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 : پيشگفتار

 امروزه ميزان توسعه يـافتگي كشـورهاي مختلـف را بـا حجـم و
 ل آمار و اطالعـات مـرتبط دانسـته و كيفيـت گستردگي نظام هاي توليد و انتفا

 بانكهاي اطالعاتي آنها از جمله مهمترين شاخصهاي توسـعه يـافتگي بـه شـمار
 تحليل وضعيت موجود پيش بينـي وضـعيت آتـي در بخشـهاي از طرفي ميرود

 مختلف اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مستلزم وجود داده ها و اطالعـات آمـاري
 . روز است به دقيق ، بهنگام جامع و

 تهيه و تدوين و اجراي سياستها و برنامه ريزيهاي توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و
 فرهنگي بدون در اختيار داشتن آمار و اطالعات كافي، صحيح، دقيـق و بهنگـام
 نه تنها مشكل بلكه امكان پذير نيست در اين راستا به منظور آگـاهي مسـئوالن

 گـام در زمينـه هـاي گونـاگون و نيـز از اهميت وحساسيت داده هاي آماري بهن
 ايجاد هماهنگي در ارائه آمار مورد نياز، دفتر آمار و اطالعات استانداري اقدام بـه

 گزيـده شاخصـها و نماگرهـاي اقتصـادي، « عنـوان تهيه و انتشار نشريه اي با
 . نموده است » ۱۳۸۹ سال تابستان اجتماعي و فرهنگي استان اردبيل

 نشـريه بتوانـد بـراي اسـتفاده مـديران، پژوهشـگران ، اميد اسـت مطالـب ايـن
 . مفيد واقع گردد ... برنامه ريزان و

 در پايان از مسئوالن و كارشناسان كليه دستگاهاي دولتي، سازمانها و نهادهـاي
 انقالبي كه با ارائه به موقع اطالعات آمـاري مـا را در انتشـار ايـن نشـريه يـاري

 . نمودند سپاسگزاري مي نمايد

 با توفيق اهلي
 ي صابر ني حس يد س

استاندار اردبيل
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 : خالصه يافته هاي اين نشريه
 مـاه تيـر كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري اسـتان در ي شاخص بها -

 نسـبت بـه مـاه و درصـد ۱ / ۳ با ماه قبـل در مقايسه ۲۲۶ / ۳ با عدد ۱۳۸۹ سال
 مـاه بـه مرداد در است اين نسبت ها يافته افزايش درصد ۱۱ / ۸ مشابه سال قبل

 درصـد ۱۳ / ۵ و ۰ / ۸ ، ۲۳۰ / ۵ ماه بـه ترتيـب شهريور در ۱۲ / ۸ ، ۱ ، ۲۲۸ / ۶ ترتيب
 . است بوده

 شاخص بهاي قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روسـتايي اسـتان در -
 درصـد و نسـبت بـه مـاه ۱ رسيد كه نسبت به ماه قبـل ۲۷۱ / ۸ عدد ماه به تير

 , ۲۷۷ / ۳ ماه بـه مرداد درصد رشد داشته كه اين ارقام در ۱۳ / ۷ مشابه سال قبل
 درصـد رسـيده ۱۵ / ۵ و ۱ / ۲ , ۲۸۰ / ۷ ماه به عدد شهريور درصد و در ۱۳ / ۵ و ۲

 . است
 به فصل قبل نسبت سالجاري تابستان تعداد سهام و حق تقدم معامله شده در -

 . داشته است افزايش رصد د ۱۵۲ فصل مشابه سال قبل و نسبت به درصد ۷۰
 ۹۲ معامله شده در مقايسـه بـا فصـل قبـل سهام و حق تقدم همچنين ارزش -

 . داشته است رشد درصد ۱۴۷ و نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد
 تابســتان ميــزان حــق بيمــه دريــافتي شــركت هــاي بيمــه اســتان در فصــل -
 ميليون ريـال رسـيده كـه نسـبت بـه فصـل قبـل ۲۳۵۶۹۹ به رقم ۱۳۸۹ ال س

 داشته است اين نسبت ها در خصـوص خسـارت پرداختـي رشد د درص ۱۱۷ / ۳۹
 اين ارقام است رشد داشته درصد ۱۱۲ / ۵۶ ميليون ريال با ۹۳۵۹۶ مبلغ ا ب نيز

 . درصد رشد داشته است ۲۷ / ۴۶ و ۱۲۷ / ۳۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل
 در مقايسه با فصل قبل ۱۳۸۹ سال تابستان ازدواج ثبت شده در فصل تعداد -

 درصـد ۰ / ۳۵ نيـز و در مقايسه با فصل مشابه سـال قبـل كاهش درصد ۱۹ / ۳۹
 و درصـد ۳ / ۵۵ يافته است اين نسبت ها براي تعـداد طـالق ثبـت شـده كاهش

 رشد درصد ۹ / ۱۷ به ترتيب و براي والدت ثبت شده داشته رشد درصد ۱۱ / ۹۹
. گزارش شده است رشد درصد ۲ / ۷۹ و
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 ميليـون ۷۵۶ , ۱۳۸۹ سـال تابسـتان نيـروي بـرق در فصـل توليـد ناخـالص -
 نسبت به فصل مشابه و درصد ۹۶ / ۸۸ نسبت به فصل قبل كيلوات ساعت بود كه

 . يافته است رشد درصد ۱۸ / ۰۴ سال قبل
 در مقايسه بـا فصـل ۱۳۸۹ سال تابستان ميزان مصرف بنزين موتور در فصل -
 . داشته است كاهش درصد ۱۴ / ۲۹ و فصل مشابه سال قبل درصد رشد ۱۱ / ۸ بل ق
 تن بـوده ۱۱۷۸۰ در استان بالغ بر تابستان ميزان توليد گوشت قرمز در فصل -

 فصـل مشـابه سـال نسبت بـه و افزايش درصد ۴۳ / ۶۶ كه نسبت به فصل قبل
 صـل ن توليـد شـير در ف ا داشته است همچنين ميـز كاهش درصد ۱۷ نيز قبل

 بـه ميـزان قبـل كه نسبت به فصل است تن بوده ۱۰۷۷۰۸ موردبررسي بالغ بر
 درصـد ۵۲ / ۶۵ و در مقايسه با فصل مشـابه سـال قبـل كاهش درصد ۱۹ / ۹۴

 . داشته است افزايش
 در تابسـتان فصل تعداد تلفات انساني سر صحنه در تصادفات برون شهري در -

 درصـد ۱۷۰ / ۵۹ سبت به فصـل قبـل نفر گزارش گرديده كه ن ۴۶ استان اردبيل
 . داشته است رشد درصد ۳۹ / ۳۹ و نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد

 تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش كميته امداد امام خميني در پايـان -
 ۱ / ۱ خانوار بوده كـه نسـبت بـه فصـل قبـل ۱۸۸۶۷ , ۱۳۸۹ سال تابستان فصل
 درصـد افـزايش ۱ / ۱ نيـز بـل و نسبت به فصل مشـابه سـال ق يافته رشد د درص

. است داشته
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 ها شاخص قيمت
) ۱۰۰ = ۱۳۸۳ ( 

 عنوان شاخص يا
 مناگر

 عدد
 شاخص

 درصدت
 غيري
 نسبت
 به
 ماه
 قبل

 درصد
 تغيري
 به نسبت
 ماه
 مشابه

 قبل سال

 ري درصد تغي
 دوازده ماه
 منتهي به

 ماه
 موردنظر در

 ۱۳۸۹ سال
 نسبت به

 دوازده ماه
 منتهي به
 ماه مشابه

 ۱۳۸۸ سال
 تير

 كاالها هباي كل شاخص

 و

 خانوار مصريف خدمات

 ۱۰ / ۴ ۱۱ / ۸ ۱ / ۳ ۲۲۶ / ۳ شهري هاي
 مرداد

 كاالها هباي شاخص كل

 و

 خانوار مصريف خدمات

 ۱۰ / ۴ ۱۲ / ۸ ۱ ۲۲۸ / ۶ هاي شهري

 هريور ش
 هباي كاالها كل شاخص

 و

 خانوار مصريف خدمات

 ۱۰ / ۸ ۱۳ / ۵ ۰ / ۸ ۲۳۰ / ۵ هاي شهري
     :                              .



