و  75

 8 4 6 29 28 33 37 32 39  ...................نامشخص

 ، منظتر فتت  است که در همان سال وقتع فتت، ثبت شتد.(فتت جاری ثبت شد 1
  .ثبت احتال استان اردبیل ادار  کل -مأخذ
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 ازدواج و طال  ثبت شد  در نقاط شهری و روستای   -21-3

 سال و شهرستان 

 نقاط روستای   نقاط شهری جمع

 طال  ازدواج طال  ازدواج طال   ازدواج 

1380 .......................  13646 862 9068 803 4578 59 

1385 .......................  16120 1450 11301 1124 4819 326 

1390 .......................  6494 3667 4271 2017 2223 1650 

1395 .......................  13833 3276 12456 3083 1377 193 

1396 ........................  12730 3108 11894 2884 836 224 

1397 .......................  11758 3344 11017 3124 741 220 

1398 .......................  10835 3182 10282 3039 553 143 

1399 ......................  11063 3529 10374 3346 689 183 

 37 202 1483 5003 1520 5205  ....................... اردبیل

 7 48 49 274 56 322  ................... اصالندوز

 000 000 000 000 000 000  ........................ اناتت

 0 42 101 205 101 247  .................. بیله ستار

 21 70 459 1502 480 1572  ................. پار  آباد

 24 54 196 541 220 595  ...................... خلخال

 0 0 0 78 0 78  ...................... سرعین

 36 127 23 46 59 173  ........................... کتثر

 11 47 201 645 212 692  .........................گرم 

 3 29 463 1533 466 1562  ............ شهر مشكین

 37 63 306 433 343 496  ..........................نمین

 7 7 65 114 72 121  .............................. نیر
 در شهرستان گرم  منظتر شد  است. اناتت( به علت عد  امكان تدكیک اطالعات مربتط به شهرستان 1

  .ادار  کل ثبت احتال استان اردبیل -مأخذ
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 1399: ف سن زوج نسبت به سن زوجهطال  ثبت شد  برحس  اختال ازدواج و -22-3

 طال  ازدواج اختالف سن

 3529 11063  ...................................................... جمع   
 33 114  ........................... سال ب رگ تر 20بیش از

 73 292  ............................ ( سال ب رگ تر20-16)
 397 1654  ............................ ( سال ب رگ تر15-11)

 155 637  ........................................ سال ب رگ تر 10
 184 636  ........................................... سال ب رگ تر 9
 214 740  ........................................... سال ب رگ تر 8
 252 786  ........................................... سال ب رگ تر 7
 263 749  ........................................... سال ب رگ تر 6
 259 736  ........................................... سال ب رگ تر 5
 293 753  ........................................... سال ب رگ تر 4
 236 701  ........................................... سال ب رگ تر 3
 241 623  ........................................... سال ب رگ تر 2
 225 594  ........................................... سال ب رگ تر 1

 303 964  ....................................... بدون اختالف سن
 106 291  ........................................ سال کتچک تر 1
 82 209  ........................................ سال کتچک تر 2
 58 139  ........................................ سال کتچک تر 3
 39 107  ........................................ سال کتچک تر 4
 23 77  ........................................ سال کتچک تر 5
 25 54  ........................................ سال کتچک تر 6
 19 54  ........................................ سال کتچک تر 7
 6 38  ........................................ سال کتچک تر 8
 12 27  ........................................ سال کتچک تر 9
 9 24  ..................................... سال کتچک تر 10
 19 49  ........................... سال( کتچک تر15-11)
 2 14  ........................... سال( کتچک تر20-16)

 1 1  ........................ سال کتچک تر 20بیش از
   .ادار  کل ثبت احتال استان اردبیل -مأخذ
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  (1) تعداد طال  ثبت شد  برحس  طتل مدت ازدواج -23-3

سال و 
 شهرستان

 جمع
 1کمتر از 
 سال

 10-14 سال 5-9 سال 4 سال 3 سال 2 سال1
 سال

سال و 15
 بیش تر

1380 ..............  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 ..............  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1390 ..............  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1395 ..............  3276 506 468 344 310 225 667 363 393 
1396 ..............  3108 427 362 308 275 212 646 369 509 
1397 ..............  3344 403 377 330 284 253 754 421 522 
1398 ..............  3182 359 380 288 263 250 699 436 507 
1399 .............  3529 372 353 313 283 229 811 507 661 
 314 230 356 96 119 133 128 144 1520  .............. اردبیل

 6 5 11 3 5 6 13 7 56  .......... اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... اناتت

 17 16 20 7 9 15 8 9 101  ......... بیله ستار
 78 58 115 26 37 39 62 65 480  ........ پار  آباد
 52 32 47 17 22 21 16 13 220  ............. خلخال
 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............ سرعین
 7 8 17 5 9 5 4 4 59  ..................کتثر
 40 20 51 19 15 21 20 26 212  ............... گرم 
 67 67 114 30 30 34 56 68 466  ... شهر مشكین
 63 60 70 20 27 34 42 27 343  ................ نمین
 17 11 10 6 10 5 4 9 72  .................... نیر
 ( تعداد سال های کامل  که از زمان وقتع ازدواج گذشته است.1
 منظتر شد  است. و اردبیل گرم  های در شهرستان و سرعین اطالعات مربتط به اناتت( به علت عد  امكان تدكیک 2

 .ادار  کل ثبت احتال استان اردبیل -مأخذ
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 مقدمه

 بهرای ،انسهانی نیهروی بهه مربوط اطالعات و آمار
 آمهار كل اداره توسط 1318 سال در بار نخستین

 كشهور مره  شهرراای ازبرخهی در ،احوال ثبت و
 اجههرای ضهه ن ،1335 سههال در. شههد گههردآوری

 اداره توسهط كهه نفوس ع ومی سرش اری اولین
 ايهن در چند اطالعاتی شد، اجرا ع ومی آمار كل

 طهر  چنهد اجرای با سپس. آمد دست به زمینه
 و صهههن ت ،كشهههاورزی اایزمینهههه در آمهههاری
 اطالعهات ،شده آوریج ع آمار زمره در ،ج  یت
 موضهو  بها متناسه  نیز انسانی نیروی به مربوط
 1337 اایسهال در. گرفت قرار توجه مورد ،طر 

 كههل اداره ا كههاری بهها برنامههه سههازمان ،1341 و
 امهور و كهار وزارت آمار و انسانی نیروی مطال ات

 نیههروی زمینههه در را اههايیآمارگیری ،اجت ههاعی
 در. كهرد منتشهر را آن نتهاي  و داد انجها  انسانی
 اجهرای ضه ن ايهران آمهار مركهز ب هد، اایسال

 اایسهال مسكن و نفوس ع ومی اایسرش اری
و  1390، 1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345
 و آمهار ،1370 ج  یت جاری آمارگیری و 1395

 را انسههانی نیههروی بههه مربههوط اساسههی اطالعههات
 ،1376 سهال از آن بهر عهالوه و ن وده آوریج ع
 بیكهاری و اشهتاال اهایويژگی گیرین ونه طر 
 سهال تها و اسهت درآورده اجهرا بهه نیهز را خانوار
 در گرديههده، اجههرا طههر  ايههن سههال اههر 1383
 عنهوان بهه مهاه آبهان اطالعهات مهككور اایسال

 طر  1384 سال از. است شده ارائه سال ن اينده
 مهككور طهر  جهايززين كهار نیروی از آمارگیری
 بههه توجههه بهها اسههت ذكههر شههايان اسههت، گرديههده

 ايهن در شده ارائه اطالعات طر ، اين اایويژگی
 . باشدمی ساالنه اطالعات متوسط ااسال

 از ،فصهل ايهن اطالعات و آمار تنظی  و تریه برای
 سهال مسهكن و نفهوس ع هومی سرش اری نتاي 
 آمهارگیری طهر  ،قبلهی اایسرش اری و 1395

 از گیریآمهههار طهههر  ،1370 ج  یهههت جهههاری
 طههر  و خههانوار بیكههاری و اشههتاال اههایويژگی

 از نیهز و ايهران آمار مركز كار نیروی از آمارگیری
سههازمان مههديريت و برنامههه  آمههاری اههایگزارش
 ايهن در كهه اطالعهاتی. اسهت شده استفاده ريزی
 ج  یههت انههوا  شهامههل شهههودمی ارائه فصل
 اههایويژگی اقتصههههادی، ف هههال غیههر و ف ههال

 اقتصههادی مختهلف اایبخش در شاغل ج  یت
 .باشدمی دولت كاركنان آمار و

 ضهروری زير نكات توضیح شده ارائه آمار مورد در
 :است

 و اشهتاال اهایويژگی از آمهارگیری طر  در -1
 از آمههارگیری طههر  ا چنههین و خههانوار بیكههاری
 شههامل فقههط ن ونههه آمههاری جام ههه كههار، نیههروی

 خانواراهای و باشهدمی ساكن م  ولی خانواراای
 در را سهههاكن غیهههر م  هههولی و دسهههتج  ی

 .گیردبرن ی

 شهامل ،مؤسسه يا وزارتخانه ار به مربوط آمار -2
 پوشهش تحهت واحداای و ااسازمان ت امی آمار
 .باشدمی نیز آن

 و دفها  وزارت ،اطالعهات وزارت كاركنان آمار -3
 به وابسته اایشركت و مسلح نیرواای پشتیبانی

 محرمانهه دلیلبه ،انتظامی و نظامی نیرواای و آن
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 تحههت اایشههركت كاركنههان آمههار نیههز و بههودن
 خاص وض یت علت به دولتی اایسازمان پوشش

 .باشدن ی دسترس در ،استخدامی

 

 مفاای  و ت اريف

اای اقتصادی )فكهری يها آن دسته از ف الیت :كار
مد )نقدی و يا غیهر آبدنی( كه به منظور كس  در

نقدی( صورت پكيرد و ادف آن تولید كاال يا ارائه 
 خدمت باشد.

و  ساله 10 اعضای ت امی :اقتصادی ف ال ج  یت
 از مراج هه روز قبهل در افت تر خانواراا كهبیش

 اند، ج  یتو يا بیكار بوده شاغل مأمور آمارگیری
آينهد. محصهالن، شه ار می بهه "اقتصادی ف ال"

مد بدون كهار، چنانچهه آداران و دارندگان درخانه
 "ف هال اقتصهادی"انهد، شاغل و يا بیكار نیهز بوده

 شوند.محسوب می

تر )حداقل سن ت یهین ساله و بیش 10ت ا  افراد 
شههده(، كههه در افتههه تقههوي ی قبههل از افتههه 
آمارگیری )افتهه مرجهع( طبهع ت ريهف كهار، در 
تولید كاال و خدمات مشاركت داشته )شاغل( و يا 

ولی به كاری اند از قابلیت مشاركت برخوردار بوده
یههت ف ههال )بیكههار(، ج  اشههتاال نداشههته انههد 
 شوند. اقتصادی محسوب می

 10اعضهای ت هامی :اقتصهادی ف ال غیر ج  یت
از  روز قبهل در افهت تر خانواراا كهبیش و سالهه

و يهها بیكههار  شههاغل آمههارگیریمأمهههور  مراج ههه
دار، ، خانههمحصل اایاز گروه اند و در يكهینبوده
اند بندی شدهكار و ساير طبقه مد بدونآدر دارای

بهه شه ار  "غیرف ال اقتصادی"به عنوان ج  یت 
 آيند.می

تر كه در طهول ساله و بیش 10ت ا  افراد  :شاغل
افته مرجع، طبع ت ريف كار، حداقل يك ساعت 

طور موقهت كهار را كار كرده و يا بنا به داليلی بهه
شههوند. تههرك كههرده باشههند، شههاغل محسههوب می

 طور ع ده شامل دو گروه مزد و حقوقشاغالن به
شوند. ترك موقت كار بزیران و خود اشتااالن می

ه مرجع با داشهتن پیونهد رسه ی شهالی، در افت
بزیران و تهداو  كسه  و كهار  برای مزد و حقوق

عنوان اشهتاال محسهوب برای خوداشهتااالن، بهه
شود. افراد زير نیز بهه لحهاا اا یتهی كهه در می

ف الیت اقتصادی كشهور دارنهد، شهاغل محسهوب 
 شوند:می

افرادی استند كه بدون دريافت مزد برای يكی  -
خههانوار خههود كههه بهها وی نسههبت  از اعضههای

كنند )كاركنان فهامیلی خويشاوندی دارند كار می
 بدون مزد( 

كارآموزانی كه در دوره كهارآموزی ف هالیتی در  -
ارتباط با ف الیت مؤسسه محهل كهارآموزی انجها  

داند، ي نی مستقی اً در تولید كاال يا خدمات می
محسهوب  "كهار"اها سری  استند و ف الیهت آن

 د.شومی

محصالنی كه در افته مرجهع مطهابع ت ريهف،  -
 اند.كار كرده

ت ا  افرادی كه در نیرواای مسهلح بهه صهورت  -
كننهد )نیرواهای كادر دائ  يا موقهت خهدمت می
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داران، مسههلح پرسههنل كههادر و سههربازان، درجههه
 افسران وظیفه نیرواای نظامی و انتظامی(.

بهههرای دقهههت در كهههاربرد ايهههن ت ريهههف، در 
اای اای ع ومی نفوس و مسكن سهالسرش اری

سهاعت و  8افرادی كه در افتهه  1355و  1345
اند ولهی در اند شاغل منظور شدهتر كار كردهبیش

، 1365اای ع هومی نفهوس و مسهكن سرش اری
و  1370آمهههارگیری جهههاری ج  یهههت  ،1375

اای اشتاال و بیكاری خهانوار آمارگیری از ويژگی
، كسههانی كههه در 1383لاايههت  1376اای سههال

افهههت روز گكشهههته )قبهههل از مراج هههه مهههأمور 
اند، شهاغل بهه روز كار كرده 2آمارگیری( حداقل 

اای انههد. ا چنههین در سرشهه اریحسههاب آمده
، 1375و  1365ع ههههومی نفههههوس و مسههههكن 

و آمهارگیری از  1370آمارگیری جاری ج  یهت 
اای اای اشهتاال و بیكهاری خهانوار سهالويژگی
كسههانی كههه دارای شههالی  1383لاايههت  1376

استند ولی در افت روز گكشته به اقتضای فصل 
انهد )بیكهاران و ماایت فصلی كار خود، كار نكرده

فصلی(، مشروط بر آنكه در جستجوی كار ديزری 
اند، بهه ا  نبهوده باشهند شهاغل محسهوب شهده

كهه در  1355و  1345اای استثنای سرشه اری
ضه ناً قابهل ذكهر اند. ش ار بیكاران منظهور شهده

اسههت كههه سههؤاالت مربههوط بههه شههاغالن در 
، 1375، 1355، 1345، 1335اای سرش ههههاری

و آمهارگیری از  1370آمارگیری جاری ج  یهت 
اای اای اشتاهال و بیكهاری خهانوار سهالويژگی
تر و ساله و بیش 10، از افراد 1383لاايت  1376

تهر سهاله و بیش 6، از افهراد 1365در سرش اری 
اههای سههش شههده اسههت. در ت ههامی آمارگیریپر

مككور، افرادی كه در انزا  سرش اری به انجها  
انهد در شه ار خدمت وظیفه ع ومی مشاول بوده

 اند. شاغالن به حساب آمده

ا چنههین شههايان ذكههر اسههت ت ريههف شههاغل در 
  ،1385 اری ع ومی نفوس و مسهكن سهال سرش

منطبع بر ت ريهف ارائهه شهده در  1395و  1390
 باشد.اين فصل می

روز پهیش از مراج هه مهأمور  7افرادی كهه  :بیكار
انهد و سرش اری حهداقل يهك سهاعت كهار نكرده

انهد در صهورت داشهتن دو دارای شالی نیز نبوده
 شوند. شرط ذيل بیكار محسوب می

روز گكشههته بههرای جسههتجوی كههار،  30در  -1
یر ثبت نا  يا پیزیهری در اقدامات مشخصی را نظ

كاريابی، پرس و جو از دوستان، ت هاس مؤسسات 
اهای اسهتخدامی و ... با كارفرمايان، مطال ه آگری

 انجا  داده باشند. 

 15ي نی طهی يهك دوره  آماده به كار باشند، -2
روز آينده آمهادگی  7روز گكشته و  7روزه شامل 

شرو  كار را داشته باشند، ا چنهین افهراد ذيهل 
 اند.بیكار محسوب شده

ظار شرو  كار جديد استند، ي نهی بهرای در انت -
آنان كاری مریا شده و قرار است در آينده بهه آن 
كار مشهاول شهوند و نیهز آمهاده بهه كهار )طبهع 

 ت ريف( استند.

در انتظار بازگشت به شال قبلی و نیز آماده بهه  -
در انتظهار "كار )طبع ت ريف( استند. منظهور از 

قهبالً  اين است كهه فهرد "بازگشت به شال قبلی
دارای كار بوده و به داليلی كار خهود را از دسهت 
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داد و پیوند رس ی شالی ندارد ولی در انتظار می
 برد.بازگشت به شال خود بسر می

افراد دارای اشهتاال نهاقص  :زمانی ناقص اشتاال
زمانی شامل ت ها  شهاغالنی اسهت كهه در افتهه 
مرجع، حاضر در سر كار يا غاي  موقهت از محهل 
كار بوده، به داليل اقتصادی نظیهر ركهود كهاری، 

تر، قرار داشتن پیهدا نكردن كار با ساعت كار بیش
سهاعت كهار  44در فصل غیر كاری و ... ك تهر از 

ده برای انجا  كار اضهافی در كرده، خوااان و آمها
 اند. افته مرجع بوده

كسهانی كهه شهاغل بهه حسهاب  :شهاغل قبالً بیكار
آيند ولی قبالً شاغل بوده و در افت روز قبل از ن ی

مراج هه مهأمهور آمارگیری مطهابع ت ريهف، بیكهار 
 شهوند.یبیكار قبالً شاغل محسهوب مند، ابوده

كسانی كه شهاغل يها بیكهار  :غیرشاغل قبالً بیكار
شوند و در افت روز قبل قبالً شاغل محسوب ن ی

از مراج ه مأمور آمارگیری مطابع ت ريهف، بیكهار 
 گیرند. اند در اين گروه قرار میبوده

 يها بیكهار محسههوب شهاغل كهه كسانی :محصل
از مراج هه مهأمور  روز قبهل شوند و در افتن ی

 بهه انهد، محصهلبوده تحصهیل در حال آمارگیری
 آيند.می حساب

و  1345، 1335 اایدر سهرش هههاری :دارخانههه
 روز گكشتههه در افهت كهه زنهانی ، ت امی1355
يهها  شاغههل از مراج هه مأمهور آمارگیههری قبهل

خههود(  )در منهزل داریخانههه و بهه بیكار نبهوده
اند. در دار منظهور شههدهانهد، خانهههبوده مشاهول

و  1365 و مسكهههن نفههوس ع ههومی سرشهه اری

اای اشتاهال ، طهر  آمارگیهری از ويهژگی1375
 1383لاههايت  1376اای و بیكاری خانوار سهال
 ارگیههری از نیههروی كههارو ا چنیهن طههر  آم

روز  در افهههت كهههه و مههههردانی ت ههامی زنههههان
 ههو به نبههوده ، بیكار و محصهل، شاغهلگهكشتهه

دار منظههور انهد، خهانههبهوده مشاهولداری خانهه
 ج  یهههت جهههاری انهههد. در آمهارگیهههریشهده
 در افههت كههه و مردانههی زنهههان ، ت هههامی1370

و  ، بیكههههار، محصههههل، شههههاغلروزگهكشتههههه
 مشاههول داریخانههه و بههه نبههوده بهازنشستهه

 انهد.دار منظهور شهدهانهد، خانههبهوده

، بیكهار، شهاغل كهكسانی :كار بدون مدآرد دارای
 مداایآشوند و درن ی دار محسوبو خانه محصل

، وظیفه ، حقوقبازنشستزی مانند حقوق مست ری
و ... دارنهد،  ، سود سرا و مستاالت مد امالكآدر

 شوند.می كار محسوب مد بدونآدر دارای

عبهارت  (:ف الیهت)نهرخ  اقتصهادی مشاركت نرخ
 10است از نسبت ج  یت ف ال )شاغل و بیكهار( 

سهاله و  10تر به ج  یت در سن كارساله و بیش
 .100تر، ضرب در بیش

است از نسبت ج  یت بیكار  عبارت :بیكاری نرخ
 .100در به ج  یت ف ال )شاغل و بیكار(، ضرب 
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 اطالعات گزيده

 كهار نیهروی طهر  نتاي  براساس ،1399 سال در
 0/46 ، گرفتهه انجها  ايهران آمار مركز توسط كه

 نظهر از استان بیشتر و ساله 15 ج  یت از درصد
 نهرخ كهه م نهی اين به باشند می ف ال اقتصادی
 سههال در اسههتان اقتصههادی( ف الیههت) مشههاركت

 استان در نرخ اين. است بوده درصد 0/46 ،1399
 از ك تر شرری نقاط در و مردان از ك تر زنان در

 .باشد می روستايی نقاط

 نهرخ كار، نیروی طر  نتاي  اساس بر سال اين در
 ،(و بیشتر ساله 10)  كار سن در ج  یت بیكاری

 ايهن كهه است ذكر به الز . است بوده درصد 4/7
 مهردان در و درصهد 6/8 زنهان در اسهتان در نرخ
 نهرخ سهال اين در ا چنین. باشد می درصد 1/7

 درصد 3/17 استان، ساله 15-24 جوانان بیكاری
 .است بوده

 كهار، نیروی طر  نتاي  اساس بر ،1399 سال در
 شهامل اقتصادی ع ده بخش سه در اشتاال سر 

 ،33.1ترتیه   بهه خهدمات و صهن ت كشهاورزی،
 میهان اين در كه است بوده درصد 39.6 و ،27.3
 خهود بهه را اشتاال سر  بیشترين خدمات بخش

 . است داده اختصاص

 ايههران، آمههار مركههز گههزارش بههه ،1399 سههال در
 بیشههتر و سههاله 10 بیكههار ج  یههت بیشههترين
 5/40 بها عالی مقطع به تحصیالت سطح برحس 
 .است داشته ت لع درصد

 جرهههت متقاضههی نفهههر 4286 ،1399 سههال در
 مراج هه اشهتاال ادارات به شالی فرصت 13068

 بههه متقاضههیان از نفههر 2551 كههه انههد ن ههوده
 از نفهر 2466 سهال ايهن در. انهد شده كارگ ارده

 خصوصهی بخهش در شهده، گرفتهه كهار بهه افراد
 2302اسهت  ذكر به الز . اند شده كار به مشاول
 سهاله 25-34 سنی مقطع در كار متقاضیان نفراز
 متقاضهیان بهین در را سر  بیشترين كه اند بوده

 1014نفر از متقاضهیان كهار و  1949 .اند داشته
 یلیمهدرك تحصهنفر از بهه كارگ اشهته شهدگان 

 .و باالتر داشته اند سانسیل
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 )درصد( روستايی نقاط شرری و در و جنس ساله و بیشتر برحس  وضع ف الیت 10توزيع نسبی ج  یت  -1-4

 شر 
ج  یت 

ساله و  10
 بیشتر

 ج  یت غیر ف ال از نظر اقتصادی ج  یت ف ال از نظر اقتصادی

دارای درآمد  خانه دار محصل ج ع بیكار شاغل ج ع
 ساير بدون كار

          كل استان

          مرد و زن

1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ..........  100 3/39 8/34 5/4 7/60 8/23 6/26 0/4 3/6 

1390 ..........  100 4/39 6/33 8/5 6/60 2/19 8/30 8/3 8/6 

1395 ..........  100 8/43 1/37 7/6 2/56 7/15 1/30 0/5 4/5 

1396 ..........  100 5/44 9/39 6/4 5/55 0/15 8/30 2/5 5/4 

1397 ..........  100 3/44 2/40 1/4 7/55 16 8/30 3/5 6/3 

1398(1) ......  100 8/47 43 8/4 2/52 2/8 34 5/5 5/4 

1399(1) .....  100 46 6/42 4/3 54 2/9 1/34 6/5 1/5 
           مرد

1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ..........  100 5/65 1/59 4/6 5/34 8/23 2/0 6/4 9/5 

1390 ..........  100 5/67 9/58 6/8 5/32 9/19 2/0 9/4 5/7 

1395 ..........  100 1/68 58 1/10 9/31 8/16 3/0 5/7 3/7 

1396 ..........  100 4/69 4/62 0/7 6/30 9/15 2/0 2/8 3/6 

1397 ..........  100 9/69 7/63 2/6 1/30 8/16 5/0 3/8 5/4 

1398(1) ......  100 76 6/68 4/7 24 5/8 4/0 3/9 8/5 

1399(1) .....  100 6/73 4/68 2/5 4/26 8/9 3/0 1/9 2/7 
          زن

1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ..........  100 13 5/10 5/2 87 8/23 1/53 4/3 7/6 

1390 ..........  100 8/10 9/7 9/2 2/89 6/18 9/61 8/2 9/5 

1395 ..........  100 9/19 6/16 3/3 1/80 6/14 2/59 5/2 8/3 

1396 ..........  100 7/19 5/17 2/2 3/80 3/14 2/61 1/2 7/2 

1397 ..........  100 3/19 2/17 1/2 7/80 4/15 4/60 2/2 7/2 

1398(1) ......  100 1/20 9/17 2/2 9/79 8/7 67 9/1 2/3 

1399(1) .....  100 18 4/16 6/1 82 6/8 4/68 2 3 
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 ( دنباله)  روستايی نقاط شرری و ساله و بیشتر برحس  جنس و وضع ف الیت در 10توزيع نسبی ج  یت  -1-4
 )درصد(

 شر 
ج  یت 

ساله  10
 و بیشتر

 اقتصادیج  یت غیر ف ال از نظر  ج  یت ف ال از نظر اقتصادی

دارای درآمد  خانه دار محصل ج ع بیكار شاغل ج ع
 ساير بدون كار

          ینقاط شرر

          مرد و زن

1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ..........  100 8/36 1/32 7/4 2/63 5/26 1/26 5/4 1/6 
1390 ..........  100 9/37 5/31 4/6 1/62 3/21 1/29 9/4 8/6 
1395 ..........  100 2/39 5/31 7/7 8/60 2/17 3/32 9/5 4/5 
1396 ..........  100 2/40 7/34 5/5 8/59 4/16 8/32 9/5 7/4 
1397 ..........  100 8/39 1/35 7/4 2/60 9/17 7/32 2/6 4/3 
1398(1) ......  100 2/44 7/38 5/5 8/55 2/9 9/35 7/6 4 
1399(1) .....  100 4/42 6/38 8/3 6/57 4/10 9/35 5/6 8/4 

           مرد
1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 ..........  100 5/62 9/55 6/6 5/37 5/25 2/0 6/5 2/6 
1390 ..........  100 0/64 0/55 0/9 0/36 3/21 1/0 5/6 1/8 
1395 ..........  100 1/65 0/54 1/11 9/34 9/17 3/0 3/9 4/7 
1396 ..........  100 9/66 9/58 0/8 1/33 6/16 2/0 9/9 4/6 
1397 ..........  100 2/66 3/59 9/6 8/33 6/18 5/0 2/10 5/4 
1398(1) ......  100 1/73 9/64 2/8 9/26 9/9 3/0 5/11 2/5 
1399(1) .....  100 71 3/65 7/5 29 7/10 4/0 8/10 1/7 

           زن
1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 ..........  100 8/10 9/7 9/2 2/89 5/27 4/52 4/3 9/5 
1390 ..........  100 3/11 5/7 8/3 7/88 2/21 7/58 2/3 6/5 
1395 ..........  100 3/13 0/9 3/4 7/86 4/16 4/64 5/2 4/3 
1396 ..........  100 4/13 6/10 8/2 6/86 1/16 7/65 9/1 9/2 
1397 ..........  100 14 4/11 6/2 86 2/17 2/64 3/2 3/2 
1398(1) ......  100 7/15 8/12 9/2 3/84 7/8 8/70 2 8/2 
1399(1) .....  100 2/13 2/11 2 8/86 10 3/72 1/2 4/2 
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 (دنباله) روستايی نقاط شرری و ساله و بیشتر برحس  جنس و وضع ف الیت در 10توزيع نسبی ج  یت  -1-4
 )درصد(                     

 شر 
ج  یت 

ساله  10
 و بیشتر

 ج  یت غیر ف ال از نظر اقتصادی ج  یت ف ال از نظر اقتصادی

دارای درآمد  خانه دار محصل ج ع بیكار شاغل ج ع
 ساير بدون كار

          روستايی  نقاط

          مرد وزن

1380 ...............  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ...............  100 8/42 7/38 1/4 2/57 0/20 3/27 3/3 6/6 
1390 ...............  100 0/42 4/37 6/4 0/58 6/15 6/33 0/2 8/6 
1395 ...............  100 3/52 6/47 7/4 7/47 0/13 8/25 2/3 7/5 
1396 ...............  100 5/53 6/50 9/2 5/46 3/12 3/26 7/3 2/4 
1397 ...............  100 3/54 6/51 7/2 7/45 1/12 4/26 1/3 1/4 
1398(1) ...........  100 6/56 5/53 1/3 4/43 4/5 5/29 7/2 8/5 
1399(1) ..........  100 54/4 52 2/4 45/6 6/6 29/9 3/3 5/8 

           مرد
1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 ..........  100 9/69 7/63 2/6 1/30 4/21 2/0 3/3 2/5 
1390 ..........  100 7/73 9/65 8/7 3/26 3/17 2/0 0/2 8/6 
1395 ..........  100 0/74 9/65 1/8 0/26 8/14 3/0 0/4 9/6 
1396 ..........  100 7/74 8/69 9/4 3/25 1/14 4/0 8/4 6 
1397 ..........  100 1/78 7/73 4/4 9/21 6/12 4/0 2/4 7/4 
1398(1) ......  100 8/82 3/77 5/5 2/17 7/5 4/0 8/3 3/7 
1399(1) .....  100 79/7 75./6 4/1 20/3 7/8 0/2 5 7/3 

           زن
1380 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 ..........  100 0/16 0/14 0/2 0/84 6/18 0/54 4/3 8 
1390 ..........  100 0/10 7/8 3/1 0/90 8/13 4/67 1/2 7/6 
1395 ..........  100 9/31 4/30 5/1 1/68 3/11 8/49 5/2 5/4 
1396 ..........  100 7/32 8/31 9/0 3/67 6/10 6/51 6/2 5/2 
1397 ..........  100 1/31 1/30 1 9/68 5/11 9/51 2 5/3 
1398(1) ......  100 9/30 2/30 7/0 1/69 2/5 58 7/1 2/4 
1399(1) .....  100 29.2 28.6 0.6 70.8 5.5 59.5 1.6 4.2 

 .باشدیم ترشیب و ساله 15 تیج   اساس بر 1398 سال از ارقا ( 1
 )ر. (.مركز آمار ايران. -مأخك
  .دفتر ج  یت، نیروی كار و سرش اری مركز آمار ايران.-        
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در نقاط شرری و روستايی ساله و بیش تر بر حس  جنس 10شاخص اای ع ده نیروی كار در ج  یت  -2-4
 )درصد(                       

 شر 

نرخ 
 مشاركت
 اقتصادی

نرخ 
 بیكاری

نرخ بیكاری 
24-15 
 ساله 

نرخ 
 (1)بیكاری

  ساله 29-15

سر  
اشتاال 
 ناقص

 سر  اشتاال در بخش اای ع ده اقتصادی

 خدمات صن ت كشاورزی

         استان كل

         و زن مرد

1380 ............. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............. 8/43 1/11 8/21 0/23 1/6 2/42 2/21 6/36 

1390 ............. 5/42 7/12 1/21 5/21 5/8 0/40 6/23 4/36 

1395 ............. 8/43 3/15 6/32 2/31 9/9 0/35 6/23 4/41 

1396 ............. 5/44 4/10 8/25 8/23 0/9 9/33 6/24 5/41 

1397 ............. 3/44 3/9 1/21 6/18 9/7 6/33 9/24 5/41 

1398(2) ........... 8/47 1/10 6/25 2/19 9/9 3/32 6/25 2/42 

1399(2)........... 46 7/4 17/3 13/3 9/4 33/1 27/3 39/6 
         مرد

1380 ............. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............. 1/64 1/11 4/21 2/19 6/7 0/33 0/23 0/44 

1390 ............. 9/65 5/12 6/19 9/19 2/10 2/32 1/27 7/40 

1395 ............. 1/68 9/14 8/29 0/28 0/12 3/29 1/24 6/46 

1396 ............. 4/69 1/10 8/24 8/21 1/11 8/28 4/25 8/45 

1397 ............. 9/69 8/8 6/19 1/17 2/9 8/29 2/25 45 

1398(2) ........... 76 8/9 7/26 9/17 5/11 7/28 4/26 9/44 

1399(2)........... 6/73 1/7 4/15 9/11 4/11 5/29 8/28 7/41 
         زن

1380 ............. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............. 6/23 4/11 7/22 5/22 1/2 1/67 5/16 4/16 

1390 ............. 3/18 5/13 6/27 9/22 0/2 4/69 4/10 2/20 

1395 ............. 9/19 6/6 6/43 6/43 7/2 8/54 9/21 3/23 

1396 ............. 7/19 3/11 9/30 2/32 9/1 7/51 8/21 5/26 

1397 ............. 3/19 8/10 27 9/23 3 3/47 9/23 8/28 

1398(2) ........... 1/20 1/11 3/20 5/24 1/4 2/45 3/22 5/32 

1399(2)........... 18 6/8 9/28 9/19 2/1 3/48 8/20 9/30 
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(دنباله) روستايیو نقاط شرری در  حس  جنس بر بیش تر ساله و 10ج  یت  در شاخص اای ع ده نیروی كار -2-4
 )درصد(                                   

 شر 

نرخ 
 مشاركت
 اقتصادی

نرخ 
 بیكاری

نرخ بیكاری 
24-15  

 ساله

نرخ 
 (1)بیكاری

 ساله 29-15

سر  
اشتاال 
 ناقص

 سر  اشتاال در بخش اای ع ده اقتصادی

 خدمات صن ت كشاورزی
 نقاط شرری

 
        

         زن مرد و

1380 ............. 
 ......................... 
 ......................... 

000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .............  0/37 4/16 4/35 4/28 0/6 7/5 5/30 8/63 

1390 .............  1/37 2/18 7/30 2/28 0/11 1/8 7/34 2/57 

1395 .............  2/39 7/19 0/45 4/39 6/11 6/5 2/32 2/62 

1396 .............  2/40 6/13 4/36 2/31 9/10 2/7 2/32 6/60 

1397 .............  8/39 9/11 29 7/23 4/8 6/9 32 4/58 

1398(2) ...........  2/44 6/12 8/33 1/23 7/10 2/10 8/32 57 

1399(2)...........  4/42 0/9 3/21 6/15 5/10 1/11 5/34 4/54 
         مرد

1380 .............  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .............  0/61 7/13 4/30 1/24 2/6 6/5 9/29 5/64 

1390 .............  5/62 0/16 8/25 8/23 8/11 9/7 7/35 4/56 

1395 .............  1/65 1/17 0/34 9/33 6/12 1/6 6/30 3/63 

1396 .............  9/66 0/12 2/34 8/27 3/12 6/7 9/30 5/61 

1397 .............  2/66 5/10 1/26 21 1/9 5/10 5/30 59 

1398(2) ...........  1/73 3/11 3/34 8/20 6/11 11 3/32 7/56 

1399(2)...........  0/71 0/8 9/17 3/13 0/12 8/11 6/34 6/53 
         زن

1380 .............  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .............  7/12 8/29 1/55 1/50  4/4 2/6 3/34 5/59 

1390 .............  10 7/32 7/65  9/49 8/3 5/9 9/25 6/64 

1395 .............  3/13 2/32 6/61 8/56 4/5 5/2 9/41 6/55 

1396 .............  4/13 5/21 5/46 0/46 3/3 7/4 3/39 0/56 

1397 .............  14 5/18 9/38 9/33 8/4 6/4 3/40 1/55 

1398(2) ...........  7/15 5/18 7/31 33 1/6 1/6 2/35 7/58 
1399(2)...........  2/13 9/14 2/46 6/27 8/1 8/6 7/33 5/59 
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 ساله و بیش تر بر حس  جنس در نقاط شرری و روستايی 10شاخص اای ع ده نیروی كار در ج  یت  -2-4
 )درصد(                               )دنباله(

 شر 

 نرخ
 مشاركت
 اقتصادی

نرخ 
 بیكاری 

نرخ بیكاری 
24-15 
 ساله 

 (1)نرخ بیكاری
 ساله 29-15

 

سر  
اشتاال 
 ناقص

 سر  اشتاال در بخش اای ع ده اقتصادی
 خدمات صن ت كشاورزی

         نقاط روستايی

         زن مرد و

1380 ............  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............  1/53 2/6 9/10 9/14 2/6 9/72 4/13 7/13 

1390 ............  4/52 7/5 7/9 0/15 6/5 2/76 1/11 7/12 

1395 ............  3/52 0/9 0/20 1/19 9/7 0/72 9/12 1/15 

1396.............  5/53 4/5 1/14 8/11 4/6 8/71 9/13 3/14 

1397 ............  3/54 5 7/11 7/10 1/7 8/69 1/14 1/16 

1398(2) ........  6/56 4/5 9/12 5/10 6/8 3/70 13 7/16 

1399(2)........  4/54 4/ 9/9 2/8 6/9 4/71 7/14 9/13 
         مرد

1380 ............  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............  4/68 8/7 5/12 9/15 2/9 6/64 0/15 3/20 

1390 ............  5/72 7/6 9/10 5/16  7/7 7/68 2/14 1/17 

1395 ............  0/74 0/11 5/19 3/19 1/11 5/66 8/13 7/19 

1396.............  7/74 6/6 7/14 1/12 0/9 4/66 7/15 9/17 

1397 ............  1/78 7/5 1/12 9/10 5/9 3/64 7/15 20 

1398(2) ........  8/82 6/6 1/15 5/11 3/11 4/64 6/14 21 
1399(2)........  7/79 2/5 6/10 6/8 9/12 9/65 8/16 3/17 

         زن

1380 ............  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............  2/38 3/3 9/7 9/7 4/1 7/86 7/10 6/2 

1390 ............  8/32 3/3 6/6 8/9 3/1 7/91 7/4 6/3 

1395 ............  9/31 7/4 3/22 5/18 3/1 2/83 9/10 9/5 

1396.............  7/32 7/2 8/10 4/10 9/0 4/83 9/9 7/6 

1397 ............  1/31 2/3 1/10 8/9 4/1 9/82 2/10 9/6 

1398(2) ........  9/30 1/2 7/2 6/6 1/2 9/84 1/9 6 

1399(2)........  2/29 2 4/6 5/6 9/0 86 2/9 8/4 
شورای عالی جوانان، دامنه سن جوانی از  17/02/1398مورخ  98/ص/100/249مصوبه ش اره  4بر اساس بند  1398ز سال ا (1

 ساله تاییر يافته است. 18-35ساله به  29-15
 .باشدیم ترشیب و ساله 15 تیج   اساس بر 1398 سال از ارقا ( 2

 )ر. (..ايران آمار مركز -مأخك
   .یسرش ار و كار یروین ت،یج   دفترمركز آمار ايران.  -      
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ر بر حس  وضع سواد و سطح تحصیالت ت ساله و بیش 10نسبی ج  یت شاغل و بیكار )جويای كار(  توزيع -3-4
 درصد()          

 سطح تحصیالت و وضع سواد
1390 1395 1396 

 بیكار شاغل بیكار شاغل كاریب شاغل

 100 100 100 100 100 100  ......................... كل استان     

 95 84 5/94 6/82 94/9 81/1  ................................... (1)باسواد

 5/12 7/25 8/18 7/27 15/7 30  ............. ابتدايی و سواد آموزی

 7/12 1/16 6/15 4/16 15/4 17/5  ......... راان ايی و متوسطه اول

 7/0 4/0 4/0 8/0 15/4 6/1  ......... متوسطه و متوسطه دو 

 7/26 6/19 6/23 3/16 24/2 14/5  ......... ديپل  و پیش دانشزاای

 5/40 1/20 1/35 8/18 24 13  ............................................ عالی

 9/1 1/2 1 6/2 0/2 0  .......... نشدهنامشخص و اظرار 

 5 16 5/5 4/17 5/1 18/9  ................................... بی سواد

 

 سطح تحصیالت و وضع سواد
1397 1398(2) 1399(2) 

 بیكار شاغل بیكار شاغل بیكار شاغل
 100 100 100 100 100 100  ................................ كل استان

 96/8 87 3/97 86 6/94 5/86  ................................... (1)باسواد
 15/3 26/3 13 8/26 14 5/25  ............. ابتدايی و سواد آموزی

 16/2 17/6 15 2/16 9/15 8/16  ......... راان ايی و متوسطه اول
 0/1 0/7 4/0 5/0 2/0 4/0  ......... متوسطه و متوسطه دو 
 26 18/1 4/26 5/18 3/21 1/19  ......... ديپل  و پیش دانشزاای

 39/2 24/3 5/42 9/23 3/41 6/22  ............................................ عالی
 0 0 0 1/0 9/1 1/2  .......... نامشخص و اظرار نشده

 3/2 13 7/2 14 4/5 5/13  ................................... بی سواد
 .است شده منظور سرج ع در یرس  ریغ و ینيد علو  و هیعل  یااحوزه آمار( 1
 .باشد یم شتریب و ساله 15 تیج   اساس بر 1398 سال ارقا ( 2

 )ر. (..ايران آمار مركز -مأخك
   ی.سرش ار و كار یروین ت،یج   دفترمركز آمار ايران.  -      
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  (1) 1399كاركنان دولت برحس  جنس و وض یت استخدامی:  -4-4

 

 دستزاه اجرايی
 زن مرد غیر رس ی رس ی ج ع

 5 13 0 18  ..... اداره كل ارتباطات و فناوری اطالعات
 8 35 12 31  ....................................... اداره كل استاندارد

 12 54 9 57  .................................... اداره كل امور عشاير
 6 76 15 67  ................. اداره كل اموراقتصادی و دارايی

 41 457 107 391  .......... اداره كل امورمالیاتی استان اردبیل
 11 31 10 32  ..................... اداره كل اوقاف و امور خیريه

 133 189 69 253  ............. اداره كل آموزش فنی و حرفه ای
 423 17881 8619 9685  .......................... اداره كل آموزش وپرورش

 22 109 24 107  ................. اداره كل بنیاد و امور ايثارگران
 101 251 141 211  .............. اردبیلاداره كل برزيستی استان 

 28 56 9 75  ................................. اداره كل بی ه سالمت
 18 46 15 49  ..... اداره كل پزشكی قانونی استان اردبیل

 73 92 10 155  .............................................. اداره كل پست
 19 39 4 54  ........................... اداره كل تبلیاات اسالمی

 42 135 34 143  ........ اداره كل ت اون، كار و رفاه اجت اعی
 16 58 5 69  ........................ اداره كل ت زيرات حكومتی

 7 150 22 135  .................................... اداره كل ثبت احوال
 34 206 46 194  ..................... اداره كل ثبت اسناد و امالك

 6 158 28 136  ................ اداره كل حفاظت محیط زيست
 35 152 14 173  ..................................... اداره كل دامپزشكی

 29 162 13 178  ............................ اداره كل راه و شررسازی
 417 150 6 561  ............... اداره كل رااداری و ح ل و نقل

 199 236 30 405  ............................................ اداره كل زندانرا
 3 22 5 20  ........................................... اداره كل شیالت

 32 78 24 86  ............. اداره كل فرانگ و ارشاد اسالمی
 142 34 82 94  ................................... اداره كل كتابخانه اا

 0 265 10 255  .......................... اداره كل ك یته امداد اما 
 12 107 15 104  ............................................اداره كل گ رك

 95 230 33 292  ...... اداره كل منابع طبی ی و آبخیزداری 
 7 49 5 51  ........................... نوسازی مدارساداره كل 

 72 116 36 152  ............................اداره كل ورزش و جوانان
 4 64 3 65  ..................................... اداره كل اواشناسی
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 )دنباله( (1) 1399كاركنان دولت برحس  جنس و وض یت استخدامی:  -4-4

 

 دستزاه اجرايی

 ج ع
 غیر رس ی رس ی

 زن مرد

 131 427 77 481  ......................................... استانداری اردبیل
 5 4 0 9   .............................................. اموال ت لیكی 

 295 112 46 361  .................................. آب منطقه ای اردبیل
 000 000 000 000   ...................................... بانك توس ه ت اون 

 0 6 0 6  .................................. بانك توس ه صادرات 
 41 233 40 234  ....................................................... بانك سپه

 0 290 22 268  ................................................ بانك صادرات
 3 9 2 10  ................................... بانك صن ت و م دن

 41 130 24 147  .................................................. بانك مسكن
 38 10 3 45  ..................................................... پست بانك

 11 9 2 18  ........................................ پشتیبانی امور دا 
 82 104 22 164  ..................................... ج  یت االل اح ر
 105 115 42 178  .......................................... دانشزاه پیا  نور 

 4517 4341 5188 3670  .................................. دانشزاه علو  پزشكی
 144 550 101 593  .............................................دانشزاه محقع 

 39 49 48 40  ............سازمان انتقال خون استان اردبیل
 10 5 1 14  ...................... سازمان پارك عل  و فناوری

 23 268 65 226  .............................. سازمان تامین اجت اعی
 39 717 134 622  .............................. سازمان جراد كشاورزی

 95 109 14 190  ................صن ت، م دن و تجارتسازمان 
 9 79 14 74  ................. سازمان مديريت و برنامه ريزی

 40 95 28 107  .............................. سازمان میراث فرانزی
 22 30 9 43  .......................... شرك سرامی بی ه ايران 

 99 58 8 149  ................. شركت آب و فاضالب روستايی
 134 151 29 256  ................... شركت آب و فاضالب شرری 

 319 70 24 365  ............................ شركت توزيع نیروی برق
 52 1 2 51  .......................... شركت شرركرای صن تی

 0 16 1 15  .................. شركت غله و خدمات بازگانی 
 173 156 21 308  ..................................................... شركت گاز
 1 94 1 94  ................................................... شركت نفت
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 )دنباله( (1) 1399كاركنان دولت برحس  جنس و وض یت استخدامی:  -4-4

 رائه اطالعات به تفكیك جنسیت نبود.(دستزاه مربوطه قادر به ا1
   برنامه ريزی استان اردبیل. سازمان مديريت و -مأخك

 دستزاه اجرايی

 ج ع
 غیر رس ی رس ی

 مرد مرد
 1026 54 43 1037  ........................................... شررداری اردبیل

 6 0 0 6  ............................... شررداری ايردی موسی
 189 4 5 188  .................................... شررداری پارس آباد
 41 3 2 42  ...................................... شررداری ج فرآباد

 32 5 3 34  ............................................. شررداری رضی
 6 0 0 6  ........................................ شررداری سرعین 
 18 0   18  ........................................ شررداری فخراباد 

 20 0 2 18  .............................................. كلورشررداری 
 16 0   16  ......................................... شررداری كورائی 
 42 4 3 43  ............................................ شررداری كیوی
 93 8 0 101  ............................................ شررداری گرمی
 17 1 1 17  ............................................شررداری مرادلو
 14 1 1 14  .......................................... شررداری ماانسر
 68 12 8 72  ............................................. شررداری ن ین
 43 8 5 46  ................................................. شررداری نیر

 22 2 1 23  ..................................... شررداری اشتجین
 24 6 2 28  ................................................ شررداری ایر

 35 53 6 82  ...................................... فرودگاارای استان
 126 38 75 89  كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
 6 67 6 67  .... مديريت ت اون روستايی استان اردبیل

 2 4 0 6  ...................................مديريت ح  و زيارت
 0 12 2 10  ....................................مديريت حوزه انری

 228 583 424 387  ................ مديريت درمان تامین اجت اعی
 4 3 2 5  ................................... مديريت بازنشستزی 
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   1399 (1) :ان دولت برحس  جنس و مدرك تحصیلیكاركن -5-4

 

 دستزاه اجرايی
ك تر از  ج ع

 ديپل 
فوق  ديپل 

فوق  لیسانس ديپل 
 دكتری لیسانس

 زن مرد

 1 7 10 0 0 0 0 18  ......اداره كل ارتباطات و فناوری اطالعات
 0 27 11 1 2 2 12 31  ....................................... اداره كل استاندارد

 0 19 29 3 7 8 9 57  .................................... اداره كل امور عشاير
 1 47 27 3 2 2 15 67  ................. اداره كل اموراقتصادی و دارايی

 2 307 160 16 9 4 107 391  ...........اداره كل امورمالیاتی استان اردبیل
 0 11 29 2 0 0 10 32  ..................... كل اوقاف و امور خیريهاداره 

 0 51 167 54 28 22 69 253  ............. اداره كل آموزش فنی و حرفه ای
 89 4556 10069 1030 2277 283 8619 9685  .......................... اداره كل آموزش وپرورش

 1 44 62 6 14 4 24 107  ................. اداره كل بنیاد و امور ايثارگران
 7 150 124 8 41 22 141 211  .............. اداره كل برزيستی استان اردبیل

 2 29 37 4 10 2 9 75  ................................. اداره كل بی ه سالمت
 17 12 21 4 8 2 15 49  ..... اداره كل پزشكی قانونی استان اردبیل

 0 30 77 25 30 3 10 155  .............................................. اداره كل پست
 2 19 23 1 8 5 4 54  ........................... اداره كل تبلیاات اسالمی

 2 72 82 8 10 3 34 143  ........ اداره كل ت اون، كار و رفاه اجت اعی
 0 26 33 1 12 2 5 69  ........................ اداره كل ت زيرات حكومتی

 0 52 72 17 15 1 22 135  .................................... اداره كل ثبت احوال
 0 70 136 7 27 0 46 194  ..................... اداره كل ثبت اسناد و امالك

 3 51 41 35 32 2 28 136  ................ اداره كل حفاظت محیط زيست
 61 32 41 32 16 5 14 173  ..................................... اداره كل دامپزشكی

 0 94 54 18 20 5 13 178  ............................ شررسازی اداره كل راه و
 1 87 130 53 144 152 6 561  ............... اداره كل رااداری و ح ل و نقل

 12 72 141 84 77 49 30 405  ............................................ اداره كل زندانرا
 3 11 10 1 0 0 5 20  ........................................... اداره كل شیالت

 2 40 40 6 16 6 24 86  ............. اداره كل فرانگ و ارشاد اسالمی
 2 49 97 7 16 5 82 94  ....................................اداره كل كتابخانه اا

 4 90 115 37 19 0 10 255  .......................... اداره كل ك یته امداد اما 
 0 34 61 18 4 2 15 104  ............................................ اداره كل گ رك

 1 96 144 33 36 15 33 292  .......اداره كل منابع طبی ی و آبخیزداری 
 0 15 27 2 7 5 5 51  ............................اداره كل نوسازی مدارس
 3 60 57 19 36 13 36 152  ............................ اداره كل ورزش و جوانان

 0 32 26 0 10 0 3 65  ..................................... اداره كل اواشناسی
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 )دنباله(  (1) 1399كاركنان دولت برحس  جنس و مدرك تحصیلی:  -5-4

 دستزاه اجرايی
ك تر از  ج ع

 ديپل 
فوق  ديپل 

فوق  لیسانس ديپل 
 دكتری لیسانس

 زن مرد

 6 233 190 28 65 36 77 481  ......................................... استانداری اردبیل
 0 2 5 0 1 1 0 9  ............................................... اموال ت لیكی 

 8 124 116 16 52 91 46 361  .................................. آب منطقه ای اردبیل
 000 000 000 000 000 000 000 000   ...................................... بانك توس ه ت اون 

 0 4 2 0 0 0 0 6  .................................. بانك توس ه صادرات 
 0 85 117 14 55 3 40 234  ....................................................... بانك سپه

 3 64 124 38 58 3 22 268  ................................................ بانك صادرات
 0 6 5 0 0 1 2 10  ................................... بانك صن ت و م دن

 0 65 88 10 7 0 24 146  ................................................... بانك مسكن
 0 15 32 0 1 0 3 45  ..................................................... پست بانك

 0 7 8 1 1 3 2 18  ........................................ پشتیبانی امور دا 
 2 33 108 17 20 6 22 164  ..................................... ج  یت االل اح ر
 31 128 52 3 3 3 42 178  .......................................... دانشزاه پیا  نور 

 1037 575 4389 625 1639 593 5188 3670  ...................................دانشزاه علو  پزشكی
 374 173 90 4 24 29 101 593  ............................................. دانشزاه محقع 

 8 23 39 7 7 4 48 40  ............ سازمان انتقال خون استان اردبیل
 1 9 5 0 0 0 1 14  ....................... سازمان پارك عل  و فناوری

 0 116 122 15 35 3 65 226  .............................. سازمان تامین اجت اعی
 15 345 297 31 33 35 134 622  .............................. سازمان جراد كشاورزی
 3 71 102 11 12 5 14 190  ................ و تجارتسازمان صن ت، م دن 

 2 41 33 4 5 3 14 74  ................. سازمان مديريت و برنامه ريزی
 2 46 65 10 10 2 28 107  ............................... سازمان میراث فرانزی

 2 24 18 3 5 0 9 43  ........................... شرك سرامی بی ه ايران 
 2 53 61 19 13 9 8 149  ................. شركت آب و فاضالب روستايی
 0 66 162 17 34 6 29 256  .................... شركت آب و فاضالب شرری 

 4 100 203 35 31 16 24 365  ............................ شركت توزيع نیروی برق
 0 9 26 6 11 1 2 51  ...........................شركت شرركرای صن تی

 0 11 4 1 0 0 1 15  ................... شركت غله و خدمات بازگانی 
 0 42 146 94 47 0 21 308  ..................................................... شركت گاز
 4 12 45 23 10 1 1 94  ................................................... شركت نفت
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 )دنباله(  (1) 1399كاركنان دولت برحس  جنس و مدرك تحصیلی:  -5-4

 دستزاه اجرايی

ك تر از  ج ع
 ديپل 

فوق  ديپل 
فوق  لیسانس ديپل 

 دكتری لیسانس
 زن مرد

 11 184 334 130 151 270 43 1037  ........................................... شررداری اردبیل
 0 1 2 1 1 1 0 6  ............................... شررداری ايردی موسی

 0 19 41 19 54 60 5 188  .................................... شررداری پارس آباد
 0 4 13 3 8 16 2 42  ...................................... شررداری ج فرآباد

 0 2 7 1 5 22 3 34  ............................................. شررداری رضی
 0 1 2 1 1 1 0 6  ........................................ شررداری سرعین 
 0 3 2 0 5 8   18  ........................................ شررداری فخراباد 

 0 2 3 1 6 8 2 18  .............................................. شررداری كلور
 0 4 7 0 1 4   16  ......................................... شررداری كورائی 
 0 2 7 7 8 22 3 43  ............................................ شررداری كیوی
 0 4 17 10 10 60 0 101  ............................................ شررداری گرمی
 0 3 8 1 3 3 1 17  ............................................شررداری مرادلو
 0 2 7 2 1 3 1 14  .......................................... شررداری ماانسر
 0 4 14 12 15 35 8 72  ............................................. شررداری ن ین
 0 4 11 2 9 25 5 46  ................................................. شررداری نیر

 0 3 7 2 0 12 1 23  ..................................... شررداری اشتجین
 0 2 8 4 5 11 2 28  ................................................ شررداری ایر

 0 31 41 9 3 4 6 82  ...................................... فرودگاارای استان
 0 48 69 11 29 7 75 89  كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
 0 16 44 9 1 3 6 67  .... مديريت ت اون روستايی استان اردبیل

 0 2 3 1 0 0 0 6  ...................................مديريت ح  و زيارت
 0 8 3 0 1 0 2 10  ....................................مديريت حوزه انری

 146 65 365 65 154 16 424 387  ................ مديريت درمان تامین اجت اعی
 0 0 6 1 0 0 2 5  ................................... مديريت بازنشستزی 

 ( دستزاه مربوطه قادر به ارائه اطالعات به تفكیك جنسیت نبود.1
  .برنامه ريزی استان اردبیل سازمان مديريت و -مأخك
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 كاريابی مراكز طريع از شدگان دهركارگ ا به و شده نا  ثبت كار متقاضیان شده، اعال  شالی اای فرصت -6-4

 سال و شررستان

 ت داد 
فرصت اای 

 شالی

 به كار گ ارده شدگان متقاضیان كار

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1380 ..............................  622 41898 28270 13628 622 550 72 

1385 ..............................  5383 13430 8327 5103 2588 2157 431 

1390 ..............................  14751 21106 15567 5539 3387 2493 894 

1395 ..............................  13211 12209 7972 4237 4444 2013 2431 

1396 ..............................  11713 12535 7478 5057 3211 1823 1388 

1397 ..............................  8561 6246 4174 2072 2570 1532 1038 

1398 ..............................  10866 6591 4444 2147 2628 1683 945 

1399 ............................  13068 4286 2673 1613 2551 1592 959 

 643 1020 1663 1119 1785 2904 11635  .............................. اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000  ...................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000  ........................... (1)انزوت

 66 56 122 233 229 462 208  ......................... بیله سوار

 86 65 151 104 178 282 176  ........................ پارس آباد

 0 0 0 0 0 0 0  ......................... (2)خلخال

 0 0 0 0 0 0 0  ........................ (2)سرعین

 0 0 0 0 0 0 0  ............................. (2)كوثر

 32 68 100 34 84 118 113  ............................... گرمی

 43 48 91 63 121 184 252  ................... شرر مشكین

 89 335 424 60 276 336 684  ................................ ن ین

 0 0 0 0 0 0 0  ................................ (2)نیر
 ( به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربوط به اصالندوز و انزوت در شررستان اای پارس آباد و گرمی منظور شده است.1

 ف ال میباشند.( شررستانرای خلخال، سرعین، كوثر و نیر فاقد مركز كاريابی 2
  .اداره كل ت اون كار و رفاه اجت اعی استان اردبیل -مأخك
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 بر حس  سن متقاضیان كار ثبت نا  شده -7-4
 

 به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربوط به اصالندوز و انزوت در شررستان اای پارس آباد و گرمی منظور شده است.( 1

 شررستانرای خلخال، سرعین، كوثر و نیر فاقد مركز كاريابی ف ال میباشند.( 2
  رفاه اجت اعی استان اردبیل اداره كل ت اون كار و -مأخك

  ساله و 55 ساله 45-54 ساله 35-44 ساله 25-34 ساله 15-24 ج ع سال و شررستان
 تربیش

1380 ..............................  41898 15331 17404 6502 2015 646 

1385 ..............................  13430 7640 5340 340 88 22 

1390 ..............................  21106 7013 6363 6110 1301 319 

1395 ..............................  12209 2412 7111 1976 528 182 

1396 ..............................  12535 2366 7256 2201 541 171 

1397 ..............................  6246 1122 3088 1252 523 261 

1398 ..............................  6591 994 3381 1488 504 224 

1399 ............................  4286 744 2302 862 285 93 

 57 188 569 1478 612 2904  .............................. اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ...................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000  ........................... (1)انزوت

 2 21 61 333 45 462  ......................... بیله سوار

 7 16 70 167 22 282  ........................ پارس آباد

 0 0 0 0 0 0  ......................... (2)خلخال

 0 0 0 0 0 0  ........................ (2)سرعین

 0 0 0 0 0 0  ............................. (2)كوثر

 2 7 23 76 10 118  ............................... گرمی

 10 23 53 83 15 184  .................. شرر مشكین

 15 30 86 165 40 336  ................................ ن ین

 0 0 0 0 0 0  ................................ (2)نیر
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 متقاضیان كار ثبت نا  شده بر حس  وضع سواد -8-4

 

 

  

می تواند بخواند و  ج ع  سال و شررستان
پايان دوره  پايان دوره ابتدايی  بنويسد 

 دبیرستانی راان ايی 

1380 ............................  41898 977 358 1796 21401 

1385 ............................  13430 260 375 598 200 

1390 ............................  21106 275 745 1377 11719 

1395 ............................  12209 1 766 1313 1013 

1396 ............................  12535 6 748 1178 885 

1397 ............................  6246 90 546 743 494 

1398 ............................  6591 10 534 663 546 

1399 ..........................  4286 5 247 379 345 

 265 262 161 0 2904  ............................ اردبیل

 000 000 000 000 000  .................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000  ......................... (1)انزوت

 18 12 9 3 462  ....................... بیله سوار

 19 21 12 1 282  ...................... پارس آباد

 0 0 0 0 0  .......................(2)خلخال

 0 0 0 0 0  ...................... (2)سرعین

 0 0 0 0 0  ........................... (2)كوثر

 1 9 9 1 118  ............................. گرمی

 11 21 15 0 184  ................. شرر مشكین

 31 54 41 0 336  .............................. ن ین

 0 0 0 0 0  .............................. (2)نیر
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 متقاضیان كار ثبت نا  شده بر حس  وضع سواد )دنباله( -8-4

 علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربوط به اصالندوز و انزوت در شررستان اای پارس آباد و گرمی منظور شده است. ( به1

 شررستانرای خلخال، سرعین، كوثر و نیر فاقد مركز كاريابی ف ال میباشند.( 2
  .رفاه اجت اعی استان اردبیل اداره كل ت اون كار و -مأخك

 بی سواد لیسانس و باالتر فوق ديپل  ديپل  سال و شررستان

1380 ..................................  11639 2212 1801 1714 

1385 ..................................  6025 3214 2660 98 

1390 ..................................  2980 1278 2405 327 

1395 ..................................  2840 906 4554 816 

1396 ..................................  2577 987 5334 820 

1397 ..................................  1486 475 2227 185 

1398 ..................................  1518 468 2663 189 

1399 ................................  948 319 1949 94 

 68 1198 239 711  .................................. اردبیل

 000 000 000 000  .......................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000  ............................... (1)انزوت

 2 388 15 15  ............................. بیله سوار

 3 165 18 43  ............................ پارس آباد

 0 0 0 0  ............................ (2)خلخال

 0 0 0 0  ............................ (2)سرعین

 0 0 0 0  ................................. (2)كوثر

 0 57 9 32  ................................... گرمی

 12 73 19 33  ...................... شرر مشكین

 9 68 19 114  .................................... ن ین

 0 0 0 0  .................................... (2)نیر
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 بر حس  وضع سواد ده شدهرافراد به كار گ ا -9-4

 

  

می تواند بخواند و  ج ع  سال و شررستان
 بنويسد

پايان دوره 
 ابتدايی

پايان دوره 
 دبیرستانی راان ايی

1380 ..................................  622 20 116 108 0 

1385 ..................................  2588 84 212 354 0 

1390 ..................................  3387 32 252 345 397 

1395 ..................................  4444 1 258 523 430 

1396 ..................................  3211 1 206 325 282 

1397 ..................................  2570 35 198 320 218 

1398 ..................................  2628 8 215 296 268 

1399 ................................  2551 5 158 240 184 

 126 160 117 4 1663  .................................. اردبیل

 000 000 000 000 000  .......................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000  ............................... (1)انزوت

 0 0 0 0 122  ............................. بیله سوار

 6 3 0 1 151  ............................ پارس آباد

 0 0 0 0 0  ............................. (2)خلخال

 0 0 0 0 0  ............................ (2)سرعین

 0 0 0 0 0  ................................. (2)كوثر

 5 17 4 0 100  ................................... گرمی

 1 1 0 0 91  ...................... شرر مشكین

 46 59 37 0 424  .................................... ن ین

 0 0 0 0 0  .................................... (2)نیر
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 افراد به كار گ ارده شده بر حس  وضع سواد )دنباله( -9-4

 ( به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربوط به اصالندوز و انزوت در شررستان اای پارس آباد و گرمی منظور شده است.1

 خلخال، سرعین، كوثر و نیر فاقد مركز كاريابی ف ال میباشند.شررستانرای ( 2
  .رفاه اجت اعی استان اردبیل اداره كل ت اون كار و -مأخك

 بی سواد لیسانس و باالتر فوق ديپل  ديپل  سال و شررستان

1380 .................................  221 48 108 1 

1385 .................................  858 477 594 9 

1390 .................................  291 1034 974 62 

1395 .................................  1178 320 1382 352 

1396 .................................  818 230 1132 217 

1397 .................................  719 198 822 60 

1398 .................................  734 190 771 146 

1399 ...............................  687 230 1014 33 

 26 602 160 468  ................................. اردبیل

 000 000 000 000  ......................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000  .............................. (1)انزوت

 0 118 4 0  ............................ بیله سوار

 0 109 6 26  ........................... پارس آباد

 0 0 0 0  ............................ (2)خلخال

 0 0 0 0  ........................... (2)سرعین

 0 0 0 0  ................................ (2)كوثر

 0 42 7 25  .................................. گرمی

 0 58 12 19  ..................... شرر مشكین

 7 85 41 149  ................................... ن ین

 0 0 0 0  ................................... (2)نیر
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 افراد به كار گ ارده شده در بخش اای دولتی، خصوصی و ت اونی -10-4

 انزوت در شررستان اای پارس آباد و گرمی منظور شده است.( به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربوط به اصالندوز و 1

 شررستانرای خلخال، سرعین، كوثر و نیر فاقد مركز كاريابی ف ال میباشند.( 2
  .رفاه اجت اعی استان اردبیل اداره كل ت اون كار و -مأخك

 

 اظرار نشده ت اونی خصوصی دولتی ج ع سال و شررستان

1380 ................................  622 381 229 12 0 

1385 ................................  2588 3 2585 0 0 

1390 ................................  3387 7 3351 29 0 

1395 ................................  4444 8 4410 26 0 

1396 ................................  3211 5 1206 13 1987 

1397 ................................  2570 33 2477 60 0 

1398 ................................  2628 20 2567 41 0 

1399 ..............................  2551 31 2466 54 0 

 0 0 1654 9 1663  ................................ اردبیل

 000 000 000 000 000  ........................ (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000  ............................. (1)انزوت

 0 42 80 0 122  ........................... بیله سوار

 0 0 151 0 151  .......................... پارس آباد

 0 0 0 0 0  ........................... (2)خلخال

 0 0 0 0 0  .......................... (2)سرعین

 0 0 0 0 0  ............................... (2)كوثر

 0 7 93 0 100  ................................. گرمی

 0 2 86 3 91  ..................... شرر مشكین

 0 3 402 19 424  .................................. ن ین

 0 0 0 0 0  .................................. (2)نیر
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 مقدمه

بار  اولین برای ملي در سطح کشاورزی آمارگیری
آمار عمومي وقت، باا  اداره ، توسط1339در سال 

چناد  از انجام شد. پاس انجاام گیرینمونه روش
و  1350 هایساال نتااج  کاه اینمونه آمارگیری
 ، اولااین1352منتشاار شااد، درسااال آن 1351

وسط مرکز آماار ت روستاجي، کشاورزی سرشماری
 سرشماری اجارا در آماد. در اجن مرحلاه به اجران

کشاور،  نقاط روستاجي تمامي به مراجعه از طرجق
 آوریجما  آباادی مورد نظار در ساطح اطالعات

نقااط  کشااورزی هاای، فعالیتطار  شد. در اجن
از  جا  در هیچ که عشاجاری و خانوارهای شهری

نداشاتند،  مسكوني کشاااور محل اجينقاط روست
از  حاصال آمااری چاارچو  منظور نشد. براساس

 کشاااورزی آمااارگیری مااوکور، طاار  سرشااماری
 1356و  1354، 1353 هایدر ساااال روساااتاجي

 1366و  1361 هایو نیاز در ساال 1359 لغاجت
آن منتشار  اجارا و نتااج  توسط مرکز آمار اجاران

 شد.

 اجاارای ضاامن ، جهاااد سااازندگي1360 در ساال
 مشاابه ، اطالعااتيروستاجي تهیه شناسنامه طر 

 کشااورزی سرشاماری از اجارای حاصل اطالعات
 کرد. گردآوری مرکز آمار اجران، 1352 سال

 عماااومي سرشاااماری ، اولاااین1367 در ساااال
نقاط  ، در سطحتوسط  مرکز آمار اجران کشاورزی
ماد. آاجاارا در مرحله کشور به وستاجيو ر شهری

 هااایبرداری، تمااامي بهرهسرشااماری در اجاان

 ، از طرجاقحقیقاي اشااا  مربوط به کشاورزی
و  نقااط روساتاجي سااکن خانوارهاای باه مراجعه

و  غیااار سااااکن و نیاااز خانوارهاااای شاااهری
، از حقاوقي اشااا  مرباوط باه هایبرداریبهره

 انجااام محاال هااایمكان تمااام اجيشناساا طرجااق
قارار  ها مورد آماارگیریآن کشاورزی هایفعالیت

، سرشاماری اجان از چاارچو  گرفت. با استفااده
 درساال کشاورزی اینمونه آمارگیری طر  اولین
 شد. در اجان انجام ، توسط مرکز آمار اجران1371
 زراعي، هایبرداریبهره زراعت ، فقط فعالیتطر 
 مرباوط باه و اطالعاات قرار گرفات پوشش تحت

 تولیاد محواو ت و هزجنه تولیدات تولید، ارزش
 شد. آوریجم  1370 سال و... برای زراعي عمده

 سرشااااااماری ، دومااااااین1372 در سااااااال
 به کشور توسط مرکز آمار اجران کشاورزیعمومي

از شهرها جاا  برخي سرشماری اجرا درآمد. در اجن
بردار آن در تعداد خانوار بهره که شهری هایحوزه
نباوده، ماورد  توجاه قابل 1367 سرشماری زمان

از  بااش اجان است. سهمقرار نگرفته  سرشماری
 7/1 معاادل شاده، انجاام محاسبات طبق جامعه،

درصاد  5/2باردار، بهره درصد تعداد خانوارهااای
و  باغ درصد مساحت 2/3، زجرکشت زراعي اراضي

کشاور در  هاایدرصد تعاداد دام 3/1و  قلمستان
 .است بوده 1367 سال

، سااومین سرشااماری عمااومي 1382در سااال 
کشاورزی کشاور توساط مرکاز آماار اجاران و باا 
مشارکت وزارت جهاد کشاورزی اجارا گردجاد. در 
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باارداران بهرهاجاان سرشااماری، باارای شناساااجي 
 108کشاورزی، تمام نقااط کشاور باه اسات نای 

شاااهر تحااات عناااوان شاااهرهای منتاااا ، 
بااارداران برداری شاااد. فهرسااات بهرهفهرسااات

باا  1381کشاورزی شهرهای منتاا ، در ساال 
اسااتفاده از اطالعااات موجااود در وزارت جهاااد 
کشاااورزی و تحقیقااات محلااي، در قالاا  طاار  

ی شااهرهای باارداران کشاااورزسرشااماری بهره»
 تهیه شد.« منتا 

 زم به ذکر است، با توجه به تغییرات اججاد شده 
در تقسیمات کشوری، اطالعات جداول مربوط به 

باار پاجااه  1382سرشااماری عمااومي کشاااورزی 
ها و براساااس اطالعااات آخاارجن محاادوده اسااتان

حاصل از نتاج  تفویلي اجن طر  بازسازی شده و 
اجران صورت گرفتاه محاسبات  زم در مرکز آمار 

 است. 

بااا اسااتفاده از چااارچو  آماااری  1384در سااال 
، طار  1382سرشماری عمومي کشاورزی ساال 

 های کشور توسط مرکز آمارآمارگیری از دامداری
اجران و با مشارکت معاونت امور دام وزارت جهااد 

 کشاورزی برای اولین بار اجرا گردجد.

 هاایگاوداری ربار، آما اولین برای 1369 در سال
شد کاه  گردآوری صنعتي توسط مرکز آمار اجران

هااای صاانعتي در اجاان طاار  از فهرساات گاوداری
 1367مناات  از سرشااماری عمااومي کشاااورزی 

باه  1373موکور، در ساال  استفاده گردجد. طر 
و  1379، 1375های صورت سرشماری و در سال

 1383توسط مرکز آمار اجاران، و در ساال  1386
ای نموناه صورت ط وزارت جهاد کشاورزی بهتوس

 .است شدهانجام و نتاج  آن ارائه 

دفتر آمار  وسیله به 1346 تا سال آمار کشتار دام،
تاا  1347 . از ساالجافاتانتشار مي داراجي وزارت
، و انتشاار آماار کشاتار دام گردآوری 1375 سال

بااا  مكاتبااه از طرجااق توسااط مرکااز آمااار اجااران
 ماهاناااه هااایگزارش ها و براساااسشااهرداری
هستنااد،  کشتارگاااه دارای کاه هاجايشهرداری
 آوری، جماا 1376 شااده اساات. از سااال انجااام

ها و بااا کشااتارگاه مااوکور از طرجااق اطالعااات
ها کشور و شاهرداری دامپزشكي سازمان همكاری
 گیرد.مي صورت

 را برای مرغداری موسسات از آمارگیری هایطر 
و  1364 هایبار، مرکز آمار اجاران در ساال اولین
های اخیار باا اجرا نماوده اسات. در ساال 1365

توجه به تنوع فعالیت در صنعت مرغاداری، بارای 
هاای پارورش مارغ تامگاوار و هرج  از فعالیت

کشي، اقادام باه اجارای پولت، مرغ مادر و جوجه
 فعالیات پاارورش ماارغ سرشماری کرده و برای

گاوشتي، آمارگیری نماونااه ای باه عمال آورده 
 است. 

هاای کشااورزی، تاا جدول ارزش افازوده فعالیت
از نشرجات بان  مرکازی اساتاراو و  1375سال 

های گوشاته، ارائاه شاده در سالنامه آماری ساال
است. اما از آن جا که مرکاز آماار اجاران از ساال 

های ملي اجران هیه حسا به بعد اقدام به ت 1370
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کارده  1993های ملاي براساس سیستم حساا 
، آمارهاای مرباوط باه ارزش 1380است، از سال 

های ملاي افزوده اجن فول، با اساتفاده از حساا 
 تهیه شده توسط مرکز آمار اجران ارائه شده است.

در  منادرو آماار و اطالعاات و تنظیم تهیاه برای
مرکاز  ماتلف بر نشرجات وه، عالفول اجن جداول

 مرباوط باه هاایو گزارش ، از نشارجاتآمار اجران
 :استشده  زجر نیز استفاده هایسازمان

 شاارکت ؛نیاارو وزارت ؛جهاااد کشاااورزی وزارت
 سااازمان ؛حماااجتي کشاااورزی خاادمات سااهامي
و  مراتااا  ؛هاااجنگل ساااازمان ؛اجااران شاایالت

مرکزی تعاون روستاجي سازمان  ؛آبایزداری کشور
 . تعاون و وزارت

 ، شاااملفواال در اجاان مناادرو آماااری اطالعااات
و طیور،  ، دامو باغداری در زمینه زراعت آمارهاجي
باشد. مي تعاوني هایو شرکت ، شیالتجنگلداری

افازوده  ارزش به ، ج  جدولفول ضمناً در پاجان
و   "و جنگلاداری، شاكار کشااورزی" هایفعالیت

 .است جافته اختوا  "ماهیگیری"

 مفاهیام و تعارجاف

 یاقتواد یدیواحد تولبرداری کشاورزی: بهره
در محدوده  یکشاورز تیچند فعال اج  جشامل 
شهر( است که  اج یمشاص )آباد جيایجغراف

  ( قرار دارد.يحقوق ،يقیواحد )حق تجرجتحت مد
 یبردارهدف بهرهسا نه با گیاهان کشت  زراعت:

پوشش  رجز اجباز  یاست که در فضا یاقتواد
 نیب اج يزراع نیزم یرو  ،یپالست موقت م ل

  .شوديدرختان باغ انجام م
هاجي که در روز برداریبهااارهباغداری:  

متر مرب  باغ و قلمستان  200آمارگیری حداقل 
 دارند.
شامل گاو و گوساله، گاومیش و بچه  :سنگیندام 

 ها است.سميگاومیش و شتر و بچه شتر و ت 
برداری بهره :سنگینپرورش دام بردار بهره

کشاورزی که در روز آمارگیری دارای حداقل ج  
 راس دام سنگین باشد.

 شامل گوسفند، بره، بز و بزغاله است.دام سب : 
 برداریبهره :سب پرورش دام بردار بهره

کشاورزی که در روز آمارگیری دارای حداقل دو 
 راس دام سب  باشد.

 اجسا نه گیاهان کشت انواع  ای:کشت گلاانه
 یبردارهدف بهره ها بااست که در گلاانه يدائم

. کشت محوو ت شوديانجام م یاقتواد
 رجپوشش موقت مانند کشت ز رجز یکشاورز
   ،یپالست

 .شوديمحسو  نم یاکشت گلاانه
 365ای است که در دام ماده دام شیردوشي شده:

روز گوشته نسبت به روز سرشماری زاجمان کرده 
و  از آن شیردوشي شده باشد. دامي که تمام شیر 
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رسد، دام شیردوشي آن به مورف نوزادش مي
 شود.شده محسو  نمي

شامل مرغ گوشتي، مرغ  ماکیان )طیور(:
تامگوار، شترمرغ، کب ، مرغ بومي، بلدرچین، 

، تیهو، مرغ درّاوقرقاول، بوقلمون، اردک، غاز، 
 شاخدار و هوبره است.

هاجي که به مجموعه فعالیتپرورش زنبور عسل: 
برداری از زنبور عسل و تولیدات آن منظور بهره

نظیر عسل، ملكه، موم، ژل روجال و زهر انجام 
 شود. گرده و بره موم که توسط زنبور عسل يم

شود، ساجر تولیدات اجن فعالیت آوری ميجم 
 است.

مجموعه  داری(:)نوغان پرورش کرم ابرجشم
عملیاتي که با هدف تولید ابرجشم، پیله جا تام 

 شود.نوغان انجام مي
هاجي از به مجموعهمزارع پرورش آبزجان: 

زهكش و های آ ، خروجي استارها، کانال
تاسیسات مرتبط نظیر انبار، نگهباني، سراجداری و 

پروری شود که با هدف آبزیمدجرجت گفته مي
 بوجود آمده است.
ماهیاني هستند که از نظر  ماهیان گرمابي:
درجه  14-35های با دمای زجستي در آ 

هاجي از اجن کنند. گونهسلسیوس رشد و نمو مي
بندان، های مونوعي نظیر آ ماهیان در محیط

شوند. آ  پشت سدها و استارها پرورش داده مي
 مانند خانواده کپور )آمور و فیتاک(. 

نظر  ماهیاني هستند که از ماهیان سردابي:
درجه  6-19های با دمای آ  زجستي در

هاجي از اجن کنند گونهسلسیوس رشد و نمو مي
های مونوعي نظیر استار و ماهیان در محیط

شوند مانند سدهای ساخته شده پرورش داده مي
 کمان. آ ی رنگینقزل

هر شناور اعم از قاجق، لن  و  شناور صیادی:
ا اخو کشتي که کاربری صیادی داشته و ب

مجوزهای  زم فعالیت صیادی تجهیز و مورد 
 گیرد.استفاده قرار مي

 اج يقیاست حق يشاو بردار کشاورزی:بهره
 ،گرانجبا مشارکت د اج جيکه به تنها يحقوق
 تیو مسئول یکشاورز یبردارامور بهره تجرجمد
 مایآن را به عهده داشته و مستق یو اقتواد يفن

  .است میآن سه انجدر سود و ز
 از باشي(: زراعي اراضي ي )زراع یهانیزم

 گیاهان کشت برای که است کشاورزی هایزمین
. است جافته اختوا ( دجم و آبي از اعم) سا نه

 کشت تناو  دلیل به است ممكن زراعي زمین در
 .باشد نشده گیاهي کاشته دجگر، علل جا
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  )اراضاي زراعاي آباي(: زراعااي آباايهای زمین
 یبارا ازیااسات کاه آ  ماورد ن يزراع هاینیزم

  .شوديتامین م یاریآب قجزراعت در آن، از طر
نیزم(: اراضي زراعي دجمهای زراعي دجم )زمین
زراعت در  یبرا ازیاست که آ  مورد ن يزراع های
  .شوديتامین م ينزو ت آسمان قجاز طر صرفا آن

 به که است زمیني مساحت :زجرکشت سطح
 زراعي مورد نظر در سال منظور تولید محوول

 باشد. رفته زجر کشت
اول مهرماه هر سال لغاجت پاجان  سال زراعي:

 .سال بعد است ورماهجشهر
گیاهان )محوو ت سا نه(:  گیاهان سا نه

دارند، دوره  يکه معمو  ساقه علف یکشاورز
 دیتول یسال است و برا  جها کمتر از آن شجرو

 رینظگیاهاني . شونديمدوره بعد دوباره کاشته 
که تا چند سال، قسمت  شكریو ن ونجهج
يم يباق نیها پس از برداشت در زمآن ينیزمرجز

در  زین کنديو معمو  در سال بعد رشد م ماند
 .ردیگيگروه قرار م نجا

از  يانواعي(: محوو ت دائمگیاهان دائمي )
است  يها چوبساقه آن اجهستند که تنه  گیاهان

 نیسال در زم نجچند ،کاشت بار  جو پس از 
داشت و برداشت آن  اتیو فقط عمل مانديم يباق

گل  ،یبوته چا وه،یمانند درختان م. شوديتكرار م

 ی.زجو درخت تبر یمحمد
 ایمجموعه به: مدرن و زهكشي آبیاری هایشبكه

، آبگیری تاسیسات شامل ،آبیاری از تاسیسات
با  زراعي و قطعات مزارع به و آبرساني آ  انتقال

 شود.اطالق مي هكتار 200تا  60حدود  مساحت
و  ، تحوجل، توزج کنترل تجهیزات هاب مجهز که

مورد  آ  ای،شبكه باشد چنین آ  گیریاندازه
با  ژجكيهیدرولو نارمال نیاز را در شراجط

 .کندمي تامین درصد تضمین، 80حداقل
 -9 فول» مفاهیم و تعارجف کنید به رجوعسد: 
 .«برق و آ 

 در دوره زماني که است مقدار محووليتولید: 
 ،جناد تولید در واحد تولیدیافر ، طيمشاص
و  فروش برای عرضه شود و آمادهمي حاصل
، مرکز آمار اجران آماری های. در طر است مورف

جا  داشته جنبه راجگان مقدار تولید که آن
 باشد و جا به جنسي آن دستمزد بابت
برسد نیز، جزو تولید  واحد تولیدی خودمورفاي

 شود. مي محسو 
، تولید هر کشاورزی در مورد محوو ت   

 برداشت از مزرعه کهآن متعارف حالت به محوول
 ، وزن. در ماورد برن شود، مورد نظر استمي

، در خش  دانه لوبیا، وزن ، در مورد انواعشلتوک
خش ،  علوفه و شبدر، وزن ، اسپرسمورد جونجه
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 بدون محوول زن، وپسته و مورد گردو، بادام در
در مورد و  خش  با پوست پوست سبز ولي

 بارحس  درخات ، سپیادار و...، قاط تبارجازی
 شود.مي ، تولید محسو اصله

شود که در به مراکزی گفته مي :دام عرضه مراکز
گیرد. ساجر آن عرضه و کشتار دام صورت مي

مراکز عرضه شامل مراکزی است که در آن 
 شود.و ماهیان زجنتي عرضه ميپرندگان 

به مراکزی  :دام های خامفراورده عرضه مراکز
های گوشت قرمز و شود که فراوردهگفته مي

 نماجد.آ جش خوراکي دام را عرضه مي
به مراکزی  :طیور های خامفراورده عرضه مراکز

های گوشت مرغ و شود که فراوردهگفته مي
 نماجند.ميآ جش خوراکي مرغ را عرضه 

به مراکزی  :آبزجان های خامفراورده عرضه مراکز
های گوشت آبزجان شود که فراوردهگفته مي
 شود.عرضه مي

 منظور :های خامفراورده عرضه ساجر مراکز
 هایفروشگاه ها،سوپر مارکت ماانند ماراکزی
  باشند.و... مي هاپروتئیني سوپر ای،زنجیره
برداری کشاورزی است ج  بهره :صنعتي گاوداری

که در آن، فعالیت پرورش گاو و گوساله با 
های متداول و پیشرفته علم استفاده از شیوه

دامپروری )از نظر نحوه نگهداری، روش تغوجه و 
گیرد و دارای اصول بهداشت دام( انجام مي
 ظرفیت حداقل بیست راس است.

 مرغي است که از )نیمچه گوشتي(: گوشتي مرغ
پرورش جوجه ج  روزه گوشتي، در ج  بازه 
زماني مشاص به منظور تولید گوشت حاصل 

 شود.مي

مرغي است که از پرورش پولت  تامگوار: مرغ
مرغ تامگوار، حاصل و به منظور تولید تام

  شود.خوراکي نگهداری مي

تولیدشده بدون پوسته سات  مرغتام :لنبه
 آهكي است.

 دار آننطفه از تام که است مرغي مادر: مرغ
استفاده شده و به سه  روزهبارای تولید جوجه ج 

مادرگوشتي، مرغ مادر تامگوار و مرغ گروه مرغ 
 شوند.مادر بومي تقسیم مي

 که حوفي هایخروس و مرغ گوشت مرغ حوفي:
 در جا و میشوند خارو رده از ماتلف د جل به

 انتقال کشتارگاه به بهرهبرداری دوره پاجان
 .است استفاده قابل آنها گوشت و مییابند

که از قرار گرفتن تام  ایجوجه روزه:ج جوجه 
ماوو   یهانیدر ماش وریدار انواع طنطفه
که  شوديحاصل م نیزمان مع يو ط يکشجوجه

روزه گوشتي، تامگوار، بومي و شامل جوجه ج 
 ساجر ماکیان است.

 جا خارو در داخل که کارکناني تمامي :شاغالن
با  ، خواهوقتجا پاره وقتتمام صورت به کارگاه
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و  )مالكان مزد و حقوق جا بدون مزد و حقوق
 برای مزد(، بدون فامیلي و کارکنان فعال شرکای
 شوند.مي محسو  کنند، شاغلکار مي کارگاه

عبارت از مزد  بگیران:جبران خدمات مزد و حقوق
ها )پول، کا  و ...( به ق و ساجر پرداختيو حقو

 بگیران است.مزد و حقوق
های منظور، مجموع پرداختي مزد و حقوق:

کارگاه به صورت پول و جا کا  به مزد و 
 بگیران است.حقوق
(: ایسرماجه اموال تغییرات )ارزش گواریسرماجه
 ایسرماجه اموال در ارزش اججاد شده تغییرات

 و هزجنه تعمیرات خرجد جا تحویل ارزش موع)مج
جا  فروش ارزش منهای ایسرماجه اموال اساسي
را  معین زماني دوره (، طيایسرماجه اموال انتقال
 گوجند. گواریسرماجه
، آ تماشیاان تماامي :ایسرماجااه اموال

 هستند کااه تجهیزاتااي ، اباازار ووساجااال
جاا اججاد  تاولیادی های فعالیت انجااام اارایب

شوند و عمر مفید مي کاار گرفته باه خدمت
. اسات بیشتر سال ها معمو  از ج آن اقتوادی
 نیرو، ابزار و وساجل تولید و تجهیزات آ تماشین

 ، وساجلاداری و تجهیاازات کار بادوام، لااوازم
 ایسرماجه از اموال هاجينمونه، و ساختمان نقلیه
 آجند.شمار مي به

 نفر هفت حداقل با که شرکتي: تعاوني شرکت
 رف  منظور به دولتي غیر حقوقي جا حقیقي عضو

 و اقتوادی وض  بهبود و مشترک هاینیازمندی
 متقابل کم  و خودجاری طرجق از اعضا اجتماعي

 ج  انجام برای تعاون باش قانون اساس بر آنان
 .شودمي ثبت و تشكیل اقتوادی فعالیت چند جا
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 گزجده اطالعات

 سال کشاورزی عمومي سرشماری نتاج  اساس بر
 حادود شاده فهرسات برداران بهره تعداد ،1393
 هاا آن درصد 9/99 که بوده بردار بهره هزار 112
 زراعاات، هااای فعالیاات از جكااي بااه حااداقل کااه

 پارورش دام، پارورش ای، گلاانه تولید باغدارای،
 اناد، باوده مشاغول. . .  و سانتي روش به ماکیان

 برداران بهره کل درصد 9/99. اند شده سرشماری
( داماداران و کشااورزان) حقیقاي اشاا  شامل
 . است بوده

 سال کشاورزی عمومي سرشماری نتاج  اساس بر
 کشات زجار سطح و ها برداری بهره تعداد ،1393

 : است زجر شر  به کشاورزی عمده محوو ت

 زجار سطح و برداری بهره هزار 59 حدود با گندم
 38 از بایش با جو هكتار، هزار 261 حدود کشت
 سطح هكتار هزار 134 حدود و برداری بهره هزار

 و بارداری بهاره 600 حادود باا بارن  و زجرکشت
 .کشت زجر سطح هكتار 1400 حدود

کشاورزی ساال  يسرشماری عموم  جبراساس نتا
هاازار بهااره  73از  شیدام باا نااهی، در زم1393

هزار راس دام وجود  1597برداری با تعداد حدود 
درصااد  77داشااته اساات کااه گوساافند و بااره بااا 

تعداد دام را داشاته اسات و  نجسهم از ا نجشتریب
درصاد و باز و بزغالاه  12بعد از آن گاو و گوساله 

 ده اند.دام را به خود اختوا  دا ازدرصد  11

 کشتار از آمارگیری طر  براساس ،1399 سال در
 اناواع راس هازار 199 از بایش ها، کشتارگاه دام
 . است شده ذبح تن 9339 حدود  شه وزن با دام

 کشاات زجاار سااطح ،1398-99 زراعااي سااال در
 کااه بااوده هكتااار 604425 سااا نه محوااو ت
 .است بوده دجم مابقي و آبي هكتار 220034
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   1393 :شهرستان و   نوع بهره بردارسرشماری شده برحس شده وهره برداران فهرست ب تعداد  -1-5
 )بهره بردار(               

 شهرستان

 غیرساکن بهره بردار ساکن معمولي خانوار جم 

 سرشماری شده فهرست شده سرشماری شده فهرست شده سرشماری شده فهرست شده
 25439 25447 86565 86653 112401 112497 ................ جم     

 4594 4598 16556 16565 21184 21197  .................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ........... (1)اصالندوز 
 000 000 000 000 000 000  ................. (1)انگوت

 2258 2258 8769 8779 11273 11283  ............... بیله سوار

 1752 1753 12015 12017 13818 13821  .............. پارس اباد

 1676 1676 8211 8212 9914 9915  ................... خلاال

 312 312 2156 2187 2468 2499  .................. سرعین

 958 959 3734 3734 4697 4698  ........................کوثر

 6538 6538 8821 8823 22297 22310  ......... شهر مشكین

 4124 4126 15747 15760 12949 12953  ....................... مغان

 2112 2112 7159 7176 9286 9303  ...................... نمین

 1115 1115 3397 3400 4515 4518  .......................... نیر

 

 شهرستان

 موسسه عمومي شرکت رسمي/ غیرساکن معمولي خانوار

 سرشماری شده فهرست شده سرشماری شده فهرست شده
 135 135 262 262  ................ جم    

 31 31 3 3  .................... اردبیل

 000 000 000 000  ............ (1)اصالندوز
 000 000 000 000  ................. (2)انگوت

 13 13 233 233  ............... بیله سوار

 38 38 13 13  .............. پارس اباد

 26 26 11 11  ................... خلاال

 0 0 0 0  .................. سرعین

 5 5 0 0  ........................کوثر

 4 4 3 3  ......... شهر مشكین

 1 1 8 8  ....................... مغان

 14 14 1 1  ...................... نمین

 3 3 0 0  .......................... نیر

 به علت عدم امكان تفكی  نتاج  سرشماری، اطالعات اصالندوز در پارس آباد و انگوت در گرمي لحاظ شده است.( 1

  .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -ماخو
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 (ی)بهره بردار         1393 :و شهرستان کشاورزی برحس  نوع فعالیت بهره برداری تعداد-2-5
 پرورش دام سب  پرورش دام سنگین کشت گلاانه ای باغداری زراعت شهرستان

 27374 32702 36 44388 86813  ......................... جم     

 2869 7404 12 7205 16657  .............................. اردبیل

 000 000 000 000 000  ...................... (1)اصالندوز
 000 000 000 000 000  ........................... (1)انگوت

 3402 2680 3 2282 8113  ......................... بیله سوار

 4635 4199 5 5194 8208  ........................ پارس آباد

 3433 2159 3 7093 7553  ............................. خلاال

 634 1220 1 601 2182  ............................ سرعین

 1894 881 0 2852 3926  ..................................کوثر

 2670 5109 1 1947 11612  ............................... گرمي

 4862 4498 3 11656 16821  ................... شهر مشكین

 1595 2937 8 3840 7569  ................................ نمین

 1380 1615 0 1718 4172  .................................... نیر

 

 
 پرورش ماهي به روش سنتي پرورش طیور پرورش کرم ابرجشم پرورش زنبورعسل شهرستان

 107 56989 0 2578  ......................... جم     

 8 9665 0 724  .............................. اردبیل

 000 000 000 000  ...................... (1)اصالندوز
 000 000 000 000  ........................... (1)انگوت

 1 7316 0 72  ......................... بیله سوار

 13 9238 0 112  ........................ پارس آباد

 8 4064 0 582  ............................. خلاال

 1 1382 0 41  ............................ سرعین

 4 2365 0 260  ..................................کوثر

 7 6715 0 144  ............................... گرمي

 50 9213 0 431  ................... شهر مشكین

 11 4509 0 118  ................................ نمین

 4 2522 0 94  .................................... نیر

 ( به علت عدم امكان تفكی  نتاج  سرشماری، اطالعات اصالندوز در پارس آباد و انگوت در گرمي لحاظ شده است.1

  .دفتر کشاورزیمرکز آمار اجران.  -مأخو
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 1393: تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهره برداری های با زمین بر حس  وسعت اراضي کشاورزی -3-5
 هكتار( –)بهره برداری                                          

 کشاورزی وسعت اراضي

(1)کل
 باغ و قلمستان اراضي زراعي 

 تعداد 
 بهره برداری

 مساحت
 تعداد

 تعداد  مساحت بهره برداری 
 مساحت بهره برداری

 31149 29043 670871 86657 702020 94976  ...................................... جم     

 1732 6900 2079 4843 3811 10601  .............. هكتار 1جم  کمتر از 

 76 2103 14 314 90 2340  ..................... هكتار 1/0کمتر از 

 76 735 29 284 105 909  ........ هكتار 2/0تا کمتر از  1/0

 401 1594 276 1048 677 2333  ........ هكتار 5/0تا کمتر از  2/0

 1179 2468 1760 3197 2939 5019  ........ هكتار 1/0تا کمتر از  5/0

 9466 11210 91062 38672 100528 41114  ...... هكتار 5تا کمتر از  1جم  

 2623 3681 11818 10588 14441 12186  ................ هكتار 2تا کمتر از  1

 2563 3019 22333 11161 24896 11703  .................. هكتار3تا کمتر از  2

 2408 2562 27224 9305 29632 9532  ................ هكتار 4تا کمتر از  3

 1872 1948 29687 7618 31559 7693  ................ هكتار 5تا کمتر از  4

 11832 8987 304911 35555 316743 35666  ....هكتار 20تا کمتر از  5جم  

 4410 3887 88340 16044 92750 16125  ........... هكتار  5/7تا کمتر از  5

 2353 1723 44566 5654 46919 5664  ...... هكتار  10تا کمتر از   5/7

 3390 2292 104685 9586 108075 9605  ......... هكتار  15تا کمتر از  10

 1679 1085 67320 4271 68999 4272  ........... هكتار 20تا کمتر از  15

 3002 1647 178513 6704 181515 6709  .... هكتار 50تا کمتراز 20جم  

 1197 720 64550 3123 65747 3125  ........... هكتار 25تا کمتر از  20

 1167 616 67076 2388 68243 2391  ........... هكتار 35تا کمتر از  25

 638 311 46887 1193 47525 1193  ............ هكتار 50تا کمتر از 35

 5119 299 94306 883 99425 885  ........ تر هكتار و بیش 50جم  

 651 246 47083 777 47734 777  ........ هكتار 100تا کمتر از  50

 528 43 10104 91 10632 92  ...... هكتار200تا کمتر از  100

 212 6 2388 9 2600 10  ..... هكتار 500تا کمتر از  200

 50 2 1038 2 1088 2  .. هكتار 1000تا کمتر از  500

 0 0 1800 1 1800 1  .. هكتار 2000تا کمتر از  000

 3678 2 31893 3 35571 3  ............. تر هكتار و بیش 2000

  .وجود دارد زین يو در منب  اصل باشد يمتوام  انبهره بردار یشمار دوبارهبه علت  ، یاختالف در سر جم  تعداد بهره بردار (1
  .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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 1393 ن:برحس  شهرستا به تفكی  آبي و دجم زمین های با بهره برداری تعداد و مساحت  -4-5
 هكتار( -)بهره برداری 

 

 شهرستان

 (1) کل
 مساحت تعداد بهره برداری 

 دجم آبي جم  دجم آبي جم 
 485588 216432 702020 60898 60394 94976  ............ جم     

 49687 54625 104312 8144 13124 17484  ................ اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ........ (2)اصالندوز
 000 000 000 000 000 000  ............. (2)انگوت

 69691 16718 86408 6985 1947 8240  ........... بیله سوار

 5873 53749 59622 619 8507 8944  .......... پارس آباد

 24461 10267 34729 6075 7782 9236  ............... خلاال

 6710 7054 13765 1392 1669 2200  .............. سرعین

 50980 6704 57684 3708 2967 4352  ....................کوثر

 91591 5640 97231 11367 2316 11773  ................. گرمي

 94524 36707 131231 12564 15097 20428  ..... شهر مشكین

 35589 12483 48072 6269 4245 8088  .................. نمین

 56483 12484 68967 3776 2741 4231  ...................... نیر
 

 شهرستان

 باغ و قلمستان اراضي زراعي
 مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری

 دجم آبي جم  دجم آبي جم  دجم آبي جم  دجم آبي جم 
 370 30780 31149 574 28488 29042 485218 185652 670871 60744 43423 86655  ...... جم     

 29 2174 2203 51 2629 2678 49658 52452 102110 8119 11953 16656  .......... اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  . (2) اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ....... (2)انگوت

 100 705 804 187 345 531 69591 16013 85604 6937 1671 8113  ..... بیله سوار

 0 4910 4910 0 1854 1854 5873 48839 54712 619 7722 8205  .... پارس آباد

 11 5313 5324 26 6635 6653 24451 4954 29405 6067 3736 7419  ......... خلاال

 0 61 61 0 114 114 6710 6994 13704 1392 1641 2182  ........ سرعین

 14 2991 3006 19 2524 2542 50965 3712 54678 3705 1121 3926  ..............کوثر

 195 1246 1441 241 920 1158 91396 4394 95790 11315 1741 11612  ........... گرمي

 11 12124 12135 19 11354 11368 94513 24583 119096 12557 8241 16803  . شهر مشكین

 10 987 997 32 1699 1731 35579 11496 47075 6258 2997 7568  ............ نمین

 0 270 270 0 414 414 56483 12214 68697 3776 2600 4171  ................ نیر

  .و در منب  اصلي نیز وجود دارد مي باشدان توام بهره برداری شماردوباره به علت ، اختالف در سر جم  تعداد بهره برداری  (1
 اصالندوز در پارس آباد و انگوت در گرمي لحاظ شده است.( به علت عدم امكان تفكی  نتاج  سرشماری، اطالعات 2

 .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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 هكتار( –)بهره برداری           تعداد و مساحت بهره برداری های دارای اراضي زراعي  5-5

 سال 

 آجش زجر کشت کل

تعداد 

 (1)برداریبهره
 مساحت

تعداد بهره

 برداری
 مساحت

تعداد بهره

 برداری
 مساحت

1382 ...........................  85749 706282 82456 515619 37682 190663 

1393 ...........................  86587 636552 83151 464783 30321 171769 

1397(2) ......................  84795 768814 82352 562354 31847 206460 

برداری بهره تواند هم دارای اراضي زجر کشت و هم اراضي آجش باشد. با توجه به اجن موضوع تعداد کلبرداری مي( ج  بهره1
 برداری آجش است.برداری زجر کشت و تعداد بهرهمساوی جا کوچكتر از جم  تعداد بهره

 1397( بر اساس نتاج  طر  آمارگیری زراعت 2

 .دفتر کشاورزی مرکز آمار اجران. -ماخو 
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   شهرستان:به تفكی   عي در فضای باز بر حس  نوع محوولتعداد بهره برداری و سطح کاشت محوو ت زرا -6-5
 هكتار( -)بهره برداری                                         1393

 شهرستان

 جو گندم
 سطح کاشت (1) تعداد بهره برداری سطح کاشت (1) تعداد بهره برداری

 دجم آبي جم  دجم آبي جم  دجم آبي جم  دجم آبي جم 

 110650 23859 134509 31665 9749 38492 191660 69280 260940 41901 20396 58746  .............. جم     

 16290 5995 22285 5156 2526 7076 11614 20270 31884 4652 7763 11749  .................. اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  .......... (2)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... (2)انگوت

 11665 892 12556 2072 63 2104 52628 10860 63489 6059 1412 7108  ............. بیله سوار

 2412 1368 3780 362 306 649 2237 19319 21556 199 3123 3292  ............ پارس آباد

 3857 197 4054 2690 213 2802 6456 255 6711 3255 222 3356  ................. خلاال

 2258 1388 3646 882 798 1526 1494 2564 4058 624 1270 1647  ................ سرعین

 5969 1123 7092 1960 296 2108 16090 590 16680 2805 184 2829  ......................کوثر

 18354 380 18734 5364 179 5467 47757 1035 48792 100771 359 10171  ................... گرمي

 23089 8549 31638 7484 3671 10221 29535 6416 35950 7701 2890 10024  ....... شهر مشكین

 5758 1247 7005 2670 652 3117 16516 5200 21716 4720 2153 6243  .................... نمین

 20999 2720 23719 3025 1046 3422 7332 2771 10102 1811 1020 2328  ........................ نیر
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   شهرستان:به تفكی   تعداد بهره برداری و سطح کاشت محوو ت زراعي در فضای باز بر حس  نوع محوول -6-5
 هكتار( -برداری  )بهره                            )دنباله(1393

 شهرستان

 ساجر محوو ت زراعي برن 

 سطح کاشت (1) تعداد بهره برداری سطح کاشت (1)تعداد بهره برداری

 دجم آبي جم  دجم آبي جم  دجم آبي جم  دجم آبي جم 

 21738 98376 120114 10539 33485 39958 0 1417 1417 0 601 601  ............ جم     

 2954 23657 26612 1903 8925 9980 0 0 0 0 0 0  ................ اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ........ (2)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............. (2)انگوت

 3432 10875 14308 734 1398 2113 0 0 0 0 0 0  ........... بیله سوار

 20 34494 34514 15 6738 6750 0 875 875 0 192 192  .......... پارس آباد

 3955 5256 9211 2690 4466 5510 0 6 6 0 11 11  ............... خلاال

 1197 2495 3691 617 1258 1432 0 0 0 0 0 0  .............. سرعین

 2749 1642 4392 1270 924 1876 0 5 5 0 2 2  ....................کوثر

 1896 2398 4294 829 1251 2048 0 459 459 0 273 273  ................. گرمي

 1346 7783 9129 700 4535 4970 0 72 72 0 123 123  ..... شهر مشكین

 2065 4097 6162 1237 1974 2946 0 0 0 0 0 0  .................. نمین

 2123 5678 7801 545 2017 2334 0 0 0 0 0 0  ...................... نیر

برداری مساوی جا تواند هم دارای اراضي آبي و هم اراضي دجم باشد. با توجه به اجن موضوع تعداد کل بهرهبرداری مي( ج  بهره1
 برداری دجم است.برداری آبي و تعداد بهرهتعداد بهره مجموعتر از کوچ 

 ( به علت عدم امكان تفكی  نتاج  سرشماری، اطالعات اصالندوز در پارس آباد و انگوت در گرمي لحاظ شده است.2

  .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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  1393شهرستان:   یتفك برداری، مساحت و نوع فعالیت گلاانه بهتعداد بهره -7-5
 (هكتار -) بهره برداری  

 شهرستان
 تعداد

 مساحت بهره برداری 
 بهره برداری

کاشت گل و گیاه 
 دائمي گیاهانکاشت  سا نه گیاهان کاشت زجنتي

 6 26 11 10 10  ............... جم     

 2 7 6 2 2  .................... اردبیل

 000 000 000 000 000  ............ (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000  ................ (1)انگوت

 0 2 1 // //  ............... بیله سوار

 1 4 1 4 4  ..............پارس آباد

 1 2 2 // //  ................... خلاال

 Ø Ø 0 1 1  .................. سرعین

 0 0 0 0 0  ....................... کوثر

 Ø Ø 0 1 0  ..................... گرمي

 0 3 3 1 1  ........ شهر مشكین

 1 6 1 2 2  ...................... نمین

 0 0 0 0 0  .......................... نیر

 گرمي لحاظ شده است.( به علت عدم امكان تفكی  نتاج  سرشماری، اطالعات اصالندوز در پارس آباد و انگوت در 1

   .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو



 و شیالتکشاورزی  -5 ________________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

197 

به تفكی  بر حس  جنس آن ها  داد دامبهره برداری های دارای انواع دام در روز آمارگیری و تع تعداد -8-5
 (نفر -راس –بهره برداری ) 1393   :شهرستان

 (1) تعداد بهره برداری شهرستان
 تعداد گاو و گوساله

 نر ماده جم 

 41186 151164 192350 32366 ...................... جم  

 7649 32944 40593 7359  ...................... اردبیل

 000 000 000 000  .............. (2)اصالندوز

 000 000 000 000  ................... (2)انگوت

 3655 16482 20137 2664  ................. بیله سوار

 9797 23866 33663 4074  ................ پارس آباد

 1756 5722 7477 2159  ..................... خلاال

 1348 5595 6943 1214  .................... سرعین

 954 3009 3963 881  ..........................کوثر

 4457 17805 22262 4418  ....................... گرمي

 6189 24620 30809 5087  ........... شهر مشكین

 2710 11173 13883 2906  ........................ نمین

 2671 9948 12619 1604  ............................ نیر
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بهره برداری های دارای انواع دام در روز آمارگیری و تعداد دام آن ها بر حس  جنس به تفكی  تعداد  -8-5
 (نفر-راس –)بهره برداری         (هلابدن) 1393شهرستان: 

 (1)تعداد بهره برداری شهرستان
 تعداد گوسفند و بره

 نر ماده جم 

 159630 1068722 1228352 26929 ...................... جم  

 14446 81775 96221 2851  ...................... اردبیل

 000 000 000 000  .............. (2)اصالندوز

 000 000 000 000  ................... (2)انگوت

 27061 205050 232110 3372  ................. بیله سوار

 41874 280894 322768 4587  ................ پارس آباد

 9633 62962 72595 3358  ..................... خلاال

 4452 18722 23174 632  .................... سرعین

 6773 52573 59346 1826  ..........................کوثر

 20691 169999 190690 4761  ....................... گرمي

 17543 107938 125481 2589  ........... شهر مشكین

 7568 33934 41502 1594  ........................ نمین

 9588 54877 64465 1359  ............................ نیر
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بهره برداری های دارای انواع دام در روز آمارگیری و تعداد دام آن ها بر حس  جنس به تفكی  تعداد  -8-5
 (نفر- راس –)بهره برداری         (دنباله) 1393شهرستان: 

 تعداد بز و بزغاله (1)تعداد بهره برداری شهرستان
 نر ماده جم 

 27845 148764 176609 14652 ...................... جم  

 839 3898 4737 755  ...................... اردبیل

 000 000 000 000  .............. (2)اصالندوز

 000 000 000 000  ................... (2)انگوت

 4165 23060 27225 2074  ................. بیله سوار

 9273 44854 54126 3029  ................ پارس آباد

 3584 17379 20962 2478  ..................... خلاال

 123 393 516 102  .................... سرعین

 2227 14090 16317 1499  ..........................کوثر

 3706 24146 27852 2489  ....................... گرمي

 3062 17264 20325 1633  ........... شهر مشكین

 90 270 360 65  ........................ نمین

 777 3411 4188 530  ............................ نیر

 .دجنگرد سریها مهمه استان  یو شتر به تفك شیورد اطالعات گاوماامكان بر ،یریطر  آمارگ نج( در ا1
 انگوت در گرمي لحاظ شده است. به علت عدم امكان تفكی  نتاج  سرشماری، اطالعات اصالندوز در پارس آباد و( 2

 مرکز آمار اجران . دفتر کشاورزی. -مأخو
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 (نفر -رأس -بهره برداری) و تعداد دام آن ها در روز آمارگیری بهره برداری های دارای انواع دام تعداد-9-5

  سال

 گوسالهو گاو  بز و بزغاله گوسفند و بره

 دام برداریبهره  دام بهره برداری دام بهره برداری

1384 ..........................  000 000 000 000 000 000 

1387 ..........................  34443 2075865 22472 300064 50837 381547 

1390 ..........................  34163 1815307 21024 239387 41207 284472 

1393 ..........................  25529 1802070 17620 264913 28519 207738 

1396 ..........................  23969 1684676 17432 318881 29297 260046 

1399 ........................  22580 1719192 16013 300948 27368 270062 

 

 سال

 شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاومیش

 دام بهره برداری دام بهره برداری

1384 ..........................  000 000 000 000 

1387 ..........................  000 000 000 000 

1390 ..........................  000 000 000 000 

1393 ..........................  2040 6781 3 000 

1396 ..........................  2309 7149 2 000 

1399 .........................  2142 7829 0 0 

 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است. -

  .. دفتر کشاورزیمرکز آمار اجران  -مأخو
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 و مقدار تولید شیر هر ج  از انواع دام (1) شیردوشي شدهبر حس  تعداد  بهره برداری های دامتعداد -10-5
 تن( -رأس -بهره برداری ) 

 سال

مقدار کل 
تولید 
 شیر

 گاو بز گوسفند

بهره 
 برداری

 دام شیر
دوشي 
 شده

مقدار 
 تولید شیر

بهره 
 برداری

 دام شیر
دوشي 
 شده

مقدار 
 تولید شیر

بهره 
 برداری

 دام شیر
دوشي 
 شده

مقدار 
 تولید شیر

1384 ...  187156 35047 749877 27257 26730 14740 9646 40855 103715 150253 

1387 ...  190196 32663 697679 37778 21334 146173 14474 43341 105015 137944 

1390 ...  246512 30615 777428 35945 18754 111549 7453 38187 117831 203114 

1393 ...  255958 24879 777419 27846 23018 141240 8994 31602 109163 219118 
1396 ...  301627 21293 809924 32933 16109 188511 13138 28144 97876 255556 
1399 ....  273639 19225 886612 42878 13719 165703 15834 25728 106392 214927 

روز گوشته نسبت به روز سرشماری زاجمان کرده و از آن  365(منظور از دام شیردوشي شده ، دام ماده ای است که در 1
 شیردوشي شده باشد . دامي که تمام شیر آن به مورف نوزادش مي رسد ، دام شیردوشي شده محسو  نمي شود.

 اختالف سرجم  با اجزا مربوط به مقدار تولید شیر گاومیش و شتر مي باشد. -
 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است. -

 .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو

 
  و مقدار تولید پشم گوسفند، مو و کرک بز بر حس  تعداد تعداد بهره برداری های دارای دام سب  -11-5
 کیلوگرم( –س أر –)بهره برداری   

  سال
 بز گوسفند

 تعداد 
 بهره برداری

تعداد دام 
پشم چیني 

 شده
مقدار تولید 

 پشم
 تعداد

 بهره برداری 
تعداد دام 
 مولد

مقدار تولید 
 مو و کرک

1384 .............. 37393 1597824 2325576 899 11059 3007 
1387 .............. 34998 1188088 1865823 982 12408 6167 
1390 .............. 32356 1463598 2557494 592 8128 4828 
1393 .............. 24983 1237288 1731919 381 5241 3243 
1396 .............. 24113 1617715 1671414 278 3564 1524 
1399 .............  22407 1457463 2119524 0 0 0 

 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است. -

 .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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 تن( –)بهره برداری   بهره برداری های دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محوو ت تعداد -12-5

 سال

 تعداد بهره برداری های دارای

 فعالیت باغداری 
 تولید محوو ت باغي

1386 ................................  52686 209010 

1389 ................................  45552 121507 

1394 ................................  35252 128676 

1396 ................................  29324 220465 

1398 ..............................  24023 122897 

 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است. -

 .مرکز آمار اجران دفتر کشاورزی -مأخو
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 هكتار( -)بهره برداری  برداری های دارای باغ و قلمستانتعداد و مساحت بهره  -13-5

 سال
 

 کاشت مالوط )چند محوولي( )ت  محوولي( کاشت ساده  (2) کل باغ و قلمستان
 بهره برداریتعداد 

 مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری مساحت (1)

1386 ........................  39872 38725 9457 18469 32457 19025 

1389 ........................  39422 35421 12688 17711 29553 17710 

1394 ........................  32471 31147 14984 15431 19364 15716 

1396 ........................  25904 32214 17833 22637 11089 9577 

1398 ......................  22072 31147 13018 23326 12605 7820 
ها در صورت برداریتواند همزمان شامل باغ و قلمستان ساده و مالوط باشد تعداد کل بهرهبرداری مي( با توجه به اجنكه ج  بهره1

 .های دارای باغ و قلمستان ساده و باغ و قلمستان مالوط برابر نیستبرداریلزوم با جم  بهره
 تعداد بهره برداری, به علت دوباره شماری بهره برداران توام مي باشد و در منب  اصلي نیز وجود دارد.(اختالف در سرجم  2
 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است. -

 .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
 

 
 



 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل  _______________________________________ و شیالتکشاورزی  -5

204 

 (1) اسالن ه ظرفیتو بر حس  وض  فعالیت مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتي  -14-5

  سال

 )هزار قطعه( ظرفیت تعداد مرغداری

 دارای سیستم کل غیر فعال فعال کل
 داناوری اتوماتی  

1383 ...........................  200 184 16 3025 665 

1388 ...........................  255 234 21 3896 854 

1390 ...........................  251 244 7 4409 2365 

1391 ...........................  258 224 34 4005 2054 

1394 ...........................  259 172 87 3397 3136 

1397 ...........................  305 254 51 5821 000 
1399 .........................  305 248 57 5800 000 

 ، قابل پرورش مي باشد.توجه به امكانات و تأسیسات موجودمنظور از ظرفیت سالن، تعداد مرغ و جا خروسي است که با  (1
 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است.-

 .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
 (میلیون رجال -)تن و ارزش انواع تولیدات مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتيمقدار  -15-5

 سال

 کود (1) مرغ حوفي مرغ زنده پروش جافته 
 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

1382 ............................  000 000 000 000 000 000 

1387 ............................  000 000 000 000 000 000 

1389 ............................  36103 714345 291 3257 25735 6200 

1390 ............................  32420 724090 139 1757 20815 5320 

1393 ............................  31009 1190051 559 11840 21040 20350 

1396 ..........................  34901 000 000 000 000 000 

1398 ..........................  47609 3704494 000 000 000 000 
کشتارگاه ( گوشت مرغ و خروس های حوفي که به د جل ماتلف از رده خارو مي شوند و جا در پاجان دوره بهره برداری به 1

 انتقال مي جابند، قابل استفاده است.
 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است.-

 .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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  (1)سالن ها  تعداد و ظرفیتبر حس  مرغداری های پرورش دهنده مرغ تامگوار و پولت،  -16-5

 ظرفیت  )هزار قطعه( تعداد سالن  تعداد مرغداری  سال

1385 ............................  20 24 818 

1388 ............................  22 25 522 

1390 ............................  19 26 507 

1391 ............................  18 25 465 

1394 ............................  17 29 369 

1397 ............................  17 21 385 

1399 ..........................  17 23 391 
 منظور از ظرفیت سالن، تعداد مرغ جا خروسي است که با توجه به امكانات و تأسیسات موجود سالن، در آن قابل پرورش( 1
 مي باشد. 
 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است.-

 .دفتر کشاورزی  )ر.م(.. اجران آمار مرکز - -مأخو
 

 پرورش دهنده مرغ تامگوار و پولت مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری های -17-5
 میلیون رجال(-)تن

 سال
 

 کود (2) مرغ حوفي (1)تام مرغ خوراکي
 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

1384 ......................  000 000 000 000 000 000 

1387 ........................  4483 23669 192 645 3071 113 
1389 ........................  2388 19104 62 280 789 94 
1390 ........................  2069 27105 3 45 882 101 

1393 ........................  2731 66938 90 1042 1358 363 
1396 ........................  2476 72117 247 6187 1480 1175 
1396 ......................  2843 207388 000 000 000 000 

 شامل لنبه و تام مرغ شكسته مي باشد. به بعد1387از سال  تام مرغ خوراکي (1
( گوشت مرغ و خروس های حوفي که به د جل ماتلف از رده خارو مي شوند و جا در پاجان دوره بهره برداری به کشتارگاه 2

 انتقال مي جابند، قابل استفاده است

 شده است. اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل-

  ..مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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   1399کشتارگاه های طیور فعال:  تعداد و ظرفیت -18-5

  شهرستان
 کشتارگاه طیور

 )قطعه در ساعت(   (1)ظرفیت کشتار  تعداد
 14000 4  ......................... کل استان    

 10000 2  ........................................ اردبیل
 0 0  .................................... اصالندوز

 0 0  ......................................... انگوت
 0 0  ................................... بیله سوار

 0 0  .................................. آبادپارس 

 0 0  ....................................... خلاال
 0 0  ...................................... سرعین

 0 0  ............................................کوثر

 0 0  ......................................... گرمي

 2000 1  ............................. شهر مشكین

 2000 1  .......................................... نمین

 0 0  .............................................. نیر

 شود.های دام انجام مي(کشتار دام سب  و سنگین به صورت توامان در هرج  از کشتارگاه1

 اداره کل دامپزشكي استان اردبیل. -مأخو
 
 1399فرآورده های خام دامي:  وتعداد مراکز عرضه دام  -19-5

 شهرستان
 مراکز عرضه فرآورده های خام دامي مراکز عرضه دام

 (2) ساجر آبزجان طیور دام (1) ساجر دام
 1088 67 541 740 0 6  ................................ کل استان

 320 12 240 310 0 1  ......................................... اردبیل
 2 2 6 7 0 0  ..................................... اصالندوز
 35 3 20 25 0 0  .......................................... انگوت

 204 2 65 35 0 0  .................................... بیله سوار
 10 2 35 80 0 2  ................................... پارس آباد
 40 20 47 33 0 1  ........................................ خلاال
 4 0 4 8 0 0  ....................................... سرعین
 3 0 4 5 0 0  .............................................کوثر
 363 6 65 42 0 1  .......................................... گرمي

 69 4 40 160 0 1  .............................. شهر مشكین
 8 12 12 26 0 0  ........................................... نمین
 30 4 3 9 0 0  ............................................... نیر
 باشد.( ساجر مراکز عرضه: منظور مراکز عرضه پرندگان وماهیان زجنتي مي1
 ها، و.... مي باشند.ر پروتئینيای، سوپهای زنجیرهها، فروشگاههای خام: منظور مراکزی مانند سوپر مارکت(ساجر مراکز عرضه فرآورده2

 .اداره کل دامپزشكي استان اردبیل -مأخو
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 1399تعداد پستهای قرنطینه دامي:  -20-5
 داخلي مرزی جم  شهرستان

 0 1 1  ......................................... کل استان
 0 0 0  .................................................. اردبیل

 0 0 0  .............................................. اصالندوز
 0 0 0  ................................................... انگوت

 0 1 1  ............................................. بیله سوار
 0 0 0  ............................................ پارس آباد
 0 0 0  ................................................. خلاال
 0 0 0  ................................................. سرعین
 0 0 0  ......................................................کوثر
 0 0 0  ................................................... گرمي

 0 0 0  ....................................... شهر مشكین
 0 0 0  .................................................... نمین
 0 0 0  ........................................................ نیر
پستهای قرنطینه دامي در حیطه وظاجف اداره کل دامپزشكي مي باشد. و ج  مورد پست قرنطینه نباتي در منطقه مرزی بیله  -

 سوار وجود دارد.

  .اداره کل دامپزشكي استان اردبیل - مأخو

 
 
  )رأس( فعالیت تعداد و ظرفیت گاوداری های صنعتي فعال بر حس  نوع-21-5

 (1)ظرفیت تعداد سال و فعالیت 
1375 ............................................  000 000 
1379 ............................................  192 5623 
1389 ............................................  186 41012 

1392 ............................................  130 29070 

1395 ............................................  337 67287 

1398 .........................................  219 42156 
 31085 129  ......................................تولید شیر

 11071 90  ...................... منحورا پرواربندی

 .منظور از ظرفیت کل ، تعداد راس دامي است که با توجه به تأسیسات و امكانات موجود قابل نگهداری است (1
 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است. -

 دفتر کشاورزی. .اجران آمار مرکز - -مأخو
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 )رأس(   در روز آمارگیری بر حس  نژاد  تعداد گاو و گوساله گاوداری های صنعتي فعال -22-5

 سال 

 هایگاو و گوساله موجود در گاوداری  گاو و گوساله موجود در کل گاوداری ها
 تولید کننده ی شیر 

 بومي آمیاته اصیل (1)کل جم  بومي آمیاته اصیل (1) کل جم 

1375 ..................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1379 ..................................  17174 15736 000 1438 13940 13936 000 4 

1386 ..................................  13898 10616 2807 475 11768 10616 677 475 

1389 ..................................  20881 14477 6271 133 11351 8722 2554 75 

1392 ..................................  19460 15641 3412 407 16990 15532 1366 92 

1395 ..................................  24959 21486 3407 66 22964 21409 1555 0 

1398 ................................  27771 21635 6011 125 24358 21350 2985 23 
( اختالف در ستون جم  علت منظور نمودن تعداد گاو و گوساله و شیر تولیدی نژادهای آمیاته )دو رگ ( پرواربندی و ساجر 1

 کل مي باشد.نژادها در جم  
 ر  تكمیل شده است.اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای ط-

 مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی. -مأخو
 
 میلیون رجال( –)هزار تن           مقدار و ارزش تولید شیر و کود گاوداری های صنعتي -23-5

  سال

 کود شیر

 ارزش مقدار

 شیرگاوداری های تولید کننده  کل گاوداری ها

 ارزش (1)مقدار ارزش مقدار
1374 ......................  000 000 000 000 000 000 
1378 ......................  38300 000 000 64400 000 000 
1388 ......................  44 218650 39 4476 000 000 
1391 ......................  54 464903 35 8195 000 000 
1394 ......................  52 672864 132 51876 000 000 
1397 .....................  65 1043374 476 262848 000 000 

 هزار متر مكع  بوده است. 1378و  1374تولید کود در سال های واحد مقدار  (1
 اطالعات اجن جدول برای سالهای اجرای طر  تكمیل شده است. -

  .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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  (تن–  شه)    در کشتارگاه های رسمي هتعداد و وزن  شه قابل مورف انواع دام ذبح شد -24-5

 سال

 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره

 وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد

1380(1) ......................................  000 000 000 000 000 000 

1385(1) ......................................  000 000 000 000 000 000 

1390 ..........................................  151000 2749 6000 88 29000 4627 

1395 ..........................................  188000 3870 12000 178 27000 4713 

1396 ..........................................  180000 3721 8000 126 27000 4720 

1397 ..........................................  140000 2890 9000 147 24000 4347 

1398 ..........................................  122000 2522 8000 121 18000 3397 

1399 .......................................  158247 3326 8795 139 28917 5313 

 

 لسا

 شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاومیش

 وزن تعداد وزن تعداد

1380(1) ......................................  
000 000 000 000 

1385(1) ......................................  
000 000 000 000 

1390 ..........................................  3000 539 0 0 

1395 ..........................................  2000 380 0 0 

1396 ..........................................  2000 354 0 0 

1397 ..........................................  2000 353 0 0 

1398 ..........................................  2000 293 0 0 

1399 .......................................  3177 562 1 0 

 دامپزشكي فعالیت کشتار دام داشته اند نیز مي باشد. اداره کل( شامل آمار کشتارگاههای خووصي که با مجوز 1
  .مرکز آمار اجران. دفتر کشاورزی -مأخو
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 هكتار() سطح زجرکشت محوو ت سا نه  -25-5

 سال زراعي و شهرستان

 (1)سطح زجرکشت محوو ت سا نه

  دجم آبي جم 

91-1390 ....................  643848 224100 419748 

95-1394 ....................  613161 226018 387143 

96-1395 ....................  602163 226018 376145 

97-1396 ....................  581800 217672 364128 

98-1397 ....................  581523 217831 363692 

99-1398 ...................  604425 220034 384391 

 37913 62492 100405  ............................ اردبیل

 000 000 000  .................... (2)اصالندوز

 000 000 000  ......................... (2)انگوت

 87212 26661 113873  ....................... بیله سوار

 3855 69183 73038  ...................... پارس آباد

 17630 3671 21301  ........................... خلاال

 8270 7443 15713  .......................... سرعین

 48001 10067 58068  ................................کوثر

 81735 5251 86986  ............................. گرمي

 48929 14352 63281  ................. شهر مشكین

 21813 12735 34548  .............................. نمین

 29033 8179 37212  .................................. نیر

 ( ارقام توسط دستگاه اجرائي اصال  شده اند.1

 به علت عدم امكان تفكی  اطالعات مربوط به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شده است.( 2

   سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل. -مأخو
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، داشت و ه تفكی  زمین و مراحل ماتلف کاشتمتوسط هزجنه تولید محوو ت کشاورزی در ج  هكتار ب -26-5
 )هزار رجال( برداشت

 محوول
91-1390 95-1394 

 برداشت داشت کاشت زمین جم  برداشت داشت کاشت زمین جم 
 5690 7730 7600 12500 33520 3530 4860 4770 9000 22160  .... گندم آبي

 2155 1420 3135 3400 10110 1340 780 2000 2500 6620  .... دجمگندم 

 5500 7285 6940 11350 31075 3320 4450 4250 8000 20020  ........ جو آبي

 1980 1250 2830 3410 9470 1300 750 1880 2500 6430  ........ جو دجم
 17410 40960 53700 30000 142070 000 000 000 000 000  ... سی  زمیني

 

 محوول
96-1395 97-1396 

 برداشت داشت کاشت زمین جم  برداشت داشت کاشت زمین جم 
 5150 18150 8875 18000 50175 5975 8150 8000 13500 35625 ..... گندم آبي

 2700 3850 5925 9000 21475 2270 1500 3300 3600 10670 ..... گندم دجم

 4500 13925 6200 14000 38625 5780 7650 7300 11920 32650 ......... جو آبي

 2380 3400 5400 8000 19180 2080 1315 2975 3580 9950 ......... جو دجم

 22500 36555 65600 35000 159655 18300 43000 56400 31500 149200   .. سی  زمیني
 

 محوول
98-1397 99-1398 

 برداشت داشت کاشت زمین جم  برداشت داشت کاشت زمین جم 
 8000 28000 13780 28600 78380 6100 21500 10440 22000 60040 ..... گندم آبي

 39400 5900 9030 1400 55730 31500 4600 7050 1100 44250 ..... گندم دجم

 6900 21200 9540 23000 60640 5400 16600 7450 18000 47450 ......... جو آبي

 3600 5200 8300 12500 29600 2850 4100 6500 10000 23450 ......... جو دجم

 35000 56100 102000 56200 249300 26500 42500 76700 42000 187700   .. سی  زمیني
  سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل. -مأخو
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 (هكتار/تن) سطح زجرکشت و مقدار تولید محوو ت کشاورزی اصلي سا نه )به است نای نباتات صنعتي( -27-5

 محوول

91-1390  95-1394 96-1395 
 تولید سطح تولید سطح تولید سطح

 غالت
      

 618237 312342 715673 320441 720365 368400  .................................................. گندم
 167100 101178 167024 87236 177369 98794  ...................................................... جو

 19808 3982 34675 6255 113185 21020  ............................................... (2)ذرت
 9689 2188 000 000 000 000  ....................................... ساجر )برن (

 حبوبات
      

 20690 27896 20253 26620 20343 32612  ................................................. عدس
 337603 4318 000 000 000 000  ................................................... ناود

 2869 2243 000 000 000 000  .................................................... لوبیا

 000 000 000 000 000 000  .................................................. ساجر 

 محوو ت جالیزی
      

 106957 2849 000 000 000 000  ................................... گوجه فرنگي 

 4558 260 000 000 000 000  ................................................... خیار

 85896 2184 000 000 000 000  ................... ساجر)خربزه و هندوانه(

 سبزججات
      

 711064 19802 764723 21700 856441 23901  ..................................... زمیني  سی
 000 000 000 000 000 000  ................................................... ساجر

 نباتات علوفه ای.
      

