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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

تحليل وضعيت استانفصل اول:  

يل اقتصادي بخش سوم: تحل  

قسمت دوم: تحليل زمينه فعاليت هاي 

 اقتصادي برحسب بخش هاي اصلي

خدمات:3پيوست   

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

ان اردبیلسازمان مدرییت و ربانهم رزیی است  
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 بسمه تعالي

 
اين  گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث  زيث   

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

  (: تحليل اقتصادي 3-1سوم )بخش 

   قسمت دوم : تحليل زمينثه هثاي فعاتيثت اقتصثادي ب حسث

 بخش هاي اصلي

 ( خدمات3پيوست :) 

ها در فه ست  كامل مجموعه گزارش هاي آمثايش اسثتان و جايهثاي ايثن بخثش از ب رسثي

 فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شدي است.
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 بيعي و محيط زيست بخش اول: تحليل وضعيت منابع ط -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع آب سطحي و زي زميني5پيوست  

 بخش دوم : تحليل اجتماعي و ف هنهي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان 

 سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان قسمت 

 ف هنهي و س مايه اجتماعي استان: تحليل وضعيت و پنجم  قسمت چهارم 

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاتيت اقتصادي ب حس  بخش هاي اصلي 
 : صنعت و معدن1پيوست    

 : ساختار كشاورزي 2پيوست    

    

  : خدمات3پيوست 
 هاي زي بنايي  قسمت سوم : تحليل ويژگي    

 قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاتيت اقتصادي  
 : اقتصاد شه ي 1پيوست    

 سثال  5قسمت پنجم: تحثثثليل اقتصاد كالن استان و جايثثثهاي آن درسطح ملي در      

 گذشته 

  : تحليل ساختار فضايي موجودفصل دوم 

 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتهاي هافصل سوم 

  امنيتي در آمايش استان –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطاتعات  

 گذاري و ساختار مدي يت آمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطاتعات آمايش استان

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

ي و وضعيت منابع طبيع

 محيط زيست

ضعيت اجتماعي و و

 ف هنهي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

تانامنيتي در آمايش اس  

يي تحليل ساختار فضا

 موجود استان

لي توصيف و تحليل پيوندهاي اص

هابين سكونتهاي  

  يجمع بندي و نتيجه گي

ا و تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ه

 (SWOT)تهديدات  

اي ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه ه

 آمايش ملي

آمايش استانسند   

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

ضايي تشخيص و  تفكيك نواحي همهن توسعه ف ندي نه يپيش بيني و آي   
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 فهرست مطالب

 

 صفحه                  عنوان 

 1         ساختار خدمات استان:1

 1         : مقدمه 1-1 

 2      : تحليل تخصصهاي خدماتي استان2-1 

 2   : تحليل تخصصهاي خدماتي استان از منظر اشتغال1-2-1  

 7 : تحليل تخصصهاي خدماتي شهرستانهاي استان از منظر اشتغال2-2-1  

 11   : تحليل تخصصهاي خدماتي استان از منظر توليد 3-2-1  

 11    : تعيين قلمرو و حوزه نفوذ ارائه خدمات استان3-1 

 22    : تحليل شاخصهاي اصلي در بخش خدمات استان4-1 

 22       : فعاليت بازرگاني1-4-1  

 : تعداد كارگاه و اشتغال در فعاليتهاي بازرگاني1-1-4-1   

 21     و تعمير استان                                            

 : تعداد كارگاه و اشتغال در فعاليتهاي بازرگاني2-1-4-1   

 23    و تعمير شهرستانهاي استان                                            

 24     تسهيالت اقامتي گردشگري : 2-4-1  

 22      : فعاليت انبارداري 3-4-1  

 27      : سردخانه ها 1-3-4-1   

 21     : سيلو و انبار گندم2-3-4-1   

 22     : فعاليت بانكداري و بيمه گري 4-4-1  

 22     : فعاليت بانكي 1-4-4-1   

 32      : فعاليت بيمه گري2-4-4-1  

 37     : فعاليتهاي آموزشي 3-4-4-1   

 47     : آموزش عالي 4-4-4-1   

 17   : فعاليت هاي بهداشتي و درماني 1-4-4-1   

 24    فرهنگي  –: فعاليتهاي تفريحي 2-4-4-1   

 22       : بهره وري عوامل توليد 1-1 
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 ت جداولفهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 ختار بخشي اشتغال در استان اردبيل و كل كشور در (: روند تحول سا1-1جدول )

 3       1311تا 1371سالهاي                  

 (: ساختار تخصصهاي خدماتي استان اردبيل و كل كشور در سالهاي 1-2جدول)

 4        1311و  1371               

 غال در(: برآورد ضريب مكاني ساختار تخصصهاي خدماتي از منظر اشت1-3جدول)

 1     1311و  1371استان اردبيل در سالهاي                 

 (: سهم نسبي اشتغال در رشته فعاليتهاي خدماتي از كل اشتغال شهرستانهاي1-4جدول)

 2      1311استان اردبيل در سال                 

 12  1311(: تخصصهاي خدماتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال 1-1جدول)

 (: برآورد اندازه ضريب مكاني تخصصهاي خدماتي در شهرستانهاي استان1-2جدول)

 11       1311اردبيل در سال                 

 (: سهم نسبي انتقال در رشته فعاليتهاي خدماتي از كل اشتغال شهرستانهاي1-7جدول)

 12      1371استان اردبيل در سال                 

 13  1371هاي خدماتي شهرستانهاي استان اردبيل درسال (: تخصص1-1جدول)

 (: برآورد اندازه ضريب مكاني تخصصهاي خدماتي در شهرستانهاي 1-2جدول)

 14      1371استان اردبيل در سال                 

 (: برآورد ضريب مكاني تخصصهاي خدماتي از منظر توليد در استان 1-12جدول)

 12       1313ل درسال اردبي                 

 (: توزيع تعداد كارگاههاي عمده فروشي ، خرده فروشي و تعميروسايل 1-11جدول)

 نقليه و كاالهاي شخصي و خانگي برحسب تعداد شاغالن در استان                  

 22      1311و  1373اردبيل در سالهاي                   

 ي عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل (: توزيع تعداد كارگاهها1-12جدول)

 نقليه و كاالهاي شخصي و خانگي برحسب تعداد شاغالن و نوع فعاليت                   

 23     1311آنها در استان اردبيل در سال                    
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 صفحه                  عنوان 

 ير و تعداد شاغالن آنها برحسب(: توزيع تعداد كارگاههاي بازرگاني و تعم1-13جدول)

                24   1311نوع فعاليت درشهرستانهاي استان اردبيل در سال                   

 (: تعداد اطاق و تعداد تخت تاسيسات اقامتي استان اردبيل درسالهاي1-14جدول)

 22         منتخب                  

 ت مسافرخانه هاي استان اردبيل درسالهاي(: تعداد اطاق و تعداد تخ1-11جدول)

 22         منتخب                 

 (: ظرفيت سردخانه هاي استان اردبيل و سهم نسبي آن در كشور در 1-12جدول)

 21        1311سال                  

 33 1314(: تعداد و مبلغ سپرده هاي بانكي در شهرستانهاي اردبيل در سال 1-17جدول )

 (: تعداد و مبلغ سپرده هاي بانكي برحسب نوع سپرده در نظام بانكي 1-11دول)ج

 33      1314استان اردبيل در سال                  

 (: توزيع تسهيالت اعطايي نظام بانكي به بخش غيردولتي برحسب بخشهاي1-12جدول)

 34    1313عمده اقتصادي در استان اردبيل در سال                   

 (: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموزان دوره ابتدايي در شهرستانهاي1-22جدول)

 43     1314-11استان اردبيل در سال تحصيلي                  

 (: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموزان دوره راهنمايي در شهرستانهاي1-21جدول)

 44     1314-11استان اردبيل در سال تحصيلي                  

 (: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموزان دوره متوسطه عمومي در1-22جدول)

 41   1314-11شهرستانهاي استان اردبيل در سال تحصيلي                   

 (: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي در1-23جدول)

 42   1314-11بيل در سال تحصيلي شهرستانهاي استان ارد                 

 (: توزيع تعداد دانشجويان مركز آموزش عالي استان اردبيل برحسب 1-24جدول)

 12    1314-11دوره هاي تحصيلي در سال تحصيلي                   

 (: توزيع تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي استان برحسب رشته هاي1-21جدول)

 12     1314-11يلي در سال تحصيلي تحص                  

 (: توزيع تعداد كاركنان آموزشي مراكز آموزش عالي استان اردبيل برحسب1-22جدول)

 11     1314-11مرتبه علمي در سال تحصيلي                   
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 صفحه                  عنوان 

 

 اردبيل در كشور (: سهم نسبي تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي استان1-27جدول)

 11   1314-11برحسب دوره هاي تحصيلي در سال تحصيلي                  

 (: سهم نسبي تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي استان اردبيل در كشور1-21جدول)

 11   1314-11برحسب رشته هاي تحصيلي در سال تحصيلي                  

 ن آموزشي مراكز آموزش عالي استان اردبيل(: سهم نسبي تعداد كاركنا1-22جدول)

    11  1314-11در كل كشور برحسب مرتبه علمي در سال تحصيلي                   

 (: روند تحول تعداد دانشجويان و كاركنان آموزشي مراكز آموزش عالي1-32جدول)

 12      استان اردبيل در نيمسال اخير                  

 21  درماني درشهرستانهاي اردبيل -ي انساني و تسهيالت بهداشتي(: نيرو1-31جدول)

 (: تعداد جمعيت به ازاي هريك از تسهيالت و نيروي انساني بهداشتي1-32جدول)

 22     درماني درشهرستانهاي استان اردبيل                 

 21  يل(: تعداد و ظرفيت سالنهاي سينما و نمايش شهرستانهاي استان اردب1-33جدول)

 (: برآورد بهره وري عوامل توليد رشته فعاليتهاي خدماتي در استان1-34جدول)

 22      1313اردبيل و كشور در سال                  
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 نمودارت فهرس

 

 صفحه                  عنوان 
 

 2  1311تا  1371(: تحول تخصصهاي خدماتي در استان اردبيل دردهه 1-1نمودار)

 17 1313(: تخصصهاي خدماتي استان اردبيل وكل كشور از نظر توليد درسال 1-2ر)نمودا

 (: سهم نسبي تعداد و مبلغ انواع سپرده ها در نظام بانكي استان اردبيل در1-3نمودار)

 31         1314سال                 

 ستان اردبيل(: سهم نسبي تعداد و مبلغ انواع تسهيالت اعطايي نظام بانكي ا1-4نمودار)

 32        1314در سال                 

 (: ساختار نسبي تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي استان اردبيل برحسب1-1نمودار)

 13     1314-11رشته هاي تحصيلي از سال                 

 ساختار تعداد دانشجويان مراكز آموزش استان اردبيل برحسب دوره هاي(:1-2نمودار)

 14      1314-11تحصيلي در سال تحصيلي                

 (: سهم نسبي كاركنان آموزش مراكز آموزش عالي استان اردبيل برحسب1-7نمودار)

 11     1314-11مرتبه علمي در سال تحصيلي                 

 (: جايگاه نسبي نظام آموزش عالي استان اردبيل دركشور در سال تحصيلي1-1نمودار)

                 11-1314        12 

 (: متوسط تعداد جمعيت به ازاي هر تخت بيمارستاني در شهرستانهاي 1-2نمودار)

 23      1314استان اردبيل در سال                 

 (: مقايسه بهره وري نيروي كار فعاليتهاي خدماتي در استان اردبيل و 1-12نمودار)

 72       1312ر در سال كل كشو                  

 (: بهره وري كلي فعاليتهاي خدماتي در استان اردبيل و كل كشور درسال1-11نمودار)

                  1313         71 
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 ساختار خدمات استان: 1
 

 

 

 

 

 : مقدمه 1-1

 

گستترده و متنتوعي از فعاليتهتاي اقتصتادي را در بتر متي گيترد  در  ،بخش خدمات طيف 

) طبقه بندي بتين المللتي استتاندارد كليته رشتته فعاليتهتاي  ISICن طبقه بندي ب كلي تريچارچو

 اقتصادي( بخش خدمات شامل رشته فعاليتهاي اقتصادي زير است:

  عمده فروشي و خرده فروشي و تعميركاالها و وسايل نقليه -

  هتل و رستوران -

  حمل و نقل وانبارداري و ارتباطات -

  واسطه گريهاي مالي -

  ستغالت ، اجاره وفعاليتهاي كسب وكارم -

  اداره امور عمومي، دفاعي و تامين اجتماعي اجباري -

  آموزش -

  بهداشت و مددكاري اجتماعي -

  اجتماعي و شخصي ،ساير خدمات عمومي -

اين بخش از نظر اشتغال و نيز ايجاد ارزش افزوده داراي نقشي بسيار مهم و اساستي در نظتام        

ر اقتصاد شهرهاي استان بوده و عالوه بر آن، اهميتتي بستيار زيتاد در پشتتيباني از اقتصادي بويژه د

فعاليتهاي توليدي  جامعه دارد  در هرحال، ويژگي اصلي توليد اقتصادي در بخش خدمات، همزماني 

 مصرف و توليد آن است كه اين بخش را از سايربخشهاي نظام اقتصادي متمايز مي كند 
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 ي خدماتي استانتحليل تخصصها:2-1

 

منظور از تحليل تخصصهاي ختدماتي استتان شتناخت جايگتاه نستبي هريتك از فعاليتهتاي  

خدماتي از منظر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده نظام اقتصادي در استان استت كته بررستي موقعيتت 

تدقيق  نسبي استان در كشور و نيز موقعيت نسبي شهرستانها در استان از منظر اين دو ويژگي، آن را

در دسترس، تخصصهاي خدماتي استان  اطالعات با توجه به امكانات آماري ومي كند  بر اين اساس،

 در زير تحليل شده است:

 

 تحليل تخصصهاي خدماتي استان از منظر اشتغال :1-2-1

 

با توجه بته ايتن كته آخترين اطالعتات تفصتيلي وجتامع مربتوت بته ستاختار اشتتغال در  

مي باشد، در تحليل تخصصهاي ختدماتي استتان از منظتر  1311مربوت به سال شهرستانهاي استان 

 1371اشتغال ، بسته به مورد از اين آمارها در مقايسه تطبيقتي بتا آمارهتاي متناظرشتان در ستال 

 استفاده مي شود:

درصتد از  2/42، بخش خدمات با اختصتا  1311بر پايه اطالعات در دسترس، در سال  

خود، بيشترين فرصتهاي شغلي در استان را ايجاد مي كند  در اين سال، سهم نسبي اشتغال استان به 

درصتد استت  بتا مقايسته  2/22درصد و بخش صنايع و معادن  1/31اشتغال در بخش كشاورزي 

مي توان گفت كه دردهه اخير، بتر اهميتت  1311و  1371ساختار بخشي اشتغال استان در سالهاي 

، از 1371است  در ستال  شده اشتغال استان به ميزان ملموسي افزودهنسبي بخش خدمات در نظام 

 2/31درصد در بخش صنايع و معادن و  2/22درصد در بخش كشاورزي ،  32 ،كل شاغالن استان

 درصد در بخش خدمات مشغول كار بوده اند 

ه در يك مقايسه تطبيقي از ساختار بخشي اشتغال در استان و كشور مي تتوان نشتان داد كت 

اهميت نسبي اشتغالزايي بخش خدمات در استان كمتر از متوسط متناظر آن در كل كشور مي باشد  

درصتد و  2/47در حتدود 1311سهم نسبي اشتغال بخش خدمات از كل اشتغال در كشور در سال 

درصد است  به اين ترتيب مالحظه مي شود كه در طول ايتن متدت  1/44در حدود  1371در سال

اشتغال خدماتي در كشور نيز افزوده شده است كه همسو با تغيير متناظر آن در استان بر سهم نسبي 

 مي باشد، گرچه شدت نسبي افزايش در استان بيشتر از آن در كشور مي باشد 
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 (، روند تحوالت صورت گرفته ارايه شده است 1-1در جدول شماره ) 
 

 1711تا  1731اردبيل و كل كشور در سالهاي  (: روند تحول ساختار بخشي اشتغال در استان 1-1جدول )

 كل كشور استان اردبيل شرح

1731 1711 1731 1711 

 111 111 111 111 كل

 11 27 1/71 73 بخش كشاورزي

 3/71 3/71 2/23 9/23 بخش صنايع و معادن

 9/03 1/00 9/01 2/71 بخش خدمات

 0/2 1/1 1/1 9/1 اضهار نشده

 مركز آمار ايران -1711و 1731وس و مسكن ، سالهاي ماخذ: سرشماري عمومي نف

 

 

