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تحليل وضعيت موجود پيش بيني وضعيت آتي در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و             
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نه تنها مشكل بلكه امكان پذير نيست در اين راستا به منظور آگاهي مسئوالن از اهميت                 

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

آمار مورد نياز، معاونت آمار و اطالعات معاونت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان                  

عنوان گزيده شاخصها و نماگرهاي     «اردبيل  اقدام به تهيه و انتشار نشريه اي با            

 نموده است . »7931اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اردبيل در سال 
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 مفيد واقع گردد.
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با ارائه به موقع اطالعات آماري ما را در انتشار اين نشريه ياري نمودند تقدير و تشكر و                    

 قدرداني مي گردد. 
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 خالصه يافته هاي نشريه: 

        ( محصول ناخالص داخلي به قيمت بازارGDPR       به تفكيك ارزش افزوده بخشهاي عمده )

 1..4؛      4939ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال         411.341بالغ بر     4931اقتصادي در سال  

 درصد كاهش يافته است.

              نسبت به سال     4931شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري  در سال

 درصد رشد داشته است. 11رسيده كه نسبت به سال قبل معادل  491( به 4931پايه )

                 نسبت به    4931شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستائي  در سال

درصد رشد داشته     11.1رسيده كه نسبت به سال قبل معادل          496.9( به      4931سال پايه )  

 است.

    شاخص ارزش سهام و حق تقدم معامله شده درسازمان بورس بهادار بالغ بر                  4931در سال

 درصد رشد يافته است.  143ميليون ريال بوده است كه نسبت به سال قبل  44119

       4931بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن           4931برآورد جمعيت استان در سال 

درصد را زنان تشكيل      13درصد آن مردان و       14نفر مي باشد كه از اين تعداد           41.4444به  

درصد رسيده است كه نسبت به        .6مي دهند، بر همين اساس ميزان شهر نشيني در استان به       

 4.91درصد رشد داشته است. نرخ رشد جمعيت در استان               1اين ميزان حدود       4934سال  

 درصد بوده است. 1.4و در نقاط روستايي منفي 4.69درصد بوده كه اين نرخ در نقاط شهري 

    نفر بوده كه نسبت به سال گذشته           11411تعداد والدت ثبت شده در استان          4931در سال

نفر بوده كه نسبت به سال          6.11درصد كاهش داشته است. تعداد متوفيان در همانسال           6.3

 1.6مورد رسيده كه         .4411درصد كاهش داشته، همچنين تعداد ازدواج به            4.11گذشته  

 درصد كاهش  نشان مي دهد.1.6مورد رسيده كه  9911درصد كاهش و تعداد طالق به 

   درصد اعالم شده است در حالي كه نرخ بيكاري جوانان          3.9؛    4931نرخ بيكاري در پائيز سال

 درصد كاهش داشته است.43.9درصد بوده است. كه نسبت به سال گذشته  14.4ساله 11-41
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          تن رسيده كه نسبت به سال گذشته          13111به رقم     4931توليد گوشت در استان در سال

 درصد افزايش داشته است. 4.4

        هزار متر مكعب گزارش شده كه اين مقدار          991به    4936ميزان مصرف بنزين موتور در سال

 درصد افزايش  داشته است.44..1نسبت به سال گذشته  

          هزار دالر رسيده كه نسبت به سال           1441به    4931ارزش صادرات مواد معدني در سال

 درصد افزايش  داشته است.   396گذشته   

    درصد   91.1هزار نفر با        461.1تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي           4931در سال

درصد در    16.1هزار نفر  نسبت به سال گذشته               1.11كاهش و در پروازهاي خارجي         

 فرودگاههاي استان كاهش داشته است.

          بوده كه نسبت به      36.1نفر    444به ازاي هر      4931ضريب نفوذ تلفن همراه در استان در سال

 درصد كاهش داشته است. 9..سال گذشته 
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 اي هاي منطقه ها و نماگرهاي حساب شاخص

 محصول ناخالص داخلي به تفکيك ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي استان اردبيل

 )ميليارد ريال( 7937-7939در سال 

 7939 7939 7937 7937 7937 شرح

 94.144 .14.41 91.941 .43.16 41.143 كشاورزي.شكار و جنگلداري

 111 919 141 443 11 ماهيگيري

 441 431 .44 411 446 معدن

 46.111 114.. 1.119 1.161 9.941 صنعت

 1.416 1.449 1.613 9.191 1.411 تامين آب و برق و گاز طبيعي

 .6.46 6.411 6.169 1.131 11..1 ساختمان

 11.131 94.114 11.6.1 43.444 1...41 عمده فروشي . خرده فروشي. تعمير وسايل نقليه و كاالها

 .9.41 1.391 1.194 4.119 4.161 هتل و رستوران

 11..1 6.131 .1.13 1.443 9.491 حمل و نقل. انبارداري و ارتباطات

 4.119 4.464 .4.91 .4.93 .4.41 واسطه گري هاي مالي

 44.114 3.119 166.. 1.194 1.119 مستغالت. كرايه و خدمات كسب و كار

 6.146 6.141 1.3.4 44..9 9.131 اداره امور عمومي. و خدمات شهري

 1.149 1.149 .1.19 1.441 9.116 آموزش

 1.613 1.314 9.344 .9.43 1.311 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 4.141 1.434 4.333 4.161 4.944 ساير خدمات عمومي. اجتماعي شخصي و خانگي

 13.411 11.111 449.144 494.914 411.341 (GDPRمحصول ناخالص داخلي به قيمت بازار )

 مركز آمار ايران -مأخذ
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 )ميليارد ريال(7939ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان اردبيل در سال
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 44.1 4.441 11.19 94،144،111 11...14..4 394.11..1 كشاورزي، شكار و جنگلداري

 4.63 4.19 4.91 111،441 34..134 161.341 ماهيگيري

 4.44 -9..4 .4.4 441،4.3 11.411 413.964 معدن

 4.11 -4.41 41..6 46،111،641 14،141،1.4 ....96.114 صنعت

 4.14 4.46 4..6 1،416،111 4..،4،916 9.139.191 تامين آب، برق و گاز طبيعي

 .4.4 -4.41 11.1 431،.6،46 144،..3،4 41.416.641 ساختمان

عمده فروشي، خرده فروشي، 
 تعمير وسايل نقليه و كاالها

99..61.3.1 3،411،11. 11،131،111 9..43 4.43- 4.11 

 4.11 4.41 16.1 911،.9،41 1،161،111 11..1.144 هتل و رستوران

 1..4 4.41 46.6 11،936.،1 1،6.1،413 44.113.116 حمل و نقل،انبارداري و ارتباطات

 4.11 4.41 .4.3 .4،119،14 341،343 1.466.996 واسطه گري هاي مالي

 مستغالت،كرايه
 و خدمات كسب و كار 

44..16.164 4،441،1.1 44،114،111 14.. 4.46- 4.63 

 اداره امورعمومي،
 دفاعي و تامين اجتماعي

..411.643 4،114،143 6،146،344 41.1 4.44 4.46 

 4.19 4.19 13.1 .1،149،41 11،131. 111.119.. آموزش

 4.96 4.41 14.1 1،613،4.1 4،414،993 6.614.114 بهداشت و مددكاري اجتماعي

ساير خدمات عمومي، 
 اجتماعي،شخصي و خانگي

1.433.916 631،499 4،141،139 4..4 4.43 4.4. 

 3..4 .4.4 4.99 111،314 ... ... خالص ماليات بر واردات

 محصول ناخالص داخلي
 به قيمت بازار 

... ... 411،341،114 ... 4.44 4.41 

 ماخذ : مركز آمار ايران
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  1931سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی استان اردبيل در سال -1نمودار 
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  :تعاريف

 ارزش افزوده: 

ارزش افزوده، ارزش اضافي ايجاد شده در جريان توليد است. تفاوت بين ارزش ستتانده و متصرف      
  گويند. پس از كتسر متصرف سترمايه           واسطه در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص مي

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

 ستانده :

ستانده هر واحد توليدي ، مجموع كاالها و خدماتي است كه در آن واحد توليد مي شتود و بتراي         
استفاده  در دسترس قرار مي گيرد . سهمي  از كاالها و خدمات كه تا پايتان دوره حتسابداري بته       
صورت نا تمام يا كار در جريان ساخت باقي مانده باشد ، جزو ستانده واحد به حتساب  متي آيتد .         
كاالها و خدماتي كه در يك واحد در دوره حتسابداري معيتن توليتد و در همتان دوره در ديگتر                   
فرايندهاي توليد آن واحد مصرف مي شود ، جزو ستانده آن واحد منظور نمي گردد . ستانده به سه   
دسته تقسيم مي شود : ستانده بازاري ، ستانده توليد شده براي ختود متصرفي نهتايي و تتشكيل            

 سرمايه به حساب خود و ساير ستانده هاي غير بازاري .

 

 :  مصرف واسطه

 ارزش كاالها و خدمات مصرف شده در جريان توليد ، به استثناي مصرف سرمايه ثابت است .

 

 :محصول ناخالص داخلي

هاي اقتصادي واحدهاي توليدي مقيم يك كشور در    محصول ناخالص داخلي، نتيجه نهايي فعاليت
يك دوره زماني معين است. محصول ناخالص داخلي به سه روش توليد، هزينه و درامتد محاستبه      

 شود. مي
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  :تعاريف

 (7930=777) 7931شاخص قيمتها در سال  ارزش افزوده: 

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر

درصد تغيير 

 نسبت به

 سال قبل

 11.4 499.1 كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري  شاخص

    گروه هاي اصلي: 

 14.9 414.1 خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

 19.1 9..41 پوشاک و كفش

 1.. 441.41 مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

 93.1 411.1 مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن ها

 41.6 411.1 بهداشت و درمان

 46.9 414.1 حمل و نقل

 49.1 419.1 ارتباطات

 99.1 414.6 تفريح و فرهنگ

 41.1 411.3 آموزش

 14.1 1..41 هتل و رستوران

 99.4 414.6 كاالها و خدمات متفرقه

 مركز آمار ايران   -مأخذ
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 تعاريف:

 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوار:

 معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد معين و ثابتي از كاالها و خدمات مورد مصرف ختانوار نتسبت      
 به سال پايه است. 