 ۱۳۸۹ تابستان - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اردبيل شاخص گزيده

 :                                    : تعريف
 معيار سنجش تغيريات قيمت تعداد معني و ثابيت از

 ه سال كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت ب
 پايه، شاخص هباي كاالها و خدمات مصريف ناميده

 . شود مي

 شاخص بهاي كاالها وخدمات مصرفي
 خانوارها شهري

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

1  2  3 
شهريور                     مرداد                   تير
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 ) ۱۳۸۱ = ۱۰۰ ( قيمت ها شاخص

 عنوان شاخص يا
 مناگر

 عدد
 شاخص

 درصدت
 غيري
 نسبت
 به

 قب اه م
 ل

 درصد
 تغيري
 نسبت
 به
 ماه

 مشابه
 قب سال
 ل

 درصد تغيري
 دوازده ماه
 منتهي به
 دوره

 موردنظر در
 ۱۳۸۹ سال

 نسبت به
 دوازده ماه
 منتهي به

 مشابه دوره
 ۱۳۸۸ سال

 تير
 شاخص هبـای کاالهـا

ــرفی ــدمات مصـ  وخـ

 يي خانوار روستا
۸ / ۲۷۱ ۱ ۷ / ۱۳ ۶ / ۱۱ 

 مرداد
 شاخص هبـای کاالهـا

ــرف ــدمات مصـ  ی وخـ

 يي خانوار روستا
۳ / ۲۷۷ ۲ ۵ / ۱۳ ۹ / ۱۱ 

 شهريور
 شاخص هبای کاالها
 وخدمات مصرفی
 ۱۲ / ۶ ۱۵ / ۵ ۱ / ۲ ۲۸۰ / ۷ يي خانوار روستا

     :                 . 

 : تعريف
 معيـار :                                   

 سنجش تغيريات قيمت تعداد معني و ثابيت از كاالها
ر نسبت به سال پايه، و خدمات مورد مصرف خانوا
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 . شود شاخص هباي كاالها و خدمات مصريف ناميده مي

 شاخص بهاي كاالها وخدمات مصرفي
 روستائي خانوارها ي

266 

268 

270 

272 

274 

276 

278 

280 

1  2  3 
شهريور                     مرداد                   تير
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 ها و مناگرهاي مايل و پويل شاخص

 عنوان شاخص يا مناگر
 تعد / مقدار واحد ) مانده در پايان دوره (

 اد

 درصد
 تغيري
 نسبت

 ۳ به
 ه ما

 قبل

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 ماه

 مشابه
 سال قبل

 تير
 سپرده هاي بخش غيردولتي نزد

 ميليون ريال ) ۱ ( بانك ها
۱۱۸۴۰۶ 
۵۲ ۸۵ / ۸ ۱۳ / ۲۶ 

 ۲۵۷۹۸۴ ميليون ريال ديداري
۱ 

۶۹ / 
۲۷ 

۱۳ / ۱۶ 
 ۹۲۶۰۸۱ ميليون ريال غير ديداري

۱ 
۵۶ / ۴ ۲۳ / ۲۹ 

 ۲۰۶۶۵۴ ميليون ريال قرض الحسنه پس انداز
۸ 

۶۱ / 
۰  

۱۴ / 
 ۷۱۹۴۲۶ ميليون ريال سرمايه گذاري مدت دار ۲۹

۳ 
۱۴ / 
۶ 

۲۶ / 
۲۹ 

 ۴۴۲۸۱۸ ميليون ريال كوتاه مدت
۵ 

۲۲ / 
۶ 

۱۶ / 
۲۰ 

 ۲۷۶۶۰۷ ميليون ريال بلند مدت
۸ 

۰۱ / 
۶ ۱ / ۴۷ 

 ۲۲۳۲۷۲ ميليون ريال جمع تسهيالت اعطائي
۶۱ 

۷۳ / 
۱۰ 

۱۶ / 
۲۰ 

 مرداد
 سپرده هاي بخش غيردولتي نزد

 ) ۱ ( بانك ها
 ۱۲۶۰۱۷ ميليون ريال

۳۱ 
۶۲ / 
۱۱ 

۱۳ / 
۲۹ 

 ۲۸۳۳۱۱ ميليون ريال ديداري
۴ 

۷۳ / 
۰  

۰۱ / 
۲۷ 

 ۹۷۶۸۶۱ ميليون ريال غير ديداري
۷ 

۸ / 
۱۵ 

۷۶ / 
۲۹ 

 ۲۱۱۱۶۱ ميليون ريال قرض الحسنه پس انداز
۶ 

۷۳ / 
۲۴ 

۷۴ / 
۲۷ 

 ۷۶۵۷۰۰ ميليون ريال سرمايه گذاري مدت دار
۱ 

۵۶ / 
۱۳ 

۳۳ / 
۳۰ 

 ۴۶۳۳۶۵ ميليون ريال كوتاه مدت
۳ 

۱۳ / 
۱۴ 

۳۴ / 
۱۸ 

 ۳۰۲۳۳۴ ميليون ريال بلند مدت
۸ 

۷۱ / 
۱۲ 

۲۹ / 
۵۴ 

 ۲۳۱۳۰۷ ميليون ريال جمع تسهيالت اعطائي
۹۲ 

۹۳ / 
۱۱ 

۴۶ / 
۲۹ 

 شهريور
/ ۵۵ / ۱۳۰۷۹۲ ۹۲ ميليون ريال سپرده هاي بخش غيردولتي نزد
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 ۲۵ ۱۷ ۳۰ ) ۱ ( بانك ها
 ۲۹۲۵۸۶ ميليون ريال ديداري

۶ 
۷۵ / 
۲۲ 

۷۹ / 
۳۴ 

 ۱۰۱۵۳۳ ميليون ريال غير ديداري
۵۹ 

۶ / 
۱۶ 

۳۷ / 
۲۹ 

 ۲۲۰۹۹۹ ميليون ريال قرض الحسنه پس انداز
۶ 

۶۱ / 
۲۱ 

۹۴ / 
۳۰ 

 ۷۹۴۳۳۶ ميليون ريال سرمايه گذاري مدت دار
۳ 

۲۸ / 
۱۵ 

۹۴ / 
۲۸ 

 ۴۷۷۷۳۷ ميليون ريال كوتاه مدت
۴ 

۲۸ / 
۱۵ 

۴۹ / 
۲۰ 

 ۳۱۶۵۹۸ ميليون ريال بلند مدت
۹ 

۲۸ / 
۱۵ ۲ / ۴۴ 

 ۲۳۶۹۶۹ ميليون ريال جمع تسهيالت اعطائي
۸۵ 

۶۷ / 
۹ 

۲۵ / 
۳۱ 

 نيز مي شود " توسعه " موسسه اعتباري شامل )   (
     :                      
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 : تعريف
 شـود هايي اطالق مـي به سپرده :                 

 ي آن متعهد اسـت بـه كه بانك در برابر دارنده
 حمض رؤيت چـك از طـرف او، وجـه سـپرده را بـه