 566678 61123 356252 61578 348120 56820  ................ جونجه و اسپرس و شبدر
ساجر )گاودانه، ماش  و خللر، ذرت 

 640330 17352 000 000 000 000  ............. علوفه ای و سورگوم دانه ای(
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 (دنباله)ست نای نباتات صنعتي( سطح زجرکشت و مقدار تولید محوو ت کشاورزی اصلي سا نه )به ا -27-5
 (تن -هكتار)                                         

 محوول

97-1396 98-1397 99-1398 
 (1)تولید (1)سطح تولید سطح تولید سطح

           غالت

 435703 285093 515435 295910 596048 316250  ....................................................... گندم
 149361 103236 158383 87300 139272 89160  ........................................................... جو

 19654 5134 13475 3184 9835 2405  .................................................... (2)ذرت
 10991 2696 4298 2365 12737 4700  ............................................ ساجر )برن (

             حبوبات
 11229 23926 14030 23680 15623 26060  ...................................................... عدس
 5696 6616 4471 5397 3781 6126  ........................................................ ناود
 2164 2290 6043 3216 4062 2593  ......................................................... لوبیا
 000   000  000 000 000 000  ....................................................... ساجر 

(3)محوو ت جالیزی
             

 203322 4375 264484 5550 107639 3042  ........................................ گوجه فرنگي 
 4754 277 6649 389 3748 287  ........................................................ خیار

 93963 2577 108241 2771 84950 2156  ........................ ساجر)خربزه و هندوانه(
             سبزججات

 832377 21174 827273 20765 715592 19764  .......................................... زمیني  سی
 000  000  000 000 000 000  ........................................................ ساجر

(4)نباتات علوفه ای
             

 399276 53400 344228 49556 371796 57221  ..................... جونجه و اسپرس و شبدر
ساجر )گاودانه، ماش  و خللر، ذرت 

 504950 17899 207475 13551 249393 12857  ................... علوفه ای و سورگوم دانه ای(
 باشد. يمناب  آ  م تجکشت و محدود یالگو رییتغ اجو  متینوسان ق لیمحوو ت به دل يبرخ دینوسان سطح کشت و مقدار تول (1

 تولید ذرت به علت افزاجش سطح زجر کشت به علت رعاجت الگوی کشت بیشتر شده است. (2
 کمبود مناب  آبي و نیاز فراوان به آ   و رعاجت الگوی کشت پیشنهادی کاهش جافته است.(کاشت محوو ت جالیزی به دلیل 3

 .(محوو ت علوفه ای به دلیل افزاجش سطح زجر کشت جه خاطر رعاجت الكوی کشت افزاجش جافته است4

  سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل. -مأخو
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1399:)به است نای نباتات صنعتي( برحس  شهرستان و ت سا نهوحسطح زجر کشت و تولید برخي از م -28-5
 تن( -هكتار)                  

 شهرستان

 سی  زمیني جو گندم

 تولید سطح تولید سطح تولید سطح

 832377 21174 149363 103236 435704 285093  ....................... جم     

 643500 16500 52528 24948 100250 37500  ............................ اردبیل

 000 000 000 000 000 000  .................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000  ......................... (1)انگوت

 0 0 14291 8438 129599 79739  ....................... بیله سوار

 1749 53 4418 2050 42801 10410  ...................... پارس آباد

 387 10 2066 2560 8130 9020  ........................... خلاال

 3150 90 7481 4354 10003 5793  ........................... سرعین

 0 0 4300 4000 23200 19000  ................................ کوثر

 0 3 14187 13127 47396 62006  ............................. گرمي

 200 5 14481 19529 17320 31900  ................. شهر مشكین

 164000 4000 14393 6450 39320 19100  .............................. نمین

 19391 513 21218 17780 17685 10625  ................................... نیر

 به علت عدم امكان تفكی  اطالعات مربوط به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شده است.( 1

 سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل. -مأخو
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 تن( -)هكتار  قدار تولید برخي از نباتات صنعتيسطح زجرکشت و م -29-5

و  زراعي سال
 شهرستان

(1)چغندر قند
توتون و  عانوا (1)پنبه نیشكر 

دانه های  چای تنباکو
 (2)روغني

 تولید سطح تولید سطح تولید سطح تولید سطح تولید سطح تولید سطح

91-1390 ..........  1059 42460 0 0 2074 6586 0 0 0 0 24328 48160 

95-1394 ..........  2980 136512 0 0 2920 8171 0 0 0 0 19898 49480 

96-1395 ..........  3189 177745 0 0 3493 10476 0 0 0 0 27494 65815 

97-1396 ..........  1950 101388 0 0 3662 11221 0 0 0 0 29097 67070 

98-1397 ..........  2345 122250 0 0 7756 27542 0 0 0 0 25758 74172 

99-1398 3658 139270 0 0 13253 52663 0 0 0 0 22880 66057 

 970 325 0 0 0 0 0 0 0 0 5320 133  .................. اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  .......... (3)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... (3)انگوت

 22250 8627 0 0 0 0 6141 1616 0 0 0 0  ............. بیله سوار

 41634 13056 0 0 0 0 46340 11585 0 0 133950 3525  ............ پارس آباد

 319 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. خلاال

 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................ سرعین

 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................کوثر

 257 275 0 0 0 0 182 52 0 0 0 0  ................... گرمي

 353 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....... شهر مشكین

 204 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................... نمین

 54 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ نیر

 (کاشت چغندر قند و پنبه به علت رعاجت الگوی کشت افزاجش داشته است.1
 توسط دستگاه اجرائي اصال  شده است. 98( مقادجر مربوط به دانه های روغني سال 2

 اطالعات مربوط به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شده است.( به علت عدم امكان تفكی  3

   سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل. -مأخو
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 )تن( تولید آبزی پروریر مقدا -30-5

 جم  سال
پرورش ماهي در 

 (1)قفس 

مناب  برداشت از  مزارع پرورش ماهي
طبیعي و نیمه 

 ماهي خاوجاری ماهي سردابي ماهي گرماجي طبیعي

1380 .......................... 670 0 79 121 0 470 

1385 .......................... 1562 0 268 630 0 664 

1390 .......................... 2936 0 1063 311 0 1562 

1395 .......................... 8516 0 946 3183 6 4381 

1396 ...........................  9015 0 1011 3200 8 4796 
1397 ..........................  9317 0 1040 3457 9 4811 
1398 ..........................  9657 0 837 4000 10 4810 
1399.........................  9819 0 827 4308 8 4676 

 است شده لحاظ يآب وگرم يآب سرد انیماه عملكرد در قفس در يماه دیتول زانیم( 1
 اداره کل شیالت استان اردبیل. -مأخو

 

 )هزار قطعه( میزان تولید انواع گونه های بچه ماهیان -31-5
 ساجر سوف سیم قزل آ  آزاد کپور ماهیان خاوجاری سفید جم  سال

1380 ............  2370 0 0 0 0 2370 0 0 0 
1385 ............  6600 0 0 0 0 6600 0 0 0 
1390 ............  7501 0 0 0 0 7500 0 1 0 
1395 ............  6400 0 0 0 0 6400 0 0 0 
1396 ............  6400 0 0 0 0 6400 0 0 0 
1397 ............  5447 0 0 0 0 5447 0 0 0 
1398 ............  6500 0 0 0 0 6500 0 0 0 
1399 ...........  7620 0 0 0 0 7620 0 0 0 
   .اردبیلاستان اداره کل شیالت  -مأخو
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 )هكتار(       مساحت مزارع پرورش ماهي -32-5
 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 شر 

 4564 4762 4854 4657 4515 2164 2433 1456 ........................................................................جم 

 151 149 228 157 122 57 10 9 .............................................. پرورش ماهي گرماجي

 13 13 12 12 12 2 1 1  .............................................. پرورش ماهي سردابي

 4400 4600 4614 4488 4381 2105 2422 1446 ........ طبیعي و غیر طبیعيبرداشت از مناب  آبي 

 اداره کل شیالت استان اردبیل.  -مأخو
 

 

در ، کار و رفاه اجتماعي مشاوات عمومي شرکت های تعاوني کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون -33-5
    پاجان سال

  سرماجه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان
 (الجر ونیلی)م

1380 ..................................  69 728 426 14823 
1385 ..................................  125 1139 676 79175 
1390 ..................................  238 2098 1422 93001 
1395 ..................................  503 4694 3637 52207 

1396 ..................................  553 5125 4127 66020 

1397 ..................................  588 5681 4395 122699 

1398 ..................................  622 5970 4708 123882 
1399 ................................  622 5971 4705 123772 
 9868 846 1029 122  .................................. اردبیل

 000 000 000 000  .......................... (1)اصالندوز
 000 000 000 000  ............................... (1)انگوت

 5988 858 954 123  ............................. بیله سوار
 15882 498 800 79  ............................ پارس آباد
 7815 617 479 65  ................................. خلاال
 378 58 70 10  ................................ سرعین
 1850 235 184 22  ......................................کوثر
 71762 448 980 76  ................................... گرمي

 7635 602 1009 71  ....................... شهر مشكین
 2017 295 269 29  .................................... نمین
 577 248 197 25  ........................................ نیر
 به علت عدم امكان تفكی  اطالعات مربوط به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شده است.(1

  استان اردبیل. ، کار و رفاه اجتماعياداره کل تعاون -مأخو
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 در پاجان سالتعاون روستاجي  تجرجمدمشاوات عمومي شرکت های تعاوني کشاورزی فعال تحت پوشش  -34-5
              

  سرماجه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان
 رجال( ونیلیم)

1380 ..................................  38 17587 70 1356 
1385 ..................................  37 14017 76 2308 
1390 ..................................  41 13517 42 4134 

1395 ..................................  33 16738 45 9859 

1396 ..................................  33 13634 49 9381 
1397 ..................................  34 16928 44 11278 

1398 ..................................  34 20003 40 16282 

1399 ................................  37 22566 44 19159 
 6816 15 6788 8  .................................. اردبیل

 000 000 000 000  .......................... (1)اصالندوز

 000 000 000 000  ............................... (1)انگوت

 488 2 1944 2  ............................. بیله سوار

 1084 9 1240 10  ............................ پارس آباد

 1042 1 1664 3  ................................. خلاال

 0 0 0 0  ................................ سرعین

 0 0 0 0  ......................................کوثر

 322 3 1775 3  ................................... گرمي

 2945 5 3634 6  ....................... شهر مشكین

 2937 5 2479 3  .................................... نمین

 3525 4 3042 2  ........................................ نیر
 ( به علت عدم امكان تفكی  اطالعات مربوط به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شده است.1

  .تعاون روستاجي استان اردبیل تجرجمد -مأخو
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  مقدمه
 و کشور معادن به مربوط هایفعالیت از آمارگیری

توست   1333 ستا  از آن، مستترر نتتا   انتشار
 ا ن .شد آغاز تجارت وقت و معدن صنعت، وزارت
-فعالیتت آمتار»انتشار با هرزمان سا  هر آمارها،

 چتا  بته مذکور نشر ه ضریره در« صنعتی های
 در مربتوط آمارهای ،1339 سا  از رسید ولیمی

 هتایفعالیتت آمار»تحت عنوان  مستقل اینشر ه
 از اولتین سرشتراری. شتد منتشتر «ا ران معدنی
وزارت  توس  1342 سا  آذرماه در کشور معادن
 ،1353 ستا  تتا 1342 سا  از و شد اجرا اقتصاد

 آمارهتای از استتااده بتا وزارت اقتصتاد آمار دفتر
 آمتاری سا  هر مختلف کشور، نقاط معادن دفاتر

. کردمنتشر می و آوریجرع معادن هایفعالیت از
 معتتادن از سرشتتراری ، دومتتین1353 ستتا  در

 وزارت و ا تتران آمتتار مرکتتز بتتا هررتتاری کشتتور
 تا 1353 سا  صنعت، معدن و تجارت اجرا شد.از

بخشی  ساالنه طوربه ا ران آمار مرکز ،1357 سا 
 متورد منتخب معادن عنوان به را کشور معادن از

 ،1363 ستا  تا 1357 سا  از. قرار داد آمارگیری
 فتراه  نیز و های آماریطرح اجرای عدم به دلیل

-از فعالیت بخش ا ن جامع، ثبتیآمارهای  نبودن
 هتایسا  در. شد خأل آماری دچار اقتصادی های

 از آمتارگیری بته ا ران آمار مرکز ،1365و  1364
 و کترد اقتدام بخش عرتومی پوشش معادن تحت

معتتادن  از سرشتتراری ستتومین ،1366 ستتا  در
 تتا 1367 سا  از. درآورد اجرا مرحله به را کشور
 1384 و 1370 هایسا  به استثنای 1395 سا 

انجتام  ستاالنه طتورکشور بته معادن از آمارگیری
 فصتل، ا تن در مندرج اطالعات و آمار .است شده

 هتایسرشتراری هتا وآمتارگیری نتتا   بتر عالوه
تعتاونی  هتایشرکت اطالعات و آمار شامل مذکور
و  تعتاون، کتار اداره کتل توس  شده ارائه معدنی

متتورد  در .باشتتدنیتتز متتی اجترتتاعی استتتان رفتتاه
 :است ضروری ز ر توضیحات شده، ارائه آمارهای

در آمارگیری از معادن فعا  کشتور، اطالعتات  -1
رس مربوط به نات و گاز، مواد راد واکتیو و ختا 

آوری نشده است، و به دلیل اهریتت ختا  جرع
ناتتت و گتتاز، اطالعتتات آمتتاری مربتتوط بتته ا تتن 

ر مجتزا )نات و گتاز  بته طتو7ها در فصل فعالیت
 شود. ارائه می

حتتتا   در معتتتادن از آمتتتارگیری طتتترح در -2
 روش بته ماسته و شتن کشور، معادن برداریبهره

 صتورت سرشتراری، به معادن سا ر و گیرینرونه
 .گیرندمی قرار آمارگیری مورد

هتای فعالیتت بنتدیطبقه بترای فصتل ا ن در-3
 هایفعالیت الرللیبین بندیاز طبقه معدن بخش

چهتتارم، بتتا اعرتتا    ، و تترا شISICاقتصتتادی)
 تغییراتی در آن استااده شده است.

 مااهی  و تعار ف
به محدوده ای اطالق می شود که شامل  :معدن

 ذخیره معدنی است
ترامی عرلیات فیز ری، شیریا ی  ا  :آرا یکانه

شیریا ی است که به منظور جدا کردن  -فیز ری
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کانه  ا برای تاریک قسرتی از مواد باطله از 
 .ها از  رد گر انجام می شودکانه

آن  معدنی که در :برداریبهره در حا  معدن
ای از عرلیات، به منظور استخراج، کانه مجروعه

آرا ی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش 
 .شودانجام می
توس  افراد  که است مد ر تی :خصوصی مد ر ت

 شود.می اعرا  خصوصی  ا موسسات
توس   کتتته است مد ر تی :عرومی مد ر ت

 ، نهادهایدولتی هایسازمان، هتتاوزارتختتانتته
و سا ر  هاشهرداری ،ها، بانکاسالمی انقالب

 شود.می اعرا موسسات بخش عرومی 
 ا  در داخل هستند که افرادی ترامی :شاغالن

 برای وقت ا پاره وقتترام صورت به معدن خارج
 که ایاز نظر وظیاه کنند. شاغالنکار می معدن

خ  تولید  النتاغتشبه دو گروه  دتدارن دهتعه به
)اداری، مالی و  شاغالن   و سا رساده )ماهر و

 شوند. می تاریکخدماتی  
 به هستند که کارکنانی ماهرخ  تولید: شاغالن

اند، کرده کسب که ایجربهو ت فنی اعتبار دانش
خ  تولید را  از کار فنی قسرت  ک انجام توانا ی
 هایسینی، ترنباشند، مانند مهندسان داشته

ماهر،  ، کارگران، سرکارگران، استادکارانفنی
 .رانندگان و تعریرکاران

 هستند که کارکنانی :ساده خ  تولید شاغالن
 در خ  تولید نیاز به آنان مورد تصدی شغل
، ساده کارگران :ندارد، مانندمهارت  و کسب تعلی 

 .بارگیران و باربران
 ارکنانیک :)اداری، مالی و خدماتی  شاغالن سا ر

به امور دفتری، اداری، مالی و خدماتی  هستند که

شته و به طور دا اشتغا  ، ا دفتر مرکزیو  معدن
 تولید دخالت ندارند. مستقی  در امر استخراج و

شاغالن، توضیح ا ن نرته  در ارائه آمار     
متوس  »ضروری است که در محاسبه از روش 

 استااده شده است.  «تعداد شاغالن در سا 
کل اجرت  :بگیران مزد و حقوق خدمات جبران

نادی و غیرنقدی قابل پرداخت توس  بنگاه به 
کار انجام بگیران خود برای جبران مزد و حقوق

شده در  ک دوره حسابداری معین است اع  از 
ا نره ا ن جبران قبل از انجام کار  ا هرزمان با 
آن  ا بعد از آن پرداخت شده باشد. جبران 

بگیران، کار داوطلبان را که خدمات مزد و حقوق
در مقابل آن پرداختی صورت نگرفته باشد در بر 

 گیرد.نری
از  حاصتل واد معدنیم مجروع :معدنی اتتولید
 اشرا  به که است استخراج فعالیت رشتته  تک

ذکر  باشد. شا انبازار می به عرضه قابل گوناگون
،  ا معادن هافعالیت از رشته در بعضی که است

از کانسار  که صورتی هران به مواد معدنی
 که گردد در صورتیمی شود، عرضهمی استخراج
، مواد معادن ها  افعالیت د گر از رشته در بعضی
 ا  فیز ری عرلیات انجام از پس شده استخراج
از  قسرتی منظور جدا کردن به الزم شیریا ی

 عیار ماده ها و  ا افزا شکانه ، تاریکمواد باطله
 رشته ضرنا در  کشود. می بازار عرضه ، بهخام

 دست هتب چند ماده معدنی است مررن ،فعالیت
، مس سنگ استخراج فعالیت ال در رشتهتآ د، مث

و  مس ، کنسانترهمس سنگمواد معدنی 
 تتفعالی رشته اتدتتولیاز  دنتمولیب نسانترهک
 د.نآ ور به حساب میذکتم
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عبارت است از مجروع  :معادن تولیدات ارزش
استخراج شده، مواد معدنی ارزش مواد معدنی 

فراوری شده در محل معدن و ضا عات قابل 
فروش مواد معدنی بر اساس قیرت فروش در 

 محل معدن.
 وا تتام راتتیتتغی )ارزش ذاریتگهتترما تس

تعتار ف و مااهیت   هتکنید بوعتتجر  :ایسرما ه
 .«و شیالت ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل»

ارزش اضافی ا جاد شده در جر ان  :افزوده ارزش
 تولید است.

ارزش در افتی  ها :)ستانده هادر افتی ارزش
معدن، عبارت از ارزش در افتی بابت خدمات 

 تولیدی و خدمات غیرتولیدی است.
ارزش پرداختی  ها :)داده هاپرداختی ارزش

معدن، عبارت از ارزش پرداختی بابت خدمات 
 است.

تعار ف و مااهی   کنید به رجوع :تعاونی شرکت
 .«تو شیال ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل»

 است تعاونی ی شرکتتنوع :معدنی تعاونی شرکت
  هتدر زمین که

 مواد استخراج و فروش برداری، بهرهاستخراج
 دارد. فعالیت از معادن شده

 
 
 
 
 
 
 

 

 اطالعات گز ده

فعا   معادن از آمارگیری طرح نتا   اساس بر
 بهره حا  در معدن 92 تعداد ،1398 درسا 

 آمده بدست نتا  . داشته است برداری وجود
 معادن ا ن در نار 526 در مجروع دهد می نشان

نار از ا ن کارکنان  290 .اشتغا  داشته اند کار به
نار کارکن اداری بوده  145نار ساده، و  92ماهر، 

  اند.

 معادن معدنی مواد تولید ارزش ،1398 سا  در
 ر ا  میلیارد 720 بیش از برداری بهره در حا 

 150بیش از  با آهک سنگ معادن. بوده است
 به را تولید ارزش سه  میلیارد ر ا  بیشتر ن

 از حاصل افزوده ارزش .اختصا  داده اند خود
 576 بیش از ،1398 سا  معادن در های فعالیت
 .است بوده ر ا  میلیارد

 گذاری سرما ه ارزش میزان ،1398 سا  در
 میلیارد 40 حدود برداری بهره حا  معادن در

 با شن و ماسه بوده که معادن استخراج ر ا 
 بوده دارا را سه  میلیارد ر ا  بیشتر ن 20حدود 

  .اند

تعاون، کار و  کل اداره گزارش ، به1399 سا  در
 معدنی با تعاونی شرکت 16 تعداد اجتراعی رفاه

 بوده فعا  در استان ر ا  میلیون 1364سرما ة 
 .اند
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    مشخصات عرومی معادن درحا  بهره برداری برحسب فعالیت -1-6

 .)ر.م . ا ران آمار مرکز -مأخذ
 مرکز آمار ا ران. دفتر صنعت، معدن، و ز ربنا ی. -
 

 سا  و فعالیت

 تعداد معادن
تعداد 
 شاغالن

جبران خدمات مزد 
 و حقوق بگیران 

 جرع )میلیون ر ا     

 نحوه مد ر ت 
 عرومی خصوصی

1380 ...................................................................  36 30 6 217 4078 

1385 ...................................................................  35 35 0 298 5497 

1390 ...................................................................  65 65 0 543 33938 

1395 ...................................................................  92 87 5 574 56640 

1396 ...................................................................  110 109 1 590 62063 

1397 ...................................................................  70 70 0 405 55609 

1398 ...............................................................  92 000 000 526 110313 

 0 0 000 000 0  .......................................... استخراج سنگ آهن

 48112 223 000 000 38  ......................................... استخراج شن و ماسه

 17325 52 000 000 4  ................................. استخراج سنگهای تزئینی

 25897 146 000 000 27  ......................................... استخراج سنگ الشه

 0 0 000 000 0  ..................................... استخراج سنگ باالست

 12155 64 000 000 14  ......................................... استخراج سنگ آهک

 0 0 000 000 0  ........................... استخراج کائولن وخا  نسوز

 1390 10 000 000 2  ................................................استخراج سیلیس

 4275 27 000 000 6  ........................................ استخراج پوکه معدنی

 0 0 000 000 0  ............................................. استخراج فلدسپات

 1160 5 000 000 1  .. استخراج سنگ های قیرتی و نیره قیرتی
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 حسب فعالیت و نوع استخراجداد معادن در حا  بهره برداری برتع -2-6

 .)ر.م . ا ران آمار مرکز -مأخذ
 مرکز آمار ا ران. دفتر صنعت، معدن، و ز ربنا ی. -

  

 استخراج  جرع سا  و فعالیت
 وبازر

استخراج 
 ز رزمینی

استخراج روباز و 
 ز رزمینی

1380 ...................................................................  36 36 0 0 

1385 ...................................................................  35 35 0 0 

1390 ...................................................................  65 65 0 0 

1395 ...................................................................  92 92 0 0 

1396 ...................................................................  110 110 0 0 

1397 ...................................................................  70 70 0 0 

1398 ...............................................................  92 92 0 0 

 0 0 0 0  .......................................... استخراج سنگ آهن

 0 0 38 38  ......................................... استخراج شن و ماسه

 0 0 4 4  ................................. استخراج سنگهای تزئینی

 0 0 27 27  ......................................... استخراج سنگ الشه

 0 0 0 0  ..................................... استخراج سنگ باالست

 0 0 14 14  ......................................... استخراج سنگ آهک

 0 0 0 0  ......................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 0 0 2 2  ................................................استخراج سیلیس

 0 0 6 6  ........................................ استخراج پوکه معدنی

 0 0 0 0  ............................................. استخراج فلدسپات

 0 0 1 1  .. استخراج سنگ های قیرتی و نیره قیرتی
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 تعداد شاغالن معادن در حا  بهره برداری برحسب فعالیت-3-6

 .)ر.م . ا ران آمار مرکز -مأخذ
 ز ربنا ی.مرکز آمار ا ران. دفتر صنعت، معدن، و  -

  

 جرع سا  و فعالیت
 سا ر کارکنان کارکنان خ  تولید

 ساده ماهر ، مالی و خدماتی )اداری

1380 ...................................................................  317 118 61 138 

1385 ...................................................................  298 204 31 63 

1390 ...................................................................  543 284 113 146 

1395 ...................................................................  574 383 90 101 

1396 ...................................................................  590 318 117 155 

1397 ...................................................................  405 227 70 108 

1398 ...............................................................  526 290 92 145 

 0 0 0 0  .......................................... استخراج سنگ آهن

 57 43 123 223  ......................................... استخراج شن و ماسه

 12 11 29 52  ................................ استخراج سنگهای تزئینی

 43 24 80 146  ......................................... استخراج سنگ الشه

 0 0 0 0  ..................................... استخراج سنگ باالست

 19 8 37 64  ......................................... استخراج سنگ آهک

 0 0 0 0  ......................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 3 2 5 10  ............................................... استخراج سیلیس

 10 3 14 27  ........................................ استخراج پوکه معدنی

 0 0 0 0  ............................................. استخراج فلدسپات

 2 1 2 5  .. استخراج سنگ های قیرتی و نیره قیرتی
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 فعالیت حسب بر برداری بهره حا  در معادن معدنی مواد تولیدات و ارزش مقدار -4-6
  ر ا  میلیون -)هزار تن 

 

 فعالیت 
 مقدار

1392 1393 1395 1396 1397 1398 
 4355670 3959150 5111 3894 4053 3848  ........................................... کل معادن   

 0 0 7 52 12 0  ................................. استخراج سنگ آهن
 2039141 1073900 1346 603 778 760  ................................ ماسهاستخراج شن و 

 42728 53807 31 72 91 45  ........................ استخراج سنگهای تزئینی
 737208 638507 957 1190 1261 691  ................................ استخراج سنگ الشه

 0 0 0 0 0 0  ............................ استخراج سنگ باالست
 1385559 1968357 2508 1872 1602 2074  ................................ استخراج سنگ آهک

 0 0 0 0 0 0  ................ استخراج کائولن و خا  نسوز
 45000 38500 51 31 83 0  .......................................استخراج سیلیس

 106025 186069 211 74 225 111  ............................... استخراج پوکه معدنی
 0 0 0 0 0 87  .................................... استخراج فلدسپات

استخراج سنگ های قیرتی و نیره 
 10 10 0 0 0 0  .......................................................... قیرتی

 
 فعالیت 

 ارزش
1392 1393 1395 1396 1397 1398 

 720190 390563 373022 250745 253188 169470  ........................................... کل معادن   
 0 0 2987 18173 6800 0  ................................. استخراج سنگ آهن

 307451 85928 70978 39333 40179 19916  ................................ استخراج شن و ماسه
 93766 29909 33394 11113 54992 39415  ........................ استخراج سنگهای تزئینی

 111355 66607 70423 85803 63058 35938  ................................ استخراج سنگ الشه
 0 0 0 0 0 2000  ............................ باالستاستخراج سنگ 

 150589 163763 163647 84778 58177 56102  ................................ استخراج سنگ آهک
 0 0 0 0 0 0  ................ استخراج کائولن و خا  نسوز

 9750 7650 9510 4710 10680 0  .......................................استخراج سیلیس
 25280 27106 21258 6835 14564 11270  ............................... استخراج پوکه معدنی

 0 0 0 0 0 4829  .................................... استخراج فلدسپات
استخراج سنگ های قیرتی و نیره 

 22000 9600 825 0 0 0  .......................................................... قیرتی

 .)ر.م . ا ران آمار مرکز -مأخذ
  مرکز آمار ا ران. دفتر صنعت، معدن، و ز ربنا ی. -
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 1398:عالیتفهای معادن در حا  بهره برداری بر حسب  یها و در افت یارزش افزوده و ارزش پرداخت -5-6
 ر ا  )میلیون                

   ا ران. دفتر صنعت، معدن، و ز ربنا ی.مرکز آمار  - مأخذ

 ها یپرداخت ارزش افزوده  فعالیت 
 )داده ها  

 ها یدر افت
 )ستانده ها  

 740807 164685 576122 .............................................................. جرع   

 0 0 0  ........................................... استخراج سنگ آهن

 315879 44816 271063  .......................................... استخراج شن و ماسه

 99473 9340 90133  ................................. استخراج سنگهای تزئینی

 116152 26780 89372  .......................................... استخراج سنگ الشه

 0 0 0  ...................................... سنگ باالستاستخراج 

 152168 74438 77730  .......................................... استخراج سنگ آهک

 0 0 0  .......................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 9750 1756 7994  ................................................ استخراج سیلیس

 25385 4156 21229  ......................................... استخراج پوکه معدنی

 0 0 0  .............................................. استخراج فلدسپات

 22000 3398 18602  ... استخراج سنگ های قیرتی و نیره قیرتی
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معادن در حا  بهره برداری بر حسب فعالیت و نوع اموا    ارزش تغییرات اموا  سرما ه ای)سرما ه گذاری  -6-6
 )میلیون ر ا   1398: سرما ه ای

 

  مرکز آمار ا ران. دفتر صنعت، معدن، و ز ربنا ی. -مأخذ

 فعالیت
کل 

 گذاریسرما ه

آالت، ابزار و ماشین
وسا ل کار با دوام و 

 تجهیزات اداری
 وسا ل نقلیه

ساختران و 
 تاسیسات 

 )بدون زمین 
 35 2075 36422 39784  .................................................... کل معادن    

 0 0 0 0  ............................................ استخراج سنگ آهن
 0 1794 18425 20652  ........................................... استخراج شن و ماسه

 0 40 4653 4693  .................................. استخراج سنگهای تزئینی
 35 145 11148 11958  ........................................... استخراج سنگ الشه

 0 0 0 0  ....................................... استخراج سنگ باالست
 0 0 1405 1596  ........................................... استخراج سنگ آهک

 0 0 0 0  ........................... استخراج کائولن و خا  نسوز
 0 0 215 215  ................................................. استخراج سیلیس

 0 95 575 670  .......................................... استخراج پوکه معدنی
 0 0 0 0  ............................................... استخراج فلدسپات

 0 0 0 0  .... استخراج سنگ های قیرتی و نیره قیرتی

افزارهای  نرم توسعه و اکتشاف راه اختصاصی فعالیت 
 سا ر ایرا انه

 0 20 0 1233  ...................................................... کل معادن   
 0 0 0 0  ............................................ استخراج سنگ آهن

 0 20 0 412  ........................................... استخراج شن و ماسه
 0 0 0 0  ................................... استخراج سنگهای تزئینی

 0 0 0 630  ........................................... استخراج سنگ الشه
 0 0 0 0  ....................................... استخراج سنگ باالست

 0 0 0 191  ........................................... استخراج سنگ آهک
 0 0 0 0  ........................... استخراج کائولن و خا  نسوز

 0 0 0 0  ..................................................استخراج سیلیس
 0 0 0 0  .......................................... استخراج پوکه معدنی

 0 0 0 0  ............................................... استخراج فلدسپات
 0 0 0 0  .... استخراج سنگ های قیرتی و نیره قیرتی
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 مشخصات عرومی شرکت های تعاونی معدنی در پا ان سا  -7-6
 

 به علت عدم امران تاریک اطالعات مربوط به شهرستان اصالندوز در شهرستان پارس آباد منظور شده است.  1

  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتراعی استان اردبیل. -مأخذ

 

 سرما ه شاغالن عضو تعداد سا  و شهرستان
  ا  ر ونیلی)م

1380 ....................................  3 21 9 326 

1385 ....................................  1 7 9 421 

1390 ....................................  8 63 72 702 

1395 ....................................  12 124 233 623 

1396 ....................................  12 122 231 608 

1397 ....................................  15 150 248 1265 

1398 ....................................  16 157 252 1362 

1399 ..................................  16 157 252 1364 
 14 45 49 4  ....................................اردبیل

 000 000 000 000  ............................  1)اصالندوز

 0 0 0 0  .................................... انگوت

 0 0 0 0   ............................... بیله سوار

 736 13 50 4  ............................. پارس آباد

 598 27 28 4  ................................... خلخا 

 0 0 0 0   .................................. سرعین

 0 0 0 0   ....................................... کوثر

 0 0 0 0   ..................................... گرمی

 0 0 0 0   ........................ شهر مشرین

 1 7 7 1  ...................................... نرین

 16 160 23 3  .......................................... نیر
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 مقدمه

 و گههاز ،نفههت هههایفعالیت اهمیههت دلیههل بههه
 آمههاری اطالعهها  ،ايههران اقتصههاد در پتروشههیم 

 و معهدن هایفصهل در ههافعالیت ايه  به مربوط
 ايه  در مسهتقل فصل يك و نشده منظور صنعت
 .است شده داده اختصاص آن به سالنامه

 در نفهت چهاه اولهی  از گهاز و نفهت اسهتررا  با
 1908) شمسه  1287 سها  در ،سلیمان مسجد
 و شد آغاز ايران در نفت صنعت فعالیت ،(میالدی
 مههورور زمههان از نیهه  آن بههه مربههوط آمارهههای
 صهنعت شهدن مله  از پس. است شده گردآوری

 ايهران نفهت مله  شهررت ،1329 اسفند در نفت
 اولی  در. است منتشرررده را تریوسیع آمارهای
سها  بهه مربهوط آمارههای رشور، آماری سالنامه
 .است شده در ( میالدی1955) شمس  1334

 اسهفند در ايهران گاز مل  شررت تأسیس از پس
 سها  در ايهران مهايع گهاز مله  شررت و 1344
 در آمارههاي  ترتیببهه نی  شررت دو اي  ،1366
  مهههايع گههاز و(  L.N.G) طبیعهه  گههاز زمینههه

(L.P.G )اندررده ارائه و گردآوری. 

 رهود رارخانهه اولهی  احهدا  بهها 1342سا  در
 تولههد پتروشیمهه  صهنايع رشهور، در شیمیاي 
 سههازمان  تأسههیس آغهههاز نقطهههه ايهه  و يافهههت
 بهه رشهور در نهو صنعتهه  معرفه  برای مستقل
 نوپها سهازمان ايه  1343 سها  از. رودمه  شمار
 بهه "پتروشیم  صنايع مل  شررت" عنوان تحت

 منهابع وجههود دلیلبهههه .داد ادامهه خود فعالیت
 و بههاا افه وده ارزش و گاز و نفهت فهراوان اولیهه

 پتروشهیم  مهواد تولیهد ،عوامل سايهر همچنیه 
 قرارگرفتهه خاصه  عنايت و توجه مورد ايران در

 .است

 از ،فصهل ايه  در مندر  آمارهای حاضر، حا  در
 منهههابع بهههر نظهههار  و ري یبرنامهههه معاونهههت

 .شودم  دريافت نفت وزار  هیدرورربوری

 در مندر  آمهارههای بهر عالوه ،اسهت ذرر شايان
 در گهاز و نفهت زمینهه در آمارههاي  ،فصهل ايه 
 اسهت شههده ارائهه (المللبی  آمارهای) 22 فصل
 صهادررننههده رشههورهای سهازمان آن منبع ره
 .باشدم ( OPEC) نفت

 مفاهیم و تعاريف

 ترریبها  از پیچیده ایآمی ه خام نفت :خام نفت
 نفت طبیع  مرازن از ره است هیهدرورهربهوری

 اسههتررا  دنیهها نقههاط از بعضهه  در ،زيههرزمی  در
 از متشكههل ،عمههده طوربهه خام نفت. شههودم 

 هیهدرورههربورهای اشباع غیهر و اشبهاع ترریبا 
 بجهه  .باشههدم  آروماتیههك بعضههاً و آلیفاتیههك
 اصهههل  عنصههههر دو رهههه رربهههه  و هیهههدرو ن
 رونهههد،م  شههمار بههه خههام نفههت دهندهتشههكیل
 و گهوگرد  ،ارسیههنن ،از  مانند ديگهری عنهاصر
 بهه آهه  و واناديم ،سديم نیكل، چهون فله هاي 
 ،جههت همهی  بهه. دارنهد وجود آن در رم مقدار
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 و فی يكهه  هایويهنگههه  نظههر از خهههام نفههت
 .است متغیر بسیار شیمیاي 

 و خهام نفههت از بهرش  سفیهد نفت :سفیهد نفت
 پههارافین ، هیهدرورهربهههور نهههوع سههه از متشههكل
 وردهآفههر ايهه . باشههدم  آرومههاتیك  و نفتینهه 

 مراره  سهوخت و گهرمههايش  سهوخت عنوانبهه
 اصههل  مههواد از يكهه  و رودمهه  رههار بههه حرارتهه 
 .است جت سوخت دهنده تشكیل

 نفت تقطیر بازمانده از رهوره نفهت :رههوره نفهت
 دسههت بهه پاايشگهاه تقطیهر ههایبهر  در خام
 بههودن دارا سبهههببه فههراورده ايهه . آيهههدمه 

 و سهوزدنم  آسان  بهه ،سنگیه  هیدرورربورهای
 و هههههارشت  عمههههده هههههایسوخت از يكههه 

 ههاینیروگاه جملهه از صنعته  ب رگ واحهدههای
 .رودم  شمار به برق

 از بعهد رهه اسهت ایوردهآفهر گهاز نفت :گاز نفت
 عنهوان بهه و آيهدم  دسهتبه سهفید نفهت برش

 و صههنعت  و رشههاورزی آا ماشههی  سههوخت
 و عمههوم  نقلیههه وسههايل از تعههدادی سههوخت
 .رودم  رار به حرارت  تأسیسا 

 از اسههت ایآمیه ه موتهور بنه ي  :موتهور بن ي 
 اي ومره و حلقوی عمده طوربه هیهدرورربهورههای

 درجهه افه اي  بهرای رهه متفهاو  هاینسبت با
 اضافه آن به آل  ترریبا  از برخ  آن، سوزیآرام
 .شودم 

 جهت موتورههای سهوخت عنوانبه :جهت سوخت
 برحسهب رهه رودمه  رهار بهه مسافری و جنگ 
 سههاير بهها مرغههو  سههفید نفههت امتهه ا  میهه ان
 انهواع صهور  بهه ،(نفتا) سبك نفت  هایفراورده
 مهواد رهردن اضهافه بها و شهودم  تولیهد مرتلف
 نقطههه و خورنههدگ  رههاه  منظههور بههه اف ودنهه 
 اسهتانداردهای در و گهرددم  تكمیل ،... و انجماد
 .است معروف ATK و 4JP هاینام به الملل بی 

 و نفته  منابع از تولیدی گاز (:طبیع ) غن  گاز 
 بهه رهه گوينهدم  غنه  يها طبیعه  گاز را گازی
 گهاز ماننهد) "نفهت بها همراه" ،"رالهك" صور 
 گهاز ذخهاير نظیهر) "مستقل" و( آغاجاری منطقه
 .باشدم  دسترس  قابل( سرخون و سرخس

 طههه  از پههس( طبیعهه ) غنهه  گههاز :سههبك گههاز
 سهبك گهاز بههه ،پهااي  و جهداسازی مهراحهل
 ،جههداسههههازی از منظههههور. شهههودم  تبههديل
 غنه  گهاز از گهازی میعانها  و مايعا  جدارردن

 .است

 و پروپهان از اسهت مرلهوط  مهايع گاز :مايع گاز
 مصهرف، و محهی  شهراي  اثر در ره نرما  بوتان
 تغییهر مرلهوط در مهاده دو ايه  حجمه  نسبت
 110 تها 100 حهدود فشهاری تحهت در و يابدم 
 .آيدم  در مايع صور  به مربع، اينچ بر پوند

 و رشهور نفهت مرازن حفظ منظور به :گاز ت ريق
 عمهل بههه اقههدام هههها،آن از بهینهه برداریبهره
 .گرددم  مورور مرازن به آ  يا و گاز ت ريق
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 حقهوق  يا حقیق  شرص از عبار  :گاز مشترك
 گههاز، متقاضهیان پهويرش روش طبهق ره  است
 پرداخهت و نظهر مهورد مهدارك تحويهههل از پس

 در او مشرصهها  ،متعلقههه هایه ينههه و حقهههوق
 اشتراك شماره و شده ثبت اشتراك پويرش دفتر
 .باشد يافته اختصاص وی به

 شهودم  اطهالق مشترران  به :گاز رننهدهمصرف
 مراحههل طهه  از پههس هههاآن گههاز جريهههان رههه

 .بهاشهد شده اندازی راه ،پويریاشتراك

گاز از  برای ارسا  ره خطوط  : بهگاز انشعا 
 تا ايستگاه و شبكه ، خطوط تغويهخطوط انتقا 
گاز  انشعا  ،شودم  نصب مشترك اختصاص 
 گردد.م  اطالق
پروپان، بوتان، پنتان  سوخت شامل: :سوخت
،  4cپنتان، بن ي  پیرولی ، رافینیت  پالس،

 MTBEو    c6 ،C.F.Oرافینیت

 اطالعا  دهيگ 

، تا زمان انتشهار سهالنامه، شهررت 1399 سا  در
پر  فرآورده های نفت  منطقة اردبیل اطالعا  

 را ارائه نكرده است.

اسههتان  شهههر 31از  شهههر 29 ،1399 درسهها 
 1708همچنهی  از تعهداد . اسهت شده گازرسان 

 گاز نعمت از آبادی 1374 آبادی مسكون  استان،
 گهاز طبیعه  انشهعابا  تعهداد .بوده اند برخوردار
 هه ار 509بها حهدود  انشهعا  ه ار 243بی  از 

 مصهرف میه ان فهوق سا  در .است مشترك بوده
 .است بوده مترمكعب میلیون 2865طبیع   گاز
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  (1)مصرف انواع فرآورده های نفت  -1-7

 

 سا  و شهرستان
 گاز مايع 
 )ت (

 سوخت های هواپیما
 )متر مكعب(

 بن ي 
 )متر مكعب(

 نفت سفید
 )متر مكعب(

1380 .................... 20436 1597 234600 224503 

1385 .................... 21070 2916 384815 184894 

1390 .................... 20538 4593 263704 145706 

1395 .................... 19502 4310 293736 59995 

1396 .................... 20120 4142 337353 46882 

1397 .................... 000 000 000 000 

1398 .................... 000 000 000 000 

1399 ..................  000 000 000 000 

 000 000 000 000 .................... اردبیل

 000 000 000 000 ................ اصالندوز

 000 000 000 000 ..................... انگو 

 000 000 000 000 ............... بیله سوار

 000 000 000 000 .............. پارس آباد

 000 000 000 000 ................... خلرا 

 000 000 000 000 .................. سرعی 

 000 000 000 000 ........................روثر

 000 000 000 000 ..................... گرم 

 000 000 000 000  ....... شهر مشكی 

 000 000 000 000 ...................... نمی 

 000 000 000 000 .......................... نیر
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 (دنباله) (1)مصرف انواع فرآورده های نفت  -1-7

 .است نكرده یهمكار نفت شررت اطالعا ، شدن فرض محرمانه علت(به 1
  اردبیل.منطقه  -شررت پر  فرآورده های نفت   -مأخو

 سا  و شهرستان
 نفت گاز
 )متر مكعب(

 نفت روره
 )متر مكعب(

روغ  های موتور و 
 صنعت 

 )متر مكعب(

 قیر 
 )ت (

 ساير

 فرآورده ها  

1380 ..................  319747 115869 7482 46593 547 

1385 ..................  341559 59943 0 0 736 

1390 ..................  637529 25674 0 0 96 

1395 ..................  425107 7616 0 0 0 

1396 ..................  459646 1850 0 0 0 

1397 ..................  000 000 000 000 000 

1398 ..................  000 000 000 000 000 

1399 .................  000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000  .................. اردبیل

 000 000 000 000 000  .............. اصالندوز
 000 000 000 000 000  ................... انگو 

 000 000 000 000 000  ............. بیله سوار

 000 000 000 000 000  ............ پارس آباد

 000 000 000 000 000  ................. خلرا 

 000 000 000 000 000  ................ سرعی 

 000 000 000 000 000  ......................روثر

 000 000 000 000 000  ................... گرم 

 000 000 000 000 000  ...... شهر مشكی 

 000 000 000 000 000  .................... نمی 

 000 000 000 000 000  ........................ نیر
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 (1)سوخت  مواد فروش های جايگاه -2-7

 

 سا  و شهرستان

 تعداد جايگاه
 خصوص  دولت  جمع

1380 .....................................  29 4 25 

1385 .....................................  41 4 37 

1390 .....................................  51 4 47 

1395 .....................................  60 2 58 

1396 .....................................  67 3 64 

1397 .....................................  000 000 000 

1398 .....................................  000 000 000 

1399 ..................................  000 000 000 

 000 000 000  ..................................... اردبیل

 000 000 000  ................................. اصالندوز

 000 000 000  ...................................... انگو 

 000 000 000  ................................ بیله سوار

 000 000 000  ............................... پارس آباد

 000 000 000  .................................... خلرا 

 000 000 000  ................................... سرعی 

 000 000 000  .........................................روثر

 000 000 000  ........................................ مغان

 000 000 000  .......................... شهر مشكی 

 000 000 000  ....................................... نمی 

 000 000 000  ........................................... نیر
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 (دنباله) (1) سوخت  مواد فروش های جايگاه -2-7

 .است نكرده یهمكار نفت شررت اطالعا ، شدن فرض محرمانه علت(به 1
  منطقه اردبیل. -شررت پر  فرآورده های نفت  ايران  -مأخو

 سا  و شهرستان

تعداد شعب  تعداد پمپ
 فروش نفت

جايگاههای سوختگیری  
گاز فشرده طبیع  

(CNG) نفت سفید نفت گاز بن ي  بن ي  سوپر 

1380 ..................  0 127 90 0 448 0 

1385 ..................  0 218 98 0 407 0 

1390 ..................  20 390 124 0 373 0 

1395 ..................  8 269 136 0 302 62 

1396 ..................  10 283 144 0 270 66 

1397 ..................  000 000 000 000 000 000 

1398 ..................  000 000 000 000 000 000 

1399 .................  000 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000 000  .................. اردبیل

 000 000 000 000 000 000  .............. اصالندوز
 000 000 000 000 000 000  ................... انگو 

 000 000 000 000 000 000  ............. بیله سوار

 000 000 000 000 000 000  ............ پارس آباد

 000 000 000 000 000 000  ................. خلرا 

 000 000 000 000 000 000  ................ سرعی 

 000 000 000 000 000 000  ......................روثر

 000 000 000 000 000 000  ................... گرم 

 000 000 000 000 000 000  ....... شهر مشكی 

 000 000 000 000 000 000  .................... نمی 

 000 000 000 000 000 000  ........................ نیر



 نفت و گاز  -7 _______________________________________________ 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل 

243 

 تعداد شهرها و روستاهای گازرسان  شده و تعداد انواع انشعا ، تعداد مصرف رننده و مقدار مصرف گاز طبیع  -3-7
 در پايان سا 

 
  

 هرستانشسا  و 
تعداد شهرهای 
 گازرسان  شده

تعداد روستاهای 
 گازرسان  شده

 تعداد انشعا 

 صنعت  خانگ ، تجاری جمع
1380 ..................  14 2 58705 58617 88 

1385 ..................  18 101 108250 108023 227 

1390 ..................  23 281 153662 152777 885 

1395 ..................  26 879 209542 208252 1290 

1396 ..................  29 1056 222253 220926 1327 

1397 ..................  29 1236 229492 228111 1381 

1398 ..................  29 1312 237288 235844 1444 

1399 ................  29 1374 243588 242080 1508 
 828 81650 82478 134 3  .................. اردبیل

 17 7076 7093 112 1  .............. اصالندوز

 000 000 000 000 000  ............... (1)انگو 

 29 12049 12078 150 2  ............. بیله سوار

 60 28836 28896 101 3  ............ پارس آباد

 116 19963 20079 85 3  ................. خلرا 

 103 5693 5796 26 2  ................ سرعی 

 12 6991 7003 91 1  ......................روثر

 23 19101 19124 292 6  ................... گرم 

 105 34622 34727 204 3  ....... شهر مشكی 

 160 16984 17144 89 3  .................... نمی 

 55 9115 9170 90 2  ........................ نیر
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 مقدار مصرف گاز طبیع  مصرف رننده و تعداد تعداد انواع انشعا ، روستاهای گازرسان  شده و تعداد شهرها و -3-7
 (دنباله)         در پايان سا 

 ( به علت عدم امكان تفكیك اطالعا  مربوط به شهرستان انگو  در شهرستان گرم  منظور شده است.1

  شررت گاز استان اردبیل -مأخو

 سا  و شهرستان

مصرف گاز طبیع   تعداد مصرف رننده
 صنعت  تجاری خانگ  جمع مترمكعب(میلیون )

1380 ..............  89897 85462 4386 49 345 

1385 ..............  175181 163774 11068 339 8640 

1390 ..............  279022 257489 20648 885 1663 

1395 ..............  424611 390542 32779 1290 2472 

1396 ..............  447940 411683 34930 1327 2519 

1397 ..............  468972 430423 37168 1381 2640 

1398 ..............  488805 448073 39288 1444 2686 

1399 .............  508984 466311 41165 1508 2865 
 900 828 21939 225735 248502  .............. اردبیل

 31 17 494 6826 7337  .......... اصالندوز

 000 000 000 000 000  ........... (1)انگو 

 61 29 1524 16199 17752  ......... بیله سوار

 198 60 3515 47719 51294  ........ پارس آباد

 114 116 1958 29699 31773  ............. خلرا 

 46 103 1002 13466 14571  ............ سرعی 

 28 12 793 9010 9815  ..................روثر

 83 23 2844 24014 26881  ............... گرم 

 1159 105 4875 57846 62826  ... شهر مشكی 

 214 160 1464 24037 25661  ................ نمی 

 31 55 757 11760 12572  .................... نیر
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 مقدمه

اولین سرشماری صننعت  شون،رد در منرداد منا  
به وسیله ادار  شل آمار عم،م  وقت انجام  1342

د وسارت 1351تننا سننا   1343گرفننتا اس سننا  
ت به تهیه آمار اس شارگا  هنای صننعت  قاقتصاد و

به بعدد اینن  1352شو،ر مبادرت نم،د و اس سا  
 وظیفه به وسارت صنایع و معادن وقت مح،  شدا

د برای اولین بنار اس 1351مرشز آمار ایران در سا  
نفنر شنارشن و  10شارگا  هنای صننعت  بنزر   

 بیوتر( سرشماری به عمل آورد  و اس آن سا  تنا
 د اینن سرشنماری را همنه سناله بجنز 1366سا  

 به انجام رسانیدا 1357و  1356سا  های 

اثر تغییرات حاصل در بافنت صننعت  شون،ر و  بر
ضرورت بررس  آماری شل شارگا  هنای صننعت د 

د طننرج مننامع 1367مرشننز آمننار ایننران در سننا  
آمننارگیری صنننعت  را تهیننه و بننه مرحلننه امننرا 

با انجام تغییرات  تا سا  درآوردا امرای این طرج 
نیز ادامه یافتا با ت،منه بنه اینن امنر شنه  1370

قسمت اعظن  ت،لیند ب نن صننعتد مربن،  بنه 
نفنر شنارشن و  10شارگا  هنای بنزر  صننعت   

رج بیوتر( استد مرشز آمار ایران مجددا امرای ط
آمارگیری اس شارگا  های بزر  صنعت  را در سا  

 1373و  1372 آغاس شرد شه در سا  های 1371
د اینن 1373نیز ادامه یافنتا همنننین در سنا  

مرشز طرج سرشماری عم،م  صنعت و معندن را 
 به مرحله امرا درآوردا

با استفاد  اس چارچ،ب به دسنت آمند  اس مرحلنه 
او  سرشماری عم،م  صننعت و معندند مرحلنه 
دوم سرشماری مذش،ر بنا هندت تهینه اطتعنات 

عت و معدند در تفصیل  مرب،  به ب ن های صن
درآمدا در این مرحلنهد آمنار  1به امر 1374سا  
نفنر  6شارگا  های صننعت  شمتنر اس  1373سا  

شارشن با روش نم،نه گیری و شارگا  های صنعت  
نفر شارشن و بین تر با روش سرشنماری  6دارای 

 م،رد آمارگیری قرار گرفتا

سننتفاد  اس چننارچ،ب فنن،  و بننا ا 1376در سننا  
د 1373شناسای  شند  بعند اس سنا   شارگا  های

و  1374همزمان برای گردآوری آمار سنا  هنای 
 شارگا  های صنعت  شو،ر اقدام شدا  1375

 10آمنار شارگنا  هنای دارای قط در این مرحله ف
به روش نم،نه  1375نفر شارشن د فقط برای سا  

د سرشماری 1377گیری ممع آوری شدا اس سا  
شنارشن و نفنر  10ی اس شارگا  هنای صننعت  دارا

بین تنر هنر سنا  انجنام من  شن،د و اطتعنات 
د برحسن  تفصیل  سا  قبل شارگا  هنای منذش،ر

فعالیت های م تلف صنعت  ممع آوری و منتور 
د طننرج سرشننماری  1381منن  گننرددا در سننا  

عم،م  شارگاه  با هندت ممنع آوری اطتعنات 
چارچ،ب  فعالیت هنای اقتصنادی شون،ر اعن  اس 

 خان،ارها د انجام شدا شارگا  ها و

د با استفاد  اس چارچ،ب بنه دسنت 1382در سا  
و انت ناب  1381آمد  اس سرشماری عم،م  سا  

شارگا  های صننعت  دارای د هزار نم،نه 50حدود 
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د به ص،رت نم،نه گینری و نفر شارشن 10شمتر اس 
نفر شارشن و بین تر نیز با  10شارگا  های دارای 

ب د بنا روش سرشنماری استفاد  اس همان چارچ،
 م،رد آمارگیری قرار گرفتا

در سا  های بعد نیز با اسنتفاد  اس چنارچ،ب بنه 
دسننت آمنند  اس سرشننماری عمنن،م  شارگنناه  

نفر شارشن و بنین  10د شارگا  های دارای 1381
سرشماری م،رد آمارگیری قرار گرفنت تر با روش 

شه نتایج آخرین سا  در این فصنل منظن،ر شند  
 استا

ه به اهمیت فعالیت هنای صننعت  خنان،ارد با ت،م
      لننزوم ممننع آوری اطتعننات مربنن،  بننه ایننن 
فعالیننت هننا منن،رد ترشینند قننرار گرفننت و طننرج 

د در دارای فعالیت صنعت  آمارگیری اس خان،ارهای
قال  طرج سرشماری عم،م  صنعت و معدند در 

بننا روش نم،نننه گیننری بننه  1376و  1374سننا  
 مرحله امرا درآمدا

آوری آمار مو صات اماس  نامه هنای مدیند گرد
شه اس شنرو   صنعت د فعالیت آماری دیگری است

فعالیت های آماری وسارت صنایع و معادن تاشن،ن 
 به ط،ر مستمر انجام م  ش،دا

اطتعات آماری ارائه شند  در اینن فصنل شنامل 
مو صات اماس  نامه هنای صننعت  صنادر شند  
ت،سننط وسارت صنننایع و معننادن د منت بنن  اس 
مو صننات و عملدننرد اقتصننادی شارگننا  هننای 
صنننعت  و خان،ارهننای دارای فعالیننت صنننعت د 
مرب،  به نتایج حاصل اس طرج های آماری مرشنز 

رشت هننای آمننار ایننران و مو صننات عمنن،م  شنن
صنننعتد تعنناون  صنننعت  تحننت ز،شننن وسارت 

 استا معدن و تجارت

 7-1شایان ذشر است آمار ارائنه شند  در مندو  
مرب،  به شارگا  های  است شه تحت  7-5لغایت 

قنرار دارد د  صنعتد معدن و تجارتنظارت وسارت 
بنننابراین آمننار زاایوننگا  هننا شننه سیننر نظننر ایننن 

 د  استاوسارت انه قرار نداردد درج نو

ذشر این ندته ضرورت دارد شه برای طبقه بنندی 
نعتد اس ویراین س،م طبقنه صفعالیت های ب ن 

عمنا  ا( بنا ISICبندی فعالیت هنای اقتصنادی   
 تغییرات  در آن استفاد  شد  استا

  یمفاه و فیتعار

 برای مج،س اولیه(: اص،ل   م،افقتتاسیس  م،اس
 ااست ایجاد واحد صنعت 

 واحد ت،لیدی شه است مج،سی :برداریبهر  زروانه
 د م،فقمحص،  در ت،لید آسمایو  اس م،فقیت زس
خ،د را آغاس  فعالیت ش،د و سپسم  آن دریافت به
 شندام 
 در شه است ثابت  و مو ص مدان :صنعت  شارگا  
منظ،ر  شار به و نیروی اس سرمایه یاد مجم،عهآن

 شار گرفته به صنعت  چند محص،  یا ت،لید یك
 ااست شد 

رم،  شنید به تعاریف و مفاهی  (:  شارشنان شاغتن
 «معدن -6فصل »

منظ،ر افراد  خان،ار: صنعت  های فعالیت شاغتن
یا  در تمام شه تر خان،ار استینب ساله و 10

 فعالیت خان،ار به سد،نت د در محلاس سا  قسمت 
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 ندااداشته اشتغا  صنعت 
در ارائه آمار شاغتند ت،ضیح این ندته ضروری است 

مت،سط تعداد شاغتن در »شه در محاسبه اس روش 
 استفاد  شد  استا « سا 

رم،  شنید به  بگیران:مبران خدمات مزد و حق، 
 «ان شواورسید منگلداری و شیتت5فصل »

های شارگا  منظ،رد مجم،  زرداخت  مزد و حق، :
 بگیران استابه ص،رت ز،  و یا شاا به مزد و حق، 

(: یاسرمایه ام،ا  تغییراتارسش گذاری  سرمایه
د منگلداری و ن شواورسی5فصل »به رم،  شنید 

 «اشیتت
ن 5فصل »رم،  شنید به  :یاسرمایه ام،ا 

 «اشواورسید منگلداری و شیتت
مصرت م،ادی است شه اس  م،ارد مصرف  خارم :

خارج وارد شد  و در داخل شو،ر هینگ،نه عملیات 
ت،لیدی روی آن انجام نگرفته باشدا مثتً زارچه 
مصرت شد  در یك شارگا  دوسندگ  لباس در 
ص،رت  خارم  به حساب م  آید شه عیناً اس خارج 

 وارد شد  باشدا
 

ارسش افزود  فعالیت  :فعالیت صنعت  افزود  ارسش
صنعت  شارگا  عبارت است اس ما به التفاوت ارسش 

 ستاند  و ارسش داد  فعالیت صنعت ا
 هستند شه ی هاتعاون  :صنعت  تعاون  یهاشرشت
 شار و ت صص و نیروی اس سرمایه گیریبا بهر 
 در اساسنامه مندرج فعالیت م،ض،  بر اساس ءداعضا

 صنعت فعالیت م تلف یهادر رشته دامرای 
 شنندام 

 ی هاتعاون  :دستبات فرش تعاون  یهاشرشت
و  م،اد اولیه و ت،سیع تامین در سمینه هستند شه
 وابسته و ت،لیدات دستبات یهافرش ت،لید ان،ا 
 دارندا فعالیت

 اطتعات د یگز

 شند  صنادر تاسنیس م،اس د تعداد1399 سا  در
 معناد  تجنارت و معندن صننعتد ت،سط ساسمان

 تعداد سا  این در همننین افقر  ب،د  است 604
 سنرمایه ارسش بنه زروانه بهر  بنرداری فقر  229
 اینن ت،سط میلیارد ریا  10418 اس بین گذاری
 صادرشند  شارگاههای صنعت  ایجاد برای ساسمان
 استا 

 مینزان طنرجد اینن نتنایج سا د براسناس در این
 نفنر د  دارای صنعت  های گذاری شارگا  سرمایه
 ب،د  ریا  میلیارد 639 ترد بین اس بین و شارشن
  ااست

و  دشنار تعاون شل ادار  گزارش به د1399 سا  در
 تعنناون  شننرشت 254 تعننداد د امتمنناع  رفننا 
 رینا  میلینارد 2444 اس بنین با سرمایه صنعت 
 شرشت 95 سا  این در همننین ااست ب،د  فعا 
 ااند ب،د  دستبات فعا  فرش تعاون 
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های صنعت  برحس   ارگا د معدن و تجارت برای ایجاد شت،سط ساسمان صنعت( 1 صادر شد   تاسیستعداد م،اس  -1-8
  فقر ( (2  ن،  فعالیت

 

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت

 604 446 442 345 254 130 536 210 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع   

 53 51 50 46 29 19 24 28  اااااااااااااااا صنایع م،اد غذائ  و آشامیدن 

 –ت،لید محص،ات اس ت،ت،ن و تنباش،
 0 0 1 0 0 1 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سیگار

 7 19 15 12 9 5 45 6  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید منس،مات

ت،لید ز،شاک و عمل آوردن و رنگ شردن 
 17 8 29 6 15 3 7 12  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خزدارز،ست 

دباغ  و عمل آوردن چرم د ساخت شیفد 
 3 3 1 5 3 0 26 3  ااااااااا چمداند سین و یرا  و ت،لید شفن

ت،لید چ،ب و محص،ات چ،ب  و چ،ب 
زنبه  غیر اس مبلمان( و ساخت شاا اس ن  

 35 30 14 17 8 10 17 9  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و م،اد حصیری

 14 22 9 12 3 4 51 6  اااااااااااااا ت،لید شاغذ و محص،ات شاغذی

انتوار د چاپ و تدثیر رسانه های ضبط 
 0 0 2 0 3 0 6 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شد  

صنایع ت،لید سغا  شكد زاایوگا  های 
 3 3 2 2 1 1 4 3  اااااااااااااااااا نفت و س،خت های هسته ای

 48 47 35 16 8 10 69 14  صنایع ت،لید م،اد و محص،ات شیمیای 

 74 67 49 48 18 11 15 17 ت،لید محص،ات استید  و زتستید اا

 100 53 63 49 24 20 19 44  اااا ت،لید سایر محص،ات شان  غیر فلزی

 11 5 12 5 4 2 34 8  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید فلزات اساس 

ت،لید محص،ات فلزی فابرید  بجز 
 55 35 34 22 29 11 11 12  ااااااااااااااااااااااااااا ماشین آات و تجهیزات
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های صنعت  برحس   ارگا برای ایجاد شت،سط ساسمان صنعتد معدن و تجارت (1 تعداد م،اس تاسیس صادر شد   -1-8
  فقر (           (دنباله ( 2 ن،  فعالیت 

 مدید صنعت  و ت،سعه واحدهای م،م،د استا( شامل واحدهای 1
 آمد  استا  تیهمان رشته فعال  اصل تیباشند اطتعات آنها در سرممع فعال  شه فاقد رق  م ی تهایرشته فعال (2

  ساسمان صنعتد معدن و تجارت استان اردبیل ا -مرخذ

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت

ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی 
 43 24 26 20 21 20 64 16  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نود  درمای دیگر

ت،لید ماشین آات اداری و حسابگر 
 0 3 0 1 1 0 6 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محاسبات 

ت،لید ماشین آات م،لد و انتقا  بر  و 
دستگاههای برق  طبقه بندی نود  در 

 20 9 11 9 8 4 24 8  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مای دیگر
ت،لید رادی، و تل،یزی،ن و دستگا  ها و 

 4 0 2 3 1 2 5 2  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وسایل ارتباط  
ت،لید ابزار ززشد  و ابزار ازتید  و ابزار 
دقیق و ساعت های من  و ان،ا  دیگر 

 15 10 11 7 4 1 8 3  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ساعت 
 13 6 9 7 14 2 25 12  ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر و نی  تریلر

 1 0 0 2 0 0 8 4  اااااااااااااااا ت،لید سایر وسایل حمل و نقل
ت،لید مبلمان و مصن،عات طبقه بندی 

 36 21 30 19 12 4 29 3  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا نود  در مای دیگر
 6 8 6 5 7 0 31 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باسیافت

 0 0 2 0 4 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید انرژی 
فعالیتهای زوتیبان  و شمد  حمل و نقل 

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااا و آژانس های مسافرت  
 10 9 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااا شامپی،تر و فعالیتهای مرب،  

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تحقیق و ت،سعه 
 19 13 20 16 21 0 8 0  ااااااااااا سایر فعالیتهای خدمات مهندس 

 17 0 9 16 7 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سایر
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های صنعت   ارگا تجارت برای ایجاد ش،سط ساسمان صنعتد معدن و ت( 1 شد  صادر  تعداد زروانه بهر  برداری -2-8
  فقر ( (2  برحس  ن،  فعالیت

  

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت

 229 141 127 104 103 143 160 41 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع     

 25 13 13 17 12 24 32 11  اااااااااااااااا صنایع م،اد غذائ  و آشامیدن 

 –ت،لید محص،ات اس ت،ت،ن و تنباش، 
 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سیگار

 4 3 3 4 2 1 4 4  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید منس،مات

ت،لید ز،شاک و عمل آوردن و رنگ شردن 
 16 7 12 2 3 6 2 1  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ز،ست خزدار

دباغ  و عمل آوردن چرم د ساخت شیفد 
 1 3 5 4 1 0 1 0  ااااااااا چمداند سین و یرا  و ت،لید شفن

ت،لید چ،ب و محص،ات چ،ب  و چ،ب 
و  زنبه  غیراس مبلمان( و ساخت شاا اس ن 

 9 10 10 5 6 2 11 4  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م،اد حصیری

 3 7 1 0 2 12 5 0  اااااااااااااا ت،لید شاغذ و محص،ات شاغذی

انتوار د چاپ و تدثیر رسانه های ضبط 
 0 2 0 2 0 0 2 1  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شد  

صنایع ت،لید سغا  شكد زاایوگا  های 
 2 0 0 0 1 0 0 0  اااااااااااااااااا نفت و س،خت های هسته ای

 16 12 6 7 8 5 16 1  صنایع ت،لید م،اد و محص،ات شیمیای 

 22 16 11 14 6 14 25 6  ا ت،لید محص،ات استید  و زتستید 

 25 23 10 9 12 40 34 6  اااا ت،لید سایر محص،ات شان  غیر فلزی

 4 2 5 5 2 4 1 1  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید فلزات اساس 

ت،لید محص،ات فلزی فابرید  بجز 
 26 7 13 9 7 19 14 4  ااااااااااااااااااااااااااا ماشین آات و تجهیزات
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های صنعت   ت،سط ساسمان صنعت د معدن و تجارت برای ایجاد شارگا  (1 شد  صادر  تعداد زروانه بهر  برداری -2-8
  فقر ( (دنباله ( 2  برحس  ن،  فعالیت

انداسی شد د ت،سعه واحدهای م،م،د و واحدهای فاقد م،اس برداری صادر  مهت واحدهای مدید را های بهر ( شامل زروانه1
 اباشدترسیس م 

 آمد  استا  تیهمان رشته فعال  اصل تیباشند اطتعات آنها در سرممع فعال  شه فاقد رق  م ی تهای( رشته فعال2

  ساسمان صنعتد معدن و تجارت استان اردبیلا -مرخذ

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت

ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی 
 15 9 10 6 5 6 3 1  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نود  درمای دیگر

ت،لید ماشین آات اداری و حسابگر 
 2 3 1 0 2 0 0 1  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محاسبات 

ت،لید ماشین آات م،لد و انتقا  بر  و 
دستگا  های برق  طبقه بندی نود  در 

 5 7 5 2 3 1 3 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مای دیگر
ت،لید رادی، و تل،یزی،ن و دستگا  ها و وسایل 

 0 1 1 1 2 0 2 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ارتباط  
ت،لید ابزار ززشد  و ابزار ازتید  و ابزار 
دقیق و ساعت های من  و ان،ا  دیگر 

 30 3 0 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ساعت 
 5 5 3 0 3 1 3 0  ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر و نی  تریلر

 0 0 0 1 0 0 0 0  اااااااااااااااا ت،لید سایر وسایل حمل و نقل
ت،لید مبلمان و مصن،عات طبقه بندی نود  

 4 4 7 4 13 4 2 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا در مای دیگر
 4 1 0 1 0 4 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باسیافت

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید انرژی 
فعالیتهای زوتیبان  و شمد  حمل و نقل و 

 0 1 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااا آژانس های مسافرت  
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااا شامپی،تر و فعالیتهای مرب،  

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تحقیق و ت،سعه 
 5 2 4 4 6 0 0 0  ااااااااااا مهندس سایر فعالیتهای خدمات 

 6 0 7 6 7 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سایر
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د معدن و تجارت شد  ت،سط ساسمان صنعتصادر (1  میزان اشتغا  شارگا  های صنعت  دارای زروانه بهر  برداری -3-8
  نفر( (2 برحس  ن،  فعالیت

  

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت
 3574 1698 1303 2354 2055 3197 2267 1025  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع   

 286 346 167 71 98 598 610 181  ااااااااااااااااااااااا صنایع م،اد غذائ  و آشامیدن 

 0 0 0 0 0 0 0 0  اا سیگار -اس ت،ت،ن و تنباش،ت،لید محص،ات 

 398 13 12 656 599 15 417 109  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید منس،مات
ت،لید ز،شاک و عمل آوردن و رنگ شردن 

 268 98 127 20 31 454 38 11  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ز،ست خزدار
دباغ  و عمل آوردن چرم د ساخت شیفد 

 5 40 44 42 10 0 11 0  اااااااااااااااا چمداند سین و یرا  و ت،لید شفن
چ،ب و محص،ات چ،ب  و چ،ب زنبه ت،لید 

 غیر اس مبلمان( و ساخت شاا اس ن  و م،اد 
 158 88 143 116 642 17 102 77  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حصیری

 115 70 4 0 5 274 45 0  ااااااااااااااااااااا ت،لید شاغذ و محص،ات شاغذی
انتوارد چاپ و تدثیر رسانه های ضبط شد  

 0 44 0 15 0 0 5 10  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
نفت و صنایع ت،لید سغا  شكد زاایوگا  های 

 22 0 0 0 9 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا س،خت های هسته ای

 134 149 53 61 57 123 192 9  ااا صنایع ت،لید م،اد و محص،ات   شیمیای 

 125 88 62 128 44 144 215 54  اااااااا ت،لید محص،ات استید  و زتستید 

 252 159 133 27 166 599 365 462  ااااااااااا ت،لید سایر محص،ات شان  غیر فلزی

 45 81 50 342 5 204 9 16  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید فلزات اساس 
ت،لید محص،ات فلزی فابرید  بجز ماشین 

 224 37 89 72 51 392 122 52  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آات و تجهیزات
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د معدن و تجارت شد  ت،سط ساسمان صنعتصادر ( 1  هر  برداریمیزان اشتغا  شارگا  های صنعت  دارای زروانه ب -3-8
  نفر( (دنباله ( 2  برحس  ن،  فعالیت

انداسی شد د ت،سعه واحدهای م،م،د و واحدهای فاقد م،اس برداری صادر  مهت واحدهای مدید را های بهر ( شامل زروانه1
 اباشدترسیس م 

 آمد  استا  تیهمان رشته فعال  اصل تیباشند اطتعات آنها در سرممع فعال  شه فاقد رق  م ی تهای( رشته فعال2

 (ساسمان صنایع و معادن  رام -مرخذ
   ساسمان صنعتد معدن و تجارت استان اردبیلا -

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت

ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه 
 79 152 153 618 55 81 23 25  اااااااااااااااااااااااا بندی نود  در مای دیگر

ت،لید ماشین آات اداری وحسابگر 
 64 25 12 0 23 0 0 19  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محاسبات 

ت،لید ماشین آات م،لد و انتقا  بر  و 
دستگاههای برق  طبقه بندی نود  در 

 200 160 27 30 27 13 17 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مای دیگر
ت،لید رادی، و تل،یزی،ن و دستگا  ها و 

 0 3 9 12 52 0 55 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وسایل ارتباط 
ت،لید ابزار ززشد  و ابزار ازتید  و ابزار 
دقیق و ساعت های من  و ان،ا  دیگر 

 506 5 0 4 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ساعت
 346 7 8 0 11 100 31 0  ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر و نی  تریلر

 0 0 0 5 0 0 0 0  اااااااااااااااا ت،لید سایر وسایل حمل و نقل
ت،لید مبلمان و مصن،عات طبقه بندی 

 228 102 152 19 93 53 10 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا دیگر نود  در مای
 44 20 0 11 0 130 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باسیافت

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید انرژی 
فعالیتهای زوتیبان  و شمد  حمل و 

 0 3 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااا نقل و آژانس های مسافرت  
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااا شامپی،تر و فعالیتهای مرب،  

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تحقیق و ت،سعه 
 31 8 25 25 20 0 0 0  ااااااااااا فعالیتهای خدمات مهندس سایر 
 44 0 33 80 57 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سایر
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صنعتد معدن و  ادار  شلت،سط  (1 صنعت  دارای زروانه بهر  برداریصادر شد   شارگا  های سرمایه گذاری -4-8
  میلی،ن ریا ( (2  حس  ن،  فعالیت تجارت بر

    

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت

 10418809 8303633 1983264 4076282 1263570 540334 779685 64967  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع   

 546882 1416112 215307 85360 465290 111417 290588 19581  اااااااااا صنایع م،اد غذائ  و آشامیدن اا
 –ت،لید محص،ات اس ت،ت،ن و تنباش، 

 0 0 0 0 0 0 2 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سیگار
 1351044 41740 10337 2511510 20250 12366 153846 16699  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید منس،مات

ت،لید ز،شاک و عمل آوردن و رنگ 
 145979 15480 23951 1100 1986 63168 8800 255  ااااااااااااااااااااااااااااا شردن ز،ست خزداراا

دباغ  و عمل آوردن چرمد ساخت 
چمداند سین و یرا  و ت،لید شیفد 
 10550 27663 11484 15070 610 0 1920 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شفنا

ت،لید چ،ب و محص،ات چ،ب  و چ،ب 
زنبه  غیر اس مبلمان( و ساخت شاا اس 

 660840 95582 193649 441106 170000 7225 25097 5991  ااااااااااااااااااااااااااااااااا ن  و م،اد حصیری
 871024 189037 5900 0 3310 20269 18000 0  اااااااااا ت،لید شاغذ و محص،ات شاغذی

انتوار د چاپ و تدثیر رسانه های ضبط 
 0 214834 0 12400 0 0 1500 310  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شد  

صنایع ت،لید سغا  شكد زاایوگا  های 
 29220 0 0 0 6900 0 0 0  اااااااااااااا نفت و س،خت های هسته ای

صنایع ت،لید م،اد و محص،ات شیمیای 
 171192 144993 46451 38714 45274 21859 31680 918  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ت،لید محص،ات استید  و زتستید 
 361479 3041881 159032 143092 60994 104980 116475 4428  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 2282214 1021192 496958 27992 155067 50022 59596 7057  ت،لید سایر محص،ات شان  غیر فلزی
 249550 166906 180204 146302 4620 17947 7000 813  ااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید فلزات اساس 

ت،لید محص،ات فلزی فابرید  بجز 
 855516 45742 168728 133280 91199 20964 23381 4781  ااااااااااااااااااااااا ماشین آات و تجهیزات
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صنعتد معدن و تجارت  ادار  شلت،سط (1)صنعت  دارای زروانه بهر  برداریصادر شد   های شارگا سرمایه گذاری  -4-8
  میلی،ن ریا ( (دنباله ( 2 برحس  ن،  فعالیت 

ت،سعه واحدهای م،م،د و واحدهای فاقد م،اس انداسی شد د برداری صادر  مهت واحدهای مدید را های بهر ( شامل زروانه1
 باشداترسیس م 

 آمد  استا  تیهمان رشته فعال  اصل تیباشند اطتعات آنها در سرممع فعال  شه فاقد رق  م ی تهای( رشته فعال2

 (ساسمان صنایع و معادن  رام -مرخذ
  صنعتد معدن و تجارت استان اردبیلا  ادار  شل -

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 فعالیت

ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه 
 268445 559006 204979 274261 58790 64744 13700 2300  ااااااااااااااااااااااااا بندی نود  درمای دیگر

ت،لید ماشین آات اداری و حسابگر 
 35309 56887 802 0 1610 0 0 1834  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محاسبات 

انتقا  بر  و ت،لید ماشین آات م،لد و 
دستگاههای برق  طبقه بندی نود  در 

 322525 709271 28680 27670 57288 16400 4200 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مای دیگر
ت،لید رادی، و تل،یزی،ن و دستگا  ها و 

 0 1230 707 6200 17322 0 13650 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وسایل ارتباط  
ت،لید ابزار ززشد  و ابزار ازتید  و ابزار 
دقیق و ساعت های من  و ان،ا  دیگر 

 381653 10323 0 23000 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ساعت 
ت،لید وسایل نقلیه م،ت،ری دتریلر و نی  

 807659 338162 53700 0 1410 17811 9550 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تریلر
 0 0 0 300 0 0 0 0  ااااااااااااااا ت،لید سایر وسایل حمل و نقل

و مصن،عات طبقه بندی  ت،لید مبلمان
 134031 167202 64900 4519 3624 3131 700 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااا نود  در مای دیگر

 297880 20510 0 4010 0 8031 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باسیافت
 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید انرژی 

فعالیتهای زوتیبان  و شمد  حمل و 
 0 6200 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا نقل و آژانس های مسافرت  
 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااا شامپی،تر و فعالیتهای مرب،  

 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تحقیق و ت،سعه 
 291267 13680 28084 25168 5375 0 0 0  اااااااااا سایر فعالیتهای خدمات مهندس 

 344550 0 89411 155228 92651 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سایر
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 و طبقات شارشن:  فعالیتد ن،  حس  بر بیوتر و شارشن نفر 10 دارای صنعت  های شارگا  تعداد -5-8

 فعالیتشرج 
 شل شارگا  ها

 نفر و بین تر 50 نفر 10-49 ممع

 7 93 100  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380
 24 189 213  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385
 26 256 282  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390
 36 206 242  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395
 36 189 225  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396
 39 211 250  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397
 44 218 261  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398

ها ؛ ت،لید های غذای  ؛ ت،لید ان،ا  آشامیدن ت،لید فراورد 
 13 75 88  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 

ت،لید منس،مات ؛ ت،لید ز،شاک؛ ت،لید چرم و فراورد  های 
 3 19 22  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابسته

ساخت  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
شاا اس حصیر وم،ادحصیرباف  ؛ ت،لید شاغذ و فراورد  های 

های ضبط شد  ؛ت،لیدمحص،ات شاغذی ؛ چاپ و تدثیر رسانه
فلزی ساخته شد د به مزماشین آات وتجهیزات ؛ ساخت 

 4 20 24  اااازات برق محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهی
های حاصل اس زااین نفت ؛ ت،لید ت،لید شك و فراورد  

م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید داروها وفراورد  
 1 12 13  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های داروی  شیمیای  وگیاه 

 3 16 19  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 
 9 46 55  ااااااااااات،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه

ساخته شد د به مزماشین آات وتجهیزات ت،لیدمحص،ات فلزی 
؛ ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه 

بندی نود  در مای دیگر ؛ تعمیر ونص  ماشین آات و 
 3 12 15  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تجهیزات

ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات 
 6 8 13  اااااا در مای دیگر برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود 

 1 8 9  اااا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر
 1 3 4  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر

  دفتر صنعتد معدن و سیربنائ ا مرشز آمار ایران -مرخذ
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  1398 :طبقات شارشن فعالیت وحس  ن،   بر بین تر نفرشارشن و 10شاغتن شارگا  های صنعت   تعداد-6-8

 تر نفر و بین 50 نفر 10-49 ممع شرج فعالیت 

 8195 4154 12349  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع

ها ؛ ت،لیند هنای غنذای  ؛ ت،لیند انن،ا  آشنامیدن ت،لید فراورد 
 1883 1546 3429  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 

ت،لید منس،مات ؛ ت،لید ز،شناک؛ ت،لیند چنرم و فنراورد  هنای 
 798 345 1143  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابسته

ساخت  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
شاا اس حصنیر وم،ادحصنیرباف  ؛ ت،لیند شاغنذ و فنراورد  هنای 

های ضبط شند  ؛ت،لیدمحصن،ات شاغذی ؛ چاپ و تدثیر رسانه
فلزی سناخته شند د بنه مزماشنین آات وتجهینزات ؛ سناخت 
 000 398 1120  ااا محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات برق 

فننراورد  هننای حاصننل اس زننااین نفننت ؛ ت،لینند ت،لینند شننك و 
م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید داروهنا وفنراورد  

 000 000 323  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های داروی  شیمیای  وگیاه 
 000 230 2728  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

 1073 810 1883  اااااااااا ت،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه
ت،لیدمحصنن،ات فلننزی سنناخته شنند د بننه مزماشننین آات 
وتجهیزات ت،لیند سنایر تجهینزات حمنل و نقنل ؛ ت،لیند سنایر 
مصن،عات طبقه بنندی نوند  در منای دیگنر ؛ تعمینر ونصن  

 000 210 490  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماشین آات و تجهیزات
ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات 

 000 000 861  اااااا مصن،عات طبقه بندی نود  در مای دیگربرق  ؛ ت،لید سایر 
 000 000 222  اااا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000 150  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر
استان یك واحد هستند و فقط اختتت در سرممع به علت حفظ  محرمانگ  و عدم  افوای اطتعات شارگا  های  است شه در  -

 در سرممع منظ،ر شد  اندا

   دفتر صنعتد معدن و سیربنائ اا مرشز آمار ایران -مرخذ
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نفر شارشن و بین تر بر حس  ن،  فعالیت و  10مبران خدمات مزد و حق،  بگیران شارگا  های صنعت  دارای  -7-8
  میلی،ن ریا ( 1398: طبقات شارشن

 نفر و بین تر 50 نفر 10-49 ممع شرج فعالیت 

 3319846 1293682 4613528  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع

ها ؛ ت،لینند هننای غننذای  ؛ ت،لینند اننن،ا  آشننامیدن ت،لینند فراورد 
 617884 531493 1149377  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 

ت،لید منس،مات ؛ ت،لیند ز،شناک؛ ت،لیند چنرم و فنراورد  هنای 
 154940 73740 228680  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابسته

ساخت  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
شناا اس حصنیر وم،ادحصنیرباف  ؛ ت،لینند شاغنذ و فنراورد  هننای 

های ضنبط شند  ؛ت،لیدمحصن،ات شاغذی ؛ چاپ و تدثیر رسانه
فلننزی سنناخته شنند د بننه مزماشننین آات وتجهیننزات ؛ سنناخت 

 000 116486 405804  ااا ات برق محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیز
ت،لینند شننك و فننراورد  هننای حاصننل اس زننااین نفننت ؛ ت،لینند 
م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لیند داروهنا وفنراورد  

 000 000 95462  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های داروی  شیمیای  وگیاه 
 000 68443 1364327  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

 549433 246424 795856  اااااااااا معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایهت،لیدسایر فراورد  های 
ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته شد د به مزماشین آات وتجهیزات 
ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل ؛ ت،لید سایر مصنن،عات طبقنه 
بننندی نونند  در مننای دیگننر ؛ تعمیننر ونصنن  ماشننین آات و 

 000 71983 162872  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تجهیزات
رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات ساخت محص،ات 

 000 000 302214  اااااا برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود  در مای دیگر
 000 000 56118  اااا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000 52816  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر
سرممع به علت حفظ  محرمانگ  و عدم  افوای اطتعات شارگا  های  است شه در استان یك واحد هستند و فقط اختتت در  -

 در سرممع منظ،ر شد  اندا

   دفتر صنعتد معدن و سیربنائ اا مرشز آمار ایران -مرخذ
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نفر شارشن و بین تر برحس  ن،   10سرمایه گذاری  تغییرات ام،ا  سرمایه ای (شارگا  های صنعت  دارای  -8-8
  میلی،ن ریا (  1399: فعالیت و طبقات شارشن

شارگا  های  است شه در استان یك واحد هستند و فقط اختتت در سرممع به علت حفظ  محرمانگ  و عدم  افوای اطتعات  -
 در سرممع منظ،ر شد  اندا

 دفتر صنعتد معدن و سیربنائ اا  مرشز آمار ایران -مرخذ
  

 نفر و بین تر 50 نفر 10-49 ممع شرج فعالیت 

 174328 465216 639543  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع

ها ؛ ت،لیند هنای غنذای  ؛ ت،لیند انن،ا  آشنامیدن ت،لیند فراورد 
 27281 148628 175908  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 
منس،مات ؛ ت،لید ز،شناک؛ ت،لیند چنرم و فنراورد  هنای ت،لید 
 91 154 245  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابسته

ساخت  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
شاا اس حصنیر وم،ادحصنیرباف  ؛ ت،لیند شاغنذ و فنراورد  هنای 

های ضنبط شند  ؛ت،لیدمحصن،ات شاغذی ؛ چاپ و تدثیر رسانه
فلزی سناخته شند د بنه مزماشنین آات وتجهینزات ؛ سناخت 
 000 20672 41857  محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات برق 

فننراورد  هننای حاصننل اس زننااین نفننت ؛ ت،لینند ت،لینند شننك و 
م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لیند داروهنا وفنراورد  

 000 000 22229  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های داروی  شیمیای  وگیاه 
 000 1819 68874  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

 18476 93117 111593  ااااااا ت،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه
 ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته شد د به مزماشین آات وتجهیزات

ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقنه ؛
بننندی نونند  در مننای دیگننر ؛ تعمیننر ونصنن  ماشننین آات و 

 000 168115 180687  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تجهیزات
ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات 

 000 000 30499  ااا برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود  در مای دیگر
 000 000 1542  ا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000 6110  اااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر



 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل  ________________________________________________ صنعت -8

266 

  1399ارسش محص،ات ت،لید شد د ارسش فروش و ارسش صادرات مستقی  برحس  ن،  فعالیت:  -8 -9

 شرج فعالیت
ارسش 

محص،ات 
 ت،لیدشد 
  میلی،ن ریا (

ارسش 
فروش 
 میلی،ن 
 ریا (

 ارسش صادرات مستقی 

میلی،ن 
 ریا 

معاد  به 
 هزار دار

 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممع

ها ؛ ت،لیند های غذای  ؛ ت،لیند انن،ا  آشنامیدن ت،لید فراورد 
 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 

چنرم و فنراورد  هنای ت،لید منس،مات ؛ ت،لید ز،شاک؛ ت،لید 
 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابسته

 -مبلمنان  –ت،لید چ،ب وفراورد  هنای چن،ب وچن،ب زنبنه 
ساخت شاا اس حصیر وم،ادحصیرباف  ؛ ت،لید شاغنذ و فنراورد  

های ضننبط شنند ؛ هننای شاغننذی ؛ چنناپ و تدثیننر رسننانه
ت،لیدمحصنن،ات فلننزی سنناخته شنند د بننه مزماشننین آات 
وتجهیزات ؛ ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  ونن،ری ؛ 

 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید تجهیزات برق 

فنراورد  هنای حاصنل اس زنااین نفنت ؛ ت،لیند ت،لید شك و 
م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید داروها وفراورد  

 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های داروی  شیمیای  وگیاه 

 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

 000 000 000 000  اااااات،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه

ت،لیدمحصنن،ات فلننزی سنناخته شنند د بننه مزماشننین آات 
وتجهیزات ؛ ت،لید سایر تجهیزات حمنل و نقنل ؛ ت،لیند سنایر 
مصن،عات طبقه بندی نود  در منای دیگنر ؛ تعمینر ونصن  

 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماشین آات و تجهیزات

سنناخت محصنن،ات رایانننه اید الدترونیدنن  وننن،ری ؛ ت،لینند 
برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بنندی نوند  در تجهیزات 
 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مای دیگر

 000 000 000 000  ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر

 مرشز آمار ایرانا دفتر صنعتد معدن و سیربنای ا -ماخذ
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 ارسش م،اد اولیه مصرف  داخل  و خارم  برحس  ن،  فعالیت                                         میلی،ن ریا ( -8 -10

 شرج فعالیت
ارسش م،اد اولیه 

 مصرف 
  داخل  و خارم (

ارسش م،اد مصرف  
 خارم 

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1393

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398

ها ؛ ت،لید های غذای  ؛ ت،لید ان،ا  آشامیدن ت،لید فراورد 
 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهای ت،ت،ن و تنباش،فراورد 

ت،لید منس،مات ؛ ت،لید ز،شاک؛ ت،لید چرم و فراورد  های 
 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابسته

ساخت  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
شاا اس حصیر وم،ادحصیرباف  ؛ ت،لید شاغذ و فراورد  های 

های ضبط شد  ؛ت،لیدمحص،ات شاغذی ؛ چاپ و تدثیر رسانه
فلزی ساخته شد د به مزماشین آات وتجهیزات ؛ ساخت 
 000 000  اا محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات برق 

های حاصل اس زااین نفت ؛ ت،لید ت،لید شك و فراورد  
م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید داروها وفراورد  

 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های داروی  شیمیای  وگیاه 

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

 000 000  ااااااااا ت،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه

ساخته شد د به مزماشین آات ت،لیدمحص،ات فلزی 
وتجهیزات ؛ ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل ؛ ت،لید سایر 
مصن،عات طبقه بندی نود  در مای دیگر ؛ تعمیر ونص  

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماشین آات و تجهیزات

ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات 
 000 000  ااااا در مای دیگر برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود 

 000 000  ااا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر

 مرشز آمار ایرانا دفتر صنعتد معدن و سیربنای ا -ماخذ
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تر برحس  ن،  فعالیت و شارشن و بیننفر  10های صنعت  دارای های فعالیت صنعت  شارگا ارسش داد  -8 -11
 ،ن ریا (طبقات شارشن                                                                                                              میلی

 ترنفر و بین 50 نفر 10-49 ممع شرج فعالیت

 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1393

 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 19357161 11714498   31071659  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398

ها ؛ ت،لید های غذای  ؛ ت،لید ان،ا  آشامیدن ت،لید فراورد 
 4087031 4619722 8706753  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 

ت،لید ز،شاک؛ ت،لید چرم و فراورد  های ت،لید منس،مات ؛ 
 593560 411980 1005540  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وابسته

ساخت  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
شاا اس حصیر وم،ادحصیرباف  ؛ ت،لید شاغذ و فراورد  های 

های ضبط شد  ؛ت،لیدمحص،ات شاغذی ؛ چاپ و تدثیر رسانه
ت وتجهیزات ؛ ساخت فلزی ساخته شد د به مزماشین آا

 000 991742 4230317  ااامحص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات برق 

ت،لید شك و فراورد  های حاصل اس زااین نفت ؛ ت،لید 
م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید داروها وفراورد  

 000 000 376748  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های داروی  شیمیای  وگیاه 

  000 1776898 7780291  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

 4242723 1945083 6187807  اااااااااات،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه

ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته شد د به مزماشین آات 
وتجهیزات؛ ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل ؛ ت،لید سایر 

نود  در مای دیگر ؛ تعمیر ونص  مصن،عات طبقه بندی 
 000 1303621 1931735  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماشین آات و تجهیزات

ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات 
 000 000 638851  ااااا برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود  در مای دیگر

 000 000 154410  ااا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000 59208  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر

اختتت در سرممع به علت حفظ  محرمانگ  و عدم  افوای اطتعات شارگا  های  است شه در استان یك واحد هستند و فقط  -
 در سرممع منظ،ر شد  اندا

 سیربنای امرشز آمار ایرانا دفتر صنعتد معدن و  -ماخذ
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نفر شارشن و بیوتر برحس  ن،  فعالیت و  10های صنعت  دارای های فعالیت صنعت  شارگا ارسش ستاند  -8 -12
   میلی،ن ریا (                                  طبقات شارشن                                                                       

نفر و  50 نفر 10-49 ممع شرج فعالیت
 تربین

 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1393

 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 000 000 000 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 46462433 24944560 71406992  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398

ها ؛ ت،لید های غذای  ؛ ت،لید ان،ا  آشامیدن ت،لید فراورد 
 46462433 10124301 18326357 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 

 46462433 712410 2186265  ت،لید منس،مات ؛ ت،لید ز،شاک؛ ت،لید چرم و فراورد  های وابسته

ساخت  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
شاا اس حصیر وم،ادحصیرباف  ؛ ت،لید شاغذ و فراورد  های شاغذی 

های ضبط شد  ؛ت،لیدمحص،ات فلزی ؛ چاپ و تدثیر رسانه
ساخته شد د به مزماشین آات وتجهیزات ؛ ساخت محص،ات 

 000 2778207 9805148 ااااااااااااااااااااااا رایانه اید الدترونید  ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات برق 

و فراورد  های حاصل اس زااین نفت ؛ ت،لید  ت،لید شك
م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید داروها وفراورد  های 

 000 000 971856 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا داروی  شیمیای  وگیاه 

 000 2266274 10885697 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

 46462433 3959204 22054849 اااااااااا ت،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه

ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته شد د به مزماشین آات وتجهیزات ؛ 
ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه 
 000 2798896 3615355  بندی نود  در مای دیگر ؛ تعمیر ونص  ماشین آات و تجهیزات

ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  
 000 000 3098566 ااااا برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود  در مای دیگر

 000 000 315298 ااا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000 147602 اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر

محرمانگ  و عدم  افوای اطتعات شارگا  های  است شه در استان یك واحد هستند و فقط اختتت در سرممع به علت حفظ   -
 در سرممع منظ،ر شد  اندا

 مرشز آمار ایرانا دفتر صنعتد معدن و سیربنای ا -ماخذ
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فعالیت وطبقات ن،  برحس   نفرشارشن و بین تر 10 صنعت  دارای های شارگا ارسش افزود  فعالیت صنعت  -13-8
  میلی،ن ریا (                شارشن

و عدم  افوای اطتعات شارگا  های  است شه در استان یك واحد هستند و فقط اختتت در سرممع به علت حفظ  محرمانگ   -
 در سرممع منظ،ر شد  اندا

 دفتر صنعتد معدن و سیربنائ اا  مرشز آمار ایران -مرخذ

 نفر و بین تر 50 نفر 10-49 ممع شرج فعالیت

 295255 59138 354393  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 189871 12980 202851  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 1156573 710787 1867360  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 5579082 4827201 10406283  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 4863554 3776381 8639935  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 6807937 4831741 11639678  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 27105271 13230062 40335334  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398
ها ؛ ت،لینند هننای غننذای  ؛ ت،لینند اننن،ا  آشننامیدن ت،لینند فراورد 

 4115024 5504580 9619604  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،فراورد 
 880295 300430 1180725  ا ت،لید منس،مات ؛ ت،لید ز،شاک؛ ت،لید چرم و فراورد  های وابسته

ساخت شاا  -مبلمان  –ت،لید چ،ب وفراورد  های چ،ب وچ،ب زنبه 
اس حصیر وم،ادحصیرباف  ؛ ت،لید شاغذ و فراورد  های شاغذی ؛ چاپ 

های ضبط شد  ؛ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته شد د به و تدثیر رسانه
مزماشین آات وتجهیزات ؛ ساخت محص،ات رایانه اید الدترونید  

 000 1786465 5574831  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ون،ری ؛ ت،لید تجهیزات برق 
و فننراورد  هننای حاصننل اس زننااین نفننت ؛ ت،لینند  ت،لینند شننك

م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید داروها وفنراورد  هنای 
 000 000 595108  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا داروی  شیمیای  وگیاه 

 000 489376 3105405  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 
 13852922 2014120 15867043  ااااااااااااااا ت،لیدسایر فراورد  های معدن  غیرفلزی ؛ ت،لید فلزات زایه

ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته شد د به مزماشنین آات وتجهینزات ؛ 
ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی 

 000 1495274 1683620  ااااااااااااا نود  در مای دیگر ؛ تعمیر ونص  ماشین آات و تجهیزات
؛ ت،لیند تجهینزات  ساخت محص،ات رایانه اید الدترونیدن  ونن،ری

 000 000 2459715  ااااااااااابرق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود  در مای دیگر
 000 000 160888  ااااااااا ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقه بندی نود  درمای دیگر

 000 000 88394  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر



 صنعت -8 _________________________________________________ 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل 

271 

تر برحس  نفر شارشن و بین 10های صنعت  دارای زرداخت  و دریافت  بابت خدمات غیر صنعت  شارگا  -14-8
 ن،  فعالیت                                                                                           میلی،ن ریا ( طبقات شارشن و 

 شرج فعالیت
 دریافت  زرداخت 

 10-49 ممع
 نفر

نفر و  50
 تربین

 ممع
49-
10 
 نفر

نفر  50
و 
 تربین

1380 ................................................................................  1344562 481407 863155 27699 5591 22108 

1385 ................................................................................  303872 100262 203611 143 143 000 

1390 ................................................................................  40102 7334 32768 7061 000 7061 

1393 ................................................................................  78878 50215 000 18728 3680 000 

1395 ................................................................................  12484 000 000 000 000 000 

1396 ................................................................................  432307 18575 000 000 000 000 

1397 ................................................................................  155036 40974 114062 1636 1636 000 

1398 ...........................................................................  1344562 481407 863155 27699 5591 22108 

ها ؛ های غذای  ؛ ت،لید ان،ا  آشامیدن ت،لید فراورد 
 000 143 143 203611 100262 303872  اااااااااااااااااااااااااااااااا های ت،ت،ن و تنباش،ت،لید فراورد 

ت،لید منسن،مات ؛ ت،لیند ز،شناک؛ ت،لیند چنرم و 
 7061 000 7061 32768 7334 40102  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فراورد  های وابسته

 –ت،لید چ،ب وفراورد  هنای چن،ب وچن،ب زنبنه 
ساخت شاا اس حصنیر وم،ادحصنیرباف  ؛  -مبلمان 

ت،لید شاغذ و فراورد  های شاغذی ؛ چناپ و تدثینر 
های ضبط شد  ؛ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته رسانه

شنند د بننه مزماشننین آات وتجهیننزات ؛ سنناخت 
محص،ات رایاننه اید الدترونیدن  ونن،ری ؛ ت،لیند 

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ات برق تجهیز

78878 50215 000 18728 3680 000 

ت،لید شك و فراورد  های حاصل اس زنااین نفنت ؛ 
ت،لید م،ادشیمیای  و فراورد  های شیمیای  ؛ ت،لید 

  اااااااا داروها وفراورد  های داروی  شیمیای  وگیاه 
12484 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 18575 432307  ااااااااااااااااااااا ت،لیدفراورد  های استید  وزتستید 

ت،لیدسایر فراورد  هنای معندن  غیرفلنزی ؛ ت،لیند 
 000 1636 1636 114062 40974 155036  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فلزات زایه

ت،لیدمحص،ات فلزی ساخته شند د بنه مزماشنین 
آات وتجهیزات ؛ ت،لید سایر تجهیزات حمل و نقل 
؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقه بندی نود  در منای 

  ااااااااااا آات و تجهیزاتدیگر ؛ تعمیر ونص  ماشین 
222808 212938 000 132 132 000 

ساخت محص،ات رایاننه اید الدترونیدن  ونن،ری ؛ 
ت،لید تجهیزات برق  ؛ ت،لید سایر مصن،عات طبقنه 

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بندی نود  در مای دیگر
31783 000 000 000 000 000 

ت،لید ماشین آات و تجهیزات طبقنه بنندی نوند  
 000 000 000 000 000 23352  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا درمای دیگر

 000 000 000 000 000 43941  ااااااااااااا ت،لید وسایل نقلیه م،ت،رید تریلر ونی  تریلر

اختتت در سرممع به علت حفظ  محرمانگ  و عدم  افوای اطتعات شارگا  های  است شه در استان یك واحد هستند و فقط  -
 در سرممع منظ،ر شد  اندا

 سیربنای امرشز آمار ایرانا دفتر صنعتد معدن و  -ماخذ
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  اسفنددر زایان مو صات عم،م  شرشت های تعاون  فعا  صنعت   -15-8

 (به علت عدم امدان تفدیك اطتعات مرب،  به اصتندوس و انگ،ت در شهرستان های زارس آباد و گرم  منظ،ر شد  استا1

 ادار  شل تعاوند شار و رفا  امتماع  استان اردبیلا -مرخذ

 سرمایه شاغتن اعضاء تعداد سا  و شهرستان
 (ریا  میلی،ن 

 15333 1490 1590 51  ااااااااااااااااااااااااااا 1380

 21005 1105 1374 86  ااااااااااااااااااااااااااا 1385

 1175415 1687 1961 195  ااااااااااااااااااااااااااا 1390

 2315413 1762 1903 217  ااااااااااااااااااااااااااا 1395

 2411582 1794 1838 215  اااااااااااااااااااااااااااا1396

 2442723 2285 1989 234  ااااااااااااااااااااااااااا 1397

 2444449 2480 2134 254  ااااااااااااااااااااااااااا 1398

 2444564 2483 2133 254  ااااااااااااااااااااااااا 1399

 2237887 469 584 54  ااااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000  ااااااااااااااااااا (1 اصتندوس

 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااا (1 انگ،ت

 1560 254 206 28  اااااااااااااااااااااا بیله س،ار

 25386 182 196 27  ااااااااااااااااااااا زارس آباد

 2798 256 203 28  اااااااااااااااااااااااااا خل ا 

 67 24 21 3  اااااااااااااااااااااااااا سرعین

 186 85 59 8  اااااااااااااااااااااااااااااااش،ثر

 2531 174 203 23  اااااااااااااااااااااااااااا گرم 

 13631 499 310 36  اااااااااااااااا شهر مودین

 159800 350 210 27  ااااااااااااااااااااااااااااا نمین

 718 190 141 20  ااااااااااااااااااااااااااااااااا نیر
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  سا  انیزا در فعا   خدمات های شرشت عم،م  مو صات -16-8

 گرم  منظ،ر شد  استا(به علت عدم امدان تفدیك اطتعات مرب،  به اصتندوس و انگ،ت در شهرستان های زارس آباد و 1

 الیاردب استان امتماع  رفا  و شار تعاوند شل ادار  -مرخذ

  هیسرما شاغتن اعضاء تعداد شهرستان و سا 
 (ریا  میلی،ن 

 353135 481 384 36  اااااااااااااااااااااااا 1380

 372464 1055 1080 103  اااااااااااااااااااااااا 1385

 375971 2233 2485 289  اااااااااااااااااااااااا 1390

 387806 3339 3548 416  اااااااااااااااااااااااا 1395

 389177 3630 3895 455  اااااااااااااااااااااااا 1396

 398444 3918 4158 479  اااااااااااااااااااااااا 1397

 399033 4249 4456 504  اااااااااااااااااااااااا 1398

 399033 4249 4456 504  اااااااااااااااااااااا 1399
 351236 2049 1865 206  اااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000  اااااااااااااااا (1 اصتندوس

 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااا (1 انگ،ت

 688 559 603 79  ااااااااااااااااااا س،ار بیله

 2794 364 514 54  اااااااااااااااااا آباد زارس

 9309 263 287 33  ااااااااااااااااااااااا خل ا 

 22084 98 109 14  اااااااااااااااااااااا سرعین

 202 60 70 7  ااااااااااااااااااااااااااااش،ثر

 2243 291 338 39  ااااااااااااااااااااااااا  گرم

 10283 435 557 57  ااااااااااااا شهر مودین

 169 29 37 5  اااااااااااااااااااااااااا نمین

 25 101 76 10  اااااااااااااااااااااااااااااا نیر
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  مو صات عم،م  شرشت های تعاون  فرش دستبات در زایان اسفند -17-8

 (به علت عدم امدان تفدیك اطتعات مرب،  به اصتندوس و انگ،ت در شهرستان های زارس آباد و گرم  منظ،ر شد  استا1

 شار و رفا  امتماع  استان اردبیلاادار  شل تعاوند  -مرخذ
  

 سرمایه  شاغتن اعضاء تعداد سا  و شهرستان
 (ریا  میلی،ن 

 503 1542 1264 18  اااااااااااااااااااااااا 1380

 281 191 285 14  اااااااااااااااااااااااا 1385

 409 369 347 35  اااااااااااااااااااااااا 1390

 699 704 524 58  اااااااااااااااااااااااا 1395

 1589 926 654 74  اااااااااااااااااااااااا 1396

 1745 1015 750 87  اااااااااااااااااااااااا 1397

 1827 1077 838 95  اااااااااااااااااااااااا 1398

 1828 1077 838 95  اااااااااااااااااااااا 1399
 1271 386 347 44  اااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000  اااااااااااااااا (1 اصتندوس

 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااا (1 انگ،ت

 31 89 100 14  ااااااااااااااااااا بیله س،ار

 170 77 64 9  اااااااااااااااااا زارس آباد

 10 15 8 1  ااااااااااااااااااااااا خل ا 

 5 7 7 1  اااااااااااااااااااااا سرعین

 0 0 0 0   ااااااااااااااااااااااااااااش،ثر

 43 45 37 4  ااااااااااااااااااااااااا گرم 

 288 436 253 20  ااااااااااااا شهر مودین

 1 7 7 1  اااااااااااااااااااااااااا نمین

 10 15 15 1  اااااااااااااااااااااااااااااا نیر
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 مقدمه
 "آب" قسمت دو شامل فصل اين آماری اطالعات

 واحدداای و نیرو وزارت توسط كه است "برق" و
 .شودمي ارائه و تولید ثبتي روش به ،آن به وابسته

  آب 
 سدداای بیالن ،زيرزمیني اایآب شامل آب آمار

 و آب انشدعاب تعدداد و ااشدبهه طدو  و مخزني
 از زمیندده، ايددن در اطدددالعات. باشدددمي فاضددالب

 شددد  ارائده آماری اایسالنامه در 1346 سدا 
 .اسدت
 از  مخزنددي سددداای و زيرزمینددي اددایآب آمددار

 طدو  آمدار و "ايدران آب منابع مديريت شركت"
 از فاضدددالب و آب انشدددعاب تعدددداد و ااشدددبهه

 دريافدت "كشور فاضالب و آب مهندسي شركت"
 .است شد  ارائه فصل اين در و

 نددام ،1383 سددا  در كدده اسددت ذكددر بدده الزم
 و اامون ايران، داخلي و مركزی آبريز اایهحوض

 و شرق مرزی مركزی، فالت به ترتیب به سرخس
 ايدران آب مندابع مدديريت سازمان توسط قومقر 

 .است شد  اصالح
  برق

 بدار اولدین بدرای ،بدرق صدنعت آمداری اطدالعات
 1343 سددا  در وقددت بددرق و آب وزارت توسددط

 بدرق و آب وزارت ،1353 سا  در. شد آوریجمع
 تغییدر "نیددرو وزارت" به مجلس مصوبه براساس

 وزارتخدانددده ايددن ،1346 سددا  از. يدددافت نددام
 بدددرق صندددعت بدده مربدددو  آمددداری اطدددالعات

  را مصدر  و توزيدع ،انتقددا  تولیدد، آمدار شامدل

 منتشدر و تهیده آمداری نشريات قالب در ساله ار
 سددالنامه جدداو  در ااآن از بدرخي كده كندمي

 .است شد  ارائه ار استان آماری
 بدا ايدران آمدار مركدز مدككور، آمارادای بر عالو 
 مسدهن و نفدوس عمدومي اایسرشماری اجرای
 تعدداد به مربو  آماری اطالعات ،1375 و 1365

 از كنند اسدتفاد  خانواراای و مسهوني واحداای
 -9 فصدل" در كده كدرد  گدردآوری را برق و آب

 .است شد  ارائه "مسهن و ساختمان
 مفاایم و تعاريف

 دور  کي در يبارندگ زانیم سنجش :سا  آبي 
 مهر او  از رانيا در كه هیناح کي در مااه دوازد 

 .است بعد سا  ما  وريشهر آخر تا سا  ار ما 
 از اعم ،يمنبع ار از كه يآب :تولید شد  آب
 زمان از يمشخص دور  در يموقت اي يدائم

 .شوديم استحصا 
آن بخش از لوله فرعي آب كه مقطع : آب انشعاب

آن متناسب با كنتور و ظرفیت انشعاب آب 
خط  ،شود و در نهايتمشترك در نظر گرفته مي

آبرساني اختصاصي و يا شبهه عمومي توزيع آب 
به نقطه تحويل  را)از محل نصب شیر انشعاب( 

اعم از  ،نمايد)شیرفلهه بعد از كنتور( متصل مي
 لوله و متعلقات مربو  تا شیر مككور است.

 ينام قدرت: نامي( )ظرفیت ااروگا ین نامي قدرت
 یروین دیتول دستگا  اي نیتورب دستگا  کي

 مولد کي انتظار  مورد يخروج نيترشیب محركه
 سازند  طر  از كه است يطراح طيشرا در برق
 ينیمع طيشرا یبرا آن مشخصات پالك یرو بر
 نوشته و فيتعر مگاوات اي بخار اسب حسب بر
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 بر ينام قدرت كوچک یاانیماش در. است شد 
 .شوديم مشخص لوواتیك حسب

 (:عملي )ظرفیت ااروگا یعملي ن قدرت 
 با نصب محل در مولد تولید قابل توان ترينبیش

 سطح از)ارتفاع  محیطي شرايط گرفتن نظر در
  .است( نسبي رطوبت و محیط دمای دريا،

 یانرژ جمع :روگا ین( تولید ناويژ  )ناخالص
 يط در كه روگا ین کي برق یمولداا یدیتول
 یرو( سا  کي)مثال  نیمع يزمان یدور  کي
 ساعت لوواتیك حسب بر مولداا يخروج یانهيپا
 .شوديم یریگانداز  ساعت مگاوات اي
 برق یانرژ دیتول: روگا ین)خالص(  ژ يتولید و 

 کي در ااروگا ین يداخل مصر  یمنها ژ يناو
 مگاوات اي ساعت لوواتیك حسب بر نیمع دور 

 .است ساعت
 كه استند يموسسات: برق دیساير موسسات تول

 تابع يول كننديم دیتول برق خود امور انجام یبرا
 برق از یمقدار است ممهن و ستندین روین وزارت

 .بفروشند گريد موسسات به را شد  دیتول
 دیتول نقا  تمام شامل یاشبهه: سراسری شبهه

 لهیوس به كه كشور برق مصر  نقا  و روین
 وصل گريهدي به روین انتقا  یااپست و خطو 

 .ردیگيم صورت یانرژ تباد  آن در و شد 
 :سراسری )تولید و مصر  برق( از شبهه خارج

 ارچند كه مصر ، و دیتول مراكز از یامجموعه
 متصل یسراسر شبهه به اما استند متصل ام به

 را یسراسر شبهه با یانرژ تباد  امهان و نبود 
 .ندارند

ای از توان برق جكب شد  در نقطهبار تقاضا: 
 در يک زمان معین است. ،شبهه

 بار  امزمان حداكثر مصرفي: بار امزمان حداكثر

بار  مااانه و ساالنه از مجموعه افتگي، روزانه،
 حسب)بر  ستمیس بارمناطق در لحظه حداكثر 

 كل وستهیپ ام به ستمیس اگر. استمگاوات( 
 از امزمان بار حداكثر نداد پوشش را كشور

 بار و وستهیپ ام به شبهه حداكثر بار مجموع
 .ديآيم دست به امزمان طور به مجزا، مناطق
 مجموع مصرفي: امزمان ریبار غ حداكثر

 مختلف ينواحدر  شد  مصر  باراای ترينبیش
است.  معین دور  زماني در يک نظر مورد منطقه
 نیستند. لزوما امزمان ،مناطق باراای ترينبیش

 و انتقا  نیتام كه يشركت :یامنطقه برق شركت
 بر را خود تیفعال حوز  در برق یروین عيتوز

 .دارد عهد 
برق و  نیرویاای محل استقرار مولد :نیروگا 

 تجهیزات وابسته است.
نیروگااي كه در آن از انرژی  :د آبي برق نیروگا 

 انرژی يا سداا پشت در شد  انباشتهپتانسیل آب 
 استفاد  برق تولید یبرا اارودخانه آب جرياني

 .شودمي
 در آن انرژی كه است نیروگااي :حرارتي نیروگا  

 جهتمايع و گاز  اای جامد، موجود در سوخت
 در آن مصر  و)دود(  داغ گاز اي بخار دیتول

 .شوديم استفاد  برق یانرژ دیتول یبرا نیتورب
از  در آن كه ينیروگا  حرارت نیروگا  بخاری:
جدامد و  مدايدع، ادای سوخت انرژی حرارتي

تدولید بخدار و مصدر  آن در تدولیدد  برای گداز
 شدود. بدرق استفداد  مي

نیروگااي كه در آن از انرژی  :گازی نیروگا  
 جهتفسیلي گاز و مايع  یااحرارتي سوخت

تولید گاز داغ )دود( و مصر  آن در توربین گاز 
  شود.استفاد  مي ،برای تولید برق
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كه در  ينیروگا  حرارت تركیبي: چرخه نیروگا  
شد  در  تولیدآن عالو  بر انرژی الهتريهي 

از حرارت موجود در گازاای  اای گازی،توربین
 درتولید بخار  جهتاای گازی خروجي از توربین

و بخار  شد يک ديگ بخار بازياب استفاد  
، یتولیدی در يک دستگا  توربو ژنراتور بخار

 .كندمي برق انرژی تولید
نیروگااي كه در آن از سوخت  نیروگا  ديزلي:

اندازی موتور ديزلي ( جهت را لیگاز )گازوئ نفت
استفاد  كرد  و انرژی مهانیهي حاصله توسط 
ژندراتدور كوپله شد  با آن، به اندرژی الهتدريهدي 

 شود. تبديل مي
 يفنجمع مصار  داخلي  :روگا ین داخلي مصر 

واحداا و مصار  غیر فني نیروگااي شامل 
  .استروشنايي و ... در طو  يک دور  مشخص 

 در برق فروش مقدار :برق انرژی يا مصر  فروش
 یااتعرفه اساس بر كه نیمشترك به كشور داخل

 .ردیگيم انجام روین وزارت توسط شد  نییتع
  (:حرارتددي )ارزش از سددوخت حاصل انرژی
( B.T.Uكالری يا  وات)كیلو  حرارتي یانرژمقدار 

ايجاد  سوخت حجمواحد  يک از سوختن كه
 شود. مي

 يک یانرژ نسبت :( حرارتي)راندمان بازد  
 لویك حسب )بر یدیتول رقدب اعتدس وواتدكیل
 .است يمصرف سوخت يحرارت ارزش ( بهیكالر
 مداراای از مجموعه عبارت: نیروی برق خط
 برق انرژی كهاست  ااييپايه برروی شد  نصب

 نقطه از يک متفاوت را با ولتاژاای تولید شد 
نقا   به ،ولتاژ )ايستگا ( ( يا تبديلتولید )نیروگا 

 كند.مي منتقل مصر 
 رسانااا، از ایمجموعه: :برق ینیرو خط انتقا 

 انتقا  برای كه جانبي تجهیزات ديگر و اامقر 
 230و 400) باال اریبس ولتاژ با برق باالی مقادير

 نقا  میان در طوالني مسیراای در(، ولت لویك
 گیرندگان و( برق اایپست يا واا )نیروگا  مبدأ
 .شوندمي گرفته كار به آن

از  ایمجموعه :برق ینیرو توزيع خط فوق
اا و ديگر تجهیزات جانبي كه برای رسانااا، مقر 

و  63، 132انتقا  مقادير باالی برق با ولتاژ باال )
ولت(، در مسیراای طوالني در میان  لویك 66

اای برق( و اا و يا پستنقا  مبدأ )نیروگا 
 شوند. گیرندگان آن به كار گرفته مي

ر ب كه يا حقیقي حقوقي شخص :برق مشترك
 ،اای مورد عمل شركت برقنامه ینياساس آ
 و برقرار شيتقاضا مورد انشعابات اي انشعاب
 .است افتهي اختصاص او به اشتراك شمار 

ي كه در آن دمصرف :رقددب انرژیخانگي  ر ددمص
ن ددداختددار انده كدرق برای بدرژی بدداز ان

وسايل و تجهیزات متعار  برق و روشنايي در 
 شود. واحد مسهوني استفاد  مي

مصرفي كه در آن از : برق انرژی عمومي مصر 
  شود.انرژی برق برای خدمات عمومي استفاد  مي

مصرفي كه در آن از : برق انرژی كشاورزی مصر 
 اای سطحي يا تحت برق برای پمپاژ آب یانرژ

االرضي يا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصوالت 
اای كشاورزی كشاورزی يا انجام كار در فعالیت

 شود. استفاد  مي
مصرفي كه در آن از  :برق انرژیصنعتي  مصر 

اای  ای دارای فعالیتدا انرژی برق در كارگا 
 شود.معدني و صنعتي استفاد  مي

 با عيتوز یااخط از یامجموعه :عيتوز شبهه
 و ولت لویك 33 عمد  طور)به  متفاوت یااولتاژ
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 منطقه کي در برق یانرژ عيتوز یبرا كه( ترنيیپا
 .وديم گرفته كار به محله کي اي

 ام به  سری يک :توزيع فوق و انتقا  شبهه
 ساير و ااكابل خطو ، اا،پست از وستهیپ

 از انرژی انتقا  منظور به الهتريهي تجهیزات
 كنند  مصر  به یقو فشار یااپست اي اانیروگا
 .است باالتر و ولت لویك 63 ولتاژ سطوح در نهايي
 از ایمجموعه با محلي:: برق ايستگا  يا پست

 شامل  برقي تجهیزات و تاسیسات
 وسايل ونراا،یسهس اا،كلید ترانسفورماتوراا،

 و راكتور خروج، و ورود خطو  گیری، انداز 
 توزيع و انتقا  برای مختلف اایبي و كاپاستیور

 .شودمي استفاد  آن از برق
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 اطالعات د يگز

تعداد چااهدای عمیدق و  1398-99در سا  آبي 
فقر  با مقددار  6670نیمه عمیق در سطح استان 

 میلیددون متددر مهعددب 8/220تخلیدده سدداالنه 
چشدمه نیدز بدا  4154قندات و  264مي باشدد.  

میلیون متدر مهعدب وجدود  2/147تخلیة ساالنة 
 دارند.

تصفیه خانه آب در مددار  8، تعداد 1399در سا  
ازارمترمهعدب  4/257با متوسط ظرفیت اسدمي 

در روز وجود داشته است. حجم آب خام تولیددی 
و از منددابع زيرزمینددي  65938از منددابع سددطحي 

 رمترمهعب در سا  بود  است. ازا 21197

فقر  با  392769تعداد انشعاب آب  1399درسا  
ازار متر مهعب توسط شدركت آب  66257حجم 

 و فاضالب شهری به فروش رسید  است. 