 (7930=777)7931شاخص قيمتها در سال 

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر

درصد تغيير 

 به نسبت 

 قبل  سال 

 11.1 496.9 خانوارهاي روستايي مصرفي   كاالها و خدمات   بهاي  كل شاخص

     گروه هاي اصلي:

 9..9 6..41 خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

 19.4 4..41 پوشاک و كفش

 1.4 449.3 مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

 11.6 411.3 مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن ها

 41.4 411.1 بهداشت و درمان

 41.1 411.1 حمل و نقل

 41.1 411.3 ارتباطات

 14.4 411.1 تفريح و فرهنگ

 14.3 411.9 آموزش

 11.1 413.9 هتل و رستوران

 96.6 411.6 كاالها و خدمات متفرقه

 مركز آمارايران -مأخذ
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 (7931ها و نماگرهاي مالي و پولي ) شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر
  

 مقدار/تعداد واحد

تغيير  درصد 

نسبت به 

 قبل سال 

 1.. 9393 ميليارد ريال درآمدهاي استان

 درصد تحقق 
 درآمدهاي مالياتي

 1.1 39 درصد

 سهم درآمدهاي مالياتي 
 در درآمدهاي استاني

 4.1 1.1. درصد

 سهم هزينه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
 در كل اعتبارات استان 

 -1.6 3.1 درصد

 نسبت اعتبارات هزينه اي استان 
 به درآمدهاي استان

 ..4 61.6 درصد

 نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي
 به درآمدهاي استان 

 -1.6 ..6 درصد

 نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 
 به اعتبارات هزينه اي استان

 -1.4 44.1 درصد

 معاونت برنامه ريزي استانداري استان اردبيل. -مأخذ

 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل. -    
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 (7931ها و نماگرهاي مالي و پولي: ) شاخص

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

درصد تغيير 

نسبت به سال 

 قبل  

 11.1 .34.69 ميليارد ريال (4سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها )

 16.3 49.493 ميليارد ريال ديداري

 14.1 11.133 ميليارد ريال غير ديداري

 1..9 3.4.1 ميليارد ريال قرض الحسنه پس انداز  

 49.6 61.113 ميليارد ريال سرمايه گذاري مدت دار 

 94.4 94.146 ميليارد ريال كوتاه مدت

 1.6 91.169 ميليارد ريال بلند مدت

 -4.. 19.146 ميليارد ريال جمع تسهيالت اعطائي

  -سپه -رفاه-صادرات -تجارت -ملت –ملي  -بانك عضو كميسيون هماهنگي مي باشد )كشاورزي 41( آمار مربو به 4)
 صندوق كار آفريني اميد  –صنعت و معدن  –صادرات  –توسعه تعاون  -پست بانك –قرض الحسنه مهر ايران  -مسكن

 هاي استان اردبيل بانك -مأخذ

 تعاريف:

 هاي بخش غير دولتي: سپرده

هتا    اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، طبق ضتوابطي بته بانتك            وسيله هايي است كه به سپرده
 شود. سپرده مي
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 (7931ها و نماگرهاي مالي و پولي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 441.4 313،.9،43 هزار سهم تعداد سهام و حق تقدم معا مله شده

 143.1 44،119،444 ميليون ريال ارزش سهام و حق تقدم  معامله شده

 144.9 9،111،444 عدد تعداد اوراق مشاركت معامله شده

 144.1 1،396،444 ميليون ريال ارزش  اوراق مشاركت معامله شده

 - - معامله تعداد دفعات معامالت

 - - نفر تعداد خريداران سهام و حق تقدم

 تاالر بورس اوراق بهادار استان اردبيل -مأخذ

  هاي ديداري: سپرده

آن متعهد است به محض رؤيت چك از   شود كه بانك در برابر دارنده هايي اطالق مي به سپرده
هاي  ها، سپرده ميزاني كه در چك قيد شده است بپردازد. به اين سپرده طرف او، وجه سپرده را به

  شود. الحسنه جاري نيز گفته مي قرض
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 7931ها و نماگرهاي مالي و پولي  شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به 

 قبل سال 

 44.9 9،114 ميلياردريال درامدهاي مالياتي

 46.4 1491 ميلياردريال ماليات هاي مستقيم

 9 13.4 درصد هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي سهم ماليات

 1.4 41.9 درصد برثروت در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 -9.1 61 درصد بردرآمد در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 4.4 1..4 درصد بر شركت ها در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 1.3 ...414 ميليون ريال ماليات هاي غير مستقيم

 هاي غير مستقيم سهم ماليات

 در درآمدهاي مالياتي 
 -9.4 14.3 درصد

 سهم ماليات بر كاالها و خدمات

 در ماليات هاي غير مستقيم 
 4.4 444 درصد

 4.4 4 درصد سهم ماليات بر واردات در ماليات هاي غير مستقيم

 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل -مأخذ
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 تعاريف:

 ماليات مستقيم:

شود و قابليت انتقال به واحتدهاي ديگتر را           مالياتي است كه بر درامد و دارايي اشخاص وضع مي 

 ندارد.

 ماليات غير مستقيم:  

شتود و اثتر واقعتي         مالياتي است كه بر توليد، واردات، مصرف و فروش كاالها و خدمات وضع مي  

 باشد. نهايي مي  كننده مصرف  پرداخت متوجه

  7931سهم انواع ماليات هاي مستقيم در سال -7نمودار
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 7931ها و نماگرهاي مالي و پولي: شاخص 

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 9..16 14.3 ميليارد ريال هاي بيمه استان دريافتي شركت  حق بيمه

 31.. 4143 ميليارد ريال هاي بيمه استان خسارت پرداختي شركت

 11..1 4119 هزار ريال حق بيمه سرانه در استان

 -9..1 13... درصد نسبت خسارت بيمه شخص ثالث

 -44.11 11.14 درصد نسبت خسارت بيمه بدنه اتومبيل

 -11.11 441.49 درصد نسبت خسارت بيمه درمان

 1..43 .11.1 درصد سوزي نسبت خسارت بيمه آتش

 -44.49 4.91. درصد نسبت خسارت بيمه مسئوليت

 .1.4 11.14 درصد نسبت خسارت بيمه زندگي

 .13.1 14.91 درصد نسبت خسارت بيمه مهندسي

 .4.. 16..4 درصد نسبت خسارت بيمه باربري

 1.16 61.11 درصد نسبت خسارت بيمه حوادث سرنشين

 11.11 11.11 درصد نسبت خسارت بيمه حوادث

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

 هاي محاسبه: فرمول
 :  حق بيمه دريافتي

عبارت است از حق بيمه هايي كه شركت هاي بيمه درازاي صدور بيمه نامه در دوره مورد بررسي 
 دريافت مي كنند . 

 خسارت پرداختي :

 مبالغ خسارتي كه طي دوره مورد بررسي توسط شركت هاي بيمه پرداخت شده است . 

 حق بيمه سرانه: 

 )جمعيت كل استان/ حق بيمه دريافتي(
 نسبت خسارت بيمه:

  )حق بيمه دريافتي/ خسارت پرداختي(× 444

 7931حق بيمه دريافتي و خسارات پرداختي شرکت هاي بيمه  -9نمودار 
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 (7931ها و نماگرهاي جمعيتي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير نسبت  درصد

قبل/ به سال 

 سرشماري قبل

 4.1 41.4444 هزار نفر جمعيت كل استان

 4.446 14 درصد درصد جمعيت مردان

 4.443 13 درصد درصد جمعيت زنان

   441 درصد نسبت جنسي جمعيت

    19 درصد نسبت وابستگي جمعيت

    6.1 درصد نسبت سالخوردگي جمعيت

   4.91  درصد متوسط ميزان رشد ساالنه جمعيت

   .6 درصد ميزان شهرنشيني

   19 درصد ساله 4-41توزيع نسبي جمعيت 

   14 درصد ساله 41-61توزيع نسبي جمعيت 

   1 درصد ساله و بيشتر 61توزيع نسبي جمعيت

 4.441 9.9444 هزارخانوار تعداد خانوار

   91.9 نفر بعد خانوار

   11 درصد نسبت باسوادي مردان

   11 درصد نسبت باسوادي زنان

   11 درصد ساله و بيشتر 6درصد با سوادي در جمعيت 

   11 درصد درصد با سوادي در مناطق شهري

   .1 درصد درصد با سوادي در مناطق روستايي

    19.6 درصد نسبت جواني جمعيت

   4.1  درصد پيشرسي ازدواج مرد

   1.1  درصد پيشرسي ازدواج زن

    6..3 درصد عموميت ازدواج در مردان

    31 درصد عموميت ازدواج در زنان

    4.1 درصد تجرد قطعي در مردان

   9  درصد تجرد قطعي در زنان

 -6.3 11411 رويداد تعداد والدت ثبت شده

 4.. 6.11 رويداد تعداد فوت ثبت شده

 -1.6 .4411 رويداد تعداد ازدواج ثبت شده

 1.6 9911 رويداد تعداد طالق ثبت شده

 اداره كل ثبت احوال استان اردبيل -مركز آمار ايران   و    -مأخذ 
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 هاي محاسبه:  تعاريف و فرمول