 بـه . ميزاني كه در چك قيد شده اسـت بپـردازد
 ي جـاري نيـز احلسنه هاي قرض ها، سپرده اين سپرده

 . شود گفته مي

 سپرده های بخش غير دولتی

11200000 
11400000 
11600000 
11800000 
12000000 
12200000 
12400000 
12600000 
12800000 
13000000 
13200000 

 ميليون ريال

1  2  3 

شهريور                 مرداد                   تير
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 : ها ومناگرهاي مايل وپويل شاخص

 تعداد / مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

 درصد
 تغيير

 نسبت به
 فصل
 قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 ۱۱۵ ۷۰ ۲۹۷۷۱۹ سهم هزار له شده م ا و حق تقدم مع تعداد سهام
 ۱۴۷ ۹۲ ۶۹۴۴۲۶ ريال ميليون معامله شده و حق تقدم ارزش سهام

 ۰ ۰ ۰ عدد تعداد اوراق مشاركت معامله شده
 ۰ ۰ ۰ ميليون ريال ارزش  اوراق مشاركت معامله شده
 ۲۵ ۳۷ ۷۶۶۲ نفر تعداد خريداران سهام و حق تقدم

       استان بورس اوراق بهادار تاالر - مأخذ



 ۱۳۸۹ تابستان - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اردبيل شاخص گزيده

 ها و مناگرهاي مايل و پويل شاخص

 / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 تعداد

 درصد
 تغيري
 نسبت

 به
 فصل
 قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 درامدهاي مالياتي
 ميليون

 ۸ / ۷۴ ۶ / ۷۵ ۱۹۴۱۰۱ ريال
 ۵ / ۵۸ ۹ / ۳ ۱۶۶۵۴۵ ميليون ريال ماليات هاي مستقيم

 هــاي مســتقيم در ت ســهم ماليــا
 - ۱ / ۲ ۱ / ۸ ۸۵ / ۸ درصد درآمدهاي مالياتي

 برثروت در ماليات هاي مستقيم سهم ماليات
 ۲ / ۴۸ ۱ / ۴۸ ۷ / ۴۸ درصد

 بردرآمد در ماليات هاي مستقيم سهم ماليات
 - ۵ / ۱۱ - ۱۲ / ۱۱ ۴۱ / ۸۹ درصد

 بر شركت ها در ماليات هاي سهم ماليات
 ۲ / ۶۴ ۱۰ / ۶۴ ۵۰ / ۶۴ درصد مستقيم

 ۱۲ / ۸۳ - ۶ / ۵ ۲۷۵۵۳ ميليون ريال ي غير مستقيم ماليات ها
 هـاي غيـر مسـتقيم در سهم ماليـات

 ۱ / ۲ ۱ / ۲ ۱۴ / ۲ درصد درآمدهاي مالياتي
 سهم ماليات بـر كاالهـا و خـدمات در ماليـات

 ۰ ۰ ۱۰۰ درصد هاي غير مستقيم
 سهم ماليات بـر واردات در ماليـات هـاي غيـر

 ۰ ۰ ۰ درصد مستقيم
     :                                            

 : تعاريف
 شود و قابليـت مالياتي است كه بر درامد و دارايي اشخاص وضع مي : ماليات مستقيم

 . انتقال به واحدهاي ديگر را ندارد
 مالياتي است كه بر توليـد، واردات، مصـرف و فـروش كاالهـا و : ماليات غير مستقيم

. باشد نهايي مي كننده مصرف شود و اثر واقعي پرداخت متوجه خدمات وضع مي
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 سهم ماليات هاي مستقيم

 ماليات هاي مستقيم ميليون
 ريال
 ماليات هاي غير مستقيم
ميليون ريال
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 مالی و پولی ها و مناگرهاي شاخص

 ت / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 عداد

 تغيري ميزان
 نسبت به

 قبل فصل

 تغيير ميزان
 فصل نسبت به

 قبل مشابه سال

 ۱۲۷ / ۳۱ ۱۱۷ / ۳۹ ۲۳۵۶۹۹ ميليون ريال هاي بيمه استان دريافتي شركت حق بيمه
 ۲۷ / ۴۶ ۱۱۲ / ۵۶ ۹۳۵۹۶ ميليون ريال هاي بيمه استان خسارت پرداختي شركت

 - ۵۹ / ۴۶ - ۲ / ۷۹ ۳۸ / ۳۲ درصد نسبت خسارت بيمه شخص ثالث
 ۴۱ / ۷۷ - ۲۲ / ۰۲ ۱۲ / ۷۷ درصد نسبت خسارت بيمه بدنه اتومبيل

 - ۱۹ / ۱۲ - ۱۹ / ۶۴ ۶۱ / ۳۳ درصد نسبت خسارت بيمه درمان
 ۱۱۶ / ۸۸ ۱۱۴ / ۵۵ ۱۲۵ / ۸۹ درصد سوزي نسبت خسارت بيمه آتش

 ۳۰ / ۷۸ ۲ / ۳۶ ۵۴ / ۲۱ درصد نسبت خسارت بيمه مسئوليت
 - ۶۳ / ۵۹ - ۶ / ۷۸ ۲۵ / ۵۲ درصد نسبت خسارت بيمه زندگي

 ۱۹۰ / ۰۴ ۸۰ / ۹۲ ۱۹۹ / ۹۱ درصد نسبت خسارت بيمه مهندسي
 ۱۰ / ۵۷ ۴ / ۲۵ ۱۰ / ۵۷ درصد نسبت خسارت بيمه باربري

 ۱۵ / ۱۹ ۱۶ / ۶۹ ۲۷ / ۰۲ درصد نسبت خسارت بيمه حوادث سرنشين
 - ۵۹ / ۱۹ - ۱۸ / ۸۳ ۱۲ / ۹۷ درصد نسبت خسارت بيمه حوادث

.      هاي بيمه استان ار شركت : مأخذ
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 حق بيمه دريافتي وخسارت پرداختي

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

 ميليون ريال

1  2 
خسارت پرداختی              حق بيمه دريافتی
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 : تعاريف
 عبارت است از حق بيمه هايي كه شركت هاي بيمه درازاي : حق بيمه دريافتي

 . دريافت مي كنند صدور بيمه نامه در دوره مورد بررسي
 مبالغ خسارتي كه طي دوره مورد بررسي توسط شركت هاي : خسارت پرداختي

 . بيمه پرداخت شده است

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

) خسارت پرداختي / حق بيمه دريافتي ( × ۱۰۰ : نسبت خسارت بيمه
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 يت ها و مناگرهاي مجعي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا مناگر
 مقدار

/ 
 تعداد

 ت درصد
 غيري

 نسبت
 به
 فصل
 قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 تعداد ازدواج ثبت شده
 رويدا

 د
۴۵۸۱ ۳۹ / ۱۹ - 

۳۵ / ۰ - 

 تعداد طالق ثبت شده
 رويدا

 ۱۱ / ۹۹ ۳ / ۵۵ ۴۶۷ د

 تعداد والدت ثبت شده
 رويدا

 ۲ / ۷۹ ۹ / ۱۷ ۶۴۷۴ د

 رويدا ت شده تعداد فوت ثب
 - ۱ / ۴۶ - ۷ / ۰۳ ۱۵۴۷ د

     :                                  
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 ساله و بيشتر ۱۰ روي كار در جمعيت ي و نماگرهاي ن خص ا ش

 ت / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 عداد

 ميزان
 تغيري

 نسبت به
 فصل قبل

 تغيير ميزان
 فصل نسبت به

 قبل مشابه سال

 ... ... ... درصد ) نرخ فعاليت ( شاركت اقتصادي نرخ م
 ... ... ... درصد نرخ مشاركت اقتصادي مردان