تحليل ساختار رشته فعاليتي اشتغال در بخش خدمات استان نشتان متي دهتد كته فعاليتت  

فعاليت حمل ونقتل و انبتارداري و ارتباطتات ، فعاليتت ، بازرگاني)عمده فروشي، خرده فروشي  و   ( 

ترين تخصصهاي خدماتي استتان هستتند  در ستال آموزشي و فعاليت اداره امور عمومي و دفاع مهم

 3/12فعاليتهتاي بازرگتاني ، در درصتد 2/32، از كل شاغالن بخش خدمات استتان حتدود  1311

درصتد در فعاليتهتاي آموزشتي و  2/11درصد در فعاليتهاي حمل و نقل و انبارداري و ارتباطتات ، 

نظامي و انتظامي دولت( مشغول كار  ،داريدرصد در فعاليتهاي اداره عمومي و دفاع )كاركنان ا 2/11

درصتتد، و نيتتز  1/1در حتتالي كتته ستتهم نستتبي اشتتتغال درفعاليتهتتاي بهداشتتت و درمتتان هستتتند،

درصتد،  3درصد، فعاليت هتتل و رستتوران 2/4اجتماعي و شخصي ، سايرفعاليتهاي خدمات عمومي 

تهاي بانكتداري و بيمته گتري درصد و فعالي 1/2فعاليتهاي مستغالت ، اجاره و خدمات كسب و كار 

  درصد است كه درميان تخصصهاي خدماتي استان ، به ترتيب مهمتر از ديگري هستند 1/2

بتتا ستتاختار متنتتاظر آن در  1311مقايستته ستتاختار تخصصتتهاي ختتدماتي استتتان در ستتال  

دفاع  نشان دهنده كاهش اهميت نسبي فعاليتهاي بازرگاني، فعاليتهاي اداره امور عمومي و 1371سال

و فعاليتهاي آموزشي وافزايش سهم نسبي ساير رشته فعاليتهاي خدماتي در ساختار اشتغال اين بخش 

 است 

 1371(، ساختار تخصص هاي خدماتي استان و كل كشور در سالهاي  1-2در جدول شماره) 

 ارايه گرديده است  1311و
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 1711و 1731ور در سالهاي ساختار تخصصهاي خدماتي استان اردبيل و كل كش(: 1-2جدول ) 

 كل كشور استان اردبيل شرح

1731 1711 1731 1711 

 111 111 111 111 كل

 1/21 0/21 9/71 9/71 خرده فروشي و تعميركاالها و وسايل نقليهعمده فروشي،

 2 7/1 7 0/2 هتل و رستوران

 1/19 11 7/19 0/11 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

 1/2 0/2 1/2 1/1 ماليواسطه گريهاي 

 1/0 7/2 1/2 1/1 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كسب و كار

 1/11 9/20 3/11 1/21 اداره امور عمومي و دفاعي

 1/12 13 9/11 2/11 آموزش

 7/1 3/0 1/1 0 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 0/0 1/7 9/0 3/7 اجتماعي و شخصي،ساير فعاليتهاي خدمات عمومي 

 1/1 1/1 * 3/1 ساير

 ، مركز آمار ايران1711و 1731سالهاي ماخذ: سرشماري عمومي نفوس ومسكن ،

 

 

، اهميتت 1311در ستال مقايسه ساختار تخصصهاي خدماتي استان و كشور نشان مي دهتد، 

فعاليت آموزشي، فعاليت بهداشت و درمتان و ستاير نسبي فعاليت بازرگاني، فعاليت هتل و رستوران،

اجتماعي و شخصي در استان بيشتر از اهميتت نستبي متنتاظر آن هتا در  ،مات عموميفعاليتهاي خد

الگوي تخصصهاي خدماتي كشور بوده و در مقابل، سهم نسبي ساير تخصصتهاي ختدماتي در استتان 

 كمتر از آن در كل كشور مي باشد 

در الگتتوي تخصصتتهاي ختتدماتي كشتتور ، 1311تتتا 1371در طتتول دوره زمتتاني همچنتتين، 

اهميت نسبي تخصصهاي اداره امور عمتومي و دفتاعي و  ، از )همانند الگوي متناظر آن در استان(نيز

آموزشي كاسته شده و بر اهميت نسبي ساير تخصصها افزوده شده استت  عليترغم ايتن همستويي و 

، شدت نسبي كاهش اهميت نسبي تخصصهاي اداره امور عمومي و دفاعي و آموزشي) و بته يهمانند

در استان اندكي كمتر از موارد متناظر شان افزايش اهميت نسبي ساير تخصصهاي خدماتي (تبع آن، 

در كشور است  اين امر موجب شده است تا تفاوتهاي ساختار تخصصهاي خدماتي استان و كشور در 

 دو سال مورد نظر با هم فرق كنند 

در نظر بگيريم كته اهميتت  در صورتي كه فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي استان را فعاليتهايي 

هاي متناظرشان در كشور باشد )اندازه ضريب مكتاني  نسبي اشتغال آنها در استان  بيشتر از متوسط

و به همين ترتيب، فعاليتهاي تبعي فعاليتهايي باشند كه اهميت نسبي اشتغال آنها بيشتر از واحد باشد(



امه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازمان برن  

 5 



ضريب مكاني اشتغال آنها كمتر از واحد باشد(  اشتغال آنها در استان كمتر از كل كشور باشد )اندازه

و اين تعريف را به ساختار تخصصهاي خدماتي در استان و كشور تعميم دهيم، اندازه ضريب مكتاني 

كمتتر از  1311كليه تخصصهاي خدماتي استان )بته استتاناي فعاليتت هتتل و رستتوران( در ستال 

فعاليتهاي خدماتي در ساختار رشته فعتاليتي واحداست كه نشان دهنده كمتر بودن اهميت نسبي اين 

اشتغال استان، در قياس با آن در كل كشور است  در مقابل اندازه ضتريب مكتاني فعاليتت هتتل و 

رستوران بيشتر از وا حد بوده و مبين بيشتر بودن اهميت نسبي آنها در ستاختار ختدماتي استتان در 

 قياس با ساختار متناظر آن در كشور مي باشد 

شدت نسبي تغييرات سهم نسبي اشتغال در فعاليتهتاي  ،1311تا  1371مناً در طول دهه ض 

خدماتي داراي افزايش )كاهش ( اهميت نسبي در استان نسبت به آن در كل كشتور بيشتتر)كمتر ( 

بيشتتر از  1311بوده است و در نتيجه، اندازه ضريب مكاني كليه فعاليتهاي خدماتي استان در ستال 

 مي باشد  1371 آن در سال

( ، به ترتيب برآورد ضتريب مكتاني ستاختار 1-1( و نمودار شماره )1-3در جدول شماره ) 

تخصصهاي خدماتي از منظر اشتغال در استتتتتان و تحول تخصصهاي خدماتي در استان اردبيل طي 

 ارايه  گرديده است  1371-11سال هاي 
  

 1711و  1731استان اردبيل در سا لهاي از منظر اشتغال در ي خدماتي (: برآورد ضريب مكاني ساختار تخصصها1-7جدول)

 ضريب مكاني استان كل كشور استان اردبيل شرح

1731 1711 1731 1711 1731 1711 

 111 111 111 111 111 111 كل

 33/1 13/1 11 27 1/71 1/73 بخش كشاورزي

 17/1 11/1 3/71 3/71 2/23 9/23 بخش صنايع و معادن

 11/1 39/1 9/03 1/00 9/01 2/71 ش خدماتبخ

 92/1 91/1 1/17 3/12 3/12 7/11 عمده فروشي، خرده فروشي و تعميركاالها و..

 71/1 71/1 9/1 3/1 2/1 1/1 هتل و رستوران

 17/1 11/1 1/9 3/3 9/3 0/1 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

 31/1 11/1 7/1 1/1 9/1 3/1 واسطه گريهاي مالي

 12/1 11/1 2/2 1 1/1 1/1 مستغالت ، اجاره و كسب و كار

 32/1 31/1 3/1 1/11 0/3 2/3 اداره امور عمومي ودفاع

 91/1 91/1 3/3 1/3 1/3 0/3 آموزشي

 19/1 39/1 1/2 1/2 7/2 0/1 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 90/1 13/1 1/2 1/1 2 7/1 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي واجتماعي و شخصي

 * 29/1 2/1 3/1 * 2/1 سايرخدمات

 - - 0/2 1/1 1/1 1/1 اظهارنشده

 مركز آمار ايران -1711و  1731ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن، سالهاي 
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 نظر اشتغالمتحليل تخصصهاي خدماتي شهرستانهاي استان از : 2-2-1

 

زه ستهم نستبي اشتتغال ، اندا1311بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و  مسكن سال  

درصد در شهرستتان  2/12درصد با دامنه تغييرات بين حداكار  2/42خدماتي در استان در حدود 

درصد در شهرستان نمين است  به عبارت ديگتر، شتدت نستبي اشتتغال در  7/21اردبيل و حداقل 

نشتان داد برابر آن در شهرستان نمين است، مي توان  3/2بخش خدمات شهرستان اردبيل بيش از 

كه سهم نسبي اشتغال خدماتي از كل اشتغال شهرستانهاي استان، تنها در شهرستان اردبيل بيشتر از 

اندازه متوسط آن در كل استان بوده و در ساير شهرستانهاي استان از آن كمتر استت  ايتن ويژگتي 

ن) بجتز نشان مي دهد كه در قياس با استان، فعاليت بختش ختدمات در همته شهرستتانهاي استتا

شهرستان اردبيل( فعاليتي تبعي است) يعني اندازه ضريب مكاني اشتغال در ايتن بختش شهرستتانها 

، اندازه ستهم نستبي 1311كمتر از واحد و تنها در شهرستان اردبيل بزرگتر از واحد است(  در سال 

ان درصد، شهرستت 1/37درصد ، شهرستان خلخال  4/42اشتغال خدماتي در شهرستان مشگين شهر

درصتد،  2/21درصتد، شهرستتان بيلته ستوار  1/22درصتد، شهرستتان گرمتي  1/31پارس آباد 

 درصد است  2/22درصد و شهرستان نير  1/21شهرستان كوثر 

اندازه سهم نسبي اشتغال در هريك از فعاليتهتاي بختش ختدمات از كتل بر همين اساس، 

ده و برپايه آن اندازه ضريب مكاني ايتن محاسبه شاشتغال شهرستانهاي استان، در سال مورد بررسي،

فعاليتها در هر شهرستان برآورد و مبناي تعيتين فعاليتهتاي ختدماتي پايته ) داراي ضتريب مكتاني 

قرار گرفته است  اين بزرگتر از واحد( و فعاليتهاي خدماتي تبعي) داراي ضريب مكاني كمتر از واحد(

ه شده است كه بر پايته آن، مهمتترين تخصصتهاي آورد (،1-2( تا )1-4شماره) اطالعات در جداول

فعاليتهاي خدماتي پايه( شهرستانهاي استتان در زيتر فهرستت شتده استت  گفتنتي استت، خدماتي)

شهرستانهاي بيله سوار، نمين، نير و كوثر فاقد فعاليتهتاي ختدماتي پايته هستتند و همته فعاليتهتاي 

 اي تبعي طبقه بندي مي شوند خدماتي آنها در قياس با متوسط استان جزء فعاليته

  شهرستان اردبيل: كليه فعاليتهاي خدماتي -

  شهرستان پارس آباد: فعاليت مستغالت، اجاره و خدمات كسب و كار -

  شهرستان خلخال: فعاليتهاي بازرگاني، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي -

 ،اداره عمتومي شهرستان مشگين شهر: فعاليتهاي هتل و رستوران، واستطه گريهتاي متالي، -

   آموزش و دفاع
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 1311و   1371مقايسه ساختار تخصصهاي خدماتي شهرستانهاي استان در سالهاي  ،به همين ترتيب

 نشان مي دهد كه در طول اين دوره زماني:

دفاع و آموزش بته فعاليتهتاي پايته شهرستتان اردبيتل  ،تخصصهاي خدمات امور عمومي -

 افزوده شده است 

 ر عمومي و دفاع از فعاليتهاي پايه شهرستان پارس آباد خارج شده است فعاليت اداره امو -

ين شتهر گفعاليتهاي واسطه گري مالي و هتل و رستوران از فعاليتهاي پايه شهرستتان مشت -

 كاسته شده است 

 فعاليتهاي پايه در شهرستان خلخال در دو مقطع زماني مورد نظر همانند است  -
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 1711ال در رشته فعاليتهاي خدماتي از كل اشتغال شهرستانهاي استان اردبيل در سال (: سهم نسبي اشتغ1-0جدول) 

 نير نمين مشگين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل استان اردبيل رشته فعاليت

 13/22 30/21 71/01 19/23 12/21 17/73 13/71 91/21 11/11 13/01 بخش خدمات

 11/1 11/1 01/11 31/3 11/3 30/12 97/9 02/1 10/13 30/12  كاالها و وسايل نقليه  شي، تعميرعمده فروشي، خرده فرو

 39/1 39/1 07/1 13/1 31/1 33/1 11/1 71/1 19/1 22/1 هتل و رستوران

 29/0 03/1 13/3 31/1 11/7 79/1 13/3 23/3 19/9 91/3 حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات

 01/1 71/1 91/1 07/1 21/1 39/1 33/1 11/1 13/1 13/1 واسطه گري هاي مالي

 21/1 13/1 19/1 01/1 71/1 00/1 71/1 31/1 13/1 17/1 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب

 37/7 93/2 37/3 10/0 03/0 23/1 13/1 31/0 03/3 73/3 اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري

 11/0 91/7 91/3 30/0 91/1 71/1 10/3 11/1 31/3 09/3 آموزش

 00/1 77/1 13/1 13/1 17/1 11/2 11/1 72/1 90/2 23/2 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 31/1 92/1 90/1 17/1 10/1 13/1 31/1 11/1 33/2 99/1 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصي

 17/1 1 1 12/1 1 1 1 1 10/1 12/1 ساير

 مركزآمار ايران -1711ري عمومي نفوس و مسكن سال ماخذ: سرشما

 : برآورد مشاور          
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 1711(: تخصصهاي خدماتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   1-1جدول)

 نير نمين مشگين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل استان اردبيل رشته فعاليت

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 بخش خدمات

 17/23 31/21 23/21 77/21 21/21 31/77 71/21 92/21 12/77 90/71 وسايل نقليه  كاالها و عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير

 17/7 13/7 17/7 29/7 12/7 2 72/2 01/1 17/7 1/2 هتل و رستوران

 71/19 11/21 21/13 13/21 10/11 23/10 11/21 11/20 01/19 72/19 حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات

 12/1 02/1 27/2 31/1 17/1 11/2 11/1 90/1 21/2 17/2 واسطه گري هاي مالي

 93/1 30/2 21/2 11/1 01/1 13/1 32/7 11/2 11/7 33/2 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب

 73/13 31/17 11/19 01/13 11/13 92/17 11/11 13/11 33/10 13/11 اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري

 31/21 91/13 31/19 31/13 39/27 10/22 12/13 02/21 19/17 13/11 آموزش

 01/3 17/3 19/7 12/3 11/3 31/3 29/0 19/1 31/1 12/1 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 12/7 20/0 11/0 97/7 71/7 10/0 11/0 13/0 20/1 13/0 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصي

 11/1 1 1 13/1 1 1 1 1 11/1 11/1 ساير

 مركزآمار ايران -1711ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 : برآورد مشاور          
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 1711(: برآورد اندازه ضريب مكاني تخصصهاي خدماتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   1-3جدول)  

مشگين  گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار ردبيلا رشته فعاليت

 شهر

 نير نمين

 10/1 17/1 99/1 30/1 31/1 97/1 13/1 37/1 20/1 بخش خدمات

 03/1 00/1 91/1 12/1 13/1 11/1 39/1 07/1 77/1 .عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير كاالها و وسايل نقليه

 13/1 13/1 13/1 31/1 30/1 32/1 33/1 72/1 71/1 هتل و رستوران

 10/1 39/1 17/1 32/1 01/1 31/1 93/1 39/1 21/1 حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات

 03/1 73/1 17/1 09/1 77/1 91/1 33/1 11/1 77/1 واسطه گري هاي مالي

 19/1 11/1 31/1 73/1 71/1 79/1 11/1 33/1 71/1 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب

 13/1 03/1 22/1 31/1 31/1 17/1 11/1 30/1 13/1 عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري اداره امور

 30/1 31/1 27/1 32/1 92/1 29/1 91/1 13/1 17/1 آموزش

 30/1 19/1 31/1 12/1 31/1 11/1 33/1 11/1 71/1 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 79/1 03/1 91/1 12/1 02/1 39/1 11/1 17/1 70/1 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصي

 21/1 1 1 11/1 1 1 1 1 93/1 ساير

 مركزآمار ايران -1711ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 : برآورد مشاور          
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 1731ال شهرستانهاي استان اردبيل* در س اشتغال (: سهم نسبي انتقال در رشته فعاليتهاي خدماتي از كل  1-3جدول)  

 مشگين شهر گرمي خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل استان رشته فعاليت

 71 03/21 33/71 31/71 09/21 19/79 29/71 بخش خدمات

 11/3 11/3 37/11 39/1 90/7 13/10 21/11 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير كاالها و وسايل نقليه

 31/1 01/1 33/1 00/1 17/1 19/1 11/1 هتل و رستوران

 0 31/7 0 11/0 17/1 39/3 00/1 حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات

 70/1 70/1 31/1 01/1 01/1 13/1 31/1 واسطه گري هاي مالي

 22/1 13/1 71/1 11/1 07/1 33/1 12/1 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب

 11/1 21/1 30/1 01/11 21/3 3 20/3 اداره امور عمومي  و دفاع

 07/3 73/1 11/9 79/0 00/3 20/3 07/3 آموزش

 70/1 29/1 99/1 11/1 93/1 01/1 01/1 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 13/1 39/1 11/1 17/1 31/1 11/1 71/1 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصي

 11/1 11/1 31/1 11/1 12/1 11/1 21/1 ساير

 ل و شهرستانهاي نمين و نير در شهرستان اردبيل منظور شده است.* شهرستان كوثر در شهرستان خلخا

 مركز آمار ايران-1731ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
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 1731تخصص هاي خدماتي شهرستانهاي استان اردبيل * درسال (:   1-1جدول)  

 مشگين شهر گرمي خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل استان رشته فعاليت

 111 111 111 111 111 111 111 ش خدماتبخ

 90/71 19/20 31/72 03/23 01/11 21/71 19/71 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير كاالها و وسايل نقليه

 11/1 12/2 11/1 79/1 11/2 37/2 01/2 هتل و رستوران

 32/10 91/12 21/11 33/12 12/21 12/13 01/11 حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات

 77/1 11/1 31/1 02/1 13/1 11/2 10/1 واسطه گري هاي مالي

 37/1 31/1 13/1 31/2 91/1 31/1 01/1 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب

 37/21 13/23 11/11 12/77 27/21 11/13 11/21 اداره امور عمومي  و دفاع

 11/21 93/27 11/21 13/17 21/21 30/11 27/11 آموزش

 13/1 72/0 11/1 71/7 33/7 37/7 0 دكاري اجتماعيبهداشت و مد

 11/7 33/7 22/7 13/7 11/2 19/7 33/7 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصي

 19/1 72/1 31/1 03/1 11/1 07/1 13/1 ساير

 * شهرستان كوثر در شهرستان خلخال و شهرستانهاي نمين و نير در شهرستان اردبيل منظور شده است.

 مركز آمار ايران-1731ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
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 1731(: برآورد اندازه ضريب مكاني تخصصهاي خدماتي درشهرستانهاي استان اردبيل در سال  1-9جدول)

 مشگين شهر گرمي خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل شرح

 11/1 32/1 11/1 91/1 32/1 17/1 بخش خدمات

 33/1 31/1 17/1 33/1 71/1 21/1 ، خرده فروشي، تعمير كاالها و وسايل نقليهعمده فروشي

 92/1 13/1 31/1 12/1 37/1 29/1 هتل و رستوران

 37/1 39/1 30/1 30/1 90/1 21/1 حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات

 17/1 12/1 92/1 39/1 32/1 70/1 واسطه گري هاي مالي

 07/1 71/1 19/1 39/1 00/1 21/1 كار و كسب مستغالت، اجاره و فعاليتهاي

 121/1 37/1 31/1 00/1 99/1 93/1 اداره امور عمومي  و دفاع

 13/1 17/1 01/1 31/1 1 93/1 آموزش

 91/1 91/1 01/1 33/1 31/1 17/1 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 91/1 31/1 19/1 13/1 11/1 19/1 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصي

 17/1 30/1 10/7 31/1 11/1 91/1 ساير

 * شهرستان كوثر در شهرستان خلخال و شهرستانهاي نمين و نير در شهرستان اردبيل منظور شده است.            

 مركز آمار ايران-1731ماخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال                  



امه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازمان برن  

 15 



 منظر توليد  تحليل تخصصهاي خدماتي استان از :7-2-1

 

تحليل تخصصهاي خدماتي استان از منظر توليد نشان دهنده اهميت نسبي رشته فعاليتهاي  

همچنانكه مقايسه الگوي  ،خدماتي در ايجاد توليد )ارزش افزوده، توليد خالص( اين بخش است

ظر تخصصهاي خدماتي استان و كشور با يكديگر مي تواند تخصصهاي خدماتي پايه و تبعي )از من

 را مشخص كند توليد( استان 

، كتل ارزش افتزوده ايجتاد شتده در نظتام 1313بر پايه آمارهاي در دسترس، در ستال  

ميليارد ريال استت كته  2/14711، بالغ بر (اقتصادي استان )برحسب قيمتهاي جاري، قيمت عوامل

 مي باشد  درصد مبلغ متناظر آن در كل كشور 21/2حدود 

در درصتد( 2/17ميليارد ريتال )7/1412حدود ظام اقتصادي استان،از كل ارزش افزوده ن 

درصتد استت   1/12بخش خدمات ايجاد شده است  اندازه متناظر اين نسبت در كل كشور حتدود 

بنابراين ، از منظر توليد، تخصصهاي بخش خدمات در استان به عنوان تخصص پايته بتوده و انتدازه 

اهميت نسبي بخش خدمات در نظتام توليتد به بيان ديگر، مي باشد  14/1ضريب مكاني آن حدود  

 درصد بيشتر از اهميت نسبي بخش خدمات در نظام توليد كشوراست  14استان حدود 

ساختار تخصصهاي بخش خدمات استان از منظتر توليتد در ستال متورد بررستي نشتان  

عاليت عمده فروشي و فدر درصد  1/22حدود  ،دهد كه از كل ارزش افزوده اين بخش در استانمي

 2/11درصد در فعاليت مستغالت، اجاره و خدمات كسب و كار،  2/12خرده فروشي و تعميركاالها، 

 1/12درصتد در فعاليتت آموزشتي،  1/11درصد در فعاليت حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ، 

 3/3ي اجتمتاعي ، درصد در فعاليت بهداشت و مددكار 2/2درصد در فعاليت اداره عمومي و دفاع، 

درصتد  در  3درصد در فعاليت واسطه گتري هتاي متالي و  1/3درصد درفعاليت هتل و رستوران، 

ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي ايجاد شده است  مي توان نشان داد كه اهميت 

آمتوزش، ات ،حمل و نقل و انبارداري و ارتباطتنسبي تخصصهاي خدمات  بازرگاني، هتل و رستوران،

بهداشت و مددكاري اجتماعي و ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي در ايجتاد ارزش افتزوده 

بخش خدمات در استان بيشتر و براي خدمات اداره امور عمومي و دفاع برابر با اندازه اهميت نسبي 

ت در استتان موارد متناظرشان در كل كشور بوده و براي ساير تخصصهاي خدماتي اندازه ايتن نستب

 كمتر از آن در كل كشور است 

با مقايسه اهميت نسبي ارزش افزوده هريك از تخصصتهاي ختدماتي در توليتد ناختالص  

داخلي استان با سهم نسبي متناظر آن در الگوهاي تخصصهاي خدماتي كشور مي توان نشان داد كته 
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كسب و كار، ساير  يفعاليتها به استاناي خدمات واسطه گريهاي مالي و خدمات مستغالت و اجاره و

فعاليتهاي پايه طبقه بندي مي شوند و اهميت نسبي آنها در ستاختار  وتخصصهاي خدماتي استان جز

توليد ناخالص داخلي استان بيشتر از آن در كل كشور مي باشد  اندازه ضتريب مكتاني تخصصتهاي 

، ستاير ختدمات عمتومي و 3/1، بازرگتاني 1/1، آمتوزش 2/1خدماتي استان براي هتل و رستوران 

، حمل و نقتل و انبتارداري و ارتباطتات 2/1، بهداشت و مددكاري اجتماعي 3/1اجتماعي و شخصي 

مي باشد كه شدت نسبي اهميت آنها در ساختار توليد استتان  1/1و اداره امور عمومي و دفاع  2/1

و مستتغالت و  1/2مالي  بيشتر از آن در كشور مي باشد  ضمناً اندازه ضريب مكاني واسطه گريهاي

 است   1/2اجاره 

(، بتته ترتيتتب بتترآورد ضتتريب مكتتاني 1-2( و نمتتودار شتتماره)1-12در جتتدول شتتماره) 

 1313تخصصهاي خدماتي و تخصصهاي خدماتي استان اردبيل و كل كشور از منظر توليتد در ستال 

 ارايه شده است 

 
 1717استان اردبيل در سال منظر توليد در از (: برآورد ضريب مكاني تخصصهاي خدماتي 1-11جدول )   

سهم نسبي در بخش  شرح

 خدمات

ضريب  سهم نسبي در كل اقتصاد

 مكاني

 كل كشور استان كل كشور استان

 111 111 111 - - كل

 10/1 1/11 2/13 111 111 خش خدماتب                      

 72/1 3/12 1/13 7/21 1/29 عمده فروشي، خرده فروشي و تعميركاالها و وسايل نقليه

 91/1 1 9/1 2 7/7 هتل و رستوران

 2/1 1/3 1/9 11 9/11 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

 11/1 3/7 1/1 2/3 1/7 واسطه گريهاي مالي

 39/1 1/12 1/19 2/20 3/13 مستغالت، كرايه و خدمات كسب وكار

 10/1 1/1 1/1 1/11 1/11 اداره امور عمومي و دفاع

 17/1 3/7 3/3 1/3 1/11 آموزش

 21/1 7/7 0 3/3 9/3 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 71/1 7/1 3/1 3/2 7 اجتماعي و شخصي ، ساير خدمات عمومي 

 مركز آمار ايران  -1717ماخذ: حساب توليد استانهاي كشور 

 برآورد مشاور :       
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 ستانحوزه نفوذ ارائه خدمات او تعيين قلمرو :7-1

 

امكان مبادلته اقتصتادي بيشتتر و متنتوع تتر بتا گسترش حوزه نفوذ فعاليتهاي اقتصتادي، 

بازارهاي بزرگتر و قويتر،     يكي از اهداف اصلي نظام اقتصادي جامعه و واحدهاي عملكتردي فعتال 

فاده توليدي هر نظام اقتصادي امكان استآن است   تقاضاي بيشتر براي محصوالت )كاالها و خدمات(

بهينه از ظرفيتهاي توليدي، افزايش سوددهي سرمايه گتااري، استتفاده از تكنولتوتي توليتد انبتوه و 

افزايش توليد در فعاليتهاي پيشتين و پستين و    را  و  مدرنتر ، تقويت روابط بين فعاليتهاي اقتصادي

ام اقتصادي و واحدهاي فراهم آورده و در كالم نهايي ، از مهمترين عوامل زمينه ساز ارتقاي رشد نظ

عملكردي آن است  از همين روست كه راهبترد توستعه صتادرات )ورود بته بازارهتاي غيرمحلتي( 

 مهمترين راهبرد تحقق فرآيند رشد اقتصادي جوامع شناخته شده است 

استان اردبيل ، با توجه به موقعيت استقرار جغرافيايي ) مرزي بودن و همسايگي با كشتور  

يك سو و قرار داشتن در منتهي اليه شمال غترب كشتور و بته تبتع آن دور بتودن از آذربايجان از 

بازارهاي داخلي و نداشتن راه ريلي از سوي ديگر ( و نيز سطح توسعه اقتصتادي )محتدوديت كمتي 

وكيفي محصوالت توليدي و تنوع آنها( و     داراي امكانات و محتدوديتهايي در ارتبتات بتا گستترش 

خود استت  و از آن جمله، ارائه خدمات(حوزه نفوذ فعاليتهاي اقتصادي و بازار مبادله )دامنه قلمرو و 

برداشت عمومي عيني آن است كه از امكانات استان كمتر استفاده شده و تاثير محدوديتها بر انتدازه 

ستتان حتي بخشي از بازارهاي محلي احوزه نفوذ فعاليتهاي اقتصادي استان بيشتر است و از همين رو،

و از آن جمله تبريز( قرار دارد  قرار داشتن اين استان در حوزه نفتوذ در حوزه نفوذ  بازارهاي ديگر )

تقسيمات كشوري استان آذربايجان شرقي براي سالهاي طوالني موجب ايجاد روابط مبتادالتي ميتان 

ذ شهرستتانهاي استتان اردبيل و تبريز و نيز سايرشهرستانهاي اين دو استان با يكديگر، با غلبته نفتو

آذربايجان شرقي شده است و اين ويژگي داراي تاثير جدي در محدوديت دامنه قلمترو حتوزه نفتوذ 

 قلمرو براي ارائه خدمات استان به ترتيب زير است: اين  اقتصادي استان شده است 

  مرزي و تسهيالت گمركي باعث شده استت تتا مرزي بودن استان و داشتن بازارچه هاي

از خدمات بازرگاني استان داراي قلمرو خارجي باشد  صادرات نخ، پوشاك وكفش، بخشي 

محصوالت پالستيكي ، محصوالت شيميايي، ستيب زمينتي و نيتز فترآورده هتاي ستن ، 

مهمترين فعاليت بازرگاني خارجي نظام اقتصادي استان است  بخشي از اين محصوالت نيز 

حوزه نفوذ ايتن گتروه از فعاليتهتاي بازرگتاني در بازارهاي داخلي كشور توزيع مي شود و 
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استان تمام بازارهاي داخلي كشور را در بر مي گيرد  نكته مهتم آن كته در بختش قابتل 

عمتدتاً تجتار تهرانتي و مالحظه اي از اين بازارها توسط تجار و فعاالن اقتصادي غيرمقيم)

هاي توليد شتده در ايتن تبريزي( پوشش داده مي شود، گرچه محموله مورد مبادله را كاال

 استان تشكيل مي دهند 

در هرحال، بخش عمده فعاليتهاي بازرگاني و نيز نزديك بته تمتامي فعاليتهتاي تعميراتتي 

كاالها و وسايل نقليه در استان داراي قلمرو داخلي بوده و حتي داراي حتوزه نفتوذ محلتي 

 است )داخل شهرستاني(

نهاي گردشگري طبيعي كشتور استت، بختش عمتده از آنجا كه استان اردبيل يكي از كانو

خدمات اقامتي استان در خدمت گردشگران داخلي كشور بوده و در مقياس كوچكتر مورد 

استفاده گردشگران خارجي قرار مي گيرد  بازار داخلي كاالهاي ستوغاتي استتان عمومتاً از 

 طريق اين گردشگران پوشش داده مي شود 

 ل هوايي استان بسيار محتدود بتوده و تعتداد پروازهتاي قلمرو علمكرد خدمات حمل و نق

به ساير فرودگاههتا بستيار محتدود  نسبت  فرودگاههاي استان و نيز خطوت پروازي آنها

است  ضمناً امكانات موجود در حوزه خدمات ارتباطي ) پستي و مخابراتي( استان شترايط 

 ور را فراهم آورده است  گسترش قلمرو اين خدمات به ساير استانها و نيز خارج از كش

 ،هرچنتد بخشتي )با توجه به نحوه گتزينش دانشتجو در واحتدهاي آمتوزش عتالي كشور

كوچكتر( از دانشجويان واحدهاي آموزش عالي استان افرادي هستند كه از ساير استانهاي 

كشور براي تحصيل در اين واحدها قبول شده انتد و لتاا، قلمترو عمتومي ارائته ختدمات 

ساير استانهاي كشور )بويژه استانهاي آذربايجان شرقي،  با  ي استان را مي توانآموزش عال

 اردبيل، زنجان و گيالن( در نظر گرفت 

 و محلي )داخل شهرستاني( (يقلمرو ارائه سايرخدمات استان به صورت داخلي) داخل استان

 بوده و كمتر به خارج از استان ادامه مي يابد 

 حد زيادي درحوزه نفوذ استان آذربايجان شرقي بوده و ستاكنان و  در مقابل ، اين استان تا

و بويژه خدمات برتر( را فعاالن اقتصادي اين استان بخشي از خدمات مورد استفاده خود )

 از طريق واحدهاي خدماتي استان آذربايجان شرقي دريافت و تامين مي كنند 
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 تحليل شاخصهاي اصلي در بخش خدمات استان: 0-1

 