، ظرفیت نامي مولداای برق نصب 1399در سا  
ازاركیلددووات، ظرفیددت عملددي  24/1153شددد  

 ازاركیلووات بود  اسدت. در ايدن سدا ، 59/950
میلیدون كیلدووات  20/3436تولید ناخالص بدرق 

میلیدون  22/23ساعت، مصر  داخلي نیروگا  اا 
میلیون  99/3412كیلووات ساعت و تولید خالص 

كیلووات سداعت بدود  اسدت. بیشدترين سدوخت 
مصرفي در نیروگا  ادای اسدتان گداز طبیعدي بدا 

میلیون مترمهعب و پس از آن گازوئیدل  63/936
 مترمهعب بود  است.  میلیون 98/195با 

كیلوولدت  230و  400خطو  انتقا  شبهة بدرق 
 747و  193بدده ترتیددب  1399اسددتان در سددا  

كیلوولدت  132كیلومترمدار، و خطو  فوق توزيع 
 791و  0( كیلوولدددت بددده ترتیدددب 66و  63و )

كیلومترمدار بود  است. ظرفیت پست اای انتقا  
و  815كیلوولددت بدده ترتیددب  230و  400بددرق 
مگاولت آمپدر و پسدت ادای فدوق توزيدع  1245
 0كیلوولت( به ترتیب  66و  63كیلوولت و ) 132

مگاولت آمپر بود  است. تعداد مشدتركین  840و 
مشدترك  584316برق مصرفي در سطح اسدتان 

روستا برق رسداني  9به  1399مي باشد. در سا  
 150148شد  و تعداد خانواراای دارای بدرق بده 

 افته است. خانوار افزايش ي

مقدددار فددروش بددرق مصددرفي  1399در سددا  
 مگاوات ساعت بود  است. 2001685
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 )میلیون مترمهعب(    زمیني و مقدار تخلیه ساالنه آنهامنابع آبهای زير -1-9

 انگوت در شهرستان اای پارس آباد و گرمي منظور شد  است.به علت عدم امهان تفهیک اطالعات مربو  به اصالندوز و ( 1

 شركت سهامي آب منطقه ای استان اردبیل. -مأخك
  

و  سا  آبي
 شهرستان

كل 
 تخلیه

 چشمه قنات چا  نیمه عمیق چا  عمیق

 تعداد
تخلیه 
تخلیه  تعداد تخلیه ساالنه تعداد ساالنه

تخلیه  تعداد ساالنه
 ساالنه

80-1379 ......  386 1130 166 2643 77 112 23 1681 120 

85-1384 ......  347 1239 187 2768 67 172 12 2153 81 

90-1389 ......  315 1350 134 2590 66 222 13 3195 102 

95-1394 ......  324 1311 124 3207 87 250 12 3695 101 

96-1395 ......  374 1145 5/115 3925 1/111 264 6/16 4156 8/130 

97-1396 ......  1/350 1433 6/91 5327 1/111 264 5/16 4154 9/130 

98-1397 ......  350/9 1437 91/9 5346 111/5 264 16/6 4154 130/9 

99-1398 ......  368/1 1573 121 5097 99/8 264 16/6 4154 130/7 

 10/3 226 5 49 32/5 1249 96/6 1002 144/4  .............. اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ...... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... انگوت

 0/3 54 0 0 0/7 88 0 2 1  ......... بیله سوار

 0 0 0 0 1/5 67 0/4 13 1/9  ........ پارس آباد

 32/4 1380 0 0 6/7 240 1/1 11 40/2  ............. خلخا 

 16/1 66 0/1 4 0/7 44 0/8 16 17/7  ............ سرعین

 12/4 1007 0/2 17 6/7 345 0/1 4 19/4  ..................كوثر

 3/9 263 3/3 20 5/6 463 0/2 16 13  ............... گرمي

 35 777 6/2 140 24/7 1522 6/6 303 72/5  ... شهر مشهین

 0/2 84 1/5 29 13/8 764 15/1 201 30/6  ................ نمین

 20/1 297 0/3 5 6/9 315 0/1 5 27/4  .................... نیر
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 شهری نقا  در تاسیسات آب تحت پوشش شركت آب و فاضالب مشخصات -2-9

 .شركت آب و فاضالب استان اردبیل -مأخك
 

 

 سا  

حداكثر ظرفیت 
 منابع تامین آب 
)ازار متر مهعب 

 در سا (

 حجم آب تولیدی
حجم مخازن  )ازار متر مهعب در سا (

آب در مدار 
)ازار متر 

  (مهعب

تعداد 
تصفیه خانه 
 آب در مدار

متوسط ظرفیت 
اسمي تصفیه خانه 
 اای آب در مدار 

)ازار متر مهعب در 
 روز(

 منابع زيرزمیني منابع سطحي

1380 ................  103123 16488 35305 145 3 4/82 

1385 ................  114570 19602 29715 170 6 3/118 

1390 ................  143670 43534 23088 219 7 6/250 

1395 ................  121050 54638 21789 243 8 4/257 

1396 ................  117010 58817 22234 243 8 4/257 

1397 ................  98140 60105 19997 58/234 8 4/257 

1398 ................  96364 62853 20672 25/235 8 4/257 

1399 ...............  96406 65938 21197 06/235 8 4/257 
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 نقددا  شددهری تحددت پوشددش شددركت آب و حجددم فددروش آب بدده تفهیددک كدداربری در تعددداد انشددعاب و -3-9
 مترمهعب(-)فقر  فاضالب

 

 سا  و شهر
 خانگي كل

 حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب
1380 .....................................................  134458 19057000 122443 14460000 
1385 .....................................................  173305 40141000 156789 34923000 
1390 .....................................................  254071 47154000 224953 38738000 
1395 .....................................................  335055 56502000 293548 45093000 
1396......................................................  351315 59910000 306536 47738000 
1397 .....................................................  364677 59757000 316360 47749000 
1398 .....................................................  378854 62448663 327263 49987014 
1399 .................................................  392769 66257257 337278 54777192 

 302996 2032 316527 2257  ................................................ آبي بیگلو
 30234764 202377 33480536 226917  ..................................................... اردبیل

 000 000 000 000  ........................................ (2)ارديموسي
 202937 992 212677 1134  ............................................... اسالم آباد
 559781 3020 835997 3668  ................................................. اصالندوز
 1126352 6002 1272651 7494  ................................................ بیله سوار
 6621124 36281 7200764 40774  ............................................... پارس آباد

 175208 909 198019 1249  ...................................... تاز  كند انگوت
 000 000 000 000  ............................................... (2)ثمرين

 587867 2708 708583 3246  ................................................جعفر آباد
 2840686 15927 3256288 18786  .................................................... خلخا 
 111730 603 140626 836  ........................................................رضي
 000 000 000 000  ................................................... (2)زارا

 364999 3723 1441913 11741  .................................................... سرعین
 397215 2393 415411 2741  .................................................... عنبران

 84005 514 93997 608  .................................................. فخر آباد
 177301 838 185768 956  .......................................................قصابه
 185660 1431 205440 1724  ......................................................... كلور

 49223 254 59524 459  ................................................... كورائیم
 2301418 10577 6030988 12341  ...................................................... گرمي
 509186 2909 655319 3921  ...................................................... گیوی
 205933 1352 245302 1668  ..................................................... الارود
 55752 273 163415 357  ...................................................... مرادلو

 5794968 30687 6419707 35194  .......................................... شهر مشهین
 164655 819 171365 863  .................................................... مغانسر
 873233 5648 1084145 6922  ....................................................... نمین

 394326 2122 757690 3312  ........................................................... نیر
 312113 1927 545771 2221  ................................................ اشتجین

 143760 960 158834 1380  .......................................................... ایر
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)دنباله(تحت پوشش شركت آب و فاضالب  تعداد انشعاب و حجم فروش آب به تفهیک كاربری در نقا  شهری -3-9
 مترمهعب(-)فقر            

 سا  و شهر
 صنعتي آزاد و بنايي آموزش و اماكن مكابي

 (1)حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب
1380 .................................................  921 1320000 496 68000 98 78000 
1385 .................................................  1135 1587000 2392 394000 100 85000 
1390 .................................................  1499 1482000 8610 977000 311 377000 
1395 .................................................  1489 1400000 6280 689000 408 725000 
1396..................................................  1115 1263000 6533 903000 432 825000 
1397 .................................................  1773 1578000 6455 692000 455 885000 
1398 .................................................  1129 1256974 6328 471755 552 938802 
1399 .............................................  1123 1151642 6904 622403 567 407648 

 1065 1 4459 17 1510 12  ............................................ آبي بیگلو
 40695 52 395355 3696 660856 462  ................................................. اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ...................................... (2)ارديموسي
 0 0 0 1 4011 6  ........................................... اسالم آباد
 550 1 4396 32 5918 19  ............................................. اصالندوز
 227 4 3443 48 12284 45  ............................................ بیله سوار
 4773 54 28486 277 115086 108  ........................................... پارس آباد

 555 1 194 21 3519 9  .................................. تاز  كند انگوت
 000 000 000 000 000 000  ............................................. (2)ثمرين

 4977 2 3437 7 11066 19  ............................................جعفر آباد
 34380 85 36378 107 102575 77  ................................................ خلخا 
 5563 3 186 18 5785 12  ....................................................رضي
 000 000 000 000 000 000  ................................................. (2)زارا

 152630 197 57303 1283 7782 13  ................................................ سرعین
 89 1 2367 43 1185 9  ................................................ عنبران

 0 0 0 1 466 7  .............................................. فخر آباد
 141 4 116 3 1581 4  ...................................................قصابه
 2303 5 2128 13 2504 16  ..................................................... كلور

 0 0 425 12 866 7  ............................................... كورائیم
 26420 14 19454 356 61853 46  .................................................. گرمي
 10686 12 2473 27 18953 27  .................................................. گیوی
 3422 9 521 30 879 9  ................................................. الارود
 580 1 31 1 1223 7  .................................................. مرادلو

 23300 74 35849 616 91644 106  ...................................... شهر مشهین
 0 0 0 2 2061 8  ................................................ مغانسر
 75357 6 16760 186 12290 31  ................................................... نمین

 13591 32 6086 104 19911 30  ....................................................... نیر
 6124 7 2295 2 4500 19  ............................................ اشتجین

 220 2 261 1 1334 15  ...................................................... ایر
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 پوشددش شددركت آب و نقددا  شددهری تحددت حجددم فددروش آب بدده تفهیددک كدداربری در تعددداد انشددعاب و -3-9
 مترمهعب(-فقر ) (دنباله)فاضالب 

 سا  و شهر
 ساير تجاری عمومي و دولتي

 حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب
1380 .................................................  658 1087000 9188 1303000 654 741000 
1385 .................................................  944 1225000 11176 1064000 769 863000 
1390 .................................................  1807 1069000 16040 929000 851 3582000 
1395 .................................................  4892 2056000 28353 1139000 85 5400000 
1396..................................................  6213 2076000 30375 1463000 111 5642000 
1397 .................................................  7220 1800000 32297 1307000 117 5746000 
1398 .................................................  8988 2233112 34476 1358722 118 6202284 
1399 .............................................  10570 1869560 36211 1338514 116 6090298 

 0 1 4570 172 1927 22  ............................................ آبي بیگلو
 830458 25 720991 19170 597417 1135  ................................................. اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ...................................... (2)ارديموسي
 0 1 3440 113 2289 21  ........................................... اسالم آباد
 216502 6 20784 538 28066 52  ............................................. اصالندوز
 10914 5 37818 1136 81613 254  ............................................ بیله سوار
 181706 15 112737 3733 136852 306  ........................................... پارس آباد

 0 0 9685 281 8858 28  .................................. تاز  كند انگوت
 000 000 000 000 000 000  ............................................. (2)ثمرين

 62293 2 17654 456 21289 52  ............................................جعفر آباد
 4800 4 58222 2055 179247 531  ................................................ خلخا 
 0 2 4016 146 13346 52  ....................................................رضي
 000 000 000 000 000 000  ................................................. (2)زارا

 605210 4 44502 1088 209487 5433  ................................................ سرعین
 0 0 1960 127 12595 168  ................................................ عنبران

 0 3 2183 59 7343 24  .............................................. فخر آباد
 0 1 4019 89 2610 17  ...................................................قصابه
 0 1 3273 121 9572 137  ..................................................... كلور

 0 1 619 26 8391 159  ............................................... كورائیم
 3470830 11 54754 1173 96259 164  .................................................. گرمي
 39767 5 14763 575 59491 366  .................................................. گیوی
 0 2 15236 143 19311 123  ................................................. الارود
 100212 4 1447 49 4170 22  .................................................. مرادلو

 71821 6 150566 3396 251559 309  ...................................... شهر مشهین
 0 1 212 19 4437 14  ................................................ مغانسر
 43900 6 28342 719 34263 326  ................................................... نمین

 251788 5 17198 552 54790 467  ....................................................... نیر
 200097 4 5707 198 14935 64  ............................................ اشتجین

 0 1 3816 77 9443 324  ...................................................... ایر
 كااش حجم فروش صنعتي به دلیل تغییر كاربری و تعطیلي تعدادی از واحداای صنعتي به دلیل شیوع بیماری كرونا مي باشد .( 1

به علت عدم امهان تفهیک اطالعات مربو  به شهراای ارديموسي و زارا و ثمرين  به ترتیب در شهراای سرعین،  گرمي و   (2
 اردبیل  منظور شد  است.

 فاضالب استان اردبیل. شركت آب و -مأخك
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 فقر ( -)ازارمترمهعب      نقا  روستايي تعداد انشعاب آب درحجم تولید و فروش و  ،آب تامینمنابع ظرفیت  -4-9
 

نسبت به سالهای قبل قابل توضیح  1399فاضالب روستائي ارائه شد  لكا رشد غیرعادی سا   اطالعات سنوات قبل توسط آب و( 1
 نیست.

 ( به علت عدم امهان تفهیک اطالعات مربو  به اصالندوز و انگوت در شهرستان اای پارس آباد و گرمي منظور شد  است.2

 فاضالب استان اردبیل. شركت آب و - مأخك

  

 شهرستان سا  و 
ظرفیت منابع حداكثر 

 تعداد انشعاب آب  فروش آب حجم  آب تولیدحجم  تامین آب

1395 ................................  25777 24707 17362 110443 

1396 ................................  28269 28208 19945 117722 

1397 ................................  28317 27426 19361 120114 

1398 ................................  29140 29452 20831 120535 

1399(1) ..........................  41782 38100 22000 124907 

 21435 3700 4687 5156  ................................ اردبیل

 000 000 000 000  ........................ (2)اصالندوز

 000 000 000 000  ............................. (2)انگوت

 7473 1500 2525 2779  ........................... بیله سوار

 14544 3400 5721 6293  .......................... آبادپارس 

 16340 2800 3783 4162  ............................... خلخا 

 5685 1000 2532 2784  .............................. سرعین

 5883 800 1090 1199  ....................................كوثر

 11645 2900 7577 8335  ................................. گرمي

 21229 2900 4823 5305  ..................... شهر مشهین

 12500 2000 3958 4354  .................................. نمین

 8173 1000 1404 1415  ...................................... نیر
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 كیلومتر(-)مترمهعب و خطو  انتقا  آب در نقا  روستايي توزيع وضع موجود حجم مخازن، طو  شبهه -5-9

 به علت عدم امهان تفهیک اطالعات مربو  به اصالندوز و انگوت در شهرستان اای پارس آباد و گرمي منظور شد  است. (1

  استان اردبیل. شركت آب و فاضالب -مأخك

 طو  خطو  انتقا  آب طو  شبهه توزيع آب حجم مخازن در مدار شهرستانسا  و 

1395 ..........................................  104640 3593 2423 

1396 ..........................................  102584 3593 2423 

1397 ..........................................  104494 22/3622 12/2468 

1398 ..........................................  108494 22/3687 57/2493 

1399 .......................................  109884 3733/6 2547/5 

 261/9 566/1 12505  .......................................... اردبیل

 000 000 6690  .................................. (1)اصالندوز

 000 000 5778  ....................................... (1)انگوت

 269/5 342/9 10090  ..................................... بیله سوار

 306 334/3 9635  .................................... پارس آباد

 293/5 385/6 10982  ......................................... خلخا 

 136/3 166/9 4195  ........................................ سرعین

 149/3 169/7 5000  ............................................. كوثر

 408 538/8 11178  ........................................... گرمي

 313/3 632/7 17146  .............................. شهر مشهین

 200 359/3 8015  ............................................ نمین

 209/7 237/3 8670  ................................................ نیر
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  ناخالص برق مولداای نصب شد  تولید ظرفیت نامي و -6-9

 اردبیل. سبالن نیروگا / آذربايجان ای منطقه برق شركت -مأخك
 

  

 سا 

 وات ساعت( تولید ناخالص برق )میلیون كیلو  )ازار كیلو وات( ظرفیت نامي

 جمع

موسسات تابع 
 وزارت نیرو

  ساير
 موسسات 

 جمع
موسسات تابع 

 وزارت نیرو
 ساير

 موسسات

1380 .......................................  42 42 0 22 22 0 

1385 .......................................  55 55 0 78 78 0 

1390 .......................................  1009 1009 0 1844 1844 0 

1395 .......................................  1008 1008 0 2621 2621 0 

1396 .......................................  977 17 960 3041 1 3040 

1397 .......................................  982 11 971 2996 1 2995 

1398 .......................................  991 25 966 2957 62 2895 

1399 .....................................  1153.24 26.24 1127.00 3436.20 69.93 3366.27 
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تابع وزارت نیرو نقطه اوج مصر  نیروگا  اای  بیشترين قدرت تولید شد  در مولداای نصب شد  و ظرفیت -7-9
 (وات  )ازار كیلو 

 

 شد  است. يبیچرخه ترك تبديل به سبالن روگا ین 1399ز سا  ا -
  لیاردب سبالن روگا ین/ جانيآذربا یا منطقه برق شركت - -مأخك

 .لیاردب استان برق دیتول تيريمد شركت -
  . لیبرق استان اردب یروین دیشركت تول -

 نوع مولد سا  و
 ظرفیت نامي

 )قدرت نامي( 
 ظرفیت عملي
 )قدرت عملي(

شد  درنقطه  قدرت تولید
 اوج مصر 

1380 ..............................................  42 22 25 

1385 ..............................................  55 32 29 

1390 ..............................................  1009 812 863 

1395 ..............................................  1008 818 000 

1396 ..............................................  34/977 34/741 54/711 

1397 ..............................................  966 783 738 

1398 ..............................................  74/977 64/799 64/775 

1399 ...........................................  1153/24 950/59 671/59 
 17/24 22/24 26/24 روین وزارت تابع یاا روگا ین

 10 13 13  ......................................... آبي       
 0 0 0  .................................... بخاری       
 0 0 0  ...................................... گازی       
 0 0 0  ..................... چرخه تركیبي       
 4 6 10  .................................... ديزلي       
 0 0 0  ..................................... اتمي        
 3/24 3/24 3/24  ............................تجديدپكير       

 0 0 0 صنايع بزرگ
 0 0 0  .................................... بخاری       
 0 0 0  ...................................... گازی       

 654/35 928/35 1127 بخش خصوصي
 0 0 0  .................................... بخاری       
 5/35 5/35 5/40  ...................................... گازی       
 649 923 1121/60  ..................... چرخه تركیبي       
 0 0 0  .......................... تجديد پكير       
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 1399: روین وزارت تابع اای نیروگا  برق ناخالص تولید و شد  نصب مولداای ظرفیت-8-9

 .اردبیل سبالن نیروگا / آذربايجان ای منطقه برق شركت - -مأخك
 

  

 نیروگا 

شهرستان محل 
 استقرار

ظرفیت نامي 
 )ازاركیلو وات(

ظرفیت عملي 
 )ازاركیلو وات(

 تولید ناخالص
)میلیون كیلو وات 

 ساعت(
 3436/2 950/59 1153/24  -  ........................................................... جمع   

 0/13 0/66 0/66 سرعین  ..................................................... بادی سرعین
 0/26 0/66 0/66 نیر  ............................................................ بادی نیر 

 9/38 5/35 5/4 گرمي  ...................... ( شهید باالزاد DGاختصاص )
 65/08 13 13 مغان  ............................................................ آبي مغان

ساختمان اداری   ............................................ خورشیدی اردبیل
 اردبیل

0/02 0/02 0/03 
 1/61 1 1 اردبیل  .......................... خورشیدی الها تدبیر اردبیل

 0/54 0/7 0/7 اردبیل  ....................... خورشیدی گرو  طاليي آريان
 0/14 0/2 0/2 اردبیل  ....................... خورشیدی سامان گران نامدار

 2/13 6 10 اردبیل  ................................................... ديزلي اردبیل 

 3356/9 923 1121/6 اردبیل  .. نیروگا  اختصاصي چرخه تركیبي سبالن 
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 وات ساعت( )میلیون كیلو مصر  داخلي نیروگا  اای استان انرژی برق و تولید -9-9
 
 

  .اردبیل سبالن نیروگا / آذربايجان ای منطقه برق شركت - -مأخك
  

 خالص تولید مصر  داخلي نیروگا  اا ناخالص تولید سا  و نوع مولد

1380 ................................................  22 6 4 

1385 ................................................  78 6 9 

1390 ................................................  1844 3 1825 

1395 ................................................  2621 19 2602 

1396 ................................................  06/3050 02/20 04/3030 

1397 ................................................  45/2996 19/20 26/2976 

1398 ................................................  17/2956 81/19 36/2936 

1399 .............................................  3436/20 23/22 3412/99 
 69/57 0/36 69/93 روین وزارت تابع یاا روگا ین

 64/99 0/09 65/08  ......................................... آبي       
 0 0 0  ................................... بخاری       
 0 0 0  ..................................... گازی       
 0 0 0  ..................... چرخه تركیبي       
 1/87 0/26 2/13  .................................... ديزلي       
 0 0 0  ..................................... اتمي        
 2/71 0/01 2/71  ........................... تجديدپكير       

 0 0 0 صنايع بزرگ
 0 0 0  ................................... بخاری       
 0 0 0  ..................................... گازی       

 3343/42 22/86 3366/28 بخش خصوصي
 0 0 0  ................................... بخاری       
 9/38 0 9/38  ..................................... گازی       
 3334/04 22/86 3356/90  ..................... چرخه تركیبي       
 0 0 0  .......................... تجديد پكير       
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صنايع بزرگ و  وزارت نیرو،تولید ناخالص برق، سوخت مصرفي، انرژی حاصل و بازد  نیروگا  اای حرارتي تابع  -10-9
 بخش خصوصي

 

  .اردبیل سبالن نیروگا / آذربايجان ای منطقه برق شركت - -مأخك
  

 سا  و نوع مالهیت نیروگا  اا

 تولید ناخالص برق
نیروگا  اای حرارتي  

 )میلیون كیلو وات ساعت(

 سوخت مصرفي
 گازوئیل 

 )میلیون لیتر(

 نفت كور  
 لیتر()میلیون 

 گازطبیعي
 )میلیون مترمهعب( 

1380 ..............................................  7/21 83/6 0 0 

1385 ..............................................  8/6 2/2 0 25/0 

1390 ..............................................  1774 35/0 0 0 

1395 ..............................................  2578 753 0 131 

1396 ..............................................  34/3049 99/125 0 19/891 

1397 ..............................................  45/2996 29/430 0 49/873 
1398 ..............................................  2895/13 183/35 0 790/49 

1399 ...........................................  3368/41 195/98 0 936/63 
 0 0 0/54 2/13  ...... وزارت نیرو تابعنیروگا  اای 
 0 0 0 0  ................................... صنايع بزرگ

 936/63 0 195/44 3366/28  ............................ بخش خصوصي 

 سا  و نوع مالهیت نیروگا  اا

انرژی حاصل ازمصر  
 سوخت 

 )میلیارد كیلوكالری(

 انرژی حرارتي مصرفي به ازای يک 
 كیلو وات ساعت برق تولیدشد  

 )كیلوكالری(

 بازد  
 )درصد(

1380 ..............................................  0 0 0 

1385 ..............................................  0 0 2/29 

1390 ..............................................  0 0 8/27 

1395 ..............................................  0 0 6/27 

1396 ..............................................  8624 2836555 2/30 

1397 ..............................................  8631 2892137 9/29 

1398 ..............................................  8246 2892137 30/20 

1399 ...........................................  9604 3014036 30/70 
 31 0 0  ...... وزارت نیرو تابعنیروگا  اای 
 0 0 0  ................................... صنايع بزرگ

 30/40 3014036 9604  .............................. بخش خصوصي
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 (مدار )كیلومتر موجودی خطو  شبهه انتقا  برق -11-9
 

 سا 

 خطو  فوق توزيع خطو  انتقا 
 كیلوولت 66و  63 كیلوولت 132 كیلوولت 230 كیلوولت 400

1380 ................................  0 539 0 566 

1385 ................................  0 693 0 713 

1390 ................................  122 741 0 713 

1395 ................................  148 743 0 713 

1396 ................................  148 743 0 753 

1397 ................................  148 743 0 753 

1398 ................................  193 747 0 790 

1399 ..............................  193 747 0 791 

 .شركت برق منطقه ای آذربايجان -مأخك
 

 ()مگاولت آمپر ظرفیت پست اای انتقا  برق -12-9

 سا 

 پست اای فوق توزيع  پست اای انتقا 
 ولتكیلو 66و  63 ولتكیلو 132 ولتكیلو 230 (1) ولتكیلو 400

1380 ................................  000 440 000 338 

1385 ................................  000 440 000 458 

1390 ................................  0 480 0 660 

1395 ................................  500 680 0 738 

1396 ................................  500 805 0 753 

1397 ................................  500 805 0 793 

1398 ................................  500 1125 0 825 

1399 ..............................  815 1245 0 840 
 كیلوولت پست سیهل تركیبي سبالن مي باشد.  400(افزايش ظرفیت پست اای انتقا  نسبت به سا  قبل بدلیل توسعه بخش 1

  شركت برق منطقه ای آذربايجان. -مأخك
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  بر حسب نوع مصر  ن برقمشتركاتعداد  -13-9

 باشد.( شامل مصار  تجاری نیز مي1
 شهرستان گرمي منظور شد  است.( به علت عدم امهان تفهیک اطالعات مربو  به شهرستان انگوت در 2

  .شركت توزيع نیروی برق استان اردبیل -مأخك

روشنايي  صنعتي كشاورزی عمومي خانگي جمع سا  و شهرستان
 (1) ساير معابر

1380 ....................  260229 228127 3344 291 652 1211 26604 

1385 ....................  318235 270520 7154 911 1926 1480 36244 

1390 ....................  408080 341359 11579 2909 2231 1898 48104 

1394 ....................  502952 416208 20024 3614 2793 2340 57973 

1395 ....................  520487 439083 17366 3480 2891 2421 55246 

1396 ....................  535237 440134 22916 4003 3122 2490 62572 

1397 ....................  550434 451711 24253 4235 3303 2561 64371 

1398.....................  565477 462954 25473 4447 3435 2643 66525 

1399 ...................  584316 476915 26523 4673 3611 2720 69874 
 39532 696 1619 1384 17107 228637 288975  .................... اردبیل

 1046 110 23 50 245 7769 9243  ................ اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000  ................. (2)انگوت

 2351 159 115 120 619 19037 22401  ............... بیله سوار

 6713 315 223 189 1422 47807 56669  .............. پارس آباد

 4543 244 185 370 1689 35392 42423  ................... خلخا 

 1751 79 234 66 710 13117 15957  .................. سرعین

 1085 130 60 288 608 10293 12464  ........................كوثر

 2938 374 131 342 1106 25371 30262  ..................... گرمي

 7073 330 353 1219 1632 53750 64357  ......... شهر مشهین

 2007 151 556 504 840 22498 26556  ...................... نمین

 835 132 112 141 545 13244 15009  .......................... نیر
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 مشخصات تاسیسات برق رساني به روستااا خانواراای روستايي دارای برق وتعداد روستااا،  -14-9

 .شركت توزيع نیروی برق استان اردبیل -مأخك
 
 

 
  

خانوار  روستا سا 
 برق دارای

طو  خطو  فشار 
 متوسط توزيع
 )كیلومتر(

طو  خطو  فشار 
 ضعیف توزيع
 )كیلومتر(

 تعداد
ماتوراای ترانسفور

 توزيع

ظرفیت 
ماتوراای ترانسفور

  توزيع
 )مگا ولت آمپر(

1380 ............  000 000 000 000 000 000 

1385 ............  1628 130254 5046 2445 184 1465 
1390 ............  1673 131104 5096 2447 2098 105 

1395 ............  1699 147962 5138 2454 2367 118 

1396 ............  1703 149894 5142 2454 2398 120 

1397 ............  1719 150060 5173 2459 2415 120 

1398 ............  1721 150063 5173 2459 2416 145 
1399 ...........  1730 150148 5195 9/2461 2425 300 
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 )مگاوات ساعت( مقدار فروش برق بر حسب نوع مصر  -15-9

 ( شامل مصار  تجاری نیز مي باشد.1
 ( به علت عدم امهان تفهیک اطالعات مربو  به شهرستان انگوت در شهرستان  گرمي منظور شد  است2

 شركت توزيع نیروی برق استان اردبیل -مأخك
 

سا  و 
 شهرستان

روشنايي  صنعتي كشاورزی عمومي خانگي جمع
 (1)ساير معابر

1380 ............... 765356 375719 74964 30633 192707 33316 58017 

1385 ............... 1114622 507552 131065 67945 251521 73260 83279 

1390 ............... 1169687 471999 116631 221339 212187 49339 98192 

1395 ............... 1577723 655698 175921 232129 334439 54064 125472 

1396 ............... 1682134 658808 189254 268260 363861 60021 141930 

1397 ............... 1739492 680078 190513 258647 399139 64296 146819 

1398 ............... 1858005 697085 198215 295114 451591 63602 152398 

1399 ..............  2001685 742254 189992 328201 518708 68353 154177 
 98191 20344 117400 73455 106452 377480 793322 ............... اردبیل

 2383 791 2055 36288 2865 14584 58966 ........... اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000  ............ (2)انگوت

 4604 5909 2808 38211 7101 35999 94632 .......... بیله سوار

 16389 7780 20246 58039 21502 99823 223779 ......... پارس آباد

 6625 7151 7768 12581 10172 41095 85392 .............. خلخا 

 4397 1762 9994 2688 3543 11576 33960 ............. سرعین

 2149 2432 2559 3972 4908 11909 27929 .................. كوثر

 5595 5224 7914 23987 6671 35557 84948 ................ گرمي

 8197 11917 19302 39958 13689 74306 167369 ... شهر مشهین

 3780 3177 322980 31488 7182 27645 396252 ................. نمین

 1867 1866 5682 7534 5907 12280 35136 ..................... نیر
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 مقدمه

 شودد مي ارائه فصل اين در كه ساختمان آمارهای
 و مسوکديي بناهوای سوا  و ساخت آمارهای شامل
 مسووکديي بنواهوووای مدجوووددی و مسووکديي غیوو 
 ايووودا  سايوووو  آمووواری اطووووت ا  و بواشوووودمي

 و هاكوايووا  هووا پول سودها  قبیول ا  ساختموان
 .گیو ديمي بو  در را هواشبکوه

 هایپ وايووه در شوود  ثبووت اطت ووا  آوریجموو 
 ا  كشودر  هایشور داری تدسط صادر  ساختمايي

 گ فوت ق ار اي ان آمار م كز تدجه مدرد 1354سا 
 بوه و گو دآوری موككدر اطت ا   1358 سا  ا  و

 .شددمي منتش  سااليه طدر

 بخوو  سوواختمايي هووایفعالیت بووه م بوود  آمووار
 تدسوط 1343 سوا  ا   شور ی يقا  در خصدصي

 كه شددمي منتش  و آوریجم  اي ان م كزی بايك
 بناهوای هزينوه و تعداد مشخصوا  حاض  حا  در

 .گی دب مي در را مسکديي غی  و مسکديي

 و مسوکديي بناهوای بوه م بود  آمواری اطت وا 
 شووامل كشوودر روسووتايي يقووا  مسکديووووي غیوو 

 بوه  موود  مصوال  يود   ساخوت هزينوه تعووداد 
 1351 هایسوا  طوي...  و ساختمان در رفته كوار

 و گو دآوری ايو ان آمار م كز تدسط 1353 لغايوت
 سواختمايي هوایفعالیت آمار همچنین. شد منتش 
 بو ای روستايي و شر ی يقا  در خصدصي بخ 

 دريقوووووا  و1375 و1373   1372 هایسوووووا 
و  1381   1380   1379 هایسا  ب ای روستايي

 منتشو  و آوریجم  اي ان آمار م كز تدسط 1382
 .شد

  مجو ی و كننود  تریوه هایسوا مان ا    وتو  به
 اطت وا  فقط   مدمي بخ  ساختمايي هایط ح

 هایسوا  در اسوتمي ايقوت  مسکن بنیاد آماری
 و آوریجمو  ثبتوي روش بوه  سااليه طدر به اخی 

 .شددمي منتش 

 تنروا كوه مسوکن و  موین ملوي سا مان همچنین
 كشودر شر ی يقا  در  مین واگكاركنند  سا مان

 كننود  دريافوت خايدار تعداد به م بد  آمار  است
  مین مساحت و مسکديي واحد ساخت ب ای  مین

 .كندمي ارائه و ثبت سااليه را  واگكاری

 طودر به مدجدد  مسکديي واحدهای آمار گ دآوری
  مودمي س شوماری در بوار يخسوتین ب ای وسی  
  مودمي هایس شوماری در سوس  و 1335 سا 

 و 1365  1355  1345 هایسوا  مسکن و يفدس
 تفصیل به 1375 سا  آمار كه گ فت ايجام 1375
 كوول و هااستووان ها شرو ستوان ا  يك ه  بو ای
است يافته ايتشار جداگايه يشو يا  قالب در كشدر

. 

 مسوکديي  واحدهای اجار  و ف وش قیمت  تو  به
 شوور  21 بوو ای  1378 سووا  تووا 1372 سووا  ا 

 1382 لغايوت 1379 سوا  ا  و كشودر پ جمعیت
 سوا  ا  ايو ان آموار م كوز تدسوط شور  30 ب ای

 1386 ا سا  و شر  30 ب ای 1385 لغايت 1383
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 شر سوا ی و مسوکن و ار  تدسط شر  32 ب ای
 . است شد  منتش  و گ دآوری

 تعواويي هایشو كت  مینوه در آمارهايي ضمن در
 در و شوود  تریووه تعوواون و ار  تدسووط  مسووکن

 گ فتوه قو ار متقاضیان دست س در اخی  هایسا 
 .است

 :است شد  ارائه  ي  ش ح به فصل اين آمارهای

 و احودا  بو ای صادرشد  ساختمايي هایپ وايه -
 و مسووووکديي هایسوووواختمان بنووووای افووووزاي 

 .شر ی يقا  در غی مسکديي
 بخووو  سووواختمايي هوووایفعالیت مشخصوووا  -

 .خصدصي
 و احودا  روسوتايي  مسوکن احودا  و برسا ی -

 سوداي  ا  ديود  آسویب مسوکديي واحدهای تعمی 
 .طبیعي

 .كشدر شر ی يقا  در  مین واگكاری -
مسکديي واحدهای اجار  و ف وش قیمت متدسط -
. 

 .مسکن تعاويي هایش كت  مدمي مشخصا  -

 مفاهیم و تعاريف

جدا  ساخت ساختمان است كه پ وايه ساختمان: 
صتح صادر ها يا ساي  م اج  ذیا  ط ف شر داری

 شدد.مي
و  ساختموان  سا   ثابت  مسقف :ساختمان

محصودری است كوه بوه وسیلوه ديودارهای 

ا  بناهای همجدار كامًت مجزا مستقول يا مشت ک 
شد  باشد. كدچك يا بزرگ بددن يا تعداد طبقه در 

 تع يف ساختمان دخالت يدارد.

ساختمايي  ساختمان مسکديي و غی  مسکديي تدأم:
اسووت كووه بوو ای سووکديت و بوو ای ايجووام فعالیووت 
اقتصادی يا ساي  مقاصد به طدر تدأم مدرد استفاد  

 واق  شدد. 
يي است كه در  مان مکا :واحد مسکديي

س شماری يك يا چند خايدار در آن سکديت دارد. 
ای محصدر است كه منظدر ا  مکان  فضا يا محدطه

يك يا چند ورودی به معب   ام )كدچه  خیابان  
با ار  میدان و...( يا به معب  اختصاصي )راه وی 

 رد.( دامشت ک  را  پله مشت ک و ...
سواختمايي  :ساختمان تکمیل شد  )تموام شود (

است كه كوار سواختمايي آن پايوان يافتوه و قابول 
 .باشد ب داری بر  

 نی مو قطعوه مسواحت ا   بوار  :نی م مساحت
 بنا ديتجد اي جاديا آن در ساختمان كه است يملک
 .شدد
 و ایوواح سووابقه كووه اسووت ينووی م : يبووا نی موو
 بوت يمتودال سوا  5 ا   یب يول دارد یب داربر  

  يبوا نی مو م تو  و جنگل. باشد مايد  يباق كشت
 .شددييم محسد 

 سط  ا  مجمد   بار  :طبقا   ي بنای كل سط 
   طبقها   ي  مین ا م طبقا  تمامي  ي بنای
 .است و بقیه طبقا  او    طبقهطبقه  يیمهمکف
 در م حلوه   چهساختمان هزينه: ساختمان هزينه
 در م حلووه شوودد و چووهمي بینوويپی  كووه شوو و 
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 شوودد  شوواملمي گووزارشواقعي رقووم كووه تکمیوول
  مرنوودس ار و  يظووسوواختمان يقشووه هایهزينووه
و ابوزار    وسوايلساختمان   مصال ساختمان پ وايه

 معمووار  هزينووه الزحمووهكووار  مووزد كووارگ   ح 
 و فاضت    آ   روشناييم كزی ح ار  ا تاسیس
 سواختمان   در هزينه مین باشد. ار شمي و غی  

 شدد.منظدر يمي
 منظدر به كه است ييبنا: يمسکدي ساختمان
 .شدد واق  استفاد  مدرد اي شد  ساخته سکديت

 یب ا كه است يساختماي : يمسکدي  یغ ساختمان
  يسا اي یاقتصاد تیفعال ايجام یب ا و سکديت
 .شدد واق  استفاد  مدرد تدام طدر به مقاصد

هايي است  بار  ا  تمامي پ داخت گكاری:س مايه
كه ب ای ايجاد ساختمان در يك دور  معین ايجام 

شدد  حتي اگ  ساختمان در آن دور  تکمیل مي
 يشد  باشد. 

 كه است های یفعالیت تمامي: ساختمايي فعالیت
ايجاد ساختمان  مختلف ارتبا  با م احلدر 
 اسکلت   ب پاك دن  شناژبندیريزی  پيكني)پي

  و تجریزا  تاسیسا  بنا  يصب بنا  ساخت
و...(  كشي  سیم  يقاشي  روكاریكاریكاشي

 گی د  مي در وووووص
در سواختمان و جزئوي اساسي تعمی ا  همچنین

جديود   يا قسومت طبقه يك مدجدد )ساخت های
  تعمیو  و تجریوزا  يوا تعمیو  تاسیسوا  تعديض
و  گی ی  لکوووه  گوووا  و فاضوووت آ  هایلدلوووه

  و كاغوك ديوداری   تجديود يقاشويبام ايزوالسیدن

 محسود  سواختمايي و...( فعالیوت تعمی  محدطوه
 شدد.مي

 آن  يكلنگ ساختمان ا  منظدر: يكلنگ ساختمان
 بيتخ  منظدر به كه است ييهاساختمان ا  دسته
 ق ار استفاد  مدرد ديجد یبنا احدا  و بنا كامل
 .است گ فته

و تعووواريف كنیووود بوووه رجد : يقوووا  شووور ی
 "جمعیت -3فصل"مفاهیم

و مفواهیم  تعاريفكنیود بوه رجود : روستايييقا 
 "جمعیت -3فصل"

 و تعواريف كنیود بوه رجود : يوتعاوي هایتوش ك
و    جنگلوووداریكشووواور ی -5 فصووول" مفووواهیم

 ."شیت 
ش كت تعاويي تد يعي است  :مسکن تعاويي ش كت

كه در چوارچد  اساسونامه تعواويي هوای مسوکن 
جرت تامین يیا  مسکن ا ضا تشکیل و ثبوت موي 

 شدد.
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 اطت ا  د يگز

 پ وايووه فقوو   4625 يزديووك بووه  1399 سووا  در
 مت م ب  2741876  ي بنای مساحت با ساختمايي

. اسوت شود  صوادر اسوتان هوای شر داری تدسط
 های واحد به شد  صادر های پ وايه ا  مدرد 3686

 . است داشته اختصاص مسکديي

 فقوو   پ وايووه سوواختمان 3686  1399در سووا  
مت م بو   1856685  بنوایيبا مساحت   مسکديي

  .تدسط شر داری های استان صادر شد  است

تعداد واحد مسکديي تعیین شود  در پ وايوه هوای 
ساختمايي صادر شد  ب ای احدا  و افزاي  بنا در 

 واحد بدد  است.  15097كل 

ش كت تعاويي مسوکن  111  تعداد 1399در سا  
شاغل  و  433 ضد   20017فعا  در پايان سا  با 

 میلیدن ريا  وجدد داشته است. 61852س ماية 

اجووار  برووای ماهايووه در   متدسووط 1399در سووا  
ق اردادهای منقعدشد  بوین مودج  و مسوتاج  در 
بنگا  های معامت  ملکوي بوه ا ای يوك مت م بو  

 72386 ي بنای واحد مسوکديي در شور  اردبیول 
 ريا  بدد  است.

درصوود  3/94  1395ب اسوواس س شووماری سووا  
 7/4واحدهای مسکديي معمدلي دارای يك خايدار  

 2/0دارای سووه خووايدار  و  8/0دارای دو خووايدار  
درصد  5/71دارای چرار خايدار بدد  ايد. همچنین  

يحوودت تصوو ف خايدارهووای معموودلي سوواكن در 

واحدهای مسکديي معمدلي  ملکي   صه و ا یان و 
 درصد استیجاری بدد  است. 4/19
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احت  مین و  ي  بنا در يقا  شر یحسب مسب  ساختمانپ وايه های ساختمايي صادر شد  ب ای احدا   -1-10
 (ت م ب م-فق  ) 

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  اي ان. دفت  صنعت  معدن  و  ي بنايي.م كز آمار  -

 مساحت  ي  بنا مساحت  مین پ وايه شر  و سا 
1380 ...............................................................  2990 752021 812461 
1385 ...............................................................  3936 1151631 1115800 
1390 ...............................................................  2745 1366720 2293142 
1395 ...............................................................  2397 583591 1009233 
1396................................................................  2494 733463 1177174 
1397 ...............................................................  2936 873780 1386750 
1398 ...............................................................  3377 845873 1628581 
1399 ..........................................................  4625 1226972 2741876 

 11198 16708 59  .......................................................... آبي بیگلد
 0 0 0  .................................................................. آراللد

 1845922 658449 2605  ............................................................... اردبیل
 967 2512 6  ........................................................ ارديمدسي
 5886 6353 34  .......................................................... استم اباد
 13565 16211 72  ........................................................... اصتيدو 

 2045 2263 12  ................................................................... الني
 15448 16851 57  .......................................................... بیله سدار
 118533 42340 226  ......................................................... پارس آباد

 8821 7846 36  ................................................. تا   كندايگد 
 2882 5380 16  ............................................................... ثم ين

 21583 27797 66  ........................................................... جعف آباد
 107885 40826 180  .............................................................. خلخا 
 2210 3756 9  ..................................................................رضي
 188 0 0  ...................................................................  ه ا

 294703 82098 99  .............................................................. س  ین
 6622 17264 50  ..............................................................  نب ان
 3080 13007 22  .............................................................. فخ اباد
 2993 5641 24  .................................................................قصابه
 6905 9960 39  ................................................................... كلدر

 2418 2680 7  ............................................................. كدرايیم
 47069 47013 172  ................................................................ گ مي

 10724 22404 53  ................................................................ یگید
 4934 8758 26  ............................................................... اله ود
 743 3123 5  ................................................................ م ادلد

 115830 70934 424  .................................................... شر  مشکین
 3611 12763 31  ........................................................... مغان س 

 54088 39307 132  ................................................................. يمین
 11580 15190 52  ..................................................................... يی 

 8849 15360 62  .......................................................... هشتجین
 10594 14178 49  .................................................................... هی 
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 (فق  ) ساختمايي صادر شد  ب ای احدا  ساختمان ب حسب يد  استفاد  در يقا  شر یپ وايه های  -2-10

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  م كز آمار اي ان. دفت  صنعت  معدن  و  ي بنايي. -

مسکديي و  مسکديي جم  سا  و شر 
صنعتي  آمد شي و  با رگايي كارگا  تدام

 ساي  برداشتي

1380 ................................  2990 2489 250 191 0 60 
1385 ................................  3936 3225 490 172 49 0 
1390 ................................  2745 1992 542 182 17 12 
1395 ................................  2397 1830 361 180 16 10 
1396 ................................  2494 1858 370 231 29 6 
1397 ................................  2936 2205 426 278 19 8 
1398 ................................  3377 2596 521 232 18 10 
1399 ..............................  4625 3686 635 266 27 11 

 0 0 8 9 42 59  .............................. آبي بیگلد
 0 0 0 0 0 0  ...................................... آراللد

 4 14 138 334 2115 2605  ................................... اردبیل
 0 0 0 0 6 6  ............................ ارديمدسي
 0 0 2 6 26 34  .............................. استم اباد
 0 1 13 13 45 72  ............................... اصتيدو 

 0 0 1 2 9 12  ....................................... الني
 0 0 2 12 43 57  .............................. بیله سدار
 0 0 9 3 214 226  ............................. پارس آباد

 0 0 1 8 27 36  ..................... تا   كندايگد 
 0 0 0 2 14 16  ................................... ثم ين

 0 0 2 14 50 66  ............................... جعف آباد
 0 0 7 23 150 180  .................................. خلخا 
 0 0 1 3 5 9  ......................................رضي
 0 0 0 0 0 0  .......................................  ه ا

 0 2 5 13 79 99  .................................. س  ین
 0 0 4 3 43 50  ..................................  نب ان
 0 0 3 6 13 22  .................................. فخ اباد
 0 0 0 2 22 24  .....................................قصابه
 0 0 1 2 36 39  ....................................... كلدر

 0 0 0 3 4 7  ................................. كدرايیم
 1 0 12 24 135 172  .................................... گ مي

 2 0 2 5 44 53  .................................... یگید
 0 0 0 2 24 26  ................................... اله ود
 0 0 0 0 5 5  .................................... م ادلد

 3 7 30 114 270 424  ........................ شر  مشکین
 0 0 1 0 30 31  ............................... مغان س 

 0 3 4 10 115 132  ..................................... يمین
 0 0 4 10 38 52  ......................................... يی 

 1 0 7 4 50 62  .............................. هشتجین
 0 0 9 8 32 49  ........................................ هی 
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در ساختمايي مصال   مد   اسکلت و ب حسب يد  ساختمانپ وايه های ساختمايي صادر شد  ب ای احدا   -3-10
 فق  () يقا  شر ی

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  اي ان. دفت  صنعت  معدن  و  ي بنايي.م كز آمار  -       

بلدک  آج  و چد  آج  و آهن جم  و شر سا  
 سیمايي

اسکلت 
 ساي    بتدن آرمه فلزی 

1380 ..................................  2990 583 7 12 1918 461 9 
1385 ..................................  3936 835 15 95 1853 1136 2 
1390 ..................................  2745 320 2 14 1088 1321 0 
1395 ..................................  2397 110 0 2 616 1669 0 
1396 ..................................  2494 89 0 4 511 1890 0 
1397 ..................................  2936 134 0 0 469 2333 0 
1398 ..................................  3377 176 0 0 423 2778 0 
1399 ................................  4625 298 3 3 426 3895 0 

 0 57 2 0 0 0 59  ................................. آبي بیگلد
 0 0 0 0 0 0 0  ........................................ آراللد

 0 2407 197 1 0 0 2605  ...................................... اردبیل
 0 6 0 0 0 0 6  ............................... ارديمدسي
 0 9 1 0 0 24 34  .................................استم اباد
 0 18 22 2 0 30 72  .................................. اصتيدو 

 0 3 2 0 0 7 12  .......................................... الني
 0 17 5 0 2 33 57  ................................. بیله سدار
 0 198 14 0 0 14 226  ................................ پارس آباد

 0 24 1 0 0 11 36  ........................ تا   كندايگد 
 0 16 0 0 0 0 16  ...................................... ثم ين

 0 65 1 0 0 0 66  .................................. جعف آباد
 0 180 0 0 0 0 180  ..................................... خلخا 
 0 7 1 0 0 1 9  ........................................ رضي
 0 0 0 0 0 0 0  ..........................................  ه ا

 0 98 1 0 0 0 99  .................................... س  ین
 0 46 0 0 0 4 50  .....................................  نب ان
 0 2 4 0 0 16 22  ..................................... فخ اباد
 0 8 5 0 0 11 24  ....................................... قصابه
 0 35 2 0 0 2 39  ......................................... كلدر

 0 5 2 0 0 0 7  .................................... كدرايیم
 0 74 8 0 0 90 172  ....................................... گ مي
 0 23 7 0 0 23 53  ....................................... گیدی
 0 7 2 0 0 17 26  ......................................اله ود
 0 0 1 0 0 4 5  ....................................... م ادلد

 0 294 130 0 0 0 424  ........................... شر  مشکین
 0 31 0 0 0 0 31  .................................. مغان س 

 0 131 1 0 0 0 132  ........................................ يمین
 0 47 5 0 0 0 52  ............................................ يی 

 0 50 4 0 1 7 62  ................................. هشتجین
 0 37 8 0 0 4 49  ........................................... هی 
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 )فق  (  ر یش يقا در طبقا   سب تعدادحب  ساختمانشد  ب ای احدا    وايه های ساختمايي صادرپ -4-10

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  معدن  و  ي بنايي.م كز آمار اي ان. دفت  صنعت   -       

پنج طبقه و  چرار طبقه سه طبقه دو طبقه يك طبقه جم  سا  و شر 
 بیشت 

1380 ....................................  2990 1254 932 804 0 0 

1385 ....................................  3936 1642 1286 1008 0 0 
1390 ....................................  2745 608 503 512 428 694 
1395 ....................................  2397 532 559 474 243 589 

1396 ....................................  2494 531 598 444 250 671 
1397 ....................................  2936 711 683 519 227 796 
1398 ....................................  3377 837 801 575 244 920 
1399 .................................. 4625 862 1011 847 355 1550 

 1 0 5 25 28 59  .................................. آبي بیگلد
 0 0 0 0 0 0  .......................................... آراللد

 1396 215 421 365 208 2605  ....................................... اردبیل
 0 0 0 3 3 6  ................................. ارديمدسي
 1 0 2 10 21 34  .................................. استم اباد
 0 0 8 29 35 72  ................................... اصتيدو 

 0 1 2 6 3 12  ........................................... الني
 0 1 2 17 37 57  .................................. بیله سدار
 4 9 74 108 31 226  ................................. پارس آباد

 0 1 3 17 15 36  ......................... تا   كندايگد 
 0 0 4 5 7 16  ....................................... ثم ين

 0 0 7 21 38 66  ................................... جعف آباد
 61 35 27 32 25 180  ...................................... خلخا 
 0 0 2 4 3 9  .......................................... رضي
 0 0 0 0 0 0  ...........................................  ه ا

 62 17 12 7 1 99  ...................................... س  ین
 0 1 11 7 31 50  ....................................... نب ان
 0 0 0 8 14 22  ...................................... فخ اباد
 0 0 1 6 17 24  ......................................... قصابه
 0 1 11 17 10 39  ........................................... كلدر

 0 1 1 5 0 7  ..................................... كدرايیم
 5 14 22 42 89 172  .........................................گ مي
 2 1 9 11 30 53  ........................................ گیدی
 1 0 2 5 18 26  ....................................... اله ود
 0 0 0 1 4 5  ........................................ م ادلد

 5 35 151 161 72 424  ............................ شر  مشکین
 0 0 0 2 29 31  ................................... مغان س 

 11 16 46 40 19 132  ......................................... يمین
 0 1 11 18 22 52  ..............................................يی 

 1 3 5 20 33 62  .................................. هشتجین
 0 3 8 19 19 49  ............................................ هی 
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در يقا   مساحت  مین و وضعیت قبلي آنب حسب  ساختمانپ وايه های ساختمايي صادر شد  ب ای احدا   -5-10
  (مت م ب  -)فق        شر ی

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  م كز آمار اي ان. دفت  صنعت  معدن  و  ي بنايي. -       

 سا  و شر 
 ساختمان تخ يبي باغ يا مزر ه  مین باي  جم 

 مساحت پ وايه  مساحت پ وايه  مساحت پ وايه مساحت پ وايه
1380 .......................  2990 752021 2816 688458 15 27710 159 35853 
1385 .......................  3936 1151631 3577 1072693 19 5839 340 73099 
1390 .......................  2745 787211 2025 629740 5 2430 715 155041 
1395 .......................  2397 583591 1923 455609 2 517 472 127465 
1396 .......................  2494 733463 2098 631309 4 2769 392 99385 
1397 .......................  2936 873780 2584 673182 7 119482 345 81116 
1398 .......................  3377 845873 2951 729543 6 9143 420 107187 
1399 .....................  4625 1226972 3678 996987 10 24144 937 205841 

 2438 6 0 0 14270 53 16708 59  .................. آبي بیگلد
 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... آراللد

 179215 843 1089 2 478145 1760 658449 2605  ....................... اردبیل
 0 0 0 0 2512 6 2512 6  ................ ارديمدسي
 290 2 0 0 6063 32 6353 34  .................. استم اباد
 4186 10 233 1 11792 61 16211 72  ................... اصتيدو 

 414 2 0 0 1849 10 2263 12  ........................... الني
 102 1 0 0 16749 56 16851 57  .................. بیله سدار
 0 0 0 0 42340 226 42340 226  ................. پارس آباد

 492 2 0 0 7354 34 7846 36  ......... تا   كندايگد 
 0 0 0 0 5380 16 5380 16  ....................... ثم ين

 0 0 0 0 27797 66 27797 66  ................... جعف آباد
 766 3 433 1 39627 176 40826 180  ...................... خلخا 
 0 0 0 0 3756 9 3756 9  ......................... رضي
 0 0 0 0 0 0 0 0  ...........................  ه ا

 0 0 0 0 82098 99 82098 99  ......................س  ین
 0 0 0 0 17264 50 17264 50  ......................  نب ان
 252 2 1894 2 10861 18 13007 22  ...................... فخ اباد
 170 1 0 0 5471 23 5641 24  ........................ قصابه
 6117 19 128 1 3715 19 9960 39  ........................... كلدر

 565 2 0 0 2115 5 2680 7  ..................... كدرايیم
 5850 25 12500 1 28663 146 47013 172  ........................ گ مي
 1081 3 7867 2 13456 48 22404 53  ........................ گیدی
 2583 11 0 0 6175 15 8758 26  ....................... اله ود
 0 0 0 0 3123 5 3123 5  ........................ م ادلد

 566 2 0 0 70368 422 70934 424  ............ شر  مشکین
 404 1 0 0 12359 30 12763 31  ................... مغان س 

 293 1 0 0 39014 131 39307 132  ......................... يمین
 57 1 0 0 15133 51 15190 52  ............................. يی 

 0 0 0 0 15360 62 15360 62  .................. هشتجین
 0 0 0 0 14178 49 14178 49  ............................ هی 
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مساحت  مسکديي  پ وايه های ساختمايي صادر شد  ب ای احدا  ساختمان مسکديي ب حسب تعداد واحد -6-10
 مت م ب (-)فق   قا  شر یي در  مین  و مساحت  ي بنا

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  م كز آمار اي ان. دفت  صنعت  معدن  و  ي بنايي. -       

 سا  و شر 

مساحت  واحد مسکدييتعداد پ وايه ب حسب تعداد 
  مین

مساحت 
 و پنج واحد چرار واحد سه واحد دو واحد واحد يك جم   ي بنا

 بی  ت 
1380 ..........................  2489 1410 645 285 7 42 284810 419720 
1385 ..........................  3225 1845 960 289 63 68 0 0 
1390 ..........................  2361 752 583 330 453 243 768120 1660800 
1395 ..........................  1830 621 514 171 245 279 435567 793170 
1396 ..........................  1858 696 492 137 217 316 444457 809363 
1397 ..........................  2205 848 580 125 235 417 501414 933080 
1398 ..........................  2596 1100 600 141 281 474 579365 1139533 
1399 .........................  3686 1219 868 240 513 846 856263 1856685 

 7880 12850 0 0 2 14 26 42  ....................... آبي بیگلد
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... آراللد

 1317228 455320 786 450 140 352 387 2115  ............................ اردبیل
 967 2512 0 0 0 2 4 6  ...................... ارديمدسي
 3761 5230 0 0 1 5 20 26  ....................... استم اباد
 8246 12350 0 0 1 22 22 45  ......................... اصتيدو 

 1401 1830 0 0 0 6 3 9  .................................الني
 11652 12662 0 1 5 15 22 43  ........................ بیله سدار
 69895 41283 1 2 10 128 73 214  .......................پارس آباد

 4081 6218 0 0 0 5 22 27  ...............تا   كندايگد 
 2292 4038 0 0 0 5 9 14  ............................. ثم ين

 7774 14738 0 0 0 12 38 50  ........................ جعف آباد
 86320 34985 5 43 33 21 48 150  ............................ خلخا 
 947 2805 0 0 0 1 4 5  ............................... رضي
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. ه ا

 145792 38186 42 4 16 8 9 79  ........................... س  ین
 5722 15348 0 0 0 2 41 43  ............................  نب ان
 1424 8713 0 0 0 1 12 13  ........................... فخ اباد
 2707 5300 0 0 0 5 17 22  .............................. قصابه
 6128 6729 0 0 0 13 23 36  ................................ كلدر

 935 1028 0 0 0 1 3 4  ...........................كدرايیم
 27351 27259 1 2 8 26 98 135  .............................. گ مي
 7696 13273 1 0 1 3 39 44  .............................. گیدی
 3233 8143 0 0 0 3 21 24  ............................ اله ود
 743 3123 0 0 0 1 4 5  ............................. م ادلد

 67273 46519 0 1 9 138 122 270  ................. شر  مشکین
 3569 12721 0 0 0 0 30 30  .........................مغان س 

 42004 28168 10 9 9 56 31 115  ............................... يمین
 7274 11223 0 0 1 5 32 38  ................................... يی 

 7701 13764 0 1 4 12 33 50  ........................هشتجین
 4689 9945 0 0 0 6 26 32  ................................. هی 
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مصال   مد   اسکلت و پ وايه های ساختمايي صادر شد  ب ای احدا  ساختمان مسکديي ب حسب يد  -7-10
 )فق  ( يقا  شر ی درساختمايي 

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  م كز آمار اي ان. دفت  صنعت  معدن  و  ي بنايي. -       

آج  و  آج  و آهن جم   سا  و شر 
 چد 

بلدک 
 سیمايي

اسکلت 
 ساي  آرمه بتدن فلزی

1380 ...................................... 2489 550 6 11 1499 414 9 

1385 ...................................... 3225 780 15 92 1328 1008 2 
1390 ...................................... 2361 319 2 14 875 1151 0 
1395 ...................................... 1830 106 0 2 369 1353 0 
1396....................................... 1858 87 0 4 271 1496 0 
1397 ...................................... 2205 127 0 0 238 1840 0 
1398 ...................................... 2596 175 0 0 238 2183 0 
1399 ...................................  3686 286 3 3 205 3189 0 

 0 42 0 0 0 0 42 ................................. آبي بیگلد
 0 0 0 0 0 0 0 ......................................... آراللد

 0 2011 103 1 0 0 2115 ...................................... اردبیل
 0 6 0 0 0 0 6 ............................... ارديمدسي
 0 5 0 0 0 21 26 ................................. استم اباد
 0 8 6 2 0 29 45 .................................. اصتيدو 

 0 2 0 0 0 7 9 .......................................... الني
 0 9 3 0 2 29 43 ................................. بیله سدار
 0 191 9 0 0 14 214 ................................ پارس آباد

 0 16 0 0 0 11 27 ........................ كندايگد تا   
 0 14 0 0 0 0 14 ...................................... ثم ين

 0 50 0 0 0 0 50 .................................. جعف آباد
 0 150 0 0 0 0 150 ..................................... خلخا 
 0 4 0 0 0 1 5 .........................................رضي
 0 0 0 0 0 0 0 ..........................................  ه ا

 0 79 0 0 0 0 79 ..................................... س  ین
 0 39 0 0 0 4 43 .....................................  نب ان
 0 1 0 0 0 12 13 ..................................... فخ اباد
 0 8 3 0 0 11 22 ........................................قصابه
 0 33 1 0 0 2 36 .......................................... كلدر

 0 2 2 0 0 0 4 .................................... كدرايیم
 0 43 2 0 0 90 135 ....................................... گ مي
 0 17 4 0 0 23 44 ....................................... گیدی
 0 5 2 0 0 17 24 ...................................... اله ود
 0 0 1 0 0 4 5 ....................................... م ادلد

 0 203 67 0 0 0 270 ........................... شر  مشکین
 0 30 0 0 0 0 30 .................................. مغان س 

 0 115 0 0 0 0 115 ........................................ يمین
 0 37 1 0 0 0 38 ............................................ يی 

 0 42 0 0 1 7 50 ................................. هشتجین
 0 27 1 0 0 4 32 ........................................... هی 
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در  متقاضي بخ  و پ وايه يد  ب حسب ساختمايي صادر شد  های پ وايه در شد  تعیین مسکديي واحد تعداد -8-10
  يقا  شر ی

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  م كز آمار اي ان. دفت  صنعت  معدن  و  ي بنايي. -         

 سا  و شر 
احدا  و 

 بناافزاي  
 افزاي  بنا بنااحدا  

 دولتي تعاويي خصدصي جم  دولتي تعاويي خصدصي جم 
1380 ................................ 5460 5265 4447 786 32 195 195 0 0 
1385 ................................ 4200 3936 3892 9 35 264 261 0 3 
1390 ................................ 9443 9236 7356 1872 8 207 207 0 0 
1395 ................................ 6390 5949 5941 6 2 441 439 0 2 
1396 ................................. 6798 6435 6364 47 24 363 363 0 0 
1397 ................................ 7544 7232 7196 7 29 312 309 0 3 
1398 ................................ 9499 9116 9111 5 0 383 383 0 0 
1399 .............................. 15097 14472 14314 0 158 625 624 0 1 

 0 0 0 0 0 0 73 73 73  .............................. آبي بیگلد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................................... آراللد

 0 0 66 66 158 0 10170 10328 10394  ................................... اردبیل
 0 0 0 0 0 0 8 8 8  ............................. ارديمدسي
 0 0 3 3 0 0 41 41 44  .............................. استم اباد
 0 0 0 0 0 0 88 88 88  ................................ اصتيدو 

 0 0 0 0 0 0 19 19 19  ....................................... الني
 0 0 0 0 0 0 99 99 99  ............................... بیله سدار
 0 0 279 279 0 0 497 497 776  ............................. پارس آباد

 0 0 14 14 0 0 46 46 60  ..................... تا   كندايگد 
 0 0 0 0 0 0 21 21 21  .................................... ثم ين

 0 0 59 59 0 0 82 82 141  ............................... جعف آباد
 0 0 2 2 0 0 538 538 540  ................................... خلخا 
 0 0 0 0 0 0 9 9 9  ...................................... رضي
 1 0 0 1 0 0 0 0 1  .......................................  ه ا

 0 0 157 157 0 0 952 952 1109  .................................. س  ین
 0 0 0 0 0 0 50 50 50  ...................................  نب ان
 0 0 1 1 0 0 20 20 21  .................................. فخ اباد
 0 0 0 0 0 0 30 30 30  ..................................... قصابه
 0 0 0 0 0 0 52 52 52  ....................................... كلدر

 0 0 0 0 0 0 10 10 10  ................................. كدرايیم
 0 0 33 33 0 0 237 237 270  ..................................... گ مي
 0 0 1 1 0 0 62 62 63  ..................................... گیدی
 0 0 1 1 0 0 31 31 32  ................................... اله ود
 0 0 0 0 0 0 6 6 6  .................................... م ادلد

 0 0 3 3 0 0 638 638 641  ........................ شر  مشکین
 0 0 0 0 0 0 31 31 31  ............................... مغان س 

 0 0 1 1 0 0 301 301 302  ...................................... يمین
 0 0 0 0 0 0 65 65 65  .......................................... يی 

 0 0 1 1 0 0 88 88 89  .............................. هشتجین
 0 0 3 3 0 0 50 50 53  ........................................ هی 
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   يقا  شر ی مشخصا  ساختمان های ش و  شد  تدسط بخ  خصدصي در -9-10

 ش ح

تعداد 
ساختمان 
 )دستگا (

مساحت 
  مین 
)هزار 

 مت م ب (

سط  
 ي بنای 

طبقه همکف 
)هزار 

 مت م ب (

سط  كل 
 ي بنای 
 طبقا 

)هزار  
 مت م ب (

ار ش  مین 
 )میلیدن ريا (

هزينه ساختمان 
 )میلیدن ريا (

       جم 

1380 .............................  2339 450 232 421 96104 226242 

1385 .............................  2253 589 270 530 411294 799717 
1390 .............................  2357 534 298 1208 1588500 3161598 

1395 .............................  1587 387 198 749 3368480 4478545 

1396 .............................  1960 416 260 1094 4183508 8684455 

1397 .............................  1341 351 218 856 9800228 8501452 

1398 .............................  4003 888 513 1845 21913178 30900657 
1399 ...........................  3626 877 508 2151 48424270 68308305 

       ساختمان مسکديي

1380 .............................  2198 428 217 387 85765 205502 

1385 .............................  1854 326 176 366 289842 485268 
1390 .............................  2218 482 268 1118 1460288 2931163 

1395 .............................  1323 223 142 587 1872587 3565089 

1396 .............................  1724 311 203 854 2786158 6297028 

1397 .............................  993 188 116 527 3583105 4714531 

1398 .............................  2943 553 332 1104 11379744 18089140 
1399 ...........................  2774 547 335 1440 25319569 43482517 

       ساختمان غی  مسکديي

1380 .............................  12 3 2 6 2054 4475 

1385 .............................  189 236 76 102 76420 229324 
1390 .............................  42 30 16 32 22666 82685 

1395 .............................  54 125 26 56 766891 443111 

1396 .............................  113 68 35 58 413597 406327 

1397 .............................  188 125 76 171 4552848 2089325 

1398 .............................  277 157 63 109 3040327 2035770 
1399 ...........................  439 118 73 582 16251772 20880638 

 غی مسکديي تدامساختمان مسکديي و 
      

1380 .............................  129 19 13 28 8285 16265 

1385 .............................  210 27 18 62 45032 85125 
1390 .............................  97 22 14 58 105546 147750 

1395 .............................  210 39 30 106 729002 470345 

1396 .............................  123 37 22 182 983753 1981100 

1397 .............................  160 38 26 158 1664275 1697597 

1398 .............................  783 177 118 632 7493107 10775747 
1399 ...........................  412 212 99 128 6852928 3945150 
  .اي ان بايك م كزی جمردری استمي -مأخك
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 مشخصا  ساختمان های تکمیل شد  تدسط بخ  خصدصي در يقا  شر ی -10-10

 ش ح

تعداد 
ساختمان 
 )دستگا (

مساحت 
 مین 
)هزار 

 مت م ب (

سط   ي بنای 
طبقه همکف 

)هزار 
 مت م ب (

سط  كل 
 ي بنای طبقا  
 )هزار مت م ب (

 ار ش  مین
 )میلیدن ريا ( 

هزينه ساختمان 
 )میلیدن ريا (

       جم 

1380 .............................  2339 450 232 421 96104 226242 

1385 .............................  1827 392 191 474 583865 656451 

1390 .............................  2357 534 298 1208 1588500 3161598 

1395 .............................  1976 414 241 1082 4503100 5844499 

1396 .............................  1797 428 230 968 5260640 6487398 

1397 .............................  1356 339 195 898 6623326 6831211 

1398 .............................  3295 718 440 1495 20811785 17619076 
1399 ...........................  2655 735 386 1512 46487534 28322683 

       ساختمان مسکديي

1380 .............................  2198 428 217 387 85765 205502 

1385 .............................  1421 273 133 308 337363 395795 

1390 .............................  2218 482 268 1118 1460288 2931163 

1395 .............................  1681 303 189 924 3429548 4860509 

1396 .............................  1368 245 153 667 2427681 4100537 

1397 .............................  1203 230 140 736 4721174 5462497 

1398 .............................  2626 476 295 991 9458255 11370136 
1399 ...........................  2004 461 256 1013 21038326 18372379 

       ساختمان غی  مسکديي

1380 .............................  12 3 2 6 2054 4475 

1385 .............................  84 62 23 34 32594 61860 

1390 .............................  42 30 16 32 22666 82685 

1395 .............................  149 80 33 55 509510 390563 

1396 .............................  167 127 43 84 1138096 757556 

1397 .............................  67 89 42 80 1068588 691953 

1398 .............................  247 160 86 185 7747488 2799036 
1399 ...........................  427 91 58 352 11148654 6736520 

 غی مسکديي تدامساختمان مسکديي و 
      

1380 .............................  129 19 13 28 8285 16265 

1385 .............................  322 57 35 132 213908 198796 

1390 .............................  97 22 14 58 105546 147750 

1395 .............................  146 31 19 103 564042 593427 

1396 .............................  262 56 34 217 1694863 1629305 

1397 .............................  85 20 13 82 833564 676762 

1398 .............................  422 83 59 319 3606042 3449904 
1399 ...........................  224 183 72 147 14300554 3213784 

 بايك م كزی جمردری استمي اي ان. -خكما
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 ر يقا  شر یهای ش و  شد   يیمه تمام و تکمیل شد  د س مايه گكاری بخ  خصدصي ب حسب ساختمان -11-10
 )میلیدن ريا ( 

 ساختمان های  جم  سا 
 ش و  شد 

 ساختمان های 
 يیمه تمام

 ساختمان های 
 تکمیل شد 

1380 ..........................  16172398 4548063 8683567 2940768 

1385 ..........................  12800200 4631032 5452784 2716384 

1390 ..........................  4714000 2357000 1111000 1246000 

1395 ..........................  18969026 1485093 4234003 13249930 

1396 ..........................  8045317 2232509 4328149 1484659 

1397 ..........................  9934920 2129650 5491533 2313737 

1398 ..........................  24695597 7285387 12605308 4804901 

1399 .........................  55272779 15971890 29597258 9703632 
 بايك م كزی جمردری استمي اي ان. -مأخك

 

 

م ب  ساختمان واحدهای مسکديي تکمیل شد  تدسط ط   ي  بنا و متدسط هزينه يك مت تعداد  متدسط س -12-10
 هزار ريا (-)مت م ب  بخ  خصدصي در يقا  شر ی

هزينه يك مت  م ب  متدسط  متدسط سط   ي  بنا تعداد سا 
 ساختمان مسکديي

1380 ........................  1330 111 740 

1385 ........................  1639 473 2904 
1390 ..........................  974 417 2534 

1395 ........................  6986 445 6074 

1396 ........................  5660 488 6142 

1397 ........................  4768 612 7422 

1398 ........................  8879 378 11469 
1399 ......................  8469 505 18144 
  بايك م كزی جمردری استمي اي ان. -مأخك
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 )میلیدن ريا ( استان اردبیل های احدا  شد  تدسط ادار  كل را  و شر سا ی تعداد و هزينه ايدا  ساختمان -13-10
 

 سا 

 ساختمايرای دولتي (1)واحدهای مسکديي
 هزينه تعداد هزينه تعداد

1380 ..........................  367 25252 4 1124 

1385 ..........................  6084 2962626 42 40519 

1390 ..........................  5900 2950000 40 39957 

1395 ..........................  1180 708000 16 105529 

1396 ..........................  500 325000 15 111350 

1397 ..........................  817 490200 18 114000 

1398 ..........................  192 192000 20 88000 

1399 ........................  336 336000 21 130000 

 

 سا 

  م ان شر ی )پ وژ ( م اكز آمد شي  م اكز درمايي

 هزينه تعداد هزينه تعداد هزينه تعداد

1380 ..........................  2 8236 10 6673 7 1245 

1385 ..........................  5 20542 34 21909 17 3243 

1390 ..........................  4 16424 29 18572 13 2620 

1395 ..........................  4 566417 15 125918 7 2151 

1396 ..........................  3 417000 13 179300 7 4850 

1397 ..........................  3 55500 0 0 5 3200 

1398 ..........................  2 120000 0 0 5 2400 

1399 ........................  1 100000 0 0 6 3200 

 (تعداد واحدهای مسکديي ب  مبنای تعداد واحدهای مسکن مر  و مسکن ملي كه تحديل متقاضیان گ ديد  اراپه شد  است . 1

 .استان اردبیلادار  كل را  و شر سا ی  -مأخك
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 )مت م ب ( شر سا ی استان ب حسب يد  استفاد و  ادار  كل را های واگكار شد  تدسط   مین -14-10

  .ادار  كل را  و شر سا ی استان اردبیل -مأخك

 شر ستان سا  و

 غی  مسکديي احدا  واحد احدا  واحد مسکديي

  مین مساحت تعداد قطعه  مین  مین مساحت تعداد قطعه  مین

1380 ........................  464 98516 24 84360 

1385 ........................  239 57506 53 80840 

1390 ........................  7 8248 41 38660 

1395 ........................  117 34004 15 20491 

1396 ........................  113 19452 21 111429 

1397 ........................  199 38437 41 347581 

1398 ........................  288 107618 29 49677 

1399 ......................  64 16186 29 83513 

 78679 26 10993 37  ...................... اردبیل 

 1834 2 0 0  .................... اصتيدو 

 0 0 0 0  ......................... ايگد 

 0 0 299 1  ................... بیله سدار

 0 0 3805 21  .................. پارس آباد

 0 0 474 3  ....................... خلخا 

 0 0 0 0  ...................... س  ین

 0 0 0 0  ............................كدث 

 0 0 0 0  ......................... گ مي

 0 0 615 2  ............. شر  مشکین

 3000 1 0 0  .......................... يمین

 0 0 0 0  .............................. يی 
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  اسفندهای تعاويي مسکن فعا  در پايان  مشخصا   مدمي ش كت -15-10

 س مايه شاغتن ا ضا تعداد سا 
 (ا ير دنیلیم)

1380 ............................  320 40399 920 73618 

1385 ............................  411 53320 1523 696779 

1390 ............................  251 33120 1063 659970 
1395 ............................  108 55406 431 66916 

1396 ............................  113 21824 389 61016 

1397 ............................  109 19735 393 59020 

1398 ............................  110 19787 398 59332 
1399 ..........................  111 20017 433 61852 
 .استان اردبیل   كار و رفا  اجتما يادار  كل تعاون -مأخك

 
  ي بنای واحدهای مسکديي معامله شد  در متدسط قیمت يك مت م ب   مین ساختمايرای مسکديي كلنگي و -16-10

 )هزارريا ( اردبیل های معامت  ملکي در شر  بنگا 

 سا 
 متدسط قیمت يك مت م ب   مین 

 های مسکديي كلنگي ساختمان
  ي بنای متدسط قیمت يك مت م ب  
 واحدهای مسکديي

1380 ............................  452 750 

1385 ............................  1195 2948 

1390 ............................  2374 5335 

1395 ............................  3804 9096 

1396 ............................  4222 9914 

1397 ............................  5616 12079 

1398 ............................  8518 20172 
1399 ..........................  15150 42214 
 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
  دفت  صنعت  معدن و  ي بنايي. م كز آمار اي ان. -       
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متدسط اجار  برای ماهايه در ق اردادهای منعقد شد  بین مدج  و مستاج  در بنگا  های معامت  ملکي به  -17-10
 )ريا (  ا ای يك مت  م ب   ي  بنای واحد مسکديي در شر  اردبیل

 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
 م كز آمار اي ان. دفت  صنعت  معدن و  ي بنايي. -       

 

 

 اجار  برا سا 

1380 .....................................................................................................  5590 

1385 .....................................................................................................  10881 

1390 .....................................................................................................  18174 

1395 .....................................................................................................  31618 

1396 .....................................................................................................  34766 

1397 .....................................................................................................  41055 

1398 .....................................................................................................  49459 

1399 ...............................................................................................  72386 
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 واحدهای مسکديي معمدلي ب حسب تعداد خايدار معمدلي ساكن -18-10

خايدار و  4 خايدار 3 خايدار 2 خايدار 1 جم  ش ح
 اظرار يشد  ت بی 

 1897 574 3057 15594 166139 187261  ............. 1375آبان 

 0 785 3399 17851 231877 253912  ......... (1)1385آبان 

 252 491 2654 14013 300508 317918  ............. 1390آبان 

 0 587 2616 16454 326980 346637  ............ 1395آبان 

 0 145 1126 8852 231742 241865  ............ يقا  شر ی

 0 442 1490 7602 95238 104772  ........ يقا  روستايي

 باشد. شامل خايدارهای گ وهي و معمدلي ساكن در واحدهای مسکديي معمدلي مي 1385اطت ا  سا   (1
 .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك

 .. دفت  جمعیت  يی وی كار و س شماریم كز آمار اي ان -        
 

 در واحدهای مسکديي معمدلي ب حسب يحدت تص ف محل سکديت (1)خايدارهای معمدلي ساكن -19-10

 جم  ش ح
ملکي 

  صه و 
 ا یان

ملکي 
 ا یان

استیجار
 ی

در ب اب  
 خدمت

 ساي  رايگان
اظراريشد

  

 3718 813 12357 2203 17186 2555 173540 212372  ............. 1375آبان 

 2446 1549 17024 3095 41555 5201 209971 280841  ......... (2)1385آبان 

 1251 3454 30309 2792 56287 9396 233791 337280  ............. 1390آبان 

 839 32979 - - 71828 - 265039 370685  ............ 1395آبان 

 268 25269 - - 66273 - 161615 253425  ............ يقا  شر ی

 571 7710 - - 5555 - 103424 117260  ........ يقا  روستايي

 باشد.شامل خايدارهای گ وهي و معمدلي ساكن در واحدهای مسکديي معمدلي مي 1395و  1390  1385 هایاطت ا  سا ( 1
 باشد. ورد ميآبه صدر  ب  1385طت ا  سا  ا( 2

        .)ر.م(.اي ان آمار م كز -ماخك
 .. دفت  جمعیت  يی وی كار و س شماریم كز آمار اي ان-      
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مصال   مد  به كار رفته در ساختمان در يقا  شر ی و واحدهای مسکديي معمدلي ب حسب يد  اسکلت و -20-10
 روستايي

اسکلت  جم  كل ش ح
 بتدن آرمه فلزی

 ساي 

 جم 
آج  و آهن 
يا سنگ و 

 آهن

آج  و چد  
يا سنگ و 

 چد 

بلدک 
 سیمايي 

)با ه  يد  
 سقف(

               (1)1385آبان 

 12704 33931 84369 166535 26354 59583 253912  ........... استانكل 

 5138 15398 57351 82173 15424 55682 154165  ........ يقا  شر ی

 7566 18533 27018 84362 10930 3901 99747  .... يقا  روستايي

               1390آبان 

 15636 24475 99439 173590 64782 78402 317918  ........... استانكل 

 6576 11901 72339 98822 32952 74248 206823  ........ يقا  شر ی

 9060 12574 27100 74768 31830 4154 111095  .... روستايييقا  

               1395آبان 

 13278 16746 83569 142097 98144 105655 346637  ........... استانكل 

 4980 8281 60206 83538 61921 96081 241865  ........ يقا  شر ی

 8298 8465 23363 58559 36223 9574 104772  .... يقا  روستايي
 

 

 ش ح
 ساي 

تمام آج  يا  اظرار يشد 
خشت و  تمام چد  سنگ و آج 

 چد 
خشت و 

 اظرار يشد  ساي  گل

               (1)1385آبان 

 1440 0 469 4970 27938 296 1858  .......... استانكل 

 886 0 81 256 3307 203 439  ....... يقا  شر ی

 554 0 388 4714 24631 93 1419  ... يقا  روستايي

               1390آبان 

 1144 1666 495 8333 16261 866 6419  .......... استانكل 

 801 1197 118 1003 1987 558 3143  ....... يقا  شر ی

 343 469 377 7330 14274 308 3276  ... يقا  روستايي

               1395آبان 

 741 0 2238 5502 9983 517 10264  .......... استانكل 

 325 0 1758 922 1412 151 5828  ....... يقا  شر ی

 416 0 480 4580 8571 366 4436  ... روستايييقا  

 باشد. ورد ميآبه صدر  ب  1385اطت ا  سا   (1
 .)ر.م(.اي ان آمار م كز - مأخك
 كار و س شماری.. دفت  جمعیت  يی وی م كز آمار اي ان-       
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 مقدمه

 بازرگهانی» فعالیه  سهه شامل فصل اين آمارهای
 و رسههتاران» و ،«خههار ی بازرگههانی» ،«داخلههی
 .باشدمی «هتلداری

 مفاهیم و تعاريف

عبارت اس  از فروش، معامله تهاتری و يا : صادرات
اهدای كاال و خدمات يك كشار به كشارهای ديگر، 
 پس از انجام تشريفات گمركی و رعاي  ساير مقررات.

منظار  زير،  زو آمار صادرات نامبرده صادرات     
 اند:نشده
 ماق . صادرات -الف
 كاباتاژ. -ب
 هاايی. و قلیه  زمینین وسايل و روغن ساخ  -ج
 .قانان 32 ماده مسافر ماضاع همراه كاالهای -د

ضمناً صادرات ماارد زير در صادرات غیر نفتی منظار 
گردند و تاسط شرك  ملی نف  و شرك  ملی نمی

 باشد:گاز ايران صادر و تابع مقررات خاص خاد می
 نف  خام  -الف
 گاز طبیعی  -ب
 نف  كاره  -ج
 سفیدنف   -د

  نف  گاز )گازويیل( -هه 
 میعانات گازی -و

 ، برمبنای1374 سال كاالها تا آماری بندیطبقه     
 گمركیتعرفه در دول مندرج ها و تعاريفرديف

 باشد كهمی 1350 خردادماه امسی مصاب بروكسل
 ، تقسیماتیو واردات صادرات عمامی مقررات طبق
، 1375 . از سالاس  آمده عمل به در آن فرعی
 هماهنگ نظام  ديد كه المللیبین بندیطبقه

 شاد،  ايگزينمی كاال نامیده و كدگذاری تاصیف

 يك و بیس  شامل اس  كه شده قبلی بندیطبقه
 باشد:زير می شرح به قسم 
 .حیاانی محصاالت و زنده حیاانات -اول قسم 
 .نباتی محصاالت -دوم قسم 
 و نباتی يا حیاانیهایروغن ها وچربی -سام قسم 

های ها، چربیآن تفكیك از حاصلهایوردهافر
 .يا نباتیحیاانی  های، مامآماده خاراكی
ها، ، ناشابهغذايی صنايع محصاالت -چهارم قسم 
 تنباكا و بدل و ها، تاتانو سركه الكلی هایآبگانه

 .هاساخته آن
 .معدنی محصاالت -پنجم قسم 
 صنايع يا شیمیايی صنايع محصاالت - ششمقسم 
 .آن به وابسته
از  شده ساخته اشیای و پالستیكی مااد -هفتم قسم 

 .از كائاچا شده ساخته مااد، كائاچا و اشیای اين
 و اشیای نرم هایپاس ، ، چرمپاس  -هشتم قسم  

 و برگ زين مااد، مصناعات از اين شده ههساخت
 هایو ظرف دستی هایفهر، كیهسف اازمه، لازیهس

 . از روده شده ساخته همانند، اشیای
، چابی و اشیای چاب ، زغالچاب -نهم قسم 
 ، مصناعاتایپنبهچاب  و اشیای پنبهچهاب

  .و سبدبافی حصیربافی
، سلالزی يا ساير مااد الیاف خمیرچاب -دهم قسم 
 كاغذ و مقهاا و اشیهای يا مقاا، ريزكاغذو خرده آخال

 . هااز آن شده ساختهه
 از اين و مصناعات  یامااد نس - يازدهم قسم 
 .مااد
، آفتابی و چتربارانی ،، كالهكفش -دوازدهم قسم  

 و تعلیمی تازيانه و شالق شا،صندلی ایعصا و عص
از پر، گل شده ساخته اشیای و آماده پر ،آن ا زای
 . انسان ، اشیا از مایمصناعی های
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، از ، از گچاز سنگ مصناعات -سیزدهم قسم 
 همانند، نساز، از میكا و مااد ، از پنبهسیمان

 . از شیشه مصناعات و شیشه ،سرامیك محصاالت
سنگ ،پرورده يا مرواريد طبیعی -چهاردهم قسم 
 گرانبها، فلزات نیمه هایگرانبها و همانند، سنگ های

گرانبها و  از فلزات يا رويه روكش دارای گرانبها، فلزات
 .، سكهبدلی مااد، زيارآالت از اين شده ساخته اشیای

. هاآن و مصناعات معمالی فلزات -پانزدهم قسم  
، مكانیكی و وسايل آالتماشین -شانزدهم قسم 
ضبط و  هایآن، دستگاه و ا زا و قطعاتبهرقی  ادوات
و  صهات ضبهط و پهخش ههای، دستگاهصهات پخش

دستگاه اين و متفرعات ، ا زا، قطعاتتصاير تلايزيان
  .ها
و  ، آبهی، هاايیزمینیهوسايل نقلی -هفدهم قسم  

  .آن مرباط به تجهیزات
و  اپتیك هایو دستگاه آالت -هیجدهم قسم 
 و دق  و آزمايش و سنجش و سینماتاگرافی عكاسی
 ، اشیایو  راحی طبی هایو دستگاه ، آالتسنجی
و  و ا زا و قطعات ماسیقی ، آالتسازیساع  صنع 

 . آن متفرعات
آن و ا زا و قطعات و مهمات اسلحه -نازدهم قسم  
 قسم  گاناگان كاالها و مصناعات -بیستم قسم  ها

 و كلكسیان ، اشیایهنری اشیای -يكم و بیس 
 .عتیقه
عبارت اس  از خريد، معامله تهاتری و يا : واردات

اهدای كاال و خدمات يك كشار از كشارهای ديگر، 
 انجام تشريفات گمركی و رعاي  ساير مقررات.پس از 
منظار  زير،  زو آمار واردات نامبرده واردات     
 اند:نشده
 سیاسی قانانی هایمعافی كاالهايی كه مشمال  -الف

 امسی مصاب امار گمركی قانان 37در ماده  مندرج
 باشند. می 1350 خرداد ماه

 برگشتی ، صادراتییخار  ترانزي  كهاالههای -ب
 .ماق  و واردات (1)، كاباتاژانتقالی (،)مر هاعهی

 مشمال كه مستعمل شخصی و لاازم اسباب -ج
 نباشد. و ساد بازرگانی گمركی حقاق پرداخ 

 .و هاايی زمینی نقلیه وسايل و روغن ساخ  -د
 يا خارج مهمقی ايرانیان مستعمل خانهلاازم -هه

 كهامار گمركی قانان 37ماده 6بند ماضاع خار یان
 شاد.می ترخیص پته با
 كه ها و مراكزیسازمان به اهدايی كاالهای -و

 باشند.می گمركی معافی  مشمال
 .قانان 31 ماده مسافر ماضاع همراه كاالهای -ز

حقیقی، با  از اشخاص متشكل شركتی: تعاونی شرك 
درصد از  51 يا حداقل تمام كهاس  عضا  7 حداقل
 مقررات گردد و طبق تامین ااعض وسیله به آن سرمايه

 رسیههده ثبهه  ، بهتعاونی بخش ما اد در قانان
اعضای  حداقل از تعیین قبل ،شادباشد. يادآور می

 از ، بعضیذكارم قانان اساس بر تعاونی هایشرك 
 تشكیل نفر 7 كمتر از یبا اعضا تعاونی هایرك هش

 .اس  شده
 به مختلف هایبخش در كه تعاونی هایشرك  انااع

 :اس  زير شرح به ،دارند اشتغال فعالی 
شرك  تعاونی اس    :خدماتی تعاونی هایشرك  -1

های در يكی از رشتهكه به منظار ارائه خدمات 
های  اقتصادی بندی فعالی خدماتی برحسب طبقه

(ISICتشكیل و ثب  می ).شاد 
: نیاز تالیدكنندگان تامین تعاونی هایشرك  -2

شركتی اس  كه با عضاي  واحدهای تالیدی به 
منظار تامین و تازيع انااع نیازهای مشترك آنان 

 شاد. تشكیل و ثب  می

                                                           

(، حمل كاال از يك نقطه به نقطه ديگر Cabotageكاباتاژ )( 1 
كشار از طريق دريا و رودخانه های مرزی و احیاناً از طريق خاك 

 كشار ديگر اس .
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  :كنندگاننیاز مصرف تامین تعاونههی هههایشرك  -3
 انااع و تامین های تعاونی در امر تهیهناع شرك  اين

 از داخل تعاونی مارد نیاز اعضای مصرفی كاال و لاازم
 و كاهش عمامی مصالح كشار در چارچاب و خارج
شرك  دارند و شامهل ها، فعالی ها و هزينهقیم 
 ، مصرفكارگری ، مصرفكارمندی مصرف تعاونی های
 تازيعی افهو صن انهآزاد، مرزنشین ، مصرفمحلی
 باشند.می

شرك  تعاونی اس  كه به  :فعال تعاونی هایشرك 
برداری رسیده و دارای عملكرد مالی سالیانه بهره
باشد و بهه نحای تالیهد داشته و يا ارائه خدمات می

 نمايد. 
ناعی شرك  تعاونی اس  كه روستايی: شرك  تعاونی 

اعضای آن در محدوده  غرافیايی همان شرك  ساكن 
 باده يا دارای فعالی  كشاورزی هستند.

ای اس  با مجماعه تعاونی اتحاديه: تعاونی اتحاديه
شرك  تعاونی، كه ماضاع فعالی   7عضاي  حداقل 

ها يكسان بهاشهد و بر اساس قانان بخش تعاون آن
 كیل و ثب  شاد. تش

 20 ساالنه :روستايی تعاونی هایاتحاديه ذخاير قانانی
 تعاونی هایها و اتحاديهدرصد از درآمد شرك 

، تقسیم غیر قابل قانانی ذخیره نام ، بهروستايی
 .شادمنظار می

 ارزش كاال در واردات بر اساس ارزشكاال:  ارزش 
 اضافهه هاال بهك قیم  یهيعن C.I.F.))(2) سیف

شاد یهن مهد تعییهتها مقص آنو حمل  ههه بیمهزينهه
از  دههش نهتعیی هایعبارت از ارزش و درصادرات

 ادراتهص مركز تاسعه گذارینرخ انهكمیسی رفهط
F.O.B.) )(3 ) فاب ارزش ایههمبن رهب هههك اسه 

                                                           
Freight Insurance andCost  - 2 

BoardFree on  -3  
 

 روی و تحايل بارگیریه ههههكاال در نقط  هقیم يعنی
 .گرددمی تعیین كشتی
مكان يا قسمتی از مكان يا تعدادی مكان  :اقامتگاه

ای از عاامل تالید مشخص اس  كه در آن مجماعه
زير نظر مديري  و حسابداری واحد به فعالی  پذيرش 
مسافر يا مهمان برای اقام  ماق  و ارائه خدمات و 

هايی كه عمام مردم تسهیالت اشتغال دارند. اقامتگاه
و  "همگانی هاقامتگا"كنند، ها استفاده از آن
هايی كه استفاده از آن ها محدود به اعضای اقامتگاه

نامیده  "اقامتگاه اختصاصی"سازمان بخصاصی باشد، 
شاد. اقامتگاه دوم خاناارها اعم از آپارتمان و می

ويالهای شخصی كه مارد استفاده خاناار و اعضای 
گیرد، با و اد اينكه ها قرار میفامیل و دوستان آن

شاد، های گردشگری محساب میی  زو ظرف
 آيد. نمی ها به حساب زو اقامتگاهولی

)مهمانخانه( واحد اقامتی پذيرايی اس  كه برای هتل: 
شاد. در هتل امكانات استفاده مسافران ايجاد می
های يك نفره، دونفره، اقامتی به صارت اتاق

شاد. اين های معمالی و ويژه عرضه میسائی 
با تا ه به مشخصات ساختمانی، معماری و ها اقامتگاه

ستاره تقسیم  5تا  1تاسیساتی به پنج در ه 
ستاره دارای سرويس  5و  4، 3های شاند. هتلمی

اختصاصی و رستاران هستند. حداقل  خدماتی كه در 
شاد مرتب كردن روزانه هتل )مهمانخانه( ارائه می

های بهداشتی اس . تختخااب، نظاف  و سرويس
ستاره تسهیالت  5و 4های ن بر اين در هتلافزو

رفاهی، تفريحی، ورزشی و خدمات ديگر مانند 
های مختلف، آرايشگاه، كفاشی، بانك، فروشگاه

های ا تماعات و های بازی، استخر، سانا، سالنزمین
 شاد. غیره ارائه می

عمامی كه برای استفاده  : اقامتگاهپذيرمهمان
ها برای تعداد تخ  در اتاقشاد و مسافران ايجاد می

های بهداشتی، محدوديتی و اد ندارد و غالباً سرويس
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پذير با حمام و اتاق نشیمن مشترك اس . مهمان
تا ه به مشخصات ساختمانی و تجهیزات به چهار 

 شاد. تقسیم می 3تا  1گروه ممتاز و در ه 
ای اقامتگاه عمامی كه در آن مجماعه هتل آپارتمان:

ها برای اقام  مسافران و اد دارد. هر اناز آپارتم
واحد آپارتمان دارای يك يا دو اتاق خااب، سالن 
كاچك، سرويس بهداشتی و آشپزخانه كاچك باده و 
در آن وسايل و تجهیزاتی نظیر تختخااب، مبلمان، 

 بینی شده اس . تلايزيان، يخچال و غیره پیش
اين دسته متشكل از  های گردشگری:اردوگاه
یالت عمامی در محیطی سر بسته  ه  استقرار تسه

دار ها، تريلرها و خادروهای اتاقچادرها، تاقف كاروان
باشد. كلیه ماارد مذكار تح  مديريتی واحد اداره می

می گردند و برخی خدمات مارد نیاز گردشگران 
های  تفريحی( را )فروشگاه، اطالع رسانی و فعالی 

 كند. عرضه می
مهمانسرای  هانگردی ناعی  انگردی: هسرایمهمان

هتل اس  كه زير نظر سازمان واحدی به صارت 
ای و در نقاط مختلف كشار و اد داد. معماالً زنجیره

طراحی فضای اين واحدها ناعاً مشابه و متناسب با 
 سازی اس . المللی هتلمعیارهای بین

مجتمع  هانگردی واحدی اقامتی  مجتمع  هانگردی:
های ماً در كنار حداقل يكی از  اذبهاس  كه عما

عمده سیاحتی ايجاد شده و امكانات اقام  را برای 
مهمانان )مسافران( در هتل، ويال و شاله )اتاقك( 

كند. غالباً در اين ناع واحد اقامتی تسهیالت فراهم می
و خدماتی متناسب با ناع  اذبه سیاحتی برای 

 شاد. استفاده عمام ارائه می
 دانشجايیپانسیان 

ناعی واحد اقامتی اس  كه با ضاابط و مجازهای 
خاصی تأسیس شده و مهمانان آن عمدتاً دانشجايان 
هستند. معماالً تسهیالت پیش بینی شده در اين ناع 

پانسیان در مقايسه با پانسیان مسافری مشابه آن، 
 .متفاوت باده و منطبق با نیاز خاص دانشجايان اس 

 پانسیان مسافری
اقامتی ارزان قیمتی اس  كه اتاق و امكانات  واحد

محدودی را به صارت عمامی يا اختصاصی ارائه 
دهد. معماالً مدت اقام  در پانسیان محدوديتی می

روز اس . در اين ناع واحد  15ندارد و عمدتاً بیش از 
ها مانند نظاف  روزانه های مهمانخانهاقامتی، ويژگی

ردن تختخااب يا اتاق، سرويس بهداشتی، مرتب ك
محدود بادن ظرفی  پذيرش در اتاق و اد ندارد. 
اتاق نشیمن، اتاق غذاخاری، آشپزخانه و ساير امكانات 

صارت مشترك مارد استفاده مهمانان قرار به
 .گیردمی
متل واحدی اس  كه امكان اقام  شبانه مسافر  متل:

آورد. را همراه با خدمات مارد نیاز وسیله او فراهم می
تااند وسیله نقلیه خاد را كنار محل ر متل مسافر مید

اقام  پارك كند. اين ناع امكانات اقامتی بهه صهارت 
های پراكنهده در فااصهل و ماقعیه  ههای ويال و اتاق

شهاد. ای وسیع ساخته میمناسب و معین در محاطه
ههها و معههابر عمههده در منههاطق معمههاالً دركنههار  اده

يجهاد مهی شهاد و در ساحلی، كاهستانی و  نگلهی ا
ها امكانات و تسهیالت و خهدمات مهارد نیهاز  اار آن
ای مانند پمپ بنزين، خدمات اتامبیل، فروشگاه  اده

مااد غذايی و اغذيه فروشی و هاد دارد و معمهاالً در 
هريك از واحدهای اقامتی امكانات پخ  و پز، حمام و 

بینی شده در غیر اين صهارت سرويس بهداشتی پیش
استفاده از مهاارد مهذكار بهه صهارت مشهترك  امكان

 درنظر گرفته شده اس . 
، ساختمانی وضعی  برحسبها اقامتگاه: اقامتگاه در ه

 عرضه كه خدماتی و كیفی  و تجهیزاتی تاسیساتی
 ها، بهآن از هرگروه خاص مقررات كنند و بر اساسمی
 2ستاره،  3ستاره،  4ستاره،  5يا  : لاكسگروه 6



 بازرگانی و هتلداری-11 _______________________________________ 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل 

329 

، ممتاز و گروهی به صارت بدون  ستاره يك ،ستاره
، و ...( 2، در ه 1بندی شده )در ه ستاره در ه

 .شاندمی تفكیك
هايی كه در ها يا تخ مجماع اتاق به: ظرفی  اقامتگاه

مدت معین  ه  استفاده مسافران )مهمانان( آماده 
 گايند. شاد، ظرفی  اقامتگاه میی میبرداربهره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطالعات دهيگز

، بهه گهزارش اداره كهل گمركهات 1399در سال 
 شیهزار تن كاال بهه ارزش به 23.5استان، حدود 

هههای  انهههيپا قيههاز طر اليههر اردیههلیم 2758از 
 ايهن در همچنهینوارد استان شده اس .  یگمرك
 حهدود ارزش بها كهاال تهن هزار 233 حدود سال،

 گمركی های پايانه طريق از ريال میلیارد 11211
 . اس  شده صادر كشار از خارج به

 و كهار تعاون، كل اداره گزارش به ،1399 سال در
 تهأمین تعهاونی شهرك  19 تعداد ا تماعی، رفاه
 نیاز تأمین تعاونی شرك  59 تالیدكنندگان، نیاز

 نیهاز تهأمین تعهاونی شهرك  4 كنندگان، مصرف
 سهال ايهن اند. در داشته فعالی  خدماتی، صناف

 86 تعهداد روسهتايی، تعهاون كل اداره گزارش به
 فعال تعاونی اتحاديه 9 با روستايی تعاونی شرك 
 .اند باده

 میههرا  كههل اداره گههزارش بههه ،1399 سههال در
 266 تعهداد گردشگری، و دستی صنايع فرهنگی،
 آپارتمهان، هتهل مهمانپهذير، هتل، شامل اقامتگاه
هتهل  كهه داشته و اد پانسیان و اقامتی مجتمع
 را اقامتگهاه سههم ترين بیش مارد 96 با آپارتمان
اسه . ظرفیه  ايهن اقامتگهاه هها در كهل  داشته

 اتاق باده اس . 4323تخ  با  11868
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 )تن( استان اردبیلاز گمرك های  كاال )بجز نف  خام(مقدار صادرات انااع  -1-11

 1395 (1)1390 (1)1385 (1)1380 شرح

 74088 148453 106610 000  ................................................................................... مع

 44 000 000 000  ....................................... ...  و زنده حیاانات ه اول قسم 

 57072 000 000 000  ........................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 

 0 000 000 000  ...................................................... ها وچربی ه سام قسم 

 3435 000 000 000  .................... غذايی و صنايع محصاالت - چهارم قسم 

 7692 000 000 000  ....................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 

 561 000 000 000  ................. و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 

 3775 000 000 000  ........................................ و پالستیكی مااد ههفتم قسم 

 340 000 000 000  .........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 

 113 000 000 000  ............................................................ و چاب ه نهم قسم 

 0 000 000 000  ............................................... و چاب خمیر ه دهم قسم 

 195 000 000 000  ......................................... و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 

 0 000 000 000  .......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 

 0 000 000 000  ........................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 

 0 000 000 000  .................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 

 272 000 000 000  ..... مصناعات آن ها و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

 0 000 000 000  ....................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 

 0 000 000 000  ............................ و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 0 000 000 000  .. و... های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

 0 000 000 000  ....................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 

 587 000 000 000  .................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 

 2 000 000 000  ...................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 148453 106610 000  ......................................................  نشده اظهار و نامشخص
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 )تن(       (دنبالهمقدار صادرات انااع كاال )بجز نف  خام( از گمرك های استان اردبیل ) -1-11

 1399 1398 1397 1396 شرح

 232898 161048 185675 108317  ................................................................................... مع

 566 39 3965 0  ...................................... ...  و زنده حیاانات ه اول قسم 

 138073 52408 63849 65377  .......................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 

 0 0 0 0  ..................................................... ها وچربی ه سام قسم 

 3355 22054 3735 4141  ................... غذايی و صنايع محصاالت - چهارم قسم 

 23202 20886 18684 4860  ...................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 

 1229 944 1823 14  ................ و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 

 2429 3641 4502 4100  ....................................... و پالستیكی مااد ههفتم قسم 

 0 0 0 0  ........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 

 7689 523 6105 2808  ........................................................... و چاب ه نهم قسم 

 0 0 0 0  .............................................. و چاب خمیر ه دهم قسم 

 972 412 1802 280  ........................................ و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 

 13 1 1 1  ......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 

 50160 8703 69321 196  .......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 

 0 0 0 0  ................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 

 2542 6739 10521 218  .... مصناعات آن ها و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

 48 37 189 112  ...................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 

 14 19 72 15  ........................... و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 0 0 0 0  . و... های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

 0 0 0 0  ...................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 

 2473 44596 1098 26194  ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 

 133 46 8 1  ..................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 0 0 0  .....................................................  نشده اظهار و نامشخص
 .اس  شده یانداز راه 1393 سال از یگمرك امار  امع سامانه( 1

   گمرك استان اردبیل. -مأخذ
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 )میلیان ريال( استان اردبیلاز گمرك های  ارزش صادرات انااع كاال )بجز نف  خام ( -2-11

 1395 (1)1390 (1)1385 (1)1380 شرح

 1350319 11622936 710373 000  ................................................................................... مع

 5325 000 000 000  ........................................ ... و زنده حیاانات ه اول قسم 

 445117 000 000 000  .......................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 

 0 000 000 000  ..................................................... ها وچربی ه سام قسم 

 224048 000 000 000  ................... و غذايی صنايع محصاالت - چهارم قسم 

 51461 000 000 000  ...................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 

 27269 000 000 000  ................ و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 

 379961 000 000 000  ....................................... و پالستیكی مااد ههفتم قسم 

 10005 000 000 000  ........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 

 7778 000 000 000  ........................................................... و چاب ه نهم قسم 

 0 000 000 000  .............................................. و چاب خمیر ه دهم قسم 

 65919 000 000 000  ........................................ و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 

 0 000 000 000  ......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 

 0 000 000 000  .......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 

 0 000 000 000  ................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 

 54713 000 000 000  ....  هامصناعات آن و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

 0 000 000 000  ...................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 

 0 000 000 000  ........................... و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 .... و های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

اپت ................................................................................................. 

  ....................................................................................... و يك

000 000 000 0 

 0 000 000 000  ...................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 

 77844 000 000 000  ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 

 879 000 000 000  ..................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 11622936 710373 000  .....................................................  نشده اظهار و نامشخص
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 )میلیان ريال(       (دنبالهارزش صادرات انااع كاال )بجز نف  خام ( از گمرك های استان اردبیل ) -2-11

 1399 1398 1397 1396 شرح

 11211441 5464443 4704520 1547017  ................................................................................... مع

 356484 5680 281274 0  ...................................... و ...  زنده حیاانات ه اول قسم 

 4638048 1540951 1670560 439583  .......................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 

 0 0 0 0  ..................................................... ها وچربی ه سام قسم 

 837827 940279 241761 249015  ................... و غذايی صنايع محصاالت - چهارم قسم 

 588722 354027 104802 16924  ...................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 

 268519 91231 107419 801  ................ و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 

 571147 534806 492568 421926  ....................................... و پالستیكی مااد ههفتم قسم 

 0 0 0 0  ........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 

 485964 36859 73558 28265  ........................................................... و چاب ه نهم قسم 

 0 0 0 0  .............................................. و چاب خمیر ه دهم قسم 

 198235 67740 103199 55601  ........................................ و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 

 11869 147 1 899  ......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 

 2089316 215843 797663 2188  .......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 

 0 0 0 0  ................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 

 463080 478932 492259 26407  ....  هامصناعات آن و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

 23580 58406 233315 18769  ...................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 

 8736 1224 4069 3004  ........................... و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 .... و های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

اپت ................................................................................................. 

  ....................................................................................... و يك

0 0 0 0 

 0 0 0 0  ...................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 

 624476 1128913 100879 283126  ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 

 45438 9405 1193 509  ..................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 0 0 0  .....................................................  نشده اظهار و نامشخص
 .اس  شده یانداز راه 1393 سال از یگمرك امار  امع سامانه( 1

  .استان اردبیل گمرگ -مأخذ
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 )تن( استان اردبیلمقدار واردات انااع كاال از گمرك های  -3-11

 1395 (1)1390 (1)1385 (1)1380 شرح

 13875 000 000 000  ................................................................................... مع

 0 000 000 000  ..................................... و ...   زنده حیاانات ه اول قسم 

 8991 000 000 000  .......................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 

 0 000 000 000  ..................................................... ها وچربی ه سام قسم 

 0 000 000 000  ................... و غذايی صنايع محصاالت - چهارم قسم 

 7 000 000 000  ...................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 

 327 000 000 000  ................ و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 

 648 000 000 000  ....................................... و پالستیكی مااد ههفتم قسم 

 0 000 000 000  ........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 

 1127 000 000 000  ........................................................... و چاب ه نهم قسم 

 0 000 000 000  .............................................. و چاب خمیر ه دهم قسم 

 12 000 000 000  ........................................ و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 

 0 000 000 000  ......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 

 0 000 000 000  .......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 

 0 000 000 000  ................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 

 .............  هامصناعات آن و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

آ ................................................................................................. 

  ........................................................................................  هان

000 000 000 677 

 2015 000 000 000  ...................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 

 53 000 000 000  ........................... و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 ............ و های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

اپت ................................................................................................. 

  ....................................................................................... و يك

000 000 000 0 

 0 000 000 000  ...................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 

 18 000 000 000  ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 

 0 000 000 000  ..................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 000 000 000  .....................................................  نشده اظهار و نامشخص
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 )تن(        (دنبالهمقدار واردات انااع كاال از گمرك های استان اردبیل ) -3-11

 1399 1398 1397 1396 شرح

 23501 50306 24961 12808  ................................................................................... مع

 132 30 0 0  ...................................... و ...  زنده حیاانات ه اول قسم 
 0 15732 7513 6450  .......................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 
 0 0 0 0  ..................................................... ها وچربی ه سام قسم 
 0 0 43 147  ................... و غذايی صنايع محصاالت - چهارم قسم 
 0 0 285 0  ...................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 
 1932 331 304 469  ................ و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 
 1795 320 252 215  ....................................... و پالستیكی مااد ههفتم قسم 
 0 0 0 7  ........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 
 2453 0 5033 282  ........................................................... و چاب ه نهم قسم 
 2230 30036 2487 0  .............................................. و چاب خمیر ه دهم قسم 
 7008 0 6846 0  ........................................ و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 
 0 479 0 0  ......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 
 92 0 50 0  .......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 
 0 0 0 0  ................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 
 .............  هامصناعات آن و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

آ ................................................................................................. 

  ........................................................................................  هان

373 299 612 1187 
 2501 1518 1483 3453  ...................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 
 0 0 0 23  ........................... و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 
 ............ و های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

اپ ................................................................................................. 

  ..................................................................................... و تیك

0 0 0 0 
 0 0 0 0  ...................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 
 4171 1248 366 1389  ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 
 0 0 0 0  ..................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 0 0 0  .....................................................  نشده اظهار و نامشخص
 .اس  شده یانداز راه 1393 سال از یگمرك امار  امع سامانه( 1

  گمرگ استان اردبیل. -مأخذ
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 )میلیان ريال( استان اردبیلارزش واردات انااع كاال از گمرك های  -4-11

 1395 (1)1390 (1)1385 (1)1380 شرح

 586436 923645 117613 000  ................................................................................... مع

 0 000 000 000  ...................................... و ...  زنده حیاانات ه اول قسم 
 117336 000 000 000  .......................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 
 0 000 000 000  ..................................................... ها وچربی ه سام قسم 
 0 000 000 000  ................... و غذايی صنايع محصاالت - چهارم قسم 
 622 000 000 000  ...................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 
 43205 000 000 000  ................ و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 
 37259 000 000 000  ....................................... و پالستیكی مااد ههفتم قسم 
 0 000 000 000  ........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 
 94986 000 000 000  ........................................................... و چاب ه نهم قسم 
 0 000 000 000  .............................................. و چاب خمیر ه دهم قسم 
 1758 000 000 000  ........................................ و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 
 0 000 000 000  ......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 
 0 000 000 000  .......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 
 0 000 000 000  ................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 
 ....  هامصناعات آن و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

آ ................................................................................................. 

  ........................................................................................  هان

000 000 000 104806 
 170633 000 000 000  ...................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 
 10666 000 000 000  ........................... و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 .... و های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

اپت ................................................................................................. 

  ....................................................................................... و يك

000 000 000 0 
 0 000 000 000  ...................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 
 5165 000 000 000  ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 
 0 000 000 000  ..................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 923645 117613 000  .....................................................  نشده اظهار و نامشخص
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 )میلیان ريال(        (دنبالهارزش واردات انااع كاال از گمرك های استان اردبیل ) -4-11

 1399 1398 1397 1396 شرح

 2758340 2458872 1522104 905391  ................................................................................... مع

 36898 3873 0 0   ...................................... و ...  زنده حیاانات ه اول قسم 

 0 983823 63624 94162  .......................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 

 0 0 0 0  ..................................................... ها وچربی ه سام قسم 

 0 0 1771 3144  ................... و غذايی صنايع محصاالت - چهارم قسم 

 0 0 14206 0  ...................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 

 198374 44061 40244 25599  ................ و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 

 181117 31500 59078 21380  ....................................... و پالستیكی مااد ههفتم قسم 

 0 0 0 487  ........................................  و چرم پاس ، ه هشتم قسم 

 518287 552000 62131 6212  ........................................................... و چاب ه نهم قسم 

 189722 0 208989 0  .............................................. و چاب خمیر ه دهم قسم 

 382902 50420 534507 0  ........................................ و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 

 0 0 0 0  ......................................  و كاله كفش، ه دوازدهم قسم 

 662 0 1547 0  .......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 

 0 0 0 0  ................... و طبیعی مهرواريههد ه چهههاردههم قسم 

 ....  هامصناعات آن و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

آ ................................................................................................. 

  ........................................................................................  هان

22570 24815 33133 78744 

 550304 655246 441975 575240  ...................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 

 0 0 0 8002  ........................... و زمینی نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 .... و های اپتیكدستگاه و آالت ه ههجهدههم قسمهه 

اپ ................................................................................................. 

  ..................................................................................... و تیك

0 0 0 0 

 0 0 0 0  ...................... و مهمات و اسهلحههه ه نهازدههم قسمه 

 621330 104816 69217 148595  ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 

 0 0 0 0  ..................... و هنری اشیههای ه يكهم و بیهس  قسم 

 0 0 0 0  .....................................................  نشده اظهار و نامشخص
 .اس  شده یانداز راه 1393 سال از یگمرك امار  امع سامانه( 1

  .گمرگ استان اردبیل -مأخذ



 بازرگانی و هتلداری-11 _______________________________________ 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل 

339 

 
 

 
  



 1399 –سالنامه آماری استان اردبیل  _______________________________________ بازرگانی و هتلداری-11

340 

 میلیان ريال( -)تن 1399: و فصل های تعرفه گمركی (1)بر حسب قسم  ها  مقدار و ارزش واردات و صادرات -5-11

 (2)قسم  و فصل

 غیرنفتی صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 11211436 232876 2758390 23501  ............................................................................. (3) مع

 356481 567 36898 132  .................................... زنده و ...  حیاانات ه اول قسم 

 1490 2 0 0  ................................................................... . حیاانات زنده1

 0 0 36898 132  .............................................. . گاش  و احشای خاراكی2
. ماهی ها، قشرداران، صدفداران، و ساير آبزيان فاقد 3

 269960 488 0 0  ......................................................................... ستان فقرات
پرندگان، عسل طبیعی، . شیر و محصاالت لبنی، تخم 4

 85031 77 0 0  ........................محصالت خاراكی كه منشا حیاانی دارند
. ساير محصاالت حیاانی كه در  ای ديگر گفته نشده 5

 0 0 0 0  ......................... و مشمال شماره ديگر تعرفه نشده باشد

 4638048 138048 0 0  ....................................... نباتی محصاالت ه دوم قسم 

 0 0 0 0  ................................. . نباتات زنده و محصاالت گلكاری6
سبزی ها و نباتات، ريشه و غده های زيرخاكی . 7

 4336669 135361 0 0  .................................................................................. خاراكی

 301379 2687 0 0  . میاه های خاراكی، پاس  مركبات، يا پاس  خربزه8

 0 0 0 0  ............................................... . قهاه، چای، ماته، و ادويه9

 0 0 0 0  .............................................................................. . غالت10
. محصاالت صنع  آردسازی، مال ، نشاسته و فكال، 11

 0 0 0 0  ....................................................... گندماينالین، و گلاتن 
. دانه و میاه های روغن دار، دانه و بذر میاه های 12

 0 0 0 0  ............... گاناگان، نباتات صنعتی يا دارويی، كاه و نااله
. انگم ها، رزين ها، و ساير شیره ها و عصاره های 13

 0 0 0 0  ...................................................................................... نباتی
. مااد قابل باف ، ساير محصاالت نباتی كه در  ای 14

شماره ديگر تعرفه نشده  ديگر گفته نشده و مشمال
 0 0 0 0  ....................................................................................... باشد
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  (دنباله) 1399و فصل های تعرفه گمركی:  (1)مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسم  ها  -5-11
 میلیان ريال(-)تن

 (2)قسم  و فصل
 غیرنفتی صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن
 0 0 0 0  ................................................. ها وچربی ه سام قسم 

 0 0 0 0  ..................... های حیاانی و نباتی . چربی ها و روغن15
 837827 3355 0 0  ................ ...و غذايی صنايع محصاالت ه چهارم قسم 

 يا صدفداران قشرداران، ماهی، گاش ، های فراورده .16
 197881 1461 0 0  ........................................... فقرات ستان فاقد آبزيان ساير
 0 0 0 0  ................................................  شیرينی و شكر و قند .17
 299590 499 0 0  ............................................  آن هایفراورده و كاكائا .18
 و شیر يا فكال نشاسته، آرد، غالت، های فراورده .19
 152382 796 0 0  .................................................................  شیرينی هاینان
 ا زای ساير از يا ها میاه ها،سبزی از هايیفراورده .20

 0 0 0 0  ...................................................................................  نباتات
 145155 470 0 0  ..................................  گاناگان خاراكی هایفراورده .21
 1885 10 0 0  ...................  هاسركه و الكلی های آبگانه ها،ناشابه .22
 هایخاراكی سازی،خاراك صنايع تفاله و آخال .23

 40934 119 0 0  ............................................................  حیاانات برای آماده
 0 0 0 0  ............................................................  تنباكا و تاتان .24

 588722 23203 0 0  .................................  معدنی محصاالت ه پنجم قسم 
 452038 22670 0 0   سیمان و آهك گچ، سنگ، و خاك گاگرد، نمك، .25
 0 0 0 0  ................................ آن خاكستر و  اش فلز، سنگ .26
 محصاالت و معدنی هایروغن معدنی، هایساخ  .27

 136684 533 0 0  ......  معدنی هایمام قیری، مااد ها،آن تقطیر از حاصل
 268519 1230 198374 1932  ............... و شیمیايی صنايع محصاالت ه ششم قسم 

 0 0 0 0  .... يا آلی تركیبات يا آلی غیر شیمیايی محصاالت .28
 0 0 0 0  ...........................................  آلی شیمیايی محصاالت .29
 0 0 0 0  .......................................................  دارويی محصاالت .30
 0 0 0 0  ............................................................................ كادها .31
  و هاتانن رنگرزی، و دباغی هایعصاره .32

 0 0 392 2  ....................................................................... هاآن مشتقات
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  )دنباله( 1399و فصل های تعرفه گمركی:  (1)مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسم  ها  -5-11
 ريال(میلیان -)تن

 (2)قسم  و فصل

 غیرنفتی صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن
 محصاالت رزينايیدها، و اسانسی هایروغن .33

 812 2 0 0  ......  آرايشی هایفراورده و آماده پاكیزگی يا عطرسازی
 برای هافراورده تانسیااكتیا، آلی مااد ها،صابان .34

 21077 255 0 0  ..... مصناعی هایمام كننده،روان هایفراورده شستشا،
 يا نشاسته براساس محصاالت آلبامینايید، مااد .35

 0 0 0 0  .............................. هاآنزيم و هاچسب شده، اصالح فكال
 كبري ، بازی،آتش فن اشیای منفجره، مااد و باروت .36

 0 0 0 0  ......................... (3اشتعال ) قابل مااد و زاآتش آلیاژهای

 0 0 0 0  ........................  سینماتاگرافی و عكاسی محصاالت .37

 246630 973 197982 1930  ....................... شیمیايی صنايع گاناگان محصاالت .38

 571147 2429 181117 1795  ................................... و پالستیكی مااد ه هفتم قسم 
 571147 2429 110541 834  .  مااد اين از شده ساخته اشیای و پالستیكی مااد .39

 0 0 70576 961  ..................  كائاچا از شده ساخته اشیای و كائاچا .40

 0 0 0 0  ....................................... و چرم پاس ، ه هشتم قسم 
 0 0 0 0  ....................  چرم و( نرم هایپاس  از غیر) پاس  .41
 برگ و زين مصناعات چرم، از شده ساخته اشیای .42

 0 0 0 0  ...............................................................  سفر، لاازم سازی،
 و بدلی نرم هایپاس  و طبیعی نرم هایپاس  .43

 0 0 0 0  ................................................ هاآن از شده ساخته اشیای

 485964 7689 518287 2453  ...................................................... و چاب ه نهم قسم 
 485964 7689 518287 2453  .........................  چاب زغال و چابی اشیای و چاب .44

 0 0 0 0  .........  پنبهچاب از شده ساخته اشیای و پنبهچاب .45

 0 0 0 0  .............................  سبدبافی يا حصیربافی مصناعات .46

 0 0 189772 2230  .........................................  و چاب خمیر ه دهم قسم 
 و آخال سلالزی، الیاف مااد ساير با چاب خمیر .47

 0 0 0 0  ......................................................... مقاا يا كاغذ ريزخرده
 از كاغذ، خمیر از شده ساخته اشیای مقاا، و كاغذ .48
 0 0 189772 2230  .......................................................................... مقاا يا كاغذ
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  )دنباله( 1399و فصل های تعرفه گمركی:  (1)مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسم  ها  -5-11
 میلیان ريال(-)تن

 (2)قسم  و فصل
 غیرنفتی صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن
 صنع  محصاالت ساير و تصاير روزنامه، كتاب، .49

 0 0 0 0  ................  هانقشه و هاشده تايپ ها،ناشته دس  چاپ،
 198235 972 382902 7008 .................................. ... و نسا ی مااد ه يازدهم قسم 

 0 0 0 0  ..........................................................................  ابريشم .50
 و نخ زبرحیاان، يا( كرك) نرم مهای پشم، .51

 0 0 0 0  .....................  دم و يال مای از باف پاد و تار هایپارچه
 0 0 367436 6943  ............................................................................... پنبه .52
 تار هایپارچه و كاغذی نخ نباتی، نسا ی سايرالیاف .53
 0 0 12286 21  ....................................................... كاغذی نخ از باف پاد و

 0 0 0 0  .......... يكسره غیر مصناعی يا سنتتیك های رشته .54
 0 0 0 0  ...................  يكسره غیر مصناعی يا سنتتیك الیاف .55
 ويژه، هاینخ نبافته، های پارچه و نمد اوات، .56

 184148 923 3180 44  ..  هاآن از شده ساخته اشیای و كابل و طناب ريسمان،
 0 0 0 0  ...............  نسا ی مااد از هاپاش كف ساير و فرش .57
 هایپارچهه مخصاص، باف پاد و تار هایپارچه .58

 0 0 0 0  .......................................... ها،دانتل بهاف،منگاله نسها ی
 مطبق يا پاشانده اندوده، آغشته، نسا ی هایپارچه .59
 مصارف برای مناسب انااع از نسا ی اشیای و شده

 0 0 0 0  ................................................................................... صنعتی
 0 0 0 0  ................................  باف قالب يا كشباف هایپارچه .60
 0 0 0 0  ......  بافقالب يا كشباف از لباس متفرعات و لباس .61
 0 0 0 0  بافقالب غیر يا غیركشباف لباس متفرعات و لباس .62
 14087 49 0 0  ........................... مهیا، و دوخته نسا ی اشیای ساير .63

 11869 13 0 0 ................................. ...و كاله ، كفش ه دوازدهم قسم 
 11869 13 0 0  ........ اشیا اين ا زای و همانند اشیای و گتر كفش، .64
 0 0 0 0  ......................................................  كاله ا زای و كاله .65
 شالق شا، صندلی عصای عصا، آفتابی، و بارانی چتر .66
 0 0 0 0  ........................................  هاآن ا زای و تعلیمی تازيانه و

 پرنرم، يا از پر شده ساخته اشیای و آماده پرنرم و پر .67
 0 0 0 0  .... انسان مای از شده ساخته اشیای مصناعی، هایگل
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  )دنباله( 1399و فصل های تعرفه گمركی:  (1)مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسم  ها  -5-11
 میلیان ريال(-)تن

 (2)قسم  و فصل
 غیرنفتی صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن
 2089315 50160 662 92 ......................... و سنگ از مصناعات ه سیزدهم قسم 

 يا میكا نساز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، از مصناعات .68
 10633 299 0 0  .....................................................................  همانند مااد از
 414159 6279 662 92  ...................................................  سرامیكی محصاالت .69
 1664523 43582 0 0  ....................................  ایشیشه مصناعات و شیشه .70

 0 0 0 0 ............................. و طبیعی مرواريد ه چهاردهم قسم 
 يا گرانبها هایسنگ پرورده، يا طبیعی مرواريد .71

 0 0 0 0  ...................................................... گرانبها، نیمه هایسنگ
 463079 2542 78744 1187 ......  هاآن مصناعات و معمالی فلزات ه پانزدهم قسم 

 77978 597 66646 886  .....................................................  فاالد و آهن چدن، .72
 306927 1848 12098 301   ............................... فاالد يا آهن چدن، از مصناعات .73
 0 0 0 0  ............................................. مس از مصناعات و مس .74
 0 0 0 0  .........................................  نیكل از مصناعات و نیكل .75
 78174 97 0 0  .........................  آلامینیام از مصناعات و آلامینیام .76
 0 0 0 0  ........................................  سرب از مصناعات و سرب .78
 0 0 0 0  ...........................................  روی از مصناعات و روی .79
 0 0 0 0  ............................................... قلع از مصناعات و قلع .80
 اين از مصناعات و هاسرم  معمالی، فلزات ساير .81
 0 0 0 0  .......................................................................................  مااد
 0 0 0 0  ....................چاقاسازی مصناعات ابزارآالت، ابزارها، .82
 0 0 0 0  ......................  معمالی فلزات از گاناگان مصناعات .83

 23580 48 550304 2501 .................................... و آالتماشین ه شانزدهم قسم 
 گرم،آب و بخار ديگ ای،هسته راكتارهای .84

 0 0 0 0  .....  هاآن قطعات و ا زا مكانیكی، وسايل و آالتماشین
 و صات پخش و برقی هایدستگاه و آالتماشین .85

 اين متفرعات و قطعات و ا زا تلايزيانی، تصاير
 23580 48 550304 2501  .............................................................................  هادستگاه
 8736 14 0 0 ...................... (3)زمینی و نقلیه وسايل ه هفدهم قسم 

 خط روی نااقل تراماای، يا آهنراه لكاماتیاهای .86
 0 0 0 0  .. هایمهاركننده و ملحقات ها،آن قطعات و ا زا و آهن
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  )دنباله( 1399و فصل های تعرفه گمركی:  (1)مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسم  ها  -5-11
 ريال(میلیان -)تن

 (2)قسم  و فصل

 غیرنفتی صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 آهنراه خط روی نااقل از غیر زمینی نقلیه وسايل .87
 8736 14 0 0  .................. هاآن متفرعات و قطعات و ا زا و تراماای يا
 0 0 0 0  . هاآن قطعات و ا زا و فضايی هاايی، نقلیه وسايل .88
 0 0 0 0  ......................................  شناورها و هاقايق ها،كشتی .89

 0 0 0 0 ............ و اپتیك هایدستگاه و آالت ه هیجدهم قسم 
 سینماتاگرافی، عكاسی، اپتیك، هایدستگاه و آالت .90

 0 0 0 0  .................................................................... كنترل سنجش،
 0 0 0 0  .......................................  سازیساع  صنع  اشیای .91
 آالت اين متفرعات و قطعات و ا زا ماسیقی، آالت .92
 ...............................................................................................  0 0 0 0 

 0 0 0 0 .......................... (3)و  مهمات و اسلحه ه نازدهم قسم 
 0 0 0 0  .. هاآن متفرعات و قطعات و ا زا مهمات، و اسلحه .93

 624476 2473 621330 4171 ................  گاناگان مصناعات و كاالها ه بیستم قسم 
 تختخااب اسباب  راحی، ه طبی هایمبل مبل، .94

 0 0 0 0  .........................  كه روشنايی     وسايهل و چراغ همانند
 قطعات و ا زا ورزش، لاازم و بازی اسباب بازيچه، .95
 65390 380 8179 101  ...................................................................................... هاآن
 559086 2093 613151 4070  .....................................................  گاناگان مصناعات .96

 45438 133 0 0 ........................... و هنری اشیای ه يكم و بیس  قسم 
 45438 133 0 0  ...............  عتیقه يا كلكسیان اشیای هنری، اشیای .97
 سازی،راه آالتماشین ،(C.K.D) منفصله قطعات .98

 0 0 0 0  ............................................  آالتماشین ساير و خادروها
 0 0 0 0   ...................................................... نشده اظهار و نامشخص

 فصل مرا عه شاد. میمفاه و فيتعار به( برای اطالع از عناان كامل قسم  ها 1
 برای احتیا ات آتی گمرك طراحی شده و فاقد اطالع اس . 77( فصل 2
 باشد كه در سر مع منظار شده اس .می 93و  88، 36های فصل( اختالف سر مع با ا زا بدلیل ارقام مرباط به 3

   گمرك استان اردبیل. -ماخذ
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  اسفند انيپا در كنندگان تالید نیاز تأمین تعاونی های شرك  عمامی خصاتمش -6-11

 شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان
 سرمايه
 (ريال)میلیان 

1380 .........................  7 723 26 40 

1385 .........................  7 424 31 130 

1390 .........................  5 53 141 158 

1395 .........................  7 164 154 332 

1396 .........................  9 307 177 631 

1397 .........................  16 691 274 1357 

1398 .........................  19 546 289 1378 

1399........................  19 546 289 61285 
 20245 30 311 6  ......................... اردبیل

 000 000 000 000   ................. (1)اصالندوز

 000 000 000 000  ...................... (1)انگات

 5400 7 7 1  .................... بیله ساار

 32319 2 32 1  ................... پارس آباد

 0 0 0 0  ........................ خلخال

 0 0 0 0  ....................... سرعین

 620 37 20 1  .............................كاثر

 980 25 48 3  .......................... گرمی

 640 18 71 4  .............. شهر مشكین

 1081 170 57 3  ........................... نمین

 0 0 0 0  ............................... نیر
 (به عل  عدم امكان تفكیك اطالعات مرباط به اصالندوز و انگات در شهرستان های پارس آباد و گرمی منظار شده اس .1

سرمايه گذاری اعضا بیشتر شده اس  لذا تغییرات ارقام مندرج در  دول مرباطه به افزايش  1399در سال با تا ه به اينكه -
 سرمايه اعضا می باشد.