 ... ... ... درصد نرخ مشاركت اقتصادي زنان
 ... ... ... درصد نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

 ... ... ... درصد نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستايي
 ... ... ... درصد نرخ بيكاري

 ... ... ... درصد نرخ بيكاري مردان
 ... ... ... درصد نرخ بيكاري زنان

 ... ... ... درصد نرخ بيكاري مناطق شهري
 ... ... ... درصد نرخ بيكاري مناطق روستايي

 ... ... ... درصد ) ساله ۱۵ - ۲۴ ( نرخ بيكاري جوانان
 ... ... ... درصد سهم اشتغال ناقص

 ... ... ... درصد شاورزي سهم شاغالن در بخش ك
 ... ... ... درصد سهم شاغالن در بخش صنعت

 ... ... ... درصد سهم شاغالن در بخش خدمات
 ... ... ... درصد از كل شاغالن خصوصي سهم شاغالن بخش
 ... ... ... درصد از كل شاغالن عمومي سهم شاغالن بخش

     :                   .
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 ای خمتلف اقتصادی سهم شاغالن خبشه

 سهم شاغالن در بخشهای مختلف اقتصادی

 سهم شاغالن در بخش كشاورزي
 درصد
 سهم شاغالن در بخش صنعت درصد

سهم شاغالن در بخش خدمات درصد
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 : هاي حماسبه تعاريف و فرمول
 سـاله و ۱۰ متـام افـراد :                   

 ي ، كـه در هفتـه ) حداقل سن تعـيني شـده ( تر بيش
 ) ي مرجـع دوره ( ي آمـارگريي تقوميي قبل از هفتـه

 طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات مشاركت
ــته ــاغل ( داش ــاركت ) ش ــت مش ــا از قابلي  و ي

 ، از نظـر اقتصـادي ) بيكار ( اند وردار بوده برخ
 . شوند مجعيت فعال حمسوب مي

 عبارت است از مجعيت فعال :                   
 ۱۰ تر به مجعيـت ساله و بيش ۱۰ ) شاغل و بيكار (

 . ۱۰۰ تر ضرب در ساله و بيش

 تر كه در طـول ساله و بيش ۱۰ متام افراد :     
 قل يـك سـاعت ي مرجع، طبق تعريف كار، حدا هفته

 كار كرده و يا بنا به داليلـي موقتـًا كـار را
 طـور شوند كه به ترك كرده باشند، شاغل حمسوب مي

 بگــريان و شــامل دو گــروه مــزد و حقــوق عمــده
 . شوند خوداشتغاالن مي
 افراد داراي اشتغال ناقص شـامل :            

 متام شاغالن مزدبگري يا خود اشتغايل اسـت كـه در
 ، حاضر در سركار يا غايب موقـت از ي مرجع هفته

 ركـود كـاري، ( كار بوده، و به داليل اقتصـادي
 تر، قرار داشنت در پيدا نكردن كار با ساعت بيش

 فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 سـاعت كـار كـرده، ۴۴ كمرت از ...) غري كاري و

 ي براي اجنام كار اضايف در هفته خواهان و آماده
 . مرجع هستند

 تـر كـه در ه و بـيش سـال ۱۰ متام افراد :      
 بـراي كـار و در ي مرجع فاقد كار، آماده دوره

 جستجوي كار باشند، يا فاقد كار و آماده براي
 كار بوده ويل به دليل آغاز به كار در آينده و
 يا انتظار بازگشت به شغل قبلي در جستجوي كار

 . شوند نباشند، بيكار حمسوب مي
 به كـل عبارت است از مجعيت بيكار :           
 . ۱۰۰ ضرب در ) شاغل و بيكار ( مجعيت فعال

 تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شاغالن : سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي
۱۰۰ ضرب در
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 ها و مناگرهاي انرژي ـ برق اخص ش

 ت / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 قبل فصل

 تغيير درصد
 فصل نسبت به

 قبل ه سال مشاب

 ۱۸۱ / ۰۴ ۹۶ / ۸۸ ۷۵۶ ميليون كيلو وات توليد ناخالص نيروي برق
 هاي بخاري به سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 - - درصد توليد ناخالص نيروي برق
- 

 هـاي چرخـه سهم توليد ناخالص برق نيروگـاه
 درصد برق تركيبي به كل توليد ناخالص

- - - 

 هاي گازي بـه ه سهم توليد ناخالص برق نيروگا
 ۴ / ۰۹ ۱ / ۱۲ ۹۶ / ۶۹ درصد كل توليد ناخالص برق

 هـاي آبـي بـه سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 - ۴ / ۲۲ - ۱ / ۲۵ ۳ / ۱۸ درصد كل توليد ناخالص برق

 هاي ديزلي به سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 ۰ / ۱۱ ۰ / ۱۸ ۰ / ۱۳ درصد كل توليد ناخالص برق

 ۰ ۰ ۷۶۴ / ۴۲ مدار كيلومتر طول خطوط انتقال نيروي برق
 ۶ / ۱۲ ۶ / ۱۲ ۵۲۰ مگا ولت آمپر هاي انتقال نيروي برق ظرفيت پست

 هاي انتقال و توزيع نيـروي ميزان تلفات شبكه

 - - - درصد برق
 ۰ ۰ ۶۲۸ / ۳۹ كيلومتر مدار طول خطوط فوق توزيع نيروي برق

 ۵ / ۹۷ ۳ / ۵۶ ۱۲۷۰۸ كيلومتر طول شبكه توزيع نيروي برق
۰ / ۵۵ ۰ / ۶ ۷۲۳ / ۶۴ مگا ولت آمپر برق توزيع نيروي ظرفيت شبكه موجودي
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 ) دنباله ( ها و مناگرهاي انرژي ـ برق شاخص

 / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 تعداد

 تغيري درصد
 نسبت به

 قبل فصل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 ۱۴ / ۲۶ ۶ / ۸۴ ۶۲۵ مگا ولت آمپر هاي فوق توزيع نيروي برق ظرفيت پست
 - ۰ / ۹۲ ۱ / ۴ ۳۱ / ۶ درصد ها متوسط راندمان حرارتي نيروگاه

 ۱ / ۴۸ ۳ / ۶۶ ۳۰۸ / ۰۷ ميليون كيلو وات ساعت ) ۱ ( كل مصرف نيروي برق
 - ۰ / ۹۱ - ۲ / ۴۶ ۴۶ / ۸۱ درصد سهم بخش خانگي از مصرف نيروي برق
 - ۰ / ۲۶ ۱ / ۱ ۱۶ / ۰۹ درصد سهم بخش صنعت از مصرف نيروي برق

 ۲ / ۲۳ - ۰ / ۴۵ ۹ / ۶۶ درصد رق سهم بخش تجاري از مصرف نيروي ب
 ۷ / ۱۹ ۱ / ۱ ۳۷۵ / ۵ هزار مشترك ) ۲ ( تعداد مشتركان برق

 ۶ / ۷۷ ۱ / ۳۲ ۳۱۵ / ۵ هزار مشترك تعداد مشتركان برق خانگي
 ۱۳ / ۴۸ ۳ / ۰۶ ۱۰ / ۱ هزار مشترك برق عمومي مشتركان تعداد

 ۸ / ۲۵ ۰ / ۸۸ ۴۴ / ۶ هزار مشترك تعداد مشتركان برق تجاري
 - ۲۰ / ۸۳ ۰ ۱ / ۹ ر مشترك هزا تعداد مشتركان برق صنعتي