 نسبت وابستگي جمعيت :

 ساله (  4-41ساله و بيشتر + جمعيت  61(/ )جمعيت 41-61)جمعيت × 444

  ساله و بيشتر ( 61)كل جمعيت(/ ) جمعيت ×  444

 : نسبت سالخوردگي جمعيت

 متوسط ميزان رشد جمعيت:

t

0 r)1(  PPt

 : متوسط نرخ رشد جمعيت  : جمعيت انتهاي دوره

 : فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي دوره  : جمعيت ابتداي دوره

tPr

0Pt

 بعد خانوار :

 تعداد خانوار/ جمعيت 

  نسبت با سوادي )مرد، زن (:

 ساله و بيشتر باسواد)مرديا زن ( 6ساله و بيشتر )مرد يا زن (/جمعيت 6كل جمعيت ×  444 

 نسبت جواني جمعيت:

 ساله به كل جمعيت   41نسبت جمعيت كمتر از 

 پيشرسي ازدواج : 

 ساله به طور جداگانه قابل محاسبه است:  41-43و  4-41اين شاخص براي دو گروه سني 

 ساله )مرد يا زن (( /  44-41)جمعيت × 444  
 ساله حداقل يكبار ازدواج كرده )مرد يا زن ((  كل جمعيت 44-41) جمعيت 
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 عموميت ازدواج )مرد ، زن (:

ساله و بيشتر حداقل يك بار ازدواج  44ساله و بيشتر )مرد يا زن ((/ )جمعيت  44)جمعيت ×  444
 كرده )مرد يا زن ((

 تجرد قطعي )مرد، زن (:

هرگز  11-13هرگز ازدواج نكرده )مرد يا زن (+ سهم جمعيتي  14-11/)سهم جمعيتي  1×444
 ازدواج نكرده )مرد يا زن ((
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 تجرد قطعي )مرد، زن (:

 (7931ها و نماگرهاي نيروي انساني: ) شاخص

 مقدار/تعداد عنوان شاخص يا نماگر
 درصد تغيير

 نسبت به سال قبل

 -1... 11.9 نرخ مشاركت اقتصادي )نرخ فعاليت(

 -4.. 63.3 نرخ مشاركت اقتصادي مردان

 -44.1 43.9 نرخ مشاركت اقتصادي زنان

 -3.4 ..93 نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

 91.4 11.9 نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستايي

 -34.4 3.9 نرخ بيكاري

 -11.4 ... نرخ بيكاري زنان

 13 ..44 نرخ بيكاري مردان

 -41.1 44.3 نرخ بيكاري مناطق شهري

 -1.1 1 نرخ بيكاري مناطق روستايي

 -43.9 14.4 ساله(41 -11نرخ بيكاري جوانان )

 43.1 1.3 سهم اشتغال ناقص

 -4.3 99.6 سهم شاغالن در بخش كشاورزي

 4.1 11.3 سهم شاغالن در بخش صنعت

 4.4 14.1 سهم شاغالن در بخش خدمات

 1.4.9 1.1. سهم شاغالن بخش عمومي

 -1.9. ..41 سهم شاغالن بخش خصوصي

 4 1... *سهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغالن

 4 1.1. *نرخ باسوادي جمعيت فعال

 4 1. *نرخ باسوادي جمعيت فعال مردان

 4 99..1 *نرخ باسوادي جمعيت فعال زنان

 4 49.1 *نرخ بيكاري باسوادان

 4931پائيز -مركز آمار ايران -مأخذ     

  مي باشد. 4931*اطالعات اين سطر مربوط به سال 
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  هاي محاسبه: تعاريف و فرمول

 جمعيت فعال اقتصادي: 

تقويمي قبل از هفته آمارگيري   تر )حداقل سن تعيين شده(، كه در هفته ساله و بيش 44تمام افراد 
مرجع( طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته )شاغل( و يا از قابليت   )دوره

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

 نرخ مشارکت اقتصادي:.

تر  ساله و بيش 44تر به جمعيت  ساله و بيش 44عبارت است از جمعيت فعال )شاغل و بيكار( 
 .444ضرب در 

 شاغل:

مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يتك ستاعت كتار            تر كه در طول هفته ساله و بيش 44تمام افراد 
  طتور عمتده     شوند كه به   كرده و يا بنا به داليلي موقتاً كار را ترک كرده باشند، شاغل محسوب مي

 شوند. بگيران و خوداشتغاالن مي شامل دو گروه مزد و حقوق

 اشتغال ناقص:

افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگير يا خود اشتغالي است كه در هفتته مرجتع،      
داليل اقتصادي )ركود كاري، پيدا نكردن كتار بتا          حاضر در سركار يا غايب موقت از كار بوده، و به

  ساعت كار كرده، خواهان و آماده 11( كمتر از …تر، قرار داشتن در فصل غير كاري و ساعت بيش
 مرجع هستند.  براي انجام كار اضافي در هفته

 بيکار: 

براي كار و در جستجوي كار باشند،     مرجع فاقد كار، آماده  تر كه در دوره ساله و بيش 44تمام افراد 
دليل آغاز به كار در آينده و يا انتظار بازگتشت بته شتغل            يا فاقد كار و آماده براي كار بوده ولي به

 شوند. قبلي در جستجوي كار نباشند، بيكار محسوب مي

 نرخ بيکاري:  

 .444نسبت جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال از نظر اقتصادي )شاغل و بيكار( ضرب در 

سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي: تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شتاغالن ضترب در          
444. 
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  هاي محاسبه: تعاريف و فرمول

 اشتغال ناقص:

 بيکار: 

 نرخ بيکاري:  

  نرخ بيکاري بر حسب جنس و سن و مناطق شهري و روستايي -9نمودار 

 7935ها و نماگرهاي هزينه هاي خانوار:  شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

 متوسط هزينه هاي خوراكي ساالنه يك خانوار
 4.11. هزار ريال شهري

 1116. هزار ريال روستايي

 سهم هزينه هاي خوراكي در كل هزينه هاي خانوار
 94.3 درصد شهري
 11 درصد روستايي

 متوسط هزينه هاي غير خوراكي ساالنه يك خانوار
 4.9664 هزار ريال شهري
 .3.34 هزار ريال روستايي

 سهم هزينه هاي غير خوراكي در كل هزينه هاي خانوار
 63.4 درصد شهري
 11 درصد روستايي

 سهم هزينه هاي مسكن در كل هزينه هاي خانوار
 43.1 درصد شهري
 41.1 درصد روستايي

سهم هزينه هاي بهداشت و درمان در كل هزينه هاي 

 خانوار

 44.1 درصد شهري

 ..6 درصد روستايي

 مركز آمار ايران. -مأخذ
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 سهم هزينه هاي خوراکي و غير خوراکي در خانوارهاي شهري و روستايي -0نمودار 
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 7935(: سال 7هاي اجرايي) ها و نماگرهاي نيروي انساني دستگاه شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

تعداد كاركنان دستگاه هاي اجرايي )مشمول و غير 
مشمول قانون استخدام كشوري( و نهادهاي انقالب 

 اسالمي در استان
 4.1 93944 نفر

 4.1 94114 نفر تعداد كاركنان رسمي و پيماني

 1.9 464. نفر (1تعداد كاركنان غير رسمي)

 - - نفر تعداد كارگران

 ..4 11114 نفر تعداد كاركنان مرد

 4.1 41134 نفر تعداد كاركنان زن

 -4.1 14113 نفر تعداد كاركنان ليسانس

 11.4 .6.9 نفر تعداد كاركنان فوق ليسانس و باالتر

 دستگاه اجرايي در استان است. 19ارقام مربوط به پايان دوره است.آمار قيد شده مربوط به  (4)

 شامل كاركنان قراردادي. طرحي و خريد خدمت مي باشد . (1)

 اداره كل توسعه منابع انساني -مأخذ
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  7931ها و نماگرهاي کشاورزي،جنگلداري و شيالت در سال  شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر
زمان آخرين 

 اطالع
 مقدار/تعداد واحد

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 4.4 13111 تن 4931 مقدار توليد گوشت قرمز

 4.4 161191 تن 4931 مقدار توليد شير

 4.1 11196 تن 4931 مقدار توليد گوشت مرغ

 19.4 44439 تن 4931 مقدار توليد تخم مرغ

 4 69444 هكتار ..49 (4)ها مساحت جنگل

 4 4444444 هكتار 4934 (1)مساحت مراتع

 - - هكتار 4934 (9)هاي بياباني مساحت پديده

 9.1 .394 تن 4931 مقدار صيد و توليد آبزيان

 -1.1 1.91 تن 4931 توليد عسل

 4.1 .13641 تن 4931 گندم

 -46.1 493111 تن 4931 جو

 94.1 41191 تن 4931 شلتوک

 -11.1 1.13 تن 4931 ذرت دانه اي

 -19 ..4449 تن 4931 چغندرقند

 4.6 141131 تن 4931 سيب زميني

 1.4 44114 تن 4931 پنبه

 1.3 61414 تن 4931 دانه هاي روغني

 -41.3 19166 تن 4931 حبوبات

 باشد. درصد مي 1ها با انبوهي بيش از  كاشت با احتساب جنگل انبوه، تنك، ماندابي و دست هاي انبوه، نيمه ( شامل جنگل4)

 باشد. تراكم مي متراكم و كم ( شامل مراتع متراكم، نيمه1)

زار و اراضي بدون    هاي رسي، اراضي شور و نمك اي، دق هاي ماسه اي، پهنه هاي ماسه هاي بياباني عبارتند از: كوير، تپه ( پديده9)
 زدگي سنگي. پوشش و بيرون

 سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل -مأخذ 
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 (7931ها و نماگرهاي محيط زيست: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 1.1 3.94 متر مربع سرانه فضاي سبز شهري
 66.1 44 عدد ( در استانNGOدولتي ) محيطي غير هاي زيست تعداد تشكل

 4 31..1 درصد نسبت اراضي مناطق حفاظت شده به مساحت كل استان
 4 41133 كيلومترمربع مساحت كل استان

 4 4141.11 كيلومترمربع مساحت مناطق حفاظت شده استان
 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اردبيل -مأخذ

       
 (7931ها و نماگرهاي آب و فاضالب روستايي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير  درصد 
 نسبت به

 قبل سال 
 4.4 461 مترمكعب متوسط مصرف آب هر مشترک خانگي

 - - درصد نسبت آب مصرفي استان به پتانسيل آبي
 - - درصد نسبت آب مصرفي بخش كشاورزي به كل آب مصرفي استان

 - - درصد نسبت آب مصرفي بخش صنعت به كل آب مصرفي
 - - درصد توزيع آب  درصد آب به حساب نيامده در شبكه

 - - درصد آوري و دفع فاضالب جمع  درصد جمعيت تحت پوشش شبكه
 -1.4 1319 انشعاب تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده

       شده آب دربخش هاي جديد نصب  تعداد انشعاب
 -41.9 19.1 انشعاب خانگي
 941.1 491 انشعاب تجاري

 ..414 113 انشعاب ساير مشتركين
 -1.4 11116 هزار متر مكعب حجم آب توليدي

 -... 46916 هزار متر مكعب حجم آب توليدي زير زميني
 3.1 444.4 هزار متر مكعب حجم آب توليدي سطحي

 4.4 1 عدد تعداد تصفيه خانه هاي آب در استان
 16.4 11.1 هزار متر مكعب حجم آب تصفيه شده
 -4.4 13.146 درصد درصد آب بدون درآمد

 شركت آب و فاضالب روستايي استان اردبيل. -مأخذ
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  (7931ها و نماگرهاي آب و فاضالب شهري: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار/

 تعداد

تغيير  درصد 

 نسبت به

 -1.9 112 مترمكعب متوسط مصرف آب هر مشترک خانگي

 - - درصد نسبت آب مصرفي استان به پتانسيل آبي

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

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

 3.7 13.3 درصد توزيع آب  درصد آب به حساب نيامده در شبكه

 1.7 21.17 درصد آوري و دفع فاضالب جمع  درصد جمعيت تحت پوشش شبكه

 -1.9 13291 تعداد كنتور تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده

       شده آب دربخش هاي جديد نصب  تعداد انشعاب

 -3.2 3937 تعداد كنتور خانگي

 1.2 1273 تعداد كنتور تجاري

 13.3 111 تعداد كنتور ساير مشتركين

 -1.1 33133 هزار متر مكعب حجم آب توليدي

 -13.3 19299 هزار متر مكعب حجم آب توليدي زير زميني

 3.2 13132 هزار متر مكعب حجم آب توليدي سطحي

 3 3 باب تعداد تصفيه خانه هاي آب در استان

 -1.1 33133 هزار متر مكعب حجم آب تصفيه شده

 -3.7 12.2 درصد درصد آب بدون درآمد

 شركت آب و فاضالب شهري استان اردبيل  -مأخذ

 تعريف:

 درصد آب به حساب نيامده در شبکه توزيع آب شهري:

 444 -)كل حجم آب وارد شده در شبكه/ حجم آب فروخته شده(× 444
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 شركت آب و فاضالب شهري استان اردبيل  -مأخذ

 (7931ها و نماگرهاي انرژي ـ برق: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير نسبت  درصد 

 به

 قبل سال 

 ... ... ميليون كيلو وات توليد ناخالص نيروي برق

هاي گازي به كل توليد  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 ناخالص برق

 ... ... درصد

هاي ديزلي به كل  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 توليد ناخالص برق

 ... ... درصد

هاي بادي به كل توليد  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 ناخالص برق

 ... ... درصد

 -3.3 11.11 درصد هاي انتقال و توزيع نيروي برق ميزان تلفات شبكه

 3.9 1129.7 كيلومتر مدار طول خطوط فوق توزيع نيروي برق

 1 13113.2 كيلومتر طول شبكه توزيع نيروي برق

 1.1 923.9 مگا ولت آمپر برق توزيع نيروي    ظرفيت شبكه  موجودي
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 ( )دنباله(7931ها و نماگرهاي انرژي ـ برق: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 1.9 1397.2 مگا ولت آمپر هاي فوق توزيع نيروي برق ظرفيت پست

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

 3.2 1739.2 ميليون كيلو وات ساعت (4كل مصرف نيروي برق )

 -3.1 39.1 درصد سهم بخش خانگي از مصرف نيروي برق

 1.3 11.9 درصد سهم بخش صنعت از مصرف نيروي برق

 3 3.2 درصد سهم بخش تجاري از مصرف نيروي برق

 1.3 223 هزار مشترک (1تعداد مشتركان برق)

 1.7 221 هزار مشترک تعداد مشتركان برق خانگي

 2.3 12 هزار مشترک تعداد مشتركان برق عمومي

 1.1 123 هزار مشترک تعداد مشتركان برق تجاري

 3.1 3.3 هزار مشترک تعداد مشتركان برق صنعتي

 3.32 2.1 هزار مشترک تعداد مشتركان برق كشاورزي

 3.2 1232.2 كيلو وات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک خانگي

 3 133 درصد درصد روستاهاي داراي برق***

 درصد مربوط به روشنايي معابر ميباشد. 1/9درصد  1/41درصد.سهم بخش كشاورزي  ./1(سهم بخش عمومي 4

 هزار مشترک مربوط به روشنايي معابر ميباشد. 1(از كل مشتركان برق 1

 44خانوار در استان از نعمت برق برخوردارند و هم اكنون برقرساني بته قتشالقات زيتر             44*** صد در صد روستاهاي باالي 
 خانوار در حال انجام است

 اي استان اردبيل شركت برق منطقه -مأخذ
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 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول
 

 توليد ناخالص نيروي برق:

عبارت از مقدار نيروي برق توليد شده توسط يك مولد برق يا يك نيروگتاه در طتي دوره زمانتي          

گيري و بر حسب كيلتو        هاي خروجي مولدهاي اصلي يا كمكي، اندازه معين است كه بر روي سري

 شود. وات ساعت بيان مي

 نيروگاه:  

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

 نيروگاه چرخه ترکيبي:

هتاي گتازي، از حترارت موجتود در             نيروگاهي است كه در آن عالوه بر نيروي الكتريكي توربين   

شود و    هاي گازي، براي توليد بخار از يك ديگ بخار بازياب استفاده مي  گازهاي خروجي از توربين

 شود. بخار توليدي در يك دستگاه توربوژنراتور بخار، به نيروي الكتريكي تبديل مي

 خط انتقال نيروي برق:

 دهد. كيلو ولت از خود عبور مي 144و  194خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي  

 خط فوق توزيع نيروي برق:

كيلتو ولتت از ختود عبتور            491و    66،  69خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي       

 دهد. مي

 شبکه توزيع نيروي برق:

هاي زميتني و      اي متشكل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط و فشار ضعيف و پست  مجموعه 

 شود. معين در نظر گرفته مي   باشد كه براي توزيع نيروي برق در يك محدوده هوايي مي
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 فروش يا مصرف نيروي برق: 

 عبارت از مقدار نيروي برق فروخته شده به مشتركان مختلف براي مصارف گوناگون است.

 مصرف خانگي نيروي برق:

مصرفي است كه در آن از نيروي برق براي به كار انداختن وسايل و تجهتيزات متعتارف بترق و            

 شود. همچنين روشنايي در واحد مسكوني استفاده مي

 مشترک برق:  

هاي مورد عمل شركت برق پس از    نامه عبارت از شخص حقوقي يا حقيقي است كه بر اساس آيين

هاي متعلقه، مشختصات او در دفتتر پتذيرش             تحويل مدارک مورد نظر و پرداخت حقوق و هزينه 

 اشتراک، ثبت شده و شماره اشتراک به وي اختصاص يافته باشد.

 (7935ها و نماگرهاي انرژي ـ نفت: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 23.13 337371 متر مكعب ميزان مصرف بنزين موتور

 27.1 13323 متر مكعب ميزان مصرف گاز مايع

 -11.99 21313 متر مكعب ميزان مصرف نفت سفيد

 -72.22 1371 متر مكعب ميزان مصرف نفت كوره

 3.13 229223 متر مكعب ميزان مصرف نفت گاز

 هاي نفتي استان اردبيل شركت ملي پخش فراورده -مأخذ
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 هاي نفتي استان اردبيل شركت ملي پخش فراورده -مأخذ

 ميزان مصرف انواع فراورده هاي نفتي -5نمودار 
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 (7931ها و نماگرهاي انرژي ـ گاز: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

هزار متر  مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي
 مكعب

1123 2.3 

 3 3 كيلومتر طول خطوط جديد انتقال گاز

 3 3 شهر تعداد شهرهاي گازرساني شده

 1.7 133 روستا تعداد روستاهاي گازرساني شده

سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي از كل مصرف گاز 
 طبيعي استان

 1 39 درصد

سهم مصرف گاز طبيعي در بخش تجاري از كل مصرف گاز 
 طبيعي استان

 3 1 درصد

سهم مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت از كل مصرف گاز 
 طبيعي استان

 -1 22 درصد

 -23 7139 انشعاب مختلف  هاي  گاز در بخش   شده هاي جديد نصب  تعداد انشعاب

و   گاز در بخش خانگي  هاي جديد نصب شده تعداد انشعاب
 تجاري 

 -23.1 7132 انشعاب

 21 22 انشعاب شده گاز در بخش صنعت  هاي جديد نصب تعداد انشعاب

 شركت ملي گاز استان اردبيل -مأخذ

 تعاريف:

  گاز طبيعي:

عنتوان يتك      باشد كه بته    مخلوطي از گازهاي هيدروكربوري متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتان مي
 سوخت با آلودگي كم شناخته شده است.