تنوع عملكردي فعاليتهاي بخش خدمات و مشخصه هاي مانطور كه پيشتر نيز اشاره شد،ه 

متمايز كننده فعاليتهاي اين بخش از يكديگر از جمله ويژگيها و عواملي استت كته در قيتاس بتا دو 

در چتارچوب بخش كشاورزي و صنايع به بخش ختدمات حالتت ويتژه اي متي دهتد  از همتين رو،

تنوع فعاليتها در بختش »انجام مطالعات طرح آمايش استان مبني بر اين كه : برداشت دستورالعمل 

، «خدمات سبب مي شود نتوان الگوي واحدي را براي تحليل اين بخش در سطح استان ارائته كترد   

ويژگيهاي )شاخصها ، كميتهاي مطلق و نسبي( مهمترين فعاليتهاي بخش خدمات استان در سطرهاي 

 :زير تحليل شده است

 

 بازرگانيفعاليت : 1-0-1

 

فعاليت بازرگاني با امكان برقراري رابطه بين توليد كنندگان و مصترف كننتدگان كاالهتا،  

به مواد خام و كاالهاي واسطه اي و مصرف كنندگان به زمينه مناسب براي دسترسي توليد كنندگان 

مكان تداوم توليد و تامين نيازهاي كاالهاي مصرفي مورد نياز خودشان را ايجاد كرده، و از اين طريق ا

آورد   اهميت اين بخش ، به ماابه پشتيباني كننده انجام ستاير فعاليتهتاي نظتام  جامعه را فراهم مي

جامعه و واحدهاي توليدي، جدا شدن اقتصادي جامعه، به موازات بزرگتر شدن حجم عملكرد اقتصاد 

 افزايش مي يابد  ازاين رو، ،توليد و مصرف كاالها مراكز توليد و مصرف و نيز ايجاد فاصله بين زمان

عملكرد مناسب اين فعاليت از عوامل بسيار موثر در ايجاد رونق اقتصادي و ارتقاي سطح زنتدگي در 

 جامعه است 

گاشته از نقش پيونددهي فعاليت بازرگاني، اهميت نسبي اين فعاليت در ايجاد اشتتغال در  

است، به طوري كه همواره به عنوان يكي از فعاليتهاي اشتغالزا در نظام جامعه نيز بسيار حايز اهميت 

بويژه در اقتصادهاي شهري( مورد توجه است  بر پايه نتايج سرشتماري عمتومي نفتوس و اقتصادي )

درصد از شاغالن شهري  12درصد ازكل شاغالن استان و بيش از  3/11حدود  1371،مسكن سال 

) و تعمير( اشتغال داشته اند  با توجه به اين كته ستهم نستبي اشتتغال در استان به فعاليت بازرگاني 

درصد افزايش يافته است،  3/12،  1314از كل اشتغال استان در سال فعاليتهاي بازرگاني ) و تعمير(
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و تعمير( مشغول كار نفر شاغل شهري استان يك نفردر فعاليت بازرگاني ) 1مي توان گفت كه از هر 

 نشان دهنده اهميت نسبي زياد اشتغالزايي آن است  حه به وضوك بوده اند

در طبقه بنتدي بتين المللتي استتاندارد و فعاليتهتاي اقتصتادي و تعمير(فعاليت بازرگاني ) 

(ISIC) : عمتده وسايل نقليه و فروش ستوخت ختودرو ، فروش و نگهداري و تعميربه سه گروه كلي

وسايل نقليه(، خرده فروشي و تعميركاالها )بجز وسايل نقليته( كاالها) بجز فروشي و حق العمل كاري 

طبقه بندي مي شوند كه هريك نيز به نوبه خود به چند فعاليت ريزتر تقستيم متي شتوند  فعاليتت 

بازرگاني )و تعمير(، از نظر حوزه جغرافيايي وسياسي انجام آن نيتز بته دو گتروه بازرگتاني داخلتي و 

د  در سطرهاي زير، با توجه به امكانات آماري نواردات( تقسيم مي شوبازرگاني خارجي) صادرات و 

 در دسترس ، به تحليل اين فعاليت مي پردازيم :

 
 تعداد كارگاه و اشتغال در فعاليتهاي بازرگاني و تعمير استان :1-1-0-1

نظتام از جمله فعاليتهاي اشتتغالزاي  ،همانطور كه اشاره شد، فعاليتهاي بازرگاني ) و تعمير( 

بويژه، اقتصادي شهري( است  گاشته از اين ، غالب كارگاههاي اقتصادي را نيز كارگاههاي اقتصادي )

 بازرگاني و تعميراتي تشكيل مي دهند 

، تعداد كتل كارگاههتاي بازرگتاني و 1311بر پايه نتايج سرشماري عمومي كارگاهي سال  

عمدتاً كارگاههاي كوچك و با تعداد كاركنتان كارگاه است كه  21113تعميراتي فعال استان بالغ بر 

 22424اندك است  توزيع اين كارگاهها برحسب اندازه آنها نشان مي دهد كه از ميان آنهتا تعتداد 

كارگتاه  1242نفتر كتاركن،  2با درصد( 7/12كارگاه) 4711نفر كاركن،  1درصد( با  1/71كارگاه )

 1/2كارگاه ) 41نفر كاركن و  2تا  2درصد( با  3/2) كارگاه 11نفر كاركن ،  1تا  3درصد( با  3/4)

نفر كاركن و بيشتر مشغول كار هستند  بر پايه اين الگوي توزيع، تعتداد شتاغالن ايتن  12درصد( با 

 نفر برآورد مي شود  3/1هزار نفر و متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه  1/31كارگاهها درحدود 

كارگاه  3227فعال در استان بالغ بر زرگاني ) و تعمير(همچنين ، از كل تعداد كارگاههاي با 

كارگتاه  221درصد( به فعاليت خريد و فروش و تعمير وسايل نقليه و فروش ستوخت ختودرو،  14)

كارگاه)  23231درصد( به فعاليت عمده فروشي و حق العمل كاري كاالها )بجز وسايل نقليه( و 2/3)

الها ) بجز وسايل نقليه( اشتغال دارند  تعداد شتاغالن ايتن درصد( به خرده فروشي و تعميركا 1/12

فعاليتها ) و سهم نسبي آنها از كل اشتغال بازرگاني( براي فعاليت خريتد و فتروش و تعميتر وستايل 

 1/1هزار نفر) 2درصد(، براي فعاليت عمده فروشي و حق العمل كاري كاالها  11هزار نفر) 2/2نقليه 

برآورد متي شتود  درصد( 2/72هزار نفر) 3/22ه فروشي و تعميركاالها درصد( و براي فعاليت خرد
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اين اطالعات نشان دهنده اهميت نسبي قابل مالحظه فعاليت خترده فروشتي وتعميركاالهتا در كتل 

فعاليت بازرگاني و تعمير استان است كه بيش از سه چهارم تعداد كارگاه و تعداد شاغالن آن را بته 

 خود اختصا  مي دهد 

ه تنها بخش قابل تتوجهي از تعتداد كارگاههتا و تعتداد شتاغالن استتان را كارگاههتاي ن 

بازرگاني) و تعمير ( و شاغالن آنها تشكيل مي دهند، اطالعات در دسترس حاكي از افزايش اهميتت 

ن است  بر پايه نتايج سرشتماري انسبي اين كارگاهها و شاغالن آنها در نظام اقتصادي و اشتغال است

 22322، تعداد كارگاههاي بازرگاني) و تعمير( استان در اين سال بالغ بر 1373و معدن سال صنعت 

هزار نفر برآورد مي شود  مقايسه تعداد كارگاههاي  2/21كارگاه است كه تعداد شاغالن آنها حدود 

ههتا برابر شدن تعداد كارگا 3/1حاكي از  1311و  1373و تعداد شاغالن آنها در سالهاي بازرگاني 

برابر شدن تعداد شاغالن آنها مي باشد كه نشان دهنده بزرگ شدن نسبي اندازه اين كارگاهها  4/1و

 نيز مي باشد 

(، اطالعات تفصيلي مربوت به موارد ذكتر شتده ارايته 1-12( و )1-11در جداول شماره ) 

 گرديده است 

 
ي و تعمير وسايل نقليه وكاالهاي شخصي و خانگي برحسب تعداد شاغالن در استان (: توزيع تعداد كارگاههاي عمده فروشي ، خرده فروش   1-11جدول) 

 1711و   1737اردبيل در سالهاي 

 توزيع كارگاهها برحسب تعداد شاغالن آنها كل كارگاهها سال

نفر و  111 نفر 99تا 11 نفر 09تا  11 نفر 9تا 3 نفر 1تا  7 نفر 2 نفر 1

 بيشتر

1737 22723 11101 2971 313 09 72 1 1 

1711 21117 22010 0311 1202 11 73 2 2 

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1710ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل 
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اغالن و نوع فعاليت ( توزيع تعداد كارگاههاي عمده فروشي ، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كاالهاي شخصي و خانگي برحسب تعداد ش      1-12جدول )

 1711آنها در استان اردبيل درسال 

كل  شرح

 كارگاهها

 توزيع كارگاهها برحسب تعداد شاغالن آنها

نفر و  111 نفر 99تا 11 نفر 09تا  11 نفر 9تا 3 نفر 1تا  7 نفر 2 نفر 1

 بيشتر

 2 2 73 11 1202 0311 22010 21117 كل

فروش و نگهدداري و تعميدر 

 وسايل نقليه 

7993 2172 1111 733 27 17 1 2 

فروش و حد  العمدل كداري 

 كاالها )بجز وسايل نقليه(

921 117 221 137 21 11 1 1 

خرده فروشي كاالهدا، )بجدز 

و تعميركاالهداي وسايل نقليه(

 شخصي و خانگي

27371 19739 7112 317 02 10 1 1 

 رنامه ريزي استان اردبيل، سازمان مديريت و ب1710ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل 

 

 

 تعداد كارگاه و اشتغال در فعاليتهاي بازرگاني و تعمير شهرستانهاي استان :2-1-0-1

توزيع تعداد كارگاههاي بازرگاني و تعمير و شاغالن آنها در شهرستانهاي استان تتابعي از  

نفوذ آنها مي باشتد   اندازه جمعيتي، ميزان شهرنشيني و نقش عملكردي شهرستانها در استان و حوزه

، از كل كارگاههتاي بازرگتاني و تعميتر استتان، تعتداد  1311برپايه اطالعات در دسترس، در سال 

درصتد( در شهرستتان  2/12كارگتاه ) 3422درصد( در شهرستان اردبيتل،  2/13كارگاه ) 11312

درصتد( در  7كارگتاه ) 1211 ،درصد( در شهرستان مشگين شهر 3/11كارگاه ) 3242پارس آباد، 

درصتد( در  3/3كارگتاه ) 237درصد( در شهرستان گرمي،  2/2كارگاه ) 1717شهرستان خلخال ، 

درصتد( در  1/2كارگتاه ) 412در شهرستان بيلته ستوار، درصد( 3/3كارگاه ) 234شهرستان نمين 

رين درصد ( در شهرستان نير قرار دارد كه به ترتيب داراي بيشت 4/1كارگاه ) 427شهرستان كوثر و

 تعداد كارگاههاي بازرگاني و تعمير هستند 

برآورد تعداد شاغالن كارگاههاي بازرگاني و تعمير در شهرستانهاي استان نشان مي دهتد  

درصد( در شهرستان اردبيل،  1/17هزار نفر) 7/21در استان تعداد  كه از كل شاغالن اين كارگاهها

در شهرستتان درصتد( 4/12هتزار نفتر ) 4و  درصد( در شهرستان پارس آبتاد 1/12هزار نفر) 1/4

مشگين شهر مشغول كار هستند و اين شهرستانها داراي بيشترين تعداد شاغالن اين گروه از فعاليتها 

 3هتزار نفتر) 1/1مي باشند  در مقابل، تعداد)سهم نسبي( شاغالن اين كارگاهها در شهرستان نمتين 

درصد( است  3/1هزار نفر) 1/2( و شهرستان نيردرصد1/1هزار نفر ) 2/2درصد( ، شهرستان كوثر 

 كه كمترين تعداد شاغالن اين كارگاهها را دارند 
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(، اطالعات ذكر شده به تفكيك هريك از شهرستانها ارايه گرديده 1-13در جدول شماره) 

 است 

 
 1711اليت در شهرستانهاي استان اردبيل در سال (: توزيع تعداد كارگاههاي بازرگاني و تعمير و تعداد شاغالن آنها برحسب نوع فع1-17جدول )

برآورد و تعداد  تعداد كارگاهها برحسب نوع فعاليت شهرستان

خريد و فروش و تعمير  جمع شاغالن

 وسايل نقليه

عمده فروشي و ح  

 العمل كاري

خرده فروشي و 

 تعميركاالها

 71111 27371 921 7993 21117 استان

 21301 12117 397 2113 11712 اردبيل

 1101 111 11 111 970 بيله سوار

 0332 2131 33 131 7092 پارس آباد

 2213 1317 02 131 1911 خلخال

 133 011 0 70 019 كوثر

 2119 1111 73 211 1313 گرمي

 7911 2119 17 721 7201 مشگين شهر

 1191 133 1 12 973 نمين

 112 732 1 71 013 نير

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1713تان اردبيل ماخذ: سالنامه آماري اس

 

 تسهيالت اقامتي گردشگري:2-0-1

 

محيط طبيعي چشم نواز و شرايط اقليمي مساعد، وجود چشمه هاي آب گرم معدني و نيز  

برخي آثار تاريخي موجب شده است تا استان اردبيتل يكتي از كانونهتاي گردشتگري كشتور باشتد  

 به ترتيب زير است: 1314يالت اقامتي در دسترس گردشگران اين استان در سال ويژگي تسه

 22تعداد تاسيسات اقامتي استان) شامل هتل، متل، مهمانسرا و هتتل آپارتمتان( بتالغ بتر -

تخت مي باشند  غالب ايتن  3124اطاق و  1212واحد است  اين تاسيسات اقامتي داراي 

پاييني قرار دارند، به طوري كه از كل تختهاي اين  تاسيسات اقامتي از نظر كيفي در سطح

مربوت به تاسيسات اقامتي يك ستاره، درصد( 2/12تخت ) 1222تعداد تاسيسات اقامتي ،

دصد(  1/1تخت ) 323درصد( مربوت به تاسيسات اقامتي دو ستاره،  4/33تخت ) 1272

ت به تاسيسات اقامتي مربودرصد( 1/1تخت ) 212مربوت به تاسيسات اقامتي سه ستاره و

 چهار ستاره مي باشد 

تخت نيتز  1111اطاق و   1221مسافرخانه با  121عالوه بر اين تاسيسات اقامتي، تعداد  -

 2171تعداد  ،هابه گردشگري استان خدمت ارائه مي كنند  از كل تختهاي اين مسافرخانه
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تخت  231ك، درجه يدرصد( 1/22تخت ) 1141درصد( داراي درجه ممتاز،  42تخت )

 درجه سه مي باشد درصد( 2/12تخت ) 132درجه دو و درصد( 11)

درصتد  3/42حتدود تختت ( 1222از كل تعداد تختهاي تستهيالت گردشتگري استتان) -

 درصد مربوت به مسافرخانه ها مي باشد  7/17مربوت به تاسيسات اقامتي و 

ايش ملموس و ستريع تعتداد تاسيستات بررسي روند تحول امكان اقامتي استان نشان دهنده افز     

هتا و تعتداد اطتاق و اقامتي وتعداد اطاق و تخت آنها و كاهش تدريجي و آهسته تعداد مستافرخانه

تخت آنها مي باشد  ارتقاي كيفي تسهيالت اقامتي گردشگري استان به اندازه افزايش كمي آن نبوده 

تاسيستات اقتامتي يتك ستتاره و دو ستتاره  است، بلكه اين افزايش عمدتاً از طريق افزايش امكانات

حاصل شده است و درنتيجه ، سهم نسبي امكانات اقامتي با كيفيت بتاالتر در كتل امكانتات اقتامتي 

بويژه در نيمه دوم دهه مورد بررسي( كاهش يافته است  بر پايه اين بررستي در دوره زمتاني استان)

 ت اقامتي استان ايجاد شده است تغييرات زير در امكانا 1314تا  1371بين سالهاي 

برابر  2/12برابر وتعداد اطاق و تخت آنها به ترتيب  1/12تعداد تاسيسات اقامتي استان  -