 ۷۵ ۵ ۲ / ۱ هزار مشترك تعداد مشتركان برق كشاورزي
 - ۶ / ۹۲ - ۲ / ۷۷ ۴۵۷ كيلو وات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترك خانگي

 ۰ / ۶ ۰ / ۱ ۹۴ / ۶ درصد درصد روستاهاي داراي برق

 درصدمربوط به سـهم ۹ / ۲۲ درصد مربوط به بخش عمومي ۱۵ / ۲۳ از كل مصرف نيروي برق ) ۱ (
 هـزار ۱ / ۵ از تعداد كل مشتركين ) ۲ ( . معابر ميباشد درصد مربوط به روشنايي ۲ / ۹۹ كشاورزي و

 . مشترك مربوط به بخش روشنايي معابر ميباشد
 اردبيل اي استان شركت برق منطقه : مأخذ

مشتركان بر حسب نوع مشترك سهم
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 خانگی
 عمومی
 تجاری
 صنعتی
کشاورزی
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 : تعاريف
 توليد شده توسـط يـك مولـد عبارت از مقدار نيروي برق : توليد ناخالص نيروي برق

 هـاي خروجـي برق يا يك نيروگاه در طي دوره زماني معين اسـت كـه بـر روي سـري
 . شود گيري و بر حسب كيلو وات ساعت بيان مي مولدهاي اصلي يا كمكي، اندازه

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

 نيروگـاهي اسـت كـه در آن عـالوه بـر نيـروي الكتريكـي : نيروگاه چرخه تركيبـي
 هـاي گـازي، بـراي هاي گازي، از حرارت موجود در گازهاي خروجي از تـوربين توربين

 شود و بخار توليـدي در يـك دسـتگاه توليد بخار از يك ديگ بخار بازياب استفاده مي
 . شود توربوژنراتور بخار، به نيروي الكتريكي تبديل مي

 و ۲۳۰ خطي است كه نيروي برق توليد شده را بـا ولتاژهـاي : ل نيروي برق خط انتقا
 . دهد كيلو ولت از خود عبور مي ۴۰۰

 خطي است كه نيروي برق توليـد شـده را بـا ولتاژهـاي : خط فوق توزيع نيروي برق
 . دهد كيلو ولت از خود عبور مي ۱۳۲ و ۶۶ / ۶۳

 هـوايي و زمينـي فشـار اي متشـكل از خطـوط مجموعـه : شبكه توزيع نيروي برق
 باشد كه براي توزيع نيروي برق هاي زميني و هوايي مي متوسط و فشار ضعيف و پست

. شود معين در نظر گرفته مي در يك محدوده
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عبارت از مقدار نيروي برق فروخته شده بـه مشـتركان : فروش يا مصرف نيروي برق
 . مختلف براي مصارف گوناگون است

 مصرفي اسـت كـه در آن از نيـروي بـرق بـراي بـه كـار : برق مصرف خانگي نيروي
 انداختن وسايل و تجهيـزات متعـارف بـرق و همچنـين روشـنايي در واحـد مسـكوني

 . شود استفاده مي

 هـاي نامـه عبارت از شخص حقوقي يا حقيقي است كه بر اسـاس آيـين : مشترك برق
 هـاي وق و هزينه مورد عمل شركت برق پس از تحويل مدارك مورد نظر و پرداخت حق

 متعلقه، مشخصات او در دفتر پذيرش اشتراك، ثبـت شـده و شـماره اشـتراك بـه وي
. اختصاص يافته باشد
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 ها و مناگرهاي انرژي ـ نفت شاخص

 عنوان شاخص يا
 تعداد / مقدار واحد مناگر

 درصد
 تغيري
 نسبت

 به فصل
 قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 صرف ميزان م

 بنزين موتور
 ۱۱ / ۸ ۸۲۹۶۸ هزارمرتمکعب

۲۹ / ۱۴ - 

 ميـزان مصــرف

 گاز مايع
 ۷ ۶۳۸۹ هزارمرتمکعب

۱ / ۱۱ 

 ميـزان مصــرف

 نفت سفيد
 ۶ / ۶ ۳۰۳۸۰ هزارمرتمکعب

۱ / ۱۰ - 

 ميـزان مصــرف

 نفت كوره
 ۵۸ / ۵ ۱۱۳۳۰ هزارمرتمکعب

۳۹ / ۸ - 

 ميزان مصرف

 نفت گاز
 ۱۱ / ۳ ۹۸۵۷۲ هزارمرتمکعب

۴۰ - 

     :                                           .
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 ها و مناگرهاي انرژي ـ گاز شاخص

 ت / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 قبل فصل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 مقدار مصرف داخلي

 گاز طبيعي

 ميليون

 ۳۶ / ۷۸ ۴ ۳۵۷ مرتمکعب

 - ۱۰ / ۷ - ۲ ۲۵۰۸        جديد            
 - ۱۰ - ۳ ۲۴۹۰ انشعاب جتاري و خانگي
 - ۵۵ ۵۰ ۱۸ انشعاب صنعيت
     :                           . 

 : تعاريف
 خملـوطي از گازهـاي هيـدروكربوري :           

 باشـد متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتان مـي
 كه به عنوان يك سوخت با آلـودگي كـم شـناخته

 . شده است

 جتـاري، / شامل مصـارف خـانگي :                
 صنعيت، نريوگاه و مصارف عملياتي شركت ملي گـاز

 . باشد ايران مي

 شـود كـه گـاز به خطوطي اطالق مـي :           
 كننـدگان را از طريـق خطـوط انتقـال يـا مصرف

 ي حتويـل گـاز ي توزيع تا نقطه تغذيه و يا شبكه
. منايد تأمني مي
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 د گاز سهم تعدادانشعابات جدي

 خانگي  و  تجاري انشعاب
 صنعتي انشعاب

جاده ای ها و مناگرهاي محل و نقل شاخص
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 تع / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 داد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 قبل فصل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 نفر كيلومتر مسافر جا به جا شـده
 در حمل و نقل جاده اي

 هزارنفر
 - ۸۱ / ۷ - ۴۷ / ۸۸ ۴۴۲۶۶ كيلومتر

 تن كيلومتر بار حمل شده در هزار
 در حمل و نقل جاده اي

تن هزار
 ۰ / ۶ ۹۰ / ۱ ۴۸۵۱۹۶ كيلومتر

 تن كيلومتر بار ترانزيت شده
 در حمل و نقل جاده اي

 تن
 ۰۰۰ ۰۰۰ ) ۱ ( ۰۰۰ كيلومتر

 تعداد انواع وسايل نقليه موتوري
 شماره گذاري شده

 - - - دستگاه

 . ابل استخراج نميباشد اطالعات فوق فعال ق ) ۱ (
 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان : مأخذ

 .        استان نيروي انتظامي

 : تعاريف
 جايي يك جابه :                              

 . مسافر در يك كيلومرت است

 جايي يك تـن بـار جابه :                     
. در يك كيلومرت است
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 ي محل و نقل هوايي ها و مناگرها شاخص

 / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 تعداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 قبل فصل

 تغيير درصد
 فصل نسبت به

 قبل مشابه سال

 نفر كيلومتر مسافر جا به جا شده
 ۴۲ / ۱۷ ۸۵ / ۸۰ ۶۵ نفركيلومتر هزار در پروازهاي داخلي

 شده نفر كيلومتر مسافر جا به جا
  ۹ / ۲۳ ۳ / ۳۹۵۱ ۱۶ نفركيلومتر للي الم در پروازهاي بين

 تن كيلومتر بار حمل شده در
 ۸۱ / ۵۵ ۷ / ۵۳۶ ۸ تن كيلومتر پروازهاي داخلي

 تن كيلومتر بار حمل شده در
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ تن كيلومتر المللي پروازهاي بين

 سهم بخش غيردولتي در
 پروازهاي داخلي

 درصد
۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

 سهم بخش غيردولتي در
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ درصد لمللي ا پروازهاي بين

     :                                 . 