 مصرف گاز طبيعي: 

 شامل مصارف خانگي، تجاري، صنعتي، نيروگاه و مصارف عملياتي شركت ملي گاز ايران است.

 انشعاب گاز:  

  كنندگان را از طريق خطوط انتقال يا تغذيه و يا شبكه شود كه گاز مصرف به خطوطي اطالق مي
  نمايد. توزيع تا نقطه تحويل گاز تأمين مي
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 شركت ملي گاز استان اردبيل -مأخذ

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار /

 تعداد

تغيير نسبت به   درصد

 قبل سال 

 12.3 733333 هزارتن مقدار توليدسيمان

 99.1 92333 هزارتن مقدار توليد محصوالت فوالدي

 - - هزار متر مربع مقدار توليد الياف مصنوعي

 17.7 221 فقره تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده

 21.9 33913 ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس

 11.3 12333 نفر تعداد اشتغال جوازهاي تاسيس

 19.3 112 فقره برداري صنعتي هاي بهره تعداد پروانه

 -21.2 1933 ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري صنعتي

 -22.7 1333 نفر تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري صنعتي

 -23.3 12 فقره تعداد پروانه هاي بهره برداري معدن

 -27.2 213 هزارتن ميزان ظرفيت استخراج پروانه هاي بهره برداري معدن

 -23.3 23.2 ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري معدن

 -23.1 27 نفر تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري معدن

  (7935ها و نماگرهاي صنعت ومعدن: ) شاخص

 سازمان صنايع و معادن استان اردبيل -مأخذ

 

 مصرف گاز طبيعي: 
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 هاي محاسبه: فرمول

  هاي صنعتي: وري کارگاه بهره

 نسبت ارزش افزوده به تعداد كارگاه.

 وري نيروي کار: بهره

 نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن. 

 وري انرژي: بهره

 نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژي. 

 وري توليد: بهره

 نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده. 

 پذيري نيروي کار: رقابت

 نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمات. 

 شاغالن:  گذاري سرانه سرمايه

 گذاري ساالنه به تعداد شاغالن. نسبت ارزش سرمايه 

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

 نسبت ارزش مواد اوليه وارداتي به ارزش كل مواد اوليه. 

 جبران خدمات:    سرانه

 نسبت ارزش جبران خدمات به تعداد شاغالن.
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  ها و نماگرهاي ساختمان و مسکن شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر

زمان 

آخرين 

 اطالع

 مقدار/تعداد واحد

درصد تغيير 

 نسبت به

 سال قبل

گذاري بخش خصوصي در ساخت  ميزان سرمايه
 مسكن شهري

 -3 1933 ميلياردريال 1391

 -37 2113 واحد 1391 ميزان توليد واحدهاي مسكوني شهري

ميانگين زيربناي واحدهاي مسكوني توليد 
 شهري شده

 -1.3 121 مترمربع 1391

داراي مساحت   تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده
 متر مربع و كمتر شهري 444

 -22 733 واحد 1391

هاي  ميانگين تعداد واحدهاي مسكوني در ساختمان
 ساالنه شهري  توليد شده

 3 3 واحد 1391

 9.7 139.7 درصد 1391 اي در مناطق شهري مسكن اجاره  شاخص كرايه

 ميباشد. 4934=444(درصد تغيير بر اساس سال پايه 4   4931بانك مركزي ج.ا سال -مأخذ

  هاي محاسبه: فرمول

 شهري:  ميانگين زيربناي واحدهاي مسکوني توليد شده

 كل مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري
 

 تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري

 شهري:  هاي توليد شده ميانگين تعداد واحدهاي مسکوني در ساختمان

 تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري
—————————————— 

 هاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري تعداد ساختمان
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  ها و نماگرهاي ساختمان و مسکن شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر

زمان 

آخرين 

 اطالع

 مقدار/تعداد واحد

درصد تغيير 

نسبت به 

 سال قبل

هاي احداث ساختمان صادر شده توسط  تعداد پروانه

 ها شهرداري
 17 1931 فقره 1397

هاي مسكوني صادر شده  هاي احداث ساختمان تعداد پروانه

 ها توسط شهرداري
 13 1132 فقره 1397

هاي احداث  ميانگين مساحت زمين در پروانه

 ها هاي مسكوني توسط شهرداري ساختمان
 -2 117 مترمربع 1397

هاي احداث  ميانگين مساحت زيربنا در پروانه

 ها هاي مسكوني توسط شهرداري ساختمان
 -3 213 مترمربع 1397

هاي احداث  ميانگين تعداد واحد مسكوني در پروانه

 ها هاي مسكوني توسط شهرداري ساختمان
 12 3.17 واحد 1397

هاي   بيني شده در پروانه تعداد واحدهاي مسكوني پيش

 ها احداث ساختمان مسكوني صادر شده توسط شهرداري
 ... ... واحد 1397

بيني شده در  ميانگين زيربناي واحدهاي مسكوني پيش

هاي احداث ساختمان مسكوني صادرشده توسط  پروانه

 ها شهرداري

 ... ... مترمربع 1397

 مركز آمار ايران -مأخذ
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 مركز آمار ايران -مأخذ

  (7931اي: ) ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 كيلومتر ها طول بزرگراه 
111 1.1 

 كيلومتر طول راه هاي اصلي
711 1.2- 

 كيلومتر طول راه هاي فرعي آسفالته
731 3.3 

 كيلومتر طول راه هاي فرعي شني
3 3 

 كيلومتر هاي روستايي آسفالته طول راه
1711 1.2 

 كيلومتر هاي روستايي شوسه طول راه
1379 1.3 

 كيلومتر طول راه هاي روستايي خاكي
922 3.3- 

 اداره كل راه و ترابري استان اردبيل -مأخذ

 تعاريف:

  آزادراه:

هتاي    طور فيزيكي از يكتديگر مجتزا و فاقتد تقتاطع            راهي است كه معبر رفت و برگشت آن به
 سطح بوده و ورود و خروج آن منحصراً در نقاط معين و محدودي ميسر است. هم
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  (7931اي: ) ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 -7.7 133 ميليون نفركيلومتر نفر كيلومتر مسافر جابجاشده در حمل و نقل جاده اي

 1.2 1233 كيلومتر  ميليون تن تن كيلومتر بار حمل شده در حمل و نقل جاده اي

 - - دستگاه تعداد انواع وسايل نقليه موتوري شماره گذاري شده

 هاي استان اردبيل سازمان حمل و نقل و پايانه -مأخذ

  ناحيه انتظامي استان اردبيل. )آمار تا زمان چاپ در دسترس قرار نگرفت( -

(7931ها و نماگرهاي حمل و نقل هوايي: ) شاخص   

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 -31.1 117.2 هزار نفر تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي

 -71.2 1.7 هزار نفر تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي بين المللي

 -33.2 1121 تن مقدار بار حمل شده در پروازهاي داخلي

 -339 12 تن مقدار بار حمل شده در پروازهاي بين المللي

 -12.3 29.9 درصد سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

 -13.7 37.2 درصد سهم بخش غيردولتي در پروازهاي بين المللي

 اداره كل فرودگاه هاي استان اردبيل.. -مأخذ

 تعاريف:    
 :سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخل

 )تعداد مسافران پروازهاي داخلي/تعداد مسافران پروازهاي داخلي بخش غيردولتي(444
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 هاي استان اردبيل سازمان حمل و نقل و پايانه -مأخذ

  ناحيه انتظامي استان اردبيل. )آمار تا زمان چاپ در دسترس قرار نگرفت( -

 اداره كل فرودگاه هاي استان اردبيل.. -مأخذ

 (7935: )7ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

نسبت به سال 

 قبل 

 -9.3 31.2 نفر 444ازاي هر  به ضريب نفوذ تلفن ثابت

 -3.3 91.12 نفر 444ازاي هر  به ضريب نفوذ تلفن همراه

 3.3 212.2 هزار دستگاه تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه دولتي

 -3.7 233.232 هزار شماره تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به كار)دايري( دولتي

 -7.3 1117 هزار شماره تعداد تلفن هاي همراه واگذار شده دولتي

 3.3 3177 دستگاه تعداد تلفن هاي همگاني مشغول به كار )دايري(

 3.3 1131 روستا روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي

 3.3 91 دفتر روستايي بهره برداري شده ICTدفاتر 

 -3.1 37393 پورت پورت دسترسي داير شده

 ( ارقام مربوط به پايان سال است.4)

 شركت مخابرات استان اردبيل. -مأخذ
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 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول

 :ضريب نفوذ تلفن ثابت

 )جمعيت استان/ تعداد خطوط مشغول به كار تلفن ثابت(× 444

 ضريب نفوذ تلفن همراه:

 )جمعيت استان/تعداد خطوط مشغول به كار تلفن همراه(× 444

 :روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي

روستاهايي هستند كه از طريق دفترهاي مخابراتي، امكان دسترسي به شتبكه مختابراتي كتل           
 كشور را دارند.

 روستايي بهره برداري شده :  ICTدفتر 

دفتري كه در آن كليه خدمات مربوط به ارتباطات مخابراتي و تلفني ، پتست ، پتست بانتك و           
 اينترنت براي مراجعين ارائه مي شود . 