 1/32در حالي كه در اين مدت تعتداد مستافرخانه هتاي استتان برابر شده است، 4/12و

  درصد كاهش يافته است1/22درصد و  24درصد و تعداد اطاق و تخت آنها به ترتيب 

 1/2سهم نسبي تعداد تخت تاسيسات اقامتي از كل تعداد تختهاي گردشتگري استتان از  -

درصتد  7/17درصد بته  2/27 آن از درصد و اندازه سهم نسبي متناظر 3/42درصد به 

كاهش يافته است كه نشان دهنده تحول كيفي مطلتوبي در ستاختار تختهتاي گردشتگري 

 استان است 

 ( ارايه گرديده است 1-11( و )1-14شده در جداول شماره ) اطالعات مربوت به موارد ذكر
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 (: تعداد اطاق و تعداد تخت تاسيسات اقامتي استان اردبيل در سالهاي منتخب    1-10جدول)  

 يك ستاره دوستاره سه ستاره چهار ستاره كل شرح سال

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  دتعدا

 نسبي

17
31

 

 11 2 11 2 1 1 1 1 111 0 تعدادتاسيسات

 09 11 11 12 1 1 1 1 111 112 تعداد اطاق

 11 111 09 93 1 1 1 1 111 193 تعداد تخت

17
1
1

 

 9/31 10 3/21 1 17 7 7/0 1 111 27 تعدادتاسيسات

 7/01 701 21 131 1/21 131 9/12 99 111 331 تعداد اطاق

 2/01 310 1/11 270 1/21 727 2/10 211 111 1011 تعداد تخت

17
10

 

 3/33 00 7/23 11 1/0 7 1/1 1 111 33 تعدادتاسيسات

 3/31 1211 1/21 092 2/1 131 1/1 99 111 1913 تعداد اطاق

 3/12 1999 0/77 1232 1/1 727 1/1 211 111 7110 تعداد تخت

 

 خانه هاي استان اردبيل درسالهاي منتخب(: تعداد اطاق و تعداد تخت مسافر   1-11جدول) 

 درجه سه درجه دو درجه يك  ممتاز كل شرح سال

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  تعداد

 نسبي

سهم  تعداد

 نسبي

17
31

 

 71 01 21 72 21 01 21 01 111 131 تعدادمسافرخانه

 3/3 790 1/13 731 1/29 311 2/73 171 111 2271 تعداد اطاق

 19 1233 2/11 1121 3/23 1393 1/79 2323 111 3321 تعداد تخت

17
1
1

 

 1/17 11 3/20 72 1/71 01 1/71 01 111 171 تعدادمسافرخانه

 1/9 110 1/13 731 1/72 311 01 171 111 2121 تعداد اطاق

 9/9 193 9/13 1121 1/29 1393 1/07 2323 111 3101 تعداد تخت

17
10

 

 17 10 21 23 0/72 71 3/29 72 111 111 مسافرخانهتعداد

 3/11 111 2/13 292 0/71 170 3/01 391 111 1391 تعداد اطاق

 2/11 171 11 971 1/29 1101 02 2131 111 1111 تعداد تخت

 

 

  فعاليت انبارداري: 7-0-1

 

رگتتر شتدن بزبه موازات بزرگتر شدن اندازه واحدهاي توليدي  و گسترش توليتد انبتوه،  

اندازه بازارهاي مبادله، جدا شدن محل توليد و مصرف از يكديگر، ايجاد فاصله زمتاني بتين توليتد و 

مصرف كاالها، لزوم ذخيره سازي براي تعديل تغييرات پيش بيني نشده و    فعاليتت انبتارداري بته 

شته از انبارهاي معمولي، ماابه يكي از فعاليتهاي پشتيبان توليد و مصرف اهميتي فزاينده مي يابد  گا

سردخانه ها و سيلوها از جمله انبارهاي تخصصي هستند كه جايگتاه ويتژه اي در فعاليتت انبتارداري 

 دارند و معموالً اطالعات آماري موثق تر و بهنگام تري نيز از آنها در دسترس است 
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 سردخانه ها: 1-7-0-1

سردخانه است  ايتن  3ردبيل داراي ، استان ا1311بر پايه اطالعات در دسترس، در سال  

ستالن دو متداره( هستتند   1سالن يك مداره باالي صتفر و  32سالن )شامل  31سردخانه ها داراي 

مساحت سالنهاي يتك متداره بتاالي مترمربع  1342مترمربع ) شامل  2212مساحت اين سالن ها 

نهاي سردخانه هاي استان مترمربع مساحت سالنهاي دو مداره( مي باشد  حجم كل سال 237صفر و 

هتاي  درصد( مربوت به سالن 22هزار مترمكعب) 2/42مترمكعب است  كه از آن   11322بالغ بر 

هاي دو متداره متي باشتد   مربوت به سالندرصد( 12هزار مترمكعب ) 1/1يك مداره باالي صفر و 

درصتد( آن  2/22هزار تتن )12هزار تن است كه  11ظرفيت اسمي ذخيره سازي اين سردخانه ها 

درصد( آن ظرفيت ستردخانه هتاي دو متداره  1/2هزار تن ) 1ظرفيت سردخانه هاي باالي صفر و

 است  دراين استان هيچ سردخانه يك مداره زيرصفر وجود ندارد 

درصد كل ظرفيت سردخانه هاي كشتور در استتان اردبيتل قترار  1دراين سال، بيش از  

درصد و براي سردخانه هتاي  1/1ه هاي يك مداره باالي صفر دارد  اندازه اين نسبت براي سردخان

درصد است  اين نسبتها نشان دهنده سهم نسبي بسيار محدود سردخانه هاي  4/2دو مداره كمتر از 

 استان در كشور است كه به نوبه خود ناشي از ظرفيت بسيار كم سردخانه هاي استان مي باشد 

، 1311ي مركز آمار ايتران، درحتوالي پايتان ستال نكته قابل مالحظه آن كه طبق آمارها 

سالن يك مداره باالي صفر است  مستاحت ايتن ستالنها  22سردخانه با  2استان اردبيل تنها داراي 

 24/1هزار مترمكعب است وظرفيت اسمي ذخيره سازي آنها 1/33مترمربع و گنجايش آنها  7221

 1311تتا  1311ود كته در فاصتله ستالهاي هزار تن مي باشد  با يك مقايسه تطبيقي ديده متي شت

سالن از سالنهاي سردخانه هاي يك مداره استتان از گردونته  12سردخانه دو مداره استان و حدود 

درصد ظرفيت متنتاظر  11در حدود  1311فعاليت خارج شده و ظرفيت ذخيره سازي آنها در سال 

نسبي ظرفيت سردخانه اي استان مي باشد  اين وضعيت باعث شده است تا سهم  1311آن در سال 

 (1-12)جدول شماره درصد تنزل يابد   1/2درصد به حدود  1در كشور نيز از بيش از
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 تن( -مترمكعب –)مترمربع   1711(: ظرفيت سردخانه هاي استان اردبيل و سهم نسبي آن در كشور در سال  1-13جدول ) 

سهم نسبي استان در  كل كشور استان اردبيل شرح

 ركشو

 كل سردخانه ها

 11/1 7179 71 تعدادسالن

 11/1 102139 9213 مساحت سالنها

 20/1 0121121 11721 حجم سالن ها

 11/1 1111037 11111 ظرفيت اسمي

سردخانه هاي 

 زيرصفر

 1 213 1 تعدادسالن

 1 11370 1 مساحت سالنها

 1 717311 1 حجم سالن ها

 1 110977 1 ظرفيت اسمي

ه هاي باالي سردخان

 صفر

 07/1 2191 71 تعدادسالن

 11/1 111313 1709 مساحت سالنها

 37/1 2177371 03192 حجم سالن ها

 11/1 331917 11111 ظرفيت اسمي

سردخانه هاي دو 

 مداره

 39/1 321 1 تعدادسالن

 03/1 210171 973 مساحت سالنها

 13/1 911012 1121 حجم سالن ها

 71/1 217113 1111 ظرفيت اسمي

 ، مركز آمار ايران.1710ماخذ: سالنامه آماري كشور، 

 

 
 سيلو و انبار گندم: 2-7-0-1

سيلوي ذخيتره گنتدم بتا  4تعداد  1314بر پايه اطالعات سالنامه آماري استان، در سال  

سيلو(  24درصد تعداد سيلوهاي كشور ) 2/3هزار تن در استان اردبيل وجود دارد كه  131ظرفيت 

 هزار تن ( مي باشد  2111درصد ظرفيت ذخيره سازي سيلوهاي كشور) 3/1و 

هزار تن و يك انبار رو بتاز گنتدم بتا  31انبار سرپوشيده گندم با ظرفيت  3دراين سال ،  

درصد از ظرفيت انبارهاي روباز گندم درايتن  2/1هزارتن در استان وجود دارد حدود  122ظرفيت 

  1استان مي باشد 

هزار تن گندم در سيلوهاي  2/12در ابتداي اين سال حدود اطالعات در دسترس ، بر پايه 

كه حتدود هزار تن گندم وارد سيلوها شده ) 1/323استان وجود داشته است و در طول سال بالغ بر 

 4/17هزار تن گندم از سيلوها خارج شتده ) 2/312و  درصد آن گندم توليدي استان بوده است(22

                                                 
 اين اطالعات آماري با مندرجات سالنامه آماري كشور مغايرت دارد 1 
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و درنتيجته ، موجتودي درصد به ساير استانها تحويل داده شده استت( 2/42انه ها و درصد به كارخ

 هزار تن مي باشد  4/23گندم سيلوهاي استان در پايان اين سال حدود 

 

 فعاليت بانكداري و بيمه گري: 0-0-1

 

بتتزرگ شتتدن تتتدريجي انتتدازه واحتتدهاي اقتصتتادي و منتتابع متتالي الزم بتتراي ايجتتاد و  

ناتواني غالب سرمايه گااران در تامين مالي مستقيم اين هزينه از منابع متعلق به از آنها،برداري بهره

خود، كاهش تدريجي ظرفيت عملكردي پس اندازهاي فردي، لزوم تامين برخي هزينه هاي مصترفي 

، فعاليتهتاي بانكتداري و از طريق منابع استقراضي ، بتزرگ شتدن ريستك فعاليتهتاي اقتصتادي و   

ري را به يكي از فعاليت هاي اساسي نظام اقتصادي جديد تبديل كرده استت  بته طتوري كته گبيمه

اهميت نسبي اين فعاليت ها در هر نظام اقتصادي به موازات ارتقاي ستطح عملكتردي آن بيشتتر و 

شود  اين فعاليتها امكان انجام فعاليتهاي مالي بزرگ را از طريق تجهيز منتابع ختود فتراهم بيشتر مي

 كنند  مي

 
 : فعاليت بانكي1-0-0-1

واحد بانكي در استتان مشتغول  222، تعداد 1314بر پايه اطالعات در دسترس، در سال  

واحد ديگر به بانكهاي غيردولتي  3واحد آن متعلق به بانكهاي دولتي و تنها  222فعاليت بوده اند كه 

 د نظر به ترتيب زير است:تعلق داشته است   كليات عملكرد نظام بانكي استان در سال مور

 

 سپ دي هاي بانكي )اتف(:

بتالغ  1314،كل مبلغ سپرده هاي نزد بانكهاي استان )بجز بانتك ملتت( در پايتان ستال  

ميليتون فقتره ستپرده گتااري در  1/3ميليارد ريال بوده است كه در قالب نزديك به  1/12142بر

اد و مبلغ سپرده ها برحسب نتوع ستپرده نشتان اختيار بانكها قرار داده شده است  الگوي توزيع تعد

 دهد:مي

درصد( به صورت  1/24ميليارد ريال ) 2/1122از كل مبلغ سپرده هاي نزد بانكها، حدود  -

به صتورت ستپرده قترض درصد( 17ميليارد ريال ) 3/123سپرده قرض الحسنه جاري، 

سترمايه گتااري درصد( به صتورت ستپرده  23ميليارد ريال ) 1212الحسنه پس انداز ، 

پرده سترمايه گتااري درصتد( بته صتورت ست 4/11ميليارد ريتال ) 7/722 ،كوتاه مدت
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درصد( به شكل ساير انواع سپرده ها نزد بانكهتا  1/12ميليارد ريال ) 2/232بلندمدت و 

 سپرده گااري شده است 

درصد( سپرده قترض  2/12هزار فقره ) 2/222حدود ،از كل تعداد سپرده هاي نزد بانكها -

درصتد( ستپرده قترض الحستنه پتس انتداز،  2/21هزيار فقره ) 2/1312الحسنه جاري، 

هتزار فقتره  1/11درصد( سپرده سرمايه گااري كوتتاه متدت، 2/12هزار فقره ) 1/221

 ستايردرصد( 2/11هتزار فقتره ) 3/327درصد( سپرده سرمايه گااري بلندمدت و 7/2)

 انواع سپرده ها مي باشد 

مقايسه تعداد و مبلغ سپرده ها نشان مي دهد، متوسط مبلتغ هتر ستپرده قترض الحستنه  -

ميليون ريال، سپرده سترمايه  2/2سپرده قرض الحسنه پس انداز ميليون ريال، 3/1جاري 

ميليون ريال  4/12ميليون ريال، سپرده سرمايه گااري بلندمدت  1/4گااري كوتاه مدت 

 ميليون ريال است  2/2اير سپرده ها و س

 الگوي توزيع سپرده ها برحسب شهرستان محل سپرده گااري آنها نشان مي دهد:همچنين ،

در درصتد( 4/12هتزار فقتره ) 4/1127از كل تعداد سپرده هتاي بتانكي استتان حتدود  -

ري درصد( در شهرستان پارس آباد سپرده گاا 3/12هزار فقره ) 224شهرستان اردبيل و 

شده است كه شهرستانهاي داراي بيشترين تعداد سپرده گااري در استان مي باشتند  در 

هتزار فقتره  2/31مقابل، تعداد )سهم نسبي( سپرده هاي نزد بانكهتا در شهرستتان كتوثر 

درصد( است كه كمتر از آن در ستاير  1/1هزار فقره ) 4/32ن نيراو شهرستدرصد( 1/1)

 شهرستانها است 

درصتد( در  4/23ميليتارد ريتال ) 1/2227حدود  ،سپرده نزد بانكهاي استان از كل مبلغ -

در شهرستان پارس آبتاد ستپرده درصد( 3/12ميليارد ريال ) 7/411شهرستان اردبيل و 

درصتد( در شهرستتان كتوثر  4/23ميليتارد ريتال ) 4/41گااري شده است و در مقابل 

ر سپرده گتااري شتده استت كته بته درصد( در شهرستان ني 2/1ميليارد ريال )  1/12و

 ترتيب، شهرستانهاي داراي بيشترين و كمترين مبلغ سپرده گااري در استان هستند 

ميليتون ريتال استت كته دامنته  2/2متوسط مبلغ هر سپرده گااري در استان در حدود  -

ميليتون  3/1ميليون ريال در شهرستان اردبيتل و حتداقل   7/2تغييرات آن بين حداكار 

ر شهرستان كوثر قرار دارد  مي توان نشان داد ، بجز شهرستان اردبيل كه متوستط ريال د

مبلغ هر سپرده گااري در آن بيشتر از متوسط مبلغ متناظر آن در استان استت، متوستط 
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مبلغ هر سپرده گااري در ساير شهرستانهاي استان كمتر از اين متوستط در كتل استتان 

 باشد مي

 

 تسهيالت بانكي) ب (:

فقتره  212122تعتداد  ،از محتل منتابع دراختيتار ختود، بانكهتاي استتان،1313در سال  

ميليارد ريال به بخش غيردولتي پرداخت كرده انتد  تحليتل ايتن  1/1327تسهيالت بانكي به مبلغ 

 تسهيالت نشان مي دهد:

درصتد( بته بختش  1/22فقتره ) 42332از كل تعداد تستهيالت واگتاار شتده ، تعتداد -

 2/4فقتره ) 12314به بخش ساختمان و مسكن، درصد( 1/31فقره ) 74721 كشاورزي ،

به بختش ختدمات بتوده درصتد( 1/32فقره ) 13371به بخش صنعت و معدن و درصد(

است كه نشان دهنده واگااري تعتداد بيشتتري از تستهيالت پرداختت شتده بته بختش 

 است عمدتاً بازرگاني(خدمات )

به بختش درصتد(3/22ميليتارد ريتال ) 1277ده ، مبلتغ از كل مبلغ تسهيالت واگاار ش -

 3/221درصتد( بته بختش ستاختمان و مستكن، 32ميليارد ريتال ) 4/1122،  كشاورزي

 4/31ميليتارد ريتال ) 2/2231به بختش صتنعت و معتدن و درصد( 3/11ميليارد ريال)