 : تعاريف
                                : 

 تعـداد / داخلـي تعداد مسـافران پروازهـاي ( × ۱۰۰
 ) غريدوليت پروازهاي داخلي خبش مسافران

 جايي يك جابه :                              
 . مسافر در يك كيلومرت است

 جايي يك تـن بـار جابه :                     
. در يك كيلومرت است
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 ها و مناگرهاي ارتباطات شاخص

 تعداد / مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

 درصد
 تغيير

 نسبت به
 قبل فصل

تغيير درصد
نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 - ۳ / ۸۳ - ۰ / ۱۳ ۳۰ نفر ۱۰۰ ازاي هر به ضريب نفوذ تلفن ثابت
 ۲۵ / ۹۵ ۴ / ۲۴ ۳۷ / ۹ نفر ۱۰۰ ازاي هر به ضريب نفوذ تلفن همراه

 ۰ / ۰۲ ۰ / ۰۲ ۵۶۰۲۲۸ دستگاه تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه دولتي
 تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به

 - ۳ / ۵ ۰ / ۰۶ ۳۷۴۳۷۸ شماره دولتي ) دايري ( كار
 تعداد تلفن هاي همراه واگذار

 ۲۴ / ۷۸ ۴ / ۷۵ ۴۷۲۹۵۲ شماره شده دولتي
 د تلفن هاي همگاني مشغول تعدا

 ۰ ۰ ۵۱۳۳ دستگاه ) دايري ( به كار
 ۰ / ۴۳ ۰ / ۴۳ ۱۶۳۶ روستا مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

 روستايي بهره برداري ICT ۱ دفاتر

 ۰ ۰ ۳۲۰ دفتر شده

 ۴۶ / ۷ ۸ / ۳ ۱۷۰۹ پورت پورت دسترسي داير شده
  (         ICT                                 

 .       نترنت ِي ا                        
     :                          .
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 : تعاريف
 تعداد خطوط مشغول بـه كـار تلفـن / جمعيت استان ( × ۱۰۰ : ضريب نفوذ تلفن ثابت

 ) ثابت
 تعداد خطوط مشغول به كـار تلفـن / جمعيت استان ( × ۱۰۰ : ضريب نفوذ تلفن همراه

 ) همراه
 ي روستاهايي هستند كه از طريق دفترها : مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

 . مخابراتي، امكان دسترسي به شبكه مخابراتي كل كشور را دارند
 دفتري كه در آن كليه خدمات مربوط بـه : روستايي بهره برداري شده ICT دفتر

 ارتباطات مخابراتي و تلفني ، پست ، پست بانك و اينترنت بـراي مـراجعين ارائـه مـي
 . شود

 سيستم انتقال داده هايي است كه از طريق آن اطالعات : ترسي داير شده پورت دس
 . دريافت و ارسال مي شود

 هاي يك تلفن ديجيتال معمولي اي است كه تمام امكانات و قابليت وسيله : تلفن همراه
. دهد را بدون وابستگي به مكاني ثابت، به شكل متحرك و يا سيار ارائه مي
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 ارتباطات ها و مناگرهاي شاخص

 تع / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 داد

 درصد
 تغيري
 نسبت

 به
 فصل
 قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 تعداد كل مرسوالت پسيت

ــادي ــده از مب  وارد ش

 خارج از كشور

 مرسو

 ۱۰۱ ۵ ۱۸۱۲ له
 تعداد كل مرسوالت پسيت

 صادر شده به خارج  از

 كشور

 مرسو

 ۲۵۸ ۴ ۵۳۰ له
 تعداد كل مرسوالت پسيت

 صادر شـده از مبـادي

 داخل كشور

 مرسو

 - ۴۵ - ۸ ۱۵۴۲ له
     :                             .
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 صنعت و معدن ها و نماگرهاي شاخص

 تعداد / مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
 تغيير درصد

 نسبت به فصل
 قبل

 درصد تغيير
 نسبت به فصل

 مشابه سال قبل

 - ۱۴ / ۷۹ ۱۲۰ ۲۴۶۲۸ تن محصوالت فوالد توليد

 ۴ ۲۲ / ۶۳ ۳۵۰۰۰۰ تن توليد سيمان

 ۴۴۸ ۷۰ / ۷۵ ۱۲۶۱۹ / ۵ تن تراورتن

 ۱۷۶ - ۲۱ / ۱۸ ۲۴۹۰ تن مرمريت

 ۴۵ / ۶ ۲۳ ۳۷۶۹۲۱ تن آهك

 - ۱۰۰ ۰ ۰ تن پوزوالن

 - ۹۵ - ۳۶ / ۷ ۳۸۰۰ تن سيليس

. اردبيل صنايع و معادن استان سازمان : ماخذ
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 بازرگاني ماگرهاي ها و ن شاخص

 تعداد / مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
 تغيير درصد

 نسبت به فصل
 قبل

 درصد تغيير نسبت
 به فصل مشابه سال

 قبل

 ارزش كل صادرات غير نفتي

 در استان

 ميليون

 ۲۰ / ۱ ۱۱ / ۲ ۱۴۱۴۵۹ ريال

 مقدار كل صادرات غير نفتي  در

 استان
 ۳۴ / ۹ ۱۷ ۲۳ هزار تن

 ات غير نفتي در ارزش كل وارد

 استان

 ميليون

 ريال
۱۰۲۹۸۶ ۱ / ۵۰ - ۹ / ۳۸ - 

 مقدار كل واردات غير نفتي در

 استان
 - ۴۲ / ۹ - ۴۲ / ۳ ۸۰۵ هزار تن

                               : ماخذ
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 : تعاريف
 واردات شامل كاالهايي است كه به طور مستقيم براي مصرف قطعي و : واردات

 ه منظور صدور يا مصرف قطعي از طريق گمركات استان يا با تغيير شكل ب
 . ترخيص مي شود

 تمامي كاالهايي است كه در داخل كشور صادرات شامل صدور قطعي : صادرات
 توليد شده و يا به صورت مواد اوليه و يا كاالهاي نيمه ساخته شده يا قطعات

 قطعي از جداگانه به كشور وارد شده و پس از تغيير شكل يا مونتاز به طور
. طريق گمركات استان صادر شده باشند
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 ها و نماگرهاي كشاورزي شاخص

 تعداد / مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
 تغيير درصد

 نسبت به فصل
 قبل

 درصد تغيير
 نسبت به فصل

 مشابه سال قبل

 - ۱۷ ۴۳ / ۶۶ ۱۱۷۸۰ تن مقدار توليد گوشت قرمز

 ۲۲ / ۱۲ - ۱۹ / ۹۴ ۱۰۷۷۰۸ تن مقدار توليد شير

 ۵۲ / ۶۵ ۲ / ۴۷ ۶۷۵۰ تن مقدار توليد گوشت مرغ

 ۱۶ / ۳۴ ۱۰ / ۷۴ ۱۶۸۰ تن مقدار توليد تخم مرغ

استان اردبيل . جهاد كشاورزي سازمان - مأخذ
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 ها و مناگرهاي امور قضايي شاخص

 تعداد / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 قبل فصل

 درصد
 ر تغيي

 نسبت به
 فصل

 مشابه سال
 قبل

 تعداد معامالت اموال منقول ثبت

 شده
 ۳ / ۵ ۷۰۰۰ فقره

۳ / ۹ - 

 تعداد معامالت اموال غير منقول

 ثبت شده
 ۱۰ ۴۷۰۲ فقره

۴ / ۴۲ 

 ۵ / ۹ ۱۵ / ۵۶ ۶۲۷۶ فقره تعداد اسناد مالكيت صادر شده

 هاي تجاري و تعاوني تعداد شركت

 ثبت شده
 - ۸ - ۴ / ۹ ۲۸۹ فقره

 هاي تجاري و تعاوني كت تعداد شر

 منحل شده
 - ۷۵ - ۵۰ ۲ فقره

     :                                          . 