 پورت دسترسي داير شده : 

 سيستم انتقال داده هايي است كه از طريق آن اطالعات دريافت و ارسال مي شود . 

 تلفن همراه: 

هاي يك تلفن ديجيتال معمولي را بدون وابستگي بته      اي است كه تمام امكانات و قابليت وسيله
 دهد. مكاني ثابت، به شكل متحرک و يا سيار ارائه مي
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(7931ها و نماگرهاي ارتباطات: ) شاخص   

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار/

 تعداد

درصد 

تغيير  

نسبت به 

 سال قبل

 3 719 مرسوله تعداد كل مرسوالت پستي وارد شده به استان از مبادي خارج از كشور

 13 292 مرسوله تعداد كل مرسوالت پستي صادر شده از استان به مقصد خارج از كشور

 -33.2 192 هزار مرسوله تعداد كل مرسوالت پستي ارسال شده از استان به داخل استان

 11 317 هزار مرسوله تعداد كل مرسوالت پستي ارسال شده از استان به ساير استان ها

 -13 3.21 مرسوله مرسوالت پستي  سرانه

 اداره كل پست استان اردبيل -مأخذ

 فرمول محاسبه:

 مرسوالت پستي:  سرانه

 كل مرسوالت صادره داخلي و خارجي+ مرسوالت وارده خارجي
 

 جمعيت كل استان
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 (7931ها و نماگرهاي امور قضايي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 3.3 21327 فقره تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده

 9.3 13123 فقره تعداد معامالت اموال غير منقول ثبت شده

 19.3 27137 فقره تعداد اسناد مالكيت صادر شده

 12.1 323 فقره هاي تجاري و تعاوني ثبت شده تعداد شركت

 23.2 173 فقره هاي تجاري و تعاوني منحل شده تعداد شركت

 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اردبيل -مأخذ

 تعاريف:

 معامالت اموال منقول:

ها از محلتي بته محتل ديگتر ممكتن باشتد را،               معامالت مربوط به اموالي كه نقل و انتقال آن
 معامالت منقول گويند.

  معامالت اموال غير منقول:

ها از محلي به محل ديگر غير ممكن باشد مانند  معامالت مربوط به اموالي كه نقل و انتقال آن

 خانه، زمين و باغ را، معامالت غير منقول گويند.
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 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اردبيل -مأخذ

  معامالت اموال غير منقول:

 (7931(: )7ها و نماگرهاي امور قضايي) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 -12.7 1127 نفر تعداد كل زندانيان استان

 3.3 93 درصد درصد زندانيان مرد

 3.3 1 درصد درصد زندانيان زن

 3.3 3 درصد كل زندانيان  سال به43درصد زندانيان كمتر از 

 11 11 درصد ساله به كل زندانيان 43-11درصد زندانيان 

 3 1 درصد سواد درصد زندانيان بي

 1 9 درصد ديپلم از  باالتر  تحصيالت   داراي  درصد زندانيان

 -2 11 درصد درصد زندانيان مربوط به جرائم مواد مخدر

 ( ارقام مربوط به آخر  سال مي باشد .4)

  ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان اردبيل اداره كل زندان -مأخذ

 7931درصد زندانيان بر حسب جرائم مربوط به مواد مخدر و ساير جرائم  -1نمودار
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  (7931ها و نماگرهاي امور قضايي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 27.1 1371 فقره شهري تعداد تصادفات برون

 27.1 113 نفر شهري در تصادفات برون  ( 4تعداد تلفات انساني)

 22.1 119 نفر شهري ( در تصادفات برون4) مجروحان تعداد 

 33.1 1177 فقره شهري تعداد تصادفات درون

 -11.2 2 نفر شهري (در تصادفات درون4تعداد تلفات انساني)

 12.7 1111 نفر شهري ( در تصادفات درون4تعداد مجروحان)

 17 1373.3 كيلوگرممقدار مواد مخدر كشف شده توسط نيروي انتظامي در 

 ( اطالع مربوط به لحظه وقوع تصادف است.4)

  ناحيه انتظامي استان اردبيل -مأخذ

  (7931ها و نماگرهاي بهزيستي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل

 37.2 17131 خانوار سازمان بهزيستي  پوشش بگير تحت تعدادخانوارهاي مستمري

 93.3 33312 نفربگير خانوارهاي تحت پوشش سازمان  تعداد افراد مستمري

 11.2 7133 نفرتعداد معتادان خدمت گيرنده از مراكز تحت پوشش سازمان 

 1.9 11933 نفر تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي

 23.1 133 نفرتعداد سالمندان نگهداري شده در مراكز تحت پوشش سازمان 

 13.1 129 نفرتعداد كودكان بي سرپرست نگهداري شده  در مراكز تحت 

 سازمان بهزيستي استان اردبيل -مأخذ
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 ( اطالع مربوط به لحظه وقوع تصادف است.4)

  ناحيه انتظامي استان اردبيل -مأخذ

 سازمان بهزيستي استان اردبيل -مأخذ

 تعاريف:

  بگير تحت پوشش: خانوار مستمري

هتاي متستمر استتفاده        سرپرست و نيازمندي است كه در زمان آمتارگيري از كمتك      خانواده بي
 نمايد. مي

 (7931ها و نماگرهاي کميته امداد امام خميني )ره(: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار/

 تعداد

تغيير  درصد 

نسبت به 

 سال قبل

 72.3 79311 نفر امداد امام خميني در استان  كميته  پوشش بگيران تحت  تعداد مستمري

 13 13312 نفر مددجويي  پوشش طرح بگيران تحت  * تعداد مستمري

 13.9 12233 نفر رجايي   شهيد   پوشش طرح  بگيران تحت  مستمري  *تعداد

 72.3 79311 خانوار امداد امام خميني  تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش كميته

 13 13312 نفر امداد امام خميني  خدمات درماني كميته  شدگان تحت پوشش بيمه تعداد بيمه

 كميته امداد امام خميني استان اردبيل-مأخذ

 توضيح اينكه در سالهاي اخير مستمري مددجويان تحت پوشش به تفكيك عادي  و طرح شهيد رجايي پرداخت نمي شود  -*

 تعاريف:

  طرح شهيد رجايي:

طرحي است كه به موجب آن سالمندان روستايي و عشاير نيازمند و عائله تحتت تكفتل        
 گيرند. امداد قرار مي  ها تحت پوشش خدمات حمايتي كميته آن

 طرح مددجويي:

طرحي است كه به موجب آن افراد بنا به عللي از قبيل فقدان سرپرست، از كار افتادگتي     
سرپرست، معلوليت سرپرست و بيماري سرپرست يا استيصال و درماندگي بر حسب نتوع    

 گيرند. امداد قرار مي  نيازمندي، تحت پوشش مستمر كميته
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 (7931ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر

مقدار/

 تعداد

تغيير  درصد 

نسبت به 

 سال قبل

 -2.3 713392 نفر شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل بيمه خدمات درماني تعداد بيمه

 -2.3 56919 نفر تعداد بيمه شدگان كاركنان دولت

 -12.1 629175 نفر تعداد بيمه شدگان خويش فرما

 1.1 211371 نفر تعداد بيمه شدگان روستايي

 -3.1 96175 نفر تعداد بيمه شدگان ساير اقشار

 خدمات درماني استان اردبيل  اداره كل بيمه -مأخذ

 تعريف:

  شده خدمات درماني: بيمه

شود كه توسط سازمان متبوع يا شخصاً، خود و افراد تبعي فرد، تحت پوشتش     به فردي گفته مي
استفاده از امكانات درماني و خدمات درماني در واحدهاي طرف قترارداد ختدمات درمتاني قترار        

 گيرند. مي
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 خدمات درماني استان اردبيل  اداره كل بيمه -مأخذ

 (7931ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به 

 سال قبل

 1.1 19213 نفر بگير صندوق بازنشستگي تعداد مشتركان حقوق

 1.3 11132 نفر بگير صندوق بازنشستگي تعداد بازنشستگان از كل مشتركان حقوق

 3 132 نفر بگير صندوق بازنشستگي تعداد از كار افتادگان از كل مشتركان حقوق

 1.1 1332 نفر بگير صندوق بازنشستگي تعداد شاغالن متوفي از كل مشتركان حقوق

شده از كل مشتركان  تعداد بازنشستگان و از كار افتادگان فوت

 بگير صندوق بازنشستگي حقوق
 3 1332 نفر

 3.1 21.21 نفر متوسط سن بازنشستگي

 مديريت بازنشستگي استان اردبيل -مأخذ
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 تعاريف:

   بگير صندوق بازنشستگي: مشترک حقوق

پرداز صندوق بازنشستگي بوده     اشتغال( بيمه  شود كه در دوران خدمت )دوره به فردي اطالق مي
است و بر طبق قوانين و مقررات اين صندوق رأساً و يا بازماندگان وي مشمول استفاده از حقوق  

 باشند. بازنشستگي و وظيفه مي

 :بازنشسته

پرداز صندوق بازنشستگي كه با داشتن شرايط معين ستني و دارا شتدن ستنوات             مستخدم بيمه
 نمايد. معيني از خدمت، طبق قوانين و مقررات اين صندوق، از حقوق بازنشستگي استفاده مي

 از کار افتاده: 

مستخدمي است كه قادر به كار كردن نبوده و با داشتتن شترايط قتانوني منتدرج در قتوانين و             
 نمايد. مقررات اين صندوق از حقوق وظيفه استفاده مي

 شاغل متوفي:

مستخدمي است كه در دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانوني وي با داشتن شرايط قانوني حق 
 دريافت وظيفه فوت را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت.