 به بخش خدمات پرداخت شده است درصد(

 2/21متوسط مبلغ و تستهيالت واگتاار شتده را مبلغ تسهيالت اعطايي،  و مقايسه تعداد -

ميليون ريال نشان مي دهد كه متوسط مبلغ متناظر آن براي تسهيالت بختش كشتاورزي 

بخش صتنعت و معتدن  ،ميليون ريال 3/21ميليون ريال، بخش ساختمان و مسكن  4/21

بلغ ميليون ريال است  به اين ترتيب، متوسط م 1/24ميليون ريال و بخش خدمات  2/17

هريك از تسهيالت واگاار شده به بخش ساختمان و مستكن و بختش ختدمات كمتتر از 

متوسط مبلغ متناظر آن براي كل تسهيالت اعطايي بوده و براي تسهيالت بخش صنعت و 

 معدن و كشاورزي ازآن بيشتر است 

 

 تحول فعاتيت بانكي ) ج (:

مي توان نشتان داد كته  1314و 1371بر پايه مقايسه عملكرد نظام بانكي استان در سال  

 در اين مدت:
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 4/2هزار فقره افزايش يافته و بيش از  2111هزار فقره به  2/114تعداد كل سپرده ها از  -

 برابر شده است 

 1/2ميليارد ريال افزايش يافته و  2/4721ميليارد ريال به  2/414مبلغ كل سپرده ها از  -

 برابر شده است 

ميليون ريال افزايش يافته  22/2ميليون ريال به  11/2ي از متوسط  مبلغ هر سپرده گاار -

 برابر شده است  4و 

درصدي مبلغ 43تعديل مبلغ سپرده ها با نرخ تورم شهري استان حاكي از افزايش تقريبي  -

درصدي مبلغ هر سپرده گااري )برحستب قيمتهتاي ثابتت( در ستال  7سپرده گااري و 

 آن است  پاياني اين دوره نسبت به سال ابتداي

هزار فقره ومبلتغ تستهيالت  2/212هزار فقره به  3/12تعداد تسهيالت اعطايي بانكها از  -

ميليارد ريال رسيده است  در نتيجه، متوستط  1/1327ميليارد ريال به  2/371اعطايي از 

ميليون ريال افزايش يافتته  2/21ميليون ريال به  7/4مبلغ هريك از تسهيالت اعطايي از 

 برابر شده است  4/1وحدود 

تعديل تقريبي متوسط مبلغ هريك از تسهيالت اعطايي با نرخ تورم نشان مي دهد كه )برحسب       

اين مبلغ در سال پاياني دوره زماني مورد بررسي نسبت به سال ابتتداي آن درحتدود قيمتهاي ثابت(

 درصد افزايش يافته است  44

 
 فعاليت بيمه گري: 2-0-0-1

فقره  232221تعداد كل انواع بيمه نامه هاي صادر شده در استان بالغ بر  ،1314در سال  

ميليارد ريال عايد شركتهاي بيمه گاار شده است   2/122است كه از بابت حق بيمه هاي آنها مبلغ 

حتق  ،ميليارد ريال است  به اين ترتيب 1/141ضمن آن كه خسارات پرداختي متناظر با آن بالغ بر 

درصد بيشتر از خسارات پرداختي است  مقايسه حتق بيمته دريتافتي و  31فتي حدودبيمه هاي دريا

خسارات پرداختي بابت همه انواع بيمه ها نشان مي دهدكه در غالب موارد، حق بيمه دريافتي كمتر 

از خسارت پرداختي است و تفاوت آنها از مازاد حق بيمه دريافتي آتش ستوزي ، بتاربري،  حتواد  

 خسارات پرداختي آنها جبران شده است و    نسبت به 

ديده مي شتود  1314تا1312دريك مقايسه تطبيقي زماني بين سا لهاي  ،به همين ترتيب 

بلكه متنوعتر نيز شده استت  و عتالوه بتر آن،  كه نه تنها دامنه عمليات بيمه گري گسترده تر شده،
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يافته است و سودآوري اين فعاليتت  ضريب بازار حق بيمه دريافتي به خسارات پرداختي نيز افزايش

 بيشتر شده است 

 هتاي( و نمودار1-12( تتا )1-17اطالعات مربوت به موارد ذكر شده در جداول شتماره ) 

 ارايه گرديده است  (1-4و ) (3-1)
 

 ون ريال()ميلي        1710(: تعداد و مبلغ سپرده هاي بانكي* در شهرستانهاي استان اردبيل در سال      1-13جدول)  

متوسط مبلغ هر  مبلغ سپرده ها تعداد سپرده ها شهرستان

 سهم نسبي مبلغ سهم نسبي تعداد سپرده

 21/2 111 0321111 111 2111111 استان

 33/2 00/37 2993330 01/12 1123731 اردبيل

 00/1 71/7 113102 17/1 111291 بيله سوار

 10/1 21/11 011311 23/12 230117 پارس آباد

 09/1 71/3 711131 02/9 212317 خلخال

 23/1 12/1 01710 31/1 71111 كوثر

 97/1 11/0 119177 13/0 91110 گرمي

 11/1 90/3 731712 31/9 213131 مشگين شهر

 30/1 01/2 117930 11/7 31172 نمين

 00/1 21/1 13103 17/1 79737 نير

 * بدون بانك ملت

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710سال بيل ،ماخذ: سالنامه آماري استان ارد

 

 )ميليون ريال(        1710(: تعداد و مبلغ سپرده هاي بانكي برحسب نوع سپرده در نظام بانكي استان اردبيل در سال  1-11جدول)

متوسط مبلغ هر  مبلغ سپرده ها تعداد سپرده ها شهرستان

 هم نسبيس مبلغ سهم نسبي تعداد سپرده

 21/2 111 0321111 111 2111111 كل

 71/1 33/20 1139927 20/11 221201 قرض الحسنه جاري

 31/1 13 117723 21/31 1713137 قرض الحسنه پس انداز

 33/0 91/22 1113129 31/11 221111 سرمايه گذاري كوتاه مدت

 01/12 00/11 329333 37/2 11122 سرمايه گذاري بلندمدت

 13/2 11/19 973271 22/11 723211 ساير

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710سال ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل ،

 



امه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازمان برن  

 34 



 1717(: توزيع تسهيالت اعطايي نظام بانكي به بخش غيردولتي برحسب بخشهاي عمده اقتصادي در استان اردبيل در سال     1-19جدول)   

متوسط مبلغ هر  مبلغ تسهيالت هيالتتعداد تس شهرستان

 سهم نسبي مبلغ سهم نسبي تعداد فقره تسهيالت

 13/21 111 1713011 111 211132 كل

 00/21 7/21 1133917 1/21 02779 بخش كشاورزي

 23/21 71 1191711 1/71 30331 بخش ساختمان ومسكن

 91/13 7/11 311239 9/0 11710 بخش صنعت و معدن

 03/20 0/71 2171111 1/79 17731 بخش خدمات

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710سال ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل ،
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 فعاليتهاي آموزشي:7-0-0-1

خدمات آموزشي از نظر دوره هاي كلي به دو گروه اصلي آموزش عمومي) پيش دبستاني،  

ش دانشگاهي( و آموزش عالي) كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشتد، ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، پي

در چتارچوب نيازهتاي تقسيم مي شود  ويژگيها و شاخصهاي اصلي عملكردي  ايتن فعاليتهتا،دكتري(

 :در زير تحليل مي شودماري در دسترس ،طرح آمايش استان و امكانات آ

 
 آموزش عمومي:1-7-0-0-1

آمتادگي، ابتتدايي، راهنمتايي، دوره هتاي آمتوزش استتانايي ،نظام آموزش عمومي شامل  

متوسطه )دبيرستاني و هنرستاني( و پيش دانشگاهي است  بر پايته اطالعتات در دستترس، در ستال 

 ،از كل دانش آموزان نظام آموزش عمومي )بدون غيرانتفتاعي( استتان اردبيتل 1314-11تحصيلي 

درصد در دوره آموزش پيش دبستاني )آمادگي(،  2/4درصد در دوره آموزش استانايي،  4/2حدود 

درصتد در دوره  1/24درصتد در دوره راهنمتايي تحصتيلي،  2/32درصد در دوره ابتتدايي ،  4/37

درصد در دوره پيش دانشگاهي مشغول تحصيل هستند  به همين ترتيتب متي تتوان  2/2متوسطه و 

درصد در آمتوزش استتانايي،  7/1 ،مومينشان داد ، از كل تعداد كاركنان آموزشي نظام آموزش ع

درصتتد در دوره  1/21درصتتد در دوره ابتتتدايي،  3/44درصتد در آمتتوزش پتتيش دبستتاني ،  2/3

درصد در دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي مشغول كار هستند  اين نسبتها به  1/22راهنمايي و 

نظام آموزش عمومي استتان و  وضوح نشان دهنده جايگاه نسبي هريك از اين دوره هاي تحصيلي در

اهميت نسبي زياد دوره هاي تحصيلي رسمي) ابتدايي، راهنمايي، متوستطه، پتيش دانشتگاهي( در آن 

است كه مشخصات عمومي آنها به تفكيك هر دوره تحصيلي در شهرستانهاي استان به ترتيتب زيتر 

 ارائه مي شود:

 

 دوري ابتدايي)اتف(: 

 1111كتتالس و 1421آموزشتتگاه بتتا  1172بتتر بتتالغ  1314-11در ستتال تحصتتيلي  

هزار نفر دانش آموز ايتن دوره تحصتيلي  2/121نفركادرآموزشي مشغول ارائه خدمات آموزشي به 

نفر و تعداد دانش آموز  3/12بوده اند  به اين ترتيب ، متوسط تعداد دانش آموز به ازاي هر كالس 

 نفر است  7/22به ازاي هر نفر كادر آموزشي 

  تغييرات متوسط تعداددانش آموز به ازاي هر كالس در شهرستتانهاي استتان بتين دامنه

نفر در شهرستان اردبيل است  ضتمن  2/24نفر در شهرستان نير و حداكار  2/13حداقل 
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آن كه اندازه اين نسبت در شهرستانهاي اردبيل و پارس آبتاد بيشتتر از متوستط انتدازه 

 متر است كر شهرستانها از آن متناظر آن در كل استان بوده و در ساي

  به همين ترتيب، دامنه تغييرات متوسط تعداد دانش آموز به ازاي هر نفر كادر آموزشتي

نفتر در  2/34نفر در شهرستان كوثر و حتداكار  2/14درشهرستانهاي استان بين حداقل 

بيله ضمن آن كه اندازه اين نسبت در شهرستانهاي اردبيل، شهرستان پارس آباد مي باشد،

ستتوار و پتتارس آبتتاد بيشتتتر از متوستتط انتتدازه متنتتاظر آن در كتتل استتتان بتتوده و در 

 سايرشهرستانها از آن كمتر است 

  اندازه نسبت متوسط تعداد دانش آموز به ازاي هر نفر كتادر آموزشتي در شهرستتانهاي

ت اردبيل و مشگين شهر كوچكتر از اندازه نسبت تعداد دانش آموز به ازاي هر كالس اس

كه متناظر با بيشتر بودن تعداد كاركنان آموزشي دوره ابتدايي ايتن شهرستتانها از تعتداد 

و نيتز كتل كالسهاي آموزشي آنهتا استت  ايتن رابطته در ستاير شهرستتانهاي استتان )

برعكس است كه به معني كمتر بودن تعداد كاركنان آموزشي از تعتداد كالستهاي استان(

 نها است دوره ابتدايي در اين شهرستا

 

 دوري راهنمايي تحصيلي) ب (: 

در دوره راهنمتايي تحصتيلي ،1314-11بر پايه آمارهاي در دسترسي، در سال تحصتيلي  

موزشتي مشتغول ارائته ختدمات نفر كتادر آ 3311كالس و 3722آموزشگاه با  113استان بالغ بر  

عداد دانش آمتوز بته ازاي هتر هزار نفر دانش آموز بوده اند  درنتيجه ، متوسط ت 1/11آموزشي به 

 نفر است  مي توان نشان داد: 1/21نفر و به ازاي هر نفر كادر آموزشي  1/23كالس 

  دامنه تغييرات اندازه نسبت تعداد دانش آموز به ازاي هر كالس دراين دوره تحصيلي در

نفتر در  2/22نفتردر شهرستتان نيتر و حتداكار  1/11شهرستانهاي استان بتين حتداقل 

تان اردبيل قرار دارد، ضمن آن كه اندازه ايتن نستبت در شهرستتانهاي اردبيتل و شهرس

پارس آباد بيشتر از اندازه متوسط متناظر آن در كل استان بوده و در ساير شهرستتانها از 

 آن كمتر است 

  دامنتته تغييتترات انتتدازه نستتبت تعتتداد دانتتش آمتتوز بتته ازاي هتتر نفتتر كتتادر آموزشتتي

نفر در شهرستتان نيتر و  2/12اي اين دوره تحصيلي بين حداقل درشهرستانهاي استان بر

نفر در شهرستان پارس آباد است  به بيان ديگر ، شدت نسبي برخورداري  2/32حداكار 
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درصتد آن  41دانش آموزان دوره راهنمايي از آموزگار در شهرستان پارس آبتاد حتدود 

  انتدازه ايتن نستبت در براي دانش آموزان اين دوره تحصتيلي در شهرستتان نيتر استت

و گرمي بيشتتر از انتدازه متوستط آن در كتل شهرستانهاي اردبيل، بيله سوار، پارس آباد

 استان بوده و در ساير شهرستانها از آن كمتر است 

  اندازه نسبت تعداد دانش آموز به ازاي هرنفتر كادرآموزشتي در ايتن دوره تحصتيلي در

ازه نسبت تعداد دانش آموز بته ازاي هتر كتالس شهرستانهاي خلخال و نمين كمتر از اند

است كه متناظر با بيشتر بودن تعداد آموزگاران از تعداد كالسهاي آنها استت  در ستاير 

و كل استان(، اندازه نستبت تعتداد دانتش آمتوز بته ازاي هتر نفتر شهرستانهاي استان )

به ازاي هتر كتالس  كادرآموزشي دوره راهنمايي بيشتر از اندازه نسبت تعداد دانش آموز

 آموزشي است 

  در كل استان و نيز همه شهرستانهاي آن، اندازه هر دو نسبت تعداد دانش آموز بته ازاي

هر كالس و تعداد دانش آموز به ازاي هر نفر كادر آموزشي در دوره راهنمتايي بيشتتر از 

تعتداد دانتش اندازه متناظر آنها در دوره ابتدايي است كه متناظر با تراكم نستبي بيشتتر 

 آموز در دوره راهنمايي نسبت به دوره ابتدايي است 

 

 دوري متوسطه عمومي) پ (: 

كتالس  2724آموزشتگاه بتا  421، در دوره متوسطه، بالغ بر1314-11در سال تحصيلي  

هتزار نفتر دانتش آمتوز ) شتامل دانتش  1/72نفر كادر آموزشي مشغول ارائه خدمات به  2142و

شگاهي است، چتون دبيتران ايتن  دو دوره تحصتيلي قابتل تفكيتك نيستتند( آموزان دوره پيش دان

نفر و تعداد  1/21ميباشند  به اين ترتيب، متوسط اندازه نسبت تعداد دانش آموز به ازاي هر كالس 

نفر است  بر پايه الگوي توزيع اين امكانات آموزشي  1/32دانش آموز به ازاي هر نفر كادر آموزشي 

 ستان مي توان نشان داد:در شهرستانهاي ا

  نفتر  2/22دامنه تغييرات اندازه نسبت تعداد دانش آموز به ازاي هر كالس بين حتداقل

نفر  در شهرستان اردبيل قرار دارد، ضمن آن كه اندازه  2/27در شهرستان نير و حداكار 

ر كل اين نسبت در شهرستانهاي اردبيل، پارس آباد و خلخال بيشتر از اندازه متناظر آن د

 استان بوده و در ساير شهرستانها از آن كمتر است 
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  دامنه تغييرات اندازه نسبت تعداد دانش آموز به ازاي هر نفر كادر آموزشي بين حتداقل

نفر در شهرستان پارس آباد قرار دارد، ضمن  3/37نفر در شهرستان نير و حداكار  4/12

ه سوار ، پارس آباد و گرمي بيشتتر از آن كه اندازه اين نسبت در شهرستانهاي اردبيل، بيل

 اندازه متوسط متناظر آن در كل استان بوده و در ساير شهرستانها از آن كمتر است 

  به استاناي شهرستانهاي كوثر و نير، در ساير شهرستانهاي استان اندازه نسبت دانش آموز

آموز به ازاي هر  به كاركنان آموزشي بيشتر از اندازه متناظر آن براي نسبت تعداد دانش

كالس است كه نشان دهنده كمتر بودن تعداد آموزگاران در قياس با تعداد كالسهاي اين 

 دوره تحصيلي در غالب شهرستانهاي استان مي باشد 

  اندازه نسبت تعداد دانش آموز به كالس و نيز نسبت تعتداد دانتش آمتوز بته كاركنتان

ن بيشتر از اندازه هاي متناظرشان بتراي آموزشي در كل استان و نيز همه شهرستانهاي آ

دوره راهنمايي دراين شهرستانها است كه نشان دهنده تراكم نسبي بيشتتر تعتداد دانتش 

نستبت بته آن در آموزان در هر كالس و به ازاي هر آموزگار در دوره متوسطه عمتومي 

 است در دوره ابتدايي( اين شهرستانها دوره راهنمايي تحصيلي )و به طريق اولي،

 