 .استان اردبیلتعاون، كار و رفاه ا تماعی  كل اداره -مأخذ
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  اسفند انيپا در كنندگان مصرف نیاز تأمین تعاونی های شرك  عمامی مشخصات -7-11

 شاغالن اعضاء تعداد شهرستانسال و 
 سرمايه
 (ريال)میلیان 

1380 ..........................  96 47836 125 6513 

1385 ..........................  104 84523 308 16458 

1390 ..........................  81 95909 353 14187 

1395 ..........................  63 61095 226 16164 

1396 ..........................  62 56980 223 16055 

1397 ..........................  59 50741 212 17455 

1398 ..........................  59 50648 212 17455 

1399 ........................  59 50648 212 22370 
 5616 37 3707 16  .......................... اردبیل

 000 000 000 000   .................. (1)اصالندوز

 000 000 000 000  ....................... (1)انگات

 1656 68 14104 12  ..................... بیله ساار

 4060 31 17718 13  .................... پارس آباد

 2186 37 4355 7  ......................... خلخال

 0 0 0 0  ........................ سرعین

 329 6 570 1  ............................. كاثر

 501 9 1149 5  ........................... گرمی

 3102 17 7357 3  ...............شهر مشكین

 600 4 1262 1  ............................ نمین

 4320 3 426 1  ................................ نیر
 (به عل  عدم امكان تفكیك اطالعات مرباط به اصالندوز و انگات در شهرستان های پارس آباد و گرمی منظار شده اس .1

   تعاون، كار و رفاه ا تماعی استان اردبیل اداره كل -مأخذ
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 اسفند انيپا در خدماتی صناف نیاز تأمین تعاونی های شرك  امیعم مشخصات -8-11

 سرمايه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان
 (ريال)میلیان 

1380 ..........................  0 0 0 0 

1385 ..........................  1 200 10 60 

1390 ..........................  4 181 32 81 

1395 ..........................  5 188 23 81 

1396 ..........................  5 228 24 361 

1397 ..........................  5 156 26 143 

1398 ..........................  6 199 35 401 

1399 ........................  4 136 14 137 
 75 4 115 1  .......................... اردبیل

 000 000 000 000  .................. (1)اصالندوز

 000 000 000 000  ....................... (1)انگات

 0 0 0 0  ..................... بیله ساار

 3 5 7 1  .................... پارس آباد

 0 0 0 0  ......................... خلخال

 0 0 0 0  ........................ سرعین

 0 0 0 0  ..............................كاثر

 21 5 7 1  ........................... گرمی

 0 0 0 0  ............... شهر مشكین

 0 0 0 0  ............................ نمین

 38 0 7 1  ................................ نیر
 شهرستان های پارس آباد و گرمی منظار شده اس .(به عل  عدم امكان تفكیك اطالعات مرباط به اصالندوز و انگات در 1

   تعاون، كار و رفاه ا تماعی استان اردبیل كل اداره -مأخذ
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  اسفنددر پايان  مشخصات عمامی شرك  های تعاونی روستايی -9-11

 شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان
 سرمايه
 (ريال)میلیان 

1380 .................................... 82 106732 224 8975 

1385 .................................... 83 103384 269 12304 

1390 .................................... 84 95941 219 10687 

1395 .................................... 81 90457 154 30243 

1396 .................................... 81 90457 143 28377 

1397 .................................... 81 89208 138 32568 

1398 .................................... 88 92139 137 34094 

1399 .................................  86 91063 131 32802 

 6869 30 19471 13 .................................... اردبیل

 000 000 000 000 ............................ (1)اصالندوز

 000 000 000 000 ................................. (1)انگات

 7124 15 7487 9 ............................... سااربیله 

 6420 18 6475 8 .............................. پارس آباد

 1594 11 8864 7 ................................... خلخال

 153 2 1151 1 .................................. سرعین

 849 0 5835 5 ........................................كاثر

 1809 9 9181 10 ..................................... گرمی

 5034 34 16964 20 ......................... شهر مشكین

 1620 7 9643 8 ...................................... نمین

 1330 5 5992 5 .......................................... نیر
 و انگات در شهرستان های پارس آباد و گرمی منظار شده اس . ( به عل  عدم امكان تفكیك اطالعات مرباط به اصالندوز1

   تعاون روستايی استان اردبیل. سازمان -مأخذ
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  اسفنددر پايان  مشخصات عمامی اتحاديه های تعاونی روستايی -10-11

 شرك  های تعاونی عضا تعداد سال و شهرستان
 سرمايه
 (ريال)میلیان 

 قانانی ذخیره
 (ريال)میلیان 

1380 ...................................  6 83 2418 1994 

1385 ...................................  9 84 3368 5583 

1390 ...................................  16 185 9300 35746 

1395 ...................................  9 81 12040 16470 

1396 ...................................  9 81 24394 17303 

1397 ...................................  9 81 24386 18735 

1398 ...................................  9 82 24613 19872 
1399 .................................  9 82 24612 19696 
 2903 431 14 1  ................................... اردبیل

 0 0 0 0  ........................... (1)اصالندوز
 0 0 0 0  ................................ (1)انگات
 3100 16888 8 1  .............................. سااربیله 

 5367 3977 6 1  ............................. پارس آباد
 574 473 6 1  .................................. خلخال
 0 0 0 0  ................................. سرعین
 296 268 5 1  .......................................كاثر
 3728 194 10 1  .................................... گرمی

 2452 867 20 1  ........................ شهر مشكین
 1067 303 8 1  ..................................... نمین
 209 1211 5 1  ......................................... نیر
 شهرستان های پارس آباد و گرمی منظار شده اس .( به عل  عدم امكان تفكیك اطالعات مرباط به اصالندوز و انگات در 1

   روستايی استان اردبیل. تعاون سازمان -مأخذ
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  بر حسب در هاستان های  تعداد اقامتگاه -11-11

سال و 
 شهرستان

  مع
 ها اقامتگاه

 ساير یگردشگر مجتمع (1)هتل

 پنج
 ستاره

 چهار
 ستاره

 سه
 ستاره

 دو
 ستاره

 يك
 ستاره

 اقامتگاه
 یسنت

 اقامتگاه
 بام
 یگرد

 هتل مهمانپذير
 آپارتمان

 مجتمع
 یها خاابگاه پانسیان اقامتی

 (2)يیدانشجا

1380 ....................  156 0 1 3 11 4 0 0 130 6 0 1 000 

1385 ....................  186 0 1 4 11 4 0 0 111 53 1 1 000 

1390 ....................  217 0 1 4 12 5 0 0 120 70 3 2 000 

1395 ....................  221 0 3 9 12 5 0 0 100 86 4 2 000 

1396 ....................  222 0 4 9 13 5 0 0 100 87 3 1 000 

1397 ....................  194 0 6 8 14 6 0 0 68 88 3 1 000 

1398 ....................  194 0 6 8 14 6 0 0 68 89 3 0 000 
1399 ...................  266 0 6 8 13 6 0 66 68 96 3 0 000 
 000 0 1 1 17 2 0 1 2 4 0 0 28  .................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............ (3)اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ................. (3)انگات

 000 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 6  ............... بیله ساار
 000 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 5  .............. پارس آباد
 000 0 0 0 2 27 0 1 2 1 0 0 33  ................... خلخال
 000 0 0 92 41 0 0 2 4 3 6 0 148  .................. سرعین
 000 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4  ....................... كاثر
 000 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 12  ..................... گرمی

 000 0 2 1 1 16 0 1 2 0 0 0 23  .........شهر مشكین
 000 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3  ...................... نمین
 000 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4  .......................... نیر
 ، پالژ و متل می باشد.تمع  هانگردی، اردوگاه  هانگردیشامل مج (1
 .نیس  احصاء قابل دانشجايی خاابگاههای اطالعات( 2
 پارس آباد و گرمی منظار شده اس .( به عل  عدم امكان تفكیك اطالعات مرباط به اصالندوز و انگات در شهرستان های 3

  .استان اردبیلاداره كل میرا  فرهنگی و گردشگری  -مأخذ
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 برحسب در ه استان اردبیلظرفی  اقامتگاه های  -12-11

 سال
 (1)هتل  مع اقامتگاه 

 يك ستاره دوستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره
 اتاق تخ  اتاق تخ  اتاق تخ  اتاق تخ  اتاق تخ  اتاق تخ 

1380 ...... 7630 2628 0 0 210 99 323 150 452 135 193 97 

1385 ...... 9694 3439 0 0 210 99 488 195 393 190 290 122 

1390 ...... 12498 4590 0 0 210 97 488 195 867 262 584 181 

1395 ...... 12722 4845 0 0 494 238 922 321 638 235 424 165 

1396 ...... 12623 4799 0 0 559 258 842 289 603 219 375 147 

1397 ...... 12684 4815 0 0 609 280 842 289 603 219 375 147 

1398 ...... 11312 3345 0 0 727 322 852 293 645 243 408 165 

1399 .....  11868 4323 0 0 847 375 852 293 645 243 424 195 

 

 سال

 ساير
 یهاخاابگاه انیپانس گردشگری مجتمع هتل آپارتمان مهمانپذير

 (2)يیدانشجا
 اتاق تخ  اتاق تخ  اتاق تخ  اتاق تخ  اتاق تخ 

1380 ..........  6040 2025 390 112 0 0 22 10 000 000 

1385 ..........  5271 1756 2850 1032 170 35 22 10 000 000 

1390 ..........  5488 1841 4551 1905 250 89 60 20 000 000 

1395 ..........  4596 1527 5208 2212 380 127 60 20 000 000 

1396 ..........  4596 1527 5208 2212 380 127 60 20 000 000 

1397 ..........  4532 1501 5283 2232 380 127 60 20 000 000 

1398 ..........  3163 1032 5137 1163 380 127 0 0 000 000 

1399 .........  3163 1032 5557 2058 380 127 0 0 000 000 

 باشد.، پالژ و متل می شامل مجتمع  هانگردی، اردوگاه  هانگردی (1
 ( اطالعات خاابگاههای دانشجايی قابل احصاء نیس .2

.اداره كل میرا  فرهنگی و گردشگری استان اردبیل -مأخذ
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 مقدمه

در ماادرد  فصاال در اياا  شااد  ارائااه آمارهااای
، دريايي زمیني و نقل حمل به مربدط هایفعالیت
 باشد كاهمي و مخابرات ، پست، انبارداریو هدايي

آمارهاا در  از تهیاه مختصاری تاريخچه در زير به
 شدد.مي اشار  ياد شد ، هایاز زمینه هر يك

 اصايي هاای را  طاد  آمار مربدط به تري قديمي
 مركا  آماار اياران در دساتر  تاكندن كشدر كه
  باشديم 1340 سا  ، مربدط بهاست قرارگرفته

 كشاادر سااا  سااالنامه آماااری در نخسااتی  كااه
حاااا  حا ااار  در. اسااات گردياااد  ، درج1345

و حماال و نقاال  یاطالعااات از ادار  كاال راهاادار
. قابل ذكر اسات كاه تاا گردديم افتيدر یاجاد 

 یاطالعااات از ادار  كاال را  و تراباار 1388سااا  
از ادار  كال  1397 تيلغا 1389استان و از سا  

. از ساا  گاردديم افتياستان در یزرا  و شهرسا
 هااای و نگهااداری را  سااا ت ، مساالدلیت1368

بااه  و ترابااری را  كاال ادار كشاادر از  روسااتايي
( فعياي )جهاد كشااورزیجهاد سازندگي  سازمان

 ذكدرما هاای را  مربدط به محد  شد و اطالعات
است. از  شد  ارائهو  گردآوری سازمان تدسط اي 

هاای  را "فعالیت مربدط به  اًمجدد 1381 تیرما 
 سااا  از و یتراباار وكاال را   ادار بااه  "روسااتايي

محد  گرديد.  یشهرساز و را  كل ادار  به 1391

ادار   اریادر ا ت تیمسالدل  يا 1398اما از سا  
 قرار گرفت. یاو حمل و نقل جاد  یكل راهدار

 نقيیااه الزم بااه ذكاار اساات، آمااار تعااداد وسااايل
    از طرياا  كااه ،شااد  گااذاری شاامار  مدتاادری

 دريافات اياران اسالمي جمهدری انتظامي نیروی
گاردد. در مي ارائاه بخا  در اي  نی  ،است شد 

در  نقيیاه و تردد وساياال ونقلحمل مدرد می ان
 جاامعي ، آمارهاای1341 كشدر تا سا  هایجاد 

و  را  وزارت ماذكدرا  انبدد و در سا در دستر 
و ارائه آمار  تهیه به بار اقدام نخستی  برای ترابری

 باه مختياف های در ساا  فعالیات اي  نمادد كه
 را  در كااه متعااددی و مداناا  ماااشتالت عياااات
مدقات  های، دچاار وقهاهوجدد داشات آن اجرای

 عااتاطال باه نیااز روزافا ون باه گرديد. با تدجاه
 وظیهااه 1361 ، از سااا زمینااه در اياا  آماااری

متمركا  باه  صادرتبه آمار و اطالعات آوریجم 
 ساا  دوم و از نیمه ري یعهد  دفتر آمار و برنامه

 ساازمان اطالعاات وریادفتار فنا عهد  هب 1376
شاد. ايا   كشادر محاد  هایو پاياناه ونقلحمل

باار اسااا   1382 سااازمان در اوا اار اسااهندما 
مصدبه شدرای عالي اداری به سازمان راهاداری و 

 ای كشدر تغییرنام يافت. ونقل جاد حمل

كمبادد آماار در  جباران منظدربه، 1366 در سا 
 بااا اجاارای ، مركاا  آمااار اياارانزمینااه اياا 
 "كشاادر ایجااد  نقال وحماال آماارگیری"طار 
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، ای جااد ناوگاان در مادرد مشخصاات اطالعااتي
 نمدد.  آوریجم  شد  حمل رو با رانندگان

 هدايي ونقلحمل

 اولای  سای أ، با تهدايي نقل وحمل آمار فعالیت
 اياران مياي هداپیمايي نام به هاداپیماياي شركت

 انقااال  از پیااروزی پاا  كااه 1323 در سااا 
اسالمااي  جمهادری هداپیمايي شركت"، اسالمي

 . عالو قرار گرفت تدجه مدردشاد،  امیاد ن "ايران
از  آسامان هداپیماايي ، شاركتذكدرم بر شركت

، ايرتاادر، پیااام ايااران هااای ، شااركت1359 سااا 
 1371 از ساا  اير، ساها و سهیران، كی كاسپی 

 بااه ، شاارو 1372 اير از سااا ماهااان و شااركت
 اند كهكرد  هدايي  نقل و حمل  نهیزم در فعالیت

 ساااازمان از طرياا  ،آن باااه مرباادط آمارهااای
 شدد.مي ارائه كشدری هداپیمايي

 انبارداری 

در  انبارداری، مرك  آمار ايران در ارتباط با فعالیت
های كشادر و  از سرد انه ، سرشماری1366 سا 

 محال هاای از كارگاا  ، آماارگیری1370در سا 
 داد. در سااا  را انجااام انبااارداری ارائااه  اادمات

 شانا ت منظدرباه نی  مركا  آماار اياران 1373
از  آماارگیاری انبارهاا، طار  عمدمي های ويژگي
. همچنای  در كشدر را اجرا كرد انبارداری فعالیت

باا  ، مركا  آماار اياران1380و  1377های  سا 
 يعمادم از سرشاماری حاصل از فهرست استهاد 

و   یسااز بهنگاامو  1373 ساا  و معدن صنعت
 مدجدد در ساازمان اطالعات بر اسا  آن تتمیل
از انبارهاااا و  سرشاااماری ، باااهرباااط ذی هاااای

های . در سااا اساات كاارد  ها اقاادامساارد انه
مركاا  آمااار ايااران بااا اسااتهاد  از  1384و1382

چااارچد  سرشااماری عماادمي كارگاااهي سااا  
آوری اطالعات مذكدر نمدد. ، اقدام به جم 1381

 ،1377هاای  سا  در سرشماری ،است ذكرانيشا
 1393و  1390، 1387، 1384، 1382 ،1380
يااا  مسااتقل هایآمااار انبارهااا و ساارد انه فقااط

 عر ااه عمادم  ادد را باه  ادمات كاه متبادعي
. آمارهای مربدط باه لياه است شد  ارائهاند، كرد 

شاد  اسات كاه استان نیا  در ايا  بخا  ارائاه 
مقاادار گناادم وارد شااد  و  نااهیاطالعاااتي در زم

صادرشد  به همرا  دارد. ادار  كال لياه در ساا  
در اساتان گاایالن تأساای  شااد. در سااا   1363
 كل ادار  در سپیدرود گستركت بهم  شر 1382

  ادمات و لياه شاركت نام با و گرديد ادلام ليه
 باه شارو  گایالن استان( گستر)بهم   بازرگاني
 ساازمان  ياا 1396 سا  در. است نمدد  فعالیت

 واگاذار ي صدصا بخا  به، 44 اصل یراستا در
 -رانياا يدولت يبازرگان شركت عندان تحت و شد

 اسات ذكار انيشا. دينمايم تیفعال النیگ استان
  اادمات و ليااه كاال ادار  بااه 1398 سااا  در

 .شد داد  نام رییتغ يبازرگان
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 مهاهیم و تعاريف

مسیری بارای تاردد وساايل نقيیاه  :آه  ط را 
جايي بار و يا مسافر است كاه رييي به منظدر جابه

 شدد.به دو ند  اصيي و فرعي تقسیم مي

 طااي اساات كااه  آهاا :را   طاادط اصاايي 
 كند.آه  را به يتديگر متصل ميهای را ايستگا 

 طدط لیر اصايي، شاامل  آه :را   طدط فرعي
تجاااری و ماااندری بااه عناادان  - طاادط صاانعتي

 شدد. طدط فرعي شنا ته مي

در  هستند كاه  طدطي: آه  طدط ماندری را  
و  تنظایم آها ، بارایرا  تشتیاالتي هایايستگا 
 اند.گرديد  قطارها )ماندر( احداث تهتیك

 طاادطي آهاا :  طاادط صاانعتي و تجاااری را 
هسااتند كااه بنااابر تقا ااای مدسسااات دولتااي، 
صاانعتي، زراعااي و بازرگاااني از  طاادط دا يااي 

آها  منشاعو و باه  طادط دا ياي ايساتگا  را 
 شدند.مدسسات متقا ي متصل مي

وسایيه نقيیاه دارای نیاروی كشا   كدمدتید:دل 
هاا مادرد برای به حركت درآوردن واگ است كه 

گیاارد و برحسااو نااد  اناار ی اسااتهاد  قاارار مي
مصرفي )برقي، دي لي و بخااری( و ناد  اساتهاد  

 شدد. بندی مي)اصيي و ماندری( طبقه

و  تجااری محمادالت وزن مجمد  :بار الص وزن
 ( و وزنآها  ادد را  )لیار از محمادالت دولتي
 .است تدشه

  االص وزن بار طدر عمدمبه :بار لیر  الص وزن
 .قطار است ا افه وزن به

آها ، امتاان باری كه براسا  مقاررات را  :تدشه
جايي آن در واگاا  مسااافری نباشااد و در جابااه

واگنااي ويااژ  بااه هماای  نااام تدسااط قطارهااای 
  شدد.آه  نامید  ميمسافری حمل شدد تدشه را 

: راهي است كه معبر رفات و برگشات آن آزاد را 
های به طدر فی يتي از يتديگر مج ا و فاقد تقاط 

هم ساط  بادد  و ورود و  اروج آن منحصاراً در 
 نقاط معی  و محدودی میسر است. 

است با  يراه (: طه چهار اصيي)را   ب رگرا 
حداقل چهار  ط عبدر )دو  ط در هر طرف( 

 یرهایكه مس یمدتدر هینقي ليعبدر وسا یبرا
جدا و امتان  گريتديرفت و برگشت آن كامال از 

در آن به  يتقاط  هم سط  و دسترس جاديا
تقاط   كيصدرت محدود وجدد دارد. )حداقل 

 هم سط  دارد(.
شدد كاه ارتبااط به راهي اطالق مي را  روستايي:

هااای مراكا  تدلیااد روسااتايي و اتصاا  آن بااه را 
 فرعي و اصيي كشدر را برقرار كند. 

 یكه دارا ايو در ي شت يمحل تالق :بندر
شناورها به منظدر  يپهيد ده یامتانات الزم برا

  باشد. ازیمدرد ن اتیانجام عمي
بندری اسات كاه در آن  بندر تجاری )بازرگاني(:

صاارفاً عميیات مربدط به تخيیه و بارگیری كاالی 
 تجاری انجام شدد. 
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 .هر ند  وسیيه نقيیه آبي را شاناور گديناد شناور:
تدان بسته به ند  و نحاد  كااربری شناورها را مي

 بندی كرد. ها طبقهآن

جن  فيا  شبه هر شناوری كه معمدالً از  كشتي:
باشاد و ظرفیات نا االص آن  بدد ، دارای مدتادر

 شدد. بی  از پانصد ت  باشد كشتي گهته مي

 گنجااي شاناور:  شاد ثبت لیر االص ظرفیت
باشاد ( ميمتعاو فدت 100) ت  شناور برحسو

، در گداهینامه مربدط الميييبی  مقررات طب  كه
 عیناً ذكر شد  است.

 ظرفیات ماناد  شاناور: شد ثبت  الص ظرفیت
 و فضاای از كسر حجام پ  شد  ثبت لیر الص
، انبارهاا و سااير ، كاركناانآالتماشی  مربدط به
باشد مي امر كشتیراني به يافته ا تصاص فضاهای

در  المييااايبی  مقاااررات عینااااً طبااا  كاااه
 .است مربدط، ذكر شد  هایگداهینامه

 حامال ت كاهاسا كشاتي :بر  شاككشتي فياه
 در يااك انبارهااايي و دارای همگاا  محمااادالت

كشاتي فاقااد  ، اي طدر معمد باشد. بهمي سط 
 باارای باا ر  اساات و فقااط دو قااال  جرثقیااال

 جاا كاردن كاال دارد.جاابه

 بارای است كه تانترداری كشتيبر: كشتي رول 
 گیرد.قرار مي مدرد استهاد  مايعات حمل

 تداناايي اسات كاه كشاتي :چند منظادر  يكشت
، متهرقاه كانتینر،كااالی بارها از جميه اندا  حمل
ها معمادالً كشتي گدنهرا دارد. در اي  و فيه كیسه

 طراحاي ایگدناه به انبارها و عرشه و عرض طد 
 20كاانتینر از ابعااد ياك  اريبي است كاه شد 
 باشد.  مي فدتي

 5تاا  4 ها ار تا  و دارای 20حدوداً  آن ظرفیت
 باشد.مي جرثقیل 5 تا 3با  انبار همرا 

 مخصادص كشاتيكشتي كانتینربر )كانتینردار(: 
  آن حماال ظرفیاات باشااد كااهكااانتینر مي حماال
 .است فدتي 20كانتینر دستگا  700حدود 

آ   ايا  یای مشخص بر روی زممنطقه: فرودگا 
 نصاو  اتیاتجه و سااتیساها، تشامل سا تمان

 یبارا مدرد حسو آن از يبخش اي كل از كه شد 
 ليوساا انادا  ينایزم حركت و بر است نشست،
 و مسااافر بااار، ييهاادا نقاال و حماال و پرنااد 
 شاامل و شادديما اساتهاد  يپسات هایمحمدله
 فرودگاا  ،ييهادا مارز فرودگاا  ،يدا يا فرودگا 

 و مشااتر  فرودگااا  ژ ،يااو فرودگااا  ،يالميياا یب
 .است بالگرد فرودگا 

حركات ياك هداپیماا از ياك فرودگاا  باه  پرواز:
تداند فرودگا  ديگر كه تحت يك شمار  بدد  و مي

 شامل يك يا چند مرحيه باشد. 

پرواز متعي  به شاركت هداپیماايي  پرواز دا يي:
دا يي است كه مبدا و مقصد پرواز فدق در دا ل 
كشدر باشد حتاي اگار در مسایر پارواز مرزهاای 

 كشدر را قط  كند. 

)به ج   يبانان و  دمه  یفرد :هدايي مسافر
تحت يك شمار  پرواز در  مایپرواز( كه با هداپ
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 يك مرحيه منهرد از پرواز، سهر كند.
مسافر هدايي است كه مبدا  هدايي دا يي:مسافر 

و مقصد پرواز او در دا ل كشدر باشد حتاي اگار 
 مسیر پرواز وی مرزهای كشدر را قط  كند. 

مساافر هادايي  الميياي ورودی:مسافر هدايي بی 
است كه مبدا  پرواز او در  ارج و مقصد پرواز وی 

 در دا ل كشدر باشد. 

مساافر هادايي  المييي  روجي:مسافر هدايي بی 
است كه مبدأ پرواز او در دا ل و مقصد پرواز وی 

 در  ارج از كشدر باشد. 

ای به ج  باار همارا  مساافر بار بارنامه بار هدايي:
 شدد. است كه تدسط هداپیما جا به جا مي

مرسادالت پساتي  همهبه  محمدله پستي هدايي:
اعم از پست نامه و امانات كاه باه صادرت دپا  

شادد محمدلاه های هداپیماايي ميتحديل شركت
 گديند. پستي هدايي مي

تعاريف و مهااهیم »رجد  شدد به  :تعاوني شركت
 .«كشاورزی، جنگيداری، و شیالت – 5فصل 

شاركتي اسات كاه  :و نقال حمل تعاوني شركت
براسا  قاندن بخ  تعاوني با عضاديت اشاخاص 
حقیقي و حقدقي لیردولتي جهت فعالیت در امدر 
حماال و نقاال بااار، مسااافر يااا هاار دو در اشااتا  
زمیني، درياايي، هادايي و ريياي تشاتیل و ثبات 

 شدد.مي

 در آن كاه اسات و مشخصاي ثابت متان :كارگا 

و  طدر مانظمباه اقتصاادی ياا چناد فعالیات يك
واحاد  و حسابداری مديريت مستمر، زير نظر يك

 شدد.مي انجام

 تري بی  كه است فعالیتي :اصيي كارگا  فعالیت
 انجام برای كارگا ، و تجهی ات ، تأسیساتامتانات

از  مد كارگا آدر تري و معمدالً بی  بینيپی  آن
 شدد.مي حاصل آن

يا محدطه محصدری است كه تمام ياا  متان انبار:
قسمتي از آن برای نگهداری كاال در نظار گرفتاه 

سا تمان )سارباز،  شد  است. انبارها برحسو ند 
باارداری )ا تصاصااي و نااد  بهر ، سرپدشااید  و...(

عمدمي(، ند  تجهی ات )متانی  ، سرد انه، سیيد، 
هاااا انباااار لياااه، مخااا ن و...( و سااااير ويژگي

 شدند. يبندی متقسیم

 اسات كاه مساتقل از كارگاهي عبارت :سرد انه 
 داریسرد انه فعالیت برای از آن يا قسمتي تمام

و  منظدر نگهاداری، باهاصايي فعالیات عنادان به
 و فاساد و داماي كشااورزی كاالهای سازیذ یر 
 الزم مصندعي و شرايط  اص  دابط تحت شدني

 و... ا تصاص نسبي ، رطدبتحرارت از نظر درجه
 عمادم را باه داریسارد انه و  دمات است يافته
 ادد  بارای تدلیاد  ادمت كند ) ادا مي عر ه
 باشد(. يا نداشته داشته

 ارائاه محال منظدر، كارگا  داير: انبار يا سرد انه
در  كاه اسات داریيا سارد انه انبارداری  دمات

ياا  متادالي صادرت روز باه 30 حداقل سا  طد 
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 .است باز بدد  منقط 

 ارائاه محل منظدر، كارگا : فعا  انبار يا سرد انه
 كاه اسات داریيااا سرد انه انبااارداری  دمات
 فعالیاات انجااام روز به 30 حداقل سا  در طد 

 لیتفعا انجام و برای است داشته اشتغاا  ربطذی
 و دراماد كساو شاد  را متقبال هايي دد ه ينه

 .است كرد 

مادار ،  ياك در سال  :و دومدار  مدار يك سال 
 زير صاهر ياا بااالی از دوحالت هدا در يتي دمای

 حالت از يك تبديل و قابل است صهر تقريباً ثابت
، دومادار  در سااال  ولاي ديگر نیسات حالت به

 ديگار قاباال حالات باه حالات هدا از يك ایدما
از مادار  لاا وم بارحسو تادانو مي است تباديل

 كرد. صهر استهاد  زير صهر يا باالی

سازی به صدرت افقي ياا محل ذ یر  ندعي سیيد:
عمددی است دارای سا ت بتني يا في ی كه برای 

ای يا پاددری باه نگهداری محصدالت يا مداد دانه
 گیرد.برداری قرار ميصدرت فيه، مدرد بهر 

محدطاه  در دا ال ا تصاصاي محياي انبار روباز:
 كدتاا  نگهاداری بارای كه از سیيدها است بر ي

 بااه گنادم حاداكرر واردات )در زمان گندم دتم
 تخيیاه گیرد. گنادمقرار مي سیيد(، مدرد استهاد 

 ، از چالهممت  زمان انبارها، در اولی  در اي  شد 
 شدد.وارد سیيد مي تخيیه

 از سیيدها دارای بر ي :انبار سرپدشیاد  معمدلي
ارتباااط  و باادونمعماادلي  سرپدشااید  انبارهااای

 تخيیاه هساتند. لاالت اصايي با سایيدی متانی  
ياا  وسایيه كاامیدن انبارها، باياد باه در اي  شد 

 شدد. منتقل اصيي سیيدی ديگر، به وسايل
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 اطالعات د يگ 

 نقاال و حماال و راهااداری كاال ادار  گاا ار  بااه
 استان های را  كل طد  ،1399 درسا  ای جاد  

 روساتايي هاای را  و شاهری بی  های را  شامل
 بای  هاای را  طاد  كاه بادد  كیيدمتر 7/5514

 را  و اصاايي را  ب رگاارا ، را ، آزاد شااامل شااهری
 روستايي های را  طد  و كیيدمتر 3/1705 فرعي

  اسات ذكار باه الزم. است بدد  كیيدمتر 4/3809
 كال ادار  اي  پدش  تحت شهری درون های را 

 اسااتان هااای شااهرداری پدشاا  تحاات و نباادد 
 را  آزاد اساتان شهری بی  های را  در. باشد مي 

 4/735 ب رگارا ، كیيادمتر 0/208 و نادارد وجدد
 طاد  كیيادمتر 5/714 و اصيي را  طد  كیيدمتر

 شاامل روساتايي هاای را . اسات بادد  فرعي را 
 هستند. شدسه و آسهالته،

 

 تعاداد اساتان هاای را  مسیر در ،1399 سا  در
 مدجاادد راهدار انااه 11 و پاال 5492 تدناال، 14
 . است بدد 

 

وساایين نقيیااه  5592، در كاال 1399در سااا  
 413اتدباد ،  171عمدمي درون شهری شاامل 

 تاكسي وجدد داشته است. 5022میني بد ، و 

 

وساایين نقيیااه  19899، تعااداد 1399در سااا  

مدتدری و مدتدرسیتيت شمار  گذاری شادند كاه 
مدرد  11868بیشتري  تعداد مربدط به سداری با 

 است. 

 

 راهااداری كال ادار  گاا ار  باه ،1399 ساا  در
 مساافر میيیادن 3/1 حدود ای، جاد  نقل و حمل

 ای جااااد  مساااافری نقيیاااه وساااايل تدساااط
 در. شد  اناد جابجا( بد ، سداری اتدبد ،میني)

 در مسافر شدن جابجا برای پايانه تعداد سا ، اي 
 جابجاا باار وزن. اسات بادد  پايانه 7 استان برون
 وساايل تدساط شاد  صادر بارنامه اسا  بر شد 

 اسااتان درون در ای جاااد  عماادمي باااری نقيیااه
 بارون باه باار ورودی و  روجي و ت  1547340

 تاا  3000074 و 2472592 ترتیااو بااه اسااتان
 .است بدد 

 

 فرودگااا ، كاال ادار  گا ار  بااه ،1399 ساا  در
 نهار 0 و دا ياي پروازهای در مسافر نهر 78829
 المييي بی  پروازهای در حجاج استرنای به مسافر
 در مساافر نهار 76929 همچنی . اند شد   ارج

 اسااترنای بااه مسااافر نهاار 0 و دا يااي پروازهااای
در  .اناد شد  وارد المييي بی  پروازهای در حجاج

 اي  سا  هیچ پرواز حج تمتعي انجام نشد  است.

 

 رفا  و كار تعاون، ادار  گ ار  به ،1399 سا  در
 نقال و حمال تعاوني شركت 37 تعداد اجتماعي،
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 . اند بدد  فعا  ريا  میيیارد 3/2 حدود سرمايه با

 12باه گا ار  مركا  آماارايران  1399در سا  
 43سرد انه فعا  در استان وجدد داشاته شاامل 

ساال   18سال  باالی صهر، و  37سال  زير صهر، 
 دو مدار  بدد  اند.

  دمات و ليه شركت گ ار  به ،1399 سا  در
 363 ظرفیت با گندم سیيدی 17 تعداد بازرگاني،

 ظرفیت با معمدلي سرپدشید  انبار 1 ت ، ه ار
 100 ظرفیت با گندم روباز انبار 1 و ت  ه ار 20
عميترد وارد شد  به سیيد  .اند بدد  فعا  ت  ه ار

ت  و گندم  ارج شد  از  297475در مجمد  
 ت  بدد  است. 280093سیيد در مجمد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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 كیيدمتر() استان اردبیل راهداری و حمل و نقل جاد  ایاندا  را  های تحت حدز  استحهاظي ادار  كل  -1-12

سا  و 
 شهرستان

 جم  كل
 روستاييرا  های  را  های بی  شهری

 را  ب رگرا  آزادرا  جم 
را  درون  را  فرعي اصيي 

 شدسه آسهالت جم  شهری

1380 .................  3955 815 0 26 543 188 58 3140 1122 2018 
1385 .................  4920 1215 0 74 578 505 58 3705 1713 1992 
1390 .................  5131 1505 0 101 655 691 58 3626 2020 1606 
1395 .................  5329 1602 0 131 716 701 54 3727 2606 1121 
1396 .................  2/5344 2/1610 0 5/139 713 7/703 54 3734 2601 1133 
1397 .................  2/5344 2/1610 0 148 2/711 5/697 5/53 3734 5/2715 5/1018 
1398 .................  2/5463 2/1654 0 179 5/717 7/701 56 3809 2736 1073 

1399 ................  5514/7 1705/3 0 208 735/4 714/5 47/4 3809/4 2774 1035/4 
 58 369/8 427/8 20 77/1 54/8 94/3 0 246/2 674  ................. اردبیل

 33/9 82/9 116/8 1/5 17/4 62/9 0 0 81/8 198/6  ............. اصالندوز

 96/9 160 256/9 2/9 29/4 48/2 0 0 80/5 337/4  .................. انگدت

 209/6 220 429/6 0 0 63/1 0 0 63/1 492/7  ............ بیيه سدار

 54/2 136/2 190/4 6/5 0 63/2 9 0 78/7 269/1  ........... پار  آباد

 103/2 317 420/2 5 165 59/4 4 0 233/4 653/6  ................  يخا 

 3 103/4 106/4 0 1/4 1/2 7/5 0 10/1 116/5  ............... سرعی 

 80 180/9 260/9 0 110 108 0 0 218 478/9  .....................كدثر

 93/4 230/3 323/7 7 68/3 55/3 3/1 0 133/7 457/4  .................. گرمي

 217/7 515/8 733/5 0 107/4 134/5 48/4 0 290/3 1023/8  ...... شهر مشتی 

 51/1 214/2 265/3 0 63 38/3 21/1 0 122/4 387/7  ................... نمی 

 34/4 243/5 277/9 4/5 75/5 46/5 20/6 0 147/1 425  ....................... نیر

  ..استان اردبیل كل راهداری و حمل و نقل جاد  ایادار   -مأ ذ
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 راهدار انه های مسیر را  ها  ، پل ها وتعداد تدنل ها -2-12

 به عيت عدم امتان تهتیك اطالعات مربدط به اصالندوز و انگدت در شهرستان های پار  آباد و گرمي منظدر شد  است.( 1

 .استان اردبیل كل راهداری و حمل و نقل جاد  ایادار   -مأ ذ
  

 تدنل سا  و شهرستان
 پل

 راهدار انه
 متر و بیشتر 20 متر 10-20 متر 10زير 

1380 ....................  2 2985 42 8 11 

1385 ....................  2 3032 45 16 11 

1390 ....................  14 5119 72 27 11 

1395 ....................  14 5470 82 29 10 

1396 ....................  14 5505 82 29 10 

1397 ....................  14 5531 82 29 10 

1398 ....................  14 5482 84 29 11 

1399 ...................  14 5492 87 24 11 

 2 3 12 1172 0  ................. اردبیل

 000 000 000 000 000  ......... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000  .............. (1)انگدت

 0 0 2 123 0  ............ بیيه سدار

 0 3 8 794 0  ........... پار  آباد

 2 2 7 798 0  ................  يخا 

 1 0 0 0 0  ............... سرعی 

 1 4 12 415 12  .....................كدثر

 1 3 4 592 0  .................. گرمي

 1 6 38 1043 1  ...... شهر مشتی 

 1 2 3 248 1  ................... نمی 

 2 1 1 307 0  ....................... نیر
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 وسايل نقيیه عمدمي درون شهری بر حسو ند   -3-12

  

 تاكسي میني بد  اتدبد  جم  و شهر شهرستان، سا 

1380 ................................. 2412 134 168 2110 

1385 ................................. 2731 160 206 2365 

1390 ................................. 3039 152 236 2651 

1395 ................................. 4141 173 412 3556 

1396 ................................. 5631 198 445 4988 

1397 ................................. 5666 198 442 5026 

1398 ................................. 5235 181 512 4542 
1399 ..............................  5607 171 413 5023 
 3558 410 153 4121 اردبیل

 3558 410 153 4121 ..........................اردبیل     
 0 0 0 0 ............................ آراليد     
 0 0 0 0 .......................... ثمري      
 0 0 0 0 ............................... هیر     

 4 0 0 4 اصالندوز
 4 0 0 4 ...................... اصالندوز     

 2 0 0 2 انگدت
 2 0 0 2 ........... تاز  كند انگدت    

 40 0 0 40 بیيه سدار
 26 0 0 26 ........................ بیيه سدار   

 14 0 0 14 ..................... جعهرآباد     
 580 0 7 587 پار  آباد

 575 0 7 582 ...................... پار  آباد   
 5 0 0 5 ..................... اسالم آباد    
 0 0 0 0 ......................... مغانسر     
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 )دنباله(وسايل نقيیه عمدمي درون شهری بر حسو ند   -3-12

 تاكسي میني بد  اتدبد  جم  ، شهرستان و شهرسا 

 171 0 0 171  يخا 
 170 0 0 170  ..........................  يخا      
 0 0 0 0  ............................. كيدر      
 1 0 0 1  ..................... هشتجی      

 1 0 0 1 سرعی 
 1 0 0 1  ......................... سرعی      
 0 0 0 0  .................. ايرديمدسي     
 22 0 0 22 كدثر
 22 0 0 22  ............................. گیدی    

 205 0 0 205 گرمي
 205 0 0 205  ............................. گرمي    
 0 0 0 0  ................................ زهرا    

 417 3 11 431 شهر مشتی 
 417 0 11 428  ................. شهر مشتی     
 0 0 0 0  ................................آلني    
 0 3 0 3  ...............................ر ي    
 0 0 0 0  .......................... فخرآباد    
 0 0 0 0  ..............................قصابه    
 0 0 0 0  ............................. الهرود   
 0 0 0 0  .............................. مرادلد   

 9 0 0 9 نمی 
 4 0 0 4  ........................... نمی       
 5 0 0 5  ....................... آبي بیگيد    
 0 0 0 0  ............................. عنبران   
 14 0 0 14 نیر
 14 0 0 14  ...................................نیر    
 0 0 0 0  ........................ كدرايیم     
 . امدر شهری استانداری اردبیلدفتر  -مأ ذ
 . استان یهایشهردار-       
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 شد  گذاری شمار  مدتدرسیتيت و مدتدری نقيیه وسايل اندا  تعداد -4-12

 

 . رانيا ياسالم یجمهدر يانتظام یروین –.مأ ذ
  .آمار ادار . بددجه و برنامه و طر  معاونت

 سا 

  ددرو

 اتدبد  دنیكام یسدار يتاكس كشند  كامیدن جم 

1385 ..................  13125 172 113 9571 203 73 

1390 ..................  19617 538 865 14139 203 20 

1395 ..................  14096 50 934 10135 118 24 

1396 ..................  15211 142 182 12884 60 18 

1397 ..................  10882 108 28 8152 48 5 

1398 ..................  21809 24 51 12355 13 1 

1399 .................  19765 29 172 11868 33 1 

 سا 

  ددرو

 تيتیس مدتدر
 آالت  یماش آمبدالن   وانت و دنتیكام بد  ينیم

 ريسا یكشاورز

1385 ..................  23 2930 2 ... 38 0 

1390 ..................  
7 3546 32 131 136 0 

1395 ..................  
3 1044 4 801 45 938 

1396 ..................  
2 790 25 814 166 128 

1397 ..................  
4 799 4 147 1431 156 

1398 ..................  2 1610 1 430 7283 39 

1399 .................  0 1439 11 355 5723 134 
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 از طري   اسا  صدرت و عیت حمل مسافر(مسافر جابجا شد  درون استاني )برتعداد سهر و  -5-12
 پايانه های مسافربری تدسط اندا  وسايل نقيیه عمدمي مسافری جاد  ای به تهتیك ما 

  .استان اردبیل كل راهداری و حمل و نقل جاد  ایادار   -مأ ذ

 ما  سا  و

 شد  مسافر جابجا تعداد سهر
 سداری بد میني  اتدبد  جم  سداری میني بد  اتدبد  جم 

1380 ............  80057 45811 25812 8434 864533 454308 376406 33819 

1385 ............  443328 113400 26641 303287 3383134 1641569 438122 1303443 

1390 ............  380422 108130 32209 240083 3183736 1672197 551738 959801 

1395 ............  169521 9507 13092 146922 862346 138922 144475 578949 

1396 ............  166085 7090 14806 144189 830965 105396 159911 565658 

1397 ............  177330 6576 15779 154975 868197 91494 167729 608974 

1398 ............  180638 4277 16248 160113 880268 64467 185575 630226 

1399 ...........  171432 2668 12188 156576 647254 34914 109209 503131 

 22446 5733 267 28446 6099 563 20 6682  ........ فروردي 

 33890 10860 1058 45808 10086 1103 82 11271  ..... ارديبهشت

 42978 11947 2952 57877 12108 1268 221 13597  .............  رداد

 48989 10528 3170 62687 14265 1067 248 15580  .................. تیر

 41033 8906 2744 52683 12905 949 201 14055  .............. مرداد

 43932 8913 3251 56096 13997 963 247 15207  .......... شهريدر

 43575 10040 3876 57491 13799 1160 282 15241  ................. مهر

 41128 9200 3500 53828 13030 1102 268 14400  ................ آبان

 51637 6630 3456 61723 16735 712 282 17729  .................. آذر

 43232 8209 3439 54880 14212 976 269 15457  ................. دی

 45424 9486 3763 58673 14744 1211 278 16233  .............. بهم 

 44867 8757 3438 57062 14596 1114 270 15980  ............. اسهند



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل ______________________________________ حمل و نقل و انبارداری-12

370 

از طري  پايانه های  (بر اسا  صدرت و عیت حمل مسافر)تعداد سهر و مسافر جابجا شد  درون استاني  -6-12
 1399:ي مسافری جاد  ای بر حسو شهرستانمسافربری تدسط اندا  وسايل نقيیه عمدم

 تهتیك اطالعات مربدط به اصالندوز و انگدت در شهرستان های پار  آباد و گرمي منظدر شد  است. ( به عيت عدم امتان1

  .استان اردبیل كل راهداری و حمل و نقل جاد  ایادار   -مأ ذ

 شهرستان

 شد  مسافر جابجا تعداد سهر

 سداری میني بد  اتدبد  جم  سداری میني بد  اتدبد  جم 

 503131 109209 34914 647254 156576 12188 2668 171432  ..... كل استان   

 235591 71514 21485 328590 72673 8018 1329 82020  ................ اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000  ........ (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............. (1)انگدت

 3228 19100 0 22328 961 1358 0 2319  ........... بیيه سدار

 50882 5654 9820 66356 15662 1149 889 17700  .......... پار  آباد

 43141 806 736 44683 14285 87 293 14665  ...............  يخا 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............. سرعی 

 6665 27 0 6692 2158 2 0 2160  ....................كدثر

 114580 134 2826 117540 36060 18 156 36234  ................. گرمي

 49044 11974 47 61065 14777 1556 1 16334  ..... شهر مشتی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. نمی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... نیر



 حمل و نقل و انبارداری-12 ______________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

371 

پايانه های  از طري  (براسا  صدرت و عیت حمل مسافر)تعداد سهر و مسافر جابجا شد  برون استاني  -7-12
 اندا  وسايل نقيیه عمدمي مسافری جاد  ای بر حسو ما مسافربری تدسط 

  .استان اردبیل كل راهداری و حمل و نقل جاد  ایادار   -مأ ذ

 ما  سا  و

 شد  مسافر جابجا تعداد سهر
 سداری میني بد  اتدبد  جم  سداری میني بد  اتدبد  جم 

1380 ............  94339 84896 4255 5188 1161606 1090904 49953 20749 

1389 ............  240948 32064 14377 194507 1332034 434412 123307 774315 

1390 ............  380422 108130 32209 240083 3181736 1670197 551738 959801 

1395 ............  101673 64122 2902 34649 1182452 1023156 31098 128198 

1396 ............  104931 64687 3269 36975 1080398 909245 34813 136340 

1397 ............  105253 58310 3022 43921 1034525 838098 34199 162228 

1398 ............  107572 59424 3276 44872 1088448 880485 41246 166717 

1399 ...........  94666 52154 2543 39969 651118 506422 24963 119733 
 4226 48 25136 29410 1214 6 2435 3655  ........ فروردي 

 8727 1294 29505 39526 2817 141 3602 6560  ..... ارديبهشت

 10643 4016 47697 62356 3367 323 4683 8373  .............  رداد

 10800 2774 45701 59275 3438 243 4855 8536  .................. تیر

 9237 1557 45360 56154 3009 178 4761 7948  .............. مرداد

 10629 2696 57740 71065 3488 275 5005 8768  .......... شهريدر

 10140 3087 40530 53757 3385 326 4457 8168  ................. مهر

 10122 2313 38994 51429 3363 242 4374 7979  ................ آبان

 11791 1308 43817 56916 4153 167 4476 8796  .................. آذر

 11277 2546 48710 62533 3982 281 4559 8822  ................. دی

 11310 2143 45764 59217 3955 229 4512 8696  .............. بهم 

 10831 1181 37468 49480 3798 132 4435 8365  ............. اسهند
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 از طري   )بر اسا  صدرت و عیت حمل مسافر( جابجا شد  برون استاني ، سهر و مسافرتعداد پايانه -8-12
 1399: مسافری جاد  ای بر حسو شهرستانپايانه های مسافربری تدسط اندا  وسايل نقيیه عمدمي 

 ( به عيت عدم امتان تهتیك اطالعات مربدط به اصالندوز و انگدت در شهرستان های پار  آباد و گرمي منظدر شد  است.1

  .استان اردبیل و نقل جاد  ای كل راهداری و حملادار   -مأ ذ

 شهرستان
تعداد 
 پايانه 

 مسافر جابجا شد  تعداد سهر

میني  اتدبد  جم 
میني  اتدبد  جم  سداری بد 

 سداری بد 

 119733 24963 506422 651118 39969 2543 52154 94666 7  ..... كل استان   
 72389 17098 296461 385948 24635 1396 31997 58028 2  ................ اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ........ (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............. (1)انگدت

 114 0 0 114 35 0 0 35 0  ........... بیيه سدار
 500 1277 48527 50304 137 159 4875 5171 1  .......... پار  آباد

 34180 6211 43484 83875 11150 951 3138 15239 1  ...............  يخا 
 0 0 1460 1460 0 0 211 211 0  .............. سرعی 

 204 245 0 449 58 23 0 81 1  ....................كدثر
 11639 12 74902 86553 3730 1 7256 10987 1  ................. گرمي

 707 120 21139 21966 224 13 1988 2225 0  ..... شهر مشتی 
 0 0 12175 12175 0 0 1526 1526 0  .................. نمی 

 0 0 8274 8274 0 0 1163 1163 1  ...................... نیر
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 ای بر اسا  بارنامه صادر شد  برحسو ما وزن بار جابجا شد  تدسط وسايل نقيیه باری عمدمي جاد  -9-12
 )ت ( 

  ..استان اردبیل كل راهداری و حمل و نقل جاد  ایادار   -مأ ذ

 جابجايي درون استاني سا  و ما 
 جابجايي برون استاني

 ورودی   روجي

1380 ................................  610135 1180770 1582000 

1385 ................................  1294591 1588359 1734000 

1390 ................................  1476242 2130775 1987000 

1395 ................................  1209269 2307678 2435000 

1396 ................................  1247859 2384455 2933000 

1397 ................................  1176220 2528866 2964185 

1398 ................................  1257373 2419037 2922455 

1399 ..............................  1547340 2472592 3000074 

 189977 106701 91107  ............................ فروردي 

 321033 190999 152143  ......................... ارديبهشت

 274739 155468 192013  .................................  رداد

 273510 263613 168699  ...................................... تیر

 228555 307473 156192  .................................. مرداد

 266008 267590 150632  .............................. شهريدر

 257384 248446 141786  ..................................... مهر

 232908 241066 141534  .................................... آبان

 212111 199358 87078  ...................................... آذر

 218324 175512 72120  ..................................... دی

 249679 158822 87008  .................................. بهم 

 275846 157544 107028  ................................. اسهند
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حسو  وزن بار جابجا شد  تدسط وسايل نقيیه باری عمدمي جاد  ای بر اسا  بارنامه صادر شد  بر -10-12
 )ت ( 1399: شهرستان

 ( به عيت عدم امتان تهتیك اطالعات مربدط به اصالندوز و انگدت در شهرستان های پار  آباد و گرمي منظدر شد  است.1

  ..استان اردبیل كل راهداری و حمل و نقل جاد  ایادار   -مأ ذ

 جابجايي درون استاني شهرستان
 جابجايي برون استان

 ورودی   روجي

 3000074 2472592 1547340  .................. كل استان    

 1959451 1237689 397330  ................................ اردبیل

 000 000 000  ........................ (1)اصالندوز

 000 000 000  ............................. (1)انگدت

 274895 120132 142164  ........................... بیيه سدار

 275688 457835 50787  .......................... پار  آباد

 71633 72310 4678  ...............................  يخا 

 21184 72833 6640  .............................. سرعی 

 7528 149 95  ....................................كدثر

 27981 42285 18501  ................................. گرمي

 217788 145183 15588  ..................... شهر مشتی 

 108197 319531 909552  .................................. نمی 

 35729 4645 2005  ...................................... نیر
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  در پروازهای دا يي بر حسو ما مسافر و بار حمل شد   -11-12
 

  .ادار  كل فرودگا  های استان اردبیل -مأ ذ

 سا  و ما 

 (ت )وزن بار  تعداد مسافر تعداد پرواز

  روجي ورودی  روجي ورودی  روجي ورودی

1380 ....................  543 543 44537 44079 113138 6095 

1385 ....................  972 973 92643 96174 21100 2780 

1390 ....................  1144 1144 127160 130583 1022 3500 

1395 ....................  922 922 115876 117316 865 799 

1396 ....................  950 950 122985 123968 858 873 

1397 ....................  910 910 82453 84995 539 611 

1398 ....................  884 884 77533 77185 508 576 

1399 ...................  1180 1180 76929 78829 501 575 

 37 26 3723 3568 55 55  ................ فروردي 

 38 33 5515 5462 83 83  ............. ارديبهشت

 62 54 8736 8288 117 117  .....................  رداد

 61 53 9308 9092 135 135  .......................... تیر

 65 54 9758 9366 135 135  ...................... مرداد

 79 54 10428 9720 137 137  .................. شهريدر

 60 48 8188 8070 117 117  ......................... مهر

 41 43 5420 5415 97 97  ........................ آبان

 29 29 3815 3772 67 67  .......................... آذر

 37 33 4898 4749 82 82  ......................... دی

 37 35 5067 4874 84 84  ...................... بهم 

 29 39 3973 4553 71 71  ..................... اسهند
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   برحسو ما )به استرنای حجاج( و بار حمل شد  در پروازهای بی  المييي  مسافر -12-12

 یپروازها تر،یپ په  یماهایهداپ بر است و نشست یبرا تيمحدود و اصيي باند یبهساز اتیعمي یاجرا بدلیل شید  كرونا و  (1
 .است شد  لغد ي ارج

  .ادار  كل فرودگا  های استان اردبیل -مأ ذ

 سا  و ما 

 (ت ) محصدالت پستي (ت ) باروزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

  روجي ورودی  روجي ورودی  روجي ورودی  روجي ورودی

1380 ....................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1385 ....................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1390 ....................  10 10 1077 1523 15406 10263 0 0 

1395 ....................  55 53 7514 7293 70374 46873 0 0 

1396 ....................  35 35 5045 5172 69673 37298 0 0 

1397 ....................  8 8 1316 1393 14850 9704 0 0 

1398(1) ...............  0 0 0 0 0 0 0 0 

1399(1) ...............  0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................ فروردي 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............. ارديبهشت

 0 0 0 0 0 0 0 0  .....................  رداد

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... تیر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... مرداد

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. شهريدر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... مهر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ آبان

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... آذر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... دی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... بهم 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................... اسهند
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و بار حمل شد  در پروازهای بی  المييي بر حسو شركت های هداپیمايي دا يي  )به استرنای حجاج( مسافر -13-12
   (1)1399: و  ارجي

 یپروازها تر،یپ په  یماهایهداپ بر است و نشست یبرا تيمحدود و اصيي باند یبهساز اتیعمي یاجرا بدلیل شید  كرونا و  (1
 .است شد  لغد ي ارج

 .ادار  كل فرودگا  های استان اردبیل -مأ ذ
 

    تعداد پرواز و مسافر حمل شد  حج تمت  تدسط شركت های هداپیمايي -14-12

 یپروازها تر،یپ په  یماهایهداپ بر است و نشست یبرا تيمحدود و اصيي باند یبهساز اتیعمي یاجرا بدلیل شید  كرونا و  (1
 .است شد  لغد ي ارج

  .ادار  كل فرودگا  های استان اردبیل -مأ ذ

 شر 
تعداد 
 پرواز

 (ت ) پستيمحصدالت  (ت ) باروزن  تعداد مسافر
  روجي ورودی  روجي ورودی  روجي ورودی

 0 0 0 0 0 0 0  ........................................... جم     

 0 0 0 0 0 0 0  ...... شركت های هداپیمايي دا يي

 0 0 0 0 0 0 0  ............................. شركت هداپیمايي

 0 0 0 0 0 0 0  ............................. شركت هداپیمايي

 0 0 0 0 0 0 0  ........................... شركت هداپیمايي 

 0 0 0 0 0 0 0  ..... شركت های هداپیمايي  ارجي

 0 0 0 0 0 0 0  ............................. شركت هداپیمايي

 سا 
تعداد 
 پرواز

 (ت ) باروزن  تعداد مسافر
  روجي ورودی  روجي ورودی

1380 ................................................ 13 877 985 5/17 20 

1385 ................................................ 10 1043 1033 21 5/20 

1390 ................................................ 10 843 874 17 5/17 

1395 ................................................ 0 0 0 0 0 

1396 ................................................ 11 797 797 3/13 5/10 

1397 ................................................ 0 0 0 0 0 

1398(1) ............................................ 0 0 0 0 0 

1399(1) ........................................  0 0 0 0 0 
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  اسهندمشخصات عمدمي شركت های تعاوني حمل و نقل فعا  در پايان  -15-12
 

 (به عيت عدم امتان تهتیك اطالعات مربدط به اصالندوز و انگدت در شهرستان های پار  آباد و گرمي منظدر شد  است.1

 استان اردبیل. ، كار و رفا  اجتماعيادار  كل تعاون -مأ ذ

  

 سرمايه شالالن اعضاء تعداد شركت سا  و شهرستان
 (ريا  میيیدن)

1380 ....................................  000 000 000 292 
1385 ....................................  19 6800 82 1151 
1390 ....................................  41 7995 946 1440 
1395 ....................................  33 5681 463 2031 
1396 ....................................  34 5688 481 2038 
1397 ....................................  36 5877 649 2171 
1398 ....................................  37 5899 671 2284 
1399 .................................  37 5893 671 2288 
 506 347 5062 16  .................................... اردبیل

 000 000 000 000  ............................ (1)اصالندوز
 000 000 000 000  ................................. (1)انگدت

 15 5 24 1  ............................... بیيه سدار
 89 4 146 2  .............................. آبادپار  
 568 66 385 6  ...................................  يخا 
 0 0 0 0  .................................. سرعی 

 0 0 0 0  ........................................كدثر
 1064 90 144 5  ..................................... گرمي

 44 149 125 6  ......................... شهر مشتی 
 0 0 0 0  ...................................... نمی 

 2 10 7 1  .......................................... نیر
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 1398 :انبار و سرد انه فعا  بر حسو ند  مديريت  -16-12

 .باشديم  ین يتعاون بخ  یهاسرد انه و انبارها شامل( 1
 دفتر صنعت؛ معدن و زيربنايي. مرك  آمار ايران. –ما ذ 

 

 

 
 
 

 
 1398 مشخصات سال  های سرد انه داير برحسو ند : -17-12

  دفتر صنعت؛ معدن و زيربنايي. .مرك  آمار ايران -مأ ذ

 عمدمي (1)  صدصي جم  شر 

 0 6 6  .............................................انبار

 0 12 12  .................................... سرد انه

 )متر متعو( حجم )متر مرب ( مساحت سال  تعداد ند  سال 

 34360 8590 43  .................... يك مدار زير صهر

 69335 15401 37  ................ يك مدار باالی صهر

 22089 5522 18  .................................... دو مدار 
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 )ت ( ر و اندا  انبار داير ذ یر  گندمتعداد و ظرفیت سیيدهای داي -18-12

في ی تدسط كار انجات ارد سازی بجای انبارهای ذ یر  سازی قبيي عيت كاه  انبارهای ذ یر  ، احداث سیيدهای استاندارد (1
 حذف شد  است .

  .استان اردبیلبازرگاني  ليه و  دمات شركت -مأ ذ
 

 )ت ( عميترد سیيدهای گندم -19-12

 به عميترد  ريد گندم و كاه   ريد گندم به  اطر  شتسالي  واردات از ساير استانها و  ارج از كشدر  اف اي  يافته است.(1

 .استان اردبیلبازرگاني ليه و  دمات شركت  -مأ ذ

 سا 

 (1)انبار گندم سیيدی گندم

 ظرفیت تعداد
 روباز معمدلي سرپدشید 

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد
1380 ................  2 18000 2 24000 1 100000 

1385 ................  2 18000 2 24000 1 100000 

1390 ................  9 163000 4 34000 1 100000 

1395 ................  13 268000 5 37000 1 100000 

1396 ................  15 318000 5 37000 1 100000 

1397 ................  15 318000 5 37000 1 100000 

1398 ................  15 318000 5 37000 1 100000 

1399 ...............  17 363000 1 20000 1 100000 

 سا 
مدجددی او  

 سا 

 گندم  ارج شد  از سیيد (1)گندم وارد شد  به سیيد

تحديل به  از  ارج كشدر از ساير استان ها  از استان
 كار انه

ساير تحديل به 
 سیيدها

1380 ................  000 000 000 000 000 000 
1385 ................  000 000 000 000 000 000 
1390 ................  85431 183751 20086 0 197993 61899 

1395 ................  64404 573489 0 0 198241 296892 

1396 ................  141588 459978 0 0 308273 178876 

1397 ................  113201 443924 0 0 282080 148996 

1398 ................  125389 197629 0 5524 251018 54588 

1399 ...............  21533 213941 13065 70469 249169 30924 
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 مقدمه

 آمااار یااای ارادااه  ااد  در ارااو د اال در ماا رد
دعالیت یای مرب ط به مخاابرات   دادا   سای ا  

 می با د.

 1377آماریای مرب ط باه مخاابرات  اه اا ساا  
 ت سااا ادارات  ی ربااا بااه ر   وبتاای ت لیااد 
می   د، ت سا مر ز آماار اراران داردآ ری   اا 

 در سالنامه آماری منتشر  د  است. 1345سا  

 مفاییم   تعاررف

، آن الام تجهیزات  ه است تلفنی :من  به تلفو
  ادذار نشد  مشترك ین ا به  لی دردرد  ن ب
 .است
  در  نام به  ه است تلفنی  ار: به مشغ   تلفو

ت اند می با د   مشتركمی اختیار مشترك
 بارقرار  ند. ، ارتباط تلفنیآن  سیلهبه

 ر ستایاری :یارتباط تلفن دارای نقاط ر ستاری
 ، امكاندداتر مخابراتی اا طررق یستند  ه

  ل  ش ر را دارند.  بكه مخابراتی به دسترسی
   امكانات ت ام  ه است ای سیله :ی را  تلفو

 را بد ن مع ا لی درجیتا  تلفو رك یایقابلیت
  را  متحرك  كل ، بهوابت مكانی به  ابستگی
 دید.می سیار اراده

محل جغرادیاری استقرار درستند  ادلی ارستگا : 
 است.

 یا   تجهیزاتیمج  عه دستگا : ادلی درستند 
 را به   را تل رزر نی رادر ری یایبرنامه  ه است

 ددا را ددا   ت  رار دررادت سیگنا  د رت

 م ردنظر را ر ی ، منطقهاا تق رت  ند   پسمی
 تحت د ،  تنظیم یاییا    انا اا در انس ركی

 دید.قرار میپ  ش 
در    د  همی هاادفت یاریمكان به : احد پستی

 پستی   را ع لیات عرضه پستی اتادماخآن 
 م قعیت برحسب پستی   د.  احدیایمی انجام

 استقرار را اررنظر  احد پستی جغرادیاری محل
نظر  ارر ط ر مستقیمبه قرار دارد   را دراگری

 آن ع د  دعالیت  ه پستی اجراری  احدیای
  ند.می یت، دعالاست   پشتیبانی اداری خدمات

مستقر  ادلی  احد پستی را ادار  پست:  ل ادار 
 مناطق اا   را ركی را   هرستان در مر ز استان

 خدمات ت امی، در آن  ه است تهران  هر پستی
 دیرد.می انجام پستی   ع لیات

در   ه اسات  احد پستی :ددتر پست  هری
مرب ط    ع لیات ج د دارد  نقاط  هری ت امی

آن    ت ارع ، ارسا ساای، آماد مرس الت قب  به 
 را انجام بهاادار پاستای ا راق   نیاز دار  

 دید.می
  ه است  احد پستی رك : هری پست باجه

 پستی تقاضای  ه ، در نقاطیضر رت برحسب
را  ع  می بزرگ مانند م سسات اراد است
بهادار  ، ا راق  د   در آندارر میخ  دی، 

م رد،  به نیز بسته رسد  می در   به پستی
 محد د پذرردته د رت به پستی مرس الت ان اع
   د.می

 را حا یه نقاط ر ستاری در :پستی ن ارنددی
نظر  اا  یسر تاسیس  احد پستی  هریا  ه
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 نددینیست، ن ار درده به مقر ن اقت ادی
 احدیا در ارتباط با  ن ع   د. اروارجاد می پستی

 دعالیت   سفار ی عادی مراسالت   ت ارع   اقب
قرارداد   احدیا، طبق ن ع  ر اروما  ند. ادار می
 ط ر مع   اا ادراد م رد اعت اد محلی )به ركی به

   د.می  سبه( مح  
 اا نقاط ر ستاری در برخی :ر ستاری ددتر پست 

 ج د  پستی خدمات عرضه برای  رارا الام  ه
 "ر ستاری ددتر پست" نام به دارد،  احدیاری

اا  ، تعدادیط ر مع   به   د  هدارر می
خ د دارد. در  پ  ش ی ج ار را تحت ر ستایاای

، مرس الت قب   مرب ط به  احدیا، ع لیات ارو
 ا راق آن   نیز در     ت ارع رسا ، اساایآماد 

 دیرد.می انجام بهادار پاستی
 اا  احدیای در تعدادی :  مخابرات ددتر پست

 در حا یه برداریم رد بهر  را مخابراتی پستی
   پستی ، خدماتر ستارای  هریا   راا مناطاق

نفر با  رك ت دی تحت ط ر ت أمبه را مخابراتی
 ارو دردد  همی اراده پسات  ر ت مدرررت

   د.می نامید    مخابرات  احدیا ددتر پست
  احد دند ق پستی،   چكتررو: پستی  قدند

 )اعم اا معابر ع  می برحسب م رد در  ه پستی
دردد   استفاد می ن ب ر ستایا(،    هریا

 ننددان اا خدمات پستی، مرس الت عادی خ د 
را پس اا ال اق ت بر برای ارسا  ت سا پست، به 

 اندااند. میآن داخل 
 یایدار  گا   امل :پستای سارار  احدیای

 پست ،پستیخدمات دیند اراده ر ستاری یاتعا ن

 .است رسانینامه سیار   ارستگا 
 برای آن  ان  ه اییر مرس له :پستی امانت
 خارج   برای  یل درم 30حدا ثر   ش ر، داخل

  یل درم 20  ی اری  یل درم 10اا  ش ر، اا
  به  پستی امانت عن ان كند، بهتجا ا ن امینی
 اظهار م رد با قی ت حسب   سفار ی، د رت

 ارسا    ، پذرردتهخاص مقررات بر اساس  د 
   د.می

 د رت به  ه است چاپی ا راق پستی: مطب عات
رابد   انتشار می ،  نشرره ، مجله، ر انامه تاب

 پست لا راتح ط ر در باا در ابعاد مختلفبه
 رخا، نر مرس التااراس هاب  د   نسبتا می

 پستی
   د.می در م رد آن اع ا    تری
 اااال    اا یرد نااه عبااارت:   چااك یایبسااته

 ، دایلممغناطیسای ، ن اریاایضبا  د  اطالعات
بسته د رتبه س غات ، یدارا  را خام  د  ظایر
 د نااه. ارواساات  یلاا درم 2حاادا ثر تااا  یااای

راا  بی اه ،سفار ای دا رتمع  الً باه مرس الت
   د.می ارسا    پذرردته ا سپرس
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 اطالعات د ردز

   من ا به وابات تلفو 514500 ،1399 سا  در
. است دا ته  ج د  ار به مشغ   تلفو 420647

 ارتبااط دارای ر ساتا 1415 تعاداد ساا  ارو در
 .اند ب د  تلفنی

 ی ارا   اامل خاا یازار 2906 ،1399 سا  در
 . است  د   ادذار رارتل   اررانسل ا  ،

سااله    6درداد ج عیات  8/76، 1396در سا  
درداد اساتفاد   7/40بیشتر دارای تلفو ی ارا ، 

دردد  اربر ارنترنت ب د   7/53 نند  اا رارانه،   
خان اریااای اسااتان دارای  %5/98انااد. ی یناایو 

درداد  6/65درداد دارای راراناه،    7/64و، تلف
دارای دسترسی به ارنترنت در محل سك نت ب د  

 اند.

 سرعت پر ارنترنت خا 123037 ،1399 سا  در
 ساا ، ارو در ی ینیو. است ب د   ار به مشغ  

 ی اارا  تلفااو اریتعااداد مشااتر ان پهااو بانااد ساا
 .است ب د  مشترك 1101515

 3 باا رادرا ری ارساتگا  3 تعاداد ،1399 سا  در
 بااا تل رزراا نی ارسااتگا  187 اداالی   درسااتند 

 . اند ب د   ار به مشغ   ادلی درستند  1122

 10 پساات،  ال ادار  11 تعااداد ،1399 ساا  در
 46 ر ساتاری، پسات ددتار 0  هری، پست ددتر

 224 د لت، پیشخ ان ددتر 50 پستی، ن ارنددی
 179   ،(ICT) ر ساتاری مخاابرات   پست ددتر

 پسااتی دااند ق 140    ااهری پسااتی دااند ق
 تعاداد ساا ، ارو در. است دا ته  ج د ر ستاری

 اسااتانی در ن  ااد  دااادر پسااتی مرساا الت
 838012 ی ینیو. است ب د  مرس له 432324

 دفتنای. اسات  د  دادر استان بر ن به مرس له
 دادر  ش ر اا خارج مق د به مرس له 522 است
 .است  د 
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تعداد تلفو یای وابت من  به   مشغ   به  ار در مناطق  هری   ر ستاری   نقاط ر ستاری دارای ارتباط  -1-13
 تلفنی

   ادار   ل ارتباطات   دنا ری اطالعات استان اردبیل. -مأخذ

 سا     هرستان

ر ستایای نقاط  ر ستاری  هری  ل
دارای ارتباط 

 من  به تلفنی
مشغ   به 

مشغ   به  من  به  ار
مشغ   به  من  به  ار

  ار
1380 ..................  000 000 000 000 000 000 000 

1385 ..................  000 000 000 000 000 000 000 

1390 ..................  000 000 000 000 000 000 000 

1395 ..................  514500 435741 368123 329460 146377 106281 1682 

1396 ..................  514500 421384 368123 319710 146377 101674 1686 

1397 ..................  514500 400585 368123 310396 146377 90189 1682 

1398 ..................  514500 412127 368123 319987 146377 92140 1685 

1399 .................  514500 420647 368123 326253 146377 94394 1415 
 107 9422 45022 205646 218520 224262 263642  .................. اردبیل

 105 2890 6779 1802 3601 4692 10380  .............. ادالند ا

 121 1732 4432 2072 2842 3805 7274  ................... انگ ت

 180 5050 6904 7920 13593 12970 20397  ............. بیله س ار

 100 8549 10717 26849 30241 35398 40958  ............ پارس آباد

 117 11732 12340 21873 24329 33515 36669  ................. خلخا 

 26 11732 3453 4354 5216 6982 8669  ................ سرعیو

 89 5665 6604 3360 5440 9025 12044  ......................  ور

 177 7229 9754 8870 12071 16098 21825  ................... درمی

 218 16132 22068 30110 35228 46242 57296  ....... مشگیو  هر

 86 8152 11322 10147 13250 18299 24572  .................... ن یو

 89 6109 6982 3250 3792 9359 10774  ........................ نیر
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 خا( )یزار به تفكیك ن ع خا   اپرات ر  را یخط ط  ادذار  د    مشغ   به  ار تلفو  -2-13

 

 

 

   اردبیل.استان ادار   ل ارتباطات   دنا ری اطالعات  -مأخذ

 سا  

 ج ع  ل
 خط ط مشغ   به  ار خط ط  ادذار  د 

 اعتباری داد ی ج ع اعتباری داد ی ج ع
1395 ...........................  2192 213 1979 1229 192 1037 

1396 ...........................  2259 224 2035 1319 204 1115 

1397 ...........................  2428 258 2170 1433 175 1258 

1398 ...........................  2600 277 2323 1623 239 1384 
1399 ..........................  2906 303 2603 1868 264 1604 

 سا  

 ی را  ا  

 خط ط مشغ   به  ار خط ط  ادذار  د 
 اعتباری داد ی ج ع اعتباری داد ی ج ع

1395 ...........................  987 201 786 753 187 566 

1396 ...........................  1088 201 887 785 185 600 

1397 ...........................  1225 225 1000 810 150 660 

1398 ...........................  1341 230 1111 931 210 721 
1399 ..........................  1527 225 1302 1058 216 842 

 سا  

 اررانسل
 خط ط مشغ   به  ار خط ط  ادذار  د 

 اعتباری داد ی ج ع اعتباری داد ی ج ع
1395 ...........................  1152 12 1140 462 5 457 

1396 ...........................  1077 23 1054 512 19 493 

1397 ...........................  1076 33 1043 559 25 534 

1398 ...........................  1132 47 1085 617 29 588 
1399 ..........................  1232 78 1154 715 48 667 

 سا  

 رارتل
 خط ط مشغ   به  ار خط ط  ادذار  د 

 عتباریا داد ی ج ع اعتباری داد ی ج ع
1395 ...........................  53 0 53 14 0 14 

1396 ...........................  94 0 94 22 0 22 

1397 ...........................  127 0 127 64 0 64 

1398 ...........................  127 0 127 75 0 75 
1399 ..........................  147 0 147 95 0 95 
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 ساله   بیش تر برحسب استفاد  اا دنا ری اطالعات   ارتباطات 6ج عیت  -3-13

 اطالعات ارو جد   برای سالهای اجرای طرح تك یل  د  است. (1

 .مر ز آمار ارران. ددتر دنعت ، معدن   ارربناری -مأخذ
 
 در محل سك نتت رتباطادنا ری اطالعات   ابرخ رداری اا خان اریای استان بر حسب  -4-13

 اطالعات ارو جد   برای سالهای اجرای طرح تك یل  د  است. (1

  .ارینب. ددتر دنعت ، معدن   اررارران مر ز آمار -مأخذ

(1)سا 
 

   ساله 6  ل ج عیت
 بیشتر

 تلفوج عیت دارای 
 ی را 

ج عیت استفاد  
 رارانه  نند  اا

 ج عیت  اربر
 ارنترنت 

1387 ...............................  1085813 × × 101225 

1389 ...............................  1117519 524562 270403 136720 

1392 ...............................  1126039 681595 331145 274124 

1394 ...............................  1135614 786031 392653 481407 

1396 .............................  1146934 881286 466968 615730 

(1)سا 
 رارانه دارای خان اریای تلفو دارای خان اریای  ل خان اریای استان  

 به دسترسی با خان اریای
 در محل سك نت ارنترنت

1387 ..............  304014 × × 39569 

1389 ..............  327016 318330 101088 61344 

1392 ..............  353985 346594 142100 113687 

1394 ..............  369969 362962 224929 206451 

1396 .............  384775 378973 249012 252415 
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  در پاران اسفندبه تفكیك ن ع  وابتارنترنت  پر سرعت خط طتعداد  -5-13

 ادار   ل ارتباطات   دنا ری اطالعات استان اردبیل. -مأخذ
 
 

       اسفند انرپا در اپرات ر كیتفك به اریس باند پهو مشتر ان تعداد -6-13

   اطالعات استان اردبیل.ادار   ل ارتباطات   دنا ری  -مأخذ

 تجاری خانگی ج ع سا 

1395 ....................................  129049 106694 22355 

1396 ....................................  128431 108608 19823 

1397 ....................................  129044 112195 16849 

1398 ....................................  122848 101182 21666 

1399 ..................................  123037 110336 12701 

 رارتل اررانسل ی را  ا   ج ع سا 

1395 ....................................  381621 208117 158512 14992 

1396 ....................................  703481 485860 195113 22508 

1397 ....................................  899382 552863 296188 50331 

1398 ....................................  899869 468109 373747 58013 

1399 .................................  1101515 565586 458180 77749 
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    تل رزر نی    مت سا م ج رادر ری ادلی یای درستند    یا ارستگا  تعداد -7-13

 
 

 سا 

 تا یجرد تل رزر ن

 ارستگا 
 ادلی درستند 

 س م بسته ا     د م  بسته ج ع

1380 ............................  67 402 67 67 
1385 ............................  84 504 84 84 
1390 ............................  105 630 105 105 
1395 ............................  120 720 120 120 
1396 ............................  168 1008 168 168 
1397 ............................  187 1122 187 187 
1398 ............................  187 1122 187 187 
1399 ............................  187 1122 187 187 

  ددا   سی ای ج ه ری اسالمی ارران مر ز اردبیل. -مأخذ

 سا 

 رادر 

 درستند  ادلی ارستگا 
 تعداد درستند  یای پخش  نند  برنامه در یر  بكه

 بر ن مرای   بكه استانی  بكه سراسری

1380 ...........................  3 3 1 3 0 

1385 ...........................  3 3 1 3 0 

1390 ...........................  3 3 1 3 0 

1395 ...........................  3 3 1 3 0 

1396 ...........................  3 3 1 3 0 

1397 ...........................  3 3 1 3 0 

1398 ...........................  3 3 1 3 0 

1399 ..........................  3 3 1 3 0 
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  احدیای پستی م رد بهر  بردای بر حسب ن ع مالكیت  -8-13

 سا     هرستان
 غیر د لتی د لتی

 ددتر پست  هری   ادار  ادار   ل
ددتر پست 
 ن ارنددی پستی ر ستاری

1380 ..................................  9 10 4 26 

1385 ..................................  9 13 3 31 

1390 ..................................  9 17 15 24 

1395 ..................................  10 6 0 42 

1396 ..................................  10 4 0 41 

1397 ..................................  10 10 0 39 

1398 ..................................  11 10 0 39 

1399 ................................  11 10   46 

 12 0 7 1  .................................. اردبیل

 0 0 0 1  .............................. ادالند ا

 0 0 0 0  ................................... انگ ت

 0 0 1 1  ............................. س اربیله 

 3 0 1 1  ............................ پارس آباد

 10 0 0 1  ................................. خلخا 

 0 0 0 1  ................................ سرعیو

 2 0 0 1  ......................................  ور

 16 0 1 1  ................................... درمی

 0 0 0 1  ....................... مشگیو  هر

  3 0 0 1  .................................... ن یو

  0 0 0 1  ........................................ نیر
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 (دنبالهبر حسب ن ع مالكیت ) برداری احدیای پستی م رد بهر   -8-13

 سا     هرستان
 دند ق پستی غیر د لتی

ددتر پیشخ ان   تعداد مرس الت
 د لت

  ICTددتر 
 ر ستاری  هری ر ستاری

1380 .................................  8 0 155 192 1202789 

1385 .................................  22 320 152 177 1300169 

1390 .................................  107 320 186 132 5581339 

1395 .................................  107 320 156 132 3912732 

1396 ..................................  25 320 179 140 2617322 

1397 .................................  31 226 179 140 1281351 

1398 .................................  31 226 179 140 980802 

1399 ............................... 50 224 179 140 1270336 

 1065774 91 70 42 33  ................................. اردبیل

 3954 3 4 0 0  ............................. ادالند ا

 875 1 4 0 2  .................................. انگ ت

 14899 2 9 12 1  ............................ بیله س ار

 56663 8 32 28 7  ........................... پارس آباد

 25458 6 14 14 1  ................................ خلخا 

 9831 0 5 0 0  ................................ سرعیو

 6183 7 7 26 0  .....................................   ور

 34892 18 16 36 6  .................................. درمی

 28737 2 8 42 0  ...................... مشگیو  هر

 19055 2 7 11 0  ................................... ن یو

 4015 0 3 13 0  ........................................ نیر
دد ر مج ابرای دداترپیشخ ان د لت  م جب ادزارش تعداد دداترپیشخ ان د لت،   استقبا  مردم اا خدمات پستی به علت  ر نا -

 باعث ادزارش ارسا  مرس له پستی دردرد  است.

  استان اردبیل.ادار   ل پست  -مأخذ
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 )مرس له(                    ان اع مرس الت پستی دادر  د  در ن استانی -9-13

 عادی ج ع سا     هرستان
 سفار ی

بسته    نامه
  یسه

  امانت مطب عات

1380 ................................  420977 282062 8604 278 9 370 

1385 ................................  455058 304889 93003 3002 100 4004 

1390 ................................  1172355 1152573 2286 37 71 123 

1395 ................................  1369456 1103817 56579 4014 360 1803 

1396 ................................  988168 589051 92681 244 294 302 

1397 ................................  470007 214689 42531 220 162 353 

1398 ................................  362512 134796 44321 263 170 560 

1399 ..............................  432324 169414 52315 331 185 756 

 574 185 198 38396 162279 342790  ................................ اردبیل

 0 0 5 30 350 501  ............................ ادالند ا

 0 0 5 20 321 426  ................................. انگ ت

 5 0 12 3004 536 9448  ........................... بیله س ار

 40 0 35 4040 531 26674  .......................... پارس آباد

 26 0 18 1668 600 7099  ............................... خلخا 

 10 0 23 60 508 3024  .............................. سرعیو

 22 0 0 386 531 2025  ....................................  ور

 29 0 20 821 2315 11824  ................................. درمی

 15 0 10 3569 610 16544  ..................... مشگیو  هر

 3 0 5 223 573 10406  .................................. ن یو

 32 0 0 98 260 1563  ...................................... نیر
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 )مرس له(               (دنباله) ان اع مرس الت پستی دادر  د  در ن استانی -9-13

باعث ادزارش ارسا  امانات   بسته یای پیشتاا دردرد  ادزارش خررد یای ارنترنتی  تبدرل  دن پا ت به بسته یای پستی -
 است.

  .ادار   ل پست استان اردبیل -مأخذ

 سا     هرستان
 پست  رژ  پیشتاا

 بسته پا ت بسته پا ت
1380 .................................  129438 216 0 0 

1385 .................................  47734 2326 0 0 

1390 .................................  16697 553 14 1 

1395 .................................  179299 8976 14453 155 

1396 .................................  271444 23163 10845 144 

1397 .................................  152117 13926 14040 242 

1398 .................................  125042 11250 45827 283 

1399 ...............................  146416 15292 47326 289 
 275 31937 6662 102284  ................................. اردبیل

 0 0 0 116  ............................. ادالند ا

 0 0 0 80  .................................. انگ ت

 0 2256 460 3175  ............................ بیله س ار

 0 6057 422 15549  ........................... پارس آباد

 1 249 173 4364  ................................ خلخا 

 0 2038 320 65  ............................... سرعیو

 0 82 43 961  .....................................  ور

 10 1261 186 7182  .................................. درمی

 2 2092 2600 7646  ...................... مشگیو  هر

 0 851 4394 4357  ................................... ن یو

 1 503 32 637  ....................................... نیر
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 )مرس له(                                              ان اع مرس الت پستی دادر  د  بر ن استانی -10-13

     

 عادی ج ع سا     هرستان
 سفار ی

 امانت مطب عات بسته    یسه نامه

1380 ..................................  781812 523802 159698 44385 17 45309 

1385 ..................................  845110 566222 172721 5576 186 7437 

1390 ..................................  2177234 2140493 4245 70 132 229 

1395 ..................................  2543275 2096935 58085 7455 669 3348 

1396 ..................................  1629154 1318712 10145 10145 1221 7461 

1397 ..................................  843070 519438 8141 15051 2062 14180 

1398 ..................................  618290 163138 51868 88223 1862 23315 

1399 ................................  838012 197611 54215 157732 1935 30635 

 25071 1935 148981 43902 197611 722984  .................................. اردبیل

 8 0 12 85 0 3453  .............................. ادالند ا

 10 0 11 65 0 449  ................................... انگ ت

 725 0 683 394 0 5451  ............................. بیله س ار

 875 0 2865 2299   29989  ............................ پارس آباد

 887 0 2499 2602 0 18359  ................................. خلخا 

 692 0 715 565 0 6807  ................................ سرعیو

 100 0 86 182 0 4158  ......................................  ور

 506 0 939 2842 0 23068  ................................... درمی

 1229 0 520 190 0 12193  ....................... مشگیو  هر

 214 0 407 673 0 8649  .................................... ن یو

 318 0 14 416 0 2452  ........................................ نیر
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 )مرس له(                                             (دنباله) استانیان اع مرس الت پستی دادر  د  بر ن  -10-13

 رارا خاص  ر ناری باعث استقبا  مردم اا خررد یای ارنترنتی   ادزارش بسته یای پست  فار ی، بسته امانت   بسته یای -
 پیشتاا  د  است.

  ادار   ل پست استان اردبیل. -مأخذ

 سا     هرستان
 پست  رژ  پیشتاا

 بسته پا ت بسته پا ت
1380 ...................................  8201 400 0 0 

1385 ...................................  88649 4319 0 0 

1390 ...................................  31009 1027 27 2 

1395 ...................................  332984 16669 26841 289 

1396 ...................................  193801 62026 25306 337 

1397 ...................................  181261 69610 32761 566 

1398 ...................................  184910 69698 34651 625 

1399 .................................  217541 174124 3561 658 
 376 2907 140237 161964  ................................... اردبیل

 0 0 985 2363  ............................... ادالند ا

 0 0 112 251  .................................... انگ ت

 116 221 1615 1697  .............................. بیله س ار

 0 0 9205 14745  ............................. پارس آباد

 4 20 4235 8112  .................................. خلخا 

 26 39 2203 2567  ................................. سرعیو

 3 7 1637 2143  .......................................  ور

 124 305 5173 13179  .................................... درمی

 0 26 5695 4533  ........................ مشگیو  هر

 0 12 2469 4874  ..................................... ن یو

 9 24 558 1113  ......................................... نیر
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 )مرس له(           مرس الت پستی دادر  د  به مق د خارج اا  ش ر تعداد -11-13

  ادار   ل پست استان اردبیل. -مأخذ

 عادی ج ع سا     هرستان
 پیشتاا سفار ی

بسته    نامه
  یسه

 بسته پا ت امانت مطب عات

1380 .........................  3625 0 1253 618 0 964 614 176 

1385 .........................  1952 0 675 333 0 520 330 94 

1390 .........................  3501 0 1211 597 0 933 592 168 

1395 .........................  152 0 12 40 0 30 20 50 

1396 .........................  109  9 39 0 9 5 47 

1397 .........................  495 0 9 157 0 36 23 270 

1398 .........................  508 87 8 125 0 43 20 225 

1399 ........................  522 88 9 128 0 46 22 229 

 229 22 46 0 128 9 88 522  ......................... اردبیل

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................... ادالند ا

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... انگ ت

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................... بیله س ار

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... پارس آباد

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ خلخا 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... سرعیو

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................  ور

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... درمی

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............. مشگیو  هر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... ن یو

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... نیر



 

 

  



بازارهای -13                                                                                                 1396-سالنامه آماری استان اردبیل
 مالی
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 مقدمه
 ،بیماه یهاشاكت  ،اعتبااری مؤسساا  ،هابانك

 یهاصاندوق ،تهاكان بهاادار اوراق بورس سازمان
 و بازنشساااات ی یهاصااااندوق ،الحساااانهقكض
 تشاور مالی مؤسسا  ،گذاریسكمايه یهاشكت 

 فعالی  تاريخچه به زيك در ته دهندمی تشكیل را
 آنهااا آماااری اطالعااا  گااكدآوری روش و آماااری
 :شودمی اشاره

 بانك و پول -1 

 بااا تشااور بااانكی و پااولی آمارهااای آوریجماا 
 شد شكوع1307 سال در ايكان ملی بانك تأسیس

 و آماااار اداره تأسااایس باااا ،1314 ساااال از و
. ياف  گستكش بانك اين در اقتصادی یهابكرسی
 سااال در ايااكان مكتاا ی بانااك تشااكیل از پااس
 .شد واگذار مذتور بانك به وظیفه اين ،1339

 اساالمی جمهاوری مكتا ی بانك حاضك، حال در
 هاای بانك از تاه يیهاگ ارش از استفاده با ايكان
 آماارهااای تناد،می درياف  مكتب طور به تشور
 منتشااك و آوریجماا  را تشااور بانكااای و پاااولی

 .نمايدمی

  بیمه -2 

 تأسیس 1314 سال در ايكان بیمه سهامی شكت 
 بااا ،بیمااه بااه مكبااو  آمارهااای آوریجماا  .شااد

 از مذتور، شكت  در اطالعا  و آمار اداره تشكیل
 و تغییاك از پاس اداره اين. شد شكوع 1339 سال

 ساازمان تجدياد 1345 ساال در چناد، تحوالتی
 آوریجما  باه تكیگساتكده امكاناا  باا و ياف 

 .پكداخ  تشور در بیمه آمارهای

 هااد  بااا ايااكان مكتاا ی بیمااه ،1350 سااال در
 گكدياد تأسیس بیمه یهافعالی  نظار  و هداي 

 ايان آماار اداره به  بیمه آمارهای انتشار و تهیه و
 آمارهااای حاضااك، حااال در. شااد واگااذار سااازمان
جمهاوری  مكتا ی بیماه توسا  بیمه به مكبو 

 ماادار  و اسااناد از اسااتفاده بااا ،ايااكان اسااالمی
 منتشااك و آوریجماا  ،بیمااه مختلاا  شااكتتهای

 .شودمی

  بورس -3 

 اوراق سهااا  معاامااال  بااه ماكباو  آماارهای
 ساازمان" توسا  1346از سال درتشاور، بهاادار

 ثبتااای روش باااه "بهاااادارتهكان اوراق باااورس
 .شودمی منتشك و آوریجم 

  مالی یهافعالی  سايك -4

 توساا  يیهااافعالی  فااوق، مااوارد بااك عااالوه
 نیازهاای تاأمین باكای اعتبار، تعاونی یهاشكت 
 تاه شاودمی انجاا  ها شاكت  ايان اعضای مالی

 صاور  باه 1370 سال از آن، به مكبو  آمارهای
. اس  شده منتشك و درياف  تعاون وزار  از ثبتی
 یهاصاااندوق توسااا  یهاااايفعالی  عالوهباااه
 انجااا  اعتباااری مؤسسااا  سااايك و الحساانهقكض
 طورباه تااتنون آنهاا، آماری اطالعا  ته شودمی

 . اس  نشده آوریجم  جام 

 تعاداد شامل ،فصل اين در مندرج آمار و اطالعا 
 یهابادهی و هاا دارايای میا ان ،بانكی واحدهای

 ،نقادين ی ،هابانك مصار  و مناب  در تغییك آنها،
 هابانك ن د دولتی غیك و دولتی بخش هایسپكده

 اعتباارا  ،هاابانك باه ماذتور بخشاهای بدهی و
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 بكحسااب غیكدولتاای بخااش بااههااا بانك اعطااايی
 وضاعی  ،بانكی متبادله اسناد ،اقتصادی بخشهای

 قكضااه اوراق موجااودی منتشااكه، مشااارت  اوراق
 شاده واق  خسار  و شده عايد بیمه حق ،دولتی
 اوراق بااورس در سها  معامال  تشور، بیمه بازار
 اعتباار تعااونی هايیشاكت  مشخصااا  و بهادار
 .باشدمی

 ،1381 ساال فاكوردين اول از اسا ، ذتك شايان
 سیسات  هایبادهی و هاادارايی باه مكبو  ارقا 
 باناك توس  ارز نكخ سازیيكسان بكاساس بانكی،
 تجديادنظك ماورد ايكان اسالمی جمهوری مكت ی
 . اس  گكفته قكار

 مفاهی و  تعاري 

 ،سپاااكده قبااول از عبااار : بانكاااای عملیاااا  
 و بااكا  معاااامال  ،بااانكی تسهیاااال  اعطاااای

 اوراق بااه مكباو  عملیا  ،ارزی معامال  ،سفته
 تشور داخل در وجوه انتقال و نقل بهادار، اسناد و
 .اس  قانون طبق آن، نظايك و

 باجاه و نماينادگی ،شاعبه از عبار  :بانكی واحد
 .اس 

 موسسااا  ها،شااكت  ،دولا  بااه :دولتاای بخاش
 .شودمی اطالق هاشهكداری و دولتی
 ،خصوصاای بخااش شااامل :دولتاای غیااك بخااش
 هایشاكت  از بعضای واساالمی انقالب نهادهای
 .اس  هاوزارتخانه پوشش تح 

 اس تسهیالتی :دولتی بخش به اعطايی تسهیال 
 ها،شاكت  ،دولا  اختیاار در باانكی سیست  ته

 ايان. دهدمی قكار هاشهكداری و دولتی موسسا 

 بهاادار اوراق خكياد صاور  به تواندمی تسهیال 
 اعتباارا  ياا( قكضاه اوراق و خ انه اسناد) دولتی

 .باشد مستقی 
 تسهیالتی :دولتی غیك بخش به اعطايی تسهیال 

 مختلا  هاایقكارداد طكياق از هاابانك ته اس 
 رباا بدون بانكی عملیا  قانون موجب به ،اسالمی

 به 1363 سال ابتدای از ،مصاوب هاینامه آيین و
 هااقكارداد ايان. تننادمی اعطا دولتی غیك بخاش

 ،ماادنی مشااارت  ،حقااوقی مشااارت  از عبارتنااد
 ،مضااربه ،مستقی  گذاریسكمايه ،اقساطی فكوش
 باه اجاره ،سل  معامال  ،جعاله ،مساقا  ،م ارعه
 .دين خكيد و الحسنهقكض ،تملیك شك 

 از قساامتی تااامین از عباار  :حقااوقی مشاارت 
 خكيااد يااا و جديدسااهامی هایشااكت  سااكمايه
 .اس  موجودسهامی هایشكت  سها  از قسمتی
 الشكتهسه  آمیختن در از عبار  :مدنی مشارت 
 حقاوقی يا و حقیقی اشخاص غیكنقدی يا و نقدی
 طباق ،انتفااع منظاور باه ،مشااع نحاو به متعدد
 .اس  قكارداد

 باه "عاین" واگاذاری از عبار  :اقساطی فكوش 
 ياا تماا  تاه اس  تكتیبی به غیك، به معلو  بهای

 ياا و مسااوی اقسااا  به مذتور بهای از قسمتی
 معاین هایسكرساید ياا سكرسید در غیكمساوی،

 .گكدد درياف 
 ساكمايه تامین از عبار  :مستقی  گذاریسكمايه
 هاایطكح و تولیادی هاایطكح اجكای بكای الز 

 مشاارت  بادون هاا،بانك توس  انتفاعی عمكانی
 .اس  بانكی غیك حقوقی يا حقیقی اشخاص
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 از يكای آن موجب به ته اس  قكاردادی :مضاربه
( نقادی) سكمايه تامین دارعهده ،(مالك) طاكفین

 باا ،(عامال) دي اك طاك  تاهاين قید با شود،می
 هاك حاصله، سود در و تند تجار  مذتور سكمايه

 .باشند شكيك طك  دو
 از يكای آن موجاب به ته اس  قكاردادی: م ارعه
 مااد  بااكای را مشخصاای زمااین ،(زارع) طااكفین
 زماین در تا بدهد( عامل) دي ك شخص به ،معینی
 عامال و زارع باین حاصال و تناد زراع  مذتور
 .شود تقسی 
 و درخ  صاحب بین ته اس  ایمعامله :مساقا 
 از معاین مشااع حصه مقابل در عامل با آن امثال
 و گل ،بكگ ،میوه از اع  ،ثمكه. شودمی واق  ثمكه
 .اس  آن غیك

 ،(تارفكما يا جاعل) شخص الت ا  از عبار  :جعاله
 مقابال در( جعال) معلاو  اجاك  يا مبلغ ادای به

 تاه طكفی. اس  قكارداد طبق ،معین عملی انجا 
 نامیاده پیمانكار يا "عامل" دهد،می انجا  را عمل
 .شودمی

 ،ساال  معااامال  از منظااور :ساال  معااامال 
 قیما  باه تولیادی محصاوال  نقدی خكيدپیش
 .اس  معین
 در تاه اس  ایهاجار عقد :تملیك شك  به اجاره
 در ،اجااره مد  پايان در مستأجك شود شك  ،آن

 عاین قاكارداد، در منادرج شكاي  به عمل صور 
 .شود مالك را مستأجكه

 ،آن موجاب باه تاه اسا  عقادی :الحسنهقكض
 باه مقاكر، ضاواب  طباق را معینی مبلاغ هابانك

 واگذار قكض به ،حقوقی يا حقیقی از اع  اشخاص
 .نمايندمی

 هايیسپكده به :اندازپس الحسنهقكض هایسپكده
 گیاكد،نمی تعلق آنها به سودی ته شودمی اطالق
 منظاور باه تواننادمی هاابانك ،قاانون طباق ولی

 قكعاه قیاد به ها،سپكده گونه اين تجهی  و جذب
 گذارانساپكده باه جنسای يا و نقدی ثاب  جواي 
 .تنند اعطا

 هايیسپكده به: دارمد  گذاریسكمايه هایسپكده
 هایساپكده صاور  به هابانك ته شودمی اطالق
 ماكد  از ،بلندماد  ياا مد  توتاه گذاریسكمايه
 هایسااپكده مااورد در هااابانك. تنناادمی قبااول
 وتیال عناوان باه فقا  دار،ماد  گذاریسكمايه
   حاصل مناف  و تنندمی عمل گذارسپكده

 استفاده مورد اسالمی عقود طبق ها،سپكده اين از
 باین قكاردادی عقد اساس بك مناف . گیكدمی قكار

 .شودمی تقسی  ،بانك و گذارسپكده
 مجماااوع از عبااار  :غیكدولتاای بخااش باادهی
 توسا  تاه اسا  هاايیوا  و تسهیاال  مااناده
 .شودمی اعطا غیكدولتی بخش به ها،بانك

 جمااا  حاصااال باااه: سااال پايااان در مانااده
 طااول در هااادريافتی و هاااپكداختی التفااااو مابه
 .شودمی اطالق سال اول موجودی با ،سال
 طاك  ياك آن، موجاب به ته اس  عقدی :بیمه
 طااك  از وجااه پكداخاا  ازای در تناادمی تعهااد
 خساار  حادثاه، باكوز ياا وقوع صور  در دي ك،
 را معینای وجاه ياا نماياد جباكان را وی بك وارده

 گذاربیمه را تعهد طك  گك،بیمه را متعهد. بپكدازد
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 و بیماه حاق پاكدازد،می گاذاربیمه ته را وجهی
 . نامندمی بیمه موضوع شودمی بیمه ته را آنچه
 حاق ذخايك تفاضل از عبار  :عايدشده بیمه حق
 هماان هایبیماه حق با دوره انتهای و ابتدا بیمه
 . اس  دوره

 ذخاايك تفاضال اسا  عبار  :شده واق  خسار 
 هایخسار  با دوره انتهای و ابتدا معوق خسار 
 . دوره همان پكداختی
 از بعد گكبیمه ته اس  وجهی :پكداختی خسار 
 خساار  جبكان جه  بیمه، موضوع حادثه وقوع
 . تندمی پكداخ  گذاربیمه به

 بااه شااده واقا  خسار  نسب  :خسار  ضكيب
 و معااوق خسااار . )اسا  شده عايد بیمه حاق

 شاده لحاا  آن محااسبااه در بیمه حق ذخیاكه
 (. اس 
 يك ،آن اساس بك ته اس  قكاردادی :اتكايی بیمه

 از بخشاای يااا تمااا ( واگذارنااده) بیمااه شااكت 
 باه بیماه، حاق پكداخ  قبال در را خود تعهدا 
 و واگاذار( اتكاايی گكبیماه) پذيكنده بیمه شكت 
 سهاا  خطااك، تحقاق صاور  در اتكايی گكبیمه
 .نمايدمی پكداخ خسار  از را خاود
 مقاكرا  چاارچوب در گكبیماه :سوزیآتش بیمه

 شورای مصوب
 وارد هایخساار  تاه تنادمی تعهاد بیمه عالی
 وقااوع علاا  بااه شااده بیمااه امااوال بااه شااده
 در. تناد جباكان را صااعقه و انفجار سوزی،آتش
 مثال دي كی هایخطك توانمی نامه بیمه نوع اين

 تكتیادگی آب، نشا  طوفاان، سایل، لكزه، زمین

 و حاكز شكسا  باا ساكق  شیشه، شكس  لوله،
 باا نیا  را امااتن و اماوال روی بك هواپیما سقو 
 . داد قكار پوشش تح  اضافی بیمه حق پكداخ 

 مصوب مقكرا  چارچوب در گكبیمه : باربكی بیمه
 هایخساار  تاه تندمی تعهد بیمه عالی شورای
 باارگیكی، هن اا  در را بیماه اماوال به شده وارد
 . نمايد جبكان تخلیه و حمل
 مقااكرا  چااارچوب در گكبیماااه :حااواد  بیمااه
 غكام  ته تندمی تعهد بیمه عالی شورای مصوب
 تاار از و عضاو نقاص فو ،) حادثه از ناشی جانی

 ناماه بیماه ذينفا  ياا شادهبیمه باه را( افتادگی
 و توافااق بااا بیمااه نااوع اياان در. نمايااد پكداخاا 
 غكام  و پ شكی ه ينه اضافی، بیمه حق درياف 
 . گیكدمی قكار پوشش تح  نی  روزانه
 مصاوب چارچوب در گكبیمه : اتومبیل بدنه بیمه

 هایخساار  تاه تندمی تعهد بیمه عالی شورای
 حاواد  از ناشای شده بیمه نقلیه وسیله به وارده

 انفجاار، ساوزی، آتاش ساكق ، قبیال از مختل 
 بكخاورد تلای طور به و واژگونی سقو ، تصاد ،
 بكخورد يا و متحك  يا ثاب  جس  هك به اتومبیل
 .تندجبكان را شده بیمه اتومبیل با دي كی جس 
 مصاوب چاارچوب در گكبیمه :ثالث شخص بیمه

 چنانچاه تاه تنادمی تعهاد بیماه عاالی شورای
 حوا  وقوع عل  به شده بیمه نقلیه وسیله دارنده

 ياا ماالی هایخساار  جباكان مسئول رانندگی،
 ايان شاود شاناخته ثالث اشخاص به وارده جانی

 ساق  تاا نامهبیمه شكاي  اساس بك را هاخسار 
 . نمايد پكداخ  نامهبیمه در مندرج تعهد
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 شاورای مصوب چارچوب در گكبیمه :درمان بیمه
 معالجاا  ه يناه تاه تنادمی تعهاد بیماه عالی

 در مناادرج مقاادار تااا را شاادگان بیمااه پ شااكی
 داخال باكای بیماه ايان. نمايد پكداخ  نامهبیمه

 صااادر خااانوادگی و گكوهاای صااور  بااه تشااور
 . شودمی
 بیماه شاكاي  چارچوب در گكبیمه : تشتی بیمه
 و بدناه باه وارده خسار  ته شودمی متعهد نامه

 وقاوع اثاك باك آن رفتن بین از يا تشتی تجهی ا 
 و شادن غكق سوزی،آتش تصاد ، مانند حوادثی

 و نجاا  هایه يناه همچناین نشساتن، گال به
 در را هم ااانی هااایزيان از تشااتی مالااك سااه 

 اسا ، شاده مشاخص ناماهبیمه در تاه حدودی
 . نمايد پكداخ 
 شااكاي  چااارچوب در گكبیمااه :هواپیمااا بیمااه
 خساار  تاه شاودمی متعهاد هواپیماا نامهبیمه
 اثاك باك آن رفاتن باین از يا هواپیما بدنه به وارده

 و ساوزی آتاش تصااد ، ساقو ، مانناد حاوادثی
 نامااهبیمه در تااه حاادودی در را هااوايی دزدی

 .نمايد پكداخ  شود،می مشخص
 شااكاي  چااارچوب در گكبیمااه: مهندساای بیمااه 

 ياا هاخسار  ته تندمی تعهد مهندسی نامهبیمه
 و نصااب ساااخ ، طكاحاای، از ناشاای هااایزيان

 از ناشای تاه را آال ماشاین و هاساازه ن هداری
 شكاي  اساس بك اس  مكبو  مهندسان مسئولی 

 هاایزيان بیمه، نوع اين در. تند جبكان نامهبیمه
 پوشاش تحا  ها  آال ماشاین خكابای از ناشی
 .گیكدمی قكار بیمه

 شااااكاي  چااارچوب در گكبیماااه :پااول بیمااه
 باكوز بكاثاك تاه هايیزيان تند،می تعهد نامهبیمه

 انفجار، سوزی،آتش) حادثه و( مسلحااانه) سكق 
 هاا،بانك) صاندوق در موجاود پول به...(  و سیل

 وارد جابجااايی حاال در ياا...(  و ماالی موسساا 
 دو به پول بیمه تلی طور به. تند جبكان شود،می

 تقسای  صاندوق در پاول و گكدش در پول رشته
 . شودمی

 چااارچوب در گكبیمااه :ماادنی مساائولی  بیمااه
 تناد،می تعهاد مادنی مسئولی  نامهبیمه شكاي 
 عمادی غیك طور به گذار بیمه ته را هايیخسار 

 جباكان مساؤول و تنادمی وارد ثالث اشخاص به
 بیمااه. نمايااد پكداخاا  شااود،می شااناخته آنهااا

 و وتاال پیكاپ شكان، پ شكان،) ایحكفه مسؤولی 
 بیماه نقال، و حمل متصديان مسؤولی  بیمه ،...(

 بیمااه تارتنااان، قبااال در تارفكمااا مساائولی 
 مسااؤولی  بیمااه و ابنیااه سااازندگان مسااؤولی 

 اساتخك، ساینما، هتال،) تفكيحی اماتن وعمومی
 . اس  بیمه رشته اين انواع از...(  و پار 
 داخلی اعتبار بخش دو به اعتبار بیمه :اعتبار بیمه

 مقاكرا  اساس بك. شودمی تقسی  تاال صادرا  و
 داخلی، اعتبار از منظور بیمه عالی شورای مصوب
 طاك  از تاه اسا  مشاتكی ياك بدهی ظكفی 
 خادما ، و تاال ارائه قبال در اقتصادی، هایبن اه
 مجاوز تاه اعتبااری و مالی موسسا  و هابانك يا

 ماالی تسهیال  صور  به و دارند را مكت ی بانك
 مقاكرا ، طبق. گیكندمی قكار مشتكيان اختیار در

 گكوهای صور  به داخلی اعتبار بیمه هایقكارداد
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 اينكاه باك مشاكو  حقاوقی اشاخاص باه فق  و
 عاد  ريساك متضمن آنها اقتصادی  هایفعالی 

 آنها اعطايی اعتبارا  از ناشی مطالبا  بازپكداخ 
 گاذار بیماه مطالبا  تامین. شودمی منعقد باشد،

 در صادراتی هایتاال فكوش با رابطه در نف ذی يا
 و 1(L/C) اساناد اعتبار گشايش هایقكارداد قالب

 و 2(D/P) پكداخاا  مقاباال در اسااناد واگااذاری
 موضوع 3(D/A) تضمین مقابل در اسناد واگذاری

 . باشدمی صادار  اعتبار بیمه
 

 آن در تاه اسا  بیمه نوعی (:عمك) زندگی بیمه
 صاور  باه) معینی مبلغ شود،می متعهد گكبیمه

 اشاخاص يا و گذاربیمه به ،(مستمكی يا و سكمايه
 .تندپكداخ  ،اس  تكده تعیین او ته ثالثی
 استخااكاج و اتتشااا  شاامل :بیمه اناواع سايك
  ،بهاداشا  ،نفا 

 بیماه و اعتباار و وا  ،النف عاد  ،امان  و صداق 
 .باشدمی سكق  مقابل در اموال
 ته هستند هايیشكت  :اعتبار تعاونی هایشكت 
 در ،پوشاش تحا  اعضاای ماالی هاینیاز تامین
 و دارنااااد عهاادهبك را وا  انااواع پكداخاا  قالااب
 ،تارمنادی اعتباار تعاونااای هایشكت  شاماال
 باشندمی( سايك) اعتبارآزاد و تارگكی

 
 

 اطالعا  گ يده

                                                           
1  L/C: Letter of credit. 
2  D/P: Document against payment 
3 D/A: Document against Acceptance 

اطالعا  بخشی از اين فصل از بانك های مختل  
گكدآوری شده و چون همة بانك هاا و موسساا  
مالی پاسخ و نبوده اند بكای اطالعا  مكباو  باه 

 هك بانك لطفا به جداول مكبوطه مكاجعه تنید.

 1997380حادود  بیماه بازار در ،1399 سال در
 بیماه اساتان هاای شكت  توس  نامه بیمه فقكه
 بیماه ريال حق میلیون 4726363 ته شده صادر
 ساال در ايان. اسا  شده بیمه های شكت  عايد

 شاكت  خسار  توسا  میلیون ريال 2105445
 توضای  باه الز  .اسا  شاده پكداخ  بیمه های
 بیمه سهامی از شكتتهای بیمه اطالعا  ته اس 
 فصال ايان در و دريافا  و دانا ايكان البكز، آسیا،

 .اس  شده گنجانده

اعتبااار  تعاااونی شااكت  4 تعااداد 1399 ساال در
 فعالی  داشاته سكمايه میلیون ريال 612با  فعال
 .اند
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 (1)در پايان سال  تعداد واحدهای بانكی -1-14

 تجار   پس  بانك پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوين جم  سال و شهكستان

1380 ............................  29 000 000 000 000 000 

1385 ............................   000 000 000 000 000 000 

1390 ............................  32 000 000 000 000 000 

1395 ............................  290 000 2 000 9 27 

1396.............................  296 000 2 000 9 26 

1397 ............................   000 000 2 000 8 26 

1398 ............................  000 000 000 000 7 26 

1399 ...........................  296 000 000 000 7 21 

 12 2 000 000 000 149  ............................. اردبیل

 0 0  000 000 000 2  ......................... اصالندوز

 0 0  000 000 000 1  .............................. ان و 

 1 1 000 000 000 18  ........................ بیله سوار

 1 1 000 000 000 25  ....................... پارس آباد

 1 1 000 000 000 21  ............................ خلخال

 1 0  000 000 000 7  ............................ سكعین

 1 0  000 000 000 7  .................................توثك

 1 1 000 000 000 20  .............................. گكمی

 2 1 000 000 000 25  .................. مش ین شهك

 0 0  000 000 000 13  ............................... نمین

 1 0  000 000 000 8  ................................... نیك
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 در پايان سال )دنباله( تعداد واحدهای بانكی استان اردبیل -1-14

 سپه رفاه تارگكان دی  توسعه صادرا  ايكان توسعه تعاون سال و شهكستان 

1380 ............................  000 000 000 000 29 

1385 ............................  000 000 000 000 30 

1390 ............................  000 000 000 000 32 

1395 ............................  10 10 000 17 30 

1396.............................  10 1 000 17 28 

1397 ............................  10 1 1 17 26 

1398 ............................  10 1 1 17 24 

1399 ..........................  10 1 1 17 66 

 37 9 1 1 2  ............................ اردبیل

 0 0 0 0 0  ........................ اصالندوز

 0 0 0 0 0  ............................. ان و 

 3 1 0 0 1  ....................... بیله سوار

 6 2 0 0 1  ...................... پارس آباد

 5 1 0 0 1  ........................... خلخال

 1 0 0 0 0  ........................... سكعین

 0 0 0 0 1  ................................توثك

 5 1 0 0 1  ............................. گكمی

 6 2 0 0 1  ................. مش ین شهك

 2 1 0 0 1  .............................. نمین

 1 0 0 0 1  .................................. نیك
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 (دنباله) در پايان سال تعداد واحدهای بانكی استان اردبیل -1-14

 كانيا مهك الحسنه قكض رسال  الحسنه قكض صنع  و معدن صادرا   سكمايه سال و شهكستان 

1380 .................................  000 000 000 000 000 

1385 .................................  000 000 000 000 000 

1390 .................................  000 000 000 000 000 

1395 .................................  1 39 1 000 0 

1396..................................  1 39 1 000 1 

1397 .................................  1 000 1 000 13 

1398 .................................  1 30 1 000 13 

1399 ...............................  1 29 1 000 13 

 7 000 1 13 1  ................................. اردبیل

 0 000 0 1 0  ............................. اصالندوز

 0 000 0 0  0  .................................. ان و 

 1 000 0 2 0  ............................ بیله سوار

 1 000 0 2 0  ........................... پارس آباد

 1 000 0 3 0  ................................ خلخال

 0 000 0 1 0  ................................ سكعین

 0 000 0 1 0  .....................................توثك

 1 000 0 1 0  .................................. گكمی

 1 000 0 3 0  ...................... مش ین شهك

 1 000 0 1 0  ................................... نمین

 0 000 0 1 0  ....................................... نیك
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 در پايان سال )دنباله( تعداد واحدهای بانكی استان اردبیل -1-14

 ملی مل   مسكن  تشاورزی تارآفكين سال و شهكستان 

1380 ...............................  000 000 11 31 000 

1385 ...............................  000 000 14 32 000 

1390 ...............................  000 000 21 26 000 

1395 ...............................  000 45 22 22 54 

1396................................  000 45 22 21 54 

1397 ...............................  000 42 22 13 30 

1398 ...............................  000 42 21 21 50 

1399 .............................  000 42 20 21 46 

 24 13 11 15 000  ............................... اردبیل

 1 0 0 0 000  ........................... اصالندوز

 1 0 0 0 000  .......................... بیله سوار

 3 1 1 3 000  ......................... پارس آباد

 4 1 1 5 000  .............................. خلخال

 2 1 1 4 000  .............................. سكعین

 1 1 1 1 000  ...................................توثك

 1 1 1 1 000  .................... مش ین شهك

 2 1 1 5 000  .................................. مغان

 4 1 1 3 000  ................................. نمین

 2 1 1 3 000  ..................................... نیك
 نككده اند.همكاری به عل  محكمانه فكض شدن اطالعا  اطالعا  بانكها و موسساتی ته همكاری نموده اند درج شده، سايك بانكها و موسسا   (1
 سطك جم  صكفا مجموع ارقا  بانك ايی اس  ته همكاری تكده اند و نشان دهنده تل جم  استان نیس . -

  بانك های استان اردبیل. -مأخذ
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(1) مؤسسا  اعتباری غیك بانكی در پايان سالتعداد  -2-14
 

اعتماد  جم  سال و شهكستان
 نور ملل مهك ايكانیان تاسپین ثامن الحجج ايكانیان

1380 ............................  000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............................  000 000 000 000 000 000 000 

1390 ............................  000 000 000 000 000 000 000 

1395 ............................  000 000 000 000 000 000 000 

1396 ............................  4 000 000 4 000 000 000 

1397 ............................  4 000 000 4 000 000 000 

1398 ............................  6 000 000 4 000 000 2 

1399 ..........................  1 000 000 1 000 000 000 

 000 000 000 1 000 000 1  ............................ اردبیل

 000 000 000 0 000 000 000  ........................ اصالندوز

 000 000 000 0 000 000 000  ............................. ان و 

 000 000 000 0 000 000 000  ....................... بیله سوار

 000 000 000 0 000 000 000  ...................... پارس آباد

 000 000 000 0 000 000 000  ........................... خلخال

 000 000 000 0 000 000 000  .......................... سكعین

 000 000 000 0 000 000 000  ................................توثك

 000 000 000 0 000 000 000  ............................. گكمی

 000 000 000 0 000 000 000  ................. مش ین شهك

 000 000 000 0 000 000 000  .............................. نمین

 000 000 000 0 000 000 000  .................................. نیك

عل  محكمانه فكض شدن اطالعا  اطالعا  بانكها و موسساتی ته همكاری نموده اند درج شده، سايك بانكها و موسسا  به  (1
 همكاری نككده اند.

 سطك جم  صكفا مجموع ارقا  بانك ايی اس  ته همكاری تكده اند و نشان دهنده تل جم  استان نیس . -
  موسسا  مالی و اعتباری استان اردبیل. -مأخذ
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 )میلیون ريال( (1)ن د بانك ها در پايان سالانواع سپكده  ماندهتعداد و  -3-14

 سال و نوع سپكده
 پارسیان اقتصاد نوين جم  تل

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1380 ...........................................  000 000 000 000 000 000 

1385 ...........................................  000 000 000 000 000 000 

1390 ...........................................  000 000 000 000 000 000 

1395 ...........................................  4441795 54557040 000 000 000 000 

1396 ...........................................  4167922 84295425 000 000 84438 1614560 

1397 ...........................................  3129246 114383982 000 000 42035 1683000 

1398 ...........................................  5768910 132525264 000 000 000 000 

1399 ........................................  6804161 196801339 000 000 000 000 

 000 000 000 000 36913665 1434324  .................. قكض الحسنه جاری

 000 000 000 000 23485879 3425377  ............ قكض الحسنه پس انداز

 000 000 000 000 75070805 1467436  ....... مد سكمايه گذاری توتاه 

 000 000 000 000 54601617 380688  ......... سكمايه گذاری بلند مد 

 000 000 000 000 6729372 96336  .............................................. سايك

 

 سال و نوع سپكده
 تجار  پس  بانك پاسارگاد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1380 ........................................  000 000 000 000 000 000 

1385 ........................................  000 000 000 000 000 000 

1390 ........................................  000 000 000 000 000 000 

1395 ........................................  000 000 292457 588127 478741 6504129 

1396 ........................................  000 000 000 754923 855026 8034855 

1397 ........................................  000 000 000 896647 533187 10777724 
1398 ........................................  000 000 000 1424993 399164 13191515 
1399 ......................................  000 000 000 2894659 821372 17156188 

 4731731 172236 1539566 000 000 000  ............... قكض الحسنه جاری
 1283483 413796 155990 000 000 000  ......... قكض الحسنه پس انداز

 4842810 126660 756329 000 000 000  .... سكمايه گذاری توتاه مد 
 6228125 108625 304934 000 000 000  ...... سكمايه گذاری بلند مد 

 70039 55 137840 000 000 000  ........................................... سايك
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 )میلیون ريال( (دنبالهن د بانك ها در پايان سال ) انواع سپكده ماندهتعداد و  -3-14

 سال و نوع سپكده
 دی توسعه صادرا   توسعه تعاون

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1380 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1385 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1390 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1395 ........................................... 115824 1038798 000 000 000 000 

1396 ........................................... 128742 1567411 555 48318 000 000 

1397 ........................................... 145668 1937313 650 184092 26374 863817 
1398 ........................................... 187159 1406237 737 161927 28850 1492109 

1399 ........................................  163194 3435159 000 000 3264 1296074 
 28515 1125 000 000 628404 32841 ................... قكض الحسنه جاری

 32670 485 000 000 634655 103495 ............. قكض الحسنه پس انداز
 638375 1246 000 000 1106360 25660 ....... سكمايه گذاری توتاه مد 
 596514 408 000 000 514260 1186 ......... سكمايه گذاری بلند مد 

 0 0 000 000 551480 12 .............................................. سايك
 

 سال و نوع سپكده
 سكمايه سپه رفاه تارگكان

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1380 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1385 ........................................... 000 000 000 803703 000 000 

1390 ........................................... 000 000 000 1401950 000 000 

1395 ........................................... 365909 4211048 655803 4108083 21852 602990 

1396 ........................................... 386478 6459003 570141 6199996 25420 819879 

1397 ........................................... 430979 7950155 588685 7645233 14932 795303 

1398 ........................................... 473224 10801927 000 45537844 27308 797858 

1399 ........................................  506462 13668515 1167390 45537844 27988 857622 

 89099 5254 2878031 93497 3921643 231530 ................... قكض الحسنه جاری

 3501 3005 2014811 567530 538603 147451 ............. قكض الحسنه پس انداز

 233434 19033 27285438 415183 2960267 79553 ....... سكمايه گذاری توتاه مد 

 531588 696 13061411 72398 5540275 40310 ......... سكمايه گذاری بلند مد 

 0 0 298153 18782 707727 7618 .............................................. سايك
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 ريال()میلیون  (دنبالهن د بانك ها در پايان سال ) انواع سپكده ماندهتعداد و  -3-14

 سال و نوع سپكده

 قكض الحسنه رسال  صنع  و معدن صادرا  ايكان
 تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

مب
 لغ

1380 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1385 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1390 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1395 ........................................... 459202 5117236 1987 63312 000 000 

1396 ........................................... 000 6614237 2298 66719 000 000 

1397 ........................................... 000 000 2453 217325 000 000 
1398 ........................................... 623139 10940608 2565 363797 000 000 
1399 ........................................  650323 16168961 2696 1153726 000 000 

 000 000 60801 902 4403097 180017 ................... قكض الحسنه جاری
 000 000 1572 420 2317831 320066 ............. قكض الحسنه پس انداز

 000 000 607153 1257 4844743 125148 ....... توتاه مد سكمايه گذاری 
 000 000 484200 117 3174013 24847 ......... سكمايه گذاری بلند مد 

 000 000 0 0 1429277 245 .............................................. سايك
 

 سال و نوع سپكده
 تشاورزی تارآفكين قكض الحسنه مهك ايكان

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1380 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1385 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1390 ........................................... 000 000 000 000 000 000 

1395 ........................................... 118734 1028228 000 000 1031040 6739693 

1396 ........................................... 143093 1934518 000 000 1042595 9479028 

1397 ........................................... 164209 28282269 000 000 1082444 12007029 
1398 ........................................... 207171 4880055 000 000 1057287 14705957 

1399 ........................................  282610 8142757 000 000 1082095 21567677 
 4475136 390623 000 000 1813204 28547 ................... قكض الحسنه جاری

 1485619 450703 000 000 6329553 254063 ............. قكض الحسنه پس انداز
 8257174 194024 000 000 0 0 ....... سكمايه گذاری توتاه مد 
 5304215 40052 000 000 0 0 ......... سكمايه گذاری بلند مد 

 2045532 6693 000 000 0 0 .............................................. سايك
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 )میلیون ريال( (دنبالهن د بانك ها در پايان سال )انواع سپكده  ماندهتعداد و  -3-14

 سال و نوع سپكده
 مل  مسكن تاسپین

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1380 ...........................................  000 000 000 000 000 000 

1385 ...........................................  000 000 000 000 000 000 

1390 ...........................................  000 000 000 1141250 000 000 

1395 ...........................................  000 000 343676 2764938 636256 8341000 

1396 ...........................................  25469 32205 366518 4295622 660516 10185809 

1397 ...........................................  25532 24401 400417 4846324 670351 11598551 

1398 ...........................................  25552 16354 431172 5358614 672402 15195440 

1399 ........................................  24286 76648 452225 7268805 524197 24398885 

 6669595 140188 418060 34967 0  0   .................. قكض الحسنه جاری

 2459871 203887 590512 270683 68627 1977  ............ قكض الحسنه پس انداز

 9039448 163438 4712983 91368 8021 22309  ....... سكمايه گذاری توتاه مد 

 6229971 16684 1187273 6338      ......... سكمايه گذاری بلند مد 

 0 0 359977 48869 0 0  .............................................. سايك

 

 سال و نوع سپكده
   ملی ايكان

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1380 ..........................................  000 000     

1385 ..........................................  000 000     

1390 ..........................................  000 000     
1395 ..........................................  000 11521527     
1396 ...........................................  000 17044300     
1397 ..........................................  000 20227328     
1398 ..........................................  1070089 25716485     
1399 .......................................  1096059 33177819     

     5256783 122597  .................. قكض الحسنه جاری
     5568581 687816  ............ قكض الحسنه پس انداز

     9778270 202557  ...... سكمايه گذاری توتاه مد 
     11444838 69027  .........سكمايه گذاری بلند مد 

     1129347 14062  .............................................. سايك
 

اطالعا  بانكها و موسساتی ته همكاری نموده اند درج شده، سايك بانكها و موسسا  به عل  محكمانه فكض شدن اطالعا   (1
 همكاری نككده اند.