 :متوفي  و از کار افتاده  بازنشسته

مستخدمي است كه پس از دوران اشتغال و پس از برقراري حقوق بازنشستگي فوت شده است    
و وراث قانوني وي با داشتن شرايط قانوني حق دريافت حقوق وي را برابتر شترايط منتدرج در           

 قانون خواهند داشت.
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 (7931ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار/

 تعداد

درصد 

تغيير  

نسبت به 

 سال قبل

 3.1 211133 نفر شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تامين اجتماعي تعداد بيمه

 3.1 31119 نفر تعداد  مستمري بگيران اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تامين اجتماعي

 3.3 1 نفر تعداد بيمه شدگان آسيب ديده ناشي ازكار منجر به فوت

 33.3 2 نفر تعداد بيمه شدگان آسيب ديده ناشي از كار منجر به نقص عضو

 2.3 11333 نفر تعداد كارگاههاي غير دولتي تحت پوشش اداره كل تامين اجتماعي

 1.1 1331 نفر تعداد كارگاههاي دولتي تحت پوشش اداره كل تامين اجتماعي

 اداره كل تامين اجتماعي استان اردبيل -مأخذ

 تعاريف:

بيمه شده اصلي : بيمه شده اي است كه راسا مشمول تعهدات مندرج در قانون ستازمان تاميتن      
 اجتماعي است.

بيمه شده تبعي : بيمه شده اي است كه به تبع بيمه شده اصلي از مزاياي موضوع قانون تاميتن       
 اجتماعي استفاده ميكند.

مستمري بگير: فردي است كه به خاطر احراز شرايط خاص مستمري دريافت ميكنتد. و شتامل        
 حاالت زير است.:

 بازنشسته  -

 از كار افتاده -

 بازمانده تحت تكفل بيمه شده فوت شده -
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  درصد انواع بيمه شدگان تامين اجتماعي -9نمودار
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 (7931-7939ها و نماگرهاي آموزش: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

نسبت به سال 

 قبل 

 2.2 123272 نفر آموزان استان تعداد كل دانش

 2.3 113373 نفر آموزان پسر تعداد دانش

 2.1 112231 نفر آموزان دختر تعداد دانش

 3.1 71.11 درصد آموزان شهري درصد دانش

 -19.9 23.31 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع ابتدايي

 -3.3 21.72 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع راهنمايي

 -3.3 31.22 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع متوسطه

 117 1219 نفر آموزان استثنايي تعداد دانش

نام ناخالص( در دوره  پوشش ظاهري تحصيلي )نرخ ثبت 

 ابتدايي
 1.2 131.13 درصد

نام ناخالص( در دوره   پوشش ظاهري تحصيلي )نرخ ثبت

 راهنمايي
 3.3 92.21 درصد

نام ناخالص( در دوره   پوشش ظاهري تحصيلي )نرخ ثبت

 متوسطه
 1.2 77.23 درصد

 1.2 113933 نفر تعداد دانش آموزان در دوره ابتدايي

 1.3 21271 نفر تعداد دانش آموزان در دوره راهنمايي

 11.2 21329 نفر تعداد دانش آموزان در دوره متوسطه

 -1.2 11.79 نفر آموزان شهري در دوره ابتدايي در كالس تراكم دانش

 3.1 12.21 نفر آموزان روستايي در دوره ابتدايي در كالس تراكم دانش

 -3.1 17.71 نفر آموزان شهري در دوره راهنمايي در كالس تراكم دانش

 1.2 11.23 نفر آموزان روستايي در دوره راهنمايي در كالس تراكم دانش

 -3.2 13.13 نفر آموزان شهري در دوره متوسطه در كالس تراكم دانش
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 ( )دنباله (7935-7931ها و نماگرهاي آموزش: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

نسبت به سال 

 قبل 

 3.3 11.31 نفر آموزان روستايي در دوره متوسطه در كالس تراكم دانش

 -13.1 1312 نفر تعداد دانش آموزان راه يافته به دانشگاه

 1.3 37.11 درصد درصد معلمان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و باالتر

 -1.2 13.31 درصد درصد معلمان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم

 -3.3 1.31 درصد درصد معلمان داراي مدرک تحصيلي ديپلم

 -3.9 12.33 درصد درصد معلمان به كل كاركنان

 -3.2 32.32 درصد درصد معلمان زن

 1.2 11.91 درصد آموز به معلم نسبت دانش

 3 9131 نفر تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزي

 3 3 نفر تعداد آموزشياران نهضت سوادآموزي

 3 233 آبادي تعداد روستاهاي تحت پوشش نهضت سواد آموزي

 سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل  -مأخذ

 نهضت سواد آموزي استان اردبيل -     

ضريب پوشش واقعي=  
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 هاي محاسبه: تعاريف و فرمول

  پوشش ظاهري تحصيلي:

التعليم  آموزان يك دوره تحصيلي را به كل جمعيت الزم شاخصي است كه نسبت تعداد دانش
  آيد: دهد و از رابطه زير به دست مي همان دوره نشان مي

 = ضريب پوشش ظاهري
 تحصيلي  آموزان يك دوره تعداد دانش        

444 × 
 التعليم همان دوره تحصيلي تعداد جمعيت الزم         

 پوشش واقعي تحصيلي: 

آموزان يك دوره تحصيلي را كه در سنين خاص آن دوره  شاخصي است كه نسبت تعداد دانش
  آيد: دهد و از رابطه زير به دست مي التعليم همان دوره نشان مي هستند ، به كل جمعيت الزم

ضريب پوشش واقعي=  

تحصيلي در سنين متناظر آن   آموزان يك دوره تعداد دانش        
 دوره

444 × 
 التعليم همان دوره تحصيلي تعداد جمعيت الزم         

 آموز: تراکم دانش

آموزان مشغول به تحصيل به تعداد كالس داير، آموزشگاه و دوره تحصيلي را  نسبت تعداد دانش 
 آموز در كالس، آموزشگاه و دوره تحصيلي گويند. ترتيب تراكم دانش به
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 (7935-7931ها و نماگرهاي آموزش عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي (: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار/

 تعداد

  درصد

تغيير 

نسبت به 

 قبل سال 

 -7.2 13311 نفر تعداد دانشجويان استان

 -9.3 12337 نفر تعداد دانشجويان پسر

 -2.3 13112 نفر تعداد دانشجويان دختر

     نفر نسبت دانشجو به هيئت علمي

 -12 3917 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 -7.1 13133 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 -1.1 3931 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و باالتر

 3.3 12 درصد درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 1.1 21 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان

 3.3 9 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

 -1.1 9 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي كشاورزي و دامپزشكي به كل دانشجويان

 -3.3 11 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسي به كل دانشجويان

 3 3 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي به كل دانشجويان

 -3.9 2 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي هنر به كل دانشجويان

 دانشگاه هاي استان اردبيل. -مأخذ
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 دانشگاه هاي استان اردبيل. -مأخذ

 (7935-31ها و نماگرهاي آموزش عالي )دانشگاه آزاد اسالمي (: ) شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
مقدار/
 تعداد

تغيير   درصد
نسبت به سال 

 قبل 

 -19.3 12211 نفر تعداد دانشجويان استان

 -13.3 9737 نفر تعداد دانشجويان پسر

 -11.2 2712 نفر تعداد دانشجويان دختر

 -12.1 33 نفر نسبت دانشجو به هيئت علمي

 -2.1 1323 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 -11.1 9313 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 -31.1 2331 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

 -1.3 11 درصد درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 3.2 22.2 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان

 3.2 7.2 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

درصد دانشجويان گروه تخصصي كشاورزي و دامپزشكي به كل 
 دانشجويان

 -3.2 3.1 درصد

درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسي به كل 
 دانشجويان

 -3.2 11.2 درصد

 -1.1 1.3 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي به كل دانشجويان

 -3.9 7.1 درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي هنر به كل دانشجويان

تعداد  دانش آموختگان  مراكز آموزش  عالي  )بجز دانشگاه آزاد 
 اسالمي (

 - - نفر

 - - نفر تعداد دانش آموختگان پسر

 - - نفر تعداد دانش آموختگان دختر

 -11.1 2772 نفر تعداد دانش آموختگان مراكز آموزش عالي )دانشگاه آزاد اسالمي(

 -13.3 3322 نفر تعداد دانش آموختگان پسر

 -11.1 1231 نفر تعداد دانش آموختگان دختر

 معاونت هماهنگي  دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل  -مأخذ
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 (7935-7931ها و نماگرهاي آموزش عالي)علوم پزشکي(: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

نسبت به سال 

 قبل 

 3.7 3319 نفر تعداد دانشجويان

 3.1 1227 نفر تعداد دانشجويان پسر

 1.2 1911 نفر تعداد دانشجويان دختر

 -1.2 13.7 نفر نسبت دانشجو به هيات علمي

 -33.3 73 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 2.1 1233 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 2.3 1711 نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و باالتر

 1.3 23.79 نفر درصد دانشجويان ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 112.3 211 نفر تعداد دانش آموختگان

 73.2 137 نفر تعداد دانش آموختگان پسر

 122.3 322 نفر تعداد دانش آموختگان دختر

 2.1 121 نفر تعداد هيات علمي

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي  استان اردبيل
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 ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي  استان اردبيل

  (7931ها و نماگرهاي بهداشت و درمان) شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر

زمان 

آخرين 

 اطالع

 واحد

مقدار

/

 تعداد

درصد 

تغيير  

 نسبت به

 قبل سال 

 27.1 3.12 هزارنفر 12/1/93 نسبت پزشك شاغل به جمعيت در دانشگاه علوم پزشكي

 1.3 17 باب 12/1/93 تعداد مؤسسات درماني فعال )بيمارستان، بيمارستان و زايشگاه، زايشگاه(