 دوري پيش دانشهاهي ) ت (:

 211آموزشگاه پيش دانشگاهي با  23در استان اردبيل تعداد ،1314-11در سال تحصيلي  

هزار نفر دانش آموز بوده اندكته متنتاظر بتا متوستط  3/2كالس مشغول ارائه خدمات آموزشي به 

 نفر دانش آموز به ازاي هر كالس مي باشد  1/22اندازه 

ات اندازه نسبت دانش آموز به ازاي هر كالس در شهرستتانهاي استتان بتين دامنه تغيير 

نفر در شهرستان پتارس آبتاد متي باشتد كته  1/22ر انفر در شهرستان نمين و حداك 3/12حداقل 

برابر بودن تراكم دانش آموز در كالس در شهرستان پارس آباد نستبت بته  2/1متناظر با بيش از 

نسبت تعداد دانش آموز در هر كالس در شهرستانهاي اردبيل و پارس شهرستان نمين است  اندازه 

 آباد بيشتر از اندازه متناظر آن در كل استان بوده و در ساير شهرستانها از آن كمتر است 

 به اين ترتيب و در مجموع مي توان گفت:

بته وز متدوره متوسطه عمومي، در قياس با ساير دوره هاي تحصيلي از نظر تراكم دانش آ 

 ازاي هر كالس و هر نفركادر آموزشي ، دوره شلوغي و متراكم تري است 
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دامنه تفاوت برخورداري نسبي شهرستانهاي استان از امكانات آموزشي درهمه دوره هتاي  -

 تحصيلي نسبتاً گسترده است 

تعداد كاركنان آموزشي كمتراز تعداد كالسها است كه با توجته بته زمتان در غالب موارد، -

ر آموزگاران در هفته در قياس با زمان كتار هتر كتالس حتاكي از فشتار زيتاد موظف كا

 و يا بدون معلم ماندن كالسها است برآموزگاران ) براي اضافه كار(

شدت نسبي تراكم دانش آموز به ازاي هر كالس و كادر آموزشي در مواردي درستطحي  -

 ن امكانات آموزشي است پايين قرار دارد كه متناظر با بازدهي كمتر از حد متوسط اي

 
 مقايسه امكانات آموزشي عمومي استان و كشور:2-7-0-0-1

مقايسه كلي از ويژگيهاي نظام آموزش عمومي استان و كشور مي توان نشتان بر پايه يك  

 داد:

ميزان خروج از نظام آموزشي به موازات ارتقاي سطح دوره تحصيلي )بته استتاناي  دوره  -

راستان بيشتر از متوسط كل كشور است  اندازه سهم نستبي تعتداد ابتدايي به راهنمايي( د

 13/2دوره راهنمتايي درصتد، 21/1دانش آموزان استان در كشتور بتراي دوره ابتتدايي 

 درصد است  22/1درصد و دوره پيش دانشگاهي  21/1دوره متوسطه درصد،

بتي از نستبت بته ماابته تقريبا توجه به اين كه سهم نستبي جمعيتت استتان در كشتور ) -

درصد است، مي توان  73/1تعدادجمعيت الزم التعليم آنها در مقاطع تحصيلي( در حدود 

گفت كه ميزان پوشش تحصيلي جمعيتت الزم التعلتيم در دوره هتاي تحصتيلي آمتوزش 

 عمومي )به استاناي دوره پيش دانشگاهي( بيشتر از متوسط كل كشور است 

تان در كشور با نسبت تعداد كالسهاي آموزشي با مقايسه نسبت جمعيت دانش آموزي اس -

درصتد، دوره  22/2درصتد، دوره را هنمتايي  11/2 استان در كشور ) براي دوره ابتدايي

درصد( نتيجه مي شتود كته نستبت  22/1درصد و دوره پيش دانشگاهي  21/1 همتوسط

جتز تعداد دانش آموز به ازاي هر كالس در دوره هاي تحصيلي نظام آمتوزش عمتومي )ب

در استان كمتر از متوسط متناظر آن در كشور است كه بته معنتي دوره متوسطه عمومي(

 خلوت تر بودن نسبي كالسهاي آموزشي در استان مي باشد 

به همين ترتيب، مقايسه نسبت جمعيت دانش آموزي با نسبت تعداد كاركنتان آموزشتي  -

درصتد و دوره  24/1متاييدرصتد، دوره راهن 21/2استان در كشور ) براي دوره ابتتدايي 

به آموزگار  درصد( مي توان گفت كه نسبت دانش آموز  13/1متوسطه و پيش دانشگاهي 
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كليه مقاطع تحصيلي دوره آموزش عمومي دراستان بيشتر از اندازه متوسط متناظر آن در 

 در كل كشور است 

( ارايته 1-23تتا )( 1-22اطالعات تفصيلي مربوت به موارد ذكتر شتده در جتداول شتماره )

 گرديده است 
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 1710-11(: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموزان دوره ابتدايي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال تحصيلي 1-21جدول)

 شهرستان

 وز»نسبت تعداد دانش آ در استانسهم نسبي )درصد( تعداد

كاركنان  دانش آموز كالس آموزشگاه

 آموزشي

كاركنان  زدانش آمو كالس آموزشگاه

 آموزشي

كاركنان  كالس

 آموزشي

 37/21 23/19 111 111 111 111 1111 111913 1091 1139 استان

 91/27 13/20 91/71 01/01 11/72 21/21 1171 07111 1331 719 اردبيل

 07/21 11/11 21/0 71/0 11/1 37/3 211 0311 713 122 بيله سوار

 13/70 30/21 31/1 12/10 97/12 19/11 001 11710 311 132 پارس آباد

 99/13 19/13 32/9 93/3 23/9 37/9 093 1001 119 112 خلخال

 30/10 17/10 31/7 10/2 09/7 17/1 110 2390 192 92 كوثر

 39/13 31/10 37/9 23/1 33/11 01/13 092 1312 192 219 گرمي

 32/10 29/11 91/11 03/17 99/13 71/11 931 10233 970 219 مشگين شهر

 21/13 07/13 70/3 23/1 12/1 11/1 720 1133 721 13 نمين

 31/11 92/17 92/2 21/2 13/7 11/1 109 2779 131 13 نير

 سازمان آموزش و پرورش استان اردبيلماخذ:

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710: سالنامه آماري استان اردبيل، سال           
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 1710-11: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموزان دوره راهنمايي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال تحصيلي (  1-21جدول) 

 شهرستان

 نسبت تعداد دانش آموز در استانسهم نسبي )درصد( تعداد

كاركنان  دانش آموز كالس آموزشگاه

 آموزشي

كاركنان  دانش آموز كالس آموزشگاه

 آموزشي

كاركنان  كالس

 زشيآمو

 11/21 11/27 111 111 111 111 7711 11119 7312 117 استان

 01/23 31/23 11/71 73/01 13/71 12/23 1231 70122 1291 207 اردبيل

 11/23 01/22 22/0 01/0 10/0 71/0 101 7337 131 71 بيله سوار

 20/79 11/23 03/11 92/11 13/17 03/12 703 17311 117 111 پارس آباد

 37/21 11/21 91/9 1 19/1 13/9 771 3101 711 11 خلخال

 13/11 33/11 11/7 13/2 19/7 19/0 117 1131 111 73 كوثر

 29/23 33/19 11/1 11/1 11/11 11/10 231 3717 732 121 گرمي

 33/21 72/19 13/13 01/10 27/13 11/11 139 12720 371 133 مشگين شهر

 73/11 91/21 20/3 01/0 92/0 21/1 213 7117 112 03 نمين

 21/13 17/11 31/2 32/1 13/2 93/7 91 1031 91 71 نير

 سازمان آموزش و پرورش استان اردبيلماخذ:

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710: سالنامه آماري استان اردبيل، سال           
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 1710-11ان دوره متوسطه عمومي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال تحصيلي (: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموز  1-22جدول) 

 شهرستان

 نسبت تعداد دانش آموز در استانسهم نسبي )درصد( تعداد

كاركنان  دانش آموز كالس آموزشگاه

 آموزشي

كاركنان  دانش آموز كالس آموزشگاه

 آموزشي

كاركنان  كالس

 آموزشي

 13/71 39/21 111 111 111 111 2103 31213 2320 091 استان

 11/71 13/23 17/02 02 11/71 31/71 1131 29111 1119 112 اردبيل

 19/71 29/20 21/0 12/1 07/1 23/3 113 7191 101 71 بيله سوار

 72/73 27/23 29/12 23/11 03/10 77/17 717 11329 790 33 پارس آباد

 19/23 91/23 17/11 11/9 31/1 01/1 211 3790 273 02 خلخال

 17/21 19/22 73/2 30/1 13/1 12/1 31 1112 11 9 كوثر

 01/71 71/27 31/3 97/3 33/1 32/11 131 1131 279 11 گرمي

 13/21 17/22 73/11 21/10 10/13 21 791 9931 073 99 مشگين شهر

 11/22 91/21 33/0 12/7 77/0 11/1 119 2033 111 21 نمين

 07/13 11/21 73/2 22/1 11/1 37/2 31 111 01 17 نير

 سازمان آموزش و پرورش استان اردبيلماخذ:

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710: سالنامه آماري استان اردبيل، سال           
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 1710-11اردبيل در سال تحصيلي (: امكانات آموزشي و تعداد دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي  در شهرستانهاي استان     1-27جدول)   

 شهرستان
 نسبت تعداد دانش آموز در استانسهم نسبي )درصد( تعداد

 كاركنان آموزشي كالس دانش آموز كالس آموزشگاه دانش آموز كالس آموزشگاه

 13/71 13/22 111 111 111 3213 211 97 استان

 11/71 11/27 11/02 31/79 11/21 2391 117 20 اردبيل

 19/71 77/13 91/7 23/1 17/3 201 11 3 ه سواربيل

 72/73 03/23 13/11 37/12 31/1 917 73 1 پارس آباد

 19/23 12/21 03/9 11/11 31/11 191 29 11 خلخال

 17/21 77/19 11/1 11/2 11/2 113 3 2 كوثر

 01/71 11/21 22/3 33/3 31/9 791 19 9 گرمي

 13/21 07/21 92/11 19/13 37/20 1111 09 27 مشگين شهر

 11/22 71/13 19/2 11/7 71/0 137 11 0 نمين

 07/13 71/13 11/2 11/2 01/3 171 1 3 نير

 سازمان آموزش و پرورش استان اردبيلماخذ:                     

 ه ريزي استان اردبيلسازمان مديريت و برنام -1710: سالنامه آماري استان اردبيل، سال                                   
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 آموزش عالي :0-0-0-1

امعته از جاگر گسترش آموزش عمومي درجامعه نشان دهنده ميزان برخورداري افرادآن  

حق با سواد شدن است، گسترش آموزش عالي مبين سطح توسعه اجتماعي باالتر و وجود ظرفيتهاي 

شد  در ستطرهاي زيتر، باتوجته بته براي رشد و توسعه بيشتر وجاب دانش جديد و    مي با دروني

امكانات آماري در دسترس، مهمترين ويژگيهاي نظام آموزش عالي استتان و جايگتاه آن در كشتور 

 تحليل مي شود 

 

 تعداد دانشجويان)اتف(: 

تعداد كل دانشجويان مراكز آموزش عتالي استتان بتالغ بتر  1314،-11در سال تحصيلي  

برحسب دوره تحصيلي نشان مي دهد كه از كل آنان حدود ان هزار نفر است  توزيع دانشجوي 3/33

درصد( در دوره كارشناستي،  3/21هزار نفر ) 7/21در دوره كارداني، درصد(  7/31هزار نفر )1/12

در دوره دكتتري درصد( 1/2هزار نفر ) 7/2درصد( در دوره كارشناسي ارشد و  2/2هزار نفر ) 3/2

 مشغول تحصيل هستند 

درصتد( در  42هتزار نفتر )  3/12حتدود ، يان مراكز آموزش عالي استاناز كل دانشجو 

متوزش عتالي استتان مشتغول درصد( در ساير مراكتز آ 11هزار نفر ) 17واحدهاي دانشگاه آزاد و 

تحصيل مي با شند  توزيع اين دو گروه دانشجويان برحسب دوره هاي تحصيلي نشان مي دهد كه در 

، سهم نسبي دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي ارشد و دكتري ميان دانشجويان دانشگاه آزاد

بيشتر از سهم نسبي متناظرشان در ساير مراكز آموزش عالي استان بوده و در مقابتل، ستهم نستبي 

دانشجويان دوره كارشناسي در دانشتگاه آزاد كمتتر از آن در ستاير مراكتز آمتوزش عتالي استتان 

 باشد مي

اكز آموزش عالي استان برحسب رشته هاي عمده تحصيلي حتاكي از توزيع دانشجويان مر 

درصد( در رشتته هتاي علتوم انستاني مشتغول تحصتيل  4/13آن است كه بيش از نيمي از آنان )

 1/13درصد، علتوم پايته  4/17مهندسي  -فني يباشند و اندازه متناظر اين نسبت براي رشته هامي

درصد است  ايتن الگتوي 3/1درصد و هنر  4/2زشكي صد، كشاورزي و دامپرد 2/7درصد، پزشكي 

توزيع در واحدهاي دانشگاه آزاد و ساير مراكز آموزش عالي تا حدي با يكديگر فرق مي كند  رتبته 

مهندستي، علتوم  -بندي رشته هاي تحصيلي در دانشگاه آزاد به ترتيب مربوت به علوم انساني، فنتي

علوم پايه، موزش عالي به ترتيب مربوت به علوم انساني،پايه، پزشكي و كشاورزي و در ساير مراكز آ

مهندسي، كشاورزي و دامپزشكي، پزشكي و هنر است  اين تفاوت موجب شده است تتا دامنته  -فني
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تغييرات سهم نسبي دانشجويان دانشگاه آزاد از كتل دانشتجويان استتان در رشتته هتاي تحصتيلي 

درصتد در  1/12و دامپزشتكي و حتداكار  درصتد در رشتته كشتاورزي 2/31مختلف بين حداقل 

 مهندسي باشد  –هاي فني رشته

 

 تعداد كاركنان آموزشي) ب (: 

بر پايه اطالعات در دسترس، كل كاركنان آموزشي ) شامل كاركنتان تمتام وقتت و پتاره  

نفر است  ازاين تعداد  1142بالغ بر  ،وقت، عضو و غير عضو هيات علمي( مراكز آموزش عالي استان

درصد( فاقد  2/43نفر) 122درصد( داراي مرتبه علمي و  4/12نفر) 1231اركنان آموزشي، تعداد ك

مرتبه علمي هستند ) درمراكز آموزش عالي دولتي فقط اعضاي هيتات علمتي مرتبته بنتدي علمتي 

شوند و كاركنان آموزش حق التدريسي اعم از تمام وقت يا پاره وقت فاقتد رتبته علمتي درنظتر مي

ي شوند  اين وضعيت در دانشگاه آزاد نيز رعايت مي شود(  از ميان كاركنان آموزشي داراي گرفته م

درصتد( در مرتبته دانشتياري،  1نفر) 12درصد( در مرتبه استادي،  1/2نفر) 1رتبه علمي در استان 

 2نفتر) 21در مرتبته مربتي ودرصتد( 2/72نفر) 721در مرتبه استادياري، درصد( 4/12نفر ) 221

در مرتبه مربي آموزشيار مي باشند كه نشان دهنده سطح بالنستبه پتايين كيفيتت كاركنتان  درصد(

 آموزشي مراكز آموزش عالي استان) از نظر مرتبه علمي( است 

 

 جايهاي آموزش عاتي استان در كشور) پ (: 

با مقايسه تعداد و ويژگيهاي دانشجويان و كاركنان آموزشي نظام آموزش عتالي استتان و  

 1مي توان نشان داد: 1314-11ر در سال تحصيلي كشو

درصد از دانشجويان كشور در واحدهاي آموزش عالي استان مشغول تحصيل  32/1حدود -

 درصد است  42/1هستند   اندازه اين نسبت براي  كادر آموزشي استان 

از فراواني نسبي دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي از كل دانشجويان در استان بيشتتر  -

كل كشور بوده و در مقابل، فراواني نسبي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري 

دراستان كمتر از كل كشور است  در نتيجه، سهم نسبي استان در كشور براي دانشتجويان 

بيشتتتر و بتتراي دوره درصد( 42/1درصتتد( و دوره كارشناستتي ) 41/1دوره كتتارداني )