 سطك جم  صكفا مجموع ارقا  بانك ايی اس  ته همكاری تكده اند و نشان دهنده تل جم  استان نیس . -
  های استان اردبیل. بانك -مأخذ
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 )میلیون ريال( (1) ها بك حسب شهكستان در پايان سال انواع سپكده ن د بانك مانده-4-14

 تجار   پس  بانك پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوين جم  سال و شهكستان

1380 .............................   000 000 000 000 000 000 

1385 .............................  803703 000 000 000 000 000 

1390 .............................  1401950 000 000 000 000 000 

1395 .............................  53578809 000 948700 000 754923 6504129 

1396..............................  74169377 000 1263210 000 504172 8034855 

1397 .............................  70720538 000 1683000 000 000 10777724 

1398 .............................  114403696 000 000 000 1424986 13191515 

1399 ...........................  195509745 000 000 000 2894659 17156188 

 13607093 949631 000 000 000 113303936  ............................. اردبیل

 0 0  000 000 000 1130133  ......................... اصالندوز

 0 0  000 000 000 312189  .............................. ان و 

 0 205756 000 000 000 6421989  ........................ بیله سوار

 856770 506733 000 000 000 22457161  ....................... پارس آباد

 716826 364243 000 000 000 13024783  ............................ خلخال

 0 0  000 000 000 1891582  ............................ سكعین

 0 0  000 000 000 2618483  .................................توثك

 534556 245517 000 000 000 9212277  .............................. گكمی

 1440943 622779 000 000 000 17851632  .................. مش ین شهك

 0 0  000 000 000 5290006  ............................... نمین

 0 0  000 000 000 1995575  ................................... نیك
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 )میلیون ريال( )دنباله(ها بك حسب شهكستان در پايان سال مانده انواع سپكده ن د بانك -4-14

توسعه صادرا   توسعه تعاون سال و شهكستان 
 سپه رفاه تارگكان دی  ايكان

1380 .............................  000 000 000 000 000 

1385 .............................  000 000 000 000 803703 

1390 .............................  000 000 000 000 1401950 

1395 .............................  1038798 0 000 4211048 4108083 

1396..............................  1567411 48318 000 6459003 6199996 

1397 .............................  1937313 184092 5520 7950155 7645233 

1398 .............................  1406237 161927 4130 10801926 9437807 

1399 ...........................  3435159 000 4480 13668515 45537844 

 25894164 8175889 4480 000 1102629  ............................. اردبیل

 0 0 0 000 0  ......................... اصالندوز

 0 0 0 000 0  .............................. ان و 

 1244502 400779 0 000 181096  ........................ سواربیله 

 6008045 1941474 0 000 530452  ....................... پارس آباد

 3391216 871341 0 000 435075  ............................ خلخال

 381016 0 0 000 0  ............................ سكعین

 0 0 0 000 220599  .................................توثك

 1918434 503634 0 000 175857  .............................. گكمی

 5505001 1208835 0 000 357566  .................. مش ین شهك

 791807 566563 0 000 272829  ............................... نمین

 403659 0 0 000 159056  ................................... نیك
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 میلیون ريال() مانده انواع سپكده ن د بانك ها بك حسب شهكستان در پايان سال )دنباله( -4-14

قكض الحسنه  صنع  و معدن صادرا  ايكان سكمايه سال و شهكستان 
 رسال 

قكض الحسنه مهك 
 ايكان

1380 .............................  000 000 000 000 000 

1385 .............................  000 000 000 000 000 

1390 .............................  000 000 000 000 000 

1395 .............................  602990 5117233 63312 000 1028228 

1396..............................  819879 6128532 66719 000 1934518 

1397 .............................  795303 000 217325 000 2828278 

1398 .............................  797858 10940608 363797 000 4880055 

1399 ...........................  857622 16168961 1153726 000 8142757 

 4595017 000 1153726 8630629 857622  ............................. اردبیل

 0 000 0 405537 0  ......................... اصالندوز

 0 000 0 0 0  .............................. ان و 

 361939 000 0 847213 0  ........................ بیله سوار

 1234930 000 0 1586552 0  ....................... پارس آباد

 458269 000 0 1555078 0  ............................ خلخال

 0 000 0 232231 0  ............................ سكعین

 0 000 0 474843 0  .................................توثك

 510389 000 0 401849 0  .............................. گكمی

 599488 000 0 2035029 0  .................. مش ین شهك

 382724 000 0  0  ............................... نمین

 0 000 0  0  ................................... نیك

. 
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 میلیون ريال() مانده انواع سپكده ن د بانك ها بك حسب شهكستان در پايان سال )دنباله( -4-14

 ملی ايكان مل  مسكن تاسپین تشاورزی تارآفكين سال و شهكستان 

1380 .................................  000 000 000 000 000 000 

1385 .................................  000 000 000 000 000 000 

1390 .................................  000 000 000 1141250 000 000 

1395 .................................  000 6739693 000 2764938 8342000 11521527 

1396 ..................................  000 9479028 32205 4295622 10185809 17044300 

1397 .................................  000 12007029 24401 4846324 11598551 20227328 

1398 .................................  000 14705957 16354 5358614 15195440 25716485 

1399 ...............................  000 21567677 76648 7268805 24398885 33177819 

 19769483 15910531 5267287 76648 7309107 000  ................................. اردبیل

 724596 0 0 0  0 000  ............................. اصالندوز

 312189 0 0 0  0 000  .................................. ان و 

 1000016 637440 77341 0  1465907 000  ............................ بیله سوار

 3093628 2562412 319754 0  3816410 000  ........................... پارس آباد

 2192714 1322763 246574 0  1470684 000  ................................ خلخال

 343697 475867 182360 0  276411 000  ................................ سكعین

 411024 532466 119048 0  860503 000  ..................................... توثك

 923525 586297 298420 0  3113798 000  .................................. گكمی

 2797511 1605442 398937 0  1280101 000  ...................... مش ین شهك

 1277132 765667 215269 0  1018015 000  ................................... نمین

  0 143815 0  956741 000  ....................................... نیك

 .( اطالعا  بانكها و موسساتی ته همكاری نموده اند درج شده، سايك بانكها و موسسا  به عل  محكمانه فكض شدن اطالعا  همكاری نككده اند1
 همكاری تكده اند و نشان دهنده تل جم  استان نیس .سطك جم  صكفا مجموع ارقا  بانك ايی اس  ته  -

  بانك های استان اردبیل -مأخذ
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 (1) تسهیال  پكداختی بانك ها به بخش غیك دولتی بك حسب بخش های عمده اقتصادی در پايان سال تعداد -5-14

مسكن و  تشاورزی جم  سال و بانك
 ساختمان

صنع  و 
 معدن

گانی و رخدما  باز
 متفكقه

1380 .................................  000 000 000 000 000 

1385 .................................  000 000 000 000 000 

1390 .................................  000 000 000 000 000 

1395 .................................  000 000 000 000 000 

1396 .................................  207812 49001 31281 3284 124246 

1397 .................................  000 000 000 000 000 

1398 .................................  000 000 000 000 000 

1399 ...............................  368283 55732 22239 57876 232436 

 000 000 000 000 000  ....................... اقتصاد نوين

 000 000 000 000 000  .............................. پارسیان
 000 000 000 000 000  ............................. پاسارگاد

 2622 407 137 1372 4538  ......................... پس  بانك

 37580 764 7697 2470 48511  .................................تجار 
 4531 873 91 581 6076  ...................... توسعه تعاون

 000 000 000 000 000  ....... توسعه صادرا  ايكان
 3370 32 614 23 4039  ...................................... دی

 13876 95 219 364 14554  ...................... رفاه تارگكان
 86966 468 1107 3164 91705  ..................................... سپه

 5709       5709  ................................ سكمايه
 10932 215 1205 4933 17285  .................... صادرا  ايكان

 55 9 0 0 64  ................. صنع  و معدن

 000 000 000 000 000  ....... قكض الحسنه رسال 

 24383 0 0 0 24383  .. قكض الحسنه مهك ايكان
 000 000 000 000 000  .............................تارآفكين

 3527 31 139 21059 24756  ............................ تشاورزی
 19 0  9188 0  9207  ................................. مسكن
 23984 54807 1043 20278 100112  ..................................... مل 

 14882 175 799 1488 17344  .......................... ملی ايكان 
 نككده اند.اطالعا  بانكها و موسساتی ته همكاری نموده اند درج شده، سايك بانكها و موسسا  به عل  محكمانه فكض شدن اطالعا  همكاری  (1
 سطك جم  صكفا مجموع ارقا  بانك ايی اس  ته همكاری تكده اند و نشان دهنده تل جم  استان نیس . -

   های استان اردبیل. بانك -مأخذ
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 (1) مانده تسهیال  پكداختی بانك ها به بخش غیك دولتی بك حسب بخش های عمده اقتصادی در پايان سال -6-14
 )میلیون ريال( 

خدما  بازرگانی و  صنع  و معدن مسكن و ساختمان تشاورزی جم  سال و بانك
 متفكقه

1380 ..............................  000 000 000 000 000 

1385 ..............................  000 000 000 000 000 

1390 ..............................  000 000 000 000 000 

1392 ..............................  000 000 000 000 000 

1395 ..............................  377569 62759 158714 17408 138688 

1396...............................  104590488 12377008 37189253 10329944 44694283 

1397 ..............................  000 000 000 000 000 

1398 ..............................  000 000 000 000 000 

1399 ............................  144736016 24007084 36464256 18131994 66132682 

 000 000 000 000 000  ..................... اقتصاد نوين

 000 000 000 000 000  ............................ پارسیان
 000 000 000 000 000  ............................پاسارگاد

 1672087 144224 158678 891204 2866193  ....................... پس  بانك

 5464335 2841875 1337351 668677 10312238  ............................... تجار 
 1026215 596323 55714 914597 2592849  .................... توسعه تعاون

 000 000 000 000 000  ...... توسعه صادرا  ايكان
 737843 21660 128230 9625 897358  .................................... دی

 5587081 311065 149530 552853 6600529  .................... رفاه تارگكان
 11123385 976929 2256490 1496978 15853782  ................................... سپه

 106806 0  0 0  106806  .............................. سكمايه
 7824359 1439955 1429669 2327395 13021378  ................... صادرا  ايكان

 47597 3605395 0 0 3652992  ................ صنع  و معدن

 000 000 000 000 000  ...... قكض الحسنه رسال 

 5916983 0 0 0 5916983  . قكض الحسنه مهك ايكان
 000 000 000 000 000  ........................... تارآفكين

 1356546 35265 133285 14786074 16311170  .......................... تشاورزی
 676732 0  30030580 0  30707312  ............................... مسكن
 15752892 6301667 486227 1518006 24058792  ................................... مل 

 8839821 1857636 298502 841675 11837634  ........................ ملی ايكان 
 درج شده، سايك بانكها و موسسا  به عل  محكمانه فكض شدن اطالعا  همكاری نككده اند.اطالعا  بانكها و موسساتی ته همكاری نموده اند  (1
 سطك جم  صكفا مجموع ارقا  بانك ايی اس  ته همكاری تكده اند و نشان دهنده تل جم  استان نیس . -

  های استان اردبیل. بانك -مأخذ
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 (3) اعتباری غیك بانكی بك حسب نوع تسهیال  در پايان سالمانده بدهی بخش غیك دولتی به بانك ها و موسسا  -7-14
 )میلیون ريال(

تسهیال   جم  سال و بانك
 (1)اعطايی

سكمايه گذاری مستقی  و 
 مشارت  حقوقی

وا  ها و اعتبارا  
 (2)پكداختی 

1380 ...............................................  000 000 000 000 

1385 ...............................................  000 000 000 000 

1390 ...............................................  10314706 5446873 0 4867833 

1395 ...............................................  72452808 60822820 0 11629988 

1396 ...............................................  133630910 117781830 0 15849080 

1397 ...............................................  000 000 000 000 

1398 ...............................................  000 000 000 000 

1399 ............................................  152753468 143242636  000 9510832 

 000 000 000 000  ..................................... اقتصاد نوين

 000 000 000 000  ............................................ پارسیان
 000 000 000 000  ........................................... پاسارگاد

  0 0  2866193 2866193  ....................................... پس  بانك

 3618938 0 10312238 13931176  ...............................................تجار 
 480421 0 3150279 3630700  .................................... توسعه تعاون

 000 000 000 000  ..................... توسعه صادرا  ايكان

 35807 0  897358 933165  .................................................... دی

  0 0  10658109 10658109  .................................... رفاه تارگكان
  0 0  15853782 15853782  ................................................... سپه

  0 0  106806 106806  .............................................. سكمايه

 1081473 0 13021378 14102851  .................................. صادرا  ايكان

 12111 0  4464505 4476616  ............................... صنع  و معدن

 000 000 000 000  ..................... قكض الحسنه رسال 

  0 0  7401944 7401944  ................ قكض الحسنه مهك ايكان

 000 000 000 000  ...........................................تارآفكين

 0 0 23536643 23536643  .......................................... تشاورزی

  0 0  6535190 6535190  ............................................... مسكن

 0 0 24058792 24058792  ................................................... مل 

 4282082 0 20345662 24627744  ........................................ ملی ايكان 

.  
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مانده بدهی بخش غیك دولتی به بانك ها و موسسا  اعتباری غیك بانكی بك حسب نوع تسهیال  در پايان سال -7-14
 )میلیون ريال(             (دنباله)

 جم  سال و بانك
تسهیال  
 (1)اعطايی

سكمايه گذاری 
و مشارت  مستقی  

 حقوقی

وا  ها و اعتبارا  
 (2)پكداختی 

 000 000 000 000  . اعتماد ايكانیان مؤسسه مالی و اعتباری

 000 000 000 000  ..... مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج

 0 0 33757 33757  ............. مؤسسه مالی و اعتباری تاسپین

 000 000 000 000  ...... مؤسسه مالی و اعتباری مهك ايكانیان

 000 000 000 000  .................... مالی و اعتباری مللمؤسسه 

 000 000 000 000  ...................... مؤسسه مالی و اعتباری نور

بدون سكمايه گذاری مستقی  و  –ها بكاساس قانون عملیا  بانكی بدون ربا تسهیال ، تسهیال  اعطايی بانك از ( منظور1
 باشد.خكيد دين و اموال معامال  می -مشارت  حقوقی

اعتبارا  پكداختی تسهیال  مكبو  به بدهی مشتكيان باب  اعتبارا  اسنادی پكداخ  شده، بدهكاران باب   ها و( منظور از وا 2
های پكداخ  شده بدهی مشتكيان باب  مابه التفاو  نكخ ارز، اوراق مشارت ، اعتبارا  اسنادی داخلی، بدهكاران باب  ضمان 

 باشد.مطالبا  قدي  و سفته های واخواستی می
 اطالعا  بانكها و موسساتی ته همكاری نموده اند درج شده، سايك بانكها و موسسا  به عل  محكمانه فكض شدن اطالعا  همكاری نككده اند. (3

  استان اردبیل. ها و موسسا  اعتباری بانك -مأخذ
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ها و موسسا  اعتباری غیك بانكی باب  تسهیال  اعطايی بك اساس عقود  مانده بدهی بخش غیك دولتی به بانك -8-14
 )میلیون ريال( (1) 1399اسالمی در پايان سال 

اقتصاد  جم  شكح
 تجار  پس  بانك پاسارگاد پارسیان نوين

 10312238 2866193 000 000 000 148040950  ................................. جم       
 4070463 508181 000 000 000 34519490  ........................... فكوش اقساطی

 3524039 1222049 000 000 000 31960007  .......................................... مكابحه
 0  9306 000 000 000 4284872  ......................................... مضاربه

 0  0 000 000 000 2895264  ............................ معامال  سل 
 1953974 552446 000 000 000 24661030  ................. الحسنه اعطايیقكض
 40137 834 000 000 000 6687982  ........................................... جعاله

 506596 569377 000 000 000 15565209  ........................... مشارت  مدنی
 0 0 000 000 000 4710868  ...............اجاره به شك  تملیك

 0 0 000 000 000 0  ........................ مشارت  حقوقی
 0 0 000 000 000 0  ............. گذاری مستقی سكمايه

 217029 4000 000 000 000 8156611  ................................... خكيد دين
 0  0 000 000 000 14599617  ..................................... سايك

 

توسعه صادرا   تعاونتوسعه  شكح
 سپه رفاه تارگكان دی ايكان

 15853782 10658109 933165 000 3630700  ................................. جم       
 4180057 1834867 35100 000 752999  ........................... فكوش اقساطی

 5298600 5548612 502510 000 1858680  .......................................... مكابحه
 0 0 0 000 0  ...................................... استصناع
 680981 598378 6452 000 14734  ......................................... مضاربه

 48028 259 0 000 0  ............................ سل معامال  
 1927945 1308776 53942 000 480421  ................. الحسنه اعطايیقكض
 151021 3249 77645 000 58602  ........................................... جعاله

 1073710 745912 192699 000 437279  ........................... مشارت  مدنی
 4732 0 15000 000 7441  ...............اجاره به شك  تملیك

 0 0 0 000 0  ........................ مشارت  حقوقی
 0 0 0 000 0  ............. گذاری مستقی سكمايه

 217559 580329 14010 000 7900  ................................... خكيد دين
 2271148 37727 35807 000 12644  ..................................... سايك
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مانده بدهی بخش غیك دولتی به بانك ها و موسسا  اعتباری غیك بانكی باب  تسهیال  اعطايی بك اساس عقود  -8-14
 )میلیون ريال(           (دنباله)1399اسالمی در پايان سال 

قكض الحسنه  صنع  و معدن صادرا  ايكان سكمايه شكح
 رسال 

قكض الحسنه 
 مهكايكان

 7401944 000 4464505 13021379 106806  ................................ جم       
 0  000 1175995 1780142 0   .......................... فكوش اقساطی

 0  000 0 5972495 87330  ......................................... مكابحه
 0  000 0 0 0   ..................................... استصناع
 0  000 354 207395 0   ........................................ مضاربه

 0  000 0 1365351 0   ........................... معامال  سل 
 7401944 000 48406 1810432 0   ................ الحسنه اعطايیقكض
 0  000 3110307 505120 0   .......................................... جعاله

 0  000 129443 488961 19476  .......................... مشارت  مدنی
 0  000 0  1986 0   ..............اجاره به شك  تملیك

 0  000 0  0 0   ....................... مشارت  حقوقی
 0  000 0  0 0   ............ گذاری مستقی سكمايه

 0  000 0  889496 0   .................................. خكيد دين
 0  000 0   0 0  ..................................... سايك

 
 

 ملی ايكان مل  مسكن تشاورزی تارآفكين شكح
 24627744 24058794 6535191 23536643 000  ................................ جم       

 10713055 1503912 2711004 5220832 000  .......................... فكوش اقساطی
 2795230 0 415587 4734875 000  ......................................... مكابحه

 0 0 0 0 000  ..................................... استصناع
 1268233 643941 0 854784 000  ........................................ مضاربه

 237070 1168823 0 75733 000  ........................... معامال  سل 
 4282082 2307913 379300 2153271 000  ................ الحسنه اعطايیقكض
 2057731 52657 566935 63359 000  .......................................... جعاله

 1033020 1162203 2441390 6765143 000  .......................... مشارت  مدنی
 1077796 17100 0 3586813 000  ..............اجاره به شك  تملیك

 0 0 0 0 000  ....................... مشارت  حقوقی
 0 0 0 0 000  ............ گذاری مستقی سكمايه

 1058648 5086233 0 81408 000  .................................. خكيد دين
 104879 12116012 20975 425 000  ..................................... سايك
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مانده بدهی بخش غیك دولتی به بانك ها و موسسا  اعتباری غیك بانكی باب  تسهیال  اعطايی بك اساس عقود  -8-14
 )میلیون ريال(           )دنباله(1399اسالمی در پايان سال 

 شكح
اعتماد 
 نور ملل مهك ايكانیان تاسپین ثامن الحجج ايكانیان

 000 000 000 33757 000 000  ......................... جم       
 000 000 000 32882 000 000  .................. فكوش اقساطی

 000 000 000 0  000 000  ................................. مكابحه
 000 000 000 0  000 000  ............................. استصناع
 000 000 000 313 000 000  ................................ مضاربه

 000 000 000 0  000 000  ................... معامال  سل 
 000 000 000 178 000 000  ........ الحسنه اعطايیقكض
 000 000 000 384 000 000  .................................. جعاله

 000 000 000 0  000 000  .................. مشارت  مدنی
 000 000 000 0  000 000  ......اجاره به شك  تملیك

 000 000 000 0  000 000  ............... مشارت  حقوقی
 000 000 000 0  000 000  .... گذاری مستقی سكمايه

 000 000 000 0  000 000  .......................... خكيد دين
 000 000 000 0  000 000  .................................... سايك

ته همكاری نموده اند درج شده، سايك بانكها و موسسا  به عل  محكمانه فكض شدن اطالعا  اطالعا  بانكها و موسساتی  (1
 همكاری نككده اند.

 سطك جم  صكفا مجموع ارقا  بانك ايی اس  ته همكاری تكده اند و نشان دهنده تل جم  استان نیس . -
  .استان اردبیلها و موسسا  اعتباری  بانك -مأخذ
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 نامه صادر شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه بیمه تعداد  -9-14

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 نوع بیمه 

                  ............. بیمه ايكان    
 8776 9092 9977 11535 13059 34045 71026 44531  ................ آتش سوزی

 4 4 18 26 14 112 74 1375  .......................... باربكی
 249944 144811 9927 6477 6646 9386 6356 5421  ......................... حواد 

 142271 126513 143185 109426 101864 225690 46379 21011  ............. حواد  راننده
 16142 14030 16485 12420 10881 13925 4987 650  ............... بدنه اتومبیل

 330789 178477 143185 109426 101864 248076 46379 18382  .. شخص ثال  و مازاد
 33 95 14 26 45 168 400 172  ........................... درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... تشتی
 0 0 0 - - 1 0 0  ......................... هواپیما
 106 65 73 30 86 222 27 3  ...................... مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... پول
 12471 10230 9290 6983 7405 6175 2356 0  ..................... مسئولی 

 0 0 0 - - 0 0 0  ............................اعتبار
 0 0 0 - - 0 0 0  ............... نف  و انكژی
 982376 337387 5563 4185 4729 380 6896 1053  ............... زندگی)عمك(

 0 0 0 - - 0 0 325  ............................. سايك
                  ................. بیمه دانا   

 696 679 664 584 521 5753 2306 503  ................ آتش سوزی
 26 30 10 8 15 3 9 17  .......................... باربكی
 2864 2863 569 169 197 323 2854 1  ......................... حواد 

 37717 30682 21289 16792 14887 0 0 6816  ............. حواد  راننده
 6470 4428 3047 2350 1695 1115 905 96  ............... بدنه اتومبیل

 37717 30682 21289 16792 14887 8078 13000 6816  . شخص ثال  و مازاد.
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 (دنبالهبیمه نامه صادر شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه )تعداد  -9-14

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 نوع بیمه

 18 17 21 41 36 26 0 0  ........................... درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... هواپیما
 10 22 27 34 26 34 0 0  ...................... مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... پول
 1259 1071 1004 866 703 557 393 147  ..................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............... نف  و انكژی
 458 11207 470 451 870 71 270 125  .............. زندگی )عمك(

 0 9 695 654 612 0 0 0  ............................. سايك
                  ............... بیمه البكز   

 1501 2777 3370 3253 3،701 2853 4535 3548  ................ آتش سوزی
 91 180 150 151 119 57 102 97  .......................... باربكی
 211 416 704 453 590 1651 941 854  ....................... حواد  

 8569 8643 9156 9017 10186 7216 673 521  ............. حواد  راننده
 1705 1546 1781 1767 1579 1964 1160 864  ............... اتومبیلبدنه 

 8569 8643 9156 9017 10183 7291 678 542  .. شخص ثال  و مازاد
 28 50 109 159 166 15 4 3  ........................... درمان
 0 0 0 0 5 0 0 0  .......................... تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... هواپیما
 618 20 20 40 31 99 14 8  ...................... مهندسی

 1 0 2 1 1 0 0 0  ............................... پول
 1373 1275 1205 1227 1115 1079 801 654  ..................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................اعتبار
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 (دنبالهبیمه نامه صادر شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه )تعداد  -9-14

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 نوع بیمه

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... نف  و انكژی

 487 0 365 534 531 15 26 19  .................. زندگی )عمك(

 652 0 5 0 0 21 9 11  ................................. سايك

                  ................. بیمه آسیا    
 9243 10054 9383 10441 11303 6200 7884 6998  ................... آتش سوزی 

 299 384 195 297 119 73 210 185  .............................. باربكی

 5263 4279 3932 4077 4165 5579 10967 7458  ................. حواد  راننده

 34237 30158 29719 27862 24871 16336 9836 8456  ................. حواد  راننده

 4087 4007 3721 3254 2868 1963 2163 1745  ................... بدنه اتومبیل

 58348 52646 50472 41348 37529 31430 37984 21457  ...... شخص ثالث و مازاد

 12 67 35 52 71 0 176 182  ............................. درمان 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. تشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................. هواپیما

 50 60 80 33 23 7 0 0  .......................... مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................... پول

 2681 2446 2177 1748 1383 654 1023 941  ......................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................اعتبار

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... نف  و انكژی

 29208 22996 18824 9804 8495 5986 4423 3214  .................. زندگی )عمك(

 0 2 2 6 0 0 0 0  ................................. سايك

  .استان اردبیل البكز، آسیا، ايكان، دانا و ... بیمه شكت  های  -مأخذ
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 )میلیون ريال(         حق بیمه عايد شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه -10-14

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 نوع بیمه

               ................... بیمه ايكان   

 28130 21268 14829 12223 12602 12399 6670 2195  ....................... آتش سوزی
 67 29- 179 272 84 435 82 447  ................................ باربكی
 17767 11736 6601 2904 2380 4771 3296 548  ............................... حواد 

 193720 137294 118693 85264 52785 27640 8305 3623  ................... حواد  راننده
 295415 159707 95799 55395 44468 48343 9777 1071  ..................... بدنه اتومبیل

 1632372 1082522 776746 629901 526273 343376 76638 11733  .........شخص ثال  و مازاد
 71072 16082 53175 75466 343273 71605 22408 4502  ................................. درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. تشتی
 0 0 0 0 0 1042 0 0  ............................... هواپیما
 3556 3819 1684 1691 1371 2074 3096 54  ............................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................................... پول
 138741 85766 46910 37093 32181 15515 3648 0  ........................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................. اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................... نف  و انكژی
 227707 157587 113856 71159 57117 13661 5529 4075  .................... زندگی )عمك(

 0 0 0 0 35 0 0 0  .................................... سايك
                  ..................... بیمه دانا    

 3424 5163 5115 1832 1723 1097 1737 323  ...................... آتش سوزی
 2715 1063 430 257 311 100 19 12  ................................ باربكی
 1446 1542 547 548 132 606 610 0  ............................... حواد 

 54108 36039 21527 13540 8445 1823 1850 644  ................... حواد  راننده
 138588 48309 23863 13057 11985 3564 1963 147  ..................... بدنه اتومبیل

 467694 299086 150592 105888 88812 24571 23550 5226  ....... شخص ثال  و مازاد.
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 )میلیون ريال( (دنباله)حق بیمه عايد شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه  -10-14

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 نوع بیمه

 118056 80801 63200 65756 71262 22305 83- 1784  ........................... درمان
 0 0 0 0 0 2 0 0  .......................... تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... هواپیما
 2281 7364 3770 7715 4168 1814 71 272  ...................... مهندسی

   0 0 0 0 0 0 0  ............................... پول
 15478 15044 14827 7303 7466 5128 842 923  ..................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............... نف  و انكژی
 39794 30713 26700 25907 23499 3502 582 700  ............... زندگی)عمك(

 0 4 4109 4517 4992 0 0 0  ............................. سايك
               0  .............. بیمه البكز    

 24578 15458 9088 10408 10846 2017 1599 0  ................ آتش سوزی
 2872 7247 4545 474 1788 5 269 0  .......................... باربكی
 222 378 357 539 505 113 41 24  ....................... حواد  

 11663 9623 8842 6579 4675 871 120 26  ............. حواد  راننده
 33745 20235 15062 8696 7713 2594 255 441  ............... بدنه اتومبیل

 102762 80174 61783 53239 56918 12763 1067 0  . ثال  و مازاد.شخص 
 63926 75602 34098 39673 34400 1092 115 0  ........................... درمان
 0 0 0 -65 -1042 0 0 0  .......................... تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... هواپیما
 144415 1048 1335 1890 1070 801 170 112  ...................... مهندسی

 21 0 24 22 21 0 0 0  ............................... پول
 15657 10587 7700 7658 6905 1904 270 267  ..................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................اعتبار
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 )میلیون ريال( (دنباله)حق بیمه عايد شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه  -10-14

 1399 1398 1397 1396 1395 1390 1385 1380 نوع بیمه

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... نف  و انكژی

 20861 17381 15308 12382 15221 646 82 142  ...................... زندگی )عمك(

 2890 4511 95 0 0 7 5 2  ..................................... سايك

                  ..................... بیمه آسیا    
 16143 11167 7706 7420 7307 2304 1037 392  ....................... آتش سوزی 

 14887 8268 5947 3224 2057 105 44 19  .................................. باربكی

 5567 5738 4209 1997 3326 1751 770 385  ..................... حواد  راننده

 48170 36496 31501 23060 14955 4997 2299 1099  ..................... حواد  راننده

 153077 93189 48802 23981 19897 9940 4175 1988  ....................... بدنه اتومبیل

 436854 304717 218205 178075 151247 53815 21526 10225  ......... شخص ثالث و مازاد.

 63882 52611 46880 20004 19690 14104 4795 2539  ................................. درمان 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................. تشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. هواپیما

 740 955 1358 1702 784 33 16 7  .............................. مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................................... پول

 34114 21583 14837 10317 6961 1873 787 318  ............................. مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................................اعتبار

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... نف  و انكژی

 77186 54686 41554 29279 21678 5143 2006 720  ...................... زندگی )عمك(

 0 3 16 26 0 0 0 0  ..................................... سايك

  شكت  های  بیمه البكز، آسیا، ايكان، دانا و ... استان اردبیل. -مأخذ
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 )میلیون ريال( تعداد و مبلغ خسار  واق  شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه -11-14

 نوع بیمه
1380 1385 1390 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد تعداد تعداد مبلغ تعداد
                  ............. بیمه ايكان     

 2880 226 10580 116 5418 156 360 142  .................. آتش سوزی
 62 2 53 15 0 0 2 1  ............................ باربكی
 5982 73 1998 1454 1226 433 0 0  ........................... حواد 

 78040 176 16124 242 2046 69 1507 2026  ............... حواد  راننده
 36831 2052 41864 4024 4343 1039 460 157  ............... بدنه اتومبیل 

 722168 6216 383563 20976 53131 5568 21820 2115  .... شخص ثالث و مازاد
 301017 180077 135597 21486 9418 3013 3732 2179  ............................. درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... هواپیما
 376 12 3475 21 121 6 0 0  ........................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. پول
 41101 301 15998 408 1491 74 0 0  ....................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..............................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. نف  و انكژی
 11838 899 15121 360 4876 251 3071 192  .............. زندگی )عمك( 

 300 10 0 0 0 0 368 18  ............................... سايك
                  ................. بیمه دانا    

 67 3 241 14 143 15 12 0  .................. آتش سوزی
 188 3 142 1 0 0 27 0  ............................ باربكی
 200 1 65 9 1967 1490 41 0  ......................... حواد  

 8419 14 247 3 974 34 0 0  ............... حواد  راننده
 6395 454 2683 503 1331 315 101 0  ................. بدنه اتومبیل

 59182 1081 7598 803 19777 1895 3772 0  .... شخص ثال  و مازاد
 69420 7228 22994 45909 2593 0 1454 0  ............................. درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... هواپیما
 -23 5 14 1 0 0 0 0  ........................ مهندسی

     0 0 0 0 0 0  ................................. پول
 7008 64 1086 27 411 24 0 0  ....................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..............................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. نف  و انكژی
 1812 71 2395 37 2020 3 0 0  ................ زندگی)عمك( 

 2134 67 1998 102 0 0 316 0  ............................... سايك
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 )میلیون ريال( (دنباله)تعداد و مبلغ خسار  واق  شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه  -11-14

 نوع بیمه
1396 1397 1398 1399 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
                  ............... بیمه ايكان     

 5635 91 3835 64 11766 86 5766 129  .................... آتش سوزی
 0 0 0 0 2 1 0 0  .............................. باربكی
 486 19 1305 27 490 26 287 31  ............................. حواد 

 177401 485 145434 473 81122 300 56269 140  ................. حواد  راننده
 105027 1776 77146 2032 51907 2088 40876 1832  ................. بدنه اتومبیل 

 1171300 8003 976301 8334 749315 6977 614830 5410  ...... شخص ثالث و مازاد
 34108 13509 40358 20985 69259 34466 289739 482239  ............................... درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................. هواپیما
 1066 11 163 4 102 9 1373 15  .......................... مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................... پول
 74927 429 59860 321 38112 288 31334 271  ......................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... نف  و انكژی
 49364 160925 24329 1399 19551 1052 11282 1314  ................ زندگی )عمك( 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. سايك
                  ................... بیمه دانا    

 1234 6 2567 12 707 6 216 5  .................... آتش سوزی
 148 4 479 2 0 0 0 0  .............................. باربكی
 319 6 13 4 0 0 5 3  ........................... حواد  

 37376 136 15037 71 7304 35 3869 15  ................. حواد  راننده
 46249 941 23246 972 13477 825 8296 633  ................... بدنه اتومبیل

 278354 2450 142454 2021 100938 1513 84481 1134  ...... شخص ثال  و مازاد
 88567 5391 56123 3354 71924 4289 53619 5465  ............................... درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................. هواپیما
 26 1 56 3 1992 5 54 5  .......................... مهندسی

 0 0 0 0     0 0  ................................... پول
 21634 110 18732 118 14879 117 7416 69  ......................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... نف  و انكژی
 12224 185 12889 357 20360 897 4464 158  .................. زندگی)عمك( 

 0 0 0 0 1213 23 866 27  ................................. سايك
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 )میلیون ريال( (دنباله)تعداد و مبلغ خسار  واق  شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه  -11-14

 نوع بیمه
1380 1385 1390 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
                  ..............بیمه البكز     

 1027 15 140 8 108 11 87 10  .................. آتش سوزی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ باربكی
 3164 17 2 2 0 0 0 0  ........................... حواد 

 85 4 137 3 0 0 0 0  ............... حواد  راننده
 4965 245 1777 276 2 1 1 1  ............... بدنه اتومبیل 

 56927 503 11806 774 2 2 3 5  .... شخص ثالث و مازاد
 39887 2414 1246 528 44 80 31 60  ............................. درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... هواپیما
 399 3 206 5 0 0 0 0  ........................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. پول
 7476 89 1430 30 337 16 250 19  ....................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. نف  و انكژی
 8310 155 189 12 200 4 280 8  ................ زندگی )عمك(

 0 0 0 0 2 6 0 0  ................................سايك
                  ............... بیمه آسیا    

 3696 46 475 22 450 25 224 18  .................. آتش سوزی
 815 8 0 0 0 0 0 0  ............................ باربكی
 3634 134 617 35 541 42 407 37  ......................... حواد  

 8745 9 2027 27 1076 17 749 15  ............... حواد  راننده
 11364 388 4835 298 2031 156 1545 134  ................. بدنه اتومبیل

 127853 1336 57874 1921 36456 1542 22484 1374  .... شخص ثال  و مازاد
 20145 1819 6227 1914 4706 1754 3042 1432  ............................. درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... هواپیما
 260 3 0 0 0 0 0 0  ........................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. پول
 8652 55 1978 29 1519 34 983 22  ....................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. نف  و انكژی
 4498 282 668 83 483 65 316 52  ................. زندگی)عمك(

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................سايك
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 )میلیون ريال( (دنباله)تعداد و مبلغ خسار  واق  شده در شكت  های منتخب بك حسب نوع بیمه  -11-14

 نوع بیمه
1396 1397 1398 1399 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
                  ............. بیمه البكز     

 792 5 2542 9 1306 17 1 33  .................. آتش سوزی
 69 3 0 0 69 1 0 0  ............................ باربكی
 3 2 64 3 43 15 20 8  ........................... حواد 

 8140 11 7682 15 4152 6 1047 3  ............... حواد  راننده
 8513 170 11841 253 5238 511 3035 214  ............... بدنه اتومبیل 

 74447 353 48097 462 41999 959 49278 385  .... شخص ثالث و مازاد
 62087 3045 44621 2804 33542 2280 41103 2420  ............................. درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... هواپیما
 255 1 622 3 843 5 4360 5  ........................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. پول
 7049 50 12401 50 4291 45 4573 61  ....................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..............................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. نف  و انكژی
 1900 27 390 3 9004 166 1140 34  .............. زندگی )عمك( 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... سايك
                  ............... بیمه آسیا    

 1573 22 17537 71 3062 31 921 63  .................. آتش سوزی
 5823 30 4280 24 2012 21 445 14  ............................ باربكی
 2530 76 1604 62 1531 53 3503 105  ......................... حواد  

 29708 155 38346 98 24989 52 13097 25  ............... حواد  راننده
 48448 368 31364 522 29325 497 14674 450  ................. بدنه اتومبیل

 349483 2305 220343 2164 179536 1875 155273 1360  .... شخص ثال  و مازاد
 51250 2209 44138 2057 40851 2244 24423 1846  ............................. درمان
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ تشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... هواپیما
 0 0 0 0 454 2 0 0  ........................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. پول
 24806 254 16050 175 13113 119 8776 80  ....................... مسئولی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..............................اعتبار
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. نف  و انكژی
 17202 923 10676 298 12432 540 6785 435  ................ زندگی)عمك( 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... سايك
 شكت  های  بیمه البكز، آسیا، ايكان، دانا و ... استان اردبیل. -مأخذ
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  مشخصا  عمومی شكت  های تعاونی اعتبار فعال -12-14

 (الير ونیلیم)سكمايه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهكستان

1380 ....................................  4 811 53 612 

1385 ....................................  4 811 53 612 

1390 ....................................  15 2116 67 
1641 

1395 ....................................  4 811 53 
613 

1396 ....................................  4 811 53 613 

1397 ....................................  4 811 53 611 

1398 ....................................  4 811 53 612 

1399 .................................  4 811 53 612 

 412 52 713 3  .................................... اردبیل

 000 000 000 000  ............................ (1)اصالندوز

 000 000 000 000  ................................. (1)ان و 

 0 0 0 0  ............................... بیله سوار

 0 0 0 0  .............................. پارس آباد

 0 0 0 0  ................................... خلخال

 0 0 0 0  .................................. سكعین

 0 0 0 0  ........................................توثك

 0 0 0 0  ..................................... گكمی

 0 0 0 0  ......................... مش ین شهك

 200 1 98 1  ...................................... نمین

 0 0 0 0  .......................................... نیك

 به عل  عد  امكان تفكیك اطالعا  مكبو  به اصالندوز و ان و  در شهكستان های پارس آباد و گكمی منظور شده اس .( 1

 .و رفاه اجتماعی استان اردبیلاداره تل تعاون، تار  -مأخذ
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 مقدمه

عات ماری اطال  دارای قضاااایی امور به مربوط آ
 ،قضایی تشكیالت كه باشدمی ایگسترده محدوده
عداد ،سااااا  یك در شااااده واقع جرائم انواع  ت

 ،آنان هایویژگی و جارائم این با مرتبط محكومان
 احكام ،جرائم قربانیان تعداد ،ناااوجوانان بزهكاری
. گیردمی بر در را... و محكومان مورد در صاااادره

لكمع لت به ذا  موانع و مشاااكالت از ایپاره ع
 ها،آن ارائه یا اطالعات آوریجمع زمینه در موجود
 به مربوط آمارهای شامل فقط فصل ایان محتوای

نده ،قضااااایی تشاااكیالت مه هایپرو  در مختو
 انواع كشف و تصادفات ،سوانح ،جااارائم ها،دادگاه
 مختصری سابقه به زیر در كه باشدمی مخدر مواد
 .شودمی اشاره شده یاد هایزمینه در آمار تولید از

 هاایزمیناه در آماار گردآوری اهمیات باه نظر
 مربوط آماری هایطرح اجرای با ،قضایی گوناگون

مان) جرائم ،1336 سااااا  در ازدواج به  و مته
 و خودكشاای ،طالق ،1344 سااا  در( محكومان
 شاااهر برای) 1346 ساااا  در خانواده از حمایت
 اقدام مربوط آمارهای آوریجمع به نسبت ،(تهران
 .گردید

 به كشااور قضااایی تشااكیالت ،1373 ماه تیر در
 با هاییدادگاه واحد، قضاااایی مراجع ایجاد منظور

 و عمومی هایدادگاه عناوین تحت عام صااالحیت
 و محاكم جایگزین و تشاااكیل انقالب هایدادگاه

 . شد عمومی دادسراهای

 هایجاده تصااادفات از آماری اطالعات آوریجمع
 كشور شهربانی نظارت تحت ،1336 سا  از كشور
 سااااا  از و شااااد آغاز راه پلیس اداره وسیله به

 ژاندارمری راه پلیس ،1369 سا  پاایاان تا 1346
 .است بوده امر این دارعهده

 انقالب كمیته نیروی سه ادغام با ،1370 سا  از
ادی سازمان  ژاندارمری، و شهربانی ،اسالمی  جدی
 اساااالمی جمهوری انتظامی نیروی" عنوان تحت
 كشاور هایجاده تصادفات آمار آوریجمع ،"ایران
 آمار و "شااهری برون تصااادفات" عنوان تحت را

 اسااتحظا ی حوزه در شااده آوریجمع تصااادفات
 "شااهری درون  تصااادفات" عنوان با را شااهربانی

 .كندمی ارائه و آوریجمع

 آماری ساااالنامه تدوین زمان تا شاااودمی یادآور
 نیروی جداو  از برخی به مربوط اطالعات كشااور
سالمی جمهوری انتظامی سترس در ایران ا  قرار د
 گذشااته سااا  اطالعات دلیل همین به و نگرفت
 . است گردیده درج

 مظاهیم و تعاریف

ور ااااامنظ به كه اساات دادگاهی :عمومی دادگاه
سی صل و لاااااو ح دگیااااار و  دعاوی تمامی ف

 تشاااكیل عام ، با صاااالحیتوارده هایتشاااكای
 حكم به كه اموری مرجع استثنای شود )بااااهمی

 این شمو  و از دایره واگذار شده دیگری به قانون
ست خارج قانون  هر ها دردادگاه  این سیسأ(. تا
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ضایی حوزه شعب قلمرو محلی و تعیین ق  و تعداد 
 .است یهیقضا قوه رئیس تشخیص ، بهآن

 قانون طبق بر كه اسااات دادگاهی :انقالب دادگاه
 15 مصااوب و انقالب عمومی هایدادگاه تشااكیل
در مركز  اسااالمی، شااورای مجلس 1373 تیر ماه

را  آن تشااكیل ضاارورت كهمناطقی و هر اسااتان
 نظارت دهد، تحتمی تشخیص یهیقوه قضا رئیس

 د و بهشومی تشكیل قضایی حوزه اداری و ریاست
 ند.كمی زیر رسیدگی مئجرا

مامی - یه مئجرا ت یت عل خارجی داخلی امن و  و 
 .االرضیا افساد فی محاربه

 ایران اسالمی جمهوری بنیانگذار مقام به توهین -
 .رهبری معظم و مقام

یه توطئه - قدام ایران اساااالمی جمهوری عل  یا ا
منظور  به سااساااتؤم و ترور و تخریب مساالحانه

 .با نظام مقابله

 .اجانب نظع به جاسوسی -

 و مواد مخدر. قاچاق مربوط به مئجرا تمامی -

 .اسیاس قانون 49 اصل مربوط به دعاوی -

منظور  به كه تااس دادگاهیتجدید نظر:  دادگاه
 و انقالب، یاعموم هایدادگاه تجدید نظر در آرای
از  تعداد مورد نیاز مركب باه در مركز هر استان

شود. می و دو عضو مستشار تشكیل نظر رئیس یك
یابد و می با حضور دو نظر رسمیت دادگاه جلسه
به  كه تااكثری یأر ،ویااهام دگیااز رسی پس

ود، اشو مستشار انشا میاا عضای سارئی هاوسیل
 ود.ااد باواهااالجرا خ و الزم قطعی

 در كه است یواحد :انقالب و یعموم یدادسرا
 و شده لیتشك شهرستان یهایدادگستر تیمع

 اقامه جرم، به متهم بیتعق جرم، كشف دارعهده
 و یعموم حقوق حظظ و یاللهحق جنبه از یدعو

 به یدگیرس نیهمچ و حكم یاجرا ،یاسالم حدود
 3 ماده. )است یقانون ضوابط وفق هیحسب امور
 (. انقالب و یعموم یهادادگاه لیتشك قانون

 هك ییقضا شبه است ینهاد :اختالف حل یشورا 
 نیب سازش و صلح و اختالف حل منظور به

 تیصالح حدود با و یحقوق و یقیحق اشخاص
 لیتشك اختالف حل یشورا قانون در مطروحه

(. 1387 اختالف حل یشوراها 1 ماده) است شده
 به مراجعات كاهش یراستا در شورا نیا لیتشك

 .است یفرد یهامشاركت توسعه و ییقضا محاكم
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 اطالعات گزیده

عداد 1399در سااااا   گاه عمومی،  63، ت  2داد
گاه انقالب،  یدنظر،  13داد جد گاه ت گاه  2داد داد

شااعبه شااورای حل  143دادساارا، و  63كیظری، 
 اختالف در استان اردبیل فعا  بوده است.

سا   و به گزارش فرماندهی كل نیروی  1399در 
مورد  95مورد قتل،  19انتظامی اساااتان اردبیل، 

مورد نزاع و درگیری فردی و  9960خودكشااای، 
جمعی،  1059 یری  گ نزاع و در مورد  1مورد 

مورد چاقو و قمه كشااای  2زورگیری و باجگیری، 
ست. همچنین به گزارش این  ستان رخ داده ا در ا

نظر به دلیل ساارقت دسااتگیر  5097فرماندهی، 
 شده اند. 

 مبارزه ستاد دبیرخانه گزارش به ،1399 سا  در
خدر، مواد با  مواد انواع كیلوگرم2271 حدود م

 انآن كشااظیات عمده و اساات شااده كشااف مخدر
 تعداد سااا  این در. اساات بوده تریاک و كانابیس

معتادان بهبودیافته بهره مند شده از آموزش های 
ستگی های قنی و حرفه ای شای شغلی و   مهارت 

  .است بوده نظر 382
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 ها، دادسراها و شوراهای حل اختالفدادگاهتعداد شعبه های فعا   -1-15

 سا  و شهرستان

 دادگاه
شوراهای حل  دادسرا

كیظری  تجدید نظر انقالب عمومی اختالف
 استان

1385 ................................  38 2 7 1 44 0 
1390 ................................  41 1 8 1 52 114 
1395 ................................  53 2 10 2 79 93 
1396 ................................  55 2 12 2 81 92 
1397 ................................  58 2 12 2 79 94 
1398 ................................  61 2 13 2 71 113 
1399 ..............................  63 2 13 2 63 143 
 49 27 2 13 2 25  ................................ اردبیل

 2 0 0 0 0 2  ............................ اصالندوز
 3 0 0 0 0 2  ................................. انگوت

 15 4 0 0 0 5  ........................... بیله سوار
 19 9 0 0 0 7  .......................... پارس آباد
 8 5 0 0 0 4  ............................... خلخا 
 5 0 0 0 0 2  ...............................سرعین
 5 0 0 0 0 2  .................................... كوثر
 9 5 0 0 0 3  ................................. گرمی

 19 8 0 0 0 7  ..................... شهرمشگین 
 7 5 0 0 0 2  .................................. نمین
 2 0 0 0 0 2  .......................................نیر

 دادستانی ودادیاری وبازپرسی است  دادیاری سرپرستی هم محاسبه شدولی ا هار نظر محاسبه نشده است .  -دادسرا شامل-

 وبخش است سرپرستی محاسبه نشده است .49دادگاه عمومی شامل حقوقی وكیظری وخانواده و اصل -

 بخش ها نیز به شهرستان های مربوطه اضافه شده است .شعبات -

 اجرای احكام دادسرا ودادگاه وشورا محاسبه نشده است .-

 تعدادی از شعبات شورای حل اختالف استان  مكانیزه نیستند ودر سیستم تعریف نشده است .-

  .دادگستری استان اردبیل كل اداره -ماخذ
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  استحظا ی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران برحسب موضوعجرایم واقع شده در حوزه  -2-15

 قتل  سا  و شهرستان
 

 نزاع و درگیری مرگ های مشكوک
 )مورد(

 شرارت
 )مورد(

دسته  فردی سایر موارد خودكشی
 جمعی

زورگیری و 
باجگیری 
 )اخاذی(

چاقو و 
 قمه كشی

سایر 
 شرارت ها

دستگیر 
 شدگان

1385 ................  - - - - - - - - - 

1390 ................  16 70 305 7380 88 0 7 10 0 

1395 ................  17 69 424 6760 279 0 13 11 43 

1396 ................  17 65 260 7106 393 3 15 20 83 

1397 ................  23 64 254 7988 421 3 4 16 36 

1398 ................  20 66 266 8947 686 2 4 18 36 

1399 ...............  19 95 259 9960 1059 1 2 37 89 

 58 24 2 0 662 4505 162 64 10  ................ اردبیل

 0 0 0 0 174 169 2 3 0  ............ اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000  .............(1)انگوت

 3 2 0 1 8 405 4 1 0  ........... بیله سوار

 21 7 0 0 81 801 17 10 3  .......... پارس آباد

 0 1 0 0 89 524 10 2 0  ............... خلخا 

 0 0 0 0 5 268 7 1 0  .............. سرعین

 0 0 0 0 2 204 1 0 0  ................... كوثر

 0 0 0 0 9 526 10 1 0  ................. گرمی

 3 2 0 0 14 1852 27 10 3  .... مشگین شهر

 2 1 0 0 10 467 12 2 2  .................. نمین

 2 0 0 0 5 239 7 1 1  ...................... نیر

 ( به علت عدم امكان تظكیك اطالعات شهرستان انگوت در شهرستان گرمی لحاظ شده است.1

   .فرماندهی كل نیروی انتظامی استان اردبیل -مأخذ
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 )مورد(        سرقت های عادی بر حسب نوع -3-15

 سا  و شهرستان

دستگیر  برخی از انواع سرقت ها
 شدگان 
انواع 
 سرقت ها

اماكن 
 خصوصی

اماكن 
(1)دولتی 

 
موتور  اتومبیل مغازه منز 

 سیكلت

لوازم خودرو 
و یا وسایل 
 داخل آن

 احشام

1385 .................  - 52 252 88 58 123 122 40 - 
1390 .................  181 42 520 200 168 131 758 147 5885 
1395 .................  894 83 544 175 399 105 1350 198 2569 
1396 .................  1030 79 500 104 435 117 1274 204 2613 
1397 .................  1617 160 698 153 419 108 2067 208 3258 
1398 .................  1778 159 673 117 397 138 1946 301 3642 
1399 ................  2066 176 582 98 451 156 1953 118 5097 
 2439 17 1470 63 383 37 354 72 978  ................. اردبیل

 46 8 5 0 0 2 6 15 59  ............. اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............. (2)انگوت

 219 19 10 1 0 0 18 15 49  ............ بیله سوار
 495 12 114 13 13 15 41 20 251  ........... پارس آباد
 293 9 51 15 2 12 59 6 129  ................ خلخا 
 70 1 15 1 3 0 4 2 52  ............... سرعین
 77 5 6 6 1 1 7 4 53  .................... كوثر
 189 9 35 3 4 5 18 8 74  .................. گرمی

 1026 22 201 34 41 21 39 19 261  ..... مشگین شهر
 176 15 24 20 3 4 19 10 110  ................... نمین
 67 1 22 0 1 1 17 5 50  ....................... نیر
 شامل اسناد دولتی نیز می باشد. (1
 به علت عدم امكان تظكیك اطالعات شهرستان انگوت در شهرستان گرمی لحاظ شده است.( 2

  .فرماندهی كل نیروی انتظامی استان اردبیل -مأخذ
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  ، جرح و خسارتو برون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت درون شهری (1)تصادفات -4-15

 سا  و شهرستان

 كل تصادفات

 تعداد تصادفات
تعداد فوت  تعداد مجروح

 منجر به خسارت منجر به جرح منجر به فوت شدگان
1385 ................  189 2420 858 3006 215 
1390 ................  199 2842 1104 3427 248 
1395 ................  151 3348 1289 4554 174 
1396 .................  131 3809 1673 5203 147 
1397 ................  164 4290 31999 5867 203 
1398 ................  154 4278 33793 6056 183 
1399 ...............  165 3696 19703 5350 210 
 42 2308 16992 1779 40  ................ اردبیل

 15 196 45 107 10  ............ اصالندوز

 000 000 000 000 000  ................. انگوت

 2 98 99 66 2  ........... بیله سوار

 13 506 224 372 12  .......... پارس آباد

 17 351 778 212 14  ............... خلخا 

 2 56 137 42 2  ............... سرعین

 14 133 88 70 9  .................... كوثر

 9 285 249 183 6  ................. گرمی

 76 1065 674 630 53  ..... شهر مشگین

 13 238 293 158 12  .................. نمین

 7 114 124 77 5  ....................... نیر
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  (دنبالهنقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت ) وسایلدرون شهری و برون شهری  (1)تصادفات  -4-15

سا  و 
 شهرستان

 برون شهری درون شهری
تعداد  تعداد تصادفات

 مجروح
تعداد 
 متوفی

تعداد  تعداد تصادفات
 مجروح

تعداد 
منجر  متوفی

 به فوت

منجر به 
 جرح

منجر به 
 خسارت

منجر به 
 فوت

منجر به 
 جرح

منجر به 
 خسارت

1385 ............. 45 1870 378 2021 35 144 550 480 985 180 
1390 ............. 42 2089 430 2300 43 157 753 674 1127 205 
1395 ............. 47 2284 522 2615 49 104 1064 767 1939 125 
1396 .............. 31 2564 667 2945 35 100 1245 1006 2258 112 
1397 ............. 36 2847 26881 3266 37 128 1443 5118 2601 166 
1398 ............. 36 2720 26555 3229 39 118 1558 7238 2827 144 
1399 ............  37 2341 16472 2880 37 128 1355 3231 2470 173 
 21 457 2694 254 19 21 1851 14298 1525 21 ............. اردبیل

 13 157 39 83 8 2 39 6 24 2 ......... اصالندوز
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .......... (2)انگوت

 0 64 16 38 0 2 34 83 28 2 ........ بیله سوار
 9 146 50 89 8 4 360 174 283 4 ....... پارس آباد
 15 249 82 122 12 2 102 696 90 2 ............ خلخا 
 2 42 5 30 2 0 14 132 12 0 ............ سرعین
 14 116 27 56 9 0 17 61 14 0 ................. كوثر
 7 183 54 98 4 2 102 195 85 2 .............. گرمی

 72 759 172 397 49 4 306 502 233 4 .. مشگین شهر
 13 207 73 129 12 0 31 220 29 0 ............... نمین
 7 90 19 59 5 0 24 105 18 0 .................... نیر
 و شدگانفوت تعداد و شود می ثبت فاوت به منجار  آماار شوند، می مجروح دیگر تعدادی و فوت تعدادی كه تصادفاتی در( 1

 شود.می منظور ربطذی هایستون در مجروحان
 ( به علت عدم امكان تظكیك اطالعات شهرستان انگوت در شهرستان گرمی لحاظ شده است.2

   فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل. -مأخذ
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 انواع مواد مخدر و روانگردان های كشف شده -5-15

 جمع سا 
 مواد افیونی

شیشه   (2)كانابیس
 آمظتامین()مت

سایر مواد 
(1)هروئین  تریاک (3)

 مرفین 

1385 .............  402 357 21 0 23 0 1 
1390 .............  439 361 28 0 35 12 3 
1395 .............  1171 873 28 0 210 56 4 
1396 .............  1119 739 113 0 236 16 15 
1397 .............  1925 1422 134 4 313 13 39 
1398 .............  2467 1730 216 9 286 33 193 
1399 ............  2271 1365 72 0 617 146 71 

 باشد.( شامل سوخته تریاک، شیره تریاک، كوكائین و ... می1

 باشد.( شامل حشیش و گراس می2
 باشد. ( شامل كراک و كریستا  نیز می3

 .دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -ریاست جمهوری  -مأخذ
 
 

 ای های فنی و حرفههای مهارت شغلی و شایستگیاز آموزش مند شدهمعتادان بهبود یافته بهره -6-15

 معتادان بهبود یافت سا 

1380 .............................................  ... 

1385 .............................................  194 
1390 .............................................  295 
1395 .............................................  405 
1396 .............................................  428 
1397 .............................................  478 
1398 .............................................  432 
1399 ........................................... 382 

 دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. -ریاست جمهوری  -مأخذ
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 مقدمه
های مربوط به بهزیستی و تأمین اجتماعی فعالیت

ای ای( و بیمههدر قالب خدمات حمایتی)غیربیمهه
دولتههی و ها و مراكههز متعههدد توسههس سهها مان

گیههردا امهها بههه ع ههت عههد  غیردولتههی اامهها  می
دسترسی به آمارهای بخش غیردولتهی  االععهات 
آماری این فصل فقس مربوط به خدماتی است كه 

شود  بهه های عمده دولتی ارائه میتوسس سا مان
استثنای خهدمات وهورت گرفتهه توسهس مراكهز 
غیردولتی كهه تتهت ارهارت سها مان بهزیسهتی 

 داراداكشور قرار 
 ای(الف(خدمات حمایتی)غیربیمه

هههای مههددكاری  ای ا  تههدابیر و فعالیتممموعههه
بخشهی ای و سایر خدمات اجتماعی و توانمشاوره

منرور تههأمین ایا هههای اساسههی اسههت كههه بههه
درآمههد و ارتقههای سههگي  اههدگی هههای ك گروه

 دیدگان جامعه  خااوارهای شاهد و آسیب
های فعها  در سها مانگیهردا جاابا ان وورت می

 این  مینه عبارتند ا :
 بهزیستی  اداره كل -1

دار   واحدهای مخت فی عهده1359تا قبل ا  سا  
ااما  خدمات بهزیستی در سگي استان بوداد كه 

سهها مان "بهها ادغهها  آن واحههدها   1359در سهها  
ههای تشكیل شهدا آمهار فعالیت "بهزیستی استان

ربهس تهیهه و بهزیستی كه توسهس واحهدهای  ی
تههاكنون در سههالنامه  1380شههده  ا  سهها  ارائههه 

 شده استا آماری استان درج

 بهها توجههه بههه سیاسههت 1381در ضههمن ا  سهها  
سا مان بهزیسهتی مبنهی بهر توسهعه و گسهتر  

دهنده بخش خصووی  بسیاری ا  واحدهای ارائه 
خدمات به بخش خصووی واگذار شده استا كهه 

بخههش دولتههی و  در ایههن فصههل آمههار واحههدهای
 شوداخصووی ارائه می

 كمیته امداد اما  خمینی  -2

رسهیدگی بهه  منروربه 1357در سا   كمیتهاین 
امور مترومان جامعه و كمه  بهه آاهان تأسهی  

در  1380ا  سا  كمیته االععات آماری این  شدا
 استا شده درج این سالنامه

 بنیاد شهید و امور ایثارگران   -3

ا   1383و امهور ایثهارگران در سها   بنیاد شهید
ادغا  بنیاد شهید و بنیاد مستضهعفان و جاابها ان 
ااقعب اسعمی به وجهود آمهد  ایهن دو بنیهاد بهه 

منرور بهههه 1357و  1358های ترتیهههب ا  سههها 
رسیدگی به امهور خااوارههای شهاهد و جاابها ان 

ههای مربهوط بهه ااقعب اسعمی تأسی  شدا آمار
شهده دو اهاد به رو  ثبتی تهیه  های اینفعالیت

 است و در این سالنامه درج گردیده استا
  احمرهع جمعیت  -4

جمعیت شهیر و  اا  با 1316این سا مان در سا  
و در  تأسهی  شهداردبیل خورشید سرخ در شهر 

اهها   احمهر تیییهربهه جمعیهت هع  1359سها  
 یافتا

 ایب( خدمات بیمه
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شهده  این خدمات كهه بهر اسهاش مشهاركت بیمه
های گیهرد  بهه وهورتكارفرما و دولت شهكل می

ای شهامل آیدا خهدمات بیمههمخت ف اجرا در می
بیمه درماای  با اشستگی  ا كارافتادگی  بیكهاری  
و حههوادن ااشههی ا  كههار  فههوت  ایهها  بههارداری 

  های فعا مندی استا سا مانهزینه عائ هكم 
 ااد ا :  ینه عبارتدر این  م

 اداره كل تأمین اجتماعی -1

سا   با شروع فعالیت وندوق احتیاط كارگران در
اسهتان  برای اولین بار بخشی ا  ایروی كار 1310

یه  ط كشهور   یهر شوشهش ایز همچون سایر اقا
سها   ماه آبان 15ای قرار گرفتا در وندوق بیمه

وهندوق "با تیییهر اها  ایهن وهندوق بهه  1325
ای همچنان ادامه یافتا ایهن فعالیت بیمه "ونتعا

 یهر ارهر اداره بیمهه قهرار  1328وندوق تا سا  
 8 ماه همان سا  البق مواد داشت ولی در خرداد

  ا  شركت سهامی بیمه ایران جدا كار قااون 16و 
تا ا بیمه كارگران شد در  مینهوظایفی  دارعهده و

ك یه شعب در متل اداره كار مسهتقر  1347سا  
 بودادا 

اجتمهاعی بها  ههایسها مان بیمهه 1354 در سا 
تههأمین  تكامههل وظههایف بههه سهها مان گسههتر  و

بها  اجتماعی تیییهر اها  یافهت و یه  سها  بعهد
 بهزیستی  و بهداری تصویب قااون تشكیل و ارت

بها ههای مهذكور و ارتخااه در با ادغا  این سا مان
جدید وندوق تأمین اجتماعی به فعالیت خود   اا

شیههرو ی ااقههعب ممههددا  ایههن  ادامههه دادا شهه  ا 

 اعیمهاداره كل تهأمین اجت اا  باای وندوق بیمه
 ههای اجتمهاعی شهداههای بیمههدار فعالیتعهده

اجتمهاعی  تهأمین ههایفعالیت های مربوط بهرآما
ربس به رو  ثبتی تهیه مهیتوسس واحدهای  ی

 ادشو
  اداره كل بیمه سعمت -2

ی همگهاای این سا مان  بهر اسهاش قهااون بیمهه
  تأسی  شد 1373خدمات درماای كشور مصوب 

شود  و آمارهایی كه در این  مینه تهیه و ارائه می
 كهر  باشندا شایاندر دسترش می 1374ا  سا  

ی است  قبل ا  تأسی  این سا مان  قهااون بیمهه
بهه  1351دولت  در سا خدمات درماای كاركنان 

توسههس و ارت  1353تصههویب رسههید و ا  سهها  
ی اجرا گذاشته شهدا اداره بهداری وقت به مرح ه

 1374كههل خههدمات درمههاای اسههتان در سهها  
تأسههی  گردیههد و آمههار و االععههات آن ا  سهها  

شهده اسهتا یهادآور  در این سالنامه ارائهه 1380
 بههه اداره كههل 1391شهود ایههن اداره در سهها  می

 یافته استا بیمه سعمت تیییر اا 
 سا مان با اشستگی -3

 اردبیههل در شهههر 1377ایههن سهها مان در سهها   
 اماینهدگی تأسی  شد و ا  بدو تأسهی  بهه اها 
 1381سا   سا مان با اشستگی فعالیت امود و ا 

 اها  تیییهراردبیهل  به مدیریت با اشستگی استان
رو   سها مان بهه داده استا آمار و االععات این

در ایهن 1365 كهه ا  سها  شهودمهی ثبتی تهیهه
 استا شده ارائهسالنامه 
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 مفاهی  و تعاریف
 یاممموعه  یاجتماع خدمات: اجتماعی خدمات

 منرور به كه است یامهیب ریغ خدمات ریتداب ا 
 یهاگروه یاساس یا هایا حداقل نیتأم به كم 

 اشودیم ارائه جامعه ا مندیا و درآمد ك 
 اجرایهی  است واحدی :اجتماعی خدمات ممتمع

براامهه  ههایفعالیهت ا  دو یها ننهد فعالیههت كه
و  سرشرسههتبی هههایافههراد و خااواده ا  حمایههت

 دهدامی ارائه مددجویان ایا مند را  به
 مادر  شدر  كه است یكودك: سرشرستبی كودك

 یقهر یول یا سو منصوب یوو و یشدر جد
 ییقضا مراجع صیتشخ به یو( یشدر جد ای شدر)

 وجود آاان شناخت امكان ای ابوده اتیح دیق در
 اباشد اداشته

 شخص توسس كه است یمركز: مهدكودك
 یستیبهز سا مان ممو  با یحقوق ای یقیحق

 تیمسئول آن  ارارت تتت و شده  یتاس كشور
 شش ا  كودكان یریادگی و شرور  مراقبت 

 را كشور یرسم آمو   به ورود سن تا یماهگ
 ادارد برعهده
 یبخشتوان خدمات ممموعه: :تواابخشی خدمات

 ا  یریج وگ منرور به مع و   افراد به كه است
 و یفرد استقع  كسب ت یمع ول شرفتیش

 نیاا شودیم ارائه  ی ادگ در هاآن شدن تواامند
یینایب  یفن یارتوشد یواحدها قیا الر خدمات

 و یكاردرماا  یوتراشیزیف  یشناسییشنوا  یسنم
 اشودیم عرضه یگفتاردرماا

 االهعق تهدابیری ممموعهه به :شیشگیری خدمات
 یها گسهتر  ا  برو  و ج وگیری برای شود كهمی

می وورت  ویژه هممموع ی  در ای خاصشدیده
 گیردا

مركزی است  مركز مشاوره ت فنی )ودای مشاور(:
 – یكه به منرور رفع اختعالت و مشهكعت روااه

اجتماعی و یا ارتقها  سهگي  اهدگی و تواامنهدی 
گیراههدگان  بههه وههورت ت فنههی   خههدمات تماش

 كنداای و روااشناختی ارائه میمشاوره
مركزی است كهه خهدمات  مركز مشاوره ژاتی :

ههای ای بیماریتشخیصی  شیشهگیری و مشهاوره
بینهی سهگي سهعمت ارثی و یها شیش مادر ادی و

 دهداها را ارائه میافراد در ارتباط با این بیماری
شود كه به یكی ا  مهواد به فردی گفته می معتاد:

افیوای اعتیاد ا وابستگی شیمیایی و رفتاری شیهدا 
كرده  به الوری كه در وورت قگع این عمهل  بها 

هه   مشكعت جسمی  روااهی و رفتهاری و یها بها
 شودامیروبرو 

  شوداتر گفته میساله و بیش 60به افراد : سالمند
 

هایی فردی است كه با اشااهاافذ رشد )اوتیس (: 
های رفتاری مشخص  شامل اشكا  در در  مینه

ارتباط اجتماعی  اشكا  در رفتارها و ععیق و یا 
های تكراری و متدود مشخص ااما  فعالیت

الیفی ا  شودا ععی  این اختع  بصورت می
 كنداخفیف تا خی ی شدید برو  می

فردی است كه به ع ت اخهتع  فیزیكهی :  مع و 
)جسمی  حركتی  حسی(   هنی و یا رواای دنار 

 متدودیت در عم كرد فردی و یا اجتماعی باشدا
مع هولی كهه منگبهق بها   مع و  تتهت شوشهش:

ضوابس خدماتی و حمایتی سها مان بهزیسهتی بها 
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گیرد و الهی شوشش قرار میتشكیل شرواده تتت 
های براامه مدون در مدت  مهان مشهخص  مینهه

اشتیا  و تواامندی وی فهراه  شهده و ا  نرخهه 
 شوداحمایت خارج می

 درمان عناوین تتت خدمات این :درماای خدمات
 بیمار  تتویل   اعزا شیچی  بستری  اسخهسرشایی
 رد تمهامیو ااا در مهو    ایمهانتواابخشهی وسایل

ا  كمه  واجد شهرایس اسهتفاده افراد خااوارهای
 شودامی ااما  درماای های

بهه   اان سرشرست خااوار ایا مند مورد حمایهت:
 اان ایا مند مورد حمایتی االعق می گهردد كهه 
به دلیل فقدان سرشرست  فوت  ا  كهار افتهادگی  
العق  مع ولیت و بیماری سرشرست و یا استیصا  
    و درماادگی مهورد حمایهت اشهخاص حقیقهی یها 
   دستگاه ها  اهادها و یها مسسسهات حمهایتی قهرار 

 میگیردا
  یی گفتهه بهه مهددجو مددجوی ایا مند مهوردی:

می شود كه به دلیل ایا  شیش آمهده در یه  یها 
  نند اوبت ا  امكااات حمایتی و شیش بینی شهده 

 سا مان های حمایتی  یربس بهره مند شودا
به شخص حقیقی یا حقهوقی  حامی كمیته امداد:

االعق می شود كه البق دستورهای دستگاه های 
 حمایتی  حمایت ی  یها ننهد تهی  را عههده دار 

 شودا می
 درآمد های اختصاوی كمیته امداد اما  خمینی:
درآمد های اختصاوی كمیته امداد به سه دسهته 
ك ی شامل: كمه  ههای مردمهی و سها مان هها  
كمهه  هههای ممتمههع اقتصههادی  وجههوه امههاای و 

شرعی و درآمد های مت ی ااشی ا  فعالیت ههای 
 اقتصادی تقسی  می شودا

سهر و فر اهد بهه  شهدر  مهادر  همخااواده شاهد: 
شهید  مفقهوداالثر و اسهیر خهااواده شهاهد گفتهه 

 شودمی
شود كه برای استقرار و به فردی گفته میایثارگر: 

حفظ دستاوردهای ااقعب اسعمی و دفاع ا  كیان 
ارا  جمهوری اسعمی ایران  استقع  و تمامیهت 
ارضههی كشههور  مقاب ههه بهها تهدیههدات و تمههاو ات 

ما  وظیفهه امهوده و دشمنان داخ ی و خارجی اا
شهید  مفقود االثر  جاابا   اسهیر  آ اده و ر منهده 

 شناخته شودا
به والدین تتت تكفهل والدین حقوق بگیر شاهد: 

شود كه بر اساش احكا  وهادره ا  شاهد گفته می
هههای  یههربس )شهههدای ها و یگانسههوی سهها مان

مسههههتخد ( و احكهههها  همتههههرا ی )شهههههدای 
ماهیااهه دریافهت  غیرمستخد ( حقهوق و مزایهای

 امایندامی
به والدین غیر تتت بگیر شاهد: والدین مستمری

شود )كهه بهر اسهاش قهااون تكفل شاهد گفته می
مم هه  شههورای اسههعمی و  1375مصههوب آبههان 

 امایندا   اوعحیه آن( مستمری ماهیااه دریافت می
مسهتخدمین شههید  بگیر: ایثارگر حالت اشهتیا 
 ی  آ اده جاابا  ا  كار افتاده جاابا  ا  كار افتاده ك

ك ههی و مفقههوداالثر ااقههعب اسههعمی و جنهه  
ا  لتاظ شرداخت  تتمی ی  به منزله شاغل ت قی و

العاده شیل  مزایای مستمر  حقوق یا اجرت و فوق
ارتقای گروه و ااا  همااند مستخدمین شاغل با دو 
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های یا عناوین مشابه توسس دسهتگاه گروه باالتر و
بها آاهان رفتهار خواههد شهد و بهر اسهاش  یهربس 

مقههررات اسههتخدامی مربوالههه  بهها سههنوات مقههرر  
با اشسته شده و ش  ا  آن ا  حقوق با اشستگی 

 شوادامند مییا مستمری مربوط بهره
شهود كهه سهعمتی به ایثارگری گفتهه میجاابا : 

خود را در راه تكهوین  شهكوفایی  دفهاع و حفهظ 
و كیهان جمههوری دستاوردهای ااقعب اسهعمی 

اسعمی ایران  استقع  و تمامیت ارضهی كشهور  
مقاب ه با تهدیدات و تماو ات دشمن و عوامل ضد 
ااقهعب و اشههرار ا  دسهت داده و بههه اخههتعالت و 

 های جسمی یا رواای دنار شودااقص
مب یی اسهت كهه ا  سهوی حق شرستاری جاابا : 

 بنیاد شهید و امور ایثهارگران )بهر اسهاش ضهوابس
 50مربواله( به منرهور حفهظ سهعمت جاابها ان 

ها درود و باالتر  اعصاب و روان و شیمیایی به آن
 شوداشرداخت می

عبهههارت اسهههت ا  میهههزان دروهههد جاابههها ی: 
دیدگی جسههمی و روااههی كههه توسههس آسههیب

كمیسیون شزشكی بنیاد شهید و امهور ایثهارگران 
 مشخص و حسب مورد تمدید ارر خواهد شدا

مب یی است كهه ا  سهوی كم  معیشت جاابا : 
بنیاد شههید و امهور ایثهارگران بهه جاابها ی كهه 
حقهههوقش كمتهههر ا  كهههف تعریهههف شهههده در 

 شودادستورالعمل ترمی  حقوق باشد شرداخت می
فردی است كه با شرداخت مبهالیی بهه  بیمه شده:

عنوان حق بیمه  حق استفاده ا  مزایهای منهدرج 
 گر را داردادر قااون سا مان بیمه

ای اسهت كهه بهه بیمهه شهده بیمه شده اجباری:
دستور كارفرمها یها اماینهده او در مت هی بهه اها  

كنههد و مههزد یهها حقههوق دریافههت كارگههاه كههار می
 كندا می
 اشخاوی كهه البهق تبصهره :اختیاریمه شده بی

قااون تأمین اجتماعی به ع تی غیر ا  ع ل  8ماده 
مندرج در قااون مهذكور ا  ردیهف بیمهه شهدگان 

اامهه و شهواد  بهه موجهب آییناجباری خارج می
توااند با ااعقاد قرارداد  بیمههه مقررات مربواله می

 خهود را بهه الهور اختیاری ادامه دهندا 
: فردی است كهه بهدون رابگهه بیمه شده توافقی

زدبگیههری و براسههاش توافههق سهها مان تههامین م
ربس  تتت شوشش اجتماعی با شخص حقوقی  ی

 گیرداقرار می
ای اسهت كهه راسها  بیمهه شهدهبیمه شده او ی: 

گر مشمو  مقررات مندرج در قااون سا مان بیمه
 شودا می

شخص یها  بیمه شده تبعی )خااواده بیمه شده(:
ی اشخاوی هستند كه بهه تبهع بیمهه شهده اوه 

گر توااند ا  مزایای مقرر در قااون سا مان بیمهمی
 استفاده كنندا 

ای است بیمه شده آ اد: و مشاغل فرَحِشده  بیمه
كه برای ااما  حرفه و شیل مورد ارر بها داشهتن 

فرمها( كارگر )كارفرما( یا خود به تنههایی )خویش
به اسهتناد ممهو  اشهتیا  وهادر شهده ا  سهوی 

یا به تشخیص هیهأت مهدیره  دارمراجع وعحیت
 سا مان تأمین اجتماعی به كار اشتیا  داردا



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل ___________________________________ بهزیستی و تأمین اجتماعی -16

462 

 مك هف اجتمهاعی مینأته سها مان :بیكهاری بیمه
 مینأته قهااون مقهررات البهق كه افرادی به است

و اراده خهود  میهل بوده و برخعف   بیمهاجتماعی
باشهند  كهار می اامها ااد و ایهز آمهاده بیكار شده

 كندا شرداخت بیكاری ایا  قرریم
 ههك ودهشمی االعق وجوهی به دستمزد: غرامت

 بهرای موقهت و اهاتواای بیمهاری  بارداری ایا  در
   بههحقهوق یا مزد دریافت د هع ار وك به اشتیا 

 شهده بیمهه   بهحقوق یا مزد جای به قااون حك 
 شودامی شرداخت
 البههق كههه اسههتمب یی :ا دواج هزینههه كمهه 
 هایا  هزینه قسمتیمین أت   برایخاص شرایگی
 شودامی شرداخت شده بیمهبه ا دواج  
جا  الور ی به كه است مب یی عضو: اقص غرامت

د همهآدر تق یهل عضو یا جبهراناقص جبران برای
 شودامی شرداخت وی   بهدهش بیمه

)شروتهز و  وسهایل كمه  شزشهكیشروتز و اروتهز: 
اروتز( وسای ی هستند كه به منرور اعاده سهعمت 
یا برای جبران اقص جسماای یها تقویهت یكهی ا  

 حواش به كار می روادا
مب غ مقگوعی است كه كم  هزینه كفن و دفن: 

به منرور تامین هزینه ههای مربهوط بهه كفهن و 
اده او این امهر دفن بیمه شده در مواردی كه خااو

 را به عهده می گیراد شرداخت می گرددا
مب یی كم  هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه: 

است كه البق قااون به بیمه شده بیمهار و همهراه 
 وی شرداخت می گرددا

فرد شاغ ی كه به تشهخیص مراجهع  :ها  كار افتاد
تما  یا بخشی ا  توااایی كار كهردن  دار وعحیت

دست بدهدا این اهاتواای ممكهن اسهت خود را ا  
ااشی ا  كار )حسن ااما  وظیفه( یا غیر ااشهی ا  

 كار باشدا
فهرد با اشسهته  ا  كارافتهاده یها  بگیهر: مستمری

با مااده )ورثه واجد شهرایس( كهه البهق مقهررات 
ای مربههوط  مسههتمری دریافههت وههندوق بیمههه

 كندامی
 خدمات درماای كه)درمان مستقی (:  مراكز م كی

شههدگان  در مراكههز درمههاای متع ههق بههه بههه بیمه
 شوداگر ارائه میسا مان بیمه

بهه )درمهان غیرمسهتقی (:  مراكز الرف قهرارداد
روشههی كههه سهها مان تههامین اجتمههاعی تعهههدات 
درماای خود را ا  الریهق خریهد خهدمات درمهاای 

 شودادهد  گفته میااما  می
مراكههز )مراكههز جراحههی متههدود(:  دی ك ینیهه 

هسههتند كههه در آن عههعوه بههر خههدمات  درمههاای
تخصصی  خدمات جراحی متدود ایز به بیمهاران 
       ارائه مهی شهودا اعمها  جراحهی اامها  یافتهه در 

وب ندی ك ینی  ها بصهورت متهدود و در نهار
لیست مصوب می باشدا در این مراكز به درمان و 
مراقبت ا  بیماران در الی رو  شرداختهه و شه  ا  

 شایان رو  مرخص می گردداآن بیمار در 
به واحدی گفته می شود كهه بها ممهو   درمااگاه:

وههعت تاسههی  گردیههده و در آن  مههراجي  ی
درماای یها تشخیصهی  -خدمات سرشایی بهداشتی

 تتت ارر شزش  ارائه می شودا
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وورت  مكاای است كه به درمااگاه عمومی:
رو ی  بیماران سرشایی را برای درمان شبااه

شزش  عمومی و  3حداقل دارای  شذیرد ومی
 متخصص استا 

مكاای است كه مگابق ضوابس درمااگاه تخصصی: 
های و ارت بهداشت  درمان و آمو   اامهو آیین

شود و با حضور متخصصان شزشكی تاسی  می
های مخت ف به ارائه خدمات تشخیصی و رشته

های تخصصی شزشكی درماای در یكی ا  رشته
تخصصی ق ب و عروق( و یا )مااند درمااگاه 

تشخیص و درمان ی  یا نند بیماری مشخص 
 شردا دا)مااند درمااگاه تخصصی دیابت( می

تمامی افهراد مشهمو   بیمه شده كاركنان دولت:
باشهند كهه كسهورات قااون استخدا  كشوری می

با اشستگی آاان به وندوق با اشستگی كشهوری 
شود و عائ ه تتت تكفهل آاهان در قالهب واریز می

این وندوق ا  مزایای بیمه درمان سها مان بیمهه 
 گردادا سعمت برخوردار می
تمامی افراد ساكن در روستا  بیمه شده روستایی:

ههها در روسههتا مههاه ا  سههكوات آن 6حههداقل  كههه
رو در قالههب ننههین عشههایر كههو گذشههته و ه 

وندوق روستاییان  تتهت شوشهش بیمهه درمهان 
 گیرادا سا مان بیمه سعمت قرار می

ههایی كهه ا  الریهق گروه بیمه شده سایر اقشهار:
گزار خهود اسبت به ااعقاد قرارداد با سها مان بیمه

كل تابعهه اقهدا  امهوده و  بیمه سعمت یها ادارات
دفترنه بیمه دریافت اماینهد بههه عنههوان بیمهه 

شواد ماانههد شدگان وندوق سایر اقشار ت قی می

خهههااواده معرهه  شهههدا  جهههاابا ان  الهههعب و 
بهزیسههتی روحههاایون  دااشههمویان  مددجهههویان 

مشمو  الرت ایهروی ااسهاای و اعضهای سها مان 
 ارا  شزشكیا 

اشسهههتگی كشهههوری: مشهههترك وهههندوق با 
مسههتخدمینی كههه در اجههرای مههاده یهه  قههااون 
استخدا  كشوری  به عنوان مسهتخد   آ مایشهی 
یا رسمی  به خهدمت دولهت شذیرفتهه شهده و بهر 
اساش فصل هشت  قااون  كسور با اشستگی را به 
ارخ مقرر شرداخت می امایند   همچنین كاركنان 
رسمی دستگاه های دولتی كه به موجب مصوبات 

اوای مشههمو  فصههل هشههت  قههااون اسههتخدا  قهها
كشوری شهده )تبهدیل وضهع  ااتقها   ااتخهاب و 
تیییههر وههندوق(  در  مههره مشههتركین وههندوق  

 متسوب می شوادا 

با اشستگی وضع مسهتخدمی اسهت با اشستگی: 
كه البق قااون  به موجهب حكه  رسهمی مراجهع 
       وهههعحیتدار ا  حقهههوق با اشسهههتگی اسهههتفاده 

 می كندا 
ا كارافتادگی وضع مسهتخدمی اسهت رافتاده: ا كا

كه قادر به كار كهردن ابهوده و ا  حقهوق وظیفهه 
 رت در این قااون استفاده می كندا گم

هرگهاه مسهتخد  رسهمی بهه شاغل فهوت شهده: 
وورت عادی یا به سبب ااما  وظیفه فوت شهود  
خواه به حد با اشستگی رسهیده یها ارسهیده  بهه 

ه شرداخهت خواههد وران قااوای وی حقوق وظیفه
 شدا



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل ___________________________________ بهزیستی و تأمین اجتماعی -16

464 

هرگاه مستخد  با اشسته یا با اشسته فوت شده: 
ا كارافتاده فوت شود   تما  حقوق با اشستگی او 
به عنوان حقهوق  بهه وران قهااوای وی شرداخهت 

 خواهد شدا
شامل اشخاوی است كه مورن وران وظیفه بگیر: 

آاها مشترك وندوق با اشستگی كشوری بهوده و 
فوت اموده ااد  البق قااون اسهتخدا  كشهوری ا  

 حقوق وظیفه برخوردار می شوادا 
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 االععات دهیگز
  تعههداد افههراد خههدمت گیراههد  1399در سهها  

افهر  43503معاوات اجتماعی اداره كل بهزیستی 
بوده استا تعهداد مراكهز رو ااهه و شهبااه رو ی و 
خدمت در منز  تتت شوشش معاوات تواابخشی 

مركههز بهها  45اداره كههل بهزیسههتی در ایههن سهها  
افر خهدمت گیراهده بهوده اسهتا  2275ممموع 

مری بگیههر ا  اداره كههل تعههداد خااوارهههای مسههت
خااوار بهوده  5265برابر  1399بهزیستی در سا  

 استا
  واحدهای امداد كمیته امداد اما  1399در سا  
واحد و تعداد  اان سرشرست خااوار  147خمینی 

سها  تتهت حمایهت بیمهه ههای  50شهری  یر 
 افر بوده استا  1514تامین اجتماعی این كمیته 

 ا  جمعیههت افههر 4104 تعههداد  1399 سهها  در
 امور و شهید بنیاد شوشش تتت شاهد خااوارهای
 1644 تعهداد ایهن ا  كهه داشهتند قرار ایثارگران

 فر اهدان و همسهر آن مورد 2460 و والدین مورد
 2546همچنهین در ایهن سها   ااسهت بهوده آاها

خهااواد  شههاهد حقههوق و مسهتمری بگیههر وجههود 
 جاابها  9753 تعداد  1399داشته استا در سا  

 كهه اسهت داشهته قرار مذكور بنیاد شوشش تتت
 بههاالترین افههر 5962 بهها دروههد 25 تهها جاابهها ان

 بهاالی دروهد با افر 129 تعداد و جاابا ی درود
 در جاابها ان دروهد كمترین جاابا ی درود 70

 اااد داده اختصاص خود به را استان سگي
به گزار  جمعیهت ههع  احمهر  1399در سا  

 27حادثه  لزله   1استان اردبیل  این جمعیت در 

حادثه دیگهر فعالیهت داشهته  389حادثه سیل  و 
اسههتا تعههداد اعضهها  داوال ههب و امههدادگران ایههن 

 1399افر بوده اسهتا در سها   12785جمعیت 
دوره آمو شههی توسههس ایههن جمعیههت  99تعههداد 

آمهو   گیراهده در  1547برگزار شده و در كهل 
 آن ها شركت كرده اادا 

 شوشهش تتهت كارگاهههای تعداد 1399 سا  در
 مهورد 22995 اسهتان اجتمهاعی تامین كل اداره
 تا 1 دارای كارگاههای تعداد این ا  كه است  بوده
 و بیشههترین مههورد 21084 بهها كههاركن افههر 10

 مهورد 300 بها بیشتر و افر 50 دارای كارگاههای
 اااد داده اختصاص خود به را كمترین

 كل اداره شوشش تتت افراد تعداد 1399 سا  در
 ا  كهه اسهت بهوده افر 606324 اجتماعی تامین

 تبعهی و او ی شده بیمه افر 515063 تعداد این
  اااد بوده بگیر مستمری افر 91261 و

بیمههه شههد  اوهه ی و  734848  1399در سهها  
تبعی تتت شوشش اداره كل بیمه سعمت وجهود 

 داشته استا
افر حقوق بگیهر و  42440  تعداد 1399در سا  

 مشترك وندوق با اشستگی بوده اادا
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 مراكز )دولتی و غیر دولتی( تتت شوشش معاوات اجتماعی اداره كل بهزیستی و افراد خدمت گیراده - 1-16

 سا  و شهرستان

 كودك مهد (1)آسیب های اجتماعی اگهداری كودكان بی سرشرست
 تعداد كودكان مهدتعداد  تعداد افراد تعداد مراكز تعداد افراد تعداد مراكز

 1800 30 500 10 60 4  اااااااااااااااااااااااا 1380

 4500 163 800 12 95 6  اااااااااااااااااااااااا 1385

 6886 245 5075 19 121 7  اااااااااااااااااااااااا 1390

 8562 330 16256 32 88 7  اااااااااااااااااااااااا 1395

 9532 367 24661 47 140 7  اااااااااااااااااااااااا 1396

 11809 385 35801 47 168 7  اااااااااااااااااااااااا 1397

 12305 386 44905 42 178 7  اااااااااااااااااااااااا 1398
 3906 359 39419 29 178 7  اااااااااااااااااااااا 1399
 823 108 21642 11 178 7  اااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااااا (2)اوعادو 
 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااا (2)ااگوت

 309 19 1041 2 0 0  ااااااااااااااااااا بی ه سوار
 580 38 6107 3 0 0  اااااااااااااااااا شارش آباد

 396 22 5348 3 0 0  ااااااااااااااااااااااا خ خا 
 137 17 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااا سرعین

 131 11 192 2 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااكوثر
 159 18 1189 3 0 0  ااااااااااااااااااااااااا گرمی

 921 80 3443 3 0 0  ااااااااااااا مشگین شهر
 450 34 457 2 0 0  اااااااااااااااااااااااااا امین

 0 12 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااا ایر
شامل فعالیت واحدهای با شروری  اان و دختران آسیب دیده اجتماعی   خااه سعمت   ساماادهی كودكان خیاباای  مداخ ه در  (1

الرت ت فن بتران های فردی  خااوادگی و اجتماعی   مداخ ه در خااواده به منرور كاهش العق  مهمااسرای سعمت كودك و 
شامل االععات شایگاه خدمات اجتماعی   اسكان موقت   خدمات سیار اورژاا  اجتماعی    1390كودك می باشد كه در سا  

 حمایت ا  مبتعیان به اختع  هویت جنسی ایر می باشدا همچنین االععات غیر دولتی میباشندا
 گوت در شهرستان های شارش آباد و گرمی منرور شده استا( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به اوعادو  و اا2

 اداره كل بهزیستی استان اردبیل ا -مأخذ
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مراكز رو ااه  حرفه آمو ی و كارگاه های تولیدی حمایتی  )دولتی و غیر دولتی ( تتت شوشش معاوات  - 2-16
   تواابخشی اداره كل بهزیستی و افراد خدمت گیراده

 سا  و شهرستان 

 جسمی حركتی دهان و ب ع  هنی جمع 
تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد   
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد   
 افراد

 0 0 0 0 89 4 119 5  ااااااااااااااااااا 1380
 0 0 0 0 198 6 231 7  ااااااااااااااااااا 1385
 0 0 0 0 246 7 440 12  ااااااااااااااااااا 1390
 0 0 0 0 320 9 682 18  ااااااااااااااااااا 1395
 0 0 0 0 365 10 834 22  ااااااااااااااااااا 1396
 0 0 0 0 188 6 910 24  ااااااااااااااااااا 1397
 0 0 0 0 293 6 1271 26  ااااااااااااااااااا 1398
 0 0 0 0 350 7 1207 26  اااااااااااااااااا 1399
 0 0 0 0 173 3 913 17  ااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااا (1)اوعادو 
 000 000 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااااا (1)ااگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااا بی ه سوار
 0 0 0 0 52 1 93 3  ااااااااااااا شارش آباد

 0 0 0 0 40 1 116 3  اااااااااااااااااا خ خا 
 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااا سرعین

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااكوثر
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااا گرمی

 0 0 0 0 85 2 85 3  اااااااا مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااا امین 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااا ایر
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مراكز رو ااه  حرفه آمو ی و كارگاه های تولیدی حمایتی  )دولتی و غیر دولتی ( تتت شوشش معاوات  - 2-16
  (داباله) تواابخشی اداره كل بهزیستی و افراد خدمت گیراده

 سا  و شهرستان 

 سالمند ك  شنوا وااشنوا ك  بینا و اابینا ضایعه اخاعی
تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد   
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد   
 افراد

 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا 1380
 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا 1385
 0 0 40 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا 1390
 55 1 52 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا 1395
 93 2 60 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا 1396
 130 2 100 3 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا 1397
 150 2 123 3 0 0 50 1  ااااااااااااااااااا 1398
 150 2 123 3 0 0 50 1  اااااااااااااااااا 1399
 100 1 70 1 0 0 50 1  ااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااا (1)اوعادو 
 000 000 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااااا (1)ااگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااا بی ه سوار
 0 0 27 1 0 0 0 0  ااااااااااااا شارش آباد

 0 0 26 1 0 0 0 0  اااااااااااااااااا خ خا 
 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااا سرعین

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااكوثر
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااا گرمی

 50 1 0 0 0 0 0 0  اااااااا مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااا امین 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااا ایر
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مراكز رو ااه  حرفه آمو ی و كارگاه های تولیدی حمایتی  )دولتی و غیر دولتی ( تتت شوشش معاوات  - 2-16
  (دابالهتواابخشی اداره كل بهزیستی و افراد خدمت گیراده )

 سا  و شهرستان 

كارگاه تولیدی  حرفه آمو ی (اوتیس اافذ رشد ) رواای
 حمایتی

ششتیباای شی ی 
(SE) 

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد   
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد   
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد   
 افراد

 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0  اااااااااااااااااا 1380
 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0  اااااااااااااااااا 1385
 0 0 40 1 64 2 0 0 50 1  اااااااااااااااااا 1390
 0 0 50 1 130 4 35 1 40 1  اااااااااااااااااا 1395
 0 0 50 1 156 5 70 2 40 1  اااااااااااااااااا 1396
 0 0 100 2 227 7 80 2 85 2  اااااااااااااااااا 1397
 0 0 150 3 305 7 100 2 100 2  اااااااااااااااااا 1398
 0 0 150 3 305 7 100 2 100 2  ااااااااااااااااا 1399
 0 0 150 3 170 4 100 2 100 2  اااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  اااااااااا (1)اوعادو 
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااا (1)ااگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااا بی ه سوار
 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0  اااااااااااا شارش آباد

 0 0 0 0 50 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااا خ خا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااسرعین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااا كوثر
 0 0 0 0 59 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا گرمی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااا مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا امین 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااایر
 ( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به اوعادو  و ااگوت در شهرستان های شارش آباد و گرمی منرور شده استا1

 استان اردبیلااداره كل بهزیستی  -مأخذ
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مراكز شبااه رو ی و خدمت در منز  )دولتی و غیر دولتی( تتت شوشش معاوات تواابخشی اداره كل  - 3-16
  بهزیستی و افراد خدمت گیراده

 سا  و شهرستان

 جسمی حركتی بیماران رواای مزمن جمع 

خدمت در  شبااه رو ی  خدمت در منز  شبااه رو ی
 شبااه رو ی منز 

خدمت در 
 منز 

تعداد 
 مراكز

 تعداد افراد
تعداد 
 مراكز

تعداد 
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد 
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد 
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد 
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد 
 افراد

 0 0 0 0 0 0 45 1 0 0 335 4  اااااااااااااااااااااااا 1380
 0 0 0 0 0 0 118 3 0 0 623 11  اااااااااااااااااااااااا 1385
 0 0 0 0 0 0 125 3 50 1 675 12  اااااااااااااااااااااااا 1390
 0 0 0 0 0 0 231 5 50 1 827 16  اااااااااااااااااااااااا 1395
 0 0 0 0 0 0 248 5 50 1 875 16  اااااااااااااااااااااااا 1396
 0 0 0 0 0 0 274 6 50 1 950 17  اااااااااااااااااااااااا 1397
 0 0 0 0 50 1 260 5 100 2 1015 18  اااااااااااااااااااااااا 1398
 0 0 0 0 50 1 313 6 100 2 1068 19  اااااااااااااااااااااا 1399
 0 0 0 0 50 1 263 5 100 2 828 15  اااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااااا (1)اوعادو 
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااا (1)ااگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا بی ه سوار
 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 50 1  اااااااااااااااااا شارش آباد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1  ااااااااااااااااااااااا خ خا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااا سرعین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااكوثر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1  ااااااااااااااااااااااااا گرمی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1  ااااااااااااا مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااا امین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااا ایر
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مراكز شبااه رو ی و خدمت در منز  )دولتی و غیر دولتی( تتت شوشش معاوات تواابخشی اداره كل  - 3-16
 (دابالهبهزیستی و افراد خدمت گیراده )

 سا  و شهرستان

  هنی سالمند
 خدمت در منز  شبااه رو ی خدمت در منز  شبااه رو ی 

تعداد 
 مراكز

 تعداد افراد
تعداد 
 مراكز

 تعداد افراد
تعداد 
 مراكز

 تعداد افراد
تعداد 
 مراكز

 تعداد افراد

 0 0 255 2 0 0 35 1  اااااااااااااااااااااااا 1380
 0 0 412 5 0 0 93 3  اااااااااااااااااااااااا 1385
 0 0 420 5 50 1 130 4  اااااااااااااااااااااااا 1390
 0 0 458 7 50 1 138 4  اااااااااااااااااااااااا 1395
 0 0 460 7 50 1 167 4  اااااااااااااااااااااااا 1396
 0 0 492 7 50 1 184 4  اااااااااااااااااااااااا 1397
 0 0 540 9 50 1 215 4  اااااااااااااااااااااااا 1398
 0 0 540 9 50 1 215 4  اااااااااااااااااااااا 1399
 0 0 350 6 50 1 215 4  اااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااااا (1)اوعادو 
 000 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااا (1)ااگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااا بی ه سوار
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااا آبادشارش 
 0 0 70 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااا خ خا 
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااا سرعین

 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااكوثر
 0 0 50 1 0 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااا گرمی

 0 0 70 1 0 0 0 0  ااااااااااااا هرمشگین ش
 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااا امین

 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااا ایر
 ( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به اوعادو  و ااگوت در شهرستان های شارش آباد و گرمی منرور شده استا1

 اداره كل بهزیستی استان اردبیل ا -مأخذ
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  گیراده افراد خدمت تت شوشش معاوات شیشگیری اداره كل بهزیستی وتدولتی و غیر دولتی  مراكز – 4-16

 سا  و شهرستان 

شیشگیری ا   اعتیاد مشاوره ژاتی  مشاوره حضوری  ودای مشاور
 (1)تنب ی نش 

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 افراد

تعداد 
 مراكز

تعداد    
 تعداد كودكان افراد

 9385 583 1 854 1 1647 1 2931 1  اااااااااااااااا 1380

 17458 1922 11 545 3 3796 4 4870 1  اااااااااااااااا 1385

 46952 4058 21 3123 5 9307 23 9105 1  اااااااااااااااا 1390

 63808 6713 27 8483 5 28039 57 12711 1  اااااااااااااااا 1395

 69218 7253 28 9328 7 32271 60 15857 1  اااااااااااااااا 1396

 73011 7244 26 7276 7 35751 70 15944 1  اااااااااااااااا 1397

 76880 8152 22 5921 8 36490 85 17772 1  اااااااااااااااا 1398
 54353 8326 24 6129 8 36102 85 21479 1  ااااااااااااااا 1399
 21300 4398 10 5005 6 20231 45 21479 1  اااااااااااااااا اردبیل

 1900 0 0 0 0 0 0 0 0  اااااااا (2)اوعادو 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااا (2)ااگوت

 2820 402 1 0 0 3802 4 0 0  ااااااااااا بی ه سوار
 7050 672 2 0 0 4822 9 0 0  اااااااااا شارش آباد

 5510 586 2 0 0 1108 5 0 0  ااااااااااااااا خ خا 
 498 0 0 0 0 76 1 0 0  اااااااااااااا سرعین

 622 362 1 0 0 804 1 0 0  ااااااااااااااااااااكوثر
 4383 486 2 408 1 924 5 0 0  ااااااااااااااااا گرمی

 8175 1052 4 716 1 4206 8 0 0  ااااا مشگین شهر
 1587 368 2 0 0 129 5 0 0  اااااااااااااااااا امین

 508 0 0 0 0 0 2 0 0  اااااااااااااااااااااا ایر
 اه ایستئارا ( االععات دقیق تعداد مراكز شیشگیری ا  تنب ی نش  قابل1
 ( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به اوعادو  و ااگوت در شهرستان های شارش آباد و گرمی منرور شده استا2

  اداره كل بهزیستی استان اردبیلا -مأخذ
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 تعداد خااوارهای مستمری بگیر اداره كل بهزیستی - 5-16

 معاوات اجتماعی سا  و شهرستان
 معاوات تواابخشی

 رواای مزمن رواای ترخیص ا  مركز تواابخشی
 25 81 949 1800  ااااااااااااااااااااا 1380
 27 125 1471 2800  ااااااااااااااااااااا 1385
 39 146 1721 3287  ااااااااااااااااااااا 1390
 55 406 5055 3856  ااااااااااااااااااااا 1395
 64 429 5062 3834  ااااااااااااااااااااا 1396
 41 370 12230 4476  ااااااااااااااااااااا 1397
 43 380 12241 5133  ااااااااااااااااااااا 1398
 40 392 12351 5265  اااااااااااااااااااا 1399
 2 168 4231 1383  ااااااااااااااااااا اردبیل 

 0 7 376 22  ااااااااااااااااا اوعادو 
 00 00 00 000  اااااااااااااااااا (1)ااگوت

 5 17 663 357  ااااااااااااااا بی ه سوار 
 5 54 1830 477  ااااااااااااا شارش آباد 

 11 32 990 937  ااااااااااااااااااا خ خا  
 0 5 135 26  اااااااااااااااااا سرعین 

 2 12 320 279  ااااااااااااااااااااااا كوثر 
 2 30 1645 942  ااااااااااااااااااااا گرمی 

 4 36 1368 586  اااااااا مشگین شهر 
 6 21 555 182  اااااااااااااااااااااا امین 

 3 10 238 74  اااااااااااااااااااااااااا ایر 
 ( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به شهرستان ااگوت در شهرستان گرمی منرور شده استا1

  اداره كل بهزیستی استان اردبیلا -مأخذ
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  اختی  مددجویان مورد حمایت كمیته امداد اما  خمینی و مب غ كم  شردواحدهای خدمت رساای - 6-16

سا  و 
 شهرستان

واحدهای 
 (2)امداد

 خااوار
مورد 
 حمایت

خااوار با 
سرشرست 
 ن مورد 
 حمایت

افراد 
مورد 
 حمایت

مددجویان 
 موردی

سالمندان 
مورد 
 حمایت

ایتا  
مورد 
 (1)حمایت

حامیان 
 (1)ایتا 

مب غ  كل
شرداختی به 
مددجویان 

 (ا یر ونی یم)
 49730 253 511 29551 14388 91442 13533 28780 33  اااااااااا 1380

 217353 3526 4870 26353 16685 88070 15798 32706 34  اااااااااا 1385

 385356 12694 3698 27320 10325 69525 17420 31708 53  اااااااااا 1390

 566662 10281 2097 22696 31455 46715 16030 26208 69  اااااااااا 1395

 718278 8986 1904 22029 23795 44934 15988 25526 62  اااااااااا 1396

 1376073 9345 1809 33039 43783 79364 20739 38304 64  اااااااااا 1397

 1439233 13510 5530 20543 43832 78480 18749 40716 86  اااااااااا 1398

 1443899 27242 7239 22272 23062 86000 18721 41270 147  اااااااااا 1399
 470674 10165 3015 6484 7633 28166 7461 13475 76  اااااااااا اردبیل

 28989 536 111 182 319 1854 424 836 2  اااااا اوعادو 
 58427 1276 281 634 383 3408 486 1402 3  ااااااااااا ااگوت

 62250 1532 298 776 4690 3882 698 1738 2  ااااا بی ه سوار
 115982 2453 864 861 2487 7086 819 3109 5  اااا شارش آباد

 201321 1966 608 4893 2970 11773 2371 5880 20  ااااااااا خ خا 
 11119 316 46 274 99 667 251 372 3  اااااااا سرعین

 48624 967 172 741 109 2928 607 1396 12  ااااااااااااااكوثر
 137480 2313 548 1525 950 8606 1288 3936 9  ااااااااااا گرمی

 195622 3626 891 3504 1659 10907 2904 5813 7 مشگین شهر
 81429 1184 248 1487 1273 4727 1062 2421 7  ااااااااااا امین 

 31982 908 157 911 490 1996 350 892 1  اااااااااااااااا ایر
 یزیوار حسب بر كها  باشد می(  حامی دارای متسنین فر ادان و حامی دارای)ایتا   حمایت مورد ایتا  ا  منرور( 1

 اباشد ك  گرید سا  و ادی  سا   ی است ممكن تا یا انیحام یاقد
 ( افزایش تعداد واحدهای امداد به دلیل منرور امودن مراكز ایكوكاری جزو واحدهای امداد میباشدا2

  ااستان اردبیل كمیته امداد اما  خمینی-مأخذ
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 )می یون ریا ( خدمات ارائه شده به مددجویان توسس كمیته امداد اما  خمینی و مب غ شرداخت شده - 7-16

 سا  و شهرستان

مین و خدمات تا  بیمه خدمات درماای بیمه های اجتماعی
  اان تعمیر مسكن

 سرشرست
 خااوار
   شهری

 50  یر
 سا 

 های بیمه
 اجتماعی
 روستائیان

 (1)عشایر و

 مشموالن
 های الرت

 اشتیا 
 مب غ

بیمه شدگان 
 مورد حمایت 

مددجویان 
 موردی

 مب غ تعداد مب غ تعداد مب غ تعداد

 2661 1474 840 651 10178 15343 3854 1254 1690 695  ااااااااااااااااا 1380

 6157 1709 316 923 14799 31071 5470 874 2950 850  ااااااااااااااااا 1385

 51670 4200 300 516 26144 24704 10975 1725 3040 1227  ااااااااااااااااا 1390

 49440 2609 0 0 98013 22831 42029 1019 3037 1807  ااااااااااااااااا 1395

 49460 2857 0 0 113414 23932 34361 858 2262 1755  ااااااااااااااااا 1396

 66733 2939 0 0 149248 25502 57228 756 1542 1703  ااااااااااااااااا 1397

 82806 2149 0 0 0 0 40110 3100 1512 1616  ااااااااااااااااا 1398

 43361 2194 0 0 0 0 27569 205 1285 1514  اااااااااااااااا 1399

 7881 222 0 0 0 0 140 17 85 82 954  ااااااااااااااااا اردبیل

 1080 74 0 0 0 0 299 0 46 0  ااااااااااااا اوعادو 

 4928 155 0 0 0 0 0 20 76 3  اااااااااااااااااا ااگوت

 640 58 0 0 0 0 807 10 75 34  اااااااااااا بی ه سوار

 1618 144 0 0 0 0 038 3 36 37 188  ااااااااااا شارش آباد

 6463 470 0 0 0 0 889 2 205 52  اااااااااااااااا خ خا 

 3511 75 0 0 0 0 49 8 22 1  ااااااااااااااا سرعین

 1023 112 0 0 0 0 0 5 82 1  اااااااااااااااااااااكوثر

 3105 241 0 0 0 0 1330 6 109 57  اااااااااااااااااا گرمی

 4535 356 0 0 0 0 3208 8 370 174  اااااا مشگین شهر

 5681 224 0 0 0 0 809 13 108 40  ااااااااااااااااااا امین

 2896 63 0 0 0 0 0 12 73 10  ااااااااااااااااااااااا ایر
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  )می یون ریا ( (داباله)خدمات ارائه شده به مددجویان توسس كمیته امداد اما  خمینی و مب غ شرداخت شده  - 7-16

سا  و 
 شهرستان

اعگای وا  قرض  ایماد فروت های شی ی
 التسنه

كم  هزینه 
 ا دواج

 افراد  وا  اشتیا  شرداختی
 اشتیا 

 ا  یافته
 الریق
 كاریابی

 افراد
 آمو  

 و فنی
 حرفه

 دیده ای

ا  متل وندوق  مب غ تعداد  مب غ  تعداد 
 امداد اشتیا 

ا  متل تسهیعت 
 بااكی

 مب غ تعداد مب غ تعداد
 2498 1661 4904 2615 3679 138 1157 205 8798 928 اااااااااااااا ا1380

 12916 3392 23021 7957 5713 13 226770 3925 24786 780 ااااااااااااااا 1385

 12288 3023 28207 5748 2610 266 161615 5177 41719 549 ااااااااااااااا 1390

 56952 2434 67890 5347 6880 368 185707 1575 73207 625 ااااااااااااااا 1395

 25146 1203 100753 5186 5935 390 243330 1534 87566 757 ااااااااااااااا 1396

 30526 1247 121140 4560 3355 59 465987 2213 69635 534 ااااااااااااااا 1397

 33403 1212 183551 4495 2724 196 840640 2596 100361 511 ااااااااااااااا 1398

 30638 648 293622 4519 3006 344 994410 2408 116570 525 اااااااااااااا 1399
 14543 263 126002 1863 711 153 262100 605 40310 173 ااااااااااااااا اردبیل

 200 10 6225 83 90 0 41400 91 400 2 ااااااااااا اوعادو 

 626 32 12900 194 196 5 47570 113 6450 23 اااااااااااااااا ااگوت

 1402 27 11280 214 96 5 72500 188 3800 15 اااااااااا بی ه سوار

 2422 48 27365 369 260 10 94580 243 7750 38 ااااااااا شارش آباد

 2048 50 38975 550 578 51 135080 355 15960 73 اااااااااااااا خ خا 

 405 6 2040 37 50 0 6800 17 650 2 ااااااااااااا سرعین

 406 13 8055 147 140 5 49950 110 3780 26 اااااااااااااااااااكوثر

 2160 65 20820 302 294 8 115660 319 12650 54 اااااااااااااااا گرمی

 4219 92 25860 453 343 61 100520 234 16210 69 اااا مشگین شهر

 1788 36 9030 190 122 25 47250 81 7340 41 ااااااااااااااااا امین

 419 6 5070 117 126 21 21000 52 1270 9 ااااااااااااااااااااا ایر
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  )می یون ریا ( (داباله)خدمات ارائه شده به مددجویان توسس كمیته امداد اما  خمینی و مب غ شرداخت شده  - 7-16

 سا  و شهرستان

سایر كم  های  خدمات فرهنگی و آمو شی
شرداختی به 

مددجویان ا  متل 
 (1)تسهیعت بااكی

استفاده كنندگان ا  
خدمات تتصی ی و 

 فرهنگی

افراد شركت كننده 
آمو   های در 

 مهارت  ادگی

افراد شركت 
كننده در اردوهای 

 تربیت فرهنگی
 مب غ

 دااشمو دااش آمو 
 720 3673 2380 6125 325 25736  اااااااااااااا 1380

 1300 11633 4035 11636 1030 18682  اااااااااااااا 1385

 27417 10579 2253 21858 1780 7504  اااااااااااااا 1390

 7287 24772 4689 20261 860 4933  اااااااااااااا 1395

 5952 28626 7254 19107 682 5511  اااااااااااااا 1396

 7310 25879 5617 16274 687 6174  اااااااااااااا 1397

 0 43971 5668 13255 548 5491  اااااااااااااا 1398

 7390 34975 5844 5793 517 6527  ااااااااااااا 1399
 3340 13870 2129 1414 210 2229  اااااااااااااا اردبیل

 50 851 0 45 6 74  اااااااااا اوعادو 

 200 809 196 88 20 267  ااااااااااااااا ااگوت

 150 1046 59 239 16 469  ااااااااا بی ه سوار

 790 3861 678 526 66 749  اااااااا شارش آباد

 710 2548 826 1142 43 410  ااااااااااااا خ خا 

 0 399 0 45 1 103  اااااااااااا سرعین

 100 846 220 580 6 292  ااااااااااااااااااكوثر

 650 2504 912 650 54 592  ااااااااااااااا گرمی

 900 6103 452 666 61 1062  ااا مشگین شهر

 250 994 212 240 21 165  اااااااااااااااا امین

 250 1144 160 158 13 115  اااااااااااااااااااا ایر
 ( شامل وا  های كارگشایی  وا  های بهسا ی  و اوسا ی مسكن روستایی و ا ا ا می باشدا1

   اكمیته امداد اما  خمینی استان اردبیل -مأخذ
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 )می یون ریا ( درآمدهای اختصاوی و وجوهات اماای كمیته امداد اما  خمینی - 8-16

 سا  و شهرستان

جمع درآمدهای 
اختصاوی و 
 (2)وجوهات اماای

درآمدهای 
 اختصاوی

 وجوهات اماای

 (1)سایر   كات جمع

 1599 652 2251 3010 5261  اااااااااااااااااااااااااااا 1380

 5546 3898 9444 13484 22928  اااااااااااااااااااااااااااا 1385

 32955 21598 54553 35685 90238  اااااااااااااااااااااااااااا 1390

 145550 27181 172731 36043 208774  اااااااااااااااااااااااااااا 1395

 233152 40253 273405 39697 313102  اااااااااااااااااااااااااااا 1396

 259537 48208 307745 40376 348121  اااااااااااااااااااااااااااا 1397

 388027 65306 453333 42066 495399  اااااااااااااااااااااااااااا 1398

 726339 53126 779465 35334 814798  اااااااااااااااااااااااااا 1399
 378237 9735 387972 18402 406374  اااااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 18894 648 19542 124 19665  اااااااااااااااااااااااا اوعادو 

 13612 3896 17508 683 18190  ااااااااااااااااااااااااااااا ااگوت

 28688 4656 33344 1299 34643  ااااااااااااااااااااااا بی ه سوار

 52020 7986 60006 2115 62121  اااااااااااااااااااااا شارش آباد

 79313 2321 81634 3208 84843  ااااااااااااااااااااااااااا خ خا 

 17240 1695 18935 860 19795  اااااااااااااااااااااااااا سرعین

 17104 1451 18555 331 18886  ااااااااااااااااااااااااااااااااكوثر

 32305 6546 38851 1883 40734  ااااااااااااااااااااااااااااا گرمی

 55376 9985 65361 2911 68271  ااااااااااااااااا مشگین شهر

 23034 2310 25344 1963 27308  اااااااااااااااااااااااااااااا امین

 10516 1897 12413 1555 13968  اااااااااااااااااااااااااااااااااا ایر
ها  سه  السادات و ااا ها  كفارههای ایكوكاری و عاالفه(شامل كم  به ایتا   كم  حوادن و ساختمان  لزله  دگان  درآمد جشن1

 باشدامی
 است  افتهی شیافزا یمردم یو جشن عاالفه و كم  ها كوكاریا جشن( 2

  اخمینی استان اردبیلكمیته امداد اما  -مأخذ
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 تعداد افراد خااوارهای شاهد تتت شوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسب اوع خویشاوادی - 9-16
 همسر و فر ادان والدین جمع سا  و شهرستان

 2279 3725 6004  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 2365 3698 6063  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 2848 2917 5765  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 2527 2278 4805  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 2521 2161 4682  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 2499 1982 4481  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 2480 1825 4305  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398

 2460 1644 4104  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1399

 1365 816 2181  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 00 00 000  ااااااااااااااااااااااااااااا (1)اوعادو 

 00 00 00  اااااااااااااااااااااااااااااااااا (1)ااگوت

 23 34 57  اااااااااااااااااااااااااااااااا بی ه سوار

 173 129 302  ااااااااااااااااااااااااااااااا شارش آباد

 185 173 358  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا خ خا 

 00 00 000  ااااااااااااااااااااااااااااااا (1)سرعین

 17 30 47  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكوثر

 190 154 344  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا گرمی

 470 225 695  اااااااااااااااااااااااااا مشگین شهر

 18 50 68  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا امین

 19 33 52  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ایر

 و اردبیل گرمی  در شهرستان های شارش آباد  و سرعین ااگوت  ( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به اوعادو  1
 منرور شده استا

 مربوط به فوت افراد می باشد 99كاهش افراد در سا  -

  ااستان اردبیلبنیاد شهید و امور ایثارگران  -مأخذ
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 تعداد خااوارهای شاهد حقوق و مستمری بگیر تتت شوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مب غ شرداختی به - 10-16
 )می یون ریا ( آاان

 سا 

 مستمری بگیر حقوق بگیر جمع

 مب غ تعداد مب غ تعداد مب غ تعداد

 198256 1033 10424 681 208680 1714  اااااااااااااا ا1380
 209718 1422 125111 897 334829 2319  ااااااااااااااا 1385
 245615 1654 159188 1072 404803 2726  ااااااااااااااا 1390
 250296 1623 274188 983 524484 2606  ااااااااااااااا 1395
 275400 1576 301440 962 576840 2538  ااااااااااااااا 1396
 321314 1526 342792 951 664106 2477  ااااااااااااااا 1397
 384204 1448 388848 933 773052 2381  ااااااااااااااا 1398
 443244 1442 500784 1104 944028 2546  اااااااااااااا 1399
 استان اردبیلبنیاد شهید و امور ایثارگران  -مأخذ
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تتت شوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مب غ  اوارهای شاهد  جاابا ان و آ ادگانخدمات ارائه شده به خا - 11-16
 )می یون ریا (  شرداخت شده

 سا  

 خدمات آمو شی (1) خدمات درماای آمو ی و اشتیا  حرفه
 مب غ تعداد مب غ تعداد مب غ تعداد

 7611 2160 4274 8088 10535 245  ااااااااااااااااا (2)1380
 12689 3601 5123 9082 1419 330  ااااااااااااااااااااا 1385
 19342 5489 6218 10007 1114 259  ااااااااااااااااااااا 1390
 6508 3205 12500 24980 2717 360  ااااااااااااااااااااا 1395
 3167 3221 42643 28429 32750 379  ااااااااااااااااااااا 1396
 3167 3221 52736 26368 31790 442  ااااااااااااااااااااا 1397
 4541 3438 53641 26767 35000 415  ااااااااااااااااااااا 1398
 4569 3950 54440 26911 40720 445  اااااااااااااااااااا 1399

 

 سا  

كم  های مربوط  كم  هزینه ا دواج مسكن  خدمات فرهنگی
 مب غ تعداد مب غ تعداد هزینه مورد  (3)به سایر موارد

 655 1519 159 1832 317 1526 14631  ااااااااااااااااا (2)1380
 823 1691 177 2301 398 7702 7384  ااااااااااااااااااااا 1385
 639 1768 185 2573 245 1079 11255  ااااااااااااااااااااا 1390
 862 1122 56 376000 588 3684 17242  ااااااااااااااااااااا 1395
 382 0 0 585600 906 2802 24898  ااااااااااااااااااااا 1396
 1390 0 0 547780 771 4153 37258  ااااااااااااااااااااا 1397
 5157 0 0 33850 547 2771 24960  ااااااااااااااااااااا 1398
 6014 0 0 35850 588 3110 29012  اااااااااااااااااااا 1399

( خدمات درماای شامل امور مربوط به تامین سعمت  دارو و تمهیزات  شایش سعمت  )بیمه درماای همگاای و مكمل ایثارگران 1
 باشدا( و ااا می93ا  سا  

 ا باشدمی شاهد خااوارهای به شده ارائه خدمات به مربوط فقس 1380 سا  به مربوط االععات( 2
های های اقدی و غیراقدی مربوط به برگزاری مراس   مددكاری  )بیمه درماای همگاای و مكمل ایثارگران در سا شامل كم  (3

  و قبل وااا استا 92
  ابنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل -مأخذ
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 بر حسب درود جاابا ی  تعداد جاابا ان تتت شوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران - 12-16

  25-39 درود 25تا  جمع سا  و شهرستان 
 رودد

49-40 
 درود

69-50  
 درود 70 درود

 87 219 397 1967 5056 7726 اااااااااااااااااااااااااا 1380

 98 256 415 2297 5517 8583 اااااااااااااااااااااااااا 1385

 103 298 433 2501 5916 9251 اااااااااااااااااااااااااا 1390

 126 275 357 2809 5965 9532 اااااااااااااااااااااااااا 1395

 128 280 351 2872 5948 9579 اااااااااااااااااااااااااا 1396

 128 283 352 2918 5941 9622 اااااااااااااااااااااااااا 1397

 129 285 356 2957 5950 9677 اااااااااااااااااااااااااا 1398

 129 287 365 3010 5962 9753  اااااااااااااااااااااااا 1399
 88 175 215 1701 2922 5101 اااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 اااااااااااااااااا (1)اوعادو 

 000 000 000 000 000 000 ااااااااااااااااااااااا (1)ااگوت

 3 8 5 75 205 296 ااااااااااااااااااااا بی ه سوار

 9 18 37 263 691 1018 اااااااااااااااااااا آبادشارش 

 14 26 36 253 529 858 ااااااااااااااااااااااااا خ خا 

 000 000 000 000 000 000 اااااااااااااااااااا (1)سرعین

 1 6 9 34 93 143 ااااااااااااااااااااااااااااااكوثر

 0 16 12 195 493 716 ااااااااااااااااااااااااااا گرمی

 14 30 44 400 881 1369 ااااااااااااااا مشگین شهر

 0 6 4 52 91 153 اااااااااااااااااااااااااااا امین

 0 2 3 37 57 99 اااااااااااااااااااااااااااااااا ایر
مربوط به اوعادو    ااگوت و سرعین در شهرستان های شارش آباد   گرمی و اردبیل ( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات 1

 منرور شده استا

  ابنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل -مأخذ
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تعداد جاابا ان حقوق و مستمری بگیر تتت شوشش بنیاد شهید و امور ایثارگری و مب غ شرداختی به آاان - 13-16
 )می یون ریا ( 

 سا 
جمع مبالغ 
 شرداختی

مب غ كم   (2)مستمری حالت اشتیا 
 معیشت

سایر  حق شرستاری
شرداختی 

 مب غ تعداد مب غ تعداد ب غم تعداد (1)ها

 2802 9872 205 8902 0 0 6578 874 28154 اااااااااااااااااااااا 1380
 3512 15112 336 10501 0 0 99954 1115 129079 اااااااااااااااااااااا 1385
 5653 23040 551 16548 0 0 112872 1390 158113 اااااااااااااااااااااا 1390
 12560 57026 502 49008 0 0 201273 1062 319867 اااااااااااااااااااااا 1395
 12797 59436 498 65640 0 0 216780 1081 354653 اااااااااااااااااااااا 1396
 0 90195 677 35410 72280 587 376722 1486 574607 اااااااااااااااااااااا 1397
 0 221700 733 0 139992 1125 595488 1501 957180 اااااااااااااااااااااا 1398
 0 248752 838 0 0 0 696456 1629 945208  اااااااااااااااااااا 1399

 ا  ت فن و ااا استنه تتصی ی  ا دواج  معا   عیدیشامل كم  هزی (1
 ك یه حقوق مستمری قگع و به حای آن حق شرستاری به حقوق اضافه شده است ا 1399ا  سا  ( 2

  ااستان اردبیلشهید و امور ایثارگران  بنیاد -مأخذ
 

 

 (1) امات فعالیتهای جمعیت هع  احمر ایران در حو ه امداد و - 14-16

 سا 

 (2)سایر حوادن سیل  لزله

تعداد ممروحین  تعداد حادثه 
تعداد ممروحین  تعداد حادثه  ومصدومین 

تعداد ممروحین  تعداد حادثه  ومصدومین 
  ومصدومین

 98 104 8 3 0 0  اااااااااااااا 1380

 119 129 10 7 0 0  اااااااااااااا 1385

 68 157 4 8 0 2  اااااااااااااا 1390

 911 429 0 4 2 2  اااااااااااااا 1395
 870 427 0 6 2 6  اااااااااااااا 1396
 1240 619 2 14 0 3  اااااااااااااا 1397
 946 547 0 11 58 4  اااااااااااااا 1398
 1858 389 1506 27 0 1  ااااااااااااا 1399

 آمارهای ارائه شده فقس مربوط حوادن می باشد كه جمعیت هع  احمر در آاها شركت اموده است ا (1
ای )جوی و اق یمی(  دریایی و ساح ی  رااش  مین  ریز  آوار  شهری  واعقه  الوفان  سو ی  برف و كوالك  جادهآتش شامل( 2

 باشداو كارگاهی  كوهستان و هوایی می گرد و غبار  ونعتی
 جمعیت هع  احمر استان اردبیلا -مأخذ
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 تعداد اعضا  داوال بان و امدادگران جمعیت هع  احمر - 15-16

 سا  

 جواااناعضا  شاخه های 
  امدادگران (3)داوال بان (2) اعضا  (1)

و  ن 
 مرد

 ن و  مرد  ن
 مرد

 ن و  مرد  ن
 مرد

 ن و  مرد  ن
 مرد

 مرد  ن

 913 732 1645 1688 1053 2741 374 524 898 1730 2521 4251  ااااااااااااااااا 1380

 1400 959 2359 2118 1463 3581 653 636 1289 2955 3969 6924  ااااااااااااااااا 1385

 1881 1853 3734 3627 2706 6333 1080 1130 2210 4659 7020 11679  ااااااااااااااااا 1390

 1006 682 1688 4258 2422 6680 509 311 820 2090 2319 4409  ااااااااااااااااا 1395

 1033 690 1723 3677 2863 6540 394 159 553 1062 1038 2100  ااااااااااااااااا 1396

 946 504 1450 3909 3129 7038 439 170 609 1114 1383 2497  ااااااااااااااااا 1397

 950 510 1460 4663 3726 8389 495 188 683 2503 2823 5326  ااااااااااااااااا 1398

 507 233 740 4973 4018 8991 552 208 760 990 1304 2294  اااااااااااااااا 1399

 اباشدروستایی می و آمو یدااش دااشمویی  العب  جوااان  هع  غنچه هایشاخه شامل( 1
 اكنندمی كم  سا مان به مالی هایكم  الریق ا  كه هستند افرادی اعضا ( 2
 هستندا مهارت و حمایت هدایت  مشاركت  هایگروه شامل و شرداخته خدمات ارائه به كه هستند افرادی داوال بان( 3