 : تعاريف
 معامالت مربوط به امـوايل :                   
 ها از حملي به حمل ديگر ممكن كه نقل و انتقال آن

 . باشد را معامالت منقول گويند

 مالت مربـوط بـه معـا :                       
 ها از حملي بـه حملـي اموايل كه نقل و انتقال آن

 ديگر غريممكن باشد مانند خانه، زمـني و بـاغ را
. معامالت غريمنقول گويند
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 ها و مناگرهاي امور قضايي شاخص

 تعداد / مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
 تغيير درصد

 نسبت به فصل
 قبل

 تغيير درصد
نسبت به

 مشابه فصل
 قبل ال س

 ۱۸ / ۵ ۴ / ۹ ۲۲۱۵ نفر تعداد كل زندانيان استان
 - ۰ / ۳۵ - ۰ / ۷۷ ۹۸ / ۰۵ درصد درصد زندانيان مرد
 ۰ / ۳۵ ۰ / ۷۷ ۱ / ۹۵ درصد درصد زندانيان زن

 كل سال به ۱۹ درصد زندانيان كمتر از

 - ۰ / ۳۷ ۰ ۱ / ۱۳ درصد زندانيان
 - ۲ / ۶ ۰ / ۹۲ ۱۶ / ۱۲ درصد سال ۱۹ - ۲۵ درصد زندانيان گروه سني

 - ۱ / ۱۴ ۰ / ۸۴ ۱۲ / ۹۲ درصد سواد ندانيان بي درصد ز
 از باالتر تحصيالت داراي درصد زندانيان

 ۱۲ / ۰۹ ۱۲ / ۰۹ ۱۷ / ۰۶ درصد ديپلم
     :                                             

             .
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 در صد زندانيان بر حسب جنس

 درصد زندانيان مرد
 درصد
 درصد زندانيان زن
درصد



 ۱۳۸۹ تابستان - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اردبيل شاخص گزيده

 قضايي ها و نماگرهاي امور شاخص

 ت / مقدار واحد يا مناگر عنوان شاخص
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 فصل قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 در ) ۱ ( تعــداد تلفــات انســاني

 ۱۷۰ / ۵۹ ۴۶ نفر شهري تصادفات برون

۳۹ / ۳۹ 

 در تصـادفات ) ۱ ( جمروحان تعداد

 ۴۸ / ۸۶ ۲۶۲ نفر برون شهري

۸ / ۲۷ 

)   (                                   . 
     :                           .
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 استان ها و مناگرهاي هبزيسيت شاخص

 واح عنوان شاخص يا مناگر
 د

 ت / مقدار
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 فصل قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 سازمان پوشش بگير تحت تعداد خانوارهاي مستمري
 ۳ / ۰۷ ۰ ۳۳۸۶ خانوار فصل در پايان استان تي بهزيس

 بگير خانوارهاي تحت پوشش سازمان تعداد افراد مستمري
 ۵ / ۴۷ - ۱ / ۵۳ ۸۰۵۷ نفر استان بهزيستي

 ۸۰ / ۹۵ - ۱۵ / ۵ ۱۵۲۰ نفر استان گيرنده از سازمان بهزيستي تعداد معتادان خدمت

 ۳۳ / ۹۴ - ۴ / ۷۳ ۱۰۹۲۷ نفر استان تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي
 شده در مراكز تحت پوشش تعداد سالمندان نگهداري

 ۲ - ۱ / ۳ ۱۵۳ نفر استان سازمان بهزيستي
 شده در مراكز تحت سرپرست نگهداري تعداد كودكان بي

 - ۵ / ۵ ۰ ۸۵ نفر استان پوشش سازمان بهزيستي
     :                           . 

 : تعاريف
 سرپرست و نيازمنـدي اسـت كـه در خانواده بي : بگير تحت پوشش خانوار مستمري

 . نمايد هاي مستمر استفاده مي زمان آمارگيري از كمك

 شود كه به يكي از مواد افيوني اعتيادزا وابستگي شـيميايي و به فردي گفته مي : معتاد
 طوري كه در صورت قطع اين عمل، با مشكالت جسمي، روانـي و رفتاري پيدا كرده، به

. شود هم رو به رو مي رفتاري و يا با
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 ، اجتمـاعي، ) جسمي ( هاي فيزيكي شود كه بخشي از توانايي به فردي گفته مي : معلول
 اي، ذهني و رواني خود را از دست داده، يا اصالً به دست نياورده كـه بايـد سـعي حرفه

 . هاي او تا حد امكان افزايش يابد شود توانايي

 علـت پيامـدها و سـال سـن دارد و بـه ۶۰ شود كه بيش از به فردي گفته مي : سالمند
 عوارض ناشي از كهولت سن و تغييرات فيزيولوژيكي كه در بدن وي در اثر افزايش سن

 . آيد نياز به مراقبت و توانبخشي دارد وجود مي به

 طـور دائـم و يـا موقـت، از كودكي است كه بنـا بـه داليلـي بـه : سرپرست كودك بي
. ده است سرپرستي مؤثر و با صالحيت محروم ش
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 ها و مناگرهاي هبزيسيت شاخص

 ت / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 فصل قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 ي كميته پوشش بگيران تحت تعداد مستمري
 - ۳ / ۸ - ۲ / ۶ ۸۴۲۹۶ نفر امداد امام خميني استان اردبيل

 - ۵ / ۳ - ۲ / ۹ ۵۵۸۰۱ نفر مددجويي پوشش طرح بگيران تحت تعداد مستمري
 - ۰ / ۷ - ۲ / ۱ ۲۸۴۹۵ نفر رجايي شهيد پوشش طرح بگيران تحت مستمري تعداد

 ي تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش كميته
 ۱ / ۱ ۱ / ۱ ۱۸۸۶۷ خانوار امداد امام خميني استان اردبيل

 ي امداد شدگان تحت پوشش كميته تعداد بيمه
 - ۲ / ۱ - ۱ / ۴ ۳۱۱۹۵ نفر ام خميني استان اردبيل ام

     :                                     

 : تعاريف
 طرحي اسـت كـه بـه موجـب آن :               

 ي ساملندان روستايي و عشاير نيازمنـد و عائلـه
 ي ها حتت پوشـش خـدمات محـاييت كميتـه حتت تكفل آن

 . گريند امداد قرار مي

 طرحي است كه به موجب آن افـراد :            
 بنـا بــه عللــي از قبيـل فقــدان سرپرســت، از
 كارافتادگي سرپرست، معلوليت سرپرست و بيماري
 سرپرست يا استيصـال و درمانـدگي برحسـب نـوع

 ي امداد قـرار نيازمندي، حتت پوشش مستمر كميته
. گريند مي
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 ها و مناگرهاي تأمني اجتماعي شاخص

 واح گر عنوان شاخص يا منا
 د

 ت / مقدار
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 فصل قبل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 شدگان اصلي و تبعي تحت تعداد بيمه
 ۹ / ۲۶ - ۱ / ۴۴ ۳۴۲ هزار نفر پوشش اداره كل تأمين اجتماعي