 -13.9 212 باب 12/1/93 هاي بهداشت فعال روستايي تعداد خانه

 2.1 171 باب 12/1/93 ها تعداد داروخانه

 1.9 23 باب 12/1/93 تعداد آزمايشگاه ها

 22.9 22 باب 12/1/93 تعداد واحدهاي پرتونگاري

 1.3 1332 عددتخت 12/1/93 هاي فعال بيمارستاني تعداد تخت

 3.7 3723 عددتخت 12/1/93 هاي ثابت بيمارستاني تعداد تخت

 -3.3 19.2 درصد 12/1/93 ضريب اشغال تخت فعال

 -11.1 3.23 هزارنفر 12/1/93 نسبت جمعيت به تخت فعال

 -12.1 3.31 هزارنفر 12/1/93 نسبت جمعيت به تخت ثابت

 دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل -مأخذ

 بدون دانشگاه خلخال بوده و دليل منفي بودن درصد تغيير برخي شاخص ها نيز به همين خاطر مي باشد. 31*آمار ارائه شده براي سال 

 تعاريف و فرمول محاسبه:

 ضريب اشغال تخت:

 .444حاصل تقسيم تخت روز اشغالي بر تخت روز كل ضرب در 

 تخت روز اشغالي: 

 هاي اشغال شده در هر روز توسط بيماران. تعداد تخت

 تخت روز کل:

 تخت فعال: 

هاي بيمارستاني كه بر اساس استاندارد داراي امكانتات تتشخيص، درمتان،        به آن تعداد از تخت
 بستري كردن بيماران باشد.  پشتيباني، خدماتي و پرسنلي، آماده
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 (7931ها و نماگرهاي بازرگاني:) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 92.9 12911 هزار تن مقدار كل واردات

 22.1 37393 هزار دالر ارزش كل واردات

 71.2 132172 تن (4مقدار صادرات غير نفتي)

 123.2 111317 هزار دالر (4ارزش صادرات غير نفتي)

 -1.3 11131 تن مقدار صادرات محصوالت كشاورزي

 193.1 33931 هزار دالر ارزش صادرات محصوالت كشاورزي

 -13.1 12311 تن مقدار صادرات كاالهاي صنعتي

 -33.3 2111 هزار دالر ارزش صادرات كاالهاي صنعتي

 113.3 32931 تن مقدار صادرات مواد معدني

 931 2332 هزار دالر ارزش صادرات مواد معدني

 133 13 هزار دالر ارزش صادرات فرش و صنايع دستي

 باشد. ( شامل نفت خام، گاز طبيعي، نفت كوره، نفت سفيد، نفت گاز )گازوئيل( و ميعانات گازي نمي4)

 اردبيل   اداره كل گمرک استان -مأخذ

 تعاريف:

   واردات:

طور مستقيم براي متصرف قطعتي يتا تغيتير شتكل             واردات شامل تمامي كاالهايي است كه به
 شود. منظور صدور يا مصرف قطعي، به كشور وارد و از گمركات كشور ترخيص مي  به

 

 :صادرات

صادرات شامل صدور قطعي تمامي كاالهايي است كه در داخل كشور توليد شده و يا به صورت  
ساخته يا قطعات جداگانه به كشور وارد شده و پس از تغيير شكل يا  مواد اوليه و يا كاالهاي نيمه

  طور قطعي صادر شده باشند. مونتاژ، به
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 (7931ها و نماگرهاي فرهنگي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 3 3 عدد هاي تاريخي و فرهنگي در پايان سال تعداد موزه

 13 191322 هزار نفر هاي فرهنگي و تاريخي ها، بناها و مكان بازديدكنندگان از موزه

 3.3 12 عدد (4تعداد آثار تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي )

 1.3 292 عنوان عنوان كتابهاي منتشر شده

 3.3 272 هزارنسخه شماره گان كتابهاي منتشر شده

 73.1 131 عنوان تعداد عناوين نشريات

 1.1 212 هزارنسخه شماره گان نشريات

 باشد. ( آثار تاريخي شامل مكان، بنا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه مي4)

 فرهنگ و ارشاد اسالمي  -اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اردبيل  -مأخذ

  (7931ها و نماگرهاي فرهنگي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت  درصد 

 قبل به سال 

 1.7 3197 ساعت هاي راديويي ميزان توليد برنامه

 3 3713 ساعت هاي راديويي مدت پخش برنامه

 2.2 1391 ساعت هاي تلويزيوني ميزان توليد برنامه

 3 3713 ساعت هاي تلويزيوني مدت پخش برنامه

 2.1 1172 ساعت هاي راديويي)برون مرزي( ميزان توليد برنامه

 3 3311 ساعت هاي راديويي)برون مرزي( مدت پخش برنامه

 صدا و سيماي مركز اردبيل -مأخذ
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 (7931ها و نماگرهاي فرهنگي: ) شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به  سال 

 قبل 

 11.2 313 نفر تعداد زايران حج تمتع

 3.3 3 نفر تعداد زايران عمره مفرده

 -19.3 3221 نفر تعداد زايران عتبات عاليات عراق

 3.3 3 نفر سوريه

 77.3 11132 نفر ساماندهي زائرين اربعين

  مديريت حج و زيارت استان اردبيل -مأخذ

 تعاريف:

  هاي راديويي و تلويزيوني: توليد برنامه

گتيري از منابتع       فرايندي است كه با تلفيق تخصصي عناصر محتوايي )پيام( و ساختاري با بهره  
 شود. راديو/ تلويزيوني مي  الزم، منجر به ساخت يك برنامه

 هاي راديويي و تلويزيوني:  پخش برنامه

يك برنامه راديو/ تلويزيوني است كته مخاطتب، قتادر بته             عبارت از شكل نهايي و ارسال شده
 دريافت آن باشد.
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  مديريت حج و زيارت استان اردبيل -مأخذ

(7931ها و نماگرهاي تربيت بدني: ) شاخص   

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 1.3 11219 نفر يافته سازمان تعداد ورزشكاران 

 2.3 21231 نفر يافته تعداد مردان ورزشكار سازمان

 11.2 13313 نفر يافته تعداد زنان ورزشكار سازمان

 1.1 192 نفر تعداد ورزشكاران قهرماني

 13 2231 نفر تعداد مربيان ورزشي

 11.3 3119 نفر تعداد داوران ورزشي

 3.9 112 باب تعداد اماكن ورزشي مورد بهره برداري

 -33.3 3.27 متر مربع سرانه اماكن ورزشي مورد بهره برداري به هزار نفر جمعيت

 اداره كل تربيت بدني استان اردبيل.      -مأخذ

 تعاريف:

 : يافته ورزشکاران سازمان

شود كه تحت پوشش تشكيالتي با ضتوابط ختاص، بته ورزش مبتادرت                به گروهي اطالق مي

 ورزند. مي

 مربي ورزشي:

هاي   گري از يكي از فدراسيون رسمي و معتبر مربي  شود كه داراي گواهينامه به فردي اطالق مي

 هاي ورزشي باشد. ورزشي كشور در يكي از رشته

 داور ورزشي:

رستمي و معتبتر         هاي تخصصي و اخذ گواهينامته   شود كه پس از طي دوره به فردي اطالق مي

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

يافته( هتستند   هاي قهرماني )رقابتي و سازمان شود كه تحت پوشش ورزش به گروهي اطالق مي

كه با توجه به قوانين و مقررات خاص براي ارتقاي ركوردهاي ورزشي و كسب رتبته يتا متدال          

 كنند. تالش مي

 مکان ورزشي: 

به مكاني اطالق مي شود كه با اخذ مجوز از سازمان تربيت بدني و ادارات كتل تربيتت بدنتي              

استان ها، براساس ضوابط و مقررات مربوط، براي يك يا چند رشته ورزشي مورد استتفاده قترار     

مي گيرد وبراساس مالكيت به تفكيك تربيتت بتدني، خصوصتي، دولتتي، نهادهتاي عمومتي                  

غيردولتي و براساس نوع به تفكيك زمين ورزشي، استخر، پيست، باشتگاه ورزشتي و زورخانته           

 تقسيم مي شود.
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 مهمترين قلل رشته کوه سبالن

 نام قله رديف
 ارتقاع

 )متر(
 نام قله رديف

 ارتقاع

 )متر(

4 
 سلطان ساواالن
 )سبالن سلطان(

 .914 ككلي داغ 14 1.11

1 
 1هرم 

 )سبالن كوچك(
 9164 آيقار )آيريقار( 14 11.1

9 
 4هرم 

 )سبالن كوچك(
 9414 سارو انالر 11 11.4

1 
 9هرم 

 )كسري داغ(
 9413 قوشا داغ 19 1111

 9419 ساپاالخ 11 1111 آقام داغ )كسري داغ( 1

 9499 ايشيخ چيخماز 11 1914 يارپاخ داغ 6

 9441 هفت داغي 16 9314 جنوار داغي 1

 9441 نرميق  بزرگ 11 4..9 قزل بره .

 9441 اوغالن داغي .1 .9.1 قرخ بالغ داغي 3

 9466 قيليشلي داغي 13 9.14 آيي قاري 44

 1.41 گلولي داغي 94 9.14 دل آلي 44

 11.1 قورتالر داغي 94 9.14 بابا مقصود 41

 1191 گوي داغي 91 9.44 قيغ دور ماز 49

 1631 قيصير داغ 99 9131 بز داغ )حاجي زال( 41

 1614 ميخ داغي 91 9636 ترياک داغي 41

 1111 آق داش 91 9611 قزل داغ 46

 1911 گاميش آباد داغي 96 9111 چال داغ 41

 1111 نرميق كوچك 91 9161 هازار ميخ .4

       .914 قاشقا داغ 43