  جمعیت هع  احمر استان اردبیلا -مأخذ
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 آمو   همگاای برگزار شده و تعداد آمو   گیرادگان جمعیت هع  احمر - 16-16

 سا  و شهرستان

تعداد دوره های آمو شی 
 (1)برگزار شده 

 تعداد آمو   گیرادگان

 مرد  ن  ن و مرد

 993 549 1542 86  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 2265 1023 3288 141  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 1660 1069 2729 175  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 8067 10419 18486 659  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 6501 7148 13649 689  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 2464 2507 4971  213  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 4560 1622 6182 183  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398

 771 776 1547 99  ااااااااااااااااااااااااااااااااا 1399

 118 156 274 19  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000  ااااااااااااااااااااااااااا (2)اوعادو 

 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااااااااااااا (2)ااگوت

 12 46 58 4  اااااااااااااااااااااااااااااا بی ه سوار

 57 68 125 9  ااااااااااااااااااااااااااااا آبادشارش 

 5 58 63 6  اااااااااااااااااااااااااااااااااا خ خا 

 33 26 59 4  ااااااااااااااااااااااااااااااااا سرعین

 0 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكوثر

 100 120 220 13  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا گرمی

 22 85 107 8  اااااااااااااااااااااااا مشگین شهر

 179 26 205 13  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا امین

 245 191 436 23  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ایر

 ساعته برای هر افر می باشدا 35دوره های آمو شی شامل دوره كم  های اولیه  (1
 تفكی  االععات مربوط به اوعادو  و ااگوت در شهرستان های شارش آباد و گرمی منرور شده استا( به ع ت عد  امكان 2

  جمعیت هع  احمر استان اردبیلا -مأخذ
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 های تتت شوشش اداره كل تأمین اجتماعی در شایان اسفند بر حسب البقات كاركن كارگاه - 17-16

 (1) سایر افر 50باالی  افر 11-50 افر 1-10 جمع سا  و شهرستان

 0 137 639 8278 9054  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 0 282 1166 10599 12047  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 0 278 1482 13501 15261  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 641 339 1265 19350 21595  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 410 357 1300 19986 22053  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 639 329 1203 21560 23731  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 404 312 1204 21548 23468  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1398
 481 300 1130 21084 22995  ااااااااااااااااااااااااااااااااا 1399
 328 176 594 6752 7850  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 3 6 21 521 551  ااااااااااااااااااااااااااااااا اوعادو 
 000  000  000  000  000   اااااااااااااااااااااااااااااااا (2)ااگوت

 21 7 38 1325 1391  اااااااااااااااااااااااااااااا بی ه سوار
 56 27 107 2365 2555  ااااااااااااااااااااااااااااا شارش آباد

 14 16 79 1012 1121  اااااااااااااااااااااااااااااااااا خ خا 
 9 6 25 386 426  ااااااااااااااااااااااااااااااااا سرعین

 000  000  000  000  000   اااااااااااااااااااااااااااااااااا (2)كوثر

 12 11 57 1884 1964  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا گرمی
 19 20 82 5822 5943  اااااااااااااااااااااااا مشگین شهر

 19 31 127 1017 1194  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا امین
 000  000  000  000  000   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (2)ایر

 ( شامل شیمااكاری دارای قرارداد فعا  می باشدا1
 خ خا  و اردبیل لتاظ شده استا گرمی  كوثر و ایر در شهرستااهای ااگوت االععات مربوط به  امكان تفكی به ع ت  (2

  ااستان اردبیلاداره كل تأمین اجتماعی  -مأخذ
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 تعداد افراد تتت شوشش اداره كل تأمین اجتماعی - 18-16

 جمع كل سا  و شهرستان
 مستمری بگیران بیمه شدگان

 تبعی او ی جمع تبعی او ی جمع
 16547 7845 24392 238879 72379 311258 335650 ااااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 17519 17278 34797 196455 86544 282999 317796 ااااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 21563 23495 45058 253138 136923 390061 435119 ااااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 30336 40850 71186 323470 177318 500788 571974 ااااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 31580 43912 75492 329900 182933 512833 588325 ااااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 34198 47429 81627 331039 184101 515140 596767 ااااااااااااااااااااااااااااااا 1397
 35582 51123 86705 332573 186017 518590 605295 ااااااااااااااااااااااااااااااا 1398
 36504 54757 91261 326963 188100 515063 606324  ااااااااااااااااااااااااااااا 1399
 19849 28470 48319 175354 99176 274530 322849 ااااااااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 413 864 1277 4621 2434 7055 8332  ااااااااااااااااااااااااااا اوعادو 
 000  000  000  000  000  000  000   اااااااااااااااااااااااااااا (1)ااگوت

 1145 1851 2996 9693 6322 16015 19011 اااااااااااااااااااااااااا بی ه سوار
 7497 10448 17945 41589 22880 64469 82414 ااااااااااااااااااااااااا شارش آباد

 2654 4595 7249 17786 11606 29392 36641 اااااااااااااااااااااااااااااا خ خا 
 171 301 472 4373 2511 6884 7356 ااااااااااااااااااااااااااااا سرعین

 000  000  000  000  000  000  000  اااااااااااااااااااااااااااااا (1)كوثر

 858 1512 2370 15861 9073 24934 27304 اااااااااااااااااااااااااااااااا گرمی
 2556 4507 7063 37730 21717 59447 66510 اااااااااااااااااااا مشگین شهر

 1361 2209 3570 19956 12381 32337 35907 ااااااااااااااااااااااااااااااااا امین
 000  000  000  000  000  000  000  ااااااااااااااااااااااااااااااااا (1)ایر
 اردبیل لتاظ شده استابه ع ت امكان تفكی  االععات مربوط به ااگوت  كوثر و ایر در شهرستااهای گرمی  خ خا  و  (1

  ااستان اردبیلاداره كل تأمین اجتماعی  -مأخذ
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 بیمه شدگان او ی تتت شوشش اداره كل تأمین اجتماعی بر حسب اوع بیمه - 19-16

 (1)خاص بیكاری (2)توافقی اجباری جمع سا  و شهرستان

 11695 752 0 59932 72379 اااااااااااااااااااااااااااااا 1380

 7823 1448 0 75920 85191 اااااااااااااااااااااااااااااا 1385

 87995 3843 5294 156006 253138 اااااااااااااااااااااااااااااا 1390

 71222 1821 1231 103044 177318 اااااااااااااااااااااااااااااا 1395

 72573 1976 1260 107124 182933 اااااااااااااااااااااااااااااا 1396

 72738 1981 1145 109134 184998 اااااااااااااااااااااااااااااا 1397

 73429 1954 1121 109513 186017 اااااااااااااااااااااااااااااا 1398

 74570 2004 1580 109946 188100  اااااااااااااااااااااااااااا 1399

 42517 1054 1562 54043 99176 اااااااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 716 7 0 1711 2434 اااااااااااااااااااااااااا اوعادو 

 000 000 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااا (3)ااگوت

 2364 58 0 3900 6322 ااااااااااااااااااااااااا بی ه سوار

 9598 141 5 13136 22880 اااااااااااااااااااااااا شارش آباد

 5959 104 2 5541 11606 ااااااااااااااااااااااااااااا خ خا 

 559 85 0 1867 2511 اااااااااااااااااااااااااااا سرعین

 000 000 000 000 000 ااااااااااااااااااااااااااااا (3)كوثر

 2982 62 9 6020 9073 ااااااااااااااااااااااااااااااا گرمی

 7469 160 0 14088 21717 ااااااااااااااااااا شهرمشگین 

 2406 333 2 9640 12381 اااااااااااااااااااااااااااااااا امین

 000 000 000 000 000 اااااااااااااااااااااااااااااااا (3)ایر

 اباشدوسایر می ساختماای كارگران اختیاری  رااندگان  بافندگان  آ اد  مشاغل و حرف شدگان بیمه شامل( 1
 شدگان توافقی می باشدا ع ت افزایش   اضافه شدن اقشار جدید به بیمه (2
 به ع ت امكان تفكی  االععات مربوط به ااگوت  كوثر و ایر در شهرستااهای گرمی  خ خا  و اردبیل لتاظ شده استا (3

   ااداره كل تأمین اجتماعی استان اردبیل -مأخذ
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  بیمه شدگان خاص تتت شوشش اداره كل تأمین اجتماعی بر حسب اوع بیمه - 20-16
 

سا  و 
 شهرستان

حرف و  جمع
كارگران  اختیاری رااندگان بافندگان مشاغل آ اد

 (1)سایر ساختماای 

 0 0 1107 7445 0 3143 11695  اااااااااااااا 1380

 0 0 815 3384 0 3624 7823  اااااااااااااا 1385

 24 8258 4265 16937 6543 6827 42854  اااااااااااااا 1390

 906 20123 7712 21131 8534 10593 68999  اااااااااااااا 1395

 1041 20508 8556 20816 7977 11407 70305  اااااااااااااا 1396

 1755 17492 9810 20828 7779 12756 70420  اااااااااااااا 1397

 3982 18850 9346 20294 7179 13778 73429  اااااااااااااا 1398

 4172 19648 8891 19926 6654 15279 74570  ااااااااااااا 1399

 2279 9777 6646 13719 3236 6860 42517  اااااااااااااا اردبیل

 17 266 33 174 28 198 716  اااااااااا اوعادو 

 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااا (2)ااگوت

 127 437 100 640 297 763 2364  ااااااااا بی ه سوار

 428 3587 678 1881 807 2217 9598  اااااااا شارش آباد

 289 1990 214 1190 475 1801 5959  ااااااااااااا خ خا 

 45 146 152 80 4 132 559  اااااااااااا سرعین

 000 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااا (2)كوثر

 352 952 218 548 333 579 2982  ااااااااااااااا گرمی

 351 1430 664 1465 1151 2408 7469  ااا مشگین شهر

 284 1063 186 229 323 321 2406  اااااااااااااااا امین

 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااااا (2)ایر

 شامل بیمه شدگان ویادان    ابورداران وكارفرمایان ونفی ك  درآمد می باشدا (1
 اردبیل لتاظ شده استابه ع ت امكان تفكی  االععات مربوط به ااگوت  كوثر و ایر در شهرستااهای گرمی  خ خا  و  (2

  ااداره كل تأمین اجتماعی استان اردبیل -مأخذ
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 كم  های اقدی و غرامت شرداخت شده بهه بیمهه شهدگان تتهت شوشهش اداره كهل تهأمین اجتمهاعی - 21-16
 )می یون ریا ( 

 سا 

 غرامت دستمزد ایا  بارداری كم  هزینه ا دواج جمع
 مب غ تعداد  مب غ تعداد  مب غ تعداد 

 612 482 1480 2437 21003 13333 ااااااااااااا ا1380

 3905 1318 9331 5408 53603 31898 اااااااااااااا 1385

 5984 1762 7690 847 47455 7690 اااااااااااااا 1390

 25371 2846 13840 1544 125720 19600 اااااااااااااا 1395

 25667 2415 12994 1110 135157 19115 اااااااااااااا 1396

 0 2420 0 1085 0 17792 اااااااااااااا 1397

 32047 2674 14666 903 190910 15451 اااااااااااااا 1398
 51636 2164 17725 791 243422 16404  ااااااااااااا 1399

 

 سا 

 غرامت دستمزد ایا  بیماری غرامت اقص عضو
 ااشی ا  موارد دیگر ااشی ا  كار مب غ تعداد 

 مب غ تعداد  مب غ تعداد 
 6680 9417 952 916 164 81 ااااااااااااا ا1380

 27175 21823 4259 3270 686 79 اااااااااااااا 1385

 14921 4089 1625 990 260 2 اااااااااااااا 1390

 36217 5831 1875 244 290 4 اااااااااااااا 1395

 40380 6174 2903 382 270 9 اااااااااااااا 1396

 0 5502 0 326 0 8 اااااااااااااا 1397

 59296 5147 18785 275 206 9 اااااااااااااا 1398
 77488 6783 25785 375 273 2  ااااااااااااا 1399

 

 سا 

هزینه های سفر و 
اقدی مربوط كم  های  شروتز و اورتز هزینه های كفن و دفن اقامت همراه بیمار

 (1) به سایر موارد
 مب غ تعداد  مب غ تعداد  مب غ تعداد  مب غ تعداد 

 11115 0 0 0 0 0 0 0  ااااااااااااا ا1380

 8247 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااا 1385

 16975 0 0 0 0 0 0 0  اااااااااااااا 1390

 37811 0 4440 8311 5700 754 176 66  اااااااااااااا 1395

 41454 0 5200 8186 6100 756 189 83  اااااااااااااا 1396

 0 0 0 7610 0 779 0 62  اااااااااااااا 1397

 24000   13702 5608 27691 783 517 52  اااااااااااااا 1398
 26500   25888 5290 17896 977 231 22  ااااااااااااا 1399

 باشد و فقس مبالغ این كمكها قابل احصا  می باشداها وااا می( شامل تعدیل سنواتی غرامت دستمزد  تعدیل سنواتی كم 1 

  ااستان اردبیلاداره كل تأمین اجتماعی  -مأخذ
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 (ریا  می یون)  به آن شرداختی ومب غ اجتماعی تأمین كل اداره شوشش تتت بگیران مستمری تعداد - 22-16

 سا 

 با اشستگان جمع

 مب غ تعداد مب غ تعداد

 320940 36647 666807 72211  اااااااااااااااااااا 1380

 2110938 73946 3480507 117178  اااااااااااااااااااا 1385

 538893 9638 922788 16507  اااااااااااااااااااا 1390

 2716280 17918 4098945 40850  اااااااااااااااااااا 1395

 3481580 19578 5169599 43912  اااااااااااااااااااا 1396

 3860762 21680 5986562 47429  اااااااااااااااااااا 1397
 5797787 23778 8628046 51123  اااااااااااااااااااا 1398
 11531375 25573 17452981 54757  ااااااااااااااااااا 1399

 

 سا 

 با ماادگان مستمری بگیر ا  كارافتادگان 
سایر     
 ااشی ا  موارد دیگر (1)ااشی ا  كار (2)شرداختی ها 

 مب غ تعداد
 مب غ تعداد مب غ تعداد

 128063 135890 28376 33047 5111 48867 2077  اااااااااااااااااااا 1380

 620291 601248 34697 109240 5743 38790 2792  اااااااااااااااااااا 1385

 45613 171102 5332 163000 1323 4180 214  اااااااااااااااااااا 1390

 15600 1079565 20855 88500 1617 199000 460  اااااااااااااااااااا 1395

 16400 1363193 22235 98426 1642 210000 457  اااااااااااااااااااا 1396

 17800 1754000 23625 113000 1672 241000 452  اااااااااااااااااااا 1397
 22300 2373233 25218 120726 1677 314000 450  اااااااااااااااااااا 1398
 34600 5101492 27111 680269 1810 105245 263  ااااااااااااااااااا 1399

 ( شامل جزئی ااشی ا  كار و ك ی ااشی ا  كار می باشدا1

 شامل هزینه اوالد  عائ ه مندی  عیدی  بن مستمری بگیران  و ا ا ا استا( 2

 ع ت افزایش مبالغ  اجرای الرت همسان سا ی و افزایش حقوق مستمری بگیران می باشدا-

  ماخذ: اداره كل تامین اجتماعی استان اردبیلا 
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   اجتماعیاد مراكز درماای م كی و الرف قرارداد اداره كل تأمین تعد -23-16

 سا 

 مراكز م كی 
 درمااگاه تخصصی درمااگاه های عمومی  بیمارستان جمع

 1 1 2 4  ااااااااااااااااااااااااا 1380

 1 2 2 5  ااااااااااااااااااااااااا 1385

 1 2 2 5  ااااااااااااااااااااااااا 1390

 2 2 2 6  ااااااااااااااااااااااااا 1395

 2 2 2 6  ااااااااااااااااااااااااا 1396

 2 2 2 6  ااااااااااااااااااااااااا 1397

 2 2 2 6  ااااااااااااااااااااااااا 1398

 2 2 2 6  اااااااااااااااااااااااا 1399
 

 سا 

 مراكز الرف قرارداد 

درمااگاه های  بیمارستان جمع
مراكز جامع خدمات  درمااگاه تخصصی عمومی 

 سعمت

 93 5 7 10 115  ااااااااااااااااااااااااا 1380

 93 5 9 13 120  ااااااااااااااااااااااااا 1385

 94 5 19 13 131  ااااااااااااااااااااااااا 1390

 94 5 28 13 140  ااااااااااااااااااااااااا 1395

 94 5 29 14 142  ااااااااااااااااااااااااا 1396

 94 6 29 15 144  ااااااااااااااااااااااااا 1397

 94 6 33 16 149  ااااااااااااااااااااااااا 1398

 94 6 31 16 147  اااااااااااااااااااااااا 1399

  ااستان اردبیلتأمین اجتماعی  مدیریت درمان -مأخذ
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 (1) تت شوشش اداره كل بیمه سعمتت بیمه شدگان - 24-16

بیمه همگاای  ایراایان كاركنان دولت جمع سا  و شهرستان
 سایر اقشار روستاییان سعمت

 33211 619724 0 0 117486 770421  اااااااااااااااااا 1380

 47196 520670 160408 0 119169 847443  اااااااااااااااااا 1385

 47196 530344 61729 0 115103 754372  اااااااااااااااااا 1390

 35391 457768 154129 0 99665 746953  اااااااااااااااااا 1395

 31829 407680 207229 0 96366 743104  اااااااااااااااااا 1396

 31629 412071 188123 0 95292 727115  اااااااااااااااااا 1397

 46201 411823 104036 11593 94848 668501  اااااااااااااااااا 1398

 45312 407861 179916 8475 93284 734848  ااااااااااااااااا 1399
 24892 70736 113454 6312 52043 267437  اااااااااااااااااا اردبیل

 4 19933 0 0 1040 20977  اااااااااااااا اوعادو 
 8 18690 0 1 770 19469  ااااااااااااااااااا ااگوت

 1445 40477 0 28 2955 44905  ااااااااااااا بی ه سوار
 5365 52636 27124 864 6407 92396  اااااااااااا شارش آباد

 2338 36053 9101 237 6818 54547  ااااااااااااااااا خ خا 
 186 15487 61 10 689 16433  اااااااااااااااااسرعین

 918 14400 0 7 1735 17060  اااااااااااااااااااااا كوثر
 3864 21302 7934 173 4183 37456  ااااااااااااااااااا گرمی

 4813 61242 22242 812 11523 100632  ااااااا مشگین شهر
 1001 43159 0 24 3621 47805  اااااااااااااااااااا امین

 478 13746 0 7 1500 15731  اااااااااااااااااااااااااایر
 سعمت تیییر اا  شیدا كرده استا سا مان بیمه خدمات درماای به بیمه 1/7/91ا  تاریخ  (1
ع ت كاهش وندوق ایراایان و افزایش وندوق همگاای به دلیل اجرای مصوبه قااون ار یابی وسع و افزایش ودور بیمه همگاای  -

 برای ك یه متقاضیان به دلیل كرواا بوده استا

  ااداره كل بیمه سعمت استان اردبیل -مأخذ
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 )افر(                          عشایر و روستائیان كشاور ان  اجتماعی بیمه وندوق های تعداد اعضا و كارگزاری -25-16

  شهرستانسا  و 

 اعضا

تعداد 
 جمع كارگزاری

 بگیرانمستمری شدگانبیمه

 فعا  جمع
فعا   غیر

 متصل

فعا   غیر
 منفصل

 جمع
 ا 

 كارافتاده

 فوت
 شده

 تهبا اشس

 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا  ................. 1385

 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا  ................. 1390

 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا  ................. 1395

 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا  ................. 1396

 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا  ................. 1397

1398 .................  55227 52241 34725 3388 14128 2986 245 1724 1017 46 

 43 1121 2049 246 3416 14911 2572 39880 57363 60779  ااااااااااااااااااااااااا1399

 10 214 381 45 640 3941 678 10214 14833 15473  ااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااااا (1)اوعادو 

 0 6 32 4 42 174 45 964 1183 1225  اااااااااااااااااااااااااا ااگوت

 3 34 104 11 149 1220 302 3032 4554 4703  اااااااااااااااااااا بی ه سوار

 3 148 413 46 607 3419 405 6242 10066 10673  ااااااااااااااااااا شارش آباد

 5 29 86 15 130 989 163 2583 3735 3865  اااااااااااااااااااااااا خ خا 

 3 9 8 2 19 201 29 668 898 917  اااااااااااااااااااااااا سرعین

 3 5 34 5 44 332 230 1884 2446 2490  ااااااااااااااااااااااااااااا كوثر

 2 3 30 4 37 187 65 1292 1544 1581  ااااااااااااااااااااااااااا گرمی

 5 557 745 89 1391 2907 343 8032 11282 12673  اااااااااااااا مشگین شهر

 5 54 112 17 183 881 198 2641 3720 3903  اااااااااااااااااااااااااااا امین

 4 62 104 8 174 660 114 2328 3102 3276  اااااااااااااااااااااااااااااااا ایر

 ( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به اوعادو  در شهرستان شارش آباد منرور شده استا1

  ایاروستائیان و عشایرا دفتر آمار  فناوری االععات و متاسبات بیمهوندوق بیمه اجتماعی كشاور ان   -ماخذ
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 (1) حقوق بگیران و مشتركان وندوق با اشستگی -26-16

 سا  
جمع 

 براساش افر

جمع 
براساش 
 شرواده

مشتركان  حقوق بگیران
)شاغ ین كسور 

با اشستگان و ا   شردا (
 كار افتادگان

با اشستگان و 
شاغعن فوت 

 شده

وران وظیفه 
 بگیر

 27111 3450 11376 10618 31974 31985  ااااااااااااااااااااااااا 1390

 24624 3955 14958 14191 38542 38362  ااااااااااااااااااااااااا 1395

 23741 3989 15935 15162 39846 41158  ااااااااااااااااااااااااا 1396

 22061 4020 16976 16311 39759 41084  ااااااااااااااااااااااااا 1397

 20284 4507 3161 17499 40944 42290  ااااااااااااااااااااااااا 1398

 19616 4790 3402 18034 41052 42440  اااااااااااااااااااااااا 1399

 وندوق با اشستگی استان اردبیلا –ماخذ 
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 و جن  در شایان سا  آنحقوق بگیران وندوق با اشستگی برحسب سا  با اشستگی و اوع  -27-16

 جمع كل سا  و شهرستان
 ا كارافتادگان با اشستگان

  ن مرد مرد و  ن  ن مرد مرد و  ن

 29 74 103 2269 8246 10515 13483  ااااااااااااااااااااااااا 1390

 60 123 183 3171 10837 14008 17209  ااااااااااااااااااااااااا 1395

 64 129 193 3444 11525 14969 18197  ااااااااااااااااااااااااا 1396

 67 134 201 3853 12207 16060 19311  ااااااااااااااااااااااااا 1397

 75 138 213 4217 13069 17286 20660  ااااااااااااااااااااااااا 1398

 74 126 200 4423 13411 17834 21436  اااااااااااااااااااااااا 1399

 74 125 199 4330 13023 17353 20728  ااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااااا (1)اوعادو 

 000 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااا (1)ااگوت

 0 0 0 1 7 8 12  اااااااااااااااااااا بی ه سوار

 0 1 1 1 193 194 326  ااااااااااااااااااا شارش آباد

 0 0 0 91 152 243 303  اااااااااااااااااااااااا خ خا 

 0 0 0 0 4 4 5  ااااااااااااااااااااااا سرعین

 0 0 0 0 7 7 11  اااااااااااااااااااااااااااااكوثر

 0 0 0 0 5 5 14  اااااااااااااااااااااااااا گرمی

 0 0 0 0 14 14 27  اااااااااااااا مشگین شهر

 0 0 0 0 3 3 6  ااااااااااااااااااااااااااا امین

 0 0 0 0 3 3 4  ااااااااااااااااااااااااااااااا ایر
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 حقوق بگیران وندوق با اشستگی برحسب سا  با اشستگی و اوع آن و جن  در شایان سا  )داباله( -27-16

 سا  و شهرستان

 با اشستگان فوت شده شاغعن فوت شده

  ن مرد مرد و  ن  ن مرد مرد و  ن

 76 1928 2004 60 801 861  ااااااااااااااااااااااااا 1390

 83 1985 2068 78 872 950  ااااااااااااااااااااااااا 1395

 83 1986 2069 80 886 966  ااااااااااااااااااااااااا 1396

 66 1990 2056 81 913 994  ااااااااااااااااااااااااا 1397

 85 2058 2143 87 931 1018  ااااااااااااااااااااااااا 1398

 98 2269 2367 87 948 1035  اااااااااااااااااااااااا 1399

 97 2088 2185 86 905 991  ااااااااااااااااااااااااا اردبیل

 000 000 000 000 000 000  ااااااااااااااااا (1)اوعادو 

 000 000 000 000 000 000  اااااااااااااااااااااا (1)ااگوت

 0 4 4 0 0 0  اااااااااااااااااااا بی ه سوار

 0 105 105 0 26 26  ااااااااااااااااااا شارش آباد

 1 45 46 1 13 14  اااااااااااااااااااااااا خ خا 

 0 1 1 0 0 0  ااااااااااااااااااااااا سرعین

 0 4 4 0 0 0  اااااااااااااااااااااااااااااكوثر

 0 8 8 0 1 1  اااااااااااااااااااااااااا گرمی

 0 11 11 0 2 2  اااااااااااااا مشگین شهر

 0 2 2 0 1 1  ااااااااااااااااااااااااااا امین

 0 1 1 0 0 0  ااااااااااااااااااااااااااااااا ایر

 اوعادو  و ااگوت در شهرستان های شارش آباد و گرمی منرور شده استا( به ع ت عد  امكان تفكی  االععات مربوط به 1

 وندوق با اشستگی استان اردبیل –ماخذ 
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 مقدمه
 وضعيی   شامل ،فصل اين در شده ارائه آمارهای
 و نفعو  عاعوم  هایسرشعااری براسعا  سواد

 و عاععوم  سععحو  در رسععا  آمععوزش ،مسعع ن
 ایحرفعععه و فنععع  آمعععوزش هاچنععین ،ععععال 

 .باشدم  غیررسا 
 و عاعوم  بخع  دو به كشور، در رسا  آموزش
 :شودم  تقسیم عال 

 ،ابتععداي  هععایدوره شععامل عاععوم  آمععوزش
 ایحرفععه و فنعع  و عاععوم  متوسععحه ،راهناععاي 

 و آموزش وزارت با آن اجرای مسئولی  و باشدم 
 .اس  پرورش
 معدر  اخع  از پس ها،دبیرستان التحصیالنفارغ
 موفقیع  و دانشگاه پی  دوره گ راندن و ديپلم
 را ععال  تحصعیالت ها،دانشعگاه ورودی آزمون در

 كععاردان ، سععحو  شععامل كععه كننععدم  آغععاز
 و ایحرفه دكترای و ارشد كارشناس  ،كارشناس 
 .اس  تخصص 
 مراكع  و هادانشعگاه بعر ععالوه اسع ، ذكر شايان
 و تحقیقعات ،علعو  وزارت به وابسته عال  آموزش
 مسعتقل طوربعه نی  اسالم  آزاد دانشگاه ،فناوری

 در آموزشع  خعدمات ارائعه و دانشعوو پ يرش به
 .كندم  اقدا  عال  سحو 
 سععا  در فرهنعع  وزارت رسععا  سععالنامه اولععین
 هععایدوره آمععار شععامل ،شاسعع  هوععری 1297
 در. شعد منتشعر و چاپ ،عال  و متوسحه ،ابتداي 
 سعا  در كه فرهن  وزارت آماری سالنامه دومین
 و آمعععوزاندان  آمعععار گرديعععد، منتشعععر 1305

 سععا  سععه بععرای ایمقايسععه طوربععه دانشععوويان

 و( 1302عععع1303) ،(1301 -1302) تحصعععیل 
 سعا  از آمارهععا ايعن. شعد ارائه( 1303 ع1304)

 بععه و آوریجاعع  مرتعع  طوربععه بيععد، بععه 1305
 تا 1343 سا  از. اس  شده منتشر ساالنه صورت
 وزارت توسع  ،آموزاندان  به مربوط آمار ،كنون

 هععایفيالی . يابععدم  انتشععار پععرورش و آمععوزش
 سعا  در كه نی  ب رگساالن سوادآموزی به مربوط
 انقععال  پیعروزی از پعس بععود، شعده آغعاز 1334
 ادامعه سعوادآموزی نهض  سازمان توس  اسالم 
 ،1358 سا  در تأسیس بدو از سازمان اين. ياف 
 و آوریجا  منظم طوربه را خود هایفيالی  آمار
 .ناايدم  ارائه
 ععال  آمعوزش بعه مربوط اطالعات حاضر،حا  در
 فناوری و تحقیقات ،علو  وزارت توس  كشور، در
 .شودم  ارائه و تهیه ،اسالم  آزاد دانشگاه و

 تحقیقعات علو ، وزارت توس  شده تهیه اطالعات
 تحعع  عععال  آمععوزش مراكعع  تاععام  فنععاوری، و

 ها،وزارتخانه به وابسته يا و وزارتخانه ايعن پوش 
 و آمععوزش وزارت ماننععد نهادهععاي  يععا هاسععازمان
 آمعععوزش و درمعععان ،بهداشععع  وزارت ،پعععرورش
 را...  و بعدن  تربی  سازمان ،نف  وزارت ،پ ش  

 ،آنعان توسع  اعحعاي  معدر  كه گیردم  بر در
. اس  فناوری و تحقیقات ،علو  وزارت تأيید مورد

 نیعع  اسععالم  آزاد دانشععگاه بععه مربععوط اطالعععات
 آوریجاع  جداگانه، طور به  دانشگاه ايعن توس 

 .شودم  ارائه و
 آمعوزش سازمان به مربوط آمار ارائه اين، بر عالوه
 فصل اين در ،1375 سا  از كشورایحرفه و فن 
 بعا 1359 سعا  در سعازمان ايعن. اس  شده آغاز



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل ________________________________________________ آموزش-17

504 

 تيلیاععات مراكعع  ،كععارآموزی هایصععندو  ادغععا 
 گ شتععه در كعه كارآموزی هایكانون و ایحرفه
 بودند، كشور ایحرفه و فن  هایآموزش دارعهده
 پوشع  تحع  را خود هایفيالی  و آمد وجود به

 .ناود آغاز اجتااع  امور و كار وزارت
 عاعوم  سرشعااری انوعا  با نی  ايران آمار مرك 
 صعورت بعار يع  سعا  ده هر كه مس ن و نفو 
 وضع  ماننعد كلع  اطالعات گردآوری با گیرد،م 

 و باسععوادی میعع ان ،تحصععیل  هععایدوره و سععواد
 .ناايدم  ارائه را آن تغییرات

 ضروری زير ن ات توضیح ،شده ارائه آمار مورد در
 :اس 
 و دفتعری ،آموزشع  كاركنعان به مربوط ارقا  -1

 و دولع  بخع  در شعاغل كاركنان شامل ،اداری
 .اس  انتفاع  غیر مدار  به اع ام 

 بععرای هاآموزشععگاه تيععداد بععه مربععوط ارقععا  -2
 تيعداد مينای به ل وماً ،تحصیل  مختلف هایدوره

 ايععن بععرای شععده داده اختصععا  هایسععاختاان
 يعع  چنانچععه مثععا  بععرای. باشععدنا  هععادوره

 سععاعات در تحصععیل  سععا  طععو  در سععاختاان
 هعایدوره اسعتفاده معورد تنعاو  بعه روز مختلف
 سعاختاان ايعن گیعرد، قعرار راهناعاي  و ابتداي 

. شعد خواهعد منظعور آمعار در دوبعار( آموزشگاه)
 هععایكال  تيععداد بععه مربععوط آمععار هاچنععین

 روش هاعین بعه نیع  تحصعیل  مختلف هایدوره
 .شودم  محاسبه
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 مفاهیم و تياريف
هر  اي  به زبان فارس تواند كه م یفرد :باسواد
خواه  سد،يرا بخواند و بنو یامتن ساده گر،يزبان د

 .نداشته باشد ايداشته باشد   مدر  رسا
 :ساكن و جايی  ، نقاط روستاي نقاط شهری 

ع 3 فصل» و مفاهیم تياريف شود به رجوع
 .«جايی 
 تحصعیل بعه ، اشعتغا منظور از تحصیل :تحصیل
يععا  ايععران رسععا  آموزشعع  هایبرنامععه طبعع 

در  ، آمعوزش. بنا بعر ايعناس  خارج  كشورهای
 زبان )مانند آموزشرسا   غیر آموزش  هایهدور

 نعع د ميلععميععا  خصوصعع  هععای در آموزشععگاه
 .اس  نیامده حسا  به ( تحصیلخصوص 

 در كه مدرسه در شاغل افراد :آموزش  كاركنان 
  آموزش  بخش یفیك و  يريمد ميلم، گروه سه
 شامل ميلم گروه مشاغل. كنند م  یفيال

 مشاغل. اس  استادكار و هنرآموز ر،یدب آموزگار،
 مياون ، پرورش مياون ر،يمد شامل  يريمد گروه
 و  عاوم امور مياون ،ي اجرا مياون ،یفناور
  بخش یفیك گروه مشاغل. اس   آموزش مياون
 مراق  ، پرورش  تیترب امور  مرب مشاور، شامل

 آموزش، سرپرس  بخ ، سرپرس  سالم ،
 یسوادآموز مسئو  ،یروزشبانه سرپرس 
  يسا یمتصد و  بخشتوان مسئو  موتا ،

 .باشد م انهيرا
اس  كه منور به   دوره آموزش :تحصیل  مقح 

 .شود م  لیتحص نامهیگواه اياخ  دانشنامه 
فردی اس  كه برابر مقررات در ي    :آموزدان 

های تحصیل  آموزش و پرورش به از دوره
 تحصیل اشتغا  دارد.

و  از اطفا  دسته آن مخصو  :استثناي  آموزش
و يا  ذهن  ماندگ  عق  دارای كه اس  نوجوانان 
و يا  بوده در يادگیری و اختال  ، ميلولی جسا 

، ، ابتداي دوره آمادگ  ناسازگار باشند و شامل
 و آموزش دو  دوره متوسحه او ، دوره متوسحه

 باشد.م  ایو حرفه فن 
آموز دان  كه اس  تحصیل دوره  :دوره ابتداي 

 ط  از پس و شده وارد آن به سالگ  6 سن از
 دوره پايان گواهینامه ميین تحصیل  هایپايه

 .كندم  درياف  ابتداي 
 آموزدان  كه  لیتحص دوره :متوسحه او  دوره
 و شدهرشيپ  آن در ي ابتدا دوره  اتاا  از پس
 نامهیگواه  لیتحص هيپا سه كردنیسپر از پس
 .كند م اف يدر دوره انيپا

تحصیل  اس  كه دوره  :متوسحه دو  دوره
آموز پس از اتاا  دوره او  متوسحه در آن دان 

های پ يرش شده و سپس به ي   از شاخه
شود و ای يا كاردان  هداي  م حرفهنظری، فن 

با گ راندن واحدهای درس  تيیین شده موف  به 
 گردد.اخ  گواهینامه ديپلم متوسحه م 

آموزی اس  كه شراي  دان  :ب رگسا  آموزدان 
تحصیل در مدار  راهنااي  تحصیل  و متوسحه 
روزانه را نداشته و برای ادامه تحصیل در مدار  

 شود.ويژه ب رگساالن پ يرش م 
 لحاظ از دوره اين :آموزش ب رگسا  دوره عاوم 

 و بوده راهنااي  دوره مشابه تحصیل  مقررات
 يا سن لحاظ به كه كسان  برای را تحصیل ام ان
 تحصیل روزانه دوره در توانندنا  شراي  ساير
 .ناايند

 لحاظ از دوره اين :ب رگسا  آموزش دوره ت ایل 
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 و بوده متوسحه دوره مشابه تحصیل  مقررات
 كه كندم  فراهم كسان  برای را تحصیل ام ان
 دوره در توانندنا  شراي  ساير يا سن لحاظ به

 .ناايند تحصیل روزانه
 فرد آموزش برای اس  ایدورهسوادآموزی:  دوره
 ام ان كه تاا  سا  ده از بی  سن با سوادب 

. ندارد را كشور رسا  آموزش نظا  در تحصیل
 نظا  در ابتداي  سو  پايه مياد  دوره اين

 .اس  رسا  آموزش
 انيپا مياد  یادوره: یانتقا  سوادآموز دوره
 یدارا افراد لیتحص ادامه فرص  كه ي ابتدا دوره
 را آن مياد  اي و یسوادآموز دوره حداقل مدر 
 .سازد م فراهم
ای اس  كه فرص  استارار و دوره :تح یم دوره

ها و كاربرد آن را برای كسان  پايداری آموخته
اند سازد كه دوره سوادآموزی را گ راندهفراهم م 

 و تاايل به ادامه تحصیل ندارند.
فردی  :سوادآموزی نهض  پوش  تح  سوادآموز
سواد با سن باالی ده سا  كه سواد يا كماس  ب 

ام ان تحصیل در نظا  آموزش رسا  كشور را 
نا  ندارد و در كال  نهض  سوادآموزی ثب 

 ناايد. م 
در  كه سوادآموزی به: شدهسوادآموز قبو 

 قبول  نارات كس  به موف  دوره پايان امتحانات
 گفته در امتحان شده ، سوادآموز قبو اس هشد
 شود.م 

ای اس  كه برابر ضواب  شدهفرد پ يرفته :دانشوو
های رسا  ميین برای تحصیل در ي   از دوره

آموزش عال  ثب  نا  كند و به تحصیل اشتغا  
 ورزد.

 ارائه برای كه اس  ایموسسه: عال  مرك  آموزش
 دارندگان بین از پژوهش  و عال  آموزش خدمات
 باالتر يا دانشگاه پی  متوسحه، ديپلم مدر 
 خود التحصیالنفارغ به و پ يردم  دانشوو
 .دهدم  باالتر يا كاردان  مدر 

 با كه عال  آموزش موسسه ترينعال : دانشگاه 
 ايواد عال  آموزش گسترش شورای رسا  مووز

 .باشد شده تش یل دانش ده سه از حداقل و
 :عال  آموزش موسسه وق  تاا  آموزشگر

آموزشگر موسسه آموزش عال  كه برابر ضواب  
ميین استخدا  و تاا  ساعات موظف اداری خود 

 كند.را در موسسه محل خدم ، انوا  وظیفه م 
 :عال  آموزش موسسه وق  پاره آموزشگر

آموزشگر موسسه آموزش عال  كه در ي  دوره 
زمان  ميین به ارائه خدمات آموزش  نظری و يا 

 پردازد.عال  م 
فردی كه برابر ضواب   :عال  آموزش شده نا ثب 

شده و در ي   از موسسات آموزش ميین پ يرفته
 عال  ثب  نا  كرده اس .

فردی كه ي   از  :عال  آموزش آموختهدان 
تحصیل  آموزش عال  را با موفقی  به های دوره

پايان رسانده اس  و برابر ضواب  ميین مدر  
 كند.تحصیل  درياف  م 
 پانسیون دانشووي :

نوع  واحد اقامت  اس  كه با ضواب  و مووزهای 
خاص  تأسیس شده و مهاانان آن عادتًا 
دانشوويان هستند. مياوالً تسهیالت پی  بین  

ن در مقايسه با پانسیون شده در اين نوع پانسیو
مسافری مشابه آن، متفاوت بوده و منحب  با نیاز 

 خا  دانشوويان اس .
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 فن  آموزش ( سازمان)كارآموزان ديدگانآموزش
فرا  برای هستند كه افرادی :كشور ایو حرفه
يا ارتقای  ، بازآموزیخعا  ایحرفه گرفتن
 اين در مراك  آموزش  ميین  مدت ، برایمهارت

 بینند.م  سازمان آموزش

و  فنع  آمعوزش در سعازمان ثاب  مرك  آموزش 
 از حعداقل دولت ، متش ل محل  كشور: ایحرفه
قانوناند  هويت  دارای هاس  ك آموزش  كارگاه 5
معورد تصعوي  سعازمان  باشعد و سعاختار آن م 

ري ی و برنامععه و بودجععه كشععور )مياونعع  برنامععه
 .اس  نظارت راهبردی ساب ( قرار گرفته

 
 

 اطالعات دهيگ 

مس ن  و نفو  عاوم  سرشااری نتايج اسا  بر
و نعر   نفر 947797 باسوادان تيداد ،1395 سا 

ايعن نعر  در  .اسع  درصعد بعوده 1/83باسوادی 
بوده  1/74و در نقاط روستاي   3/87نقاط شهری 

درصعد و در  8/88اس . نر  باسوادی در معردان 
 درصد بوده اس . 1/77زنان 

، از بععین خانوارهععای سرشععااری 1395در سععا  
 3درصد دارای  25درصد بدون باسواد،  32شده، 

باسعواد و بیشعتر،  4درصعد دارای  23نفر باسواد، 
نفر باسواد بوده اند، هاچنعین  1درصد دارای  11
نفر  1درصد دارای  22درصد بدون ب  سواد،  65

 1نفعر بع  سعواد،  2درصعد دارای  12ب  سعواد، 
خعانوار  837نفر ب  سواد، و تيداد  3ارای درصد د
 نفر و بیشتر ب  سواد بوده اند.  4دارای 

، بععه گعع ارش 1399-1400 تحصععیل  سععا  در

 دانعع  كععل تيععداد پععرورش، و سععازمان آمععوزش
 253103 ب رگسا  و های روزانه دوره در آموزان
دانع  آمعوز پعی   17130اسع ، كعه  بوده نفر

 56002تعداي ، دان  آموز اب 128963دبستان ، 
دانع   45209دان  آموز دوره او  متوسعحه، و 

 بعوده تحصیل به مشغو  آموز دوره دو  متوسحه،
 .اند

 آمععوزش در نفععر 1577 سععا ، ايععن در هاچنععین
دانع   97. اند تحصیل بوده به مشغو  استثناي 

دان  آمعوز  4125آموز دوره عاوم  ب رگسا  و 
نیع  در ايعن سعا   دوره دو  متوسحه ب رگساالن
 مشغو  به تحصیل بوده اند.

، آموزشععگران 1399-1400در سععا  تحصععیل  
 نفر بوده اند.  767دانشگاه  تاا  وق  

ثب  نعا   9849، 1399-1400  لیدر سا  تحص
شدة جديعد در موسسعات آمعوزش ععال  وجعود 

 داشته اس .
دانشوو  33039، 1399-1400 تحصیل  سا  در

نفر  4018بوده اند، كه  در استان در حا  تحصیل
نفعععر در مقحععع   22598در مقحععع  كعععاردان ، 

نفععر در مقحعع  كارشناسعع   3757كارشناسعع ، 
نفر در مقح  دكتعرای حرفعه ای، و  1811ارشد، 
نفر در مقح  دكترای تخصصع  مشعغو  بعه 855

 تحصیل بوده اند.

 پیاان  در و رسا  مربیان تيداد ،1399 سا  در
 بعوده نفعر 97 ای حرفعه و فن  آموزش كل اداره
بعه  زنعان و معردان ويعژه ثابع  مراك  تيداد. اس 

مركعع  دو  13اسعع  و  مركعع  بععوده 4و  7ترتیعع  
 . منظععععوره نیعععع  وجععععود داشععععته اسعععع 
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 تيداد باسوادان بر حس  جنس در نقاط شهری و روستاي   -1-17
 زن مرد مرد و زن شر 

    (1)كل استان 

 121899 260516 382415  .................................... 1365آبان 

 242018 369770 611788  .................................... 1370مهر 

 323264 412451 735715  ................................... 1375آبان 

 407577 483652 891229  ................................... 1385آبان 

 416144 494336 910480  ................................... 1390آبان 

 430391 517406 947797  ................................. 1395آبان 

    نقاط شهری

 71798 122864 194662  .................................... 1365آبان 

 123248 172706 295954  .................................... 1370مهر 

 177743 221091 398834  ................................... 1375آبان 

 256298 297507 553805  ................................... 1385آبان 

 285758 329933 615691  ................................... 1390آبان 

 314876 363801 678677  ................................. 1395آبان 

    نقاط روستاي 

 50101 137652 187753  .................................... 1365آبان 

 118770 197064 315834  .................................... 1370مهر 

 145521 191360 336881  ................................... 1375آبان 

 151279 186145 337424  ................................... 1385آبان 

 130386 164403 294789  ................................... 1390آبان 

 115515 153605 269120  ................................. 1395آبان 

اختالف ارقا  كل استان با سرجا  نقاط شهری و روستاي ، به عل  منظور شدن جايی  باسواد غیر ساكن در جايی  كل  (1
 استان اس .

 (. .ر. )ايران آمار مرك  -مأخ 
   دفتر جايی ، نیروی كار و سرشااری.. مرك  آمار ايران  -
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 درصد(-سن                  )ه ار نفرساله و بیشتر، تيداد باسوادان، و نر  باسوادی برحس  جنس و  6جايی   -2-17

 (. .ر. )ايران آمار مرك  -مأخ 
  .یسرشاار و كار یروین  ،یجاي دفتر. ايران آمار مرك  -

 1395آبان  1390آبان  1385آبان  جنس و گروه سن 
 نر  باسوادی باسوادان جايی  نر  باسوادی باسوادان جايی  نر  باسوادی باسوادان جايی 

 1/83 947797 1141042 8/80 910480 1127310 80 893267 1116025 مرد و زن
 8/96 77831 80378 6/94 68568 72483 5/95 73727 77194  ............... ساله 9-6
 4/99 89900 90481 9/98 95337 96396 7/98 130990 132665  ......... ساله 14-10
 7/98 86667 87791 3/98 119908 122029 7/97 162665 166444  ......... ساله 19-15
 98 106563 108718 1/97 140560 144772 5/96 143454 148693  ......... ساله 24-20
 9/96 127440 131503 5/95 130735 136896 2/93 114267 122649  ......... ساله 29-25
 5/95 122547 128312 9/91 104840 114031 2/85 80864 94899  ......... ساله 34-30
 9/91 102370 111435 84 78112 92979 7/76 65160 84949  ......... ساله 39-35
 84 75552 89892 9/75 63136 83202 61 44002 72171  ......... ساله 44-40
 75 60543 80684 7/65 42015 63922 61 29336 48115  ......... ساله 49-45
 5/63 39111 61565 7/51 28151 54415 4/37 14885 39850  ......... ساله 54-50
 1/50 25653 51236 1/41 16403 39938 4/37 13025 34869  ......... ساله 59-55
 7/39 14902 37527 8/31 9554 30064 4/37 9303 24906  ......... ساله 64-60
 23 18718 81520 2/17 13114 76104 9/16 11589 68621  . ساله و بیشتر 65

 0 0 0 0 47 79 0 0 0  ............... نامشخص
 8/88 517406 582845 8/86 494336 569223 6/86 484794 559813 مرد

 7/96 40437 41796 5/94 35199 37242 6/95 37811 39553  ............... ساله 9-6
 3/99 46226 46553 9/98 48390 48942 9/98 67276 68040  ......... ساله 14-10
 7/98 44382 44954 4/98 61181 62200 2/98 82773 84294  ......... ساله 19-15
 1/98 55629 56695 7/97 72423 74112 5/97 69446 71212  ......... ساله 24-20
 4/97 67061 68838 6/96 66776 69119 1/96 58681 61068  ......... ساله 29-25
 7/96 63073 65259 8/94 54271 57266 4/92 44109 47721  ......... ساله 34-30
 9/94 53613 56476 5/90 42646 47118 6/88 39071 44109  ......... ساله 39-35
 4/91 41822 45776 1/87 37797 43376 3/79 28571 36025  ......... ساله 44-40
 8/86 36665 42259 1/82 26292 32017 3/79 19048 24017  ......... ساله 49-45
 8/80 24987 30920 3/71 19020 26688 4/59 11232 18902  ......... ساله 54-50
 7/69 17531 25159 5/64 11782 18270 4/59 9828 16540  ......... ساله 59-55
 8/62 10856 17283 8/52 7460 14134 4/59 7020 11814  ......... ساله 64-60
 37 15124 40877 6/28 11066 38686 2/27 9929 36519  . ساله و بیشتر 65

 0 0 0 0 33 53 0 0 0  ............... نامشخص
 1/77 430391 558197 6/74 416144 558087 4/73 408473 556212 زن

 9/96 37394 38582 7/94 33369 35241 4/95 35916 37641  ............... ساله 9-6
 4/99 43674 43928 9/98 46947 47454 6/98 63714 64625  ......... ساله 14-10
 7/98 42285 42837 2/98 58727 59829 3/97 79892 82150  ......... ساله 19-15
 9/97 50934 52023 4/96 68137 70660 5/95 74008 77481  ......... ساله 24-20
 4/96 60379 62665 4/94 63959 67777 3/90 55586 61581  ......... ساله 29-25
 3/94 59474 63053 1/89 50569 56765 9/77 36755 47178  ......... ساله 34-30
 7/88 48757 54959 3/77 35466 45861 9/63 26089 40840  ......... ساله 39-35
 5/76 33730 44116 6/63 25339 39826 7/42 15431 36146  ......... ساله 44-40
 1/62 23878 38425 3/49 15723 31905 7/42 10288 24098  ......... ساله 49-45
 1/46 14124 30645 9/32 9131 27727 4/17 3653 20948  ......... ساله 54-50
 1/31 8122 26077 3/21 4621 21668 4/17 3197 18329  ......... ساله 59-55
 20 4046 20244 1/13 2094 15930 4/17 2283 13092  ......... ساله 64-60
 8/8 3594 40643 5/5 2048 37418 2/5 1660 32102  . ساله و بیشتر 65

 0 0 0 0 14 26 0 0 0  ............... نامشخص
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ساله و بیشتر، تيداد باسوادان و نر  باسوادی در نقاط شهری و روستاي  برحس  جنس و  6جايی   -3-17
 درصد(-)ه ار نفر                          1395: آبان شهرستان

 

 

 شهرستان
 كل

  یباسوادنر   باسوادان ساله و بیشتر 6جايی  
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 1/77 8/88 1/83 430391 517406 947797 558197 582845 1141042  ........... كل استان     
 5/82 8/91 2/87 220517 255056 475573 267341 277790 545131  .......................... اردبیل

 6/65 2/82 5/74 8714 12538 21252 13286 15259 28545  ...................... اصالندوز
 64/1 82/5 72/5 5743 7695 13438 8958 9323 18281  ........................... انگوت

 3/72 8/85 2/79 16198 20288 36486 22405 23636 46041  ......................بیله سوار
 2/73 2/87 5/80 46913 58194 105107 62669 65845 128514  .................... پار  آباد
 8/74 9/86 9/80 29273 34632 63905 39156 39843 78999  ......................... خلخا 
 71 7/85 7/78 5457 7319 12776 7689 8539 16228  ......................... سرعین
 4/70 3/83 77 6937 8566 15503 9856 10279 20135  .............................. كوثر
 71/2 86/5 78/9 18096 22193 40289 25400 25660 51060  ............................ گرم 

 9/70 7/84 9/77 46707 58472 105179 65891 69049 134940  ............... مشگین شهر
 7/73 87 5/80 19413 24152 43565 26351 27746 54097  ............................. ناین
 9/69 1/84 2/77 6423 8301 14724 9195 9876 19071  ................................. نیر

 شهرستان
 نقاط شهری

  یباسوادنر   باسوادان ساله و بیشتر 6جايی  
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 3/82 1/92 3/87 314876 363801 678677 382496 395170 777666  ............. كل استان    
 84 8/92 5/88 198057 225487 423544 235692 242960 478652  .......................... اردبیل

 77 6/89 5/83 2057 2520 4577 2670 2814 5484  ...................... اصالندوز
 85/0 92/8 89/6 988 1072 2060 1162 1143 2305  ........................... انگوت

 80 8/91 86 8208 9674 17882 10259 10539 20798  ..................... بیله سوار
 77 7/89 5/83 32932 40179 73111 42793 44789 87582  .................... پار  آباد
 1/83 9/91 5/87 17970 19850 37820 21615 21606 43221  ......................... خلخا 
 5/81 6/91 8/86 1887 2366 4253 2316 2583 4899  ........................ سرعین
 5/86 6/93 1/90 2805 3029 5834 3243 3235 6478  ..............................كوثر
 80/0 92/2 86/2 10117 12171 22288 12645 13194 25839  ........................... گرم 

 7/78 4/90 7/84 28120 33845 61965 35719 37440 73159  ............... مشگین شهر
 3/81 2/91 3/86 9243 10697 19940 11375 11728 23103  ............................ ناین
 9/82 7/92 9/87 2492 2911 5403 3007 3139 6146  ................................ نیر
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ساله و بیشتر، تيداد باسوادان و نر  باسوادی در نقاط شهری و روستاي  برحس  جنس و  6جايی   -3-17
 درصد(-)ه ار نفر         (دنباله) 1395شهرستان: آبان 

 شهرستان

 نقاط روستاي 

 نر  باسوادی باسوادان ساله و بیشتر 6جايی  

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 8/65 9/81 1/74 115485 153560 269045 175642 187605 363247  ............ كل استان    

 71 9/84 3/78 22460 29567 52027 31649 34828 66477  .......................... اردبیل

 7/62 5/80 3/72 6657 10018 16675 10616 12445 23061  ...................... اصالندوز

 61/0 81/0 71/2 4755 6623 11378 7796 8180 15976  ........................... انگوت

 9/65 1/81 8/73 7960 10572 18532 12087 13030 25117  ..................... بیله سوار

 3/70 6/85 2/78 13981 18014 31995 19876 21055 40931  .................... پار  آباد

 4/64 1/81 9/72 11303 14782 26085 17541 18237 35778  ......................... خلخا 

 4/66 2/83 2/75 3570 4953 8523 5373 5956 11329  ........................ سرعین

 5/62 6/78 8/70 4132 5537 9669 6613 7044 13657  ..............................كوثر

 62/6 80/4 71/4 7979 10022 18001 12755 12466 25221  ........................... گرم 

 6/61 9/77 9/69 18587 24627 43214 30172 31609 61781  ............... مشگین شهر

 9/67 84 2/76 10170 13455 23625 14976 16018 30994  ............................ ناین

 5/63 80 1/72 3931 5390 9321 6188 6737 12925  ................................ نیر

   مرك  آمار ايران . دفتر جايی ، نیروی كار و سرشااری. -مأخ 
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  :افراد با سواد و ب  سواد تيداد ،افراد تيداد و خانوارسرپرس   جنسمياول  استان برحس   خانوارهای -4-17
 1395 آبان

جنس سرپرس  خانوار 
 و تيداد افراد در خانوار

 جا 
 باسواد

 بیشتر نفر و 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 ندارد
 85728 93688 120788 41630 34861 376867  ................ مرد و زن  

 0 0 0 8954 16248 25264  ............................ نفر 1

 0 0 38365 17414 16192 71989  ............................ نفر 2

 0 37722 57388 12393 1784 109323  ............................ نفر 3

 44194 44657 22025 2393 514 113825  ............................ نفر 4

 28738 9827 2585 375 101 41640  ............................ نفر 5

 9113 1285 373 83 16 10870  ............................ نفر 6

 2536 163 42 13 4 2758  ............................ نفر 7

 786 31 6 2 2 827  ............................ نفر 8

 249 3 3 3 0 258  ............................ نفر 9

 112 0 1 0 0 113 ............. نفر و بیشتر 10

 83533 89075 112546 30732 20012 336039  ............................. مرد

 0 0 0 5194 2708 7937  ............................ نفر 1

 0 0 34521 11040 15078 60655  ............................ نفر 2

 0 35005 53561 11741 1634 101975  ............................ نفر 3

 43355 43032 21544 2313 477 110763  ............................ نفر 4

 27858 9592 2510 350 94 40418  ............................ نفر 5

 8795 1255 360 77 15 10502  ............................ نفر 6

 2438 159 41 12 4 2654  ............................ نفر 7

 750 29 5 2 2 788  ............................ نفر 8

 238 3 3 3 0 247  ............................ نفر 9

 99 0 1 0 0 100 ............. نفر و بیشتر 10

 2195 4613 8242 10898 14849 40828  .............................. زن

 0 0 0 3760 13540 17327  ............................ نفر 1

 0 0 3844 6374 1114 11334  ............................ نفر 2

 0 2717 3827 652 150 7348  ............................ نفر 3

 839 1625 481 80 37 3062  ............................ نفر 4

 880 235 75 25 7 1222  ............................ نفر 5

 318 30 13 6 1 368  ............................ نفر 6

 98 4 1 1 0 104  ............................ نفر 7

 36 2 1 0 0 39  ............................ نفر 8

 11 0 0 0 0 11  ............................ نفر 9

 13 0 0 0 0 13 ............. نفر و بیشتر 10
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  :افراد با سواد و ب  سوادتيداد فراد ، خانوارهای مياول  استان برحس  جنس سرپرس  خانوار و تيداد ا -4-17
 (دنباله)  1395آبان 

جنس سرپرس  خانوار و 
 تيداد افراد در خانوار

 ب  سواد
 نفر و بیشتر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 ندارد اظهار نشده

 172 837 4104 46552 82714 242488  ..................... مرد و زن 

 62 0 0 0 16248 8954  ............................... نفر 1

 18 0 0 16104 16562 39305  ............................... نفر 2

 36 0 1285 11218 16616 80168  ............................... نفر 3

 42 252 1077 9740 17503 85211  ............................... نفر 4

 14 243 836 5718 10763 24066  ............................... نفر 5

 0 174 550 2535 3693 3918  ............................... نفر 6

 0 89 196 861 940 672  ............................... نفر 7

 0 46 96 253 286 146  ............................... نفر 8

 0 26 46 80 71 35  ............................... نفر 9

 0 7 18 43 32 13  .............نفر و بیشتر 10

 141 766 3844 44550 57210 229528  ................................ مرد

 35 0 0 0 2708 5194  ............................... نفر 1

 16 0 0 15049 10764 34826  ............................... نفر 2

 34 0 1157 10754 13128 76902  ............................... نفر 3

 42 222 1019 9477 15859 84144  ............................... نفر 4

 14 219 794 5588 10026 23777  ............................... نفر 5

 0 166 532 2473 3485 3846  ............................... نفر 6

 0 86 190 840 884 654  ............................... نفر 7

 0 43 89 248 266 142  ............................... نفر 8

 0 25 45 79 65 33  ............................... نفر 9

 0 5 18 42 25 10  .............نفر و بیشتر 10

 31 71 260 2002 25504 12960  ................................. زن

 27 0 0 0 13540 3760  ............................... نفر 1

 2 0 0 1055 5798 4479  ............................... نفر 2

 2 0 128 464 3488 3266  ............................... نفر 3

 0 30 58 263 1644 1067  ............................... نفر 4

 0 24 42 130 737 289  ............................... نفر 5

 0 8 18 62 208 72  ............................... نفر 6

 0 3 6 21 56 18  ............................... نفر 7

 0 3 7 5 20 4  ............................... نفر 8

 0 1 1 1 6 2  ............................... نفر 9

 0 2 0 1 7 3  .............نفر و بیشتر 10

 دفتر جايی ، نیروی كار و سرشااری. -مرك  آمار ايران -مأخ 
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 دوره های تحصیل  دان  آموزان و كاركنان آموزش  -5-17

 سا  و دوره تحصیل 

 (2) كاركنان آموزش  (1) دان  آموزان

مديري  و  ميلّم دختر پسر جا 
 كیفی  بخش 

81-1380 ..........................................  362420 192858 169562 12195 5783 

86-1385 ..........................................  275517 140823 134694 11969 5430 

91-1390 ..........................................  198279 101575 96704 10954 4985 

96-1395 ..........................................  227967 119356 108611 11380 7041 

97-1396 ..........................................  233031 122213 110818 12161 6286 

98-1397 ..........................................  243475 128073 115402 11667 5260 

99-1398 ..........................................  248459 130800 117659 11443 5077 

1400-1399 ..................................  253103 133173 119930 11496 4907 

 86 214 559 1018 1577  ............................... آموزش استثناي 

 0  0  8236 8894 17130  ...................................... پی  دبستان
 1878 5252 62098 66865 128963  ................................................. ابتداي 

 1321 2979 26622 29380 56002  ............................. دوره او  متوسحه

 1622 3051 20835 24374 45209  ............................. دوره دو  متوسحه

 0  0  75 22 97  .......... ب رگسا )دوره او  متوسحه(
 0  0  1505 2620 4125  ..... ب رگساالن )دوره دو  متوسحه(

 .شودم  شامل نی  را غیردولت  و دولت  هایآموزشگاه آموزاندان ( 1

  اس  بخش  كیفی  گروه و مديري  ميلم،گروه گروه شامل آموزش  كاركنان مشاغل بندیطبقه طر  اسا  بر 1394 سا  از( 2
 .باشدیم  و فق  شامل كادر دولت

  اردبیل. اداره كل آموزش و پرورش استان -مأخ 
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 اداره كل آموزش و پرورش دان  آموزان و كاركنان آموزش   -6-17

و  سا  تحصیل 
 شهرستان

  كاركنان آموزش  دان  آموزان

مديري  و كیفی   مميلّ دختر پسر جا 
 بخش 

81-1380 ...................  362420 192858 169562 12195 7368 

86-1385 ...................  1214943 617605 597338 50219 17372 

91-1390 ...................  197687 101292 96395 10946 7026 

96-1395 ...................  227967 119356 108611 11380 7041 

97-1396 ...................  233031 122213 110818 12161 6286 

98-1397 ...................  243475 128073 115402 11667 5260 

99-1398 ...................  248459 130800 117659 11432 5077 

1400-1399 ............  253103 133173 119930 11496 4907 

 2178 4373 59007 65055 124062  ........................... اردبیل

 102 323 2831 3321 6152  ....................... اصالندوز

 101 278 1895 2137 4032  ............................ انگوت

 211 568 4673 5228 9901  ...................... بیله سوار

 594 1298 15586 17641 33227  ..................... پار  آباد

 351 845 6993 7666 14659  .......................... خلخا 

 69 228 1594 1727 3321  ......................... سرعین

 79 227 1771 1902 3673  ...............................كوثر

 36 195 4623 5181 9804  ............................ گرم 

 845 2223 13868 15652 29520  ................ مشگین شهر

 221 629 5493 5928 11421  ............................. ناین

 120 309 1596 1735 3331  ................................. نیر

  .اردبیلاداره كل آموزش و پرورش استان  -مأخ 
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 دان  آموزان آموزش استثناي  بر حس  دوره های تحصیل  -7-17

 سا  و دوره تحصیل 

 دان  آموزان

 دختر پسر جا 

81-1380 ...........................................  1037 637 400 

86-1385 ...........................................  1143 727 416 

91-1390 ...........................................  1357 845 512 

96-1395 ...........................................  1332 855 477 

97-1396 ...........................................  1394 908 486 

98-1397 ...........................................  1519 972 547 

99-1398 ...........................................  1566 1003 563 

1400-1399 ...................................  1577 1018 559 

 45 88 133  .................................... پی  دبستان  

 361 658 1019  .................................................. ابتداي 

 0 0 0  .............................. دوره او  متوسحه

 83 175 258  ...دوره او  متوسحه پی  حرفه ای

 0 10 10  .............................. دوره دو  متوسحه

 70 87 157  ........... دوره دو   متوسحه حرفه ای

  .استان اردبیل اداره كل آموزش و پرورش -مأخ 
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 ، كاركنان و ام انات آموزش  دوره آموزش استثناي دان  آموزان -8-17
 

 شهرستان سا  تحصیل  و

  كاركنان آموزش  دان  آموزان
 كال  آموزشگاه

مديري  و  مميلّ دختر پسر جا 
 كیفی  بخش 

81-1380 ...................................  1037 637 400 206 13 19 116 

86-1385 ...................................  1143 727 416 133 60 44 143 

91-1390 ...................................  1357 845 512 278 267 46 188 

96-1395 ...................................  1332 855 477 198 112 56 191 

97-1396 ...................................  1394 908 486 215 95 57 193 

98-1397 ...................................  1519 972 547 224 104 65 216 

99-1398 ...................................  1566 1003 563 214 99 63 211 

1400-1399 ...........................  1577 1018 559 214 86 52 223 

 94 12 56 105 285 524 809  ........................................... اردبیل

 11 5 2 13 22 40 62  ....................................... اصالندوز

 6 1 0 1 14 31 45  ............................................ انگوت

 10 4 1 5 20 31 51  ...................................... بیله سوار

 30 7 13 29 83 137 220  ..................................... پار  آباد

 14 6 1 16 31 34 65  .......................................... خلخا 

 3 1 0 1 4 15 19  ......................................... سرعین

 2 1 0 3 3 6 9  ...............................................كوثر

 21 5 0 1 45 86 131  ............................................ گرم 

 23 7 12 31 37 83 120  ................................ مشگین شهر

 7 2 1 7 13 23 36  ............................................. ناین

 2 1 0 2 2 8 10  ................................................. نیر

  .مديري  آموزش و پرورش استثناي  استان اردبیل -مأخ 
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 دان  آموزان و ام انات آموزش  دوره پی  دبستان  -9-17

 سا  تحصیل  و شهرستان

 دان  آموز
 كال  آموزشگاه

 دختر پسر جا 

81-1380 ....................................  7187 3624 3563 349 404 

86-1385 ....................................  12786 6416 6370 514 660 

91-1390 ....................................  85780 43517 42263 1315 4443 

96-1395 ....................................  15009 7781 7228 766 1122 

97-1396 ....................................  17204 9065 8139 733 1178 

98-1397 ....................................  18564 9629 8935 682 1295 

99-1398 ....................................  18596 9767 8829 720 1245 

1400-1399 ............................  17130 8894 8236 753 1421 

 269 140 3228 3492 6720  ............................................ اردبیل

 114 30 268 287 555  ........................................ اصالندوز

 132 79 229 294 523  ............................................. انگوت

 122 59 524 559 1083  ....................................... بیله سوار

 127 66 1334 1523 2857  ...................................... پار  آباد

 95 53 526 534 1060  ........................................... خلخا 

 24 16 109 121 230  .......................................... سرعین

 50 1 171 151 322  ................................................كوثر

 107 94 355 339 694  ............................................. گرم 

 252 132 957 1055 2012  ................................. شهر مشگین

 64 51 398 407 805  .............................................. ناین

 65 32 137 132 269  .................................................. نیر

  .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 
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 ، كاركنان و ام انات آموزش  دوره ابتداي دان  آموزان -10-17
 

سا  تحصیل  و 
 شهرستان

 كاركنان آموزش  دان  آموزان

 كال  آموزشگاه
 مميلّ دختر پسر جا 

مديري  و 
كیفی  
 بخش 

81-1380 ...........  162474 85222 77252 6101 2324 1738 7017 

86-1385 ...........  97506 49443 48063 4992 1080 1508 5141 

91-1390 ...........  85780 43517 42263 6225 3978 1323 4801 

96-1395 ...........  118577 61383 57194 5203 2307 1464 5686 

97-1396 ...........  120983 62806 58177 5710 1967 1472 5814 

98-1397 ...........  123988 64488 59500 5433 1884 1480 5836 

99-1398 ...........  126321 65557 60764 5287 1777 1494 5923 

1400-1399 .....  128963 66865 62098 5252 1878 1497 5901 
 2385 346 886 1860 30098 32480 62578  ................... اردبیل

 179 67 40 184 1596 1700 3296  ............... اصالندوز

 154 101 19 178 955 1037 1992  .................... انگوت

 290 109 76 290 2399 2622 5021  .............. بیله سوار

 718 121 255 588 8145 8802 16947  ............. پار  آباد

 403 120 110 352 3396 3677 7073  .................. خلخا 

 98 28 26 109 877 916 1793  ................. سرعین

 124 71 21 127 925 946 1871  .......................كوثر

 301 125 5 85 2358 2567 4925  .................... گرم 

 791 242 329 1017 7496 8159 15655  ........ مشگین شهر

 318 83 84 301 3067 3096 6163  ..................... ناین

 140 84 27 161 786 863 1649  ......................... نیر
  اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل. -مأخ 
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 متوسحهاو  ، كاركنان و ام انات آموزش  دوره دان  آموزان -11-17

سا  تحصیل  و 
 شهرستان

 كاركنان آموزش  آموزاندان  
 كال  آموزشگاه

مديري  و  مميلّ دختر پسر جا 
 كیفی  بخش 

81-1380 ...............  100294 55511 44783 3262 2407 572 3639 

86-1385 ...............  80188 42188 38000 3261 1511 825 3457 

91-1390 ...............  51848 26748 25100 4862 3448 563 2448 

96-1395 ...............  50857 26620 24237 3189 1648 554 2451 

97-1396 ...............  51245 26799 24446 3481 1418 561 2482 

98-1397 ...............  52381 27340 25041 3114 1618 576 2512 

1398-99 ...............  53676 28056 25620 2843 1579 585 2524 

1400-1399 ......... 56002 29380 26622 2979 1321 575 2514 
 1056 184 581 1095 13273 14449 27722  ....................... اردبیل

 65 19 30 73 573 720 1293  ................... اصالندوز

 51 16 44 51 421 453 874  ........................ انگوت

 96 26 60 138 977 1099 2076  .................. بیله سوار

 303 70 142 354 3336 3721 7057  ................. پار  آباد

 175 47 93 230 1599 1765 3364  ...................... خلخا 

 44 12 24 56 354 378 732  ..................... سرعین

 49 17 28 59 413 445 858  ...........................كوثر

 112 31 16 53 1011 1077 2088  ........................ گرم 

 375 102 201 625 3061 3433 6494  ............ مشگین شهر

 132 34 47 164 1210 1416 2626  ......................... ناین

 56 17 55 81 394 424 818  ............................. نیر
 

  .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 
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 متوسحه دو دان  آموزان، كاركنان و ام انات آموزش  دوره  -12-17

 سا  تحصیل  و
 شهرستان

 كاركنان آموزش ، دان  آموزان
 كال  آموزشگاه

مديري  و  مميلّ دختر پسر جا 
 كیفی  بخش 

81-1380 ...............  59531 29102 30429 2198 2441 321 2139 

86-1385 ...............  74355 38325 36030 2804 1907 532 2964 

91-1390 ...............  52906 28149 24757 5646 3373 509 2514 

96-1395 ...............  34004 17725 16279 2790 1862 400 1909 

97-1396 ...............  34800 18056 16744 2755 1709 382 1855 

98-1397 ...............  41304 22201 19103 2889 1653 386 2239 

99-1398 ...............  43869 23822 20047 3099 1600 386 2295 

1400-1399 ......... 45209 24374 20835 3051 1622 407 2271 
 1041 140 671 1318 11272 12491 23763  ....................... اردبیل

 43 8 29 63 338 487 825  ................... اصالندوز

 40 11 35 49 276 322 598  ........................ انگوت

 83 27 73 134 717 793 1510  .................. بیله سوار

 263 45 187 336 2440 3077 5517  ................. پار  آباد

 192 36 141 243 1353 1604 2957  ...................... خلخا 

 27 5 19 48 227 297 524  ..................... سرعین

 30 8 30 35 259 354 613  ...........................كوثر

 115 32 15 50 757 984 1741  ........................ گرم 

 285 63 298 553 2169 2699 4868  ............ مشگین شهر

 111 22 88 160 767 958 1725  ......................... ناین

 41 10 36 62 260 308 568  ............................. نیر
  .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 
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 1399-1400: سا  تحصیل  برحس  پايه و شاخه تحصیل  و شهرستان متوسحه دان  آموزان دوره دو  -13-17

 شهرستان

 پايه دهم كل
 كار و دان  فن  و حرفه ای متوسحه نظری كار و دان  فن  و حرفه ای متوسحه نظری

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر
 804 1968 1106 1643 5425 4585 2293 5866 2791 4598 15751 13910  ......................... كل استان 

 305 840 667 867 3008 2517 925 2502 1650 2479 8697 7510  .................................. اردبیل
 16 59 17 25 97 75 36 190 28 59 274 238  .............................. اصالندوز
 34 64 0 0 65 53 95 185 0 0 181 137  ................................... انگوت

 33 109 0 24 168 126 142 310 14 80 561 403  ............................. بیله سوار
 138 281 117 242 597 540 386 848 312 663 1742 1566  ............................ پار  آباد
 51 85 71 181 359 292 136 230 212 465 1005 909  ................................. خلخا 
 52 58 0 0 36 33 106 197 0 0 121 100  ................................ سرعین
 16 44 9 15 61 56 39 134 32 51 188 169  ......................................كوثر

 40 76 36 54 201 179 103 227 63 149 591 608  ....................... مشگین شهر
 52 226 114 153 599 509 146 693 304 430 1719 1576  ..................................... مغان
 56 100 65 60 162 155 142 279 150 164 475 515  .................................... ناین
 11 26 10 22 72 50 37 71 26 58 197 179  ........................................ نیر

 

 شهرستان

 پايه دوازدهم پايه يازدهم
 كار و دان  فن  و حرفه ای متوسحه نظری كار و دان  فن  و حرفه ای متوسحه نظری

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر
 730 1959 753 1420 5058 4636 759 1939 932 1535 5268 4689  ......................... ستان كل ا
 337 824 410 803 2768 2446 283 838 573 809 2921 2547  .................................. اردبیل

 10 66 0 8 95 74 10 65 11 26 82 89  .............................. اصالندوز
 33 63 0 0 62 38 28 58 0 0 54 46  ................................... انگوت

 52 110 14 21 207 137 57 91 0 35 186 140  ............................. بیله سوار
 105 295 105 192 555 507 143 272 90 229 590 519  ............................ پار  آباد
 43 69 76 152 313 348 42 76 65 132 333 269  ................................. خلخا 
 21 74 0 0 32 38 33 65 0 0 53 29  ................................ سرعین
 12 45 12 15 62 58 11 45 11 21 65 55  ......................................كوثر

 34 77 21 41 192 202 29 74 6 54 198 227  ....................... مشگین شهر
 44 222 71 120 549 536 50 245 119 157 571 531  ..................................... مغان
 32 89 37 52 161 192 54 90 48 52 152 168  .................................... ناین
 7 25 7 16 62 60 19 20 9 20 63 69  ........................................ نیر

  .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 
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  دان  آموزان و ام انات آموزش  دوره عاوم  ب رگساالن -14-17

 سا  تحصیل  و شهرستان

 دان  آموز
 كال  آموزشگاه

 زن مرد جا 
81-1380 ........................  998 500 498 10 37 

86-1385 ........................  655 190 465 10 31 

91-1390 ........................  528 264 264 13 33 

96-1395 ........................  211 90 121 13 28 

97-1396 ........................  160 67 93 12 27 

98-1397 ........................  188 82 106 12 7 

99-1398 ........................  157 50 107 13 9 

1400-1399 .................  97 22 75 12 20 
 13 8 42 16 58  ................................ اردبیل

 000 000 000 000 000  ........................ (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000  ............................. (1)انگوت

 0 0 0 0 0  ........................... بیله سوار

 3 1 9 0 9  .......................... پار  آباد

 0 0 0 0 0  ............................... خلخا 

 0 0 0 0 0  .............................. سرعین

 0 0 0 0 0  ....................................كوثر

 1 1 15 0 15  ................................. گرم 

 3 2 9 6 15  ..................... مشگین شهر

 0 0 0 0 0  .................................. ناین

 0 0 0 0 0  ...................................... نیر

 (به عل  عد  ام ان تف ی  اطالعات مربوط به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پار  آباد و گرم  منظور شده اس .1

  .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 
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 ب رگساالن دو  متوسحهدان  آموزان و ام انات آموزش  دوره  -15-17

 سا  تحصیل  و شهرستان

 (1)دان  آموز
 كال  آموزشگاه

 زن مرد جا 

81-1380 ...........................  12469 6315 6154 82 434 

86-1385 ...........................  14538 7979 6559 170 748 

91-1390 ...........................  2863 1661 1202 29 215 

96-1395 ...........................  7977 4902 3075 142 688 

97-1396 ...........................  7245 4512 2733 127 687 

98-1397 ...........................  5531 3361 2170 129 672 

99-1398 ...........................  4274 2545 1729 110 667 

1400-1399 ....................  4125 2620 1505 88 501 

 240 39 809 1603 2412  ................................... اردبیل

 17 3 34 87 121  ............................... اصالندوز

 0 0 0 0 0  .................................... انگوت

 24 6 36 124 160  .............................. بیله سوار

 98 10 239 381 620  ............................. پار  آباد

 17 8 88 52 140  .................................. خلخا 

 6 1 23 0 23  ................................. سرعین

 0 1 0 0 0  .......................................كوثر

 25 6 82 128 210  .................................... گرم 

 63 10 139 217 356  ........................ مشگین شهر

 7 3 38 28 66  ..................................... ناین

 4 1 17 0 17  ......................................... نیر
   .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 
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 سواد آموزان تح  پوش  دوره های نهض  سواد آموزی در نقاط شهری و روستاي  -16-17

 (1)سا  و دوره

 (2)نقاط روستاي   نقاط شهری كل
 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

          دوره سواد آموزی

1380 .....................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .....................  6950 1539 5411 2338 414 1924 4612 1125 3487 
1390 .....................  4948 1006 3942 1642 213 1429 3306 793 2513 

1395 .....................  5106 1157 3949 2878 506 2372 2228 651 1577 

1396 .....................  4529 840 3689 2631 238 2393 1898 602 1296 

1397 .....................  4507 909 3598 2540 343 2197 1967 566 1401 

1398 .....................  4233 916 3317 2203 350 1853 2030 566 1464 
1399 ....................  4202 911 3291 2294 396 1898 1908 515 1393 

          دوره انتقا 

1380 .....................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .....................  6352 331 6021 4186 42 4144 2166 289 1877 
1390 .....................  4875 136 4739 3147 32 3115 1728 104 1624 

1395 .....................  3517 93 3424 2218 67 2151 1299 26 1273 

1396 .....................  2762 98 2664 1861 31 1830 901 67 834 

1397 .....................  2617 107 2510 1675 64 1611 942 43 899 

1398 .....................  1832 68 1764 1197 22 1175 635 46 589 
1399 ....................  2002 90 1912 1202 42 1160 800 48 752 

          دوره تح یم

1380 .....................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .....................  6485 193 6292 4259 68 4191 2226 125 2101 
1390 .....................  4875 67 4808 3147 35 3112 1728 32 1696 

1395 .....................  2000 89 1911 1303 46 1257 697 43 654 

1396 .....................  2026 22 2004 1192 12 1180 834 10 824 

1397 .....................  1997 20 1977 1159 19 1140 838 1 837 

1398 .....................  2682 56 2626 1683 25 1658 999 31 968 
1399 ....................  1502 20 1482 766 0 766 736 20 716 

 ياف . تغییر تح یم و انتقا  ، آموزی سواد های دوره به آموزش  نظا  1390 سا  از (1
 .باشد م  نی  آموزی سواد نهض  سازمان پوش  تح  عشاير به مربوط اطالعات شامل (2

  مديري  نهض  سواد آموزی استان. -اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل   -مأخ 
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 برحس  جنس دوره او  متوسحهتيداد قبو  شدگان دوره ابتداي  و  -17-17

سا  تحصیل  و 
 شهرستان

 دوره او  متوسحه ابتداي 
 دختر پسر جا  دختر پسر جا 

81-1380 ..........................  58014 35492 22522 37521 20747 16774 

86-1385 ..........................  74650 44091 30559 47489 25774 21715 

91-1390 ..........................  96238 54774 41464 32372 17730 14642 

96-1395 ..........................  102422 53538 48884 50050 26251 23799 

97-1396 ..........................  97342 50256 47086 50454 26497 23957 

98-1397 ..........................  110783 57635 53148 51315 26824 24491 

99-1398 .........................  109895 56942 52953 50343 25994 24349 

 12273 12967 25240 29560 31760 61320  .................................. اردبیل

 486 662 1148 1584 1640 3224  .............................. اصالندوز

 000 000 000 000 000 000  ................................... انگوت

 791 938 1729 1390 1554 2944  ............................. بیله سوار

 3024 3256 6280 980 1079 2059  ............................ پار  آباد

 1565 1566 3131 3377 3661 7038  ................................. خلخا 

 351 356 707 859 879 1738  ................................ سرعین

 319 354 673 915 942 1857  ......................................كوثر

 1321 1096 2417 3303 3496 6799  ................................... گرم 

 2703 3144 5847 7211 7948 15159  ....................... مشگین شهر

 1139 1281 2420 3004 3106 6110  .................................... ناین

 377 374 751 770 877 1647  ........................................ نیر

   .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 
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 بر حس  شاخه تحصیل  و جنس متوسحه دو دوره  (1)فارغ التحصیالن  -18-17

سا  تحصیل  
 و شهرستان

 (2) كار و دان  (2) فن  و حرفه ای متوسحه نظری جا 

علو  انسان  و  علو  تورب  رياض  و فی ي  دختر پسر جا 
 دختر پسر دختر پسر (2)ميارف

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر
81-1380 ......  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

86-1385 .......  11571 5341 6230 900 688 1025 2020 1626 2482 1126 749 664 291 

91-1390 ......  17530 10288 7242 1285 883 1337 2437 1317 1956 1469 648 4880 1318 

96-1395 ....  9159 4565 4594 524 298 1452 2297 684 1009 486 423 1419 567 

97-1396 ....  2900 2156 744 38 25 107 145 119 159 162 59 1730 356 

98-1397 ....  9296 4500 4796 418 215 1525 2395 759 1061 773 694 1025 431 

99-1398 ....  11741 6170 5571 371 189 1680 2472 1303 1629 1225 648 1591 633 

 282 723 348 697 880 609 1482 961 152 270 3144 3260 6404  .............. اردبیل

 7 50 7 17 26 25 19 27 0 3 59 122 181  .......... اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... انگوت

 32 95 2 19 62 41 75 50 0 0 171 205 376  ......... بیله سوار

 83 263 74 135 141 176 265 193 4 8 567 775 1342  ........ پار  آباد

 46 34 74 115 107 89 157 114 7 37 391 389 780  ............. خلخا 

 8 17 0 0 12 7 9 14 4 0 33 38 71  ............. سرعین

 12 29 3 9 21 18 20 18 0 0 56 74 130  ..................كوثر

 47 117 18 66 110 83 99 93 12 10 286 369 655  ............... گرم 

 63 173 77 115 194 203 266 173 6 27 606 691 1297  ... مشگین شهر

 46 71 33 32 48 30 63 30 0 9 190 172 362  ................ ناین

 7 19 12 20 28 22 17 7 4 7 68 75 143  .................... نیر

 از  ناش قبل سا  به نسب  یا حرفه  فن پسرانه و( دخترانه و پسرانه) كاردان  ، انسان علو  لیالتحص فارغ در رییتغ درصد(1
 باشد  م  ب رگسا  آموزان دان  نا  ثب 

  .اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل -مأخ 



 آموزش-17 _______________________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

529 

  نهض  سواد آموزی بر حس  جنس (1) قبو  شدگان دوره های -19-17

 سا 

 تح یم انتقا  سواد آموزی جا 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

1380 ......................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ......................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390 ......................  5565 876 4689 193 982 325 1841 358 1866 

1395 ......................  6386 865 5521 570 2496 201 1784 94 1241 

1396 ......................  3843 278 3565 241 1564 33 1303 4 698 

1397 ......................  4237 338 3899 276 1759 53 1454 9 686 

1398(2) ..................  2842 309 2533 230 1153 68 682 11 698 

1399 .....................  2842 309 2533 230 1153 68 682 11 698 

 ياف .نظا  آموزش  به دوره های سواد آموزی ، انتقا  و تح یم تغییر  1390( از سا  1
 شدگان قبو  آمار آن سب  به و اس  افتهي كاه  قبل سا  به نسب  كنندگان شرك  تيداد كرونا رو يو وعیش به توجه(با 2

 باشد  م قبل  سا  از كاتر

 .اردبیل استان پرورش و آموزش كل اداره آموزی سواد نهض   مياون  -مأخ 
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 بر حس  جنس (1)عال  آموزشگران دانشگاه  تاا  وق  موسسات آموزش -20-17

 زن مرد مرد و زن سا  تحصیل  و شهرستان

81-1380 ................................  260 211 49 

86-1385 ................................  430 339 91 

91-1390 ................................  1042 847 195 
96-1395(2) ............................  1214 976 238 
97-1396(2) ............................  1279 1035 244 
98-1397(2) ............................  1303 1053 250 
99-1398(2) ............................  1326 1055 271 

1400-1399 ........................  767 600 167 

 143 524 667  ........................................ اردبیل

 000 000 000  .................................... اصالندوز

 000 000 000  ......................................... انگوت

 0 5 5  ................................... بیله سوار

 2 16 18  .................................. پار  آباد

 9 17 26  ....................................... خلخا 

 0 3 3  ...................................... سرعین

 0 1 1  ............................................كوثر

 1 4 5  ......................................... گرم 

 3 15 18  ............................. مشگین شهر

 9 13 22  .......................................... ناین

 0 2 2  .............................................. نیر
 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1399-1400سا  تحصیل   (1

  وزارت علو ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال . -مأخ 
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 بر حس  مرتبه علا  (1) آموزشگران دانشگاه  تاا  وق  موسسات آموزش عال  -21-17

سا  تحصیل  و 
 شهرستان

 جا 
آموزشگران  هیأت علا 

دانشگاه  غیر 
مرب   مرب  استاديار دانشیار استاد هیأت علا 

 آموزشیار
81-1380 ............  260 3 22 63 45 0 127 

86-1385 ............  430 5 35 101 72 0 217 

91-1390 ............  1042 10 88 251 181 0 512 

96-1395(2) ........  1214 44 145 467 342 2 214 

97-1396(2) ........  1279 62 171 636 374 33 3 

98-1397(2) ........  1303 62 194 658 285 1 3 

99-1398(2) ........  1326 77 195 674 374 1 5 

1400-1399 .....  767 87 377 193 4 106 0 

 0 67 3 181 329 87 667  .................... اردبیل

 000 000 000 000 000 000 000  ................ اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000  ..................... انگوت

 0 5 0 0 0 0 5  ............... بیله سوار

 0 3 0 8 7 0 18  .............. پار  آباد

 0 13 1 0 12 0 26  ................... خلخا 

 0 2 0 0 1 0 3  .................. سرعین

 0 1 0 0 0 0 1  ........................كوثر

 0 4 0 0 1 0 5  ..................... گرم 

 0 6 0 3 9 0 18  ......... مشگین شهر

 0 3 0 1 18 0 22  ...................... ناین

 0 2 0 0 0 0 2  .......................... نیر
 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1399-1400( سا  تحصیل  1

 .موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری،  -مأخ 
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برحس  گروه عاده رشته  (1) ثب  نا  شدگان جديد دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  -22-17
 تحصیل  و جنس

سا  تحصیل  و گروه عاده 
 رشته تحصیل 

 كارشناس  )لیسانس( كاردان  )فو  ديپلم( جا  كل

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

81-1380(2) .....................  2232 1121 1111 556 214 342 1606 878 728 

86-1385(2) .....................  3744 1904 1840 1143 639 504 2361 1132 1229 

91-1390 .........................  9216 4557 4659 138 107 31 6318 2931 3387 

96-1395 .........................  14778 7818 6960 2651 1808 843 8048 3925 4123 

97-1396 .........................  15695 9195 6500 3725 2717 1008 8835 4708 4127 

98-1397 .........................  12411 6890 5521 1708 1238 470 7839 4050 3789 

99-1398 .........................  14100 8071 6029 2647 1898 749 8996 4831 4165 

1400-1399 ..................  9849 5307 4542 1819 1244 575 6174 3054 3120 

 331 194 525 0 21 21 496 430 926  ...................... علو  پ ش  

 1863 1787 3650 283 425 708 2606 2603 5209  ....................... علو  انسان 

 368 222 590 0 0 0 448 272 720  ............................ علو  پايه

 225 596 821 78 624 702 370 1466 1836  ................ فن  و مهندس 

 214 204 418 13 57 70 285 357 642  .... كشاورزی و دامپ ش  

 119 51 170 201 117 318 337 179 516  ...................................... هنر
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برحس  گروه عاده رشته  (1) های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال ثب  نا  شدگان جديد دوره  -22-17
 (دنباله) تحصیل  و جنس

سا  تحصیل  و گروه عاده 
 رشته تحصیل 

 كارشناس  ارشد 
 )فو  لیسانس(

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

81-1380(2) .....................  13 13 0 57 16 41 0 0 0 

86-1385(2) .....................  190 121 69 50 12 38 0 0 0 

91-1390 .........................  2563 1417 1146 33 9 24 164 93 71 

96-1395 .........................  3734 1882 1852 29 13 16 316 190 126 

97-1396 .........................  2573 1464 1109 269 143 126 293 163 130 

98-1397 .........................  2280 1300 980 271 141 130 313 161 152 

99-1398 .........................  1864 1026 838 342 196 146 251 120 131 

1400-1399 ..................  1349 735 614 311 185 126 196 89 107 

 23 11 34 126 185 311 16 19 35  ...................... علو  پ ش  

 41 34 75 0 0 0 419 357 776  ....................... علو  انسان 

 21 8 29 0 0 0 59 42 101  ............................ علو  پايه

 6 9 15 0 0 0 61 237 298  ................ فن  و مهندس 

 16 27 43 0 0 0 42 69 111  .... كشاورزی و دامپ ش  

 0 0 0 0 0 0 17 11 28  ...................................... هنر

 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1385-86و  1399-1400( سا  تحصیل  1

 شود.( آمار دانشگاه جام  علا  كاربردی را شامل نا 2
  .وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال  -مأخ 
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به تف ی  نوع وابستگ  به  (1)های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال ثب  نا  شدگان جديد دوره  -23-17
 دستگاه اجراي  بر حس  جنس

و دانشگاه/ موسسه سا  تحصیل  
 آموزش عال 

 )لیسانس( كارشناس  )فو  ديپلم( كاردان  جا  

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد وزن زن مرد مرد و زن

81-1380(2) ....................................  2232 1121 1111 556 214 342 1606 878 728 

86-1385(2) ....................................  3744 1904 1840 1143 639 504 2361 1132 1229 

91-1390 ........................................  9216 4557 4659 138 107 31 6318 2931 3387 

96-1395 ........................................  14778 7818 6960 2651 1808 843 8048 3925 4123 

97-1396 ........................................  15695 9195 6500 3725 2717 1008 8835 4708 4127 

98-1397 ........................................  12411 6890 5521 1708 1238 470 7839 4050 3789 

99-1398 ........................................  14100 8071 6029 2647 1898 749 8996 4831 4165 

1400-1399 ................................  9849 5307 4542 1819 1244 575 6174 3054 3120 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  
 1327 944 2271 4 7 11 1934 1626 3560 ....... وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری

 1214 1249 2463 0 0 0 1234 1269 2503  ................................ نور داشگاه پیا 

 108 395 503 154 546 700 262 941 1203  ... دانشگاه جام  علا  و كاربردی

 40 30 70 411 666 1077 451 696 1147  ................ دانشگاه فن  و حرفه ای

 37 175 212 0 0 0 37 175 212  ........................... دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  

بهداش  ، درمان و آموزش وزارت 
 367 208 575 0 21 21 533 448 981 .................................................... پ ش  

دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............... ساير دستگاههای اجراي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... دانشگاه آزاد اسالم 
موسسات آموزش عال  غیر دولت  

 27 53 80 6 4 10 91 152 243  ................................... غیر انتفاع  -
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به  به تف ی  نوع وابستگ  ( 1)آموزش عال ثب  نا  شدگان جديد دوره های مختلف تحصیل  موسسات  -23-17
 (دنباله) دستگاه اجراي  بر حس  جنس

سا  تحصیل  و دانشگاه/ موسسه 
 آموزش عال 

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای )فو  لیسانس( كارشناس  ارشد

 زن مرد زنمرد و  زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

81-1380(2) ..................................  13 13 0 57 16 41 0 0 0 
86-1385(2) ..................................  190 121 69 50 12 38 0 0 0 
91-1390 .......................................  2563 1417 1146 33 9 24 164 93 71 
96-1395 .......................................  3734 1882 1852 29 13 16 316 190 126 
97-1396 .......................................  2573 1464 1109 269 143 126 293 163 130 
98-1397 .......................................  2280 1300 980 271 141 130 313 161 152 
99-1398 .......................................  1864 1026 838 342 196 146 251 120 131 

1400-1399 ...............................  1349 735 614 311 185 126 196 89 107 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  
 84 78 162 0 0 0 519 597 1116 ....... وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری

 0 0 0 0 0 0 20 20 40  ................................ داشگاه پیا  نور
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ... علا  و كاربردی دانشگاه جام 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................ دانشگاه فن  و حرفه ای
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  
وزارت بهداش  ، درمان و آموزش 

 23 11 34 126 185 311 17 23 40 .................................................... پ ش  
دانشگاه ها و موسسه آموزش 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ..... اجراي  عال  ساير دستگاههای
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... دانشگاه آزاد اسالم 

موسسات آموزش عال  غیر دولت  
 0 0 0 0 0 0 58 95 153  ................................... غیر انتفاع  -

 

 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1385-86و  1399-1400( سا  تحصیل  1

 شود.( آمار دانشگاه جام  علا  كاربردی را شامل نا 2
  .وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال  -مأخ 
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 بر حس  جنس و شهرستان( 1)ثب  نا  شدگان جديد دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال   -24-17

 سا  تحصیل  و شهرستان 

 كارشناس  )لیسانس( كاردان  )فو  ديپلم( جا  كل

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

81-1380(2) .........................  2232 1121 1111 556 214 342 1606 878 728 

86-1385(2) .........................  3744 1904 1840 1143 639 504 2361 1132 1229 

91-1390 .............................  9216 4557 4659 138 107 31 6318 2931 3387 

96-1395 .............................  14778 7818 6960 2651 1808 843 8048 3925 4123 

97-1396 .............................  15695 9195 6500 3725 2717 1008 8835 4708 4127 

98-1397 .............................  12411 6890 5521 1708 1238 470 7839 4050 3789 

99-1398 .............................  14100 8071 6029 2647 1898 749 8996 4831 4165 

1400-1399 ......................  9849 5307 4542 1819 1244 575 6174 3054 3120 
 2101 1916 4017 537 934 1471 3485 3853 7338  ..................................... اردبیل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. اصالندوز

 23 56 79 0 0 0 23 56 79  ...................................... انگوت

 23 54 77 0 0 0 23 54 77  ................................ بیله سوار

 204 253 457 27 149 176 231 408 639  ............................... پار  آباد

 228 156 384 0 92 92 228 248 476  .................................... خلخا 

 34 36 70 0 0 0 34 36 70  .................................. سرعین 

 25 30 55 0 0 0 25 30 55  .........................................كوثر

 99 115 214 7 41 48 106 156 262  ..................................... گرم  

 188 219 407 4 28 32 192 247 439  .......................... مشگین شهر

 155 95 250 0 0 0 155 95 250  ...................................... ناین 

 40 124 164 0 0 0 40 124 164  ........................................... نیر
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 بر حس  جنس و شهرستان( 1)ثب  نا  شدگان جديد دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال   -24-17
 (دنباله)

 سا  تحصیل  و شهرستان 

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای فو  لیسانس()كارشناس  ارشد
 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

81-1380(2) .................................. 13 13 0 57 16 41 0 0 0 
86-1385(2) .................................. 190 121 69 50 12 38 0 0 0 
91-1390 ....................................  2563 1417 1146 33 9 24 164 93 71 
96-1395 ....................................  3734 1882 1852 29 13 16 316 190 126 
97-1396 ....................................  2573 1464 1109 269 143 126 293 163 130 
98-1397 ....................................  2280 1300 980 271 141 130 313 161 152 
99-1398 ....................................  1864 1026 838 342 196 146 251 120 131 

1400-1399 ............................  1349 735 614 311 185 126 196 89 107 
 107 89 196 126 185 311 614 729 1343  ............................................ اردبیل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................................ اصالندوز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................................. انگوت
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................................... بیله سوار
 0 0 0 0 0 0 0 6 6  ...................................... پار  آباد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................................... خلخا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................................... سرعین 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................................كوثر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................................ گرم  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................................. ناین 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................................. نیر
 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1385-86و  1399-1400( سا  تحصیل  1

 شود.( آمار دانشگاه جام  علا  كاربردی را شامل نا 2
 .وزارت علو ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال  -مأخ 
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 برحس  گروه عاده رشته تحصیل  و جنس( 1)دانشوويان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  -25-17
 

سا  تحصیل  و گروه 
 عاده رشته تحصیل 

 )لیسانس( كارشناس  )فو  ديپلم( كاردان  جا  كل 
 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

81-1380(2) ..................... 8235 3974 4261 367 284 83 6374 2929 3445 
86-1385(2) ..................... 13605 6565 7040 607 470 137 10530 4839 5691 
91-1390 ......................... 31742 15689 16053 2507 1979 528 25252 11887 13365 
96-1395 ......................... 49051 26619 22432 6049 4056 1993 33131 16693 16438 
97-1396 ......................... 50693 28591 22102 9161 6767 2394 31302 16149 15153 
98-1397 ......................... 48038 26661 21377 7498 5622 1876 30743 15672 15071 
99-1398 ......................... 47204 25552 21652 6801 4924 1877 31068 15700 15368 

1400-1399 ..................  33039 16566 16473 4018 2714 1304 22598 10538 12060 
 1212 681 1893 0 115 115 2220 1838 4058 ...................... علو  پ ش  
 7273 5857 13130 604 1004 1608 9072 7946 17018 ....................... علو  انسان 
 1354 715 2069 0 0 0 1676 907 2583 ............................ علو  پايه

 837 2366 3203 205 1315 1520 1269 4308 5577 ................ فن  و مهندس 
 729 633 1362 29 72 101 1064 1041 2105 ....... دامپ ش   و كشاورزی

 655 286 941 466 208 674 1172 526 1698 ...................................... هنر
 

گروه سا  تحصیل  و 
 عاده رشته تحصیل 

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای كارشناس  ارشد )فو  لیسانس(
 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

81-1380(2) .....................  1254 644 610 96 29 67 144 88 56 
86-1385(2) .....................  2072 1064 1008 159 47 111 237 145 93 
91-1390 .......................  3011 1345 1666 392 125 267 580 353 227 
96-1395 .......................  8847 5236 3611 368 116 252 656 518 138 
97-1396 .......................  7368 4255 3113 1655 744 911 1207 676 531 
98-1397 .......................  6586 3764 2822 1799 826 973 1412 777 635 
99-1398 .......................  5956 3259 2697 1995 960 1035 1384 709 675 

1400-1399 ................  3757 1955 1802 1811 955 856 855 404 451 
 75 37 112 856 955 1811 77 50 127  .................... علو  پ ش  
 142 156 298 0 0 0 1053 929 1982  ..................... علو  انسان 
 105 58 163 0 0 0 217 134 351  .......................... علو  پايه

 14 31 45 0 0 0 213 596 809  .............. فن  و مهندس 
 115 122 237 0 0 0 191 214 405  .. كشاورزی و دامپ ش  

 0 0 0 0 0 0 51 32 83  .................................... هنر
 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1385-86و  1399-1400سا  تحصیل  ( 1

 شود.( آمار دانشگاه جام  علا  كاربردی را شامل نا 2
  .وزارت علو ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال  -مأخ 
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به تف ی  نوع وابستگ  به دستگاه اجراي   (1) دانشوويان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  -26-17
 بر حس  جنس

سا  تحصیل  و دانشگاه /موسسه 
 آموزش عال 

 كارشناس  )لیسانس( )فو  ديپلم( كاردان  كل جا  

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد  جا 

81-1380(2) ..................................  8235 3974 4261 367 284 83 6374 2929 3445 

86-1385(2) ..................................  13605 6565 7040 607 470 137 10530 4839 5691 

91-1390 ......................................  31742 15689 16053 2507 1979 528 25252 11887 13365 

96-1395 ......................................  49051 26619 22432 6049 4056 1993 33131 16693 16438 

97-1396 ......................................  50693 28591 22102 9161 6767 2394 31302 16149 15153 

98-1397 ......................................  48038 26661 21377 7498 5622 1876 30743 15672 15071 

99-1398 ......................................  47204 25552 21652 6801 4924 1877 31068 15700 15368 

1400-1399 ..............................  33039 16566 16473 4018 2714 1304 22598 10538 12060 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  
 4756 3320 8076 12 11 23 6588 5251 11839  .... وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری

 4899 4016 8915 0 0 0 4987 4066 9053  .............................. پیا  نورداشگاه 

 352 1203 1555 424 1392 1816 776 2595 3371  . دانشگاه جام  علا  و كاربردی

 174 268 442 859 1185 2044 1033 1453 2486  .............. دانشگاه فن  و حرفه ای

 357 785 1142 0 0 0 357 785 1142  ......................... دانشگاه فرهنگیان
آموزش عال  دانشگاه ها و موسسه 

وزارت بهداش  ، درمان و آموزش 
 1322 718 2040 0 115 115 2337 1887 4224  ................................................. پ ش  

دانشگاه ها و موسسه آموزش 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ... عال  ساير دستگاههای اجراي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................... دانشگاه آزاد اسالم 
موسسات آموزش عال  غیر 

 200 228 428 9 11 20 395 529 924  .................... غیر انتفاع  -دولت  
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به تف ی  نوع وابستگ  به دستگاه اجراي  ( 1)دانشوويان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال   -26-17
 (دنباله) بر حس  

سا  تحصیل  و دانشگاه 
 /موسسه آموزش عال 

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای كارشناس  ارشد )فو  لیسانس(

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

81-1380(2) ..............................  1254 644 610 96 29 67 144 88 56 
86-1385(2) ..............................  2072 1064 1008 159 47 111 237 145 93 
91-1390 ..................................  3011 1345 1666 392 125 267 580 353 227 
96-1395 ..................................  8847 5236 3611 368 116 252 656 518 138 
97-1396 ..................................  7368 4255 3113 1655 744 911 1207 676 531 
98-1397 ..................................  6586 3764 2822 1799 826 973 1412 777 635 
99-1398 ..................................  5956 3259 2697 1995 960 1035 1384 709 675 

1400-1399 ...........................  3757 1955 1802 1811 955 856 855 404 451 
دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عال  وزارت علو  ، تحقیقات و 

 376 367 743 0 0 0 1444 1553 2997  ............................................. فناوری
 0 0 0 0 0 0 88 50 138  .......................... داشگاه پیا  نور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . دانشگاه جام  علا  و كاربردی
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .......... دانشگاه فن  و حرفه ای

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................... دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  
وزارت بهداش  ، درمان و آموزش 

 75 37 112 856 955 1811 84 62 146  ............................................. پ ش  
دانشگاه ها و موسسه آموزش 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  عال  ساير دستگاههای اجراي 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ................. دانشگاه آزاد اسالم 
موسسات آموزش عال  غیر 

 0 0 0 0 0 0 186 290 476  ................ غیر انتفاع  -دولت  
 دانشگاه آزاد نا  شود.شامل آمار   1385-86و  1399-1400( سا  تحصیل  1

 شود.( آمار دانشگاه جام  علا  كاربردی را شامل نا 2
 .وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال  -مأخ 
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: سا  تحصیل  دانشوويان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  برحس  شهرستان و جنس -27-17
1400-1399 

 شهرستان 
 كارشناس  )لیسانس( كاردان  )فو  ديپلم( جا  كل

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 
 12060 10538 22598 1304 2714 4018 16473 16566 33039  ............ كل استان  

 8425 6976 15401 1194 2106 3300 12725 12384 25109  ...................... اردبیل
   0     0     0    .................. اصالندوز
 72 129 201 0 0 0 72 129 201  ....................... انگوت

 75 182 257 0 0 0 75 182 257  ................. بیله سوار
 631 725 1356 82 310 392 713 1043 1756  ................ پار  آباد
 781 486 1267 0 112 112 781 598 1379  ..................... خلخا 
 127 156 283 0 0 0 127 156 283  .................... سرعین
 92 106 198 0 0 0 92 106 198  ..........................كوثر
 383 374 757 16 117 133 399 491 890  ....................... گرم 

 820 706 1526 12 69 81 835 779 1614  ........... مشگین شهر
 523 331 854 0 0 0 523 331 854  ........................ ناین
 131 367 498 0 0 0 131 367 498  ............................ نیر

 

 شهرستان 
 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای كارشناس  ارشد)فو  لیسانس(

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 
 451 404 855 856 955 1811 1802 1955 3757  .............. كل استان  

 451 404 855 856 955 1811 1799 1943 3742  ........................ اردبیل
   0     0     0    .................... اصالندوز
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... انگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... بیله سوار
 0 0 0 0 0 0 0 8 8  .................. پار  آباد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... خلخا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... سرعین
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................كوثر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... گرم 

 0 0 0 0 0 0 3 4 7  ............. مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... ناین
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. نیر
 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1399-1400( سا  تحصیل  1

  .وزارت علو ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال  -مأخ 
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آموختگان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  برحس  گروه عاده رشته تحصیل  و دان   -28-17
 جنس

سا  تحصیل  و گروه 
 عاده رشته تحصیل 

 كارشناس  )لیسانس( )فو  ديپلم( كاردان  جا  كل

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

80-1379 ........................ 1922 1099 823 463 365 98 1185 586 599 

85-1384 ........................ 3175 1816 1359 765 603 162 1956 967 989 

90-1389 ........................ 7066 4056 3010 1658 1321 337 4571 2287 2284 

95-1394 ........................ 10829 6628 4201 2488 1899 589 6056 3303 2753 

96-1395 ........................ 12025 7285 4740 2459 1699 760 7285 4207 3078 

97-1396 ........................ 11043 6912 4131 1973 1494 479 6679 3937 2742 

98-1397 ........................ 10089 6369 3720 2365 1751 614 5852 3458 2394 

99-1398 ......................  5621 3119 2502 1113 761 352 3668 1906 1762 

 264 128 392 0 34 34 368 225 593 ..................... علو  پ ش  

 1048 997 2045 164 227 391 1397 1443 2840 ...................... علو  انسان 

 121 49 170 2 8 10 152 83 235 ........................... علو  پايه

 147 499 646 50 370 420 216 929 1145 ............... فن  و مهندس 

 125 131 256 11 29 40 186 243 429 ... كشاورزی و دامپ ش  

 57 102 159 125 93 218 183 196 379 ..................................... هنر
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دان  آموختگان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  برحس  گروه عاده رشته تحصیل  و  -28-17
 (دنباله) جنس

تحصیل  و گروه  سا 
 عاده رشته تحصیل 

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای كارشناس  ارشد )فو  لیسانس(

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

80-1379 ......................  258 143 115 16 5 11 0 0 0 

85-1384 ......................  426 237 189 27 9 18 1 0 1 

90-1389 ......................  784 426 358 53 22 31 0 0 0 

95-1394 ......................  2185 1387 798 65 18 47 35 21 14 

96-1395 ......................  2160 1319 841 54 19 35 67 41 26 

97-1396 ......................  2179 1371 808 87 38 49 125 72 53 

98-1397 ......................  1676 1069 607 114 48 66 82 43 39 

99-1398 .....................  591 333 258 147 58 89 102 61 41 

 6 2 8 89 58 147 9 3 12  ................... علو  پ ش  

 8 20 28 0 0 0 177 199 376  .................... علو  انسان 

 8 13 21 0 0 0 21 13 34  ......................... علو  پايه

 0 7 7 0 0 0 19 53 72  ............. فن  و مهندس 

 19 19 38 0 0 0 31 64 95  . كشاورزی و دامپ ش  

 0 0 0 0 0 0 1 1 2  ................................... هنر

 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1385-86و  1399-1400( سا  تحصیل  1

  .موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری،  -مأخ 
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به تف ی  نوع وابستگ  به دستگاه ( 1) دان  آموختگان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  -29-17
 اجراي  بر حس  جنس

 مؤسسه/دانشگاه و تحصیل  سا 
 عال  آموزش

 كارشناس  )لیسانس( كاردان  )فو  ديپلم( كل جا 

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد  جا 

80-1379(2) ......................................  1922 1099 823 463 365 98 1185 586 599 

85-1384(2) ......................................  3175 1816 1359 765 603 162 1956 967 989 

90-1389 ..........................................  7066 4056 3010 1658 1321 337 4571 2287 2284 

95-1394 ..........................................  10829 6628 4201 2488 1899 589 6056 3303 2753 

96-1395 ..........................................  12025 7285 4740 2459 1699 760 7285 4207 3078 

97-1396 ..........................................  11043 6912 4131 1973 1494 479 6679 3937 2742 

98-1397 ..........................................  10089 6369 3720 2365 1751 614 5852 3458 2394 

99-1398 ........................................  5621 3119 2502 1113 761 352 3668 1906 1762 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  
  ........ وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری

1529 780 749 28 15 13 990 466 524 

 769 606 1375 7 15 22 807 631 1438  .................................. داشگاه پیا  نور

 117 510 627 143 458 601 260 968 1228  ..... دانشگاه جام  علا  و كاربردی

 0 46 46 181 222 403 181 268 449  .................. دانشگاه فن  و حرفه ای

 37 36 73 0 0 0 37 36 73  ............................. دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  وزارت 

  ...........بهداش  ، درمان و آموزش پ ش  
625 230 395 34 34 0 419 133 286 

دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  
  ................. ساير دستگاههای اجراي 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... دانشگاه آزاد اسالم 
 -موسسات آموزش عال  غیر دولت  

  ......................................... غیر انتفاع 
279 206 73 25 17 8 138 109 29 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  
  ........ وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری

5621 3119 2502 1113 761 352 3668 1906 1762 
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به تف ی  نوع وابستگ  به دستگاه   (1)دان  آموختگان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  -29-17
 (دنباله) اجراي  بر حس  جنس

 مؤسسه/دانشگاه و تحصیل  سا 
 عال  آموزش

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای كارشناس  ارشد )فو  لیسانس(
 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

80-1379(2) ......................................  258 143 115 16 5 11 0 0 0 

85-1384(2) ......................................  426 237 189 27 9 18 1 0 1 

90-1389 ..........................................  784 426 358 53 22 31 0 0 0 

95-1394 ..........................................  2185 1387 798 65 18 47 35 21 14 

96-1395 ..........................................  2160 1319 841 54 19 35 67 41 26 

97-1396 ..........................................  2179 1371 808 87 38 49 125 72 53 

98-1397 ..........................................  1676 1069 607 114 48 66 82 43 39 

99-1398 ........................................  591 333 258 147 58 89 102 61 41 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  

  ......... تحقیقات و فناوریوزارت علو  ، 
417 240 177 0 0 0 94 59 35 

 0 0 0 0 0 0 31 10 41  .................................. داشگاه پیا  نور
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ..... دانشگاه جام  علا  و كاربردی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. دانشگاه فن  و حرفه ای
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................. دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  وزارت 
  ..... درمان و آموزش پ ش   بهداش  ،

17 3 14 147 58 89 8 2 6 

دانشگاه ها و موسسه آموزش عال  
  ................. ساير دستگاههای اجراي 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... دانشگاه آزاد اسالم 
 -موسسات آموزش عال  غیر دولت  

  ......................................... غیر انتفاع 
116 80 36 0 0 0 0 0 0 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  
  ......... وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری

591 333 258 147 58 89 102 61 41 

 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1384-85و  1398-1399( سا  تحصیل  1

 شود.( آمار دانشگاه جام  علا  كاربردی را شامل نا 2
  .وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال  -مأخ 



 آموزش-17 _______________________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

547 

: سا  رستان و جنسشهبر حس   (1)دان  آموختگان دوره های مختلف تحصیل  موسسات آموزش عال  -30-17
 1398-99تحصیل  

 شهرستان 

 كارشناس  )لیسانس( كاردان  )فو  ديپلم( جا  كل
 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 

 1762 1906 3668 352 761 1113 2502 3119 5621  ................... كل استان 
 1158 1224 2382 303 530 833 1849 2202 4051  ............................ اردبیل

   0     0     0    ........................ اصالندوز
 9 19 28 0 0 0 9 19 28  ............................. انگوت

 25 35 60 0 0 0 25 35 60  ....................... بیله سوار
 111 194 305 23 94 117 134 292 426  ...................... پار  آباد
 141 114 255 0 86 86 141 200 341  ........................... خلخا 
 16 28 44 0 1 1 16 29 45  .......................... سرعین
 17 14 31 0 0 0 17 14 31  ................................كوثر
 82 109 191 13 34 47 95 143 238  ............................. گرم 

 108 95 203 13 10 23 121 105 226  ................. مشگین شهر
 71 50 121 0 5 5 71 55 126  .............................. ناین
 24 24 48 0 1 1 24 25 49  .................................. نیر
 

 شهرستان 

 دكترای تخصص  دكترای حرفه ای كارشناس  ارشد )فو  لیسانس(

 زن مرد جا  زن مرد جا  زن مرد جا 
 41 61 102 89 58 147 258 333 591  .................... كل استان 

 41 61 102 89 58 147 258 329 587  ............................. اردبیل
   0     0     0    ......................... اصالندوز
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. انگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ بیله سوار
 0 0 0 0 0 0 0 4 4  ....................... پار  آباد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ خلخا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... سرعین
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................كوثر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................. گرم 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... ناین
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................... نیر
 شامل آمار دانشگاه آزاد نا  شود.  1399-1400( سا  تحصیل  1

  .پژوه  و برنامه ري ی آموزش عال وزارت علو  ، تحقیقات و فناوری، موسسه  -مأخ 
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 مربیان رسا  و پیاان  و مراك  ثاب  اداره كل آموزش فن  و حرفه ای -31-17

 سا  و شهرستان

 مراك  ثاب  مربیان

 دو منظوره ويژه زنان ويژه مردان (1)جا  زن مرد جا 

1385 ..............................................  368 260 108 14 5 6 3 

1390 ..............................................  273 149 124 24 6 5 13 

1395 ..............................................  258 140 118 25 7 5 13 

1396 ..............................................  102 55 47 25 7 5 13 

1397 ..............................................  99 51 48 25 7 5 13 

1398 ..............................................  94 46 48 24 7 4 13 

1399 ...........................................  97 49 48 24 7 4 13 
 2 0 3 5 10 23 33  .............................................. اردبیل

 1 0 0 1 0 1 1  .......................................... اصالندوز

 1 0 0 1 0 0 0  ............................................... انگوت

 1 0 0 1 3 1 4  ......................................... بیله سوار

 0 1 1 2 9 6 15  ........................................ پار  آباد

 0 1 1 2 6 4 10  ............................................. خلخا 

 2 0 0 2 1 0 1  ............................................ سرعین

 1 0 0 1 0 1 1  ..................................................كوثر

 0 1 1 2 7 0 7  ............................................... گرم 

 2 1 1 4 6 10 16  ................................... مشگین شهر

 2 0 0 2 3 3 6  ................................................ ناین

 1 0 0 1 3 0 3  .................................................... نیر
 مردان و زنان( اس  كه در ستون جا  منظور شده اس .  ژهياختالف ستون جا  با اج ا، مربوط به مراك  ثاب  دومنظوره )و (1

  .اداره كل آموزش فن  و حرفه ای استان اردبیل -مأخ 
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های عاده  بر حس  گروه استان اردبیلتيداد آموزش ديدگان مراك  ثاب  اداره كل آموزش فن  و حرفه ای  -32-17
 آموزش  به تف ی  جنس

سا  و  
 شهرستان

فرهن  و  كشاورزی خدمات صني  آموزش ديدگان
 هنر

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جا 

1385 .................  40643 18013 22630 7316 820 7527 16709 3040 492 130 4609 

1390 .................  46043 28628 17415 19352 1290 6201 13539 2989 222 86 2364 

1395 .................  30373 15611 14762 9491 1275 3683 10790 2249 433 188 2264 

1396 .................  28497 15394 13103 10213 1045 2920 9748 2063 233 198 2077 

1397 .................  28120 15449 12671 11369 1077 2610 9827 1325 83 145 1684 

1398 .................  28233 15945 12288 11367 1198 2982 9107 1331 73 265 1910 

1399 ................  15347 9309 6038 6959 520 1450 4450 757 61 143 1007 
 320 140 14 179 2408 605 286 2923 3028 3847 6875  ................. اردبیل

 7 0 13 7 92 60 65 80 177 147 324  ............. اصالندوز

 99 3 0 18 157 59 36 633 292 713 1005  .................. انگوت

 0 0 0 6 62 25 0 112 62 143 205  ............ بیله سوار

 0 0 0 84 382 65 0 713 382 862 1244  ........... پار  آباد

 97 0 34 282 288 89 86 653 505 1024 1529  ................ خلخا 

 138 0 0 77 186 13 0 302 324 392 716  .............. سرعین 

 21 0 0 0 77 57 0 247 98 304 402  .....................كوثر

 186 0 0 84 304 345 22 463 512 892 1404  ................. گرم  
 112 0 0 0 223 49 17 385 352 434 786  ........ مشگین شهر

 0 0 0 2 176 73 8 335 184 410 594  .................. ناین 

 27 0 0 18 95 10 0 113 122 141 263  ....................... نیر
  .موزش فن  و حرفه ای استان اردبیلاداره كل آ -مأخ 
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 مقدمه

 در شاالل انساني نیروی شامل فصل اين اطالعات
 دولتااي  بخاا  درمااان و بهداشاات هااایفعالیت

 بخا  درمااني و بهداشتي تجهیزات و تأسیسات
 در شاد  انجاا  هاایفعالیت و دولتي و خصوصي

 و انساان هاایبیماری درماان و پیشگیری زمینه
 . است دولتي بخ  توسط دا  

 هااایفعالیت بااه ماااربو  آماااارهای آوریجماا 
 باار نخسااتین برای كشاور درماني و باهداشاتي

 آلااز سابق بهداری وزارت توسط  1335 سال در
 ادامه مذكور وزارتخانه توسط 1364 سال تا و شد

 .يافت

 علااو  هایدانشااگا  ادلااا  بااا  1364 سااال در
 وزارت آن  باه وابساته هایبیمارساتان و پزشكي
 ناا  باا و جدياد تشكیالت قالب در سابق بهداری

 "پزشااكي آمااوز  و درمااان بهداشاات  وزارت"
 هااایفعالیت آمااار ارائااه و آوریجماا  وظیفااه
 تااكنون  زماان آن از و شد  دارعهد  را بهداشتي

 داشاته اشاتاال امار ايان انجا  به مستمر طوربه
 .است

 پزشاكان باه مرباو  آماار تهیه  است ذكر شايان
 توساط حاضار حال در خصوصي  بخ  در شالل

 كاه گیاردمي صورت كشور پزشكي نظا  سازمان
 ارائاه زمیناه در موجود مشكالت و موان  علت به

 در تااكنون آن درج ماورد  ايان در هنگا باه آمار
 .است نشد  میسر كشور آماری سالنامه

 درمااني و بهداشاتي تجهیازات و تأسیساات آمار
 اسات مؤسسااتي باه مربو   فصل اين در مندرج

 شاامل و انادبود  فعاال سال  از ما  6 حداقل كه
 مساال  نیروهااای درماااني و بهداشااتي مؤسسااات

 .شودنمي

 مفاهیم و تعاريف

 شود كهيام اطاالق افرادی باه :پزشك
 هایاز دانشگا  يكي را در ياپزشك التاتحصی
 و به رسانید  پايان از كشاور باه يا خارج داخل

 آنان اند و ماداركشاد  لئنا هانامذ پايانااخ
 آماوز  و درماان  بهاداشت ورد تايید وزارتام

آمار پزشكان شامل پزشك عمومي  . است پزشكي
دندانپزشك  داروساز  دكترای علو  آزمايشگاهي  

Ph.D   پزشك متخصص و پزشك فوق تخصص
 باشد.مي

  ياااااودنساااارت :ياكاااازشادانپادن صاتخصااا
  و دندان اناده شناسيس  آسیباكایاتادودناان

   پااتولويیو دنادان اناو دها كاف ایاهبیماری
    پريودنتولااويی  پروتااز دناادانيو صااورت فااك

   دندانپزشااكيو صااورت و فااك دهااان جراحااي
 .اطفال   دندانپزشكيترمیمي

  صنعتي   داروسازیداروسازی :داروسازی تخصص
  .نوزیگ  فارماكو  فارماسوتیكسفارماكولويی
به لیر پزشكي كه در زمینه بهداشت پیراپزشك: 

 گردد.و درمان فعالیت داشته باشد  اطالق مي

نیروی انساني )زن و مرد( شالل در خانه  بهورز:
های اولیه بهداشت فعال و مسئول ارائه مراقبت

 بهداشتي درماني است كه حتما بايد بومي يكي
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از روستاهای تحت پوش  خانه بهداشت با 
حداقل مدرك تحصیلي ديپلم باشد و عالو  بر 

های عملي و نظری )كارآموزی( را آن دور 
سپری كرد  باشد. حداكثر سن برای دارندگان 

سال و مدرك  26مدرك تحصیلي ديپلم 
 سال است.  28ديپلم تحصیلي فوق 

ت مكاني است دارای مجوز از وزار بیمارستان:
بهداشت  درمان و آموز  پزشكي كه با استفاد  
از امكانات تشخیصي  درماني  بهداشتي  

منظور درمان و بهبود  آموزشي و پژوهشي به
روزی صورت شبانه بیماران سرپايي و بستری  به

 شود. تاسیس مي
بیمارستاني است كه بیماران  بیمارستان فعال:

زی  روصورت شبانه سرپايي و بستری را به
 كند. پذير  مي

تختي كه بیمارستان بر اساس  تخت مصوب:
اجاز  رسمي دولت و طي آخرين مجوز كسب 
شد   مجاز به نگهداری و استفاد  از آن است و 
بر طبق آن بايد دارای پروانه رسمي باشد. 

 همچنین بايد در 
های بیمارستاني منظور شد  بندی تختسط 

ا تعداد تخت باشد. تعداد تخت مصوب الزاما ب
 فعال بیمارستان يكي نیست. 

تختي كه بر اساس استاندارد دارای  تخت فعال:
امكانات تشخیصي  درماني  پشتیباني  خدماتي 
و پرسنلي است و بايد برای بستری و مراقبت از 

شامل  بیمار آماد  باشد. به عبارت ديگر
های اشاال شد  يا اشاال نشد  تخت

بیماران بستری در هر بیمارستاني است كه برای 

روز قابل استفاد  باشد. تعداد تخت فعال نبايد 
 تر از تعداد تخت مصوب بیمارستان باشد. بی 

يكي از  های ويژ  )آی سي يو(:بخ  مراقبت
بر های تخصصي بیمارستان است كه بخ 
موازين علمي و با استفاد  از نیروهای  اساس

تخصصي پزشكي  پرستاری و تما  تجهیزات  
تاسیسات  تكنولويی پزشكي و داروهای الز   

و يا  بدحالمسئولیت درمان و مراقبت از بیماران 
 در معرض صدمات خطرناك و جدی را بر عهد 

 دارد.

يكي از  (:ويي سي سهای قلبي )بخ  مراقبت
بر ي بیمارستان است كه های تخصصبخ 
موازين علمي و با استفاد  از نیروهای  اساس

تخصصي پزشكي  پرستاری و تما  تجهیزات  
تاسیسات  تكنولويی پزشكي و داروهای الز   
مسئولیت درمان و مراقبت از بیماران مبتال به 

 دارد. عوارض حاد قلبي را بر عهد 

 (:های ويژ  نوزادان )ان آی سي يوبخ  مراقبت
های تخصصي بیمارستان است كه يكي از بخ 

موازين علمي و با استفاد  از نیروهای  بر اساس
تخصصي پزشكي  پرستاری و تما  تجهیزات  
تاسیسات و تكنولويی پزشكي به ارائه 

تا  0های حمايتي پیشرفته ويژ  نوزادان )مراقبت
روز( با اختالل عملكرد چند ارگاني و يا  28

گر  و يا سن  1500كمتر از  نوزادان با وزن
هفته و نوزادان دچار  32حاملگي كمتر از 

 پردازد.سندرو  ديسترس تنفسي مي

 بهخدماتى است كه  های بهداشتي:مراقبت
ارتقا  حفظ  پاي  و بازگرداندن سالمتى  منظور

افراد جامعه توسط متخصصان يا كاركنان 
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هاى شود. مراقبتخدمات بهداشتى ارائه مى
تى يك حق عمومى است و دولت مسئول بهداش

 صورت برابر است. ارائه اين خدمات به مرد  به

مركزی است  های اولیه بهداشتي:مركز مراقبت
های ضروری بهداشتي را با استفاد  از كه مراقبت

دهد ها و تكنولويی علمي و عملي ارائه ميشیو 
و در اولین سط  تماس افراد  خانواد  و جامعه 
با نظا  بهداشتي قرار دارد. از نظر هزينه برای 
جامعه و كشور در هر مرحله از توسعه  قابل 

 توجیه و در دسترس است. 