 بگيران اصلي و تبعي تحت تعداد مستمري
 - ۲ / ۱ ۲ / ۲ ۴۶ هزار نفر پوشش اداره كل تأمين اجتماعي

 ناشي از كار ديده شدگان آسيب تعداد بيمه
 - ۱۹ / ۳ ۰ / ۵ ۳۸۸ نفر منجر به فوت

 ديده آسيب            تعداد
 ۲ / ۵ ۰ / ۸۳ ۱۲۱ نفر ناشي از كار منجر به نقص عضو

 هاي تحت پوشش اداره كل تعداد كارگاه
 ۵۵ / ۶ - ۳ / ۴۶ ۴۵۹۶۷ كارگاه اجتماعي تأمين
     :                                       

 : عاريف ت
 اي است كه رأساً مشمول تعهدات مندرج در قانون سازمان شده بيمه : شده اصلي بيمه

 . تأمين اجتماعي است
 اصلي از مزاياي موضوع قـانون شده اي است كه به تبع بيمه شده بيمه : تبعي شده بيمه

 . كند تأمين اجتماعي استفاده مي
 كند خاطر احراز شرايط خاص، مستمري دريافت مي فردي است كه به : بگير مستمري

 : و شامل حاالت زير است

 بازنشسته 
 از كار افتاده 
فوت شده شده تحت تكفل بيمه بازمانده 
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 آسيب ديده ناشي از كار منجر به  نقص سهم بيمه شدگان
 عضو و يا فوت

 تعداد بيمه شدگان آسيب ديده
 ناشي از كار منجر به
 فوت نفر
 تعداد بيمه شدگان آسيب ديده
 ناشي از كار منجر به
نقص عضو نفر
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 ها و مناگرهاي تأمني اجتماعي شاخص

 واح عنوان شاخص يا مناگر
 د

 ت / مقدار
 عداد

 درصد
 تغيري
 نسبت

 به فصل
 قبل

 تغيير درصد
نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

ــوق ــداد مشــتركان حق ــر صــندوق تع  بگي

 ۱۱ / ۸ ۰ / ۸۴ ۱۳۲۲۹ نفر بازنشستگي

 سهم بازنشستگان از كل مشتركان

 ۱ / ۰۳ ۰ / ۰۳ ۸۴ / ۲۳ درصد بگير صندوق بازنشستگي حقوق

 سهم از كار افتادگان از كل مشتركان

 - ۰ / ۰۶ - ۰ / ۰۱ ۰ / ۸۰ درصد بگير صندوق بازنشستگي وق حق

 سهم شاغالن متوفي از كل مشتركان

 - ۰ / ۶ ۰ / ۰۴ ۶ / ۸ درصد بگير صندوق بازنشستگي حقوق

سهم بازنشستگان و از كار افتادگان

 بگير شده از كل مشتركان حقوق فوت

 صندوق بازنشستگي

 درصد
۱۷ / ۸ ۰۲ / ۰ ۳۶ / ۰ - 

 ۸ / ۶۶ ۱۰ / ۲۸ ۵۷ / ۵۹ سال متوسط سن بازنشستگي

     :                               
 : تعاريف

 شود كه در دوران به فردي اطالق مي : بگير صندوق بازنشستگي مشترك حقوق
 پرداز صندوق بازنشستگي بوده است و بر طبق قوانين و بيمه ) اشتغال دوره ( خدمت

 ده از حقوق بازنشستگي و مقررات اين صندوق رأساً و يا بازماندگان وي مشمول استفا
. باشند وظيفه مي
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 پرداز صندوق بازنشستگي كه با داشتن شرايط معين سني و مستخدم بيمه : بازنشسته
 دارا شدن سنوات معيني از خدمت، طبق قوانين و مقررات اين صندوق، از حقوق

 . نمايد بازنشستگي استفاده مي

 نبوده و با داشتن شـرايط قـانوني مستخدمي است كه قادر به كار كردن : از كار افتاده
 . نمايد مندرج در قوانين و مقررات اين صندوق از حقوق وظيفه استفاده مي

 مستخدمي است كه در دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانوني وي بـا : شاغل متوفي
 داشتن شرايط قانوني حق دريافت وظيفه فوت را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند

 . داشت

 مستخدمي است كه پس از دوران اشتغال و پـس : متوفي و از كار افتاده شسته بازن
 از برقراري حقوق بازنشستگي فوت شده اسـت و وراث قـانوني وي بـا داشـتن شـرايط

. قانوني حق دريافت حقوق وي را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت
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 ها و نماگرهاي فرهنگی شاخص

 ت / مقدار واحد عنوان شاخص يا مناگر
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 قبل فصل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

 ۱۳۳ ۴۵ / ۸۳ ۳۵ عنوان عناوين كتابهاي منتشر شده

 شمارگان كتابهاي منتشر شده
 هزار

 نسخه
۶۳ ۹ / ۵۲ ۱۱۲ 

 ۲ / ۸۶ ۰ ۳۶ عنوان تعداد عناوين نشريات

 شمارگان نشريات
 هزار

 نسخه
۲۸۸ ۰ ۲ / ۱۵ 

      :                                             

 : تعاريف

 نشريه غير ادواري است كه با تعداد اوراق معتنابه نوشته يا چاپ و به طور مستقل : كتاب
 . صحافي مي شود

 هر نوع ماده مكتوب بجز كتاب است كه به صورت چاپي يا غير چاپي در سطحي : نشريه
 . كال مختلف منتشر مي شود محدود يا گسترده در اش

 نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت تاريخ و شماره به صورت اوراقي : مطبوعات
 هنري و . ورزشي . علمي . اجتماعي . چاپي يا الكترونيكي در زمينه هاي گوناگون سياسي

نظر از . مطبوعات از نظر ترتيب انتشار به روزانه و غير روزانه . ساير موارد منتشر مي شوند
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 از نظر زمينه انتشار به دو گروه تخصصي و علمي و نشريات . محتوا به عمومي و تخصصي
 منطقه اي و محلي و از نظر . سراسري . غير تخصصي و از نظر گستره توزيع به بين المللي

 . زنان . متخصصان ( گروه هاي سني خاص و اقشار اجتماعي خاص . مخاطبان به عموم
 . تقسيم مي شوند ) صاحبان حرف و مشاغل خاص . دانش آموزان . دانشجويان
 تعداد نسخه هاي چاپ يا تكثير شده از يك اثر كه در يك نوبت چاپ و : شمارگان

 . اعم از آن كه تمامي آنها توزيع شده يا نشده اند . انتشار براي توزيع آماده شده اند

 ها و مناگرهاي تربيت بدني شاخص

 ت / مقدار واحد اگر عنوان شاخص يا من
 عداد

 درصد
 تغيري

 نسبت به
 قبل فصل

 تغيير درصد
 نسبت به

 مشابه فصل
 قبل سال

      

                     
    ۴۱۳۵۴ ۴ / ۶۷ 

۷۵ / ۱ -
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 تعداد مردان

 ورزشكار

 يافته سازمان

 ۶۲ / ۹ ۳۰۸۳۴ نفر

۸۸ / ۰ - 

 تعداد زنـان

 ورزشكار

 يافته سازمـان

 ۸۲ / ۳ ۱۰۵۲۰ نفر

۲ / ۳ - 

     :                                

 : تعريف
 بـه گروهـي اطـالق :                         

 شود كه حتت پوشش تشكيالتي با ضوابط خاص، بـه مي
 . ورزند ورزش مبادرت مي

 ورزشكاران سازمان يافته تعداد
بر حسب جنس
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 تعداد مردان ورزشكار
 سازمان يافته  نفر
 تعداد زنـان ورزشكار
سازمـان يافته نفر