مركزی كه در  خدمات جام  سالمت:مركز 
شود و اندازی ميمناطق شهری و روستايي را 

خدمات قابل ارائه در اين مكان شامل خدمات 
پزشكي عمومي  پرستار مشاور  سالمت روان  

درماني  دندانپزشكي  مشاور  تاذيه و رييم
خدمات آزمايشگاهي  راديولويی  بهداشت 

های بتای و نظارت بر مراقمحیط و حرفه
در واحدهای تابعه شامل  شد ارائهبهداشتي 

پايگا  سالمت و خانه بهداشت فعال است. 
نیروهای شالل در مركز خدمات جام  سالمت: 
پزشك  پرستار  دندانپزشك  كارشناس سالمت 
روان  كارشناس تاذيه  كارشناس بهداشت 

نیاز كارشناس  حسب برای و محیط و حرفه
يولويی است. متوسط علو  آزمايشگاهي و راد

جمعیت تحت پوش  مركز خدمات جام  
نفر و مركز خدمات  35000سالمت شهری 

 نفر است. 4000جام  سالمت روستايي 

واحدی در زير مجموعه مركز  پايگا  سالمت:
خدمات جام  سالمت شهری و در برخي موارد 

در اين  ارائه قابلروستايي است كه خدمات 

داشتي است و توسط های بهمكان صرفا مراقبت
مراقب سالمت )معادل بهورز در خانه بهداشت( 

 شود. ارائه مي

واحدی در روستاهای با  خانه بهداشت فعال:
نفر در روستای  1500متوسط جمعیت ساكن 

اصلي و روستاهای قمر )روستاهای تحت 
پوش ( كه توسط بهورز زن و مرد مشاول ارائه 

ائه شد  های بهداشتي است و خدمات ارمراقبت
در اين مكان  در سامانه الكترونیك سالمت ثبت 

 شود.مي

واحدی در زيرمجموعه  واحد تسهیالت زايماني:
مركز خدمات جام  سالمت شهری يا روستايي 

های است كه خدمات زايمان طبیعي و مراقبت
حین و پس از زايمان توسط ماما  در اين مكان 

 شود.ارائه مي

مكاني است دارای  :پزشكي تشخیص آزمايشگا 
مجوز از وزارت بهداشت  درمان و آموز  

های مختلف حاصل از پزشكي كه در آن نمونه
بدن انسان با هدف به دست آمدن اطالعات برای 
تشخیص  پیشگیری يا پیگیری درمان و يا 
ارزيابي و سنج  سالمت  مورد آزماي  قرار 

گیرد و شامل دو بخ  بالیني و تشريحي مي
شناسي  های خوناين مكان  آزماي است. در 
شناسي  شناسي  زيستشناسي  سر میكروب

شناسي  شناسي   فیزيك حیاتي  سلولايمني
شناسي  ينتیك سلولي و ملكولي  آسیب
 شود.ها انجا  ميشناسي و ساير آزماي بافت

مركزی است كه پس  ي پزشكي:بخشتوانمركز 
ر چارچوب ها و مجوزهای الز  داز اخذ پروانه

ي را بخشتواننامه مربو   خدمات فراگیر آيین
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در تما  سطوح نظا  سالمت در ابعاد مختلف 
صورت سرپايي و  جسمي  رواني و اجتماعي به

ي به بیمار ارائه بخشتوانروزانه توسط تیم 
ي شامل بخشتوانگانه های ش كند. رشتهمي

كاردرماني  فیزيوتراپي  گفتاردرماني  
سنجي و ارتوپدی فني نجي  بیناييسشنوايي
 است.

طور  مركزی است كه به ای:مركز پزشكي هسته
صورت يك بخ  از موسسات  مستقل و يا به

پزشكي مانند بیمارستان  درمانگا  و...  با اخذ 
مجوزهای الز  از مراج  مربو  )موافقت اصولي  

برداری و پروانه تاسیس از وزارت پروانه بهر 
ان و آموز  پزشكي و مجوز كار بهداشت  درم

ای كشور( و با با اشعه از مركز نظا  ايمني هسته
ای و مناب  استفاد  از دان  پزشكي هسته

پرتوزای باز  به ارائه خدمات تخصصي تشخیصي 
 پردازد.و درماني مي

مكاني است دارای مجوز از وزارت  داروخانه:
بهداشت  درمان و آموز  پزشكي كه با داشتن 
مسئول فني واجد شرايط به ارائه خدمات 

محور مانند های سالمتدارويي و عرضه فراورد 
  مكمل لذايي رييمي  لذاهای خشك ریشدارو  

كمكي شیرخواران  لواز  مصرفي پزشكي و 
مجاز  مبادرت های آرايشي و بهداشتي فراورد 

 كند.مي

صورت  مكاني است كه به درمانگا  عمومي:
روزی  بیماران سرپايي را برای درمان شبانه

پزشك عمومي و  3پذيرد و حداقل دارای مي
 متخصص است. 

مكاني است كه مطابق ضوابط  درمانگا  تخصصي:
های وزارت بهداشت  درمان و آموز  نامهو آيین

با حضور متخصصان شود و پزشكي تاسیس مي
های مختلف به ارائه خدمات تشخیصي و رشته

های تخصصي پزشكي درماني در يكي از رشته
)مانند درمانگا  تخصصي قلب و عروق( و يا 
تشخیص و درمان يك يا چند بیماری مشخص 

 پردازد.)مانند درمانگا  تخصصي ديابت( مي

پايگاهي است  ي:مارستانیب یپپايگا  اوريانس 
های فوری كه در آن  مجموعه خدمات و مهارت

پزشكي اوريانسي در مواق  اضطراری مانند 
های طبیعي يا تصادف  بیماری حاد  پديد 

ساخته دست بشر در قالب نظا  شبكه 
های پزشكي كشور قبل از رسیدن بیمار فوريت

ديد  به بیمارستان ارائه يا مصدو  حادثه
های اوريانس ت توسط پايگا شود. اين خدمامي

 شود. ای انجا  ميشهری و جاد 
پايگا  اوريانسي كه در  پايگا  اوريانس شهری:

ها  شهرهای دارای دانشگا  يا مراكز شهرستان
دانشكد  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي و 

هزار  درماني و شهرهای با جمعیت بی  از پنجا 
نفر داير شد  است و در ارتبا  با مركز پیا  و 
مركز ارتباطات و فرماندهي عملیات پايگا  

 اوريانس است. 
پايگا  اوريانسي است كه  ای:س جاد پايگا  اوريان
های پرتردد يا پرحادثه و مبادی در جاد 

هزار نفر جمعیت  ايجاد شهرهای كمتر از پنجا 
شود و در ارتبا  با مركز ارتباطات يا مركز مي

 پیا  اوريانس است. 
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های گلبول شامل فراورد  خون: هایفراورد 
های پالسمايي و قرمز متراكم  فراورد 

 های پالكت است. فراورد 

شامل گلبول  های گلبول قرمز متراكم:فراورد 
قرمز متراكم با محلول افزودني  گلبول قرمز 

ي پرتو تابمتراكم منجمد  گلبول قرمز متراكم 
شد   گلبول قرمز متراكم كم لكوسیت  گلبول 

راكم شسته شد   آفرزيس گلبول قرمز قرمز مت
متراكم و آفرزيس گلبول قرمز متراكم كم 

 لكوسیت است. 
شامل پالسمای منجمد  های پالسمايي:فراورد 

ساعت پس از اهدا  پالسمای  24شد  ظرف 
 فاقد كرايو و رسوب كرايو پرسیپیتیت است. 

شد   های ادلا شامل پالكت های پالكت:فراورد 
لكوسیت و پالكت  شد  كمدلا های اپالكت

 فرزيس است. 
گلبول قرمز متراكم بعد از  گلبول قرمز متراكم:

برداشت قسمت اعظم پالسما از خون كامل 
آيد. هماتوكريت دست مي سانتريفیوي شد  به
شد  در صورت نبود هر نوع نهايي فراورد  تهیه

باشد. بسته به  %80محلول افزودني بايد كمتر از 
تا  21دارند  و افزودني  به مدت   نگهنوع ماد

درجه سانتیگراد قابل  2-6روز در دمای  42
 تواند بهنگهداری است. همچنین اين فراورد  مي

صورت منجمد برای مدت طوالني در حضور 
 مواد محافظ سرما  ذخیر  شود. 

پالسمايي كه تحت فرايند  پالسمای تاز  منجمد:
های ناپايدار روتئینانجماد به دمايي كه فعالیت پ

آن حفظ شود  رسید  است. اين فراورد  از خون 
آيد. پالسما در دست ميكامل يا رو  فرزيس به

ساعت اول پس از اهدا از خون كامل  8-6
متناسب با نوع ماد  ضد انعقاد جدا شد  و 

شود. برای نگهداری و حفظ منجمد مي
فاكتورهای انعقادی حساس به حرارت  ضروری 

دمای حمل و نقل واحدهای خون يا  است
آوری خون تا پالسمای دريافتي از محل جم 

آوری تا انجماد بنا مركز فراوری  زمان بین جم 
بر نوع ماد  ضد انعقاد  مدت زمان بین 
جداسازی پالسما از خون كامل تا انجماد آن  
مدت زمان و دمای فرايند انجماد و دمای 

تحت كنترل و نگهداری پالسمای منجمد بايد 
مطابق استانداردهای مدون باشد. اين فراورد  

درجه  -25تا  -20كه در دمای هنگامي
 ما  قابل12سانتیگراد نگهداری شود برای 

استفاد  خواهد بود و در دمای كمتر يا مساوی 
ما  طول  24درجه سانتیگراد برای  -64تا  -25

ها ورد توان ساير فراعمر دارد. از اين فراورد  مي
از جمله رسوب كرايو  انواع فاكتورهای انعقادی و 

 دست آورد. ها را بهايمونوگلوبولین
ها  ای است كه پالكتفراورد  پالكت كنسانتر :

دهند. اين اجزا اصلي سلولي آن را تشكیل مي
فراورد  از خون كامل و يا آفرزيس پالكتي تهیه 

درجه  20-24شود. اين محصول در دمای مي
سانتیگراد و با تكان دادن ماليم و مستمر  

 روز نگهداری شود.  5تواند تا مي
فرايند دريافت خون كامل از  اهدای خون كامل: 

داوطلبان اهدای خون با رعايت تما  ضوابط 
 مصوب سازمان انتقال خون ايران است.

 فردی است كه به كنند  اهدای خون:مراجعه
ن خود به يكي صورت داوطلبانه برای اهدای خو
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های ها و يا تیماز مراكز انتقال خون  پايگا 
 كند. سیاری اهدای خون كشور مراجعه مي

ای كه فاصله اهداكنند  اهداكنند  مستمر خون:
اهدای خون وی با آخرين خونگیری قبلي  كمتر 

 ما  باشد.  12از 
ای كه فاصله اهداكنند  اهداكنند  باسابقه خون:
آخرين خونگیری قبلي  اهدای خون وی با 

 ما  باشد.  12تر از بی 
 بهداشت هدر زمین كه پزشكي لیر به :پیراپزشك

 شود.مي باشد  اطالق داشته فعالیت و درمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات د يگز

 دانشاگا  در پزشاك 877 حادود 1399 سال در
 درمااني بهداشاتي  خادمات و پزشكي علو  های

 نفار 309 تعاداد ايان از كه اند بود  شالل استان
 48 متخصاص  پزشاك نفر 246 عمومي  پزشك

 هااای رد  ساااير در بقیااه و تخصااص  فااوق نفاار
 . اند داشته فعالیت پزشكي

 سااط  در آزمايشااگا  57 تعااداد 1399 سااال در
 تعاداد هماین ساال در. اند داشته فعالیت استان

 درمااني موسساات باه مراجعاه مورد 1297686
 123659 كاه باود  اساتان پزشكي علو  دانشگا 

 بیمارساتان در شادن بساتری باه منجر آن مورد
 .است گرديد 

سالمت ضامیمه  پايگا  106 تعداد 1399 درسال
 پايگا  سالمت روساتايي 1شهری و  و لیرضمیمه

 همچناین. اسات داشاته فعالیت استان سط  در
 زايمااني تساهیالت مراكز تعداد است ذكر به الز 

 سااط  در فعااال بهداشاات هااای خانااه و مااورد 6
 .است بود  مورد 520 استان

 سط  در دولتي دامپزشكي بخ  شالالن تعداد
 56 تعداد اين از كه است بود  نفر 181 استان

نفر  28و  كارشناس نفر 49 دامپزشك  نفر
 های رد  ساير در بقیه و  كارشناس لیرفني

 .اند داشته فعالیت مربوطه
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 كاركنان شالل در دانشگا  علو  پزشكي بر حسب گرو  شالي  -1-18

   .باشدمي نیز داروساز دندانپزشك  خارجي  پزشكان شامل( 1
 شودمي شامل را...  و خدماتي پشتیباني  كاركنان از اعم اند نگرفته قرار پیراپزشكان و پزشكان گرو  در كه كساني تمامي( 2
 انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شد  است.به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربو  به اصالندوز و ( 3

  .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ

 (2)ساير كاركنان پیراپزشك (1)پزشك  جم  سال و شهرستان
1380 ..............................  4524 370 3067 1087 
1385 ..............................  5367 344 3315 1708 
1390 ..............................  6311 459 4029 1823 
1395 ..............................  7150 612 4671 1867 
1396 ..............................  7516 655 4935 1926 
1397 ..............................  7987 772 5248 1967 
1398 ..............................  8005 807 5309 1889 
1399 ............................  8198 877 5223 2098 
 1247 2514 504 4265  .............................. اردبیل

 000 000 000 000  ...................... (3)اصالندوز

 000 000 000 000  ........................... (3)انگوت

 68 219 31 318  ......................... بیله سوار
 114 648 79 841  ........................ پارس آباد

 365 341 70 776  ............................. خلخال
 19 80 9 108  ............................ سرعین

 31 146 15 192  ..................................كوثر
 58 342 49 449  ............................... گرمي

 120 590 80 790  ................... مشگین شهر
 42 243 25 310  ................................ نمین

 34 100 15 149  .................................... نیر



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل __________________________________________ بهداشت و درمان-18

560 

 

 

  



 بهداشت و درمان-18 ___________________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

561 

 تخصص نوع و رشته برحسب پزشكي علو  هایدانشگا  در شالل تخصصي دكترای و پزشكان -2-18

 جم   سال و شهرستان
پزشك 
 عمومي 

 دندانپزشك
دكترای علو  
 آزمايشگاهي

 داروساز
پزشك 
 متخصص

پزشك فوق 
 تخصص

دكترای 
 تخصصي

1380 ..................  326 191 21 0 15 99 0 0 

1385 ..................  295 159 38 0 11 87 0 0 

1390 ..................  459 237 38 5 20 127 15 17 

1395 ..................  612 260 48 3 9 200 31 61 

1396 ..................  655 279 53 3 24 206 28 62 

1397 ..................  772 336 58 4 28 240 33 73 

1398 ..................  807 309 57 3 33 262 41 102 

1399 .................  877 309 94 7 54 246 48 119 

 106 48 108 42 4 67 129 504  ................ اردبیل 

 000 000 000 000 000 000 000 000  .......... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... (1)انگوت

 0 0 5 1 0 0 25 31  ............. بیله سوار

 0 0 47 3 1 4 24 79  ............ پارس آباد

 9 0 34 1 1 4 21 70  ................. خلخال

 0 0 1 0 0 2 6 9  ................ سرعین

 0 0 4 1 0 0 10 15  ......................كوثر

 2 0 19 5 0 0 23 49  ................... گرمي

 2 0 25 1 1 8 43 80  ......... مشگین شهر

 0 0 0 0 0 6 19 25  .................... نمین

 0 0 3 0 0 3 9 15  ........................ نیر

 آباد و گرمي منظور شد  است.( به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربو  به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس 1
 علت افزاي  ارقا  نسبت به سال گذشته به علت منظور نمودن آمار هیئت علمي مي باشد.-

 دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل. -مأخذ
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 پیراپزشكان شالل در دانشگا  های علو  پزشكي بر حسب رشته و نوع تخصص -3-18

پرستار حرفه ای  كلجم   سال و شهرستان 
 ()كارشناس و باالتر

 پرستار 
 )كاردان(

 /كارشناسكاردان 
 اتاق عمل

1380 ..............................  3067 433 8 64 

1385 ..............................  3315 691 8 77 

1390 ..............................  4029 1142 7 116 

1395 ..............................  4671 2092 5 137 

1396 ..............................  4935 1740 5 163 

1397 ..............................  5248 1864 4 179 

1398 ..............................  5309 1853 3 182 

1399 ............................  5223 1747 0 195 

 99 0 914 2514  ............................ اردبیل 

 000 000 000 000  ...................... (2)اصالندوز

 000 000 000 000  ........................... (2)انگوت

 9 0 52 219  ......................... بیله سوار

 32 0 252 648  ........................ پارس آباد

 10 0 151 341  ............................. خلخال

 0 0 21 80  ............................ سرعین

 3 0 24 146  ..................................كوثر

 12 0 97 342  ............................... گرمي

 21 0 202 590  ..................... مشگین شهر

 7 0 20 243  ................................ نمین

 2 0 14 100  .................................... نیر
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 پیراپزشكان شالل در دانشگا  های علو  پزشكي بر حسب رشته و نوع تخصص)دنباله( -3-18

 سال و شهرستان 
/ كارشناس كاردان 

ساير  ماما بهورز (1)بهیار بیهوشي
 پیراپزشكان

1380 ..............................  49 543 809 143 1018 

1385 ..............................  82 411 889 282 875 

1390 ..............................  85 298 852 323 1206 

1395 ..............................  125 185 783 325 1019 

1396 ..............................  140 186 841 468 1392 

1397 ..............................  142 154 823 454 1628 

1398 ..............................  139 166 831 489 1658 

1399 ............................  191 58 876 549 1607 

 894 247 232 17 111  ............................ اردبیل 

 000 000 000 000 000  ...................... (2)اصالندوز

 000 000 000 000 000  ........................... (2)انگوت

 73 28 49 0 8  ......................... بیله سوار

 173 66 82 16 27  ........................ پارس آباد

 26 46 94 9 5  ............................. خلخال

 21 13 24 0 1  ............................ سرعین

 44 15 53 1 6  ..................................كوثر

 82 29 112 0 10  ............................... گرمي

 151 54 137 13 12  ..................... مشگین شهر

 100 39 65 2 10  ................................ نمین

 43 12 28 0 1  .................................... نیر
 كمك بهیاران منفك و در ستون سايرپیراپزشكان منظور شد  است. (1

 عد  امكان تفكیك اطالعات مربو  به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شد  است.به علت  (2

   .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ
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  موجود برحسب نوع وابستگي مصوبتعداد بیمارستان های فعال و تخت های  -4-18

 سال و شهرستان

 دولتي جم  كل

 تخت مصوب بیمارستان 
 (1)ساير نهادهای عمومي  دانشگا  علو  پزشكي

تخت  بیمارستان  تخت مصوب بیمارستان 
 مصوب

1380 ..........................  13 1464 9 1002 1 128 

1385 ..........................  14 1718 10 1256 1 128 

1390 ..........................  14 2032 10 1590 1 128 

1395 ..........................  15 2824 10 2290 1 128 

1396 ..........................  16 2695 11 2205 1 148 

1397 ..........................  18 2591 13 2101 1 148 

1398 ..........................  18 2591 13 2101 1 148 

1399 ........................  18 2591 13 2101 1 148 

 148 1 1255 5 1691 9  .........................اردبیل 

 0 0 0 0 0 0  ...................... اصالندوز

 0 0 0 0 0 0  ........................... انگوت

 0 0 53 1 53 1  ..................... بیله سوار

 0 0 286 2 340 3  .................... پارس آباد

 0 0 134 1 134 1  ......................... خلخال

 0 0 0 0 0 0  .........................سرعین

 0 0 58 1 58 1  .............................. كوثر

 0 0 97 1 97 1  ........................... گرمي

 0 0 155 1 155 1  ................. مشگین شهر

 0 0 63 1 63 1  ............................ نمین

 0 0 0 0 0 0  .................................نیر
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 (دنبالهتعداد بیمارستان های فعال و تخت های مصوب موجود برحسب نوع وابستگي  ) -4-18

 باشد.پاسداران  شركت نفت  نیروی انتظامي  آموز  و پرور   ارت  و... مي( شامل سپا  1
 باشد.( شامل دانشگا  آزاد اسالمي  بنیاد شهید و ... مي2
 باشد.ها  شركت دان  بنیان و... ميتحقیقاتي و پژوهشي  آسايشگا    مراكزNGO( شامل 3

  .استان اردبیلدانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  -مأخذ

 سال و شهرستان

 لیر دولتي

ساير نهادهای  تأمین اجتماعي
 (3)ساير  خیريه خصوصي (2)عمومي 

 بیمارستان 
تخت 
تخت  بیمارستان  مصوب

تخت  بیمارستان  مصوب
تخت  بیمارستان  مصوب

تخت  بیمارستان  مصوب
 مصوب

1380 .......................  2 234 0 0 1 100 0 0 0 0 

1385 .......................  2 234 0 0 1 100 0 0 0 0 

1390 .......................  2 214 0 0 1 100 0 0 0 0 

1395 .......................  2 244 0 0 2 162 0 0 0 0 

1396 .......................  2 222 0 0 2 120 0 0 0 0 

1397 .......................  2 222 0 0 2 120 0 0 0 0 

1398 .......................  2 222 0 0 2 120 0 0 0 0 

1399 ......................  2 222 0 0 2 120 0 0 0 0 
 0 0 0 0 120 2 0 0 168 1  ..................... اردبیل 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... اصالندوز
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... انگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. بیله سوار
 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1  ................. پارس آباد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... خلخال
 0 0 0 0 0 0   0 0 0  ..................... سرعین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... كوثر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ گرمي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............. مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... نمین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................. نیر
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 تعداد تخت های فعال بخ  های بیمارستاني -5-18

  .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ

 سوختگي رواني جم  سال و شهرستان
مراقبت های 

 ويژ  
 )آی سي يو(

مراقبت بیماران 
 قلبي 

 )سي سي يو(

مراقبت های 
 نوزادان 

 )ان آی سي يو(
 ساير 

1380 ............................  102 42 10 22 28 0 000 

1385 ............................  148 58 10 41 39 0 000 

1390 ............................  1322 177 10 64 50 21 1000 

1395 ............................  1787 185 10 86 56 27 1423 

1396 ............................  1897 187 10 86 54 35 1525 

1397 ............................  2626 209 10 101 57 35 2214 

1398 ............................  2240 209 20 99 57 35 1820 

1399 ..........................  2301 221 20 119 57 35 1849 

 1167 35 26 90 20 205 1543  ............................ اردبیل

 0 0 0 0 0 0 0  ........................ اصالندوز

 0 0 0 0 0 0 0  ............................. انگوت

 49 0 4 4 0 0 57  ....................... بیله سوار

 200 0 6 11 0 0 217  ...................... پارس آباد

 121 0 6 6 0 8 141  ........................... خلخال

 0 0 0 0 0 0 0  .......................... سرعین

 32 0 0 0 0 0 32  ................................كوثر

 87 0 6 4 0 8 105  ............................. گرمي

 164 0 9 4 0 0 177  ................. مشگین شهر

 29 0 0 0 0 0 29  .............................. نمین

 0 0 0 0 0 0 0  .................................. نیر
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 مراكز ارائه دهند  مراقبت های اولیه بهداشتي -6-18

سال و 
 شهرستان

 جم  كل

خانه  پايگا  سالمت مراكز خدمات جام  سالمت
های 

بهداشت 
 فعال

تسهیالت 
 زايماني

پايگا  
مراقبت 
بهداشت 
شهری  روستايي شهری مرزی

 روستايي
شبانه 
 روستايي روزی

شهری 
ضمیمه 
و لیر 
 ضمیمه

1380 ............  613 42 52 0 0 0 21 489 9 0 

1385 ............  696 84 56 0 0 0 26 521 9 0 

1390 ............  707 93 54 0 0 0 36 516 8 0 

1395 ............  693 53 59 0 0 0 64 509 8 0 

1396 ............  705 54 57 0 0 0 65 521 8 0 

1397 ............  717 57 56 0 0 0 70 527 7 0 

1398 ............  768 21 59 39 15 1 104 522 6 1 

1399 ...........  768 25 59 35 15 0 106 520 6 2 

 1 0 78 50 0 1 3 11 16 160  .......... اردبیل 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  .... (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ......... (1)انگوت

 1 1 32 3 0 1 2 6 0 46  ....... بیله سوار

 0 1 57 16 0 2 5 6 2 89  ...... پارس آباد

 0 1 60 5 0 2 5 8 3 84  ........... خلخال

 0 0 15 2 0 1 2 1 0 21  .......... سرعین

 0 0 35 2 0 0 1 5 0 43  ................كوثر

 0 1 79 6 0 2 3 7 2 100  ............. گرمي

 0 1 95 15 0 4 9 9 2 135  ... مشگین شهر

 0 0 41 5 0 1 3 4 0 54  .............. نمین

 0 1 28 2 0 1 2 2 0 36  .................. نیر

 عد  امكان تفكیك اطالعات مربو  به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شد  است.به علت  (1
  دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل. -مأخذ
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 پزشكي و ينتیك بر حسب نوع وابستگي تشخیص آزمايشگا   -7-18

 جم  كل  سال و نشهرستان

 پزشكيآزمايشگا  تشخیص 
 لیر دولتي دولتي

دانشگا  علو  
 پزشكي

ساير نهادهای 
(1)عمومي

 

تامین 
 اجتماعي

ساير نهادهای 
 (3)ساير  خیريه خصوصي (2)عمومي 

1380 .....................  35 10 4 2 0 19 0 0 
1385 .....................  35 10 4 2 0 19 0 0 
1390 .....................  37 10 3 2 0 22 0 0 
1395 .....................  50 12 6 3 0 28 1 0 
1396 .....................  52 15 6 3 0 27 1 0 
1397 .....................  53 13 6 3 0 30 1 0 
1398 .....................  53 13 6 4 0 29 1 0 
1399 ....................  57 13 5 4 0 34 1 0 
 0 1 25 0 2 5 5 38  ................... اردبیل 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. اصالندوز

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... انگوت

 0 0 0 0 0 0 1 1  ................ بیله سوار
 0 0 5 0 1 0 2 8  ............... پارس آباد

 0 0 1 0 1 0 1 3  .................... خلخال
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... سرعین

 0 0 0 0 0 0 1 1  .........................كوثر
 0 0 1 0 0 0 1 2  ...................... گرمي

 0 0 2 0 0 0 1 3  ............ مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 1 1  ....................... نمین

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... نیر
 باشد.سپا  پاسداران  شركت نفت  نیروی انتظامي  آموز  و پرور   ارت  و... مي( شامل 1
 باشد.( شامل دانشگا  آزاد اسالمي  بنیاد شهید و ... مي2
 باشد.ها  شركت دان  بنیان و... ميتحقیقاتي و پژوهشي  آسايشگا    مراكزNGO( شامل 3

 .درماني استان اردبیلدانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي  -مأخذ
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 مراكز جام  توانبخشي پزشكي برحسب نوع وابستگي-8-18

جم   شهرستان و سال
 كل

 دولتي لیر دولتي
دانشگا  
علو  
 پزشكي

 ساير
 نهادهای
 (1) عمومي

تامین  
 اجتماعي

 ساير
 نهادهای
 (2) عمومي

 (3)ساير خیريه خصوصي

1380 ....................  36 2 4 1 0 29 0 0 
1385 ....................  ١ ٤ ٢ ٤٣ 0 ٣٦ 0 0 
1390 ....................  ١ ٢ ١ ٤٤ 0 ٤٠ 0 0 
1395 ....................  56 8 2 1 0 45 0 0 
1396 ....................  60 8 2 1 0 49 0 0 
1397 ....................  118 8 1 1 0 108 0 0 
1398 ....................  107 8 2 1 0 96 0 0 
1399 ..................  107 8 2 1 0 96 0 0 
 0 0 68 0 1 1 5 75  .................. اردبیل 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................اصالندوز
 0 0 0 0 0 0 0 0  .................... انگوت

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............... بیله سوار
 0 0 11 0 0 0 1 12  ............. پارس آباد

 0 0 2 0 0 0 0 2  ...................خلخال
 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. سرعین

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... كوثر
 0 0 2 0 0 1 1 4  ..................... گرمي

 0 0 12 0 0 0 1 13  .......... مشگین شهر
 0 0 1 0 0 0 0 1  ...................... نمین

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... نیر
 باشد.انتظامي  آموز  و پرور   ارت  و... مي( شامل سپا  پاسداران  شركت نفت  نیروی 1
 باشد.( شامل دانشگا  آزاد اسالمي  بنیاد شهید و ... مي2
 باشد.ها  شركت دان  بنیان و... ميتحقیقاتي و پژوهشي  آسايشگا    مراكزNGO( شامل 3
 يفن یارتوپد - يتوانبخش - يستيبهز خدمات مجتم  - يدرمان گفتار - يدرمان كار- يوتراپيزیف مركز:  شامل يتوانبخش مراكز -
  .باشد يم يدرمان كار - يسنج ييشنوا - يسنج يينایب -

  .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ
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 مراكز پزشكي هسته ای برحسب نوع وابستگي-9-18

 جم   شهرستان و سال
 دولتي لیر دولتي

دانشگا  
علو  
 پزشكي

 نهادهای ساير
 (1) عمومي

تامین  
 اجتماعي

 ساير
 نهادهای
 (2) عمومي

 (3)ساير خیريه خصوصي

1380 ........................  25 10 0 2 0 13 0 0 
1385 ........................  ٢ ٠ ١٠ ٢٥ 0 ٠ ١٣ 0 
1390 ........................  ٢ ٠ ١٠ ٢٥ 0 ٠ ١٣ 0 
1395 .......................  35 10 0 2 0 23 0 0 
1396 .......................  37 11 1 2 0 23 0 0 
1397 .......................  53 11 4 3 0 35 0 0 
1398 .......................  57 13 4 3 0 36 1 0 
1399 ......................  62 15 0 3 4 40 0 0 
 0 0 30 4 1 0 5 40  ..................... اردبیل 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... اصالندوز
 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ انگوت

 0 0 0 0 0 0 1 1  .................. بیله سوار
 0 0 5 0 1 0 2 8  ................. پارس آباد

 0 0 0 0 0 0 1 1  ...................... خلخال
 0 0 0 0 0 0 1 1  ..................... سرعین

 0 0 0 0 0 0 1 1  ...........................كوثر
 0 0 1 0 0 0 1 2  ........................ گرمي

 0 0 4 0 1 0 1 6  ............ مشگین شهر
 0 0 0 0 0 0 1 1  ......................... نمین

 0 0 0 0 0 0 1 1  ............................. نیر
 باشد.( شامل سپا  پاسداران  شركت نفت  نیروی انتظامي  آموز  و پرور   ارت  و... مي1
 باشد.( شامل دانشگا  آزاد اسالمي  بنیاد شهید و ... مي2
 باشد.ها  شركت دان  بنیان و... ميآسايشگا   مراكز تحقیقاتي و پژوهشي  NGO( شامل 3

 ويراد و دارو ويراد - یا هسته يپزشك مركز - يپزشك پرتو مركز - یولوييراد مركز:  شامل یا هسته يدرمان يصیتشخ موسسات-
 . باشد يم يگراف

  .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ
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 ها برحسب نوع وابستگيتعداد داروخانه -10-18

 جم   شهرستان و سال

 دولتي لیر دولتي
دانشگا  
علو  
 پزشكي

 ساير
 نهادهای
 (1) عمومي

تامین  
 اجتماعي

 ساير
 نهادهای
 (2) عمومي

ساير خیريه خصوصي
(3) 

1380 ...........................  98 5 5 2 0 84 2 0 
1385 ...........................  ٢ ٥ ٥ ١٠٤ 0 ٢ ٩٠ 0 
1390 ...........................  ٢ ٥ ١٠ ١٣٢ 0 ٢ ١١٣ 0 
1395 ...........................  159 10 4 1 0 143 1 0 
1396 ...........................  169 14 5 2 0 146 2 0 
1397 ...........................  169 14 5 2 0 146 2 0 
1398 ...........................  183 15 5 2 0 159 2 0 
1399 ..........................  186 15 4 3 0 162 2 0 
 0 2 102 0 1 4 8 117  ......................... اردبیل 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... اصالندوز
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ انگوت

 0 0 5 0 0 0 1 6  ...................... بیله سوار
 0 0 19 0 1 0 1 21  ..................... پارس آباد

 0 0 8 0 1 0 1 10  .......................... خلخال
 0 0 1 0 0 0 0 1  ......................... سرعین

 0 0 0 0 0 0 1 1  .............................. كوثر
 0 0 7 0 0 0 1 8  ............................ گرمي

 0 0 15 0 0 0 1 16  ................مشگین شهر
 0 0 4 0 0 0 1 5  ............................. نمین

 0 0 1 0 0 0 0 1  ................................. نیر
 باشد.مي( شامل سپا  پاسداران  شركت نفت  نیروی انتظامي  آموز  و پرور   ارت  و... 1
 باشد.( شامل دانشگا  آزاد اسالمي  بنیاد شهید و ... مي2
 باشد.ها  شركت دان  بنیان و... مي  مراكز تحقیقاتي و پژوهشي  آسايشگا NGO( شامل 3

 .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ
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 و خدمات بهداشتي درماني فعالیت موسسات درماني دانشگا  علو  پزشكي  -11-18
 موارد بستری (1)موارد مراجعه )ويزيت شد ( سال و شهرستان 

1380 ........................................  288749 51297 

1385 ........................................  1648659 94560 

1390 ........................................  2194184 121098 

1395 ........................................  2089716 147329 

1396 ........................................  2297089 162402 

1397 ........................................  2133936 165370 

1398 ........................................  2136909 154862 

1399 .....................................  1297686 123659 
 83541 638996  ........................................ اردبیل

 0 0  .................................... اصالندوز

 0 0  ......................................... انگوت

 1565 46105  ................................... بیله سوار

 12029 346478  .................................. پارس آباد

 11011 83327  ....................................... خلخال

 0 0  ...................................... سرعین

 62 26810  ............................................كوثر

 11115 59298  ......................................... گرمي

 4224 91999  ............................. مشگین شهر

 112 4673  .......................................... نمین

 0 0  .............................................. نیر
 نسبت سال قبل به دلیل شیوع كرونا بود  است. كاه  موارد مراجعه سرپائي به بیمارستانها (1

 .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ
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 و پزشاكي علو  یها دانشگا  يدرمان يبهداشت مراكز و(1) ها مارستانیب به سرپايي بیماران مراجعه موارد -12-18
  درماني بهداشتي خدمات

 1395 1390 1385 1380 شرح
 1486667 1711802 1484736 279571  .......................................................................جم 

 932375 1140311 1094600 211858  ................................................................... عمومي

 554292 571491 390136 67713  ................................................................ تخصصي

 76180 303202 39334 4180  .......................................................................... اطفال

 17501 46419 43667 0  ............................................................... دندانپزشكي

 94111 11623 27798 3505  ......................................................................... داخلي

 17170 44220 30924 4247  ............................................................ زنان و زايمان

 24993 46208 113905 18562  ....................................................................... مامايي 

 44810 10376 21424 5106  ........................................................................... چشم

 13135 6123 16669 3934  ................................................ گو  و حلق و بیني

 68028 12571 8920 2609  ........................ جراحي)عمومي  كلیه  ماز و اعصاب(

 51901 12143 20681 7185  ...................................................................... ارتوپدی

 23307 11930 5676 4085  ...................................................... پوست و آمیزشي

 12620 5178 5708 1106  ........................................................... اعصاب و روان

 51172 5382 4110 1662  .............................................................. قلب و عروق

 18162 10118 14334 2720  ....................................................................... ارولويی

 41202 45998 36986 8812  ........................................................ساير تخصص ها
 

 1399 1398 1397 1396 شرح
 2296633 3628830 2149637 1949058  .......................................................................جم 

 991433 1598955 1502685 1086383 ................................................................... عمومي
 1305200 2029875 646952 862675 ................................................................ تخصصي

 34325 75722 83893 120925 .......................................................................... اطفال
 15798 23527 25718 21602 ............................................................... دندانپزشكي

 39598 57552 80511 139913 ......................................................................... داخلي
 34301 44882 82250 115119 ............................................................ زنان و زايمان

 25720 37595 43513 47258 ....................................................................... مامايي 
 22163 38241 35070 45374 ........................................................................... چشم

 8264 17775 25138 18316 ................................................ گو  و حلق و بیني
 33978 40245 57442 74535 ........................ جراحي)عمومي  كلیه  ماز و اعصاب(

 23350 20407 29001 48955 ...................................................................... ارتوپدی
 8890 17639 22153 25921 ...................................................... پوست و آمیزشي

 10501 17736 12864 14415 ........................................................... اعصاب و روان
 14507 20475 36020 57878 .............................................................. قلب و عروق

 16837 31492 34586 74535 ....................................................................... ارولويی
 1016968 1586587 78793 57929 ........................................................ساير تخصص ها

 كاه  موارد مراجعه سرپائي  به بیمارستانها  نسبت سال قبل به دلیل شیوع كرونا بود  است. (1

  .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ
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 نگهداری مواد لذايي فعالیت های عمد  بهداشت محیط در زمینه بازديد از مكان های تهیه  توزي  و  -13-18

 سال و شهرستان
موارد بازديد 

 شد 

كارت معاينه 
بهداشتي 
 صادر شد 

اخطار 
بهداشتي 
 صادر شد 

معرفي 
متخلفین 
 به دادگا 

اماكن 
تعطیل 
 شد 

 اماكن بهسازی شد 

 روستايي شهری

1380 .....................  46049 14053 1870 1697 173 915 198 

1385 .....................  66231 13758 1771 1367 98 898 200 

1390 .....................  100897 20164 1750 1748 102 918 201 

1395 .....................  113307 24315 880 878 190 227 81 

1396 .....................  110135 34494 1614 2036 225 170 36 

1397 .....................  119116 25000 3446 2314 154 178 25 

1398 .....................  111011 9460 3190 605 1250 246 6 

1399 ...................  262861 8111 1964 219 2605 271 44 
 0 66 788 77 693 260 163415  ................... اردبیل 

 000 000 000 000 000 000 000  ............. (1)اصالندوز

 000 000 000 000 000 000 000  .................. (1)انگوت

 35 101 177 7 57 272 7030  ................ بیله سوار

 0 4 20 2 258 1380 15567  ............... پارس آباد

 5 52 70 96 381 1524 7518  .................... خلخال

 0 20 27 2 45 174 7553  ................... سرعین

 3 3 7 1 18 453 4188  .........................كوثر

 0 14 11 1 99 322 9655  ...................... گرمي
 0 0 1308 15 388 2392 31243  ............ مشگین شهر

 1 11 186 8 5 960 11035  ....................... نمین

   0 11 10 20 374 5657  ........................... نیر
 به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربو  به اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شد  است. (1

  دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل. -مأخذ
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  115تعداد پايگا  های اوريانس پی  بیمارستاني  -14-18

 جاد  ای شهری  جم  سال و شهرستان

1380 ........................................  15 9 6 

1385 ........................................  21 14 7 

1390 ........................................  34 16 18 

1395 ........................................  42 20 22 

1396 ........................................  59 33 26 

1397 ........................................  56 30 26 

1398 ........................................  56 27 29 

1399 .....................................  60 27 33 

 5 12 17  ........................................ اردبیل

 000 000 000  ................................ (1)اصالندوز

 000 000 000  ..................................... (1)انگوت

 3 2 5  ................................... بیله سوار

 4 3 7  .................................. پارس آباد

 3 2 5  ....................................... خلخال

 1 1 2  ...................................... سرعین

 2 1 3  ............................................كوثر

 5 1 6  ......................................... گرمي

 4 3 7  ............................. مشگین شهر

 4 1 5  .......................................... نمین

 2 1 3  .............................................. نیر

 اصالندوز و انگوت در شهرستان های پارس آباد و گرمي منظور شد  است.به علت عد  امكان تفكیك اطالعات مربو  به  (1
 .دانشگا  علو  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبیل -مأخذ
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1399میزان فرآورد  های خون تولید شد  و توزي  شد  به مراكز درماني به تفكیك سه فرآورد  اصلي:  -15-18
 )واحد( 

 شهرستان

 فرآورد  های خون توزي  شد   فرآورد  های خون تولید شد  

گلبول قرمز 
 متراكم

پالسمای تاز  
 منجمد

پالكت 
 كنسانتر 

گلبول قرمز 
 متراكم

پالسمای تاز  
 منجمد

پالكت 
 كنسانتر 

 12436 10738 31257 12690 31390 32135  ......................... كل استان 

 12436 9832 26291 12690 22809 22809  .................................. اردبیل

 0 0 0 0 0 0  .............................. اصالندوز

 0 0 0 0 0 0  ................................... انگوت

 0 0 0 0 0 0  ............................. بیله سوار

 0 461 2820 0 3906 4219  ............................ پارس آباد

 0 231 827 0 2204 2396  ................................. خلخال

 0 0 0 0 0 0  ................................. سرعین

 0 0 0 0 0 0  ...................................... كوثر

 0 0 0 0 0 0  ................................... گرمي

 0 214 1319 0 2471 2711  ....................... مشگین شهر

 0 0 0 0 0 0  .................................... نمین

 0 0 0 0 0 0  ......................................... نیر

 سازمان انتقال خون استان اردبیل. -مأخذ
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 )واحد(           1399تعداد مراجعه كنندگان و میزان خون اهدايي به تفكیك جنسیت و وضعیت اهداء :  -16-18

  .سازمان انتقال خون استان اردبیل -مأخذ

 شهرستان

تعداد مراجعه 

 كنندگان 

 میزان كل اهداء خون 
 میزان كل اهداء خون به تفكیك 

 وضعیت اهداء

 بار اول با سابقه مستمر زن مرد مرد و زن

 5868 8810 18590 2074 31194 33268 40847  ...................... كل استان

 4353 6399 13067 1506 22313 23819 29365  .............................. اردبیل

 0 0 0 0 0 0 0  .......................... اصالندوز

 0 0 0 0 0 0 0  ............................... انگوت

 0 0 0 0 0 0 0  ......................... بیله سوار

 401 675 1386 142 2320 2462 3252  ........................ پارس آباد

 476 770 1507 128 2625 2753 3308  ............................. خلخال

 0 0 0 0 0 0 0  ............................ سرعین

 0 0 0 0 0 0 0  ..................................كوثر

 0 0 0 0 0 0 0  ............................... گرمي

 638 966 2630 298 3936 4234 4922  ................... مشگین شهر

 0 0 0 0 0 0 0  ................................ نمین

 0 0 0 0 0 0 0  .................................... نیر
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  1399بر حسب رشته شالي: (1) تعداد شالالن بخ  دامپزشكي دولتي  -17-18

 استثناء شاللین مراكز آموز  عالي.( به 1

 ( رشته های شالي كارشناسي شامل كارشناسان و كارشناسان ارشد مي باشد.2
 استان اردبیل. ادار  كل دامپزشكي -مأخذ

 

  

 دامپزشك   جم  شهرستان

رشته های شالي 
كاردان  (2)كارشناس 

 دامپزشكي
تكنسین 
 دامپزشكي

ساير رشته 
كارشناس  های شالي

 فني 

كارشناس 
 لیر فني

 21 0  27 28 49 56 181  ........... كل استان

 10 0  4 26 27 35 102  .................. اردبیل

 0  0  1 0  0 0 1  .............. اصالندوز

 0  0  1 0  0 0 1  ................... انگوت

 0  0  3 0  2 2 7  ............. بیله سوار

 3 0  2 0  3 4 12  ............ پارس آباد

 1 0  2 1 2 1 7  ................. خلخال

 0  0  1 0  2 1 4  ................ سرعین

 1 0  3 0  0  2 6  ......................كوثر

 3 0  2 1 2 2 10  ................... گرمي

 1 0  4 0 8 5 18  ....... مشگین شهر

 1 0  2 0 0  3 6  .................... نمین

 1 0  2 0 3 1 7  ........................ نیر
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 1399: فعال در بخ  خصوصيدامپزشكي مراكز درماني فعال -18-18

 .استان اردبیل دامپزشكي ادار  كل -مأخذ
 

 شهرستان
 داروخانه

 دامپزشكي 
 مراكزمايه كوبي 

 دا 
 درمانگا  
 دامپزشكي

 آزمايشگا   بیمارستان
 دامپزشكي

 4 0 50 41 85  ............... كل استان

  ...................... اردبیل
34 15 24 0 3 

 0 0 3 3 2  .................. اصالندوز

 0 0 1 1 1  ....................... انگوت

  ................. بیله سوار
5 4 4 0 0 

  ................ پارس آباد
10 3 2 0 0 

  ..................... خلخال
2 1 1 0 0 

  .................... سرعین
1   1 0 0 

  ..........................كوثر
2 1 1 0 0 

  ....................... گرمي
7 4 5 0 0 

  ........... مشگین شهر
16 6 5 0 1 

  ........................ نمین
2 1 1 0 0 

  ............................ نیر
3 2 2 0 0 
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 مقدمه

 بااه مرباا   فصاال اياا  در شااد  ارائااه آمارهااای
 و كتااا  ،مطب عااا  ساای،ا، و صاادا هایبرنامااه

 بناهاای و هاام ز  ساین،ا، ،ع، مي هایكتابخانه
 زائاران و كشا ر به شد  وارد گردشگران ،تاريخي
 مختصار تاريخچاه باه كاه اسا  متبركاه اماك 
 در هازمینه اي  از يك هر در اطالعا  آوریج،ع
 :ش دمي اشار  زير

 و راديا  هایبرناماه باه مربا   آماار منظم تهیه
 1347 ساال از هاام ز  و 1345 سال از تل يزي ن

 .گرديد آغاز

 نیاز كشا ر سین،اهای به مرب   آمار تري قدي،ي
 گرفتاه، قارار اياران آماار مركاز دساتر  در كه

 وزار  ت سا  كاه اسا  1348 ساال باه مرب  
 اسالمي، انقال  پیروزی از پس كه هنر و فرهنگ
 شا د،مي نامید  "اسالمي ارشاد و فرهنگ"وزار 
 .اس  گرديد  تهیه

 جاامع صا ر  باه مطب عا  به مرب   آمار تهیه
 نشاريا  بررسي طرح" براسا  بار نخستی  برای
 اياران آماار مركااز ت س  1349 سال در "كش ر
 عهد  به حاضر حال در وظیفه اي . گرف  ص ر 

 ارشااد  و فرهناگ وزار  داخلي مطبا عا  ادار 
 .باشدمي اسالمي

 هایكتابخاناه باه مربا   آماار ارائه و آوریج،ع
 پارورش كاان ن و شد شروع 1344 سال از كش ر
 در تأسیس از پس نیز، ن ج انان و ك دكان فكری

 خا د هایفعالی  به مرب   اطالعا  1344 سال
 .اس  ن، د  ارائه و ثب  را

 تشكیاال باا چناد هر گردشگاری، آمارهای تهیه
 شد آغاز 1342 سال در سیاحان جلاب ساازماان

 در م جا د سا اب  براساا  ماكك ر ساازمان اما
 منااابع ساياار و گكرناماه ،گ،ار  ادارا  دفااتر

 هایساال اطالعا  آوریج،ع به م ف   مرباا  ،
 بارای آمارهاا ايا  كااه گردياد 1342 تاا 1331

 .شد درج 1345 آماری سالنامه در بار نخستی 

 تاا ضیاا  فصاال اي  در مندرج آمارهای دربار 
 :اس  ضروری زياار نكااا 

 در چاه اگار ،فرهناگ باه مرب   آماری اطالعا 
 ذالاكمع باشاد،مي ارائه قابل گ ناگ ن هایزمینه

 از برخي ت لید عدم يا نب دن دستر  در عل  به
 شاد  يااد هایزمیناه در فقا  آماار درج آمارها،
 .اس  گرديد  میسر

 و هاام ز  از بازديدكننادگان تعداد به مرب   آمار
 از ،1382ساال اواخار تاا كشا ر تااريخي بناهای
 میارا  سازمان به وابسته هام ز  كل ادار  طري 

 بناهااای و هااام ز  از بخشااي كشاا ركهفرهنگي
 و شدمي آوریج،ع دارد، پ شش تح  را تاريخي

 میارا  ساازمان ادغاام عل  به الككرف ق زمان از
 و ايرانگااااردی سازمااااان و كشاااا ر فرهنگاااي
 و فرهنگاي میرا  سازمان" تشكیل و جهانگردی
 دريافا  سازمان آن از مرب   آماار ،"گردشگاری

 . ش دمي
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 شاامل فقا  متبركه، اماك  زائران به مرب   آمار
 حج سازمان طري  از كه اس  زائراني از دسته آن
 .اندن، د  سفر به اقدام زيار  و

 مفاهیم و تعاريف

مراكز واقع در هر  مراكز رادي يي و تل يزي ني:
های رادي يي و استان كه مكان ت لید برنامااااااه

پخش برنامه تل يزي ني و اتخاذ تص،یم در م رد 
 هاس .

محص ل  :برنامه ت لیدی رادي يي و تل يزي ني
فرايندی اس  كه با تلفی  تخصصي عناصر 

گیری از با بهر پیام و محت ايي و ساختاری 
و به منظ ر امه ارنبساخ  برای ابع الزم امن

و اينترن  به  تلا يزي ن، راديا پخش از طري  
  آيد.دس  مي

در ت لید تل يزي ني، مت  ها و ابزار و م اد رسانه 
ای و نیز واساطه ها، در كل برای ت لیاد و ضبا  
و ثبا  تصا ير و صدا به كار مي روند در حالي 
كه در ت لید رادي ، ع امل ذكر شد ، صرفاً برای 

 ش ند. ت لید، ضب  و ثب  صدا به كار گرفته مي
عبار  از   ني:پخش برنامه های رادي يي و تل يزي

شكل نهايي و ارسال شد  ی يك برنامه ی 
رادي يي يا تل يزي ني اس  كه مخاطب قادر به 

 درياف  آن باشد.
ساختاری اس   شبكه رادي يي و تل يزي ني:

های  ت لید، سازماني كه مج، عه ی فعالی 
تامی ، تنظیم و پخش برنامه های رادي يي و 

م ري  های تل يزي ني را بر اسا  اهداف و ما
 تعريف شد  و مشخص بر عهد  دارد.

انعكا  وقايع و رويدادهايي كاه دارای ياك  خبر:
يا چند ارزش اطالع رساني برای مخاطبان باشاد. 
خبر به چهار نا ع ت لیادی، درياافتي، پ ششاي و 

 ش د.تلفیقي تقسیم مي
عبار  از  پخش خبر)رادي يي/ تل يزي ني(:

خبرهايي اس  كه پس از تهیه، انتخا ، تنظیم و 
 ويرايش از رادي  يا تل يزي ن پخش مي ش د.

مكاني دارای مج ز، با امكانا  ن،ايش  سین،ا:
فیلم، متشكل از يك يا چند سال  ن،ايش فیلم، 
سال  انتظار، ن،ازخانه، قس،  اداری، گیشه 

 های بهداشتي اس .فروش بلی  و سرويس
سال  ن،ايش فیلم كه دارای  سین،ا: سال 

استانداردهای ساخت،اني، تاسیساتي و تجهیزاتي 
مانند پرد  ن،ايش، مع،اری مناسب سال  از 
لحاظ ديد، صندلي ن،ايش، اتاق آپارا ، 

 اك ستیك و ... مي باشد.
فیلم بلند داستان دار اس  كه  فیلم سین،ايي:

 35دقیقه ب د  و مع، ال ً با عرض  75حداقل 
 میلی،تری برای ن،ايش ساخته مي ش د.

هر ن ع اثر مكت   يا مص ر كه به ص ر   نشريه:
چاپي و يا الكترونیكي )برخ  و غیر برخ ( با نام 
ثاب ، تاريخ و ش،ار  پیاپي در اشكال مختلف در 

ای و يا سراسری با سط  محلي، استاني، منطقه
 ش د. ترتیب انتشار مشخص منتشر مي
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 با نام ط ر منظمبه كههستند نشرياتي : مطب عا 
به ص ر  اوراق چااپي ياا  و ش،ار   تاريخ و ثاب 

گ ناااگ ن سیاسااي،  هایالكترونیكااي در زمینااه
منتشاار  ...اجت،اااعي، عل،ااي، ورزشااي، هنااری و

ش ند. مطب عا  از نظر ترتیب انتشار به روزانه مي
و غیر روزانه، از نظر محت ا به ع، مي و تخصصي، 

ال،للي و از نظر گستر  ت زيع به محلي، ملي و بی 
از نظر مخاطبان به عام و خاص )مانند ك دكاان و 

 ش ند. ن ج انان، ج انان و زنان( تقسیم مي
قي يا حق قي شخص حقی صاحب امتیاز نشريه:

اس  كه هیئ  نظار  بر مطب عا ، صالحی  
وی را تايید ن، د  و وزار  فرهنگ و ارشاد 

كند  و به نام او صادر ميرا اسالمي مج ز نشريه 
مشي كلي مالك نشريه اس  و در قبال خ 

 نشريه مسئ ل اس .
سازمان يا بخشي از يك سازمان اس   كتابخانه:

ع را گردآوری و ای از ان اع منابكه مج، عه
كند و از طري  خدماتي كه ت س  سازماندهي مي
ش د، برای كاربران قابل دستر  كتابدار ارائه مي

 اس .
مراكز فرهنگي، هنری كان ن پرورش فكری 

مكاني اس  كه به منظ ر ك دكان و ن ج انان: 
های فرهنگي و هنری ها و برنامهانجام فعالی 

 ك دكان اختصاص يافته اس .
اعضای مراكز فرهنگي هنری كان ن پرورش 

 6ك دكان و ن ج انان  فكری ك دكان و ن ج انان:
ای هستند كه به ص ر  عض  از ساله 18تا 

 كنند.هنری استفاد  مي -خدما  مراكز فرهنگي

متني اس  كه به ص ر  خطي، چاپي،  كتا :
الكترونیكي يا ص تي ت لید و به ص ر  مستقل و 

  ش د.مي غیر ادواری منتشر
يا تكثیر  چاپ هایتعداد نسخه ش،ارگان )تیراژ(:

  اس . انتشارو  چاپيك اثر در يك ن ب  از  شد 
بنايي كه واجد يك يا  :مع،اری - تاريخي بناهای

های فرهنگي، تاريخي، هنری چند ارزش از ارزش
فرهنگي  –يا مكان رويداد اس . بنای تاريخي 

 م،ك  اس  متعل  به دور  معاصر باشد.
م سسه ای اس  داي،ي و غیرانتفاعي كه به  م ز :

پژوهش، آم زش و  منظ ر گردآوری، نگهداری،
ن،ايش دستاوردهای انسان يا طبیع  فعالی  مي 

 كند و درهای آن به روی ع، م مردم باز اس .
هنری ديداری و شنیداری كه به  تئاتر)ن،ايش(:

زند  ت س  يك يا گروهي از هنرمندان  ص ر 
)بازيگران( در مد  زمان معی  برای ت،اشاگران 
به اجرا در مي آيد و از لحاظ محت ا و مض، ن به 
تراژدی، ك،دی، مل درام و ك،دی تراژيك تقسیم 

 مي ش د.
هنر سازماندهي اص ا  در زمان، بر  م سیقي:

مبنای قی د زيباشناختي حاكم بر هر فرهنگ 
 قیايي اس .    م سی

برنامه از  اجرای صحنه ای م سیقي )كنسر (:
شد  م سیقي اس  كه به ص ر  پیش تنظیم

 ش د.زند  برای ج،عي از مخاطبان اجرا مي
مكان ورزشي كه دارای گ د اختصاصي و  زورخانه:

-جايگا  ويژ  مرشد ب د  و به منظ ر اجرای ورز



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل ____________________________________ فرهنگ، ورزش و گردشگری-19

586 

ورزش . اس  شد  احدا  باستاني هایش
انجام حركا  و نرمش هايي كه افراد  ه،گاني:

برای دستیابي به تندرستي، سالم  و آمادگي 
جس،اني با ك،تري  هزينه در هر زمان و هر 
مكان و بدون نیاز به ابزار خاص به آن مي 
پردازند؛ مانند پیاد  روی، دوهای نرم، نرمش و 

 ك   پی،ايي.
كه اس  مكان ورزشي با مسیر مشخصي پیس : 

 بر اسا  و ورزشي هایتناسب رشتهبه 
 و ت،رينا  انجام برای فني استانداردهای

 .اس  شد  احدا  مسابقا 
مكان سرپ شید  ای اس  كه برابر  سال  ورزشي:

های  ورزشي در ض اب  فني برای انجام فعالی 
 يك رشته ی خاص احدا  شد  اس .

فضايي اس  كه به منظ ر انجام مكان ورزشي: 
ورزشي با رعاي  ض اب  فني و های فعالی 

 اجرايي ايجاد شد  اس .
مكان ورزشي كه دارای جايگا   استادي م ورزشي:

ت،اشاچیان ب د  و از حداقل استانداردها و ض اب  
فني الزم برای برگزاری مسابقا  رس،ي ورزشي 

 برخ ردار باشد.
به ورزشكاراني اطالق  ورزشكاران سازمان يافته:

،ه ورزشي از سازمان تربی  گردد كه كار  بیمي
بدني درياف  ن، د  و جزو آمار رس،ي ورزشكاران 

 اند.استان قرار گرفته
به ورزشكاران،  شرك  كنندگان سازماندهي شد :

مربیان، داوران، سرپرستان و ه،راهان تیم های 

ورزشي حاضر در مسابقا  استاني و اعزام به 
گردد مسابقا  برون استاني و كش ری اطالق مي 

 كه دارای كار  بی،ه يك اثر ورزشي نیز هستند.
طب  تعريف سازمان جهاني گردشاگری  گردشگر:

، گردشگر شخصي اس  كه به كشا ر ياا شاهری 
غیر از محی  زيس  عادی خ د برای مادتي كاه 

ساع  و بیش تر از يك ساال نباشاد  24ك،تر از 
سفر كند و قصاد او از سافر، تفاري ، اساتراح ، 
ورزش، ديدار اق ام و دوستان، مأم ريا ، شارك  

ال ، معالجه، مطالعاه در س،ینار، كنفرانس يا اج
 و تحقی  يا فعالی  های مكهبي باشد.

: واحد اقامتي ارزان قی،تي اس  پانسی ن مسافری
كه اتاق و امكانا  محدودی را به ص ر  ع،ا مي 

دهد. مع، الً مد  اقام  در يا اختصاصي ارائه مي
 15پانسی ن محدوديتي نادارد و ع،ادتاً بایش از 

هاای متي، ويژگيروز اس . در اي  ن ع واحاد اقاا
ها مانند نظاف  روزاناه اتااق، سارويس مه،انخانه

بهداشتي، مرتب كردن تختخ ا  يا محدود ب دن 
ظرفی  پكيرش در اتاق وج د ندارد. اتاق نشی، ، 
اتاااق غااكاخ ری، آشاا زخانه و ساااير امكانااا  

ص ر  مشتر  ما رد اساتفاد  مه،اناان قارار به
 .گیردمي
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 اطالعا  د يگز

 راديا يي های برنامه ت لید ، میزان1399 سال در
 و ساااع  4105 ترتیااب حاادود بااه و تل يزياا ني

در اياا  سااال ع،ااد  . ساااع  باا د  اساا  1822
برنامه هاای راديا يي و تل يزيا ني باه ترتیاب باا 

ساع  مرب   باه مخاطباان  765و  3284حدود 
بخش خباری  7عام ب د  اند. در اي  سال در كل 

مركز اردبیل وج د داشاته در شبكه های رادي يي 
 525برنامه با مد  زماان كال  3789كه در كل 

ساع  ارائه كرد  اند. ه،چنای  در ايا  ساال در 
ساااع  برنامااه ن،ايشااي ت ساا  مركااز  297كال 

 اردبیل ت لید شد  اس .

 هااای فاایلم ت،اشاااگران ، تعااداد1399 سااال در
نفار با د   3529 فعاال ساین،ای 7در  سین،ايي

 وابسته ن،ايش سال  14 تعداد سال، اي  در. اس 
 با د  فعاال اساالمي ارشاد و فرهنگ كل به ادار 

 برناماه 20 و م سایقي برناماه 11 كاه تعاداد اند
 .اس  شد  اجرا ها سال  در اي  تئاتر

 فعاال چاپخانه 181 اي  سال، تعداد در ه،چنی 
 و عناااوي  تعااداد مااكك ر سااال در. اساا  باا د 

 روزناماه، قطع م رد در محلي مطب عا  ش،ارگان
 94000باا  عنا ان 59 نامه هفته دو و نامه هفته
 80 فصالنامه و دو فصالنامه ماهنامه، قطع و تیراژ

 .باشد مي تیراژ 50000 با عن ان

 بااا ع،اا مي كتابخانااه 81 تعااداد ،199 سااال در
 جلد كتاا ، 951639 و عض  نفر 31569داشت  

 . اند ب د  م رد مراجعه 197697 پاسخگ ی

و  ك دكاان فكاری پرورش ، كان ن1399 سال در
 188380 و كتابخاناه 33 برداشت  در با ن ج انان

 53550 و عضا  نفار 3150تعاداد  كتا ، نسخه
 .اس  داشته مراجعه م رد

 هاا ما ز  از بازديدكنندگان تعداد ،1399 درسال
 . اس  ب د  نفر 5372نزديك به 

 به ورزشي مربي نفر 8282 تعداد ،1399 سال در
 56 تعاداد ساال، ايا  در. اناد داشته اشتغالكار 

 اساتخر، 10 ، ورزشاي سال  146 ، زمی  ورزشي
اساتادي م  10زورخاناه، و  3پیسا  ورزش،  صفر

 هاای داوران رشاته تعاداد. اند ب د  فعال ورزشي
ب د  اس . ه،چنای  در ايا   نفر 4697 ورزشي،

شرك  كنند  سازمان دهي شاد  در  1327سال 
 ك  كرد  اند.مسابقا  ورزشي شر

با ت جه به شی ع بی،اری كرونا  ،1399 سال در
پروازهای حج انجام نشد  اند. ه،چنی  هیچ 

 گردش خارجي از هتل ها استفاد  نكرد  اس .
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 )دقیقه : ساع ( بر حسب م ض ع اردبیل میزان ت لید برنامه های رادي يي مركز -1-19

 مقدار سال و م ض ع

1380 .................................................................................................  000 

1385 .................................................................................................  000 

1390 .................................................................................................  2250:30:00 

1395 .................................................................................................  3130:40:00 
1396 .................................................................................................  3386:54:00 
1397 .................................................................................................  3435:27:00 
1398 .................................................................................................  3877:31:00 
1399 ...........................................................................................  4105:01:00 

 615:45:09  ......................................... ارزش های دفاع مقد  و ام ر دفاعي
 1231:30:18  ............................................................................................. اجت،اعي

 821:00:12  .................................................................................... فرهنگ و هنر
 821:00:12  .................................................................................. معارف اسالمي

 615:45:09  ............................................................................................... سیاسي
 صدا و سی،ای مركز اردبیل. -مأخك

 

 )دقیقه : ساع ( بر حسب م ض ع اردبیل میزان ت لید برنامه های تل يزي ني مركز -2-19
 مقدار سال و م ض ع

1380 .................................................................................................  000 

1385 .................................................................................................  000 

1390 .................................................................................................  1030:00:00 

1395 .................................................................................................  1327:37:00 
1396 .................................................................................................  1516:57:00 
1397 .................................................................................................  1596:14:00 
1398 .................................................................................................  1623:43 
1399 ...........................................................................................  1822:05:00 
 273:18:45  ......................................... های دفاع مقد  و ام ر دفاعي ارزش

 546:37:30  ............................................................................................. اجت،اعي
 364:25:00  .................................................................................... فرهنگ و هنر
 364:25:00  .................................................................................. معارف اسالمي

 273:18:45  ............................................................................................... سیاسي
  صدا و سی،ای مركز اردبیل. -مأخك



 1399-سالنامه آماری استان اردبیل ____________________________________ فرهنگ، ورزش و گردشگری-19

590 

 )دقیقه : ساع ( به تفكیك مخاطباردبیل میزان ت لید برنامه های رادي يي مركز  -3-19

 عام بزرگسال ن ج ان ك د سال و  خرد ج،ع سال

1380 ...............  000 000 000 000 000 

1385 ...............  000 000 000 000 000 

1390 ...............  2250:30:00 29:40:00 130:25:00 120:35:00 1969:50:00 

1395 ...............  3130:40:00 47:47:00 163:54:00 220:40:00 2698:19:00 

1396 ...............  3386:54:00 62:37:00 193:32:00 274:20:00 2856:25:00 

1397 ...............  3435:27:00 70:52:00 125:24:00 253:41:00 2985:30:00 

1398 ...............  3877:31:00 42:40:00 45:30:00 452:39:00 3336:42:00 

1399 ..............  4105:01:00 205:15:03 205:15:03 410:30:06 3284:00:48 
 .صدا و سی،ای مركز اردبیل -مأخك

 
 )دقیقه : ساع ( به تفكیك مخاطباردبیل میزان ت لید برنامه های تل يزي ني مركز  -4-19

 عام بزرگسال ن ج ان و ك د  خردسال ج،ع سال
1380 ..............  000 000 000 000 000 

1385 ..............  000 000 000 000 000 

1390 ..............  1030:00 64:10:00 29:30:00 124:20:00 812:00:00 
1395 ..............  1327:37 96:52:00 51:11 240:36 938:58 
1396 ..............  1516:57 125:19:00 74:38 283:25 1033:35 
1397 ..............  1596:14 121:46:00 87:41:00 343:52:00 1042:55:00 
1398 ..............  1623:43 135:15:00 47:22:00 820:38:00 620:28:00 
1399 .............  1822:05:00 182:12:30 54:39:45 819:56:15 765:16:30 
  صدا و سی،ای مركز اردبیل. -مأخك
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 ساع (دقیقه: ) اردبیلمیزان پخش خبر و گزارش خبری از شبكه )های( رادي يي مركز  -5-19

 سال

بخش 
خبری 
 )تعداد(

مصاحبه و گزارش  خبر خارجي خبرداخلي ج،ع كل پخش
 خبری

 مد  تعداد مد  تعداد مد  تعداد مد  تعداد
1380 ........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390 ........  5 2832 461 711 398 300 125 2121 63 

1395 ........  6 3338 481 810 409 310 129 2528 72 

1396 ........  6 3570 592 790 513 315 131 2780 79 

1397 ........  7 3788 516 730 429 328 136 3058 87 

1398 ........  7 3750 510 700 411 350 145 3050 99 

1399 ........  7 3789 525 780 508 365 152 3108 110 
 صدا و سی،ای مركز اردبیل. -مأخك

 
 
 ساع (دقیقه: )به تفكیك ح ز  های ت لیدیاردبیل مركز  پ يان،ايي، برنامه ن،ايشي و و مستند میزان ت لید تله فیلم -6-19

  ج،ع سال
 پ يا ن،ايي استاني ن،ايشي و مستند تله فیلم
تعداد 
 عن ان

تعداد   مد 
 عن ان

تعداد 
 مد  مد   قس، 

1380 .................  000 000 000 000 000 000 000 

1385 .................  000 000 000 000 000 000 000 

1390 .................  426 0 0 7 430 426 0 
1395 .................  496 0 0 10 520 496 0 
1396 .................  585 0 0 19 944 579 6 
1397 .................  270 0 0 5 362 270 2 
1398 .................  282 1 2 10 355 280 2 
1399 ................  282 3 5 12 380 297 3 
  صدا و سی،ای مركز اردبیل. -مأخك
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 سین،اها و ت،اشاگران فیلم های سین،ايي -7-19

 گنجايش  تعداد سال  سین،ا تعداد سین،ا شهرستانسال و 
 )تعداد صندلي(

  تعداد ت،اشاگر
 )هزار نفر(

1380 ........................  3 5 2036 61848 

1385 ........................  6 6 2644 192200 

1390 ........................  8 8 2644 72580 

1395 ........................  4 4 1848 22680 

1396 ........................  4 4 1848 30972 

1397 ........................  6 6 2283 65839 

1398 ........................  7 6 3039 37892 

1399 ......................  7 7 2787 3529 

 2818 1130 2 2  ........................ اردبیل

 0 0 0 0  .................... اصالندوز

 0 0 0 0  ......................... انگ  

 0 0 0 0  ................... بیله س ار

 94 450 1 1  .................. پار  آباد

 0 370 1 1  ....................... خلخال

 0 0 0 0  ...................... سرعی 

 0 0 0 0  ............................ك ثر

 34 254 1 1  ......................... گرمي

 583 583 2 2  ............. شهرمشگی  

 0 0 0 0  .......................... ن،ی 

 0 0 0 0  .............................. نیر

 .میباشد عل  كاهش تعداد ت،اشاگران نسب  سال قبل به عل  شی ع بی،اری كرونا -

  .ادار  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل -مأخك
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 سال  های وابسته به ادار  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و برنامه های اجرا شد  -8-19

 شهرستانسال و 

 تعداد ت،اشاگر تعداد اجرا تعداد برنامه  سال  ن،ايش

 تعداد
 گنجايش
 م سیقي تئاتر م سیقي تئاتر م سیقي تئاتر )صندلي(

1380 ...............  11 2700 230 0 475 0 1360 0 

1385 ...............  11 2700 212 0 407 0 1076 0 

1390 ...............  12 3600 56 32 345 109 75150 15000 

1395 ...............  13 3450 51 42 299 164 44850 69950 

1396 ...............  13 3450 142 33 672 183 46824 77990 

1397 ...............  13 3450 118 55 574 130 176060 55764 

1398 ...............  14 3570 96 49 584 224 93835 89600 

1399 ..............  14 3870 20 11 73 75 1740 16331 

 15806 770 63 28 7 8 1450 4  ............... اردبیل

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........... اصالندوز

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................ انگ  

 0 0 0 0 0 0 300 1  .......... بیله س ار

 300 150 0 7 1 1 420 2  ......... پار  آباد

 0 570 0 31 0 9 300 1  .............. خلخال

 140 0 0 0 1 0 0 0  ............. سرعی 

 0 0 0 0 0 0 100 1  ...................ك ثر

 0 150 0 6 0 1 650 2  ................ گرمي

 85 100 12 1 2 1 300 1  .... مشگی  شهر

 0 0 0 0 0 0 200 1  ................. ن،ی 

 0 0 0 0 0 0 150 1  ..................... نیر

 .میباشد عل  كاهش تعداد ت،اشاگران نسب  سال قبل به عل  شی ع بی،اری كرونا -

  .ادار  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل -مأخك
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 چاپخانه های تح  نظار  ادار  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي بر حسب ن ع مالكی  -9-19

 به عل  عدم امكان تفكیك اطالعا  مرب   به شهرستان اصالندوز در شهرستان پار  آباد منظ ر شد  اس . (1

  .ادار  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل -مأخك

 خص صي دولتي ج،ع سال و شهرستان

1380 ....................................  27 0 27 

1385 ....................................  34 0 34 

1390 ....................................  27 0 27 

1395 ....................................  140 0 140 

1396 ....................................  161 0 161 

1397 ....................................  153 0 153 

1398 ....................................  162 0 162 

1399 .................................  181 0 181 

 112 0 112  .................................... اردبیل

 000 000 000  ............................ (1)اصالندوز

 000 000 000  ................................. (1)انگ  

 6 0 6  ............................... بیله س ار

 28 0 28  .............................. پار  آباد

 8 0 8  ................................... خلخال

 0 0 0  .................................. سرعی 

 1 0 1  ........................................ك ثر

 15 0 15  ..................................... گرمي

 5 0 5  ......................... مشگی  شهر

 5 0 5  ...................................... ن،ی 

 1 0 1  .......................................... نیر
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  تعداد عناوي  و ش،ارگان مطب عا  محلي -10-19

 )تیراژ( ش،ارگان تعداد عن ان شرح

   ، دو هفته نامهقطع روزنامه، هفته نامه

1380 ...........................................................  5 3500 

1385 ...........................................................  26 50000 

1390 ...........................................................  35 110000 

1395 ...........................................................  87 221000 

1396 ...........................................................  105 218600 

1397 ...........................................................  168 87440 

1398 ...........................................................  55 93600 

1399 ........................................................  59 94000 

   قطع ماهنامه، فصلنامه، دو فصلنامه

1380 ...........................................................  3 6000 

1385 ...........................................................  35 60000 

1390 ...........................................................  37 72000 

1395 ...........................................................  20 97000 

1396 ...........................................................  23 105000 

1397 ...........................................................  18 42000 

1398 ...........................................................  68 42000 

1399 ........................................................  80 50000 

 .استان اردبیلادار  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  -مأخك
 كاهش ش،ارگان نشريه به عل  رواج نشريا  الكترونیكي و گراني كاغك مي باشد.
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  هاكتابخانه، كتا ، اعضاء و مراجعان به كتابخانه  -11-19

 سال و شهرستان

 كتابهای م ج د كتابخانه

 كتابخانه های ع، مي
كان ن پرورش فكری 
 كتابخانه های ع، مي ك دكان و ن ج انان 

كان ن پرورش فكری 
 ك دكان و ن ج انان 

1380 .................................  45 14 254520 15602 

1385 .................................  51 17 409382 70460 

1390 .................................  66 33 671577 104036 

1395 .................................  70 33 908969 136223 

1396 .................................  76 33 905955 156679 

1397 .................................  77 33 935079 171200 

1398 .................................  80 33 956864 181880 

1399 ...............................  81 33 951639 188380 

 42507 372705 9 23  ................................. اردبیل

 6941 24934 1 3  ............................. اصالندوز

 8708 12885 1 1  .................................. انگ  

 16596 59366 2 7  ............................ بیله س ار

 14923 87713 3 10  ........................... پار  آباد

 16198 109510 2 9  ................................ خلخال

 0 17708 0 2  ............................... سرعی 

 16795 45536 2 4  .....................................ك ثر

 7803 25339 3 3  .................................. گرمي

 29184 94897 6 10  ...................... مشگی  شهر

 19729 63529 3 5  ................................... ن،ی 

 8996 37517 1 4  ....................................... نیر
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 (دنباله)كتابخانه، كتا ، اعضاء و مراجعان به كتابخانه ها  -11-19

 سال و شهرستان

 (1)م ارد مراجعه (1)تعداد اعضا

 كتابخانه های ع، مي
كان ن پرورش فكری 
 كتابخانه های ع، مي ك دكان و ن ج انان 

كان ن پرورش فكری 
 ك دكان و ن ج انان 

1380 .................................  11500 1770 245000 15050 

1385 .................................  17862 3223 942387 26064 

1390 .................................  62175 17270 1483626 40246 

1395 .................................  53984 23618 1112582 44224 

1396 .................................  56618 25528 1135737 41569 

1397 .................................  58699 15707 2036107 268639 

1398 .................................  53700 21407 1427906 278291 

1399 ..............................  31569 3150 197697 53550 

 16711 44599 983 11428  ................................. اردبیل

 2006 2690 118 1962  ............................. اصالندوز

 2329 4921 137 955  .................................. انگ  

 1734 9234 102 2009  ............................ بیله س ار

 3791 31312 223 4067  ........................... پار  آباد

 4284 55852 252 3619  ................................ خلخال

 0 4745 0 328  ............................... سرعی 

 4233 7515 249 760  .....................................ك ثر

 3366 7280 198 941  .................................. گرمي

 8177 24818 481 3312  ...................... مشگی  شهر

 4930 3538 290 1210  ................................... ن،ی 

 1989 1193 117 978  ....................................... نیر
 تعداد اعضا و م ارد مراجعه به عل  شی ع ويرو  كرونا ب د  اس  . (كاهش1

 ادار  كل كتابخانه های ع، مي استان اردبیل. - -مأخك
  كان ن پرورش فكری ك دكان و ن ج انان استان اردبیل. -       
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تح  پ شش ادار  كل میرا  فرهنگي، صنايع دستي و  بازديدكنندگان از م ز  ها و بناهای تاريخي -12-19
 گردشگری

  سال

 بنای تاريخي م ز 

 مج، عه
 جهاني
 بقعه
 شیخ
 صفي

 باستان
 شناسي
 اردبیل

 مردم
 شناسي
 اردبیل

 صنايع
 دستي
 اردبیل

 باستان
 شناسي
 مشگی 
 شهر

 ح،ام
 نصر

 خلخال

 صارم
 السلطنه
 ن،ی 

 باستاني
 شناسي

 نیر

 هج،ع
 مسجد

بقعه شیخ 
 كلخ ران

1380 .......  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .......  130282 0 24346 0 1148 1673 0 0 0 0 

1390 .......  162382 51076 19865 27634 1668 7099 2598 3719 0 0 

1395 .......  157495 43690 16440 8435 1331 0 1292 470 0 0 

1396 .......  181864 32699 20811 7716 2191 0 1846 1068 0 0 

1397 .......  202212 42218 28478 16978 772 679 1123 395 0 0 

1398 .......  190082 177556 22722 10018 1384 3368 1704 1202 0 0 

1399 ....... 5372 5372 9 9 15 12 11 10     

 ن سان شديد و كاهش زياد آمار مراجعان  به دلیل شی ع كرونا  و بسته ب دن م ز  ها ب د  اس . -

  .، صنايع دستي و گردشگری استان اردبیلادار  كل میرا  فرهنگي -مأخك
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  تاسیسا  و مكان های ورزشي -13-19

  .استان اردبیلادار  كل ورزش و ج انان  -مأخك

 زورخانه پیس  استخر سال  ورزشي زمی  ورزشي شرح
استادي م 
 ورزشي

 تعداد
      

1380 ..............................  72 48 1 0 1 10 

1385 ..............................  87 77 6 0 1 10 

1390 ..............................  109 130 8 0 3 10 

1395 ..............................   56 139 9 0 3 10 

1396 ..............................  56 141 9 0 3 10 

1397 ..............................  56 145 9 0 3 10 

1398 ..............................  56 148 9 0 3 10 

1399 ............................  56 146 10 0 3 10 

       گنجايش ت،اشاگر

1380 ..............................  0 9600 0 0 200 48000 

1385 ..............................  0 15400 0 0 200 48000 

1390 ..............................  0 23800 0 0 600 48000 

1395 ..............................  0 34200 0 0 600 48000 

1396 ..............................  0 34350 0 0 600 48000 

1397 ..............................  0 0 0 0 600 48000 

1398 ..............................  0 35050 0 0 600 48000 

1399 ............................  0 35350 0 0 600 48000 
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 1399:مربیان و داوران بر حسب رشته های ورزشي و جنس -14-19

     

 رشته ورزشي

 داوران مربیان
 زن مرد ج،ع زن مرد ج،ع

 1031 3666 4697 3135 5147 8282  .............................................................ج،ع
 14 15 29 10 9 19  ............................................................... اسكي

 28 32 60 28 45 73  ............................................................. اسكی 
 1 4 5 12 38 50  ...........................................................اسك اش

 51 55 106 85 135 220  .........................................................بدمینت ن
 45 102 147 82 140 222  .......................................................... بسكتبال

 0 14 14 0 0 0  ............................................ ب لینگ و بیلیارد
 0 50 50 0 49 49  .............................................................. ب كس

 92 155 247 150 178 328  .......................................... انج،نهای ورزشي
 0 0 0 0 0 0  .............................................. پزشكي ورزشي

 0 101 101 75 240 315  ................................................... پرورش اندام
 0 0 0 0 38 38  ........... ورزشهای باستاني و كشتي پهل اني

 0 2 2 1 3 4  ............................................................... تنیس
 53 172 225 55 175 230  .............................................. تنیس روی میز

 45 160 205 60 130 190  ............................................................. تك اندو
 30 35 65 25 40 65  ......................................................... تیراندازی

 14 35 49 15 34 49  ......................................... تیراندازی با ك،ان
 12 90 102 12 65 77  ................................................................ ج دو
 8 20 28 7 18 25  ................................................................ هاكي

 75 90 165 35 53 88  .................................................... دو و میداني
 5 35 40 4 25 29  ............................................. دوچرخه س اری

 10 75 85 55 69 124  .................................................... ژي،ناستیك
 25 92 117 27 89 116  ............................................................. شطرنج

 0 5 5 0 3 3  ........................................................ س اركاری
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 (دنباله)  مربیان و داوران بر حسب رشته های ورزشي و جنس  -14-19

 .ادار  كل ورزش و ج انان استان اردبیل -مأخك

 رشته ورزشي

 داوران مربیان

 زن مرد ج،ع زن مرد ج،ع

 80 82 162 705 290 995  ................................................................ ه،گاني
 62 60 122 149 102 251  ................................................................. هندبال

 35 40 75 25 42 67  ........................................................ ش،شیربازی
 58 310 368 550 510 1060  ..................................................... شنا و شیرجه

 60 450 510 152 375 527  .................................................................. ف تبال
 12 15 27 20 42 62  ............................................................... قايقراني

 28 250 278 42 245 287  ................................................................... كاراته
 21 48 69 16 40 56  ...................................................................كبدی
 5 230 235 10 380 390  .................................................................. كشتي

 8 40 48 25 36 61  .......................................................... ك هن ردی
 42 65 107 20 140 160  ............................... هنرهای رزمي و ك نگ ف 

 4 22 26 15 25 40  ..................................................................... گلف
 3 5 8 48 45 93  ............................... م ت رس اری و ات مبیلراني

 40 10 50 420 710 1130  ......................................................... نجا  غري 
 12 201 213 77 150 227  ................................................................. والیبال

 8 158 166 50 195 245  .................................................. ورزشهای رزمي
 15 60 75 12 20 32  ......................... ورزشهای جانبازان و معل لی 

 0 21 21 6 35 41  ............................................. ورزشهای نابینايان
 6 55 61 5 25 30  ........................................... ورزشهای ناشن ايان
 1 11 12 3 15 18  ............................................. ورزشهای سه گانه

 12 60 72 41 39 80  .................................................................... ووش 
 11 84 95 1 76 77  ........................................................ وزنه برداری

 0 30 30 5 29 34  .... ورزشهای روستايي وبازيهای ب مي محلي
 0 20 20 0 5 5  ..................................................... بی،اران خاص
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 1399 :شرك  كنندگان سازمان دهي شد  در مسابقا  ورزشي بر حسب رشته  -15-19

 
 

    

 بد اسك اش اسكی  اسكي  ج،ع شهرستان
ب لینگ و  بسكتبال مینت ن

انج،نهای  ب كس بیلیارد
 ورزشي

پزشكي 
 ورزشي

پرورش 
 اندام

ورزشهای 
باستاني و 
كشتي 
 پهل اني

 تنیس

 0 0 0 0 0 8 0 85 22 0 0 25 1327  ...... كل استان
 0 0 0 0 0 5 0 32 13 0 0 12 600  ............. اردبیل

 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 30  ......... اصالندوز
 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 36  .............. انگ  

 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 56  ........ بیله س ار
 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0 0 1 156  ....... پار  آباد

 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 93  ............ خلخال
 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 44  ............سرعی 

 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22  ................. ك ثر
 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 2 72  .............. گرمي

 0 0 0 0 0 1 0 11 1 0 0 3 131  .. مشگی  شهر
 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 4 54  ............... ن،ی 

 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 33  ....................نیر

 شهرستان

تنیس 
روی 
 میز

تیراندازی  تیراندازی تك اندو
دو و  هاكي ج دو با ك،ان

 میداني
دوچرخه 
 ه،گاني س اركاری شطرنج ژي،ناستیك س اری

 0 0 32 14 35 195 0 0 0 22 0 0  ........ كل استان
 0 0 18 7 20 58 0 0 0 9 0 0  .............. اردبیل

 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0  .......... اصالندوز
 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0  ............... انگ  

 0 0 2 1 0 15 0 0 0 0 0 0  ..........بیله س ار
 0 0 2 2 1 25 0 0 0 3 0 0  ........ پار  آباد

 0 0 3 0 0 14 0 0 0 2 0 0  ............. خلخال
 0 0 2 0 0 7 0 0 0 2 0 0  ............. سرعی 

 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0  .................. ك ثر
 0 0 2 1 1 12 0 0 0 4 0 0  ................ گرمي

 0 0 1 2 8 15 0 0 0 1 0 0  ... مشگی  شهر
 0 0 1 1 3 14 0 0 0 1 0 0  ................. ن،ی 

 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0  ..................... نیر
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 (دنباله) 1399: شرك  كنندگان سازمان دهي شد  در مسابقا  ورزشي بر حسب رشته  -15-19

 

 

  .استان اردبیلادار  كل ورزش و ج انان  -مأخك

شنا و  ش،شیربازی هندبال شهرستان
كارا قايقراني ف تبال شیرجه

 ك هن ردی كشتي كبدی ته
هنرهای 
رزمي و 
ك نگ 

 ف 
 گلف

م ت رس اری 
و 

 ات مبیلراني
 0 0 43 85 62 0 12 15 350 0 15 0  ...... كل استان

 0 0 21 30 30 0 6 6 160 0 8 0  ............ اردبیل
 0 0 4 2 2 0 0 1 5 0 0 0  ........ اصالندوز

 0 0 2 2 1 0 0 0 8 0 0 0  ............. انگ  
 0 0 3 1 3 0 1 1 15 0 1 0  ....... بیله س ار
 0 0 2 3 5 0 2 3 74 0 1 0  ...... پار  آباد

 0 0 3 12 4 0 0 0 35 0 1 0  ........... خلخال
 0 0 1 10 2 0 0 0 8 0 1 0  ........... سرعی 

 0 0 2 5 2 0 0 1 2 0 0 0  ................ ك ثر
 0 0 1 5 4 0 0 1 18 0 1 0  .............. گرمي

 0 0 2 10 6 0 1 1 15 0 1 0  . مشگی  شهر
 0 0 1 3 2 0 2 1 6 0 1 0  ............... ن،ی 

 0 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0  ................... نیر

 شهرستان
نجا  
ورزشهای  والیبال غري 

 رزمي

ورزشهای 
جانبازان 

و 
 معل لی 

ورزشهای 
 نابینايان

ورزشهای 
 ناشن ايان

ورزشهای 
وزنه  ووش  سه گانه

 برداری

ورزشهای 
روستايي و 
بازيهای 

 ب مي محلي

بی،اران 
 خاص

 0 0 10 38 0 31 0 5 38 185 0  ..... كل استان
 0 0 8 18 0 22 0 4 21 92 0  ............ اردبیل

 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0  ........ اصالندوز
 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0  ............. انگ  

 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0  ........بیله س ار
 0 0 0 2 0 3 0 1 4 11 0  ...... پار  آباد

 0 0 0 1 0 1 0 0 2 7 0  ........... خلخال
 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0  ........... سرعی 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  ................ ك ثر
 0 0 0 3 0 0 0 0 1 9 0  .............. گرمي

 0 0 1 5 0 1 0 0 3 42 0  . مشگی  شهر
 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0  ............... ن،ی 

 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0  ................... نیر
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  عالیا  عتبا  و مفرد  ع،ر  ، ت،تع حج زائران -16-19

 شامل زائران اربعین نیز می باشد. (1

 به دلیل شی ع كرونا هیچ پرواز خارجي انجام نشد  اس . 1399طب  اظهار  میرا  فرهنگي، در سال  -

   .مديري  حج و زيار  استان اردبیل -مأخك

 (1)عتبا  عالیا  حج ع،ر  مفرد  حج ت،تع  ج،ع سال و شهرستان

1380 ..........................  7198 941 887 5370 

1385 ..........................  9747 973 3158 5616 

1390 ..........................  24029 806 7561 15662 

1395 ..........................  22310 0 0 22310 

1396 ..........................  19747 765 0 18982 

1397 ..........................  21850 860 0 20990 

1398 ..........................  34200 680 0 33520 

1399 ........................  0 0 0 0 

 0 0 0 0  .......................... اردبیل

 0 0 0 0  ...................... اصالندوز

 0 0 0 0  ........................... انگ  

 0 0 0 0  ..................... بیله س ار

 0 0 0 0  .................... پار  آباد

 0 0 0 0  ......................... خلخال

 0 0 0 0  ........................ سرعی 

 0 0 0 0  ..............................ك ثر

 0 0 0 0  ........................... گرمي

 0 0 0 0  ............... مشگی  شهر

 0 0 0 0  ............................ ن،ی 

 0 0 0 0  ................................ نیر



 فرهنگ ، ورزش و گردشگری-19 ____________________________________ 1399-اردبیلسالنامه آماری استان 

605 

  استفاد  كنند  از هتل هاگردشگران خارجي  -17-19

 به دلیل شی ع كرونا گردشگر خارجي استفاد  از هتل وج د نداشته اس  . 1399طب  اظهار  میرا  فرهنگي، در سال  -

 .ادار  كل میرا  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان اردبیل -مأخك
 
 

 ج،ع و ما سال 

1380 .........................................................................................  21000 
1385 .........................................................................................  32876 
1390 .........................................................................................  350794 
1395 .........................................................................................  388000 
1396 .........................................................................................  325000 
1397 .........................................................................................  566976 
1398 .........................................................................................  610836 

1399 ...................................................................................  0 

 0  ..................................................................................... فروردي 

 0  .................................................................................. ارديبهش 

 0  .......................................................................................... خرداد

 0  ............................................................................................... تیر

 0  ........................................................................................... مرداد

 0  ....................................................................................... شهري ر

 0  .............................................................................................. مهر

 0  ............................................................................................. آبان

 0  ............................................................................................... آذر

 0  .............................................................................................. دی

 0  ........................................................................................... به، 

 0  .......................................................................................... اسفند
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 مقدمه

اطالعات مندرج در این  صلنلا ام مواو ن   آمار و
همنناهن ی با امننه و بودجننه سنناممان منندیای  و 

آوری شده و شامل ا واع  با امه ریزی استان جمع
درینناصتی هننا و خاداهتننی هننای بودجننه عمننومیا 
عملکنناد اعترننارات عماا ننی ام ممننل درآمنندهای 

 عمومی می باشد.

درآمنندهای عمننومی اسننتان شننامل درآمنندهای 
مالیاتیا درآمدهای حاصل ام ا ملارات و مالکی  
دول ا درآمدهای حاصل ام هدمات و صاوش کاالا 

یم و هسنننارت و درآمننندهای حاصنننل ام جننناا
 درآمدهای متفاقه می باشد.

 مفاهیم و تواریف

 که اس   ندول ینمال هنامنا نب :دول  کل بودجه
 بناسنننا  منطرنن  کهمنننالی سننا  ینن  بنناای

بودجنه  شنود و شنناملمی تهیه اس ا تقنوینمی
 دولتی هایشاک  ها وبا   بودجه دول ا عمومی

منی دولن  به وابسته ا تفاعی سساتؤم و بودجه
 .باشد

ا در آن کنه اس  ایبودجه :دول  عمومی بودجه
 المم مننالی ا منننابعسنناال ه با امننه اجنناای بنناای
تملن  و  (جناریای )هزینه و اعترارات بینیخیش

 هننایدسننت اه (عماا ننیای )هننای سننامایهدارایی
 شود.می ا تویی اجاایی

ا در مالی ها سا  بودجه :قطوی و ملوب بودجه
با امه و بودجه ساممان ام آن توسط  قرل سا 

 ادا و طینخیشنه ومیاان تیأه ورد و بهابا کشور
 المیناس وراینش لسنمج ا تقدیمبودجه الیمه

 عنوان هنا بو بارسی ثنام بم سنخ هنشود کینم
ام  د و قرلگیاقاار می مورد تلویب بودجه قا ون
می ابالغ دول  اجاا به باای جدیدا سا  شاوع

باوم  به توجه ورد(. باآیا با او  گادد )ملوب
 و سیاسی ا اجتماعیدر شاایط اقتلادی تغییاات

ها در مقدار دریاصتی  وسا ات کشور و ایجاد باهی
هاا با ها و سامماندست اه هاا بودجهو خاداهتی

 قا ون متمم الیمه عنوان به اتغییااتی اعما 
 اسالمی شورای مجلس به ا توسط دول بودجه
مورد  ظاا  سا  ام خایان قرل شود کهمی تقدیم

 ها خایان ام خنس(. دوم )ملوبگادد می تلویب
 و ها دریاصتی مقدار قطوی  به تنوجه با امالی سا 

 بنودجنه یقطو عملکاد اهنزا ه تنوسط ها خاداهتنی
 .شودمی مشخص دول 

 :دولنن  عمنومننی بنودجننه هننای خاداهتنی 
توسنط  شنده ا جنام ایننههزینه ام کنل عرنارت
ای )جنننناری( و تملننن  هزینننهام  اعننم دولنن 
 لنننام مم های سامایننه ای )عماا نننی(داراینی

 ین  در مندت و اهتلاصنی ینعمومن مدهایآدر
 .اس  مالی سا 

 وجوهتمامی  :دول  عمومی بودجنه های دریاصتی
 مد اهتلاصنیاآو در مد عمومیآدر واننعن تم 

 هنبن کنهایا وجوهیناعترار و س تأمی  سایا منابع
 داریهنهزا ن اینهد در حسابنبای وننقا  موجب

 عمنومی بودجنه هنایدریاصتی متماکز شودا کل
 دهد.می را تشکیل دول 
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هاا مد ومارتخا هآس  ام درا عرارت :عمومی مدآدر
مؤسسنننات دولتنننی و مالینننات و سنننود سنننهام 

مد حاصل ام ا ملنارات و آهای دولتی و درشاک 
ی کنه در قنا ون بودجنه مدهایآدر مالکی  و سایا

مند عمنومی منظنور آکل کشور تمن  عننوان در
 شود.می

 کنهاسن   ام درامدهایی عرارت :اهتلاصی درامد
در  هنا  ملارف یا ملاف باای قا ون موجب به

 درامند اهتلاصنی عنوان ا تم کشور کل بودجه
 شود.منظور می

ینا  ملناف باای کهاس   ام مرلغی عرارت :اعترار
 و مشنخص اهداف به به منظور  یل موی  ملارف
 مجلننس تلننویب بننها دولنن  هایبا امننه اجنناای
 رسد.می اسالمی شورای

 (:عماا نی) ایسنامایه های دارایی تمل  اعترار
ا مجموعننه عملیننات و هنندمات منظننور اعترننار

مشخلی اس  که با اسنا  مطالونات تنوجیهیا 
صنیا اقتلنادی و اجتمناعی کنه توسنط دسنت اه 

شودا طی مدت موی  و با اعترار اجاایی ا جام می
های با امنه بخشیدن به هندفموی  باای تمق  

گذاری ثاب  ینا توسوه خنج ساله به صورت سامایه
ای اجنناا مطالوننه بنناای ایجنناد دارایننی سننامایه

گادد و منابع منورد  ینام اجناای آن ام ممنل می
ای هنای سنامایهاعترارات مابوط به تمل  دارایی

تامی  می شود و به دو  وع ا تفاعی و غیاا تفناعی 
 گادد.تقسیم می

 منظننور اعترناراتی :(جناری) ایهزینه اعترارات 
 صننورت ا بنهخنجساله عماا ی در با امه که اس 
ا باای تفکی  دول  به عمومی و در بودجنه کلنی

 و همچنیننن  دولنن  جنناری هایهزینننه تننأمی 
 اقتنلادی هنای صوالی  سطنح   هنداری هزیننه

 شنود.می نیبینخینش دولن  اجتنماعی و

های اجرناری و اس  ام خاداه  ارتنعر :مالینات
بالعوض اشخا  حقیقی و حقوقی به دولن  کنه 
مطاب  قا ون و در جه  اعما  حاکمی  و تأمی  

 گیاد.ملارف عمومی صورت می

 مشنخص و هدمات ام عملیات ایمجموعه :طاح 
 ا در نموین هنا هنزینننب هنک اس  ایبستنهو هم

 بنه رسینندن بنناای اموینن  ممنا نی دوره  نی
 گیاد.می ا جام مشخص اهداف

 کنه اسن هنایی طناح مجموعنه :ملی های طاح
 گذاریالمنا  سنامایه دارد و ام استااتژی  جنره

باشنند و می ا خیچینندهو ام  ظننا تکنولننو ی بننزر 
 منطقنه  یز ام حد ی  آن با اجاای متاتب اثاات
 .تا اس بیش

 اسن  کنه هاییطاح مجموعه :استا ی های طاح
ام  با استفاده آن اجاای و در ممل نآ ریزیبا امه

 ا در اسننتانو ملننی مملننی مشننتا  امکا ننات
 خذیا باشد.امکان

 

 

 



 بودجه عمومی استان -20 _______________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

611 

 اطالعات دهیگز

ا عملکنناد درینناصتی هننای اسننتان 1399در سننا  
میلیون ریا  بوده اس . همچنی  در  13271066

اینن  سننا  عملکنناد خاداهتننی هننای اسننتان 
 4795044میلیون رینا  بنوده کنه  13271066

 8476022میلینون ریننا  اعترننارات هزینننه ای و 
میلیون ریا  اعترارات تمل  دارایی های سنامایه 

 ای بوده اس . 

ا عملکاد درآمدهای عمومی استان 1399در سا  
ریا  بوده اس  که  سر  بنه  میلیون 7482907

 درصد اصزایش  شان می دهد. 5/39سا  قرل 

ا عملکنناد اعترننارات هزینننه ای 1399در سننا  
دسننت اه هننای اجاایننی ام ممننل درآمنند عمننومی 

میلیننون ریننا  و عملکنناد اعترننارات  4795044
تملنن  دارایننی هننای سننامایه ای دسننت اه هننای 

میلیون  5704376اجاایی ام ممل درآمد عمومی 
 یا  بوده اس .ر
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 )میلیون ریا ( هالصه بودجه استا ی -1-20

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

      (ملوب)

 13271066 9630695 8428052 9427390 6632453 دریاصتی ها

امممل درآمدهای 
 6302646 5807951 4630331 4119457 3768945 ............................................... استا ی

 6968420 3822744 3797721 5307933 2863508 ................... امممل درآمدهای ملی

 13271066 9630695 8428052 9427390 6632453 خاداهتی ها

 4795044 3206513 2801556 2575195 1982449 .......................................... هزینه ای

تمل  دارایی های 
 8476022 6424182 5626496 6852195 4650004 ........................................ سامایه ای

         )عملکاد(

 13271066 9630695 5807173 5776727 3640844 دریاصتی ها

امممل درآمدهای 
 6302646 5807951 4146297 3660364 3307904 ............................................... استا ی

 6968420 3822744 1660876 2116363 332940 ................... امممل درآمدهای ملی

 13271066 9630695 5807173 5776727 3640844 خاداهتی ها

 4795044 3206513 2801556 2575195 1956778 .......................................... هزینه ای

تمل  دارایی های 
 8476022 6424182 3005617 3201532 1684066 ........................................ سامایه ای

  ساممان مدیای  و با امه ریزی استان اردبیل. -مأهذ
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 )میلیون ریا ( ا بخش و بندباحسب قسم استان درآمدهای عمومی  -2-20

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

        )ملوب(

 6302646 5807951 4630331 4119457 3768945  ...........................................................جمع

 6302646 5807951 4630331 4119357 3768945  ........................... قسم  او  :درآمدها    

 5356395 4902965 4028387 3453597 2985004  ................... بخش او :درآمدهای مالیاتی

 428579 432360 443692 430434 546256  ... مالیات با اشخا  حقوقی-بند او     

 2163642 1696902 1611354 1396039 1158182  ..................... مالیات با درآمد-بند دوم    

 409525 259704 281419 174840 280590  .................... مالیات با ثاوت-بند سوم    

 0 0 0 0 0  ............... مالیات با واردات-بند چهارم    

 2354649 2513999 1691922 1452284 999976  مالیات با کاالها و هدمات-بند خنجم    

بخش دوم:درآمد  اشی امکم  های 
 0 0 0 0 0  .................................................... اجتماعی

بخش سوم: درآمدهای حاصل ام مالکی  
 6876 2883 4167 1600 754  .......................................................... دول 

بخش چهارم: درآمد های حاصل ام 
 307344 320784 324123 208826 278902  ................................هدمات و صاوش کاال

بخش خنجم: درآمدهای حاصل ام جاایم و 
 528881 475998 166692 350136 376895  ...................................................... هسارت

 103150 105321 106962 105198 127390  .............. درآمدهای متفاقهبخش ششم: 

قسم  دوم: منابع حاصل ام واگذاری     
 0 0 0 100 0  ........................... دارایی های سامایه ای.

قسم  سوم: منابع حاصل ام واگذاری     
 0 0 0 0 0  ....................................... دارایی های مالی
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 )میلیون ریا ( (د رالهدرآمدهای عمومی استان باحسب قسم  ا بخش و بند ) -2-20

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

         )عملکاد(

 7482907 5363579 4146297 3660364 3307904  ...............................................................جمع

 7482907 5363579 4146297 3641036 3307904  ................................ قسم  او :درآمدها    

 6482874 4659209 3614400 3126094 2619860  ..................... بخش او : درآمدهای مالیاتی

 749021 485228 380094 308282 479434  ....... مالیات با اشخا  حقوقی-بند او     

 3025645 2082734 1427106 1232778 1016506  ......................... مالیات با درآمد-بند دوم    

 516007 357463 253008 213792 246267  ........................ مالیات با ثاوت-بند سوم    

 0 0 0 0 0  ................... مالیات با واردات-بند چهارم    

 2192201 1733784 1554192 1371242 877653  ... مالیات با کاالها و هدمات-بند خنجم    
 0 0 0 0 0  بخش دوم: درآمد  اشی امکم  های اجتماعی

 1297 4637 3995 1922 662  .........بخش سوم: درآمدهای مالکی  دول 

بخش چهارم: درآمد های حاصل ام هدمات 
 469100 229340 292739 295556 274556  .................................................. و صاوش کاال

بخش خنجم: درآمدحاصل ام جاایم و 
 381331 302796 150516 129056 317559  .......................................................... هسارت

 148305 167597 84647 88408 95267  .................. بخش ششم: درآمدهای متفاقه

قسم  دوم: منابع حاصل ام واگذاری دارایی 
 0 0 0 19328 0  ............................................ های سامایه ای

قسم  سوم: منابع حاصل ام واگذاری دارایی 
 0 0 0 0 0  .......................................................های مالی

   ساممان مدیای  و با امه ریزی استان اردبیل. -مأهذ
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 )میلیون ریا ( عمومی ممل درآمد اماستان اعترارات هزینه ای دست اه های اجاایی  عملکاد -3-20

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 4795044 3206513 2801556 2575195 1988125  ........................................................جمع

 0 51792 44311 30117 0  ........................... آب و صاضالب روستایی

 92671 122397 114500 97000 97000  ...................................... آمومش و خاورش

 51616 28390 23023 19349 16620  .................استا دارد و تمقیقات صنوتی

 746858 562839 449617 403546 348593  ................................................... استا داری

ساممان م دان ها و اقدامات تامینی و 
  .........................................................تابیتی

167332 182548 201739 228741 317727 

 135209 81504 67253 61451 46240  ............................ امور اقتلادی و دارایی

 0 0 0 0 0  ............................................... امور مالیاتی

 107440 69975 56972 52465 48758  ................................................ ا تقا  هون

 37462 23041 19229 17335 15697  .................................. اوقاف و امور هیایه

 199329 123535 102383 94637 65334  ............................ صنو  مودن و تجارت

 0 0 0 0 0  ...................بنیاد شهید و امور ایثارگاان

 326706 216941 185499 167536 0  .................................................... بهزیستی

 64482 46686 39212 36805 35829  ........................................... خزشکی قا و ی

 66286 46421 43005 40484 36915  ........................................ ترلیغات اسالمی

 196902 117886 100260 96892 85118  .........................................ورمش و جوا ان

 196732 109735 95009 83831 72947  ...................... تواون کار و رصاه اجتماعی

 0 0 0 0 0  ................................................. احوا ثر  
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 )میلیون ریا ( (د راله) عمومی امممل درآمداستان اعترارات هزینه ای دست اه های اجاایی  عملکاد -3-20

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 0 0 0 0 0 .................................. ثر  اسناد و امال 

 956517 543452 473346 447698 385196 ......................................... جهاد کشاورمی

 16027 10754 10263 8210 7337 ................. حومه هنای ترلیغات اسالمی

 198070 145935 132622 120849 106705 .................................................. دامپزشکی

 210790 159935 121231 132615 98222 ......................................... راه و شهاسامی

 61999 43414 34506 32632 27373 ......................................... ساممان بامرسی

 0 0 0 0 0 ............................................. ساممان چای

 33847 19264 17661 15167 12460 ........................................................ شیالت

 93359 62968 55907 54457 48002 .......................... صاهنگ و ارشاد اسالمی

 0 0 0 0 0 .........................................................گما 

 0 0 79150 71095 0 ............................. حفاظ  ممیط میس 

 0 0 0 0 0 ............................ مدیای  و با امه ریزی

 300050 175846 144863 130553 114156 ............................................. منابع طریوی

 165458 87724 70022 63792 57280 .................. میااث صاهن ی و گادش ای

 61885 35436 31983 30735 28103 ..........  وسامیا توسوه و تجهیز مدار 

 83739 48606 44661 41142 33429 .................................................. هواشناسی

 73883 43296 43329 42254 33479 .............................................. امور عشایا  

 ساممان مدیای  و با امه ریزی استان اردبیل. -مأهذ
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  عمومیام ممل درآمد استان اعترارات تمل  دارایی های سامایه ای دست اه های اجاایی  عملکاد -4-20
 )میلیون ریا (

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 5704376 2938921 3005617 3201532 1428222  ....................................................................جمع

 16000 12000 2000 3000 3000  .................................................... دیوان مماسرات

 0 29000 51778 118850 7000  .................................................................. اطالعات

 30000 15294 0 0 0  ......................................................  یاوی ا تظامی

 42026 47256 40502 46544 20606  ................................................. استا داری اردبیل

 8718 3293 5853 8589 2998  ............................................................. ثر  احوا 

 103800 21999 2850 10296 0  ............................................................. دادگستای

 20500 12169 21496 13640 12490  .. ها و اقدامات تامینی و تابیتیساممان م دان

 2000 1049 500 1500 3364  ................................................................... بامرسی

 4975 2800 4616 1580 1300  ....................................................... خزشکی قا و ی

 8750 1975 2460 4090 628  .............................................. ثر  اسناد و امال 

 8755 6793 3511 7192 7150  .............................................. اوقاف و امور هیایه

 11000 15254 1884 4491 1500  ........................................ امور اقتلادی و دارایی

 0 0 6100 5326 3202  ........................................................... امور مالیاتی

 0 0 0 0 0  .....................................................................گما 

 0 0 0 200 0  ............................. مستقل خیاده ارتش 40تیپ 

 37215 4894 35507 22513 28562  ........................... سپاه خاسداران ا قالب اسالمی

 13400 6105 14537 28326 33700  . بنیاد حفظ آثار و  شا ارمشهای دصاع مقد 
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 )د راله(  عملکاد اعترارات تمل  دارایی های سامایه ای دست اه های اجاایی استان ام ممل درآمد عمومی -4-20
 )میلیون ریا (

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 2200 4839 8583 3953 3487  ...................................... آمومش صنی و حاصه ای

 5850 2264 7567 5677 2500  .............................................................. هواشناسی

 97705 62216 58299 108269 18687  ... میااث صاهن یا صنایع دستی و گادش ای

 54862 15000 22000 10616 0  ..........................ومارت صاهنگ و ارشاد اسالمی

 10850 5788 5099 8165 1500  ......................  هاد کتابخا ه های عمومی کشور

 0 0 0 28003 12600  .......................... علمیهشورای عالی حومه های 

 71104 13833 14459 0 0  ............................................. حومه علمیه باادران

 24236 16661 10675 0 0  ...........................................حومه علمیه هواهاان

 5380 5390 5336 0 0  .................................. ماکز هدمات حومه علمیه

 3775 5316 11396 7784 1350  ...................................... صاهنگ و ارشاد اسالمی

 11915 5070 10479 9097 526  .................................................... ترلیغات اسالمی

 1500 1250 696 2242 1300  ............................. ساممان ترلیغات حومه هنای

 5592 14939 10665 0 0  ........................................ دا ش اه ممق  اردبیلی

 0 250 180 0 0  ............................ دا ش اه علوم خزشکی هلخا 

-دا ش اه علوم خزشکی و هدمات بهداشتی
 50887 60210 19182 19332 2700  .................................................................... درما ی

 0 21175 4787 4000 9202  .................................................. آمومش و خاورش

 136362 48983 74066 94195 15000  .................... تجهیز مدار  وسامی و توسوه و 
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 )د راله( عملکاد اعترارات تمل  دارایی های سامایه ای دست اه های اجاایی استان ام ممل درآمد عمومی -4-20
 )میلیون ریا ( 

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 172581 65827 143038 100098 47495  ...................................................ورمش و جوا ان..

 0 0 0 1052 0  .................................... امام همینیکمیته امداد 

 7250 3660 1650 5820 3000  ............................. خای اه منطقه ای ا تقا  هون

 11445 6328 2409 13388 2600  ............................................. جموی  هال  احما

 19250 31397 6668 7556 2678  ................................................................ بهزیستی

 48350 30312 26000 8000 0  ........................................ مدیای  و با امه ریزی

 0 0 0 3884 1388  ................................................. ماکز حومه علمیه

 0 0 4500 500 0  .................................................... دا ش اهیجهاد 

 0 117449 107082 133765 110970  ....................................... آب و صاضالب روستایی

 10200 10185 7328 11454 9768  ...............................بنیاد شهید و امور ایثارگاان

 115611 84900 37626 0 0  ....................................... ومارت راه و شهاسامی 

 179181 48524 70756 92741 64532  ............................... بنیاد مسک  ا قالب اسالمی

 21727 26082 16628 19539 8500  .............................................................. دامپزشکی

 22347 26062 39568 34466 25451  ................................. منابع طریوی و آبخیزداری

 14272 12473 16817 9399 4537  ......................................... حفاظ  ممیط میس 

 1020 1729 1310 1100 1100  ............ موسسه استا دارد و تمقیقات صنوتی 

 9406 16421 14810 38260 5400  ............................................................. امور عشایا

 208474 114270 156848 335608 84299  ..................................................... جهاد کشاورمی
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 )د راله( عملکاد اعترارات تمل  دارایی های سامایه ای دست اه های اجاایی استان ام ممل درآمد عمومی -4-20
 )میلیون ریا ( 

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 6650 3668 3600 2940 3597  .................................................................... شیالت

 617414 166491 345136 210424 112605  ..................................................... راه و شهاسامی

 12500 5640 14202 13766 5800   ............................... تواون ا کار و رصاه اجتماعی

 2000 1640 80700 3975 2836  ..................................... صنو  ا مودن و تجارت

 0 110289 138183 287391 148416  ........................................... آب و صاضالب شهای

 90000 0 0 2400 0  ................................... باق منطقه ای آذربایجان

 59067 12625 15295 7473 3000  .................................................. تومیع  یاوی باق

 24800 32737 141944 187952 17100  .................................. اردبیل. شهاکهای صنوتی

 450000 543 3000 2400 1600  ................................................................... صاودگاه

 502160 100635 98948 148579 19746  ........................ حمل و  قل و خایا ه های استان

 12000 12760 25112 18365 2200  ................................ صدا و سیمای ماکز اردبیل

 4200 3229 3409 7109 2600  ........ کا ون خاورش صکای کودکان و  وجوا ان

 12000 2000 0 0 0  ................................... لیاردب یمامبا  یصاما ده

 24631 5350 0 0 0  ................................ لیاردب یخار  علم و صناور

 0 0 0 0 2750  ........................................................................... گام

 286304 0 0 0 0  .......................................... شاک  آب و صاضالب
شاک  ساه  و توسوه میابناهای حمل و  قل 

  ....................................................................... کشور
0 0 0 0 120000 

 1311416 838926 848772 742041 250825  ....................................................... آب منطقه ای

 538763 583704 177215 172617 289077  .......................................... شهاداری های استان
  ساممان مدیای  و با امه ریزی استان اردبیل. -مأهذ
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 )میلیون ریا ( باحسب امور )عماا ی( اعترارات تمل  دارایی های سامایه ای -5-20

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

         )ملوب(
 8476022 6424182 5626496 6852195 4650004  ................................................................جمع

 423730 380176 248736 293354 125550 ......................................... امور هدمات عمومی

 100320 74541 37106 22513 65100 .........................................امور دصاعی و امنیتی

 179813 125375 58591 42780 37200 ........................................................ امور قضایی 

 4301900 2917915 3054038 3605723 2297102 ..................................................... امور اقتلادی

 21400 22081 19663 15920 9300 ............................................. امور ممیط میس 

 1671895 1301329 1122916 1634907 1543801 .......... امور مسک  عماان شهای و روستایی

 131547 84350 65537 63610 41850 .......................................................امور سالم  

 1341837 1151514 742368 823614 311550  ......... امور صاهنگ تابی  بد ی و گادش ای

 249380 277571 200280 224843 139501 .................................... امور آمومش و خژوهش 

 54200 89330 77261 124931 79050 ........................................... امور رصاه اجتماعی 

         )عملکاد(
 5704376 2938921 3005617 3201532 1684066  ................................................................جمع

 296611 193851 174449 231198 45470 ......................................... امور هدمات عمومی

 67215 49215 35507 22513 23577 .........................................امور دصاعی و امنیتی

 120475 119975 26903 21038 13473 ........................................................ امور قضایی 

 2969381 1012271 1760407 1654217 831929 ..................................................... امور اقتلادی

 14272 9191 17667 9399 3368 ............................................. امور ممیط میس 

 1065954 818136 540582 718463 559110 .......... امور مسک  عماان شهای و روستایی

 88137 55127 18012 24826 15157 .......................................................امور سالم  

 878931 586682 324152 373522 112832 ......... بد ی و گادش ایامور صاهنگ تابی  

 167085 63428 75744 87357 50521 .................................... امور آمومش و خژوهش 

 36315 31045 32194 58999 28629 ........................................... امور رصاه اجتماعی 
   ساممان مدیای  و با امه ریزی استان اردبیل. -مأهذ
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 )میلیون ریا ( صلل با حسب امورا )عماا ی( استا ی ای های سامایعملکاد اعترارات تمل  دارایی ه -6-20

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 5704376 2938921 3005617 3201532 1684066  .................................................................. جمع کل 
 296611 193851 174449 231198 45470 امور هدمات عمومی

 281111 179101 144894 215381 40923  .............................................. صلل اداره امور عمومی 
 0 0 7984 9817 4547  .................................... صلل هدمات مالی و مالیاتی 

 15500 14750 21571 6000 0  ...... صلل تمق  و توسوه در امور هدمات عمومی 
 67215 49215 35507 22513 23577 امور دصاعی و امنیتی 

 42000 39000 0 0 0  .............................. صلل حفظ  ظم و امنی  عمومی
 25215 10215 35507 22513 23577  ...................................................................... صلل دصاع

 120475 119975 26903 21038 13473 قضاییامور 
 120475 119975 26903 21038 13473  ................................................ صلل اداره امور قضایی

 2969381 1012271 1760407 1654217 831929 امور اقتلادی
 122215 2215 14448 7473 2496  .................................................................... صلل ا ا ی

 1726226 813248 381939 319123 108151  ........................................................ صلل حمل و  قل 

 241232 27814 247025 193027 17471  ..................................................صلل صنو  و مودن 

       ............................................................... صلل بامرگا ی
 287812 95334 150652 205926 49083  ................................. صلل کشاورمی و منابع طریوی

 591896 73660 966343 928668 654728  ............................................................ صلل منابع آب 

 14272 9191 17667 9399 3368 امور ممیط میس 
 130 130 1329 497 202  ................................................. صلل مدیای  خسما د

 575 565 1208 1155 246  ................................................. صلل کاهش آلودگی  

 13567 8496 15130 7747 2920  ........................... صلل حفاظ  ام گو ه های میستی

 1065954 818136 540582 718463 559110 امور مسک  عماان شهای و روستایی
 730301 613157 206978 270388 297447  .... صلل توسوه و هدمات شهای و روستایی و عشایای

 335653 204979 333604 448075 261663  .................................................... صلل آب و صاضالب 

  



 بودجه عمومی استان -20 _______________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

625 

 )میلیون ریا ( (د راله)عملکاد اعترارات تمل  دارایی های سامایه ای )عماا ی( استا ی با حسب امورا صلل  -6-20

  ساممان مدیای  و با امه ریزی استان اردبیل. -مأهذ

 1399 1398 1397 1396 1395 شاح

 88137 55127 18012 24826 15157 امور سالم 
 77887 46647 13022 17924 1698 ................................................................ صلل بهداش 

 10250 8480 4990 6902 13459 ................................................................... صلل درمان 

 878931 586682 324152 373522 112832 امور صاهنگ تابی  بد ی و گادش ای
 183276 117676 44044 68926 25613 ....................................................... صلل دی  و مذهب

 253831 176181 162807 119727 41522 .............................................. صلل ورمش و تفایمات 

 28329 13145 29682 42944 7560 ...................................................... هناصلل صاهنگ و 

 75408 72800 39632 49811 29900 .................................................... صلل میااث صاهن ی

 12000 12000 25112 18365 1805 .................................................................... صلل رسا ه 

 320882 190775 21676 68115 5417 ............................................................ صلل گادش ای

 5205 4105 1199 5634 1015 ....................................................... صلل صنایع دستی

 167085 63428 75744 87357 50521 امور آمومش و خژوهش
 132012 46078 55179 80557 46732 .................................. صلل آمومش و خاورش عمومی

 4850 5350 20565 6800 3789 ..... صلل آمومش صنی و حاصه ای و مهارت آمومی 

 30223 12000 0 0 0 ........................................................ صلل آمومش عالی

 36315 31045 32194 58999 28629 اجتماعی رصاه امور
      ............................................ صلل بیمه های اجتماعی

 11445 8805 2409 14958 2262 .......................................................  جاتصلل امداد و 

 23500 20870 28605 42341 21758 ................................................................. صلل حمایتی

 1370 1370 1180 1700 4609 ............................................................. صلل توا رخشی
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 مقدمه

 بودجـه) خانـــوار درآمـد و هـزینــه بــررســي
 1314 ســــا  در بــــار اولیــــ  بــرای ،(خــانوار

 و شـــد  انجـــا  ایران ملـي بــانـك تــوســط
 دسـ  بــــه ،بـررســي ایـــ  اصلـــي هــدف
 شــاخ  محاســ ه بــرای مصــرف ضــرای  آوردن
 . اس  بود  زندگي هزینه

 ،طـونني وقفـــه یـــك از پس1338 ســا  در
 ایـران ملـي بانك اقتصادی هــایبــررسـي ادار 

ــــه ـــور بـ ــــر منظ ــــ  در تجـدیـدنـظ  ضـرای
 23در ،زنـــدگي هـزینـــه شـاخـ  اهــمیــ 

 خــانـــوارهای بــــه مراجعــــه بــا كشــور، شــ ر
 زمینـــه ایــــ  در آمـــار ت یــه بــه نمــونـه

 بـانـــك 1344 ســــا  از. نمــــود م ــــادر 
ــــران مركـــــزی  در را هــایـــــيبــررسـي ،ایـ
 خـانـوارهــــای درآمـــد و هــزینـــــه مــــــورد
ـــری ـــوربـه ،ش ـ ـــ  طــ ـــجا  مـرتـ  داد  انـ
 از آمــارگیـــــری ،1347 ســـا  از. اســــــ 
ـــه ـــوارها هـــزین ــا  در خـان ـــری نق  در و ش 
 آمار مــركز تـوســط تــر،گستــرد  مقیـاســي

 سـا  از آمــارگیــری ایـــ . شــد شـروع ایران
 خانـوارهـــای درآمــد هزینـــه، بـــر عـــهو 1353

ــــری ــــز را ش  ــــل نیــ ــــودمــي شـام  و ش
 ،1355 هـــایسـا  استثنـــای بــه تــاكنــون

ـــه همــــه ،1360 و1357  و شــد  انجــــا  سـال
 .اس  شد  منتشر و استخراج آن نتایج

 خانوارهـای درآمـد و هــزینـــه از آمــارگیــری
 اولیـــــ  بــــرای 1342 ســــا  در ،روستایي

 عمــومــــي آمـــار كـــل ادار  تـــوســــط بــــار
ــــ  ــــا  سـابـ ــــد انجـ ــــس و شـ ــــا سپـ  بـ
 ،1344 سـا  در ایـران آمار مــركـز تــأسیــس

 .یاف  ادامه تر،وسیع مقیاسي در

 درآمــد و هـزینــــه آمــــار حـاضــــر، حـــا  در
ـــانوارهای ـــری خ ـــ  از ،ش ـ ـــع دو طـری  من 

 مـركــــزی بانـــك" و "ایـــران آمـــار مـركــــز"
 و هـزینـــه آمــار و "ایــران اسهمــي جم ــوری

 مركـز توسـط ،روستـایـي خــانــوارهـای درآمد
 .شودمي منتشر ایران آمار

ــ  در ـــل، ای ـــار فصـ ــط آمـ ــه متوس  هایهزین
 و ش ری خانوار یك ساننه غیرخوراكي و خوراكي

 وســع  و هزینــه هــایدهك برحســ  روســتایي
 خـانـوارهـــای ســاننه درآمــد متوســط و خــانوار

ـــوكور ــ  م ـــع برحس ــد، منابـ ـــا  درآم  بـراس
 آمـار مــركــــز آمـــاری هـــایطـرح نتـایــج

 مــوكــور، هــایطــرح. اســ  شد  ارائه ایران
ـــا ــتفاد  بـ ــیه از اس ـــان هایتوص ــل ســازمـ  مل

   و  NHSCP  هاینشـــریه بـــــراسا  ) متحـــــد
SNA  ) از ای،نمــونــــه آمارگیـــــری روش بـــه 

 در نمونـه خـانــوارهـــای به مــراجعه طـریــ 
 .گیردمي انجا  روستایي و ش ری نقا 
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 مفاهیم و تعاریف

ارزش ریالي كانها و یا  :مصرفي خانوار هـزینـه
خدماتي اس  كه توسط خانوار و به منظور 
مصرف یا هدیه به دیگران از روش های خرید، 

 و  تولید خانگي، در برابر خدم ، از محل كس 
 .اس  شد  ت یه( ها سازمان از) رایگان
 ،خانوار از هزینه ع ار  :ناخال  خانوار هزینه
 یكانها فروش يالیر ارزش گرفت  نظر در بدون
 .اس  دو  دس 
 دس  یكان ارزش هرگا  :خال  خانوار هزینه
 یداریخر مشابه یكان ارزش از رفته، فروش دو 

 نهیهز ماند  يباق شود، كسر یآمار دور  در شد ،
 .بود خواهد مربوطه یكان در خانوار خال 

كنید  رجوع :، نقا  روستایيخانوار، نقا  ش ری
 .«جمعی  – 3 فصل » و مفاهیم تعاریف به

( ناخال / خال ) نهیهز از یریمقاد :نهیهز دهك
 نظر از را شد  یریآمارگ یخانوارها كه هستند

 یمساو قسم  د  به( ناخال / خال ) نهیهز
 از( % i× 10)  یبنابرا. كننديم میتقس

 یانـهیهز یدارا شد ، یریآمارگ یخانوارها
 دهـك از كـمتر( ناخال / خال )
 i  (ناخال / خال ) نهیهز ا، (1 و.....و10 =i.) 

 و كانها يالیر ارزش و وجو  :خانوار درامد
 ای شد  انجا  كار برابر در كه اس  يخدمات
 گرید منابع  یطر از ای و افتاد  كار به هیسرما

 ها، یيدارا از حاصل درامد ،يبازنشستگ حقوق)
 مجموع به( آن رینظا و يانتقال یها يافتیدر

 .ردیگيم تعل  خانوار یاعضا

اس  زیر شرح به خال  درامد انواع ،طرح ای  در
: 

: عمومي بخش بگیریحقوق و مزد خال  درامد
 ریبگحقوق و مزد شاغل یاعضا يتمام درامد
 یهايافتیدر شامل يعموم بخش در خانوار
 از پس آن ا يپول ریغ و يپول مستمر ریغ و مستمر
 .اس  يبازنشستگ و ا یمال كسر
: يتعاون بخش بگیریحقوق و مزد خال  درامد
 ریبگحقوق و مزد شاغل یاعضا يتمام درامد
 يپول یهايافتیدر شامل يتعاون بخش در خانوار

 يبازنشستگ و ا یمال كسر از پس آن ا يپول ریغ و
 .اس 
: يخصوص بخش بگیریحقوق و مزد خال  درامد
 ریبگحقوق و مزد شاغل یاعضا يتمام درامد
 حقوق و مزد شامل كه يخصوص بخش در خانوار

 يپول ریغ و يپول مستمر ریغ و مستمر یایمزا و
 .اس  يبازنشستگ و ا یمال كسر از پس آن ا

از  درآمد افرادی: آزاد كشاورزی درآمد مشاغل
كارفرما و  صور ، بهكشاورزی در بخش خانوار كه
از  ســد، پـــكننكار مي مستقل یا كارك 

درآمد  عنوان ، بهيـشغل هایهـزینــر هـــكس
. اس  شد  تلقي آزاد كشاورزی مشاغل
 ،پرداختي مزد و حقوق شامل شغلي هایهزینه
، است هك، سایر دوا ، ابزار بيمواد اولیه هزینه
 شغلي مالیا   ـتولید و همچنی هایهزینه

 باشد.مي
 درآمد افرادی :آزاد غیركشاورزی لـاغـدرآمد مش

، مستقل كارفرما یا كارك  صور  به از خانوار كه
 ا ـار اشتغـك هـب اورزیـركشـآزاد غی در مشاغل
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 ، بهشغلي هایر هزینهــاز كس ســد، پـدارن
منظور  آزاد غیركشاورزی درآمد مشاغل عنوان
 . اس شد 

 كانهایي و ارزش وجو  تمامي :متفرقه درآمدهای
 غیر از اشتغا  هـي بـریقـوار از طــانــخ كه اس 

د درآمد ــ، مانن ـاس رد ــك خود دریاف  اعضای
 د ـــش هـــاختــس مصنوعا  از فروش اصلــح
ــ ــهـت ــانوار در خان ــوقوسط خ ، بازنشســتگي ، حق

، ســود منقــو  و غیرمنقــو اجــــار  امـــوا  
از سـازمان افتيـدریـ ایـهـ، كمكگواریسرمایه

 .هـریـخی و موسسا  اجتماعي های
 

 

 

 

 

 

 اطهعا  د یگز

 ساننه خال  های هزینه متوسط ،1399 درسا 
 كـه بـود  ریـا  هزار 397253 خانوارش ری یك

 و غیرخـوراكي هـای هزینـههزار ریا   265007
 و خــوراكي هــای هزینــههــزار ریــا   0132246

 . باشد مي دخاني

 ساننه خال  های هزینه متوسط ،1399 سا  در
 كه بود  هزار ریا  354452 روستایي خانوار یك

 و خـوراكي غیـر هـای هزینههزار ریا   199577
 دخاني و خوراكي های هزینههزار ریا   154875

 . اس  بود 

 خــال  درآمــد متوســط بــرآورد ،1399 سـا  در
 و ریـا  هـزار 523306 ش ری خانوار یك ساننه
 خـانوار یـك سـاننه درآمد خال  متوسط برآورد

 .اس  بود  ریا  هزار 448806 روستایي
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 )هزار ریا ( يساننه یك خانوار ش ری و روستای  لمتوسط هزینه های خا -1-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

     خانوار ش ری

 204292 132724 64630 29472  ................................ متوسط كل هزینه

 140438 88939 45478 19719  ........................ هزینه های غیرخوراكي.

 63854 43785 19152 9753  ............. هزینه های خوراكي و دخاني.

        خانوار روستایي

 154365 109187 53629 26341  ................................ متوسط كل هزینه

 84789 62642 30846 14955  ........................ هزینه های غیرخوراكي.

 69576 46545 22783 11385  .............. هزینه های خوراكي و دخاني

 
 1399 1398 1397 1396 شرح

     خانوار ش ری

 397253 357519 302450 265487  ................................ متوسط كل هزینه
 265007 242471 205764 183660  ........................ هزینه های غیرخوراكي.

 132246 115048 96686 81827  ............. هزینه های خوراكي و دخاني.

        روستایيخانوار 

 354452 306557 239356 181194  ................................ متوسط كل هزینه
 199577 166801 131327 98918  ........................ هزینه های غیرخوراكي.

 154875 139756 108029 82276  .............. هزینه های خوراكي و دخاني
 (.  .ر. ) ایران آمار مركز -مأخو

 مركز آمار ایران. دفتر جمعی  ، نیروی كار و سرشماری. -
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 ریا (هزار) عمد متوسط هزینه های خال  غیر خوراكي ساننه یك خانوار ش ری برحس  اقه   -2-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 140438 88939 45478 19719  ........................................................... جمع كل        
 9365 10186 5285 3065  ............................................................ پوشاك و كفش

 7311 8101 4369 2458  .................................................... پوشاك و تعمیرا  آن
 2053 2084 916 608  .............................................آن.انواع كفش و تعمیرا  

 49435 25908 11375 5444  ........................................................................... مسک 
 40988 20740 10413 4673  .............. اجار  ب ا و سایر هزینه های منز  مسکوني

 8447 5169 962 771  ...................... آب. سوخ  و روشنایي منز  مسکوني
 9328 9511 5416 2442  ..................... لواز . اثاثیه. ملزوما  و خدما  خانوار

 2342 3162 1373 538  .... كفپوش و تعمیرا  آن ا. م لمان و اثاثیه ثاب . فرش و
 108 593 862 382  .......................................................... لواز  و اثاثیه منز 

 1304 2139 1276 647  ... وسایل حرارتي پخ  و پز یخچا  و سایر وسایل عمد 
 555 1325 935 363  ظروف و لواز  آشپزخانه و سایر وسایل منز  و تعمیرا 

 4973 2237 856 492  ....... منز  كانها و لواز  مصرفي بي دوا  و كم دوا 
 46 55 115 19  ................................................................. خدما  خانگي

 20955 10456 4267 2512  ......................................................... ب داش  و درمان
 11636 6540 3013 2216  .............................................. هزینه ب داشتي و درماني

 9319 3915 1254 296  .......... هزینه بیمه های اجتماعي و درماني و حوادث
 23578 14031 7647 2135  .............................................حمل و نقل و ارت اطا ..

 19643 11222 5579 1635  ...................................................................... حمل و نقل
 3935 2809 2069 500  ............................................................................ ارت اطا 

 4395 5097 2573 1080  ................ تفریحا ، سرگرمي ها و خدما  فرهنگي
 842 1605 1062 488  .................................................. تفریحا  و سرگرمي ها

 3553 3493 1511 593  ............................................................ تحصیل و آموزش
 23383 13749 8914 3040  .................................. كانها و خدما  متفرقه خانوار

 3971 2102 780 365  ................................ آرایشي خدما  شخصي و وسایل
 104 -239 1094 176  .................................................... لواز  زینتي و شخصي

 632 535 470 237  .. هزینه های هتل مسافرخانه و مسافرت ای دسته جمعي
 513 546 99 72  ................................................... خدما  مالي و حقوقي

 1075 750 594 169  ......................................................... هزینه های موه ي
 17087 10056 5876 2021  .......................................................... هزینه های متفرقه
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 )هزارریا ( (دن الههزینه های خال  غیر خوراكي ساننه یك خانوار ش ری برحس  اقه  عمد  )متوسط  -2-21

 1399 1398 1397 1396 شرح

 265007 242471 205764 183660  ........................................................... جمع كل        
 15509 15829 11128 17725  ............................................................ پوشاك و كفش

 12683 13394 8555 13749 ................................................ پوشاك و تعمیرا  آن.....
 2826 2434 2573 3976 ..............................................تعمیرا  آن.انواع كفش و 

 112197 83551 65361 51059  ........................................................................... مسک 
 100164 72910 55451 42383 ............... اجار  ب ا و سایر هزینه های منز  مسکوني

 12033 10641 9910 8676 ....................... آب. سوخ  و روشنایي منز  مسکوني
 20935 16841 15081 11659  ..................... لواز . اثاثیه. ملزوما  و خدما  خانوار

 1224 2456 2987 2334 ..... م لمان و اثاثیه ثاب . فرش و كفپوش و تعمیرا  آن ا.
 200 257 103 187 ........................................................... لواز  و اثاثیه منز 

 2768 2467 3926 2489 .... وسایل حرارتي پخ  و پز یخچا  و سایر وسایل عمد 
 806 975 322 1091 .......... ظروف و لواز  آشپزخانه و سایر وسایل منز  و تعمیرا 

 15929 10661 7711 5557 ........ لواز  مصرفي بي دوا  و كم دوا  منز كانها و 
 8 25 31 0 .................................................................. خدما  خانگي

 35462 36072 38117 27797  ......................................................... ب داش  و درمان
 17945 21088 24701 15521 ............................................... هزینه ب داشتي و درماني

 17518 14984 13416 12277 ........... هزینه بیمه های اجتماعي و درماني و حوادث
 32151 29359 29829 29385  .............................................ارت اطا ..حمل و نقل و 

 23096 21409 22668 23403 ....................................................................... حمل و نقل
 9056 7951 7161 5982 ............................................................................. ارت اطا 

 5763 8856 9585 6155  ................ تفریحا ، سرگرمي ها و خدما  فرهنگي
 1412 2804 2133 1855 ................................................... تفریحا  و سرگرمي ها

 4350 6052 7451 4300 ............................................................. تحصیل و آموزش
 42990 51963 36664 39880  .................................. متفرقه خانواركانها و خدما  

 7694 6879 5321 5732 ................................. خدما  شخصي و وسایل آرایشي
 -2263 -1988 -3011 -268 ..................................................... لواز  زینتي و شخصي

 0 991 1119 748 ... هزینه های هتل مسافرخانه و مسافرت ای دسته جمعي
 754 658 537 683 .................................................... خدما  مالي و حقوقي

 1517 1310 1143 1319 .......................................................... هزینه های موه ي
 35288 44111 31555 31666 ........................................................... هزینه های متفرقه

 (.  .ر. ) ایران آمار مركز -مأخو
   مركز آمار ایران. دفتر جمعی  ، نیروی كار و سرشماری. -
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 ریا (هزار) یك خانوار ش ری برحس  اقه  عمد متوسط هزینه های خال  خوراكي و دخاني ساننه  -3-21
 1395 1390 1385 1380 شرح

 63854 43785 19152 9753  ........................................................... جمع كل         
 15475 10765 3277 1785   ................... آرد، رشته، غه ، نان و فرآورد  های آن

 656 443 216 135  ...................................................... رد، رشته و ماكارونيآ
 5362 4757 1911 987   ................................................................................... غه 

 8350 4932 934 565   .............................................................................. انواع نان
 1107 634 217 97  ...................................................... بیسکوی ، كیك ویفر

 12439 10260 4947 2574  ............................................................................ گوش 
 6759 5709 3030 1606  .......................................................................... گوش  دا 

 4200 3327 1262 673  ................................................................. گوش  پرندگان
 1480 1225 654 295  ................................................... گوش  حیوانا  دریایي

 6499 4171 1909 1048  ..................... شیر و فرآورد  های آن و تخم پرندگان
 1695 988 525 178  ............................................................................ انواع شیر

 3465 2247 1050 641  ............................................................. فرآورد  های شیر
 1338 936 334 229  ............................................................ پرندگانانواع تخم 

 1816 1440 409 317  ...................................................... روغ  ها و چربي ها
 0 0 3 9  ....................................... روغ  ها و چربي های حیواني

 1816 1440 407 309  .................................  ............................. روغ  های ن اتي
 9424 5953 3307 1424  ...................................................... میو  ها و س زی ها

 4612 3152 1688 662  ............................................................................انواع میو 
 4787 2725 1519 706  ........................................................................ انواع س زی

 25 76 100 56   های آماد  )برای مصرف در منز (میو  ها و س زی 
 3422 2241 1164 576   ........................................................ خشک ار و ح وبا 

 2038 1503 797 346  .............................................................................. خشک ار
 1384 738 367 230   ............................................................................... ح وبا 

 5564 3357 1395 891   ........... قندو شکر، شیریني ها ، چای ، ق و  و كاكائو
 1826 1044 359 264  .......................................................................... قند و شکر

 2042 1636 672 336  .................................... و عسلانواع شیریني ها، مرباها 
 1696 677 363 291  .......................................................... چای، ق و  و كاكائو

 1986 874 339 186   ........... ادویه ها، چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي
 706 245 97 49  ...........................................................................انواع ادویه

 1281 629 242 138  ............................. چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي
 7228 4724 2404 951  ........................... نوشابه ها، غواهای آماد  و دخانیا 

 2521 1156 385 161  ........................................................................ انواع نوشابه
 2812 2830 1500 425  ................................................... غواهای آماد  و تنقه 

 1895 738 520 365  .............................................................................. دخانیا 
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 )هزارریا (  (دن الهمتوسط هزینه های خال  خوراكي و دخاني ساننه یك خانوار ش ری برحس  اقه  عمد  ) -3-21

 (.  .ر. ) ایران آمار مركز -مأخو
   مركز آمار ایران. دفتر جمعی  ، نیروی كار و سرشماری. -

 1399 1398 1397 1396 شرح
 132246 115048 96686 81827  ............................................................... جمع كل       

 32058 23462 21825 19744   ................... آرد، رشته، غه ، نان و فرآورد  های آن
 1592 1266 887 838  ....................................................... آرد، رشته و ماكاروني

 15137 9140 10321 9058   .................................................................................... غه 
 13982 12069 9539 8696   ............................................................................... انواع نان

 1347 987 1079 1153  ....................................................... بیسکوی ، كیك ویفر
 29409 23440 20483 16703  .............................................................................گوش 

 14568 10946 11647 9637  .......................................................................... گوش  دا 
 13050 10351 6910 5261  ................................................................. گوش  پرندگان

 1792 2143 1926 1804  ....................................................گوش  حیوانا  دریایي
 15721 12970 10884 8718  ...................... شیر و فرآورد  های آن و تخم پرندگان

 4647 3872 3059 2414  ............................................................................. انواع شیر
 6748 6355 5238 4471  .............................................................. فرآورد  های شیر

 4325 2743 2588 1833  .............................................................تخم پرندگانانواع 
 2771 3405 2700 2020  .......................................................روغ  ها و چربي ها

 0 174 34 23  ........................................ روغ  ها و چربي های حیواني
 2771 3232 2666 1996  ..................................  ............................. روغ  های ن اتي

 20416 18551 13673 11602  ....................................................... میو  ها و س زی ها
 9424 7677 6527 5272  ............................................................................ انواع میو 

 10937 10862 7136 6320  ......................................................................... انواع س زی
 56 12 10 10   . میو  ها و س زی های آماد  )برای مصرف در منز (

 4541 2879 4357 4273   ......................................................... خشک ار و ح وبا 
 1709 1170 2276 2476  ............................................................................... خشک ار
 2832 1709 2081 1796   ................................................................................ ح وبا 

 12250 11057 7804 7253   ............ قندو شکر، شیریني ها ، چای ، ق و  و كاكائو
 4055 3133 2232 1918  .......................................................................... قند و شکر

 3429 3421 3215 3421  ..................................... انواع شیریني ها، مرباها و عسل
 4766 4504 2357 1914  ........................................................... چای، ق و  و كاكائو

 3191 4568 2872 2280   ........... ادویه ها، چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي
 933 1178 722 838  ........................................................................... انواع ادویه

 2257 3390 2150 1442  ............................. چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي
 11888 14716 12088 9235  ............................ نوشابه ها، غواهای آماد  و دخانیا 

 3107 3679 2908 2713  ......................................................................... انواع نوشابه
 1586 5281 4910 4149  ................................................... غواهای آماد  و تنقه 

 7195 5756 4270 2374  .............................................................................. دخانیا 
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 ریا (هزار ) خانوار روستایي برحس  اقه  عمد متوسط هزینه های خال  غیر خوراكي ساننه یك  -4-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 84789 62642 30846 14955  ............................................................. جمع كل       
 8384 8488 5302 3392  ............................................................ پوشاك و كفش

 6736 6860 4309 2775  .................................................... پوشاك و تعمیرا  آن
 1649 1628 993 617  ..............................................انواع كفش و تعمیرا  آن

 21724 13717 4505 1891  ........................................................................... مسک 
 12993 7937 3093 1019  .............. اجار  ب ا و سایر هزینه های منز  مسکوني

 8732 5780 1412 872  ...................... آب، سوخ  و روشنایي منز  مسکوني
 8318 8967 5467 2837  ..................... لواز ، اثاثیه، ملزوما  و خدما  خانوار

 1351 2580 938 520  ....... تعمیرا  آن ا م لمان، اثاثیه ثاب ، فرش و كفپوش و
 361 887 1403 672  .......................................................... لواز  و اثاثیه منز 

 2069 2194 920 667  ... وسایل حرارتي پخ  و پز یخچا  و سایر وسایل عمد 
 230 1107 1190 468  ظروف و لواز  آشپزخانه و سایر وسایل منز  و تعمیرا 

 4307 2177 922 502  ....... كانها و لواز  مصرفي بي دوا  و كم دوا  منز 
 0 22 95 7  ................................................................. خدما  خانگي

 11878 8500 3252 1102  ......................................................... ب داش  و درمان
 9440 7096 2654 994  .............................................. هزینه ب داشتي و درماني

 2438 1405 598 108  .......... هزینه بیمه های اجتماعي و درماني و حوادث
 16191 9474 4771 1644  .............................................. ا حمل و نقل و ارت اط

 13381 6979 3856 1395  ...................................................................... حمل و نقل
 2810 2495 914 249  ............................................................................ ارت اطا 

 2310 2195 1373 698  ................ تفریحا ، سرگرمي ها و خدما  فرهنگي
 875 1031 937 443  .................................................. تفریحا  و سرگرمي ها

 1435 1164 436 255  ............................................................ تحصیل و آموزش
 15983 11301 6175 3392  .................................. كانها و خدما  متفرقه خانوار

 3035 1460 739 284  ................................ خدما  شخصي و وسایل آرایشي
 1175 1783 1100 408  .................................................... لواز  زینتي و شخصي

 217 355 200 301  .. هزینه های هتل مسافرخانه و مسافرت ای دسته جمعي
 171 406 116 72  ................................................... خدما  مالي و حقوقي

 1195 872 501 203  ......................................................... هزینه های موه ي
 10189 6426 3519 2124  .......................................................... هزینه های متفرقه
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 )هزار ریا (    (دن الهخوراكي ساننه یك خانوار روستایي برحس  اقه  عمد  ) متوسط هزینه های خال  غیر -4-21

 1399 1398 1397 1396 شرح
 199577 166801 131327 98918  ..................................................................... جمع كل      

 19422 12847 11648 11809  ................................................................... پوشاك و كفش
 15671 10399 9174 9182  ............................................................ پوشاك و تعمیرا  آن

 3751 2448 2474 2627  ......................................................انواع كفش و تعمیرا  آن
 52311 40106 28896 22602  .................................................................................. مسک 

 39631 30341 19971 15345  ...................... اجار  ب ا و سایر هزینه های منز  مسکوني
 12680 9765 8926 7257  .............................. آب، سوخ  و روشنایي منز  مسکوني
 28136 17719 12752 10470  ............................ لواز ، اثاثیه، ملزوما  و خدما  خانوار

 4182 3848 2244 2101  ...... كفپوش و تعمیرا  آن ام لمان، اثاثیه ثاب ، فرش و 
 252 30 48 71  .................................................................. لواز  و اثاثیه منز 

 6998 3916 3365 3020  .. وسایل حرارتي پخ  و پز یخچا  و سایر وسایل عمد 
ظروف و لواز  آشپزخانه و سایر وسایل منز  و تعمیرا 

تع .................................................................................................... 
 ........................................................................................ میرا 

659 404 432 2003 
 14610 9493 6691 4619  ............... دوا  منز  كانها و لواز  مصرفي بي دوا  و كم

 91 0 0 0  ......................................................................... خدما  خانگي
 27938 30371 24406 12241  ................................................................ ب داش  و درمان

 20986 23976 20117 9126  ...................................................... هزینه ب داشتي و درماني
 6952 6395 4289 3115  .................. هزینه بیمه های اجتماعي و درماني و حوادث

 33466 32768 25849 18649  ..................................................... ا حمل و نقل و ارت اط
 26753 27482 21301 15543  .............................................................................. حمل و نقل

 6712 5286 4548 3107  .................................................................................... ارت اطا 
 5361 4597 3827 2870  ....................... تفریحا ، سرگرمي ها و خدما  فرهنگي

 2108 2246 1703 1358  .......................................................... تفریحا  و سرگرمي ها
 3252 2351 2123 1512  .................................................................... تحصیل و آموزش

 32944 28393 23948 20278  ......................................... كانها و خدما  متفرقه خانوار
 6825 5419 3684 3244  ........................................ خدما  شخصي و وسایل آرایشي

 1212 -562 1836 2307  ............................................................ لواز  زینتي و شخصي
 0 285 749 421  . هزینه های هتل مسافرخانه و مسافرت ای دسته جمعي

 731 896 707 429  ........................................................... خدما  مالي و حقوقي
 1604 1474 1830 1164  ................................................................. هزینه های موه ي
 22572 20880 15142 12713  .................................................................. هزینه های متفرقه

 (.  .ر. ) ایران آمار مركز -مأخو
   مركز آمار ایران. دفتر جمعی  ، نیروی كار و سرشماری. -
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 ریا (هزار) انوار روستایي برحس  اقه  عمد دخاني ساننه یك خ متوسط هزینه های خال  خوراكي و -5-21
 1395 1390 1385 1380 شرح

 69576 46545 22783 10785  ..................................................................... جمع كل       
 16579 13357 4786 2364   ......................... آرد، رشته، غه ، نان و فرآورد  های آن

 971 1382 717 522  ............................................................. آرد، رشته و ماكاروني
 5938 5880 2646 1318   .......................................................................................... غه 

 8809 5537 1206 438   ..................................................................................... انواع نان
 860 558 217 85  ............................................................... بیسکوی ،كیك ویفر

 13894 10482 6157 2616  ...................................................................................گوش 
 8092 5926 4041 1672  ................................................................................ گوش  دا 

 4930 3628 1675 763  ....................................................................... گوش  پرندگان
 872 927 441 180  ..........................................................گوش  حیوانا  دریایي

 10194 4598 2474 1628  ............................ شیر و فرآورد  های آن و تخم پرندگان
 6568 1912 1325 310  ................................................................................... انواع شیر

 1759 1456 737 1013  .................................................................... فرآورد  های شیر
 1867 1229 411 305  ...................................................................انواع تخم پرندگان

 2057 1778 666 481  .............................................................چربي ها روغ  ها و
 2 0 16 15  .............................................. روغ  ها و چربي های حیواني

 2055 1778 651 466  ........................................  ............................. روغ  های ن اتي
 9065 5542 3191 835  ............................................................. میو  ها و س زی ها

 4337 2688 1388 611  .................................................................................. انواع میو 
 4703 2780 1697 153  ............................................................................... انواع س زی

 25 73 106 72  ........ میو  ها و س زی های آماد )برای مصرف در منز (
 3736 2430 1209 649   ............................................................... خشک ار و ح وبا 

 2211 1408 707 334  ..................................................................................... خشک ار
 1525 1022 502 315   ...................................................................................... ح وبا 

 5906 3893 1730 1168   ..................... قندو شکر، شیریني ها، چای، ق و  و كاكائو
 2513 1797 633 459  ................................................................................ قند و شکر

 1505 1273 600 319  ........................................... انواع شیریني ها، مرباها و عسل
 1888 823 497 390  ................................................................. و كاكائو چای، ق و 

 1747 966 469 212  ................ ادویه ها، چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي 
 634 302 145 85  ................................................................................. انواع ادویه

 1113 664 324 128  ................................... چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي
 6398 3500 2101 832  .................................. نوشابه ها، غواهای آماد  و دخانیا 

 1848 905 377 118  ............................................................................... انواع نوشابه
 2077 1680 1183 431  ......................................................... غواهای آماد  و تنقه 

 2473 916 542 283  .................................................................................... دخانیا 
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 )هزارریا ((دن الهدخاني ساننه یك خانوار روستایي برحس  اقه  عمد  ) متوسط هزینه های خال  خوراكي و -5-21
 1399 1398 1397 1396 شرح

 154875 139756 108029 82276  ..................................................................... جمع كل       
 36804 28233 25189 19367   ......................... غه ، نان و فرآورد  های آنآرد، رشته، 

 2332 1429 1155 1247  ............................................................. آرد، رشته و ماكاروني
 15848 11235 12453 7397   .......................................................................................... غه 

 16876 14437 10611 9660   ..................................................................................... انواع نان
 1748 1132 970 1063  ............................................................... بیسکوی ،كیك ویفر

 31769 33145 25099 16671  ...................................................................................گوش 
 14676 19353 14906 9917  ................................................................................ گوش  دا 

 15377 12355 8936 5874  ....................................................................... گوش  پرندگان
 1716 1436 1257 880  ..........................................................گوش  حیوانا  دریایي

 23884 19002 14780 11913  ............................ شیر و فرآورد  های آن و تخم پرندگان
 12923 11830 8690 7492  ................................................................................... انواع شیر

 5186 3566 2813 2019  .................................................................... فرآورد  های شیر
 5774 3606 3278 2403  ...................................................................انواع تخم پرندگان

 3872 3955 2998 2290  .............................................................روغ  ها و چربي ها
 0 38 0 0  .............................................. روغ  ها و چربي های حیواني

 3872 3917 2998 2290  ........................................  ............................. روغ  های ن اتي
 20429 18470 13070 9703   ............................................................. میو  ها و س زی ها

 9210 7506 6104 4133  .................................................................................. انواع میو 
 11209 10964 6953 5549  ............................................................................... انواع س زی

 11 0 13 21  ........ آماد )برای مصرف در منز ( میو  ها و س زی های
 7509 4091 4938 4265   ............................................................... خشک ار و ح وبا 

 3218 1427 2443 2097  ..................................................................................... خشک ار
 4291 2664 2496 2168   ...................................................................................... ح وبا 

 16403 11906 8771 6650   ................... قند و شکر، شیریني ها، چای، ق و  و كاكائو
 6144 4131 3232 2595  ................................................................................ قند و شکر

 3619 2909 2826 2096  ........................................... مرباها و عسلانواع شیریني ها، 
 6640 4866 2714 1960  ................................................................. چای، ق و  و كاكائو

 3478 3683 2581 1871  ................ ادویه ها، چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي 
 1155 1136 734 634  ................................................................................. انواع ادویه

 2323 2546 1847 1237  ................................... چاشني ها و سایر تركی ا  خوراكي
 10727 17271 10602 9545  .................................. دخانیا نوشابه ها، غواهای آماد  و 

 3535 3771 2603 2242  ............................................................................... انواع نوشابه
 1028 7848 3106 4556  ......................................................... غواهای آماد  و تنقه 

 6164 5652 4893 2747  .................................................................................... دخانیا 
 (.  .ر. ) ایران آمار مركز -مأخو

   مركز آمار ایران. دفتر جمعی  ، نیروی كار و سرشماری. -



 هزینه و درآمد خانوار -21 ________________________________________ 1399-سالنامه آماری استان اردبیل

643 

 ریا (هزار ) درآمدخال  ساننه یك خانوار ش ری برحس  انواع منابع تأمی  درآمدمتوسط برآورد  -6-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 221089 129892 62237 23700  .......................................................... جمع      

 76634 38232 21731 7423  ...................................... بگیریدرآمد از حقوق

 34644 20676 14868 4502 بخش عمومي

 29402 17293 12844 3931  ........................................................................ پولي

 5242 3383 2024 571  ................................................................ غیر پولي

 0 0 83 205 بخش تعاوني

 0 0 75 185  ........................................................................ پولي

 0 0 8 20  ................................................................ غیر پولي

 41991 17556 6779 2716 بخش خصوصي

 39323 15982 6195 2582  ........................................................................ پولي

 2668 1574 584 134  ................................................................ غیر پولي

 47482 33748 21883 8798  ........................................ درآمد از مشاغل آزاد

 3422 2710 1829 909 كشاورزی

 3372 2629 1768 865  ........................................................................ پولي

 50 81 61 44  ................................................................ غیر پولي

 44060 31038 20055 7888 غیر كشاورزی

 42361 29691 19462 7514  ........................................................................ پولي

 1699 1347 593 374  ................................................................ غیر پولي

 96973 57912 18622 7479  ............................................. درآمدهای متفرقه

 60062 39248 9994 3545  ........................................................................ پولي

 36911 18664 8628 3934  ................................................................ غیر پولي
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 )هزار ریا (  (دن الهمتوسط درآمدخال  ساننه یك خانوار ش ری برحس  انواع منابع تأمی  درآمد )برآورد  -6-21
 1399 1398 1397 1396 شرح

 523306 415791 345706 279414  .......................................................... جمع      

 163620 128279 118230 105424  ...................................... بگیریدرآمد از حقوق

 73656 63744 65536 52587 بخش عمومي

 61577 54034 54883 44624  ........................................................................ پولي

 12079 9710 10653 7963  ................................................................ غیر پولي

 0 0 0 32 بخش تعاوني

 0 0 0 32  ........................................................................ پولي

 0 0 0 0  ................................................................ غیر پولي

 89963 64534 52694 52805 بخش خصوصي

 85317 60536 48389 48724  ........................................................................ پولي

 4646 3998 4305 4081  ................................................................ غیر پولي

 116389 102373 86558 60517  ........................................ درآمد از مشاغل آزاد

 10815 10636 3844 6295 كشاورزی

 10667 10438 3674 6213  ........................................................................ پولي

 148 198 170 82  ................................................................ غیر پولي

 105573 91736 82714 54222 غیر كشاورزی

 101716 88382 80271 52507  ........................................................................ پولي

 3857 3354 2443 1715  ................................................................ غیر پولي

 243298 185139 140918 113474  ............................................. درآمدهای متفرقه

 155764 117279 87359 71364  ........................................................................ پولي

 87534 67860 53559 42110  ................................................................ غیر پولي

 (.  .ر. )ایران آمار مركز -مأخو
   مركز آمار ایران. دفتر جمعی  ، نیروی كار و سرشماری. -
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 ریا (هزار ) ي برحس  انواع منابع تأمی  درآمدخال  ساننه یك خانوار روستای متوسط درآمدبرآورد  -7-21
 1395 1390 1385 1380 شرح

 182315 101802 43358 20843 ........................................................ جمع        

 37342 18035 7454 2829 ....................................... بگیریدرآمد از حقوق

 6928 5450 3379 1359 بخش عمومي

 5800 4449 2908 1165  ........................................................................ پولي

 1128 1001 471 194  ................................................................ غیر پولي

 0 134 68 78 بخش تعاوني

 0 110 53 27  ........................................................................ پولي

 0 24 15 51  .......................................................................... غیر

 30413 12451 4008 1392 بخش خصوصي

 29297 11868 3812 1356  ........................................................................ پولي

 1116 583 196 36  .......................................................................... غیر

 82445 42973 25505 13446 ......................................... درآمد از مشاغل آزاد

 64191 26476 15155 10189 كشاورزی

 58905 23804 12805 8573  ........................................................................ پولي

 5286 2672 2350 1616  ................................................................ غیر پولي

 18255 16497 10351 3257 غیر كشاورزی

 17242 15669 9823 3005  ........................................................................ پولي

 1013 828 528 252  ................................................................ غیر پولي

 62528 40795 10398 4567 .............................................. درآمدهای متفرقه

 44571 31141 6545 2924  ........................................................................ پولي

 17957 9654 3853 1644  ................................................................ غیر پولي
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 ()هزار ریا (دن الهبرآورد متوسط درآمد خال  ساننه یك خانوار روستایي برحس  انواع منابع تأمی  درآمد ) -7-21

 1399 1398 1397 1396 شرح

 408806 326702 265321 211329 .......................................................... جمع       

 108583 79503 53970 43428 ....................................... بگیریدرآمد از حقوق

 28426 24579 12769 7366 بخش عمومي

 23834 20439 10292 6291  ........................................................................ پولي

 4592 4140 2477 1075  ................................................................ غیر پولي

 0 0 0 0 بخش تعاوني

 0 0 0 0  ........................................................................ پولي

 0 0 0 0  .......................................................................... غیر

 80157 54923 41202 36063 خصوصي بخش

 78544 53609 40230 34630  ........................................................................ پولي

 1613 1314 972 1433  .......................................................................... غیر

 147836 142185 121138 94401 ......................................... درآمد از مشاغل آزاد

 102058 95684 94623 77009 كشاورزی

 92930 86266 83652 70606  ........................................................................ پولي

 9128 9418 10971 6403  ................................................................ غیر پولي

 45778 46501 26516 17392 غیر كشاورزی

 44503 42269 25712 16607  ........................................................................ پولي

 1275 4232 804 785  ................................................................ غیر پولي

 152388 105014 90213 73500 .............................................. درآمدهای متفرقه

 103201 61868 57460 50680  ........................................................................ پولي

 49187 43146 32753 22820  ................................................................ غیر پولي

 (.  .ر. ) ایران آمار مركز -مأخو
  مركز آمار ایران. دفتر جمعی  ، نیروی كار و سرشماری. -
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 مقدمه
 هایشياخص محاسيهه و هياقیمت بررسي  سابقه
 در كيه كشور روستاي  و شهری نقاط در ربطذی
 اسالم  جمهوری مركزی بانك توسط حاضر حال
 شير  بيه گیرد،م  انجام ايران آمار مركز و ايران
 : است زير
 در مصيري  خدمات و كاالها بهای شاخص( الف
 شاخص تولیدكننده، بهای شاخص شهری، نقاط
 كاالهای بهای شاخص و كاالها يروش عمده بهای

 صادرات  
 ،1315 سيال در اييران مل  بانك بار، اولین برای

 بهيای شياخص و زنيدگ  هزينه شاخص محاسهه
 .كرد آغاز شهری نقاط در را كاالها يروش عمده

 محاسييهه پاييه، سيال تغییيير بيا ،1338 سيال در 
 بهيييای شييياخص و زنيييدگ  هزينيييه شييياخص

 و گرييت قرار تجديدنظر مورد كاالها يروش عمده
 ،1339 سيال در اييران مركيزی بانيك تأسیس با

 بانيك اين به مذكور، هایشاخص تهیه مسئولیت
 بيه توجيه بيا اييران،  مركيزی بانيك. شيد محول
 خانوارهيا مصرف الگوی در مالحظه قابل تغییرات

 پاييه سيال را 1348 سيال ها،آن هزينه تركیب و
 شياخص محاسهه در را دوم تجديدنظر و داد قرار
 كاالها يروش عمده بهای شاخص و زندگ  هزينه
 اوضيا  در تحيوالت  1353 سال در. آورد عمل به

 عنيوان به مذكور سال و آمد پديد كشور اقتصادی
 اسيا،، هميین بير. شيد گريته نظر در پايه سال

 ميورد بار سومین برای يوق، هایشاخص محاسهه
 .گريت قرار تجديدنظر

 ايجيياد تغییيييرات بيه توجيه با ،1361 سال در 
 از ناشي  كيه خانوارهيا مصيرف الگييوی در شيده

 انقيييال  از بعييد اجتميياع  و اقتصييادی تحييوالت
 پاييه سيال عنييوان بيه سيال اييين بود، اسيالم 
 محاسييهه زمینييه در تجدييدنظر و شيييد انتخييا 
 .آمد عمل به مذكور هایشاخص

 و تييحمیل  جنگ يايتن پايان با ،1369 سال در
 تجدييدنظير ضيرورت اقتصيادی، شرايط تيغیيیير

 بانييك را سيال اين و شيد احسا، پايه سيال در
 بانيك.    كرد انتخا  پايه سال عنوان به مركيزی
 بييرای را پايييه سييال ،1378 سييال در مركييزی

 در مصييري  خييدمات و كاالهييا بهييای شيياخص"
 سيال بيه 1369 سيال از "اييران شيهری مناطق
 پايه سال تغییر ،1379 سال در. داد تغییر 1376

 بهای شاخص" برای 1376 سال به 1369 سال از
. پذيريت صورت نیز "ايران در كاالها يروش عمده
 گذشيته، هایسال به مربوط هایشاخص رواين از

 . گريت قرار تجديدنظر مورد
 سيال از ،"تولیدكننيده بهيای شياخص" محاسهه
 اسيالم  جمهيوری مركيزی بانيك توسط 1369
 ايين اسيتااده ميوارد تيرينمهم از. شد آغاز ايران

 و تييورم رونييد هنگييام زود دادن نشييان شيياخص،
 تعييديل بييرای مليي  محاسييهات در آن از اسييتااده
 شاخص" نشريات. است ثابت به جاری هایقیمت
 صيورت به مذكور، بانك توسط "تولیدكننده بهای
 شاخص" محاسهه. شودم  منتشر ساالنه و ماهانه
 دادننشيان منظيور بيه ،"صادرات  كاالهای بهای

 1376 سيال از صيادرات  كاالهای قیمت تغییرات
 و وارداتي  كاالهيای بهای شاخص ارقام. شد آغاز

 اطالعيات مهنای بر گذشته هایسال در صادرات 
 و واردات كيه بيود يروشان عمده از آمده دست به

 ،1382 سييال از امييا. دادنيدم  انجييام را صيادرات
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 ايين در مندرج "صادرات  كاالهای بهای شاخص"
 گمير  از شيده اخيذ اطيالعيات براسا، يصيل،
 .شودم  شياميل را صيادراتي  اقيالم كيل و است
 مصييري  خييدمات و كاالهييا بهييای شيياخص(   

  روستاي  نقاط در خانوارها
 بيار، اوليین برای ايران آمار مركز ،1353 سال در

 از تعيدادی يروش خرده قیمت از آمارگیری طر 
 بيه را روسيتاي  نقاط در مصري  خدمات و كاالها
 مهرميياه تييا زمييان آن از و درآورد اجييرا مرحلييه
 را ميذكور هيایآمارگیری از حاصل نتايج ،1357
 و كاالهيا قیميت متوسيط صيورت بيه سياله همه

 قالييب در روسييتاي ، نقيياط در مصييري  خييدمات
 از پيس. كيردم  منتشير ساالنه، و يصل  نشريات

 سيال اول نیمه و 1358 سال دوم نیمه نتايج آن،
 متوسيط صيورت بيه يوق، آمارگیری طر  1359
 مصيري  خدمات و كاالها قیمت شاخص و قیمت

 سال از. گريت قرار عالقمندان اختیار در روستاي 
 بهيييای شييياخص ،1375 سيييال لغاييييت 1361
 در خانوارها مصري  خدمات و كاالها يروش خرده
 و تهیيه 1361 پاييه سال براسا، روستاي ، نقاط
 سيال ،1376 سيال در همچنيین. شيدم  منتشر
 آمارهيای و انتخيا  پاييه سيال عنيوان به 1374
 بيه ،1383 لغاييت 1375 هایسال برای موردنظر
 شيده منتشر و تهیه كشور كل و هااستان تاكیك
 تجدييدنظر، آخرين براسا، حاضر حال در. است

 سيال عنيوان به 1395 سال 1390به جای سال 
 . است گريته قرار محاسهه مهنای پايه
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 مااهیمو  تعاريف
معیار  :مصري  خدمات و كاالها قیمت شاخص

سنجش تغییرات قیمت تعداد معین و ثابت  از 
 نسهت خانوار مصرف مورد خدمات و كاالها
 خدمات و كاالها قیمت شاخص پايه، سالبه

 .شودم  نامیده مصري 

سال معین و ثابت  است كه درصد  :پايه سال
شود و تغییرات شاخص، نسهت به آن سنجیده م 

 است.  100عدد شاخص در آن سال برابر 

سهم هر كاال يا خدمت را در  :اهمیت ضريب
مجموعه كاالها و خدمات مشمول شاخص، 

گويند. در شاخص قیمت كاالها ضريب اهمیت م 
نسهت و خدمات مصري ، سهم هر كاال يا خدمت، 

هزينه پرداخت  خانوار، برای آن كاال يا خدمت به 
باشد. در شاخص قیمت كل هزينه خانوار م 

يروش ، سهم هر كاال، ارزش يروش عمده
يروش  يروش  كاال به كل ارزش عمدهعمده

 باشد.كاالها م 
های كاالها و خدمات: در گروه بندیطهقه
های كاالها و خدمات در شاخص بندیطهقه
های بندیها و طهقهت، بر اسا، ماهیت آنقیم
الملل  و نیازهای مل  انجام گريتييه است، بین

بندی پیشنهادی سيازمان ول  مهنای كل ، طهقه
 خيدمات و كياالهيا بيرایCOICOP(1 )ملل 

يروش ( عمده برایS I T C (2) ،ميصري 
بياشيد كييه بنابير مالحظات اقتصياد ايران، مي 

 تغییيراتي  در آن داده شييده است. 
  

طهقه بندی مصرف يردی بر حسب هدف 
(Classification of Individual Consumption 

According Purpose:COICOP)

 Standard)الملل  تجارتبندی استاندارد بینطهقه 2

International Trade Calssification: SITC). 
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ها، كياالهيا و خيدمات به بنيدیدر اين طهقه   
شود كه هر يك از چند گيروه بيزرگ تقسیم م 

های بزرگ را ها چندين زيرگروه دارد. گروهآن
های ها را گروههای آنهای اصل  و زير گروهگروه

 نامند. يرع  كاالها و خدمات م 
های كاالها و خدمات برحسب در ضمن، گروه     

بندی های اختصاص  نیز طهقهنیاز بر اسا، گروه
 شوند. م 

كاالها به دوام(:   )با دوام، كم دوام و ب كاالها
-دوام، كمبا یكاالها از  موزون نیانگیصورت م
دوام  ب یكاالها انی. تااوت ماستدوام  دوام و ب
استااده از آنها است و دوام در مدت زمان و با
- م اياند مصرف بار كي مزبور یكاالها ايآ نكهيا

 و كرات به سال كي از شیب یهادوره  توان ط
 یكاالها عالوه، به. كرد استااده آنها از وستهیپ

 نیماش خچال،ي خودرو، لیقه از بادوام،
 ي باال نسهتا ديخر ارزش... و ونيزيتلو ،ي لهاسشو
دوام آن است دوام و باكم یكاالها تااوت. دارند

دوام كم یرود عمر استااده از كاالها كه انتظار م
تر از كوتاه اری( بسسال كي از شی)گرچه ب
تر كم اریبس زین آنها ديدوام، و ارزش خربا یكاالها

 شتریدر طول سال ب ديباشد و تعداد ديعات خر
 .شوند مدوام محسو   ب زین كاالها ري. ساباشد

 یها خوراك: ها خوراك ريتازه و سا یها خوراك
 آنها ديشود كه خر اطالق م ي ها تازه به خوراك

 نوسان و ردیگ بار صورت م كي از شیب ماه در
ها دارند.  خوراك ريسا به نسهت را یشتریب متیق

ها سه بار در ماه  خوراك نيا لیدل نیبه هم
بار در ها دو   خوراك ريشوند )سا  م یریگتمیق

گروه شامل انوا   نيشوند(. ا  م یریگمتیماه ق

 و وهیم ات،یلهن انوا  د،یگوشت قرمز و سا
 .است تازه جاتيسهز
  كاالها و خدمات عموم:  و خدمات عموم كاالها

به آن دسته از كاالها و خدمات اطالق شده است 
ت و مقی یگذاراستیس  ا بخش عموميكه دولت 

انوا   متیدارد. مانند قعرضه آن را به عهده 
و   وزشيات آميدمخي ،یرژيان یهياحيامل

... و ثابت تلان مكالمات نهيزهي ، دولت  داشتيبه
. 

و مااهیم رجو  كنید به تعاريف  :شهری نقاط
 ."جمعیت -3يصل"

تعاريف و كنید به رجو  :روستاي  نقاط
 ."جمعیت -3يصل"مااهیم

 رییيشياخص، تغ نيا :تولیدكننده متیق شاخص
شيده )چيه از خيط  دیكاالها و خدمات تول متیق
 دیيتول نيديخارج شده باشيند و چيه در يرآ دیتول

  باشيند( را نشيان ميمورد استااده قيرار گريتيه 
 رییيتغ ا،یيشاخص، مق نيا گريدهد. به عهارت د

 دكننييدگانیشييده توسييط تول ايييتيدر مييتیدر ق
 مييتیدر ق رییييتغ اييي داتشييانیتول یبييرا  داخليي

 یبيرا دكننيدگانیتول نييپرداخت شيده توسيط ا
 .شان است ای واسطه یها نهاده

ايين شياخص  :صيادرات  كاالهای متیق شاخص
تغییرات قیمت كاالهای صيادر شيده از كشيور را 

كنييد. كاالهييای صييادرات  شييامل گیری م انييدازه
تمام  كاالهاي  است كه به طور كامل در داخيل 

شود يا به صورت كياالی كشور ساخته و صادر م 
 گردد.نیمه ساخته و يا مواد اولیه صادر م 
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 گزيده اطالعات

، عدد شاخص بهای كاال و خدمات 1399در سال 
مصري  خانوار های شهری بر مهنای سال پايه 

درصد بوده كه نسهت به سال  9/241، 1395
درصد ايزايش يايته است. اين شاخص  5/34قهل 

 "خدمات "و  "كاالها"در دو گروه اختصاص  
 4/24و  3/39نسهت به سال قهل به ترتیب 

در اين سال عدد  درصد ايزايش يايته است.
شاخص بهای كاال و خدمات مصري  خانوارهای 

درصد  9/260، 1395روستاي  بر مهنای سال 
درصد ايزايش  2/38بوده كه نسهت به سال قهل 

يايته است. شاخص بهای كاالها و خدمات 
مصري  خانوارهای روستاي  در دو گروه 

نسهت به سال  "خدمات "و "كاالها "اختصاص  
درصد ايزايش  7/24و  7/41تیب ، به تر1395

 يايته است.
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شاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای شهری بر حسب بخش های اصل ، برخ  گروه ها، طهقات  -1-22
 (1395=100)  كاالي  و گروه های اختصاص 

 1396 1395 1390 ضريب اهمیت كاالها و خدماتگروه های 

 5/108 0/100 7/42 0/100  ........................................................... شاخص كل   

        .......................................... گروههای اصل  و يرع :

 9/110 0/100 5/39 4/34  ........................ ها و دخانیاتها، آشامیدن خوراك 
 0/111 0/100 9/39 3/33  .................................. خوراك  ها و آشامیدن  ها   

 1/111 0/100 2/40 5/31 ......................................................................خوراك  ها

 3/107 0/100 1/37 1/9 ..................................................................... غالتنان و 

 1/116 0/100 0/43 2/7 ................. گوشت قرمز و ساید و يرآورده های آنها

 9/117 0/100 4/44 4/6 ...................................... گوشت قرمز وگوشت ماكیان

 5/102 0/100 9/34 9/0 ................................................ ماه  ها و صدف داران

 0/111 0/100 6/42 4/3 ........................................................ لهنیات و تخم مرغ

 6/111 0/100 0/43 4/1 ...................................................... روغن ها و چرب  ها

 6/107 0/100 3/38 8/3 ........................................................ میوه ها و خشكهار

 4/120 0/100 8/37 5/3 ...................................................... سهزی ها و حهوبات

 3/103 0/100 1/48 0/2 ............................................. قند و شكر و شیرين  ها

 1/106 0/100 3/42 1/1 ........................................................ ادويه و چاشن  ها

 7/109 0/100 0/34 8/1 ..................... چای و ساير آشامیدن  ها )غیر الكل (

 2/106 0/100 3/25 1/1  ................................................................. دخانیات   

 3/107 0/100 5/44 7/65  .............................. كاالهای غیرخوراك  و خدمات 
 6/104 0/100 7/37 5/5  ..................................................... پوشا  و كاش   
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شاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای شهری بر حسب بخش های اصل ، برخ  گروه ها، طهقات  -1-22
 (1395=100)  كاالي  و گروه های اختصاص  )دنهاله(

 1396 1395 1390 ضريب اهمیت خدماتگروه های كاالها و 

 8/108 0/100 2/55 4/28 ........ مسكن، آ ، برق، گاز و ساير سوخت ها   

 7/106 0/100 0/55 5/23  ........................................................................ مسكن

 7/106 0/100 2/55 2/23  ........................................................................... اجاره

 6/105 0/100 7/50 3/0  .......................... نگهداری و تعمیر واحد مسكون 

 8/118 0/100 8/55 9/4  ........................... آ ، برق ،گاز و ساير سوخت ها

 8/104 0/100 0/40 5/4 ...... مهلمان و لوازم خانگ  و نگهداری آن ها    

 6/106 0/100 0/35 9/5 .............................................. بهداشت و درمان   

 4/104 0/100 2/44 1/9 ....................................................... حمل و نقل   

 0/110 0/100 6/64 3/2 ............................................................ ارتهاطات   

 1/107 0/100 8/37 6/1 ................................................ تاريح و يرهنگ   

 2/112 0/100 7/50 4/1 ............................................................... آموزش   

 0/107 0/100 1/39 0/2 ................................................ هتل و رستوران   

 6/107 0/100 9/42 0/5 ................................... كاالها و خدمات متارقه   

         ..................................... گروه های اختصاص :    
 3/109 0/100 8/40 9/59 ................................................................ كاالها    

 0/104 0/100 000 000  .......................................................... كاالهای بادوام
 2/110 0/100 000 000  ...................................................... كاالهای ب  دوام
 9/105 0/100 000 000  ..................................................... كاالهای كم دوام

 3/107 0/100 1/47 1/40 ............................................................. خدمات    
 7/115 0/100 000 000  .................................................... خوراك  های تازه
 6/106 0/100 000 000  .......................................................ساير خوراك  ها

 8/111 0/100 000 000 ............................... كاالها و خدمات عموم      
 1/109 0/100 0/41 8/76  .......................................................... (1) كل شاخص
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شاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای شهری بر حسب بخش های اصل ، برخ  گروه ها، طهقات  -1-22
 (1395=100)  )دنهاله(كاالي  و گروه های اختصاص  

 
  

 1399 1398 1397 گروه های كاالها و خدمات
درصد تغییر سال 

نسهت به  1399
 1398سال 

 34/5 241/9 8/179 5/133  ........................................................ شاخص كل   

        ....................................... اصل  و يرع :گروههای 

 37/6 295/5 7/214 2/151  ..................... ها و دخانیاتها، آشامیدن خوراك 

 37/8 293/3 8/212 0/149  ............................... خوراك  ها و آشامیدن  ها   

 37/3 291/0 9/211 4/149 .................................................................. خوراك  ها

 51/6 250/2 0/165 3/130 ................................................................. نان و غالت

 19/7 313/9 3/262 8/174 ............. گوشت قرمز و ساید و يرآورده های آنها

 19/0 320/2 0/269 6/179 .................................. گوشت قرمز وگوشت ماكیان

 25/7 266/8 1/212 8/138 ............................................ ماه  ها و صدف داران

 50/9 288/3 1/191 8/142 .................................................... لهنیات و تخم مرغ

 47/7 288/0 0/195 1/145 .................................................. روغن ها و چرب  ها

 47/9 333/5 5/225 6/156 ..................................................... میوه ها و خشكهار

 30/5 317/2 2/243 8/153 .................................................. سهزی ها و حهوبات

 45/6 278/2 1/191 4/128 .......................................... قند و شكر و شیرين  ها

 15/6 284/1 8/245 9/165 ..................................................... ادويه و چاشن  ها

 45/4 334/9 4/230 7/142 ................. چای و ساير آشامیدن  ها )غیر الكل (

 33/2 363/1 6/272 1/220  ............................................................. دخانیات   

 32/4 213/8 5/161 2/124  ........................... كاالهای غیرخوراك  و خدمات 

 48/0 260/4 0/176 3/128  ................................................. پوشا  و كاش   
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شاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای شهری بر حسب بخش های اصل ، برخ  گروه ها، طهقات  -1-22
 (1395=100)  كاالي  و گروه های اختصاص  )دنهاله(

 .ملك  مسكون  واحدهای اجاری ارزش منهای كل شاخص( 1
   ديتر شاخص قیمت ها. -مركز آمار ايران  -مأخذ

 1399 1398 1397 گروه های كاالها و خدمات
درصد تغییر سال 

نسهت به  1399
 1398سال 

 22/4 174/5 5/142 2/117 ....... مسكن، آ ، برق، گاز و ساير سوخت ها    
 26/3 173/8 5/137 1/118 ........................................................................ مسكن
 26/1 173/2 4/137 1/118 ........................................................................... اجاره

 45/0 211/2 7/145 3/116 .......................... نگهداری و تعمیر واحد مسكون 
 6/9 177/9 4/166 2/113 ............................ آ ، برق ،گاز و ساير سوخت ها

مهلمان و لوازم خانگ  و نگهداری معمول    
 آنها

2/144 5/216 310/5 43/5 
 28/6 196/7 9/152 2/124 .............................................. بهداشت و درمان   
 50/2 257/2 2/171 7/120 ....................................................... حمل و نقل   
 5/2 143/5 4/136 7/123 ............................................................ ارتهاطات   
 30/7 262/2 6/200 6/140 ................................................ تاريح و يرهنگ   
 21/1 177/8 8/146 9/124 ............................................................... آموزش   
 31/3 243/1 2/185 4/128 ................................................ هتل و رستوران   
 34/3 255/9 5/190 6/140 ................................... كاالها و خدمات متارقه   

       ................................... گروه های اختصاص :      
 39/3 283/8 7/203 3/142 ................................................................ كاالها    

 66/6 373/3 1/224 0/147 .......................................................... كاالهای بادوام
 35/9 276/1 1/203 7/142 .......................................................كاالهای ب  دوام

 47/2 283/8 9/192 4/135 ...................................................... كم دوامكاالهای 
 24/4 179/3 2/144 3/120 ............................................................. خدمات    

 30/8 313/7 8/239 4/163 ..................................................... خوراك  های تازه
 45/7 268/6 3/184 6/135 ....................................................... ساير خوراك  ها

 16/9 173/5 4/148 3/110 ............................... كاالها و خدمات عموم      
 36/4 262/6 6/192 1/138 ...........................................................(1) كل شاخص
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 طهقات ها،گروه  برخ ، اصل یهابخش حسب برشاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای روستاي   -2-22
 (1395=100)         اختصاص یهاگروه و ي كاال

 1396 1395 1390 اهمیتضريب  گروه های كاال ها و خدمات

 6/108 0/100 4/40 0/100  ........................................................ شاخص كل   

          ........................... گروه های اصل  و يرع :        

 3/110 0/100 9/38 7/44  ..................... ها و دخانیاتها، آشامیدن خوراك 

 4/110 0/100 4/39 8/42  ............................... خوراك  ها و آشامیدن  ها   

 3/110 0/100 5/39 6/40  ................................................................. خوراك  ها

 2/108 0/100 4/41 8/12  ................................................................ نان و غالت

 5/115 0/100 7/39 1/9  ............ گوشت قرمز و ساید و يرآورده های آنها

 6/116 0/100 2/40 5/8  ................................. گوشت قرمز وگوشت ماكیان

 7/101 0/100 5/35 7/0  ........................................... ماه  ها و صدف داران

 9/109 0/100 1/44 1/3  ................................................... لهنیات و تخم مرغ

 0/106 0/100 2/42 7/1  ........................................................ روغنها و چربیها

 6/103 0/100 7/29 0/5  ......................................................... خشكهارمیوه و 

 1/121 0/100 1/37 7/4  ................................................. سهزی ها و حهوبات

 1/102 0/100 6/47 9/2  ......................................... قند و شكر و شیرين  ها

 5/105 0/100 5/41 3/1  .................................................... ادويه و چاشن  ها

 0/113 0/100 7/35 3/2  ................ چای و ساير آشامیدن  ها )غیر الكل (

 3/106 0/100 0/25 9/1  ............................................................ دخانیات    

 2/107 0/100 5/41 3/55  ........................... كاالهای غیرخوراك  و خدمات 

 0/105 0/100 8/36 6/6  ................................................. پوشا  و كاش   
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 طهقات ها،گروه  برخ ، اصل یهابخش حسب بر روستاي شاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای  -2-22
 (1395=100)      )دنهاله(   اختصاص یهاگروه و ي كاال

 1396 1395 1390 ضريب اهمیت و خدمات گروه های كاال ها

 8/108 0/100 6/52 3/16  ........ مسكن، آ ، برق، گاز و ساير سوخت ها    

 7/106 0/100 0/54 5/9  ......................................................................... مسكن

 7/106 0/100 2/55 1/9  ........................................................................... اجاره

 8/106 0/100 8/45 5/0  ........................... نگهداری و تعمیر واحد مسكون 

 8/111 0/100 9/50 8/6  ............................ آ ، برق ،گاز و ساير سوخت ها

 3/105 0/100 9/39 5/5 مهلمان و لوازم خانگ  و نگهداری معمول آنها   

 6/107 0/100 3/34 7/6  ............................................... بهداشت و درمان   

 0/105 0/100 3/42 5/9  ........................................................ حمل و نقل   

 4/111 0/100 8/57 1/2  ............................................................. ارتهاطات   

 1/105 0/100 4/35 3/1  ................................................. تاريح و يرهنگ   

 4/121 0/100 9/49 7/0  ................................................................آموزش   

 1/107 0/100 1/38 1/2  ................................................. هتل و رستوران   

 0/108 0/100 2/40 7/4  .................................... كاالها و خدمات متارقه   

          ................................... گروه های اختصاص :      

 7/108 0/100 8/39 2/74  ................................................................ كاالها    

 0/105 0/100 000 000  ........................................................... كاالهای بادوام
 3/109 0/100 000 000  ....................................................... كاالهای ب  دوام
 0/106 0/100 000 000  ...................................................... كاالهای كم دوام

 2/108 0/100 4/42 8/25  .............................................................. خدمات    

 1/114 0/100 000 000  ..................................................... خوراك  های تازه
 0/107 0/100 000 000  ....................................................... ساير خوراك  ها

 4/109 0/100 000 000  ................................ كاالها و خدمات عموم      
 8/108 0/100 6/39 9/90  ........................................................... (1) كل شاخص
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روستاي  بر حسب گروه های اختصاص ، اصل  و برخ  از شاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای  -2-22
 (1395=100)       (دنهالهگروه های يرع  )

 1399 1398 1397 گروه های كاال ها و خدمات
درصد تغییر سال 

نسهت به  1399
 1398سال 

 38/2 260/9 8/188 3/136  ..................................................... شاخص كل   

        ................................... گروه های اصل  و يرع :

 40/4 301/0 3/214 6/148  .................. دخانیات ها وها، آشامیدن خوراك 

 40/7 298/3 0/212 6/145  ............................ خوراك  ها و آشامیدن  ها   

 39/6 292/1 2/209 6/145  ............................................................... خوراك  ها

 54/0 262/9 8/170 7/130  .............................................................. نان و غالت

 19/9 306/6 6/255 2/171  .......... گوشت قرمز و ساید و يرآورده های آنها

 19/6 310/2 4/259 9/173  ............................... گوشت قرمز وگوشت ماكیان

 25/1 260/7 5/208 9/136  ......................................... ماه  ها و صدف داران

 44/2 271/9 5/188 2/141  ................................................. لهنیات و تخم مرغ

 69/0 310/9 0/184 2/135  ......................................................روغنها و چربیها

 59/1 328/8 7/206 8/149  ....................................................... میوه و خشكهار

 25/6 316/1 6/251 2/148  ............................................... سهزی ها و حهوبات

 48/1 288/6 9/194 7/125  ...................................... قند و شكر و شیرين  ها

 21/3 280/0 8/230 2/154  ..................................................ادويه و چاشن  ها

 56/6 408/9 1/261 1/147  .............. چای و ساير آشامیدن  ها )غیر الكل (

 34/7 362/5 1/269 6/216  ......................................................... دخانیات    

 35/9 228/5 1/168 4/126  ........................ كاالهای غیرخوراك  و خدمات 

 46/5 255/9 6/174 1/128  .............................................. پوشا  و كاش   
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 طهقات ها،گروه  برخ ، اصل یهابخش حسب برشاخص قیمت كاالها و خدمات مصري  خانوارهای روستاي   -2-22
 (1395=100)      )دنهاله(  اختصاص یهاگروه و ي كاال

 مسكون  ملك .( شاخص كل منهای ارزش اجاری واحدهای 1
  ديتر شاخص قیمت ها. -مركز آمار ايران  -مأخذ

 199 1398 1397 گروه های كاال ها و خدمات
درصد تغییر سال 

نسهت به  1399
 1398سال 

 20/8 163/8 6/135 9/113  ....... مسكن، آ ، برق، گاز و ساير سوخت ها    
 27/4 176/2 3/138 4/118 .......................................................................... مسكن
 26/1 173/2 4/137 1/118 ............................................................................ اجاره

 49/4 232/2 4/155 3/123 ............................نگهداری و تعمیر واحد مسكون 
 11/1 146/4 8/131 7/107 ............................. آ ، برق ،گاز و ساير سوخت ها

 45/2 329/1 7/226 9/147 آنها معمول نگهداری و خانگ  لوازم و مهلمان   
 28/3 195/2 2/152 7/124  ............................................... بهداشت و درمان   
 52/5 269/3 6/176 5/122  ........................................................ حمل و نقل   
 4/7 145/7 1/139 9/125  .............................................................ارتهاطات   
 46/0 317/3 3/217 2/145  ................................................. تاريح و يرهنگ   
 21/8 201/8 7/165 3/142  ............................................................... آموزش   
 24/3 231/7 5/186 3/129  ................................................. هتل و رستوران   
 38/3 277/8 0/201 6/144  ................................... كاالها و خدمات متارقه   

        ................................... گروه های اختصاص :      
 41/7 286/2 9/201 0/141  ................................................................ كاالها    

 64/8 379/0 9/229 2/150 ............................................................كاالهای بادوام
 39/1 279/7 0/201 9/140 ........................................................ كاالهای ب  دوام
 45/8 275/5 9/188 7/134 ....................................................... كاالهای كم دوام

 24/7 188/1 8/150 8/122  ............................................................. خدمات    
 29/8 312/1 5/240 7/160 ...................................................... خوراك  های تازه
 50/9 274/7 1/182 4/132 ........................................................ ساير خوراك  ها

 19/2 159/4 7/133 4/108 ................................... كاالها و خدمات عموم      
 39/1 269/6 9/193 1/138 ............................................................ (1) كل شاخص
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 مقدمه
 محاسبات از فصل اين به مربوط جداول

 شايان. است شده استخراج ایمنطقه حسابهای
 و ايران اسالمی جمهوری مركزی بانك است ذكر

 مفاهیم از ملی حسابهای تهیه در ايران آمار مركز
 حسابهای نظام و المللی بین متداول روشهای و

 پیروی( S.N.A) متحد ملل سازمان ملی
 ملل سازمان ملی حسابهای سیستم. كنندمی

 و شده تهیه 1953 سال در بار اولین متحد
 و SNA1968 عنوان با آن بعدی ويرايشهای

SNA1998 باشدمی دسترس در. 
چارچوب  رییتغ لیالزم به ذكر است به دل

 یاز كارگاه ها یریطرح آمارگ یكارگاه
 یسر یو بازنگر شترینفر كاركن و ب 10یصنعت

رشته  یبازنگر جهیمربوط به آن و در نت یزمان
مرتبط با صنعت، اطالعات حساب  یها تیفعال
 1395 یال 1390 یسال ها یمنطقه ا یها

حساب  العاتاط نینظر شده است. همچن ديتجد
 ریبه علت تأخ زین 1396سال  ای¬منطقه یها

و  یصنعت یكارگاه ها یریدر انتشار طرح آمارگ
مواجه  ریها، با تأخ تیرشته فعال یبه تبع آن برخ

 است. دهيگرد
 مفاهیم و تعاريف

ای از مجموعهای )استانی(: های منطقهحساب
اطالعات آماری كه به صورت جامع و هدفمند، 

های اقتصادی يك مطالعه كمی و منظم فعالیت
منطقه مشخص را برای يك دوره زمانی معین كه 
به طور معمول يك سال است، امکان پذير 

سازد. مهمترين كمیت كالن اقتصادی حاصل می
ها، محصول ناخالص داخلی استان از اين حساب

 است.
فرايندی است كه با استفاده از  تولید اقتصادی:

كاالها و (، سرمايه و نیروی كار) عوامل تولید
خدمات تحت كنترل و مسئولیت يك واحد 

منظور تولید كاالها و خدمات ديگر نهادی، به
 یرد.گانجام می

 و حد های ملی:تولید اقتصادی از ديدگاه حساب
محدودتر  ،های ملیمرز تولید در سیستم حساب

داليلی، آن دسته از حـــد و مرز كلی آن است. به
های  انجام شده توسط خانوارها كه از فعالیت

برای مصرف نهايی را خانگی و خدمات شخصی 
های كنند، در سیـستم حسـابخود تولیـد می

 شود.ملـی تولید محسوب نمی
اقتصادی است كه با  یموجوديت واحد نهادی:

ها، قابلیت تملك دارايی ،خوداستفاده از حقوق 
های  اقتصادی ها و اشتغال به فعالیتتقبل بدهی

تواند ها را دارد و میو مبادله با ساير موجوديت
از جمله ترازنامه  ،هامجموعه كاملی از حساب

های مربوط به خود را تهیه كند. ها و بدهیدارايی
بندی طبقهزير بخش  5واحدهای نهادی در قالب 

 ند:شومی
 های مالیشركت -1
 های غیر مالیشركت -2
 عمومی دولت -3
 موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها -4
 خانوارها -5

ها اشیايی فیزيکی هستند كه برای آن كاالها:
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مالکیت، وجود دارد و تقاضا و امکان ايجاد حق 
تواند از طريق مبادله در بازار، از ها میمالکیت آن

يـك واحـد نهـادی بـه واحد نهـادی ديگر منتقل 
 شود. 

ها های ناهمگنی هستند كه تولید آنستانده خدمات:
گیرد. خدمات دارای بر اساس سفارش انجام می

موجوديت مستقلی نیستند كه امکان ايجاد حق 
 ها وجود داشته باشد. خريد و فروشمالکیت بر آن

يند اها جدا نیست و اين دو فرخدمات از تولید آن
 گیرد.همزمان صورت می

محصول ناخالص داخلی،  محصول ناخالص داخلی:
های  اقتصادی واحدهای تولیدی نتیجه نهايی فعالیت

مقیم يك كشور در يك دوره زمانی معین است. 
محصول ناخالص داخلی به سه روش تولید، هزينه و 

 درآمد 
 شود.محاسبه می

های ملی به هرگاه اجزاء حساب قیمت جاری )بازار(:
ها قیمت دوره مرجع  گزارش شود در اين صورت آن

 ايم.را به قیمت جاری نشان داده
های ملی را بر هرگاه اجزاء حساب قیمت ثابت:
های سال پايه بیان كنیم در اين صورت حسب قیمت

 ايم.ها را به قیمت ثابت نشان دادهآن
سال معین و ثابتی است كه درصد تغیرات سال پايه: 

شود و عدد شاخص شاخص، نسبت به آن سنجیده می
 است.  100در آن سال برابر 

ارزش افزوده، ارزش ايجاد شده در  ارزش افزوده:
جريان تولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و 
مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش 

گويند. پس از كسر مصرف افزوده ناخالص می
سرمايه ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش 

 آيد.ص به دست میلافزوده خا
ستانده هر واحد تولیدی، مجمــوع  ستانده:

كاالهـــا و خدماتی است كه در آن واحــد تولیــد 
گیرد. شود و برای استفاده در دسترس قرار میمی

وره حسابداری سهمی از كاالها و خدمات كه تا پايان د
به صورت ناتمام يا كار در جريان ساخت باقی مانده 

كاالها و  آيد.جزو ستانده واحد به حساب می ،باشد
خدماتی كه در يك واحد در دوره حسابداری معین 

يندهای تولیـــد اتولید و در همان دوره در ديگر فر
جزو ستانده آن واحد منظور  ،شودآن واحد مصرف می

شــود: ـانــده به سه دسته تقسیم مید. ستگردنمی
خود  ستانــده بازاری، ستانــده تولید شده برای

تشکیل سرمايه به حساب خود و  مصرفی نهايی و
 های غیر بازاری.ساير ستانده

ارزش كاالها و خدمات مصرف شده  مصرف واسطه:
ثابت  سرمايهدر جريان تولید، به استثنای مصرف 

 است.
مصرف سرمايه ثابت، عبارت  مصرف سرمايه ثابت:

های ثابت از كاهش ارزش جاری موجودی دارايی
كه در اثر از بین رفتن فیزيکی، از مد است 

های افتادگی عادی و حوادث معمولی، در دارايی
تحت مالکیت و مورد استفاده يك تولید كننده 

آيد. مصرف در يك دوره حسابداری، پديد می
تولید است ولی های سرمايه ثابت جزو هزينه

 از طرف ديگرشود. مصرف واسطه محسوب نمی
های ثابت تخريب شده در نتیجه ارزش دارايی

جنگ يا حوادث استثنايی كه به ندرت پیش می
جزء مصرف سرمايه آيند، از قبیل باليای طبیعی 

 شود.نمی ثابت محسوب
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 اطالعات دهيگز
، محصول ناخالص داخلی اسـتان 1397در سال 

میلیارد ريال بوده اسـت.  235332به قیمت بازار 
، ســتانده در بخــش هــای عمــده 1397در ســال 

میلیارد ريـال بـوده  367701اقتصادی در حدود 
 است. 

، مصرف واسـطه در بخـش هـای 1396در سال 
میلیارد ريـال  133740عمده ی اقتصادی برابر با 

كه به ترتیـب بخـش  بوده است. شايان ذكر است
های صنعت و كشاورزی بیشترين مصرف واسـطه 

 را داشته اند.
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 )میلیون ريال( های عمده اقتصادی ش افزوده بخشمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و ارز -1-23

 1393 1392 1391 1390 شرح

     )به قیمت جاری(
 28602083 25536273 14686108 8917161 ........................... و ماهیگیری جنگلداری و شکار كشاورزی،
 196086 118532 122222 109206 .......................................................................... معدن استخراج

 16553500 14153858 9816138 8057109 ......................................................................................... صنعت
 2014300 1596009 1288091 1283545 ........................................... هوا تهويه و گاز، بخار برق، تأمین

 511080 423674 437953 208947 ..... تصفیه فعالیتهای و فاضالب پسماند، آبرسانی، مديريت
 5399014 3984262 4058546 2463673  .................................................................................... ساختمان

 26476646 24359507 16580485 12968825  كاالها و نقلیه وسايل تعمیر فروشی، خرده و  فروشی عمده
 7493589 5498458 3814900 2717426 ............................................  و پست انبارداری و نقل و حمل

 2703971 2244078 1551172 1104066 ........................... غذا و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیت
 790256 650663 446860 357759 .................................................................. ارتباطات و اطالعات

 1095839 1603554 1441939 1158146 ............................................................. بیمه و مالی فعالیتهای
 11931154 9379716 6889214 5204780 .................................................................... مستغالت و امالک

 830971 651962 479410 404867 ........................................... فنی و علمی حرفهای، فعالیتهای
 496571 401678 289539 245604 .....................................پشتیبانی خدمات و اداری فعالیتهای

 6021460 5190221 3737217 3253713 .......................................شهری خدمات و عمومی، امور اداره
 5845261 4636463 4507349 3546794 .......................................................................................  آموزش

 6201453 4610520 3562272 2914449  یاجتماع یمربوط به سالمت انسان و مددكار هایتیفعال
 1344822 1138720 917544 698398 ............... خدمات ريو سا حيتفر ،یهنر، سرگرم یهاتیفعال

 124508056 106178148 74626959 55614468  ..................................................................................... جمع
 70341- 98297 339364 190103 ........................................................... خالص مالیات بر واردات

 707313 620936 639000 502369 ....................................................................... مالیات بر واردات
 777654 522639 299636 312267 .......................................................................... يارانه بر واردات

 124437715 106276444 74966323 55804571  ......................... محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار (
 124312936 106220615 74943604 55788199  ....... محصول ناخالص داخلی بدون نفت ) به قیمت بازار (
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 )میلیون ريال( )دنباله( محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی -1-23

 1397 1396 1395 شرح

    )به قیمت جاری(
 45264925 38060451 31580412  ............................. و ماهیگیری جنگلداری و شکار كشاورزی،
 249686 262822 172019  ............................................................................ معدن استخراج

 33704056 23662671 19326190  ........................................................................................... صنعت
 4271449 4349903 4945300  ............................................. هوا تهويه و گاز، بخار برق، تأمین

 1336102 1735125 747013   ....... تصفیه فعالیتهای و فاضالب پسماند، مديريتآبرسانی، 
 8329998 5916493 5291647   ...................................................................................... ساختمان

 51685419 35724904 28653154  كاالها و نقلیه وسايل تعمیر فروشی، خرده و  فروشی عمده
 14426879 9223130 9353709  ..............................................  و پست انبارداری و نقل و حمل

 5143366 3711442 3436927  ............................. غذا و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیت
 2040494 1490009 1228183  .................................................................... ارتباطات و اطالعات

 3729213 1817314 1254997  ............................................................... بیمه و مالی فعالیتهای
 19698455 15791585 13034659  ...................................................................... مستغالت و امالک

 1867577 1446566 1305946  ............................................. فنی و علمی حرفهای، فعالیتهای
 980073 779572 623078  .......................................پشتیبانی خدمات و اداری فعالیتهای

 13238620 11172048 8480350  .........................................شهری خدمات و عمومی، امور اداره
 11482869 10103830 9095615  .........................................................................................  آموزش

 13773487 10397456 8676565  .. یاجتماع یمربوط به سالمت انسان و مددكار هایتیفعال
 2738518 2128283 1667506  ................. خدمات ريو سا حيتفر ،یهنر، سرگرم یهاتیفعال

 233961186 177773604 148873270  ........................................................................................ جمع
 1370766 1708805 1203514  ............................................................. خالص مالیات بر واردات

 1501255 1929779 1505319  ......................................................................... مالیات بر واردات
 130490 220975 301805  ............................................................................ يارانه بر واردات

 235331951 179482407 150076784  .......................... محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار (
 235263313 179236695 150024957  ........ محصول ناخالص داخلی بدون نفت ) به قیمت بازار (

 مركز آمار ايران. )ر.م(. -مأخذ
   مركز آمار ايران. دفتر حساب های اقتصادی. -      
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 )میلیون ريال( یجار متیق به اقتصادیستانده بخشهای عمده  -2-23

 1393 1392  1391 1390 شرح

     (یجار یها متی)به ق
 195917356 171412901 122267135 87215431  ..................................................................................... جمع

 47348823 43565096 25962559 15386733 ........................... وماهیگیری جنگلداری و شکار ، كشاورزی
 262787 184049 197740 167071 .......................................................................... معدن استخراج

 38555344 34757245 24943766 18302867 ......................................................................................... صنعت
 3417654 3524215 2487875 1418312 ........................................... هوا تهويه و گاز،بخار ، برق تأمین

 930503 759347 646160 426399 ....... تصفیه فعالیتهای و فاضالب پسماند، آبرسانی،مديريت
 13417114 10004786 10458059 6465739  .................................................................................... ساختمان

 و نقلیـه وسـايل تعمیـر فروشـی، خـرده و  فروشی عمده
 36013603 33204403 22779418 17604787 ............................................................................................. كاالها

 10062486 7418739 5222767 3879401 .............................................  وپست انبارداری و نقل و حمل

 4649670 3867839 2689968 1912323 ........................... غذا و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیت

 1331834 1112450 744235 603342 .................................................................. ارتباطات و اطالعات

 1765304 2300751 1945506 1550079 ............................................................. بیمه و مالی فعالیتهای

 12721015 10238622 7737043 5815891 .................................................................... مستغالت و امالک

 1062048 855526 641084 514665 ........................................... فنی و علمی حرفهای، فعالیتهای

 1132915 919220 678245 556803 .....................................پشتیبانی خدمات و اداری فعالیتهای

 7311435 6228219 4522364 4151278 ..................................... شهری خدمات و ، عمومی امور اداره

 6416282 5196170 4925150 3985511 .......................................................................................  آموزش
ــوط هــای فعالیــت ــه مرب ــددكاری انســان ســالمت ب  و م
 7536530 5618761 4354197 3459464 ......................................................................................  اجتماعی

 1982009 1657463 1330999 1014766 ............... خدمات ريو سا حيتفر ،یهنر، سرگرم یهاتیفعال
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 )میلیون ريال( )دنباله( یجار متیق به اقتصادیستانده بخشهای عمده  -2-23

 1397 1396 1395 شرح

    (یجار یها متی)به ق
 367701209 272628421 229435518  ...................................................................................... جمع

 79404349 63777396 52868385  ........................... وماهیگیری جنگلداری و شکار ، كشاورزی

 401514 385856 264737  .......................................................................... معدن استخراج

 78366231 53262054 43264749  ......................................................................................... صنعت

 5031155 5033149 6016640  ........................................... هوا تهويه و گاز،بخار ، برق تأمین

 2253447 2528925 1441625  ....... تصفیه فعالیتهای و فاضالب پسماند، آبرسانی،مديريت

 20557943 14486239 12915116   .................................................................................... ساختمان

 70302857 48498312 39309208  .. كاالها و نقلیه وسايل تعمیر فروشی، خرده و  فروشی عمده

 19499245 12468496 12713880  .............................................  وپست انبارداری و نقل و حمل

 8813682 6351414 5959126  ........................... غذا و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیت

 3233144 2554361 2050604  .................................................................. ارتباطات و اطالعات

 5169654 2933144 2195922  ............................................................. بیمه و مالی فعالیتهای

 21261282 16650155 14244495  .................................................................... مستغالت و امالک

 2477984 1935410 1677693  ........................................... فنی و علمی حرفهای، فعالیتهای

 1896006 1537923 1355490  .....................................پشتیبانی خدمات و اداری فعالیتهای

 15991369 13550256 10312322  ..................................... شهری خدمات و ، عمومی امور اداره

 12669807 11080350 9880892  .......................................................................................  آموزش

 16500504 12505519 10467058  ..  اجتماعی و مددكاری انسان سالمت به مربوط های فعالیت

 3871036 3089462 2497576  ............... خدمات ريو سا حيتفر ،یهنر، سرگرم یهاتیفعال

 مركز آمار ايران. )ر.م(. -مأخذ
  .مركز آمار ايران. دفتر حساب های اقتصادی -       
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 )میلیون ريال( یجار متیق به اقتصادیهای عمده  مصرف واسطه بخش-3-23

 1393 1392 1391 1390 شرح

     های جاری( )به قیمت
 71409296 65234752 47640179 31600961  .................................................................................. جمع

 18746739 18028823 11276451 6469571  ........................ وماهیگیری جنگلداری و شکار كشاورزی،

 66701 65517 75518 57865  ...................................................................... معدن استخراج

 22001844 20603387 15127629 10245758  ..................................................................................... صنعت

 1403354 1928205 1199784 134767  ........................................ هوا تهويه و گاز،بخار برق، تأمین

 419423 335673 208207 217452 تصفیه فعالیتهای و فاضالب پسماند، آبرسانی، مديريت

 8018100 6020523 6399513 4002066   ................................................................................ ساختمان

 و نقلیـه وسـايل تعمیـر فروشـی، خـرده و فروشـی عمده
  ......................................................................................... كاالها

4635962 6198934 8844896 9536957 

 2568896 1920282 1407867 1161975  .........................................  وپست انبارداری و نقل و حمل

 1945699 1623761 1138796 808256  ....................... غذا و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیت

 541578 461787 297375 245584  .............................................................. ارتباطات و اطالعات

 669465 697197 503567 391932  ......................................................... بیمه و مالی فعالیتهای

 789860 858906 847830 611112  ................................................................ مستغالت و امالک

 231076 203564 161674 109798  ....................................... فنی و علمی حرفهای، فعالیتهای

 636344 517543 388706 311198  .................................پشتیبانی خدمات و اداری فعالیتهای

 1289975 1037998 785147 897565  ...................................شهری خدمات و عمومی، امور اداره

 571021 559707 417802 438717  ...................................................................................  آموزش

ــوط هــای فعالیــت ــه مرب ــددكاری انســان ســالمت ب  و م
  .................................................................................... اجتماعی

545015 791925 1008240 1335077 

 637187 518743 413454 316368  ........... خدمات ريو سا حيتفر ،یهنر، سرگرم یهاتیفعال
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 )میلیون ريال( )دنباله( یجار متیق هب مصرف واسطه بخش های عمده اقتصادی-3-23

 1397 1396 1395 شرح

    )به قیمت های جاری(
 133740026 94854816 80562248  ....................................................................................... جمع

 34139424 25716946 21287973  ............................... وماهیگیری جنگلداری و شکار كشاورزی،

 151828 123034 92718  ............................................................................. معدن استخراج

 44662175 29599383 23938559  ............................................................................................ صنعت

 759706 683246 1071341  ............................................... هوا تهويه و گاز،بخار برق، تأمین

 917345 793799 694612 تصفیه فعالیتهای و فاضالب پسماند، آبرسانی، مديريت

 12227946 8569746 7623469   ....................................................................................... ساختمان

 18617438 12773408 10656054  . كاالها و نقلیه وسايل تعمیر فروشی، خرده و فروشی عمده

 5072367 3245366 3360171  ................................................  وپست انبارداری و نقل و حمل

 3670317 2639972 2522199  .............................. غذا و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیت

 1192650 1064352 822421  .................................................................... ارتباطات و اطالعات

 1440441 1115830 940924  ................................................................ بیمه و مالی فعالیتهای

 1562828 858569 1209836  ....................................................................... مستغالت و امالک

 610406 488845 371747  .............................................. فنی و علمی حرفهای، فعالیتهای

 915933 758351 732412  ....................................... پشتیبانی خدمات و اداری فعالیتهای

 2752749 2378208 1831972  ......................................... شهری خدمات و عمومی، امور اداره

 1186938 976519 785277  .........................................................................................  آموزش

 2727017 2108063 1790493  . اجتماعی و مددكاری انسان سالمت به مربوط های فعالیت

 1132518 961179 830070  ................. خدمات ريو سا حيتفر ،یهنر، سرگرم یهاتیفعال

 مركز آمار ايران. )ر.م(. -مأخذ
  مركز آمار ايران. دفتر حساب های اقتصادی. -        
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 مقدمه

 بااه مرباا   فصاال اياا  در شااد  ارائااه آمارهااای
 اساتان شاهرهای عمرانا  تجهیااات و تأسیسات
 تار  و میا   میاادي  كشتارگا ، زمینه در اردبیل
 عماا م ، پاركهاای ساا،ا، فضاای گ رسااتان، باار،

 .باشد م ...  و زباله حمل وسايل

 باه استان های شهرداری ت سط كه ف ق آمارهای
 هاا شاهرداری طريق از ش د م  تهیه ث،ت  روش
 . است شد  ارائه فصل اي  در و تهیه

 تعاريف و مفاهیم
به م اد جامد، نیمه جامد، مايع )غیر از  پسماند:

ش د كه به ط ر مستقیم فاضالب( و گاز گفته م 
يا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان ب د  و از 

 ش د.نظر ت لید كنند  ضايع تلق  م 
ب ستان يا پارک ع،ارت است از فضای ب ستان: 

ای كه در مالکیت عم م قرار دارد و طراح  شد 
ش د، اي  شهری محس ب م  جاي  از فضاهای

فضاها ت سط درختان و گیاهان پ شید  شد  
است و براساس نظارت و مديريت انسان، حفظ و 
نگهداری يا احداث م  ش ند. همچنی  برای 
تفريح و لذت بردن انسان، يا برای حفاظت از 
حیات وحش يا زيستگا  ط،یع  آن را ايجاد كرد  

 اند.

كه ت سط  مركایمجتمع فرهنگ  و هنری: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  با اهداف و 

های فرهنگ ، هنری و آم زش  برای كاربری
اشاعه فرهنگ  و هنر در مکان  با امکانات سال  
سینما و نمايش يا سال  اجتماعات، كتابخانه، 

های هنری، گالری، های آم زش ، كارگا كالس
 500شاپ و با متراز مت سط دفاتر اداری، كاف 

 نمايد.ترمربع  زيربنا احداث شد  و فعالیت م م
فضاهای س،ای كه قطعات پراكند  فضای س،ا: 

فاقد امکانات تاسیسات رفاه  و م،لمان شهری 
ت د   -2ت د  درختکاری  -1باشد كه شامل )
 غیردرختکاری(

در م رد فضاهای س،ا كه از جنس سطح دو  -
يا های س،ا و باشد نظیر احداث دي ار بعدی نم 

های مرب   به بام س،ا كه گاهًا در روی ت سعه
سطح سخت برخ  از قطعات فضای س،ا ايجاد 

بايست مساحت اي  قسم از قطعات ش د م م 
ای از همان فضای س،ا به ص رت زير مجم عه

قطعه ذكر ش د. همچنی  اينگ نه فضاهای س،ا 
كه در خارج از قطعات م ج د فضای س،ا باشد 

طح  احداث( خ د شامل شمار  )از ن ع ت سعه س
 باشد.قطعه جديدی م 
برای تعیی  حدود شهر، كنترل كمربند س،ا: 

رويه و به هم گسترش شهر، جل گیری از رشد ب 
خ ردن تناسب ساخت م رف ل ژی شهر ايجاد م 
ش ند. كمربندهای س،ا در روند پ يش شهر 
ممک  است نقش اولیه خ د را از دست بدهند 

بالق   آنها به عن ان فضای س،ا تعادل ول  نقش 
بخش و تفرجگا  شهری و شاخص زند  جهت 

ماند. ساخت اي  تشخیص روند شهر پا برجا م 
های زير را ايفا كمربندها در پیرام ن شهرها نقش

 كند:م 
های قابل كشت در جل گیری از انهدام زمی  -

 ح مه در اثر گسترش شهرها.
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و غربال بادهای  تصفیه و تلطیف ه ای شهر -
 ورودی شهر. 

برداری رويه شهر بهر جل گیری از گسترش ب  -
گذاری انجام اقتصادی با بازده  مفید از سرمايه

 شد .
كشتارگا  مکان  است برای انجام ذبح  :كشتارگا 

قان ن  و بهداشت  احشام كه ت سط شهرداری با 
رعايت كلیه اص ل بهداشت  احداث گرديد  است. 

بح الشه ت سط نمايند  بهداشت م رد پس از ذ
معاينه قرار گرفته و بعد از تأيید با وسايل نقلیه 

های سطح مخص ص جهت حمل، تح يل قصاب 
 گردد.شهر م 
محل  است محص ر كه ط،ق نقشه  آرامستان:

كاری و بندی و درختها خیابانمص ب شهرداری
كاری شد  و مطابق اص ل بهداشت برای گل

ش د ساخته م به امانت گذارد  م  مت فیان  كه
های متعدد جهت ش د، اي  محل بايد دارای اتاق

مشايعی ، گ ركنان و گذاردن مت فیان باشد و 
تمام اوقات ل ازم دف  از ق،یل آهک، آجر و غیر  

 م ج د باشد.

 اطالعات د يگا

 شهر استان 31شهر از مجم ع  5، 1399در سال 
. اند ب د  تر  بار میدان می   و 6 مجم عا دارای

 66،  پارک عم م 238، تعداد 1398در سال 
خ درو حمل زباله وج د داشته  133آرامستان، و 

 است.
در  نشان  آتش ايستگا  7، تعداد 1399سال  در
 . وج د داشته است اردبیل شهر

ب ستان در شهر  182تعداد  1399در سال 
ت   114665اردبیل وج د داشت. در اي  سال 

 پسماند خانگ  در مركا استان حمل شد  است. 
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  (مربع)متر                1399: یشهردار و شهری خدمات -1-24

 .لیاردب یاستاندار یدفتر ام ر شهر -مأخذ
   .استان یهایشهردار-          

 شهر

 یهنر و  فرهنگ مجتمع
 فعال آرامستان بار تر  و   یم  يادیم )فرهنگسرا(

 مساحت تعداد  مساحت تعداد مساحت تعداد
 20000 3 0 0 0 0  .................................. آب  بیگل 

 47740 3 0 0 0 0  .......................................... آرالل 
 6000 1 0 0 0 0  .......................................... آلن 
 150000 7 56638 2 1570 5  ....................................... اردبیل

 6000 1 0 0 0 0  ................................ ارديم س 
 10000 1 0 0 0 0  .................................. اسالم اباد
 23750 1 0 0 0 0  ................................... اصالندوز
 30000 3 0 0 0 0  .................................. بیله س ار
 100000 2 2023 1 400 1  ................................. پارس آباد

 12000 1 0 0 0 0  ......................... تاز  كندانگ ت
 50000 5 0 0 0 0  ....................................... ثمري 

 11129 1 0 0 0 0  ................................... جعفرآباد
 48000 1 2000 1 0 0  ...................................... خلخال
 5300 1 0 0 0 0  ..........................................رض 
 5438 1 0 0 0 0  ........................................... زهرا

 10000 1 0 0 0 0  ..................................... سرعی 
 50000 3 0 0 0 0  ...................................... عن،ران
 4000 1 0 0 0 0  ...................................... فخراباد
 14000 1 0 0 0 0  ........................................ قصابه
 21000 3 0 0 0 0  ........................................... كل ر

 10000 3 0 0 0 0  ..................................... ك رايیم
 67000 6 0 0 0 0  ........................................ گرم 
 20000 3 300 1 0 0  ........................................ گی ئ
 20000 1 0 0 0 0  ....................................... الهرود
 8000 1 0 0 0 0  ........................................ مرادل 

 41167 2 5800 1 122 1  ............................ مشگی  شهر
 10000 1 0 0 0 0  ................................... مغان سر
 22191 1 0 0 0 0  ......................................... نمی 
 10895 1 0 0 0 0  ............................................. نیر

 50000 4 0 0 0 0  .................................. هشتجی 
 20100 3 0 0 0 0  ............................................ هیر
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  استان مركا در یشهردار مناطق برحسبمشخصات ايستگا  های آتش نشان   -2-24

 سال و منطقه شهری

 تعداد
 یهاستگا يا

  نشانآتش

 پرسنل تعداد
  اتیعمل

 ناوگان تعداد
هر  عملیات 
 ايستگا 

ح ادث  تعداد
 آتش بجا)

 (یس ز

 تعداد
 یس زآتش

1380 .....................................  2 72 7 135 298 
1385 .....................................  3 72 15 141 317 
1390 .....................................  4 77 16 207 357 
1395 .....................................  5 106 23 602 770 
1396 .....................................  6 95 24 689 680 
1397 .....................................  6 126 22 852 1224 
1398 .....................................  7 117 22 956 676 
1399 ...................................  7 117 21 1129 829 
 133 184 3 20 1  ................................. 1منطقه 
 180 249 4 20 1  ................................. 2منطقه 
 330 439 9 45 3  ................................. 3منطقه 
 47 64 2 15 1  ................................. 4منطقه 
 139 193 3 17 1  ................................. 5منطقه 
 .اردبیل یشهردار -ماخذ
 
 (سال در ت )                           استان مركا شهرداری گانهپنج  مناطق تفکیک به شد  یآورجمع پسماند -3-24

(1)كل پسماند مناطقو   سال
 خانگ  پسماند 

1380 .....................................  000 105000 
1385 .....................................  000 106000 
1390 .....................................  000 115000 
1395 .....................................  000 116000 
1396 .....................................  000 123000 
1397 .....................................  000 112521 
1398 .....................................  000 110023 
1399 ...................................  000 114665 
 28996 000  ................................. 1منطقه 
 29865 000  ................................. 2منطقه 
 18263 000  ................................. 3منطقه 
 19367 000  ................................. 4منطقه 
 18174 000  ................................. 5منطقه 

 .نمی،اشد دسترس در پسماندها ساير آمار میکند آوری جمع را خانگ  پسماند فقط شهرداری اينکه به ت جه با (1
   .اردبیل یشهردار -ماخذ
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 )مترمربع(  بر حسب مناطق وضعیت فضای س،ا مركا استان -4-24

 مناطق و سال

(1)س،ا فضای پراكند  قطعات ب ستان
كمربند  مساحت 

 مساحت تعداد مساحت تعداد  (2)س،ا

1380 .....................................  ... ... ... ... ... 
1385 .....................................  ... ... ... ... ... 
1390 .....................................  78 1135219   1617535   
1395 .....................................  96 1402044   2147107   
1396 .....................................  170 1500000   2333139   
1397 .....................................  172 1555145   2504000   
1398 .....................................  176 1560000   2511855   
1399 ...................................  182 1520100   2617735   
   545900   280000 45  ................................. 1منطقه 
   771000   665000 51  ................................. 2منطقه 
   531500   256100 37  ................................. 3منطقه 
   474800   196000 25  ................................. 4منطقه 
   294535   123000 24  ................................. 5منطقه 

 .آمار تعداد قطعات فضای س،ا  م ج د نم  باشد (1
 .می،اشد س،ا كمربند فاقد اردبیل (2
 

 
  .اردبیلشهرداری  -ماخذ
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 :نمایه موضوعی
اي )واژه کلیدي( از جداول سالنامه آماري استان انتخاب و به صورت الفبایی مرتب شده هاي نمایهسرعنوان

ها ضرورت داشته، تقسیمات فرعی مزبور به صورت فرعی برخی از سرعنواناست. در مواردي که ارائه تقسیمات 

 هاي مربوط به شرح ذیل درج شده است.الفبایی و با فاصله از سر سطر، عنوان

اي یا تقسيیمات فرعيی آن درج شيده، م يرا شيماره جيدول که در مقابل هر سرعنوان نمایه هاییشماره

سالنامه است. عدد سمت چپ هر شماره، نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست آن، مبین شيماره جيدول در 

کيه اي که بین شماره دو جدول قرار دارد بيدین م ناسيت داخل فصل مربوط است. الزم به ذکر است خط تیره

 واژه کلیدي مورد نظر در جدول یا جداول بین دو شماره جدول نیز وجود دارد. 

 شماره جداول شرح

  آ
  آب
 9-2 تصفیه -
 9-3، 9-4 ت داد انش اب -

 9-4 تولید -

 9-2 حجم مخازن -

 9-5 طول شبکه -

 9-7، 9-8 ظرفیت مولد -

 9-3 فروش -

 9-1 مقدار تخلیه ساالنه -

 9-2 منابع سطحی -
 9-2 زیرزمینیمنابع  -

  آب و هوا
 1-5 هاي سینوپتیک ) همدیدي (ایستگاه -

 1-6، 1-7 بارندگی -

 1-6 دماي هوا -
 1-6 رطوبت نسبی -

 1-6 روزهاي یخبندان -

 1-6 آفتابیساعات  -
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 1-6 سرعت وزش باد -

 5-26، 5-27 آبخیزداري
  آبزیان

 5-30، 5-31 تولید -

  هاسوزي جنگلآتش
  سوزيآتش -هانگاه کنید به جنگل

  سوزي مراتعآتش
  سوزيآتش -نگاه کنید به مراتع

 18-7 طبیهاي تشخیص آزمایشگاه
 17-21، 17-20 آموزشگران دانشگاه

 الف
 

 11-9 هاي ت اونی روستائیاتحادیه
 3-22، 3-21 ازدواج ثبت شده

 4-2 اشتغال ناقص، سهم
 20-3، 20-4 هااعتبارات دستگاه

 11-11، 11-12 اقامتگاه
  امکانات آموزشی

 17-8 دوره آموزش استثنایی -
 17-9 دبستانیدوره آموزش پیش  -

 17-10 دوره آموزش ابتدائی -

 17-11 دوره اول متوسطهدوره آموزش  -
 17-12 دوره دوم متوسطهدوره آموزش  -
 17-14 (دوره اول متوسطهدوره آموزش عمومی بزرگساالن ) -
 17-15 (دوره دوم متوسطهدوره آموزش تکمیلی بزرگساالن ) -

 12-18، 12-16 انبارها
  ب
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  بازرگانی خارجی
 11-2، 11-4، 11-5 ارزش مبادالت -
 11-1، 11-2، 11-5 صادرات -
 11-3، 11-4، 11-5 واردات -

 17-1 ,17-2 باسوادان
  هابانک
 14-8، 14-7 هابدهی -
 14-6، 14-5 تسهیالت اعطایی و پرداختی -
 14-1 ت داد واحدها -

 14-4، 14-3 هاسپرده -

  بچه ماهیان
  نگاه کنید به آبزیان

  برق
 9-13 مشترکان ت داد -
 9-10الی  9-8، 9-6 تولید -

 9-11، 9-14 طول خطوط انتقال -

 9-6، 9-7، 9-8 ظرفیت نامی -

 9-7، 9-8 ظرفیت عملی -
 9-15 مقدار فروش -

  9-9الی  9-6 مولدها -

 9-10 الی 9-7 نیروگاه ها -
  زیونییهاي تلوبرنامه

  ها( زیون )برنامهینگاه کنید به تلو
  هاي رادیوییبرنامه

  نگاه کنید به رادیو )برنامه ها(
  بناهاي تاریخی )بازدید کنندگان(

  کنندگان(نگاه کنید به موزه ها و بناهاي تاریخی )بازدید
  بنیاد شهید و امور ایثارگران

 16-9 ت داد افراد خانوار -
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 16-13، 16-12 ،16-9 ، تحت پوششمستمري بگیران -

 16-11 خدمات ارائه شده -
 16-13الی  16-11 جانبازان -

  بودجه استانی
 20-1 هاپرداخت -
 20-2 هاي استانیدر آمد -

 20-3 اياعتبارات هزینه -

 20-4الی  20-6 ايهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایی -

 2-12 بیابان زدایی
 2-7 هابیابان

  بیکاران
 4-1، 4-2 نقاط شهري و روستایی -

 4-3، 4-2 نرخ بیکاري -
 14-9الی  14-11 بیمه

  پ
 18-8 پایگاه هاي اورژانس

 10-7 الی 10-1 هاي ساختمانیپروانه
  پست
 13-9الی  13-11 مرسوالت -

 13-8 واحدها -

 12-2 پل
  ت

 15-4 تصادفات
 1-2الی  1-4 تقسیمات کشوري

 13-1 تلفن ثابت
 13-2 تلفن همراه

 13-7 ها(تلویزیون )فرستنده
 19-2، 19-4 ها(تلویزیون )برنامه
 16-2 توانبخشی، مراکز
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  توزیع نسبی جم یت
  توزیع نسبی –نگاه کنید به جم یت 

 2-6، 2-11 تولید نهال
 12-2 تونل

  ج
  جم یت

 3-9 تاب یت -

 3-10، 3-8الی  3-5 ت داد -
 3-3، 3-6، 3-7 ساکن و غیرساکن -
 3-3 سن -

 3-6، 3-7 شهرستان -

 3-2 ،3-4 هاي سنیگروه -

 3-1 رشد ساالنهمتوسط  -

 3-15 میانگین سنی -

 3-16 میانه سنی -

 3-7 نوع خانوار -

 3-14 وضع زناشویی -

  جم یت هالل احمر جمهوري اسالمی
 16-14 امداد و نجات -
 16-15 اعضا و امدادگران -
 16-16 آموزش همگانی -

  جنگلداري
  نگاه کنید به کشاورزي، شکار و جنگلداري

 2-5 کاريجنگل
  هاجنگل
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 2-8 سوزيآتش -
 2-1، 2-7 مساحت -
 5-5، 5-6، 5-26، 5-27 جو

  ح
  هاي استانیحساب

 23-1 هاي اقتصاديارزش افزوده ف الیت -
 23-2 هاي اقتصاديستانده بخش هاي عمده -
 23-1 محصول ناخالص داخلی -
 23-3 هاي اقتصاديمصرا واسطه بخش هاي عمده -

  خ
  خانوار

 3-6 هاشهرستان -
 3-8 افرادت داد  -

 3-6 ساکن و غیرساکن -

 3-5 شهري، روستایی -
 21-1، 21-2، 21 -3 متوسط هزینه ساالنه خانوارهاي شهري -
 21-1، 21-4، 21 -5 روستائی متوسط هزینه ساالنه خانوارهاي -

 21-6 متوسط درآمد ساالنه خانوار شهري -

 21-7 روستایی متوسط درآمد ساالنه خانوار -
 24-1 خدمات شهري

  د
  هادادگاه

 15-1 ت داد ش ب -

 18-10، 18-18 هاداروخانه
  دام
 5-11الی  5-8 ت داد راس -

 5-24 ذبح شده -

  دانش آموزان 
 17-7، 17-5 هاي تحصیلیدوره -

 17-18، 17-13الی  17-8 هاي تحصیلیپایه و شاخه -

 17-17 شدگانقبول -
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 17-18 فارغ التحصیالن -
  ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه

 17-22 الی 17-24 نام شدگانثبت -
 17-27الی  17-25 دانشجویان -

 17-28 الی 17-30 آموختگاندانش -

 17-21 ،17-20 (کارکنان آموزشی )آموزشگران -

 17-22، 17-25، 17-28 هاي عمده رشته تحصیلیگروه -
  درآمد خانوار

  سالیانهمتوسط درآمد  -نگاه کنید به خانوار
  ر

 13-7 ها(رادیو )فرستنده
 19-1، 19-3 رادیو )برنامه ها(

 12-2 راهدارخانه
 12-1 هاراه

  روستاهاي داراي برق
  روستاها -ايهاي برق منطقهنگاه کنید به شرکت

  ز
 19-16 زائران

  س
  ساختمان )ف الیت ها(

  هاي ساختمانینگاه کنید به ف الیت
  ايآموزش فنی و حرفهسازمان 

 17-32 دیدگانآموزش -
 17-31 مراکز ثابت -

 17-31 مربیان -

  سازمان بهزیستی کشور )اداره کل بهزیستی استان(
 16-1 الی 16-3 ت داد مراکز -
 16-2 توانبخشی -

 16-1الی  16-3 خدمت گیرندگان -
-سازمان بیمه سالمت کشور )اداره کل بیمه سالمت استان( )بیمه

 شدگان(
24-16 



 1399 -سالنامه آماري استان اردبیل   _______________________________________ نمایه موضوعی 

 شماره جداول شرح
 

696 

  سازمان تامین اجتماعی )اداره کل تأمین اجتماعی استان(
 16-18، 16-19، 16-20 بیمه شدگان -
 16-17 هاي تحت پوششکارگاه -

 16-22 مستمري بگیران -

 16-20، 16-19 نوع بیمه -

  سازمان نهضت سوادآموزي کشور )م اونت سوادآموزي استان(
 17-16 سوادآموزان  -

 17-19 شدگانقبول -
 15-3 سرقت
 10-11 گذاري بخش خصوصی )ساختمان(سرمایه

 12-5 الی 12-8 جا شدهسفر و مسافر جابه
  سطح زیر کشت

  سطح زیر کشت –نگاه کنید به محصوالت کشاورزي  
 2-4 سموم، مقدار فروش

  سواد
  نگاه کنید به باسوادان

 12-19، 12-18 سیلوهاي گندم
  سینما

 19-7 تماشاگران -
  ش

  شاخص بها
 22-1 کاالها و خدمات مصرفی شهري -
 22-2 کاالها و خدمات مصرفی روستایی -

 4-2 هاي عمده نیروي کار شاخص
 9-1 الی 9-6 شرکت آب و فاضالب

  ايشرکت هاي برق منطقه
 9-11 ناخالص برق و سوخت مصرفیتولید  -
 9-15 روستاها و خانوارهاي روستایی -

 9-7 الی 9-9 ظرفیت مولدهاي نصب شده -
 9-16 مقدار فروش و نوع مصرا -

  هاي ت اونیشرکت
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 14-12 اعتبار -
 11-6 تامین نیاز تولیدکنندگان -

 11-7 کنندگانتامین نیاز مصرا -

 11-8 تامین نیاز صنوا خدماتی -
 12-15 حمل و نقل -

 11-8 خدماتی -
 11-9، 11-10 روستایی -

 8-15 صن تی -
 8-17 فرش دستباا -
 5-33 ،5-34 کشاورزي -
 6-7 م دنی -

  شهرداري
 24-1 خدمات شهري -
 24-2 ایستگاه هاي آتش نشانی -
 24-3 حمل شده پسماند -
 24-2 آتش سوزي -
 24-4 ي سبزافض -

  ص
  صادرات

  صادرات –نگاه کنید به بازرگانی خارجی 
  صندوق بازنشستگی کشوري )مدیریت استان(

 16-26، 16-27 بازنشستگان -
 16-26 حقوق بگیران -

  ط
 3-21 الی 2-23 طالق ثبت شده

 1-1 هاطول جغرافیایی شهرستان
  ع

 1-1 هاعرض جغرافیایی شهرستان
  ا

  فاضالب
 9-6 انش ابات -
 9-6 آوريطول شبکه جمع -
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  هاي نفتیفرآورده
 7-2 مخازن فروش مواد سوختیو جایگاه  -

  هاي اقتصاديف الیت
 23-1 ارزش افزوده -
 23-2 ستانده -

 23-3 مصرا واسطه -

 23-1 محصول ناخالص داخلی -

  هافرودگاه
 12-11 الی 12-14 بار و محصوالت پستی -
 12-11 الی 12-14 ت داد مسافران -

 3-20، 3-19 فوت شدگان
  ک

  کارکنان، وض یت استخدامی
 4-4، 4-5 ت داد کارکنان -
 4-6الی  4-8 متقاضیان کار -

 4-9، 4-10 به کار گماشته شده -
 4-5 مدرک تحصیلی -

  هاي صن تی کارگاه
 8-1 ت داد جواز هاي صادره -
 8-2 ت داد پروانه بهره برداري صادره -
 8-3 میزان اشتغال -
 8-4 سرمایه گذاري -

  تر(هاي صن تی )ده نفر کارکن و بیشکارگاه
 8-13 ارزش افزوده کارگاه هاي صن تی ده نفر کارکن و بیشتر -
 8-5 ت داد و نحوه مالکیت -

 8-7 جبران خدمات مزد و حقوق بگیران -

 8-8 سرمایه گذاري -

 8-6 شاغالن -

 8-6 نوع ف الیت -

 19-11 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
 19-11 کتاب
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 19-11 کتابخانه
  کشاورزي 

 5-1 بهره بردارکشاورزي -
 5-1 نوع بهره بردار -
 5-2الی  5-5 بهره برداري کشاورزي -
 5-5 کشاورزيوس ت اراضی  -
 5-5 وس ت اراضی زراعی -
 5-3، 5-4 بهره برداریهاي با زمین -
 5-3، 5-4، 5-13 بهره برداري باغ و قلمستان -
 5-4، 5-6 کشاورزي و باغی نوع کشت -
 5-6 محصوالت زراعی در فضاي باز -

 5-18 کشتارگاه
  کمیته امداد امام خمینی

 16-7، 16-6 هاپرداختی -
 16-6 ت داد واحدها -

 16-7 مددجویان -

 16-8 درآمدهاي اختصاصی و وجوهات امانی -
 2-3 کود شیمیایی، توزیع

  گ

 7-3 گازرسانی

  گاز طبی ی

 7-3 انواع انش اب -

 7-3 ت داد انش اب -
 7-3 مقدارمصرا گاز -

  هاي صن تیگاوداري

 5-22 ت داد گاو و گوساله -

 19-17 گردشگران خارجی
  هابرداريگلخانه، بهره

 5-7 مساحت گلخانه -
 5-28الی  5-26 ،5-6 گندم

  م
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 3-18 روستایی-شهريمتولدین ثبت شده، جنس و 
 23-1 محصول ناخالص داخلی

  کشاورزيمحصوالت 
 5-6 ،5-27، 5-28 سطح کاشت گندم -
 5-6 ،5-27، 5-28 سطح کاشت جو -
 5-6، 5-27 سطح کاشت برنج -

 5-27، 5-6 سطح کاشت سایر محصوالت -

  مراتع
 2-8 سوزيآتش -
 2-11 اصالح و احیاي مراتع -
 2-5 مساحت -

 5-16، 5-17 هاي پرورش دهندهگذار، مرغداريمرغ تخم
 5-14، 5-15 هاي پرورش دهندهمرغ گوشتی ، مرغداري

 1-3 هامساحت شهرستان
 24-4 مساحت بوستان و قط ات پراکنده فضاي سبز

 4-2 مشارکت اقتصادي، نرخ
 10-9 الی 10-12 ها در بخش خصوصیمشخصات ساختمان

 19-10 مطبوعات
  م ادن

 6-5 ارزش افزوده -
 6-5 هاها و پرداختیارزش دریافتی -

 6-4، 6-5 ارزش تولیدات -

 6-6 گذاريارزش سرمایه -

 6-3، 6-1 شاغالن -

 6-1 مشخصات عمومی م ادن -
 6-4 مقدار تولیدات -

 15-5 مواد مخدر
 19-12 )بازدیدکنندگان(ها و بناهاي تاریخی موزه

  ن
 17-2، 17-3 نرخ باسوادي
 4-2 نرخ بیکاري
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  نرخ رشد
  متوسط رشد ساالنه –نگاه کنید به جم یت 

  ها نفت، فرآورده
  هاي نفتینگاه کنید به فرآورده

 2-6 نهالستان
  هانیروگاه

  هاي تاب هنیروگاه -نگاه کنید به وزارت نیرو
  و

  مسکونیواحدهاي 
 10-8، 10-6 ت داد واحد -
 10-14 مساحت اراضی واگذارشده توسط اداره کل راه و شهرسازي -
 10-6 مساحت زیربنا -
 10-7 نوع اسکلت و مصالح -
 10-8 نوع پروانه -

  واردات
  واردات -نگاه کنید به بازرگانی خارجی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و 
 بهداشتی درمانی استان( خدمات

 

 ، 18-2، 18-1 پزشکان -
 ، 18-3، 18-1 پیراپزشکان -

 18-1 کارکنان -

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 استان(

 

 19-8 شده اجراهاي فرهنگی هنري  برنامه -
  اي(هاي برق منطقهوزارت نیرو )شرکت

 9-10 الی 9-7 هاي تاب ه نیروگاه -
 12-14الی  12-9 جا شدهوزن بار جابه

 12-3 وسایل نقلیه عمومی

 4-1 وضع ف الیت
 3-18 والدت ثبت شده

  ه
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  هاي خانوارهزینه
 21-1، 21-3 خوراکی و دخانی شهري -
 21-1، 21-2 غیرخوراکی شهري -
 21-1، 21-5 خوراکی و دخانی روستایی -

 21-1، 21-4 غیرخوراکی روستایی -

  هواپیمایی
 12-14 حجاج حمل شده -
 12-11الی  12-13 مسافران حمل شده -
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 شماره جدول منابع و مآخذ فصل
 عنوان شماره

سرزمین  1
و آب و 

 هوا

  لیاستان اردب يزیو برنامه ر تیریسازمان مد
م اونت آمار و  – لیاستان اردب يزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 اطالعات
 استان اردبیل اداره کل هواشناسی

1-1  
 
 1-4الی  1-1
 1-8الی  5-1

محیط  2
 زیست

 استان اردبیل يزداریاداره کل منابع طبی ی و آبخ
 استان اردبیل اداره کل حفاظت محیط زیست

شرکت سهامی خدمات  - لیسازمان جهاد کشاورزي استان اردب
 اردبیل حمایتی کشاورزي استان

 استان اردبیلشرکت آب و فاضالب 

 2-12الی  5-2، 1-2
2-2 
 
3-2 ،4-2 

 2-18الی  13-2
 يکار و سرشمار يروین ت،یمرکز آمار ایران. دفتر جم  جم یت 3

 اردبیل اداره کل ثبت احوال استان
 3-17 الی 1-3

 3-23الی  18-3
نیروي  4

 انسانی
  يکار و سرشمار يروین ت،ی. دفتر جم مرکز آمار ایران

 استان اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزي
 لیاداره کل ت اون کار و رفاه اجتماعی استان اردب

 4-3الی  1-4
 4-5 و 4-4
 4-10الی  6-4

کشاورز 5
 وي 

 شیالت

 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزي 
 

 لیسازمان جهاد کشاورزي استان اردب
 
 

  لیاداره کل شیالت استان اردب
  لیاستان اردب یاداره کل ت اون، کار و رفاه اجتماع

 لیاستان اردب ییت اون روستااداره کل 
 اداره کل دامپزشکی

و       5-17الی  1-5
 5-24الی 21-5
 5-29الی  25-5
 
 

 5-32 الی 30-5
33-5  
34-5 
 5-20و  18-5

 یی ربنایمرکز آمار ایران. دفتر صن ت، م دن، و ز م دن 6
 اداره کل ت اون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

 6-6الی  1-6
7-6 

و نفت  7
 گاز

  منطقه اردبیل -شرکت پخش فرآورده هاي نفتی 
 لیشرکت گاز استان اردب

 7-2 و 1-7
3-7 

 سازمان صن ت، م دن و تجارت استان اردبیل  صن ت 8
 ی ربنائی. دفتر صن ت، م دن و زرانیمرکز آمار ا

 لیاداره کل ت اون، کار و رفاه اجتماعی استان اردب

 8-4الی  1-8
 8-14 الی 5-8

 8-17 الی 15-8
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 شماره جدول منابع و مآخذ فصل
 عنوان شماره

  آب منطقه اي استان اردبیل یشرکت سهام آب و برق 9
  شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

 لیسبالن اردب روگاهی/ نجانیآذربا يشرکت برق منطقه ا
 شرکت برق منطقه اي آذربایجان

 شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

1-9 
 9-5الی  2-9
 9-10الی  6-9

 9-12و  11-9
 9-15الی  13-9

ساختمان و  10
 مسکن

 ییربنای. دفتر صن ت، م دن، و زرانیمرکز آمار ا
 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
 لیاداره کل راه و شهرسازي استان اردب
 استان اردبیل یاداره کل ت اون، کار و رفاه اجتماع

 يکار و سرشمار يروین ت،ی. دفتر جم رانیمرکز آمار ا

 10-8الی  1-10
 10-17و  16-10
 10-12الی  9-10

 10-14و  13-10
15-10 
 10-20الی  18-10

و بازرگانی  11
 هتلداري

  لیگمرک استان اردب
  لیاستان اردب یاداره ت اون، کار و رفاه اجتماع

  لیاستان اردب ییاداره کل ت اون روستا
 لیاستان اردب اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري

 11-5 الی 1-11
 11-8 الی 6-11
 11-10 و 9-11

 11-12و  11-11

 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبیل حمل و نقل 12
 

 شهرداري هاي استان -دفتر امور شهري استانداري استان اردبیل
طرح و برنامه، اداره م اونت  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران.

 آمار
 اداره کل فرودگاههاي استان اردبیل
 لیاستان اردب یاداره کل ت اون، کار و رفاه اجتماع

 یی ربنای. دفتر صن ت؛ م دن و زرانیمرکز آمار ا
  غله و خدمات بازرگانیشرکت 

 و 12-2و  1-12
 12-10الی 5-12 
3-12 
4-12 
 

 12-14الی  11-12
15-12 
 12-17و  16-12
 12- 19و  18-12

 لیاطالعات استان اردب ياداره کل ارتباطات و فناور ارتباطات 13
 

 مرکز آمار ایران. دفتر صن ت ، م دن و زیربنایی
 لیصدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مرکز اردب -

 اداره کل پست استان اردبیل

 و  13-5و  13-2و  1-13
6-13 
 13-4و  3-13
7-13 
 13-11الی  8-13
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 شماره جدول منابع و مآخذ فصل
 عنوان شماره

 لیبانک هاي استان اردب بازارهاي مالی 14
 

  لیموسسات مالی و اعتباري استان اردببانک ها و 
 

  لیدانا و ... استان اردب ران،یا ا،یبیمه البرز، آس  يشرکت ها
  لیاداره کل ت اون، کار و رفاه اجتماعی استان اردب

 14-6 الی 14-3و  1-14
 
 و  14-7و  2-14
8-14 
 14-11الی  9-14

12-14 
 لیاستان اردب يدادگستراداره کل  امور قضائی 15

 لیفرماندهی کل نیروي انتظامی استان اردب
 دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -ریاست جمهوري 

1-15 
 15-4الی  2-15
 15-6الی  5-15

بهزیستی و  16
 تامین اجتماعی

 استان اردبیل  یاداره کل بهزیست
 لیکمیته امداد امام خمینی استان اردب

 لیبنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردب
 لیجم یت هالل احمر استان اردب

 لیاداره کل تأمین اجتماعی استان اردب
 لیسالمت استان اردب مهیاداره کل ب

 لی، روستائیان و عشایر استان اردبصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
 بازنشستگی استان اردبیلصندوق 

 16-5الی  1-16
 16-8الی  6-16
 16-13 الی 9-16

 16-16الی  14-16
 16-23الی  17-16
24-16 

25-16 
 16-27و  26-16

 يکار و سرشمار يروین ت،ی. دفتر جم مرکز آمار ایران آموزش 17
 لیاداره کل آموزش و پرورش استان اردب

 
 

 لیاردب مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان
نهضت سواد  تیریمد - لیاداره کل آموزش و پرورش استان اردب

 استان يآموز
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ریزي 

 آموزش عالی
  لیاداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اردب

 17-4الی  1-17
 و  17-7الی  5-17
 و 17-15الی  9-17
 17-18و  17-17 
8-17 
 

 17-19و  16-17
 

 17-30الی  20-17
 17-32و  31-17

بهداشت و  18
 درمان

 لیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردب
 لیسازمان انتقال خون استان اردب

 دامپزشکی استان اردبیل اداره کل

 18-14الی  1-18
 18-16و  15-18
 18-18 و 18 -17
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 جدولشماره  منابع و مآخذ فصل
 عنوان شماره

ورزش  ،فرهنگ 19
 و گردشگري

 صدا و سیماي مرکز اردبیل
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

کانون پرورش  - لیاستان اردب یعموم ياداره کل کتابخانه ها
 لیکودکان و نوجوانان استان اردب يفکر

  لیاردباداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان 
 اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

 مدیریت حج و زیارت استان اردبیل

 19-6الی  1-19
 19-10الی  7-19
 

11-19 
 19-17و  19 -12
 19-15الی  13-19
16-19 

بودجه عمومی  20
 استان

 20-6و  20-1 لیاستان اردب يزیو برنامه ر تیریسازمان مد

هزینه و درآمد  21
 خانوار

 21-7الی  21-1 آمار ایران. دفتر جم یت ، نیروي کار و سرشماريمرکز 

شاخص هاي  22
 قیمت

 22-2الی  22-1 ها متیدفتر شاخص ق -مرکز آمار ایران 

حساب هاي  23
 استانی

 23-3الی  23-1 مرکز آمار ایران. دفتر حساب هاي اقتصادي

 هاي استانشهرداري  -لیاردب ياستاندار يدفتر امور شهر عمران شهري 24
 لیاردب يشهردار

1-24 
 24-4الی  2-24

 
 



 

 

 
 
 

 همکاران  یاسام
 در 
 یاجرائ يدستگاه ها
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 اند داشته همکاري آماري سالنامه تهیه در که کارشناسانی و اجرائی دستگاههاي

 

 شماره تماس )ثابت و همراه( نام کارشناس عنوان دستگاه اجرایی ردیف

 09144504277 بابک ج فري اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات 1

 09143540095 علیرضا منافی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 2

 33521472 - 09142883270 ودود رستمی اداره کل آموزش و پرورش 3

 33359907 - 09144548772 احد حیدري اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 4

 09147027032 جهان بخش شاکر اداره کل بهزیستی 5

 33710008 - 09143584979 حسن مصطفوي اداره کل بیمه سالمت )بیمه خدمات درمانی( 6

 09144519852 جمال حیدري اداره کل پست 7

 09141551634 - 31410250 محمد علی پهناور اداره کل تامین اجتماعی 8

 33741315 - 09143580564  سلیم جراح اداره کل ت اون روستایی 9

 09141560225 - 33247080 احمد ماهر اداره کل ت اون کار و رفاه اجتماعی 10

 09374345570 فاطمه ابیشزاده اداره کل ثبت احوال 11

 09149535400 - 33744042 وحید حسینی حداد اداره کل حج و زیارت 12

 33740090 - 09360518399 نسرین نظیري اداره کل حفاظت محیط زیست 13

 33743810 - 09144525341 رامین قاسمی اداره کل حمل و نقل و پایانه 14

 09144559647 - 33741202 غالمرضا محمدي اداره کل راه و شهرسازي 15

 09117988824 فاطمه نظر حقیقی اداره کل شیالت 16

 09141560980 مریم جواهري اداره کل فرهنگ و ارشاد 17

 33520740 - 09124244582  سمیه فاطمی زاده کتابخانه هاي عمومی استان اردبیلاداره کل  18

 09143583902-33746217 محمد قربان ملکی اداره کل کمیته امداد 19

 33823802 - 09354362938 زهرا فوالدي اداره کل گمرک 20

09906187701-09390036160 افشین بشیري اداره کل منابع طبی ی 21  

 33251108 - 09141971814 مینو شیخ باقري اداره کل ورزش و جوانان 22

 33668114 - 09143511426 مهیار احدي اداره کل هواشناسی 23

 09144547581 جاوید پرتوي اداره کل  دامپزشکی 24

 09144511529 صدیف حسین زاده استانداري 25
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 اند داشته همکاري آماري سالنامه تهیه در که کارشناسانی و اجرائی دستگاههاي

 

 شماره تماس)ثابت و همراه( نام کارشناس اجراییعنوان دستگاه  ردیف

 33521051 - 09141580321 پویا رضایی بانک آینده 26

 09126198852 امیر تربتی بانک انصار 27

 09149665750 جابر ریاحی بانک حکمت ایرانیان 28

 09143544872 حبیب محبوب بانک تجارت 29

 33452926 - 09142936744 اسد اسد زاده بانک توس ه ت اون 30

 09144545157 بهمن قبادي بانک توس ه صادرات 31
 33235136 - 09141509195 ولی نژاد فیروز بانک دي 32

 09141547334 - 33712631 حسین جوادي منش بانک رفاه کارگران 33

 33728742 - 09144512787 علی باغبان رحیمی بانک سپه 34

 09141508186 - 33249350 آهنی رضا محمدي بانک سرمایه 35

 09144516278-33250072 م روا فیضی بانک صادرات 36

 09104366340 - 33715820 ابراهیم میرزاپور بانک صن ت و م دن 37

 33262282 - 09147514500 هاشم بایرامی  الحسنه مهر ایرانبانک قرض 38

09392341929-33254369 مهدي عالئی بانک قوامین 39  

 09032766527 سمیه ارشادي بانک کشاورزي 40

 09144590274 وحید شیرین زاده بانک مسکن 41

 33716167 - 09141528916 اکبر استادي بانک ملت 42

 09143532636 - 33232762 خانم شهربانو آقازاده بانک ملی ایران 43

 09141502422 گرجان یمیقد یعل بانک مهر اقتصاد 44

 09141530406 - 33253930 علیرضا شیر محمد زاده بیمه البرز 45

 33230298 - 09141550869 نادر جهاندیده بیمه ایران 46

 09141511580 - 033233052 کیوان فریور بیمه آسیا 47

 33717222 - 09144541330 داود شمشیري بیمه دانا 48

 09143514816 زهرا یونسی پست بانک 49
 33721144 - 09141971626 زادهبهروز علی  دادگستري 50

51 
و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی

 درمانی

 زهرا پورج فري
 م صومه محمدي منفرد

09144510547 
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 اند داشته همکاري آماري سالنامه تهیه در که کارشناسانی و اجرائی دستگاههاي

 

 شماره تماس)ثابت و همراه( نام کارشناس عنوان دستگاه اجرایی ردیف

 09141598648 سیده زهرا خلیلی سازمان انتقال خون 52

 33232001 - 09144546983 فریبا ایمان زاده سازمان جم یت هالل احمر 53

 09125647742 لیال صدیقی سازمان جهاد کشاورزي 54

33233905-09144541469 شبنم جوان سازمان صن ت م دن و تجارت 55  

 عمران قیصر سازمان صدا و سیما 56
 مهدي علی نژاد

09141594410 

09147012724 

 09141568519 بهمن اسفندیاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي 57

 09141550643 سهراب غنی زاده سازمان مدیریت و برنامه ریزي 58

 09364879681 س ید اورنگ سازمان میراث فرهنگی 59
 09141574716 حسن یاقوتی ستاد مبارزه با مواد مخدر 60
 09143523900 سیروس هدایتی شرکت آب منطقه اي 61

 09112234529 م صومه شیروژن استانشرکت آب و فاضالب  62

   33231268 - 09143541469 محمد رضا سمندري غله و خدمات بازرگانی شرکت 63
 04131073447 نسرین شکري شرکت برق منطقه اي آذربایجان 64
 33486810 - 09144541707 عباس احمدنیا سبالنشرکت برق منطقه اي نیروگاه  65

 33741600 - 09144511374 صبا شیخ علیزاده شرکت توزیع برق 66

 09143583937 لیدا علی پناه مقدم شرکت گاز 67

 33639374 - 09144503230 داود نوروزي شهرداري اردبیل 68

 8-33254086 - 09149579442 حمید حسین زاده  صندوق بازنشستگی 69

 09141529612 رضا عبداللهی ، روستائیان و عشایرنرزاوصندوق بیمه اجتماعی کشا 70

 31458201 - 09141552359 الناز هشترودي فرودگاه اردبیل 71

 09144533264 مهدي دیرین نکانون پرورش فکري کودکان و نوجوانا 72

 17 - 22010616 نورشاهیدکتر  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی 73

 09144549445 جمال الدین عزیزي موسسه مالی اعتباري کوثر 74
 09149660379 المیرا بدري مؤسسه مالی و اعتباري کاسپین 75

 09147448307 علی شمشیري نور مؤسسه مالی و اعتباري 76

 09141550922 فرهنگ حسین مختاري نیروي انتظامی 77

    



 

 

 
  



 

 



 

 

  



 

  