                                                 
آمارهاي مورد استفاده در اين بند از سالنامه آماري كشور برداشته شده است كه با اطالعات متناظر آن در سالنامه آماري استان متفاوت 1 

 است 



امه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازمان برن  

 49 



درصتتد( كمتتتر ازستتهم نستتبي كتتل  17/1و دكتتتري )درصتتد( 32/2كارشناستتي ارشتتد )

 دانشجويان استان در كشور مي باشد 

فراواني نسبي دانشجويان رشته هاي علتوم پزشتكي، علتوم انستاني و علتوم پايته در كتل  -

دانشجويان استان بيشتر از فراواني نستبي متناظرشتان در كتل كشتور بتوده و در مقابتل، 

هندسي و كشاورزي و دامپزشكي در استان كمتتر از م -فراواني نسبي دانشجويان هنر، فني

سهم نستبي استتان در كشتور بتراي دانشتجويان  ، آن در كل كشور است، بر اين اساس

بيشتتر از درصد( 72/1درصد( و علوم پايته ) 22/1درصد(، علوم انساني ) 14/1پزشكي )

ن در كشتور سهم نسبي كل دانشجويان استان در كشور بوده و درمقابل، سهم نسبي استتا

درصتد( و  11/2درصتد( ، هنتر ) 11/2مهندستي ) -براي دانشجويان رشتته هتاي فنتي

كمتر از سهم نسبي متناظر آن براي كل دانشجويان درصد( 31/1كشاورزي و دامپزشكي )

 استان است 

مرتبه علمي كاركنان آموزشي استان در قياس با آن در كل  كشور درسطح نازلتري قترار  -

 42/2نسبي استان در كشور بتراي كاركنتان آموزشتي در مرتبته استتاد) زيرا سهم ،دارد

درصد( به مراتب كمتر از انتدازه ستهم  24/2درصد( و استاديار )21/2درصد(، دانشيار )

درصد( بوده و در مقابل ، سهم نستبي  42/1نسبي كل كاركنان آموزشي استان در كشور )

درصتد( بيشتتر از  12/1آموزشتيار ) -درصد( و مربي 14/1استان در كشور براي مربي)

 سهم نسبي متناظر آن براي كل كاركنان آموزشي استان است 

 

 ساتهاي اخي  آموزش عاتي استان در تحوالت) ت (: 

با مقايسه ويژگيهاي دانشجويان و كاركنان آموزشي مراكز آموزش عالي استان در سالهاي  

الي استان را به ترتيب زير مي توان ، تحوالت نظام آموزش ع 1314-11و  1312-11تحصيلي 

 تحليل كرد 

درصد( اندكي بيشتر از آن براي تعداد 22شدت نسبي افزايش تعداد كاركنان آموزشي) -

 درصد( است  12دانشجويان )

افزايش تعداد دانشجويان دوره كارداني به مراتب بيشتر از ساير دوره هاي تحصيلي است   -

درصد و دكتري  41درصد، كارشناسي113ارداني شدت نسبي افزايش دانشجويان دوره ك

 در حالي كه تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد كاهش نيز يافته است درصد است، 11



امه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازمان برن  

 51 



افزايش تعداد كاركنان آموزشي عمدتاً ازطريق افزايش مربي تحقق يافته است  دراين  -

كاركنان  درصد و 127درصد، مربيان  11درصد، استادياران  43مدت تعداد دانشياران 

 درصد افزايش يافته است  31آموزشي غير عضو هيات علمي نيز 

( 1-1( و نمودارهاي)1-32( تا )1-24اطالعات تفصيلي مربوت به موارد ذكر شده در جداول شماره )

 ( ارايه گرديده است 1-1) تا

 
 1710-11ره هاي تحصيلي در سال تحصيلي توزيع تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي استان اردبيل برحسب دو(:    1-20جدول) 

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني كل شرح

 311 293 21371 11101 77237 كل تعداد

 011 113 9113 1111 13290 دانشگاه آزاد

 213 119 11920 0331 13939 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

سهم نسبي 

دوره هاي 

 تحصيلي

 1/2 9/1 7/31 3/71 111 كل

 1/2 1/1 2/31 1/73 111 دانشگاه آزاد

 3/1 3/1 2/31 0/23 111 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

سهم نسبي 

 دانشگاهها 

 111 111 111 111 111 كل

 2/19 2/37 1/01 1/11 09 دانشگاه آزاد

 1/01 1/73 9/10 2/00 11 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1710لنامه آماري استان اردبيل ماخذ: سا

 

 1710-11توزيع تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي استان اردبيل برحسب   رشته هاي  تحصيلي در سال تحصيلي (:    1-21جدول)  

 علوم پايه علوم انساني پزشكي كل شرح
-فني 

 مهندسي

كشاورزي 

و 

 دامپزشكي

 هنر

 077 2171 1313 0311 13331 2173 77237 كل تعداد

 1 333 7001 2103 1111 1221 13290 دانشگاه آزاد

 077 1731 2701 2132 1930 1711 13939 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

سهم نسبي 

 رشته هاي

 تحصيلي

 7/1 0/3 0/13 1/17 0/17 3/3 111 كل

 1 3/0 1/21 3/12 1/10 1/3 111 دانشگاه آزاد

 3/2 1/1 1/17 1/11 1/12 3/3 111 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

سهم نسبي 

 دانشگاهها 

 111 111 111 111 111 111 111 كل

 1 9/71 1/19 0/00 3/09 7/01 09 دانشگاه آزاد

 111 1/30 1/01 3/11 0/11 3/11 11 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1710النامه آماري استان اردبيل ماخذ: س
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 1710-11مراكز آموزش عالي استان اردبيل برحسب   مرتبه علمي  در سال تحصيلي  كاركنان آموزشي  توزيع تعداد (:   1-23جدول)

 مربي استاديار دانشيار استاد جمع شرح
مربي 

 آموزشيار

غيرهيات 

 علمي

 اقد رتبه()ف

 112 21 391 211 11 1 1101 كل تعداد

 7 13 132 37 0 3 333 دانشگاه آزاد

 399 0 273 121 3 1 1130 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

سهم نسبي 

برحسب 

مرتبه 

 علمي

 3/07 1/1 0/07 9/11 3/1 0/1 111 كل

 0/1 1/2 0/10 11 3/1 1/1 111 دانشگاه آزاد

 1/31 7/1 1/21 9/11 1/1 1/1 111 ها و مراكز آموزش عالي سايردانشگاه

سهم نسبي 

 دانشگاهها 

 111 111 111 111 111 111 111 كل

 0/1 11 0/31 7/73 01 1/13 2/73 دانشگاه آزاد

 3/99 19 3/29 3/37 31 1/12 1/37 سايردانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1710ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل 

 

 

 1710-11(: سهم نسبي تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي استان اردبيل در كشور برحسب دوره هاي تحصيلي در سال تحصيلي   1-23جدول )  

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني كل شرح

 311 293 21371 11101 77237 استان

 19310 92991 1121111 311310 2711139 كل كشور

 13/1 72/1 02/1 01/1 79/1 سهم نسبي استان در كشور

 مركز آمار ايران -1710سالنامه آماري كشورماخذ:

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710: سالنامه آماري استان اردبيل         

 

 1710-11مراكز آموزش عالي استان اردبيل در كشور برحسب رشته هاي تحصيلي در سال تحصيلي (: سهم نسبي تعداد دانشجويان   1-21جدول ) 

علوم  كل شرح

 پزشكي

كشاورزي و  مهندسي -فني علوم پايه علوم انساني

 دامپزشكي

 هنر

 077 2171 1313 0311 13331 2173 77237 استان

 11127 111121 333921 213239 1132391 173971 2711139 كل كشور

 11/1 71/1 11/1 39/1 33/1 10/1 79/1 سهم نسبي استان در كشور

 مركز آمار ايران -1710سالنامه آماري كشورماخذ:

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710: سالنامه آماري استان اردبيل         

 

 1710-11در سال تحصيلي  در كل كشور برحسب مرتبه علميعالي استان اردبيل مراكز آموزش  كاركنان آموزشي (: سهم نسبي تعداد     1-29جدول )  

غيرعضو  مربي آموزشيار مربي استاديار دانشيار استاد كل شرح

هيات علمي 

 )فاقدرتبه(

 191 31 171 222 9 11 1371 *استان

 02011 0211 01223 27117 0200 2717 122131 كل كشور

 01/1 12/1 10/1 90/1 21/1 02/1 02/1 سهم نسبي استان در كشور

 * اطالعات مندرج در سالنامه آماري كشور و سالنامه آماري استان اردبيل فرق دارند.

 مركز آمار ايران -1710سالنامه آماري كشورماخذ:
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 رروند تحول تعداد دانشجويان و كاركنان آموزشي مراكز آموزش عالي استان اردبيل در نيمسال اخي(:1-71جدول ) 

 ضريب كلي افزايش 1711-11سال تحصيلي  1710-11سال تحصيلي  شرح

 13/1 21231 77237 كل دانشجويان

 17/2 0901 11101 كارداني

 01/1 11021 21371 كارشناسي

 99/1 711 293 كارشناسي ارشد

 11/1 191 311 دكتري

 32/1 1171 1101 كل كاركنان آموزشي

 0 2 1 استاد

 07/1 3 11 دانشيار

 11/1 131 211 استاديار

 01/2 772 391 مربي 

 32/1 29 21 مربي آموزشيار

 71/1 190 112 غيرعضو هيات علمي

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710سالنامه آماري استان اردبيل ماخذ:
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نمودار شماره 8-1 جایگاه نسبی نظام آموزش عالی استان اردبیل در کشور در سال تحصیلی 1384-85
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 فعاليت هاي بهداشتي و درماني:1-0-0-1

درماني استان اردبيتل و شهرستتانهاي  -مكانات بهداشتيمهمترين ويژگيهاي عمومي ا 

 عبارت است از: 1314تابعه آن، از نظر كمي )بدون در نظر گرفتن مشخصات كيفي( در سال 

درماني( استان بتالغ  -)الف(: تعداد كل پزشكان )شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

نفر جمعيت استان استت   3422به ازاي هر نفر است كه متناظر با وجود يك پزشك  311بر 

نفتر در  1472نفر در شهرستان نمين و حتداكار  2221دامنه تغييرات اين نسبت بين حداقل 

شهرستان بيله سوار است، ضمن آن كه اندازه اين نستبت در شهرستتانهاي اردبيتل، خلختال، 

ساير شهرستانهاي استتان  نمين و نير كمتراز متوسط اندازه متناظر آن در كل استان بوده و در

  از آن بيشتر است 

درصد كل تعداد پزشكان  2/42نفر است كه  121استان بالغ بر  متخصص) ب(: تعداد كل پزشكان 

نفر جمعيتت بته ازاي هتر پزشتك متخصتص در استتان  7212استان بوده و متناظر با وجود 

در شهرستتان اردبيتل و نفتر  1323باشد  دامنه تغييرات اندازه اين نستبت بتين حتداقل مي

ضتتمن آنكتته انتتدازه ايتتن نستتبت در نفتتر در شهرستتتان بيلتته ستتوار است، 14723حتتداكار 

شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهر كمتتر از انتدازه متوستط آن در استتان بتوده و در ستاير 

 شهرستانها از آن بيشتر است 

نفر استت  22استان بالغ بر  ) ت (: تعداد كل دندانپزشكان ) به عنوان بخشي از پزشكان متخصص(

نفر جمعيتت بته ازاي هتر دندانپزشتك در استتان استت  دامنته  22271كه متناظر با وجود 

نفتر در  24111نفتر در شهرستتان نيتر وحتداكار  22221تغييرات اين نسبت بتين حتداقل 

شهرستان خلخال مي باشد، ضمن آن كه شهرستانهاي بيله سوار و پارس آباد فاقد دندانپزشك 

 د ني باشم

نفتر  121224دكتر داروساز در استان مشغول كار هستند كه متناظر با وجود  12  (: دراين سال )

نفر در شهرستتان  12311با دامنه تغييرات بين حداقل جمعيت به ازاي هر دكتر داروسازي )

نفتر در شهرستتان پتارس آبتاد و عتدم وجتود دكتتر داروستاز در  123722نمين و حداكار 

عيتت بته ازاي هتر داروستاز در متعداد جاستت  ضتمناً،نهاي بيله سوار، گرمتي و نير(شهرستا

شهرستان پارس آباد بيشتر از اندازه متوسط آن در كل استان بوده و در ستاير شهرستتانهاي 

 تر است م)داراي داروساز( استان از آن ك

 -پزشكي و خدمات بهداشتي نفر پيراپزشك ) شاغل در دانشگاه علوم 3212) ج (: اين استان داراي 

نفر جمعيت به ازاي هر پيراپزشتك متي باشتد   421است كه متناظر با وجود درماني استان (
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نفر  237نفر در شهرستان خلخال و حداكار  212دامنه تغييرات اندازه اين نسبت بين حداقل 

ل، كتوثر، در شهرستان پارس آباد است، ضمن آن كه اندازه اين نسبت در شهرستانهاي خلخا

نمين و نير كمتر از اندازه متوسط متناظر آن در كل استان بوده و در ساير گرمي، مشكين شهر،

 شهرستانها از آن بيشتر است 

تختت بته ازاي  1تخت است كه متناظر با وجود  1721) چ (: تعداد كل تختهاي بيمارستاني استان 

هاي بيله سوار، كوثر و نير كته فاقتد نفر جمعيت استان  مي باشد  گاشته از شهرستان 717هر 

تخت بيمارستاني هستند، متوسط تعداد جمعيت به ازاي هر تخت بيمارستاني در شهرستانهاي 

نفتر در شهرستتان مشتگين  1211نفر در شهرستان اردبيل و حداكار  411استان بين حداقل 

اندازه متوستط آن در  شهر مي باشد  ضمناً تنها اندازه اين نسبت در شهرستان اردبيل كمتر از

 كل استان بوده و در ساير شهرستانهاي استان از آن بيشتر است 

مركتز  11مركتز شتهري و  12درمتاني ) شتامل  –مركز بهداشتتي  131) ح (: با توجه به اين كه 

روستايي( در استان وجود دارد، متوسط تعداد جمعيت به ازاي هريك از ايتن مراكتز در كتل 

نفتر در شهرستتان كتوثر و حتداكار  4724دامنه تغييترات بتين حتداقل  بانفر) 2322استان 

متوزون انتدازه متنتاظر آن بتراي  دنفر در شهرستان پارس آباد( مي باشد كه برآينت 12122

بهداشتي شهري و روستتايي استتان استت  انتدازه ايتن نستبت بتراي مراكتز  -مراكز درماني

نفتر در  2321نته تغييترات بتين حتداقل نفر ) با دام 1741درماني شهري استان  -بهداشتي

و انتدازه متنتاظر آن بتراي نفر در شهرستان پارس آبتاد ( 12231شهرستان كوثر و حداكار 

 2714با دامنه تغييرات بتين حتداقل نفر) 12222درماني و روستايي استان  –مراكز بهداشتي 

 اشد نفر در شهرستان اردبيل( مي ب 11211نفر در شهرستان گرمي و حداكار 

نفتر جمعيتت  11121واحد است و در نتيجه ، به ازاي هتر  122) خ (: تعداد داروخانه هاي استان 

نفتر در  2714اندازه اين نسبت بتين حتداقل استان يك داروخانه وجود دارد  دامنه تغييرات 

 نفر در شهرستان بيله سوار مي باشد  ضمناً تنها اندازه اين 11214شهرستان اردبيل و حداكار 

نسبت در شهرستان اردبيل كمتتراز متوستط انتدازه متنتاظر آن در استتان بتوده و در ستاير  

 شهرستانهاي استان از آن بيشتر است 

آزمايشگاه تشخيص طبي در استان، متوسط  تعداد جمعيت به ازاي هريك از اين  12د  (: با وجود )

انتدازه متنتاظر آن در نفتر متي شتود كته دامنته تغييترات  22222آزمايشگاهها در استتان 

نفتر در  21114نفتردر شهرستتان نيتر و حتداكار  11423شهرستانهاي استان بتين حتداقل 
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شهرستان كوثر مي باشد  اندازه اين نسبت در شهرستانهاي اردبيل، خلخال، گرمي، نمين و نير 

 است كمتر از اندازه متوسط آن در كل استان بوده و در ساير شهرستانهاي استان از آن كمتر 

تعداد كل مراكز پرتونگاري در ساير ذ (: گاشته از شهرستان كوثر كه فاقد مركز پرتونگاري است، )

نفر جمعيتت بته  42212مركز است كه متناظر با وجود  32شهرستانهاي استان جمعاً بالغ بر 

نفتر در  22221ازاي هريك از اين مراكز در كل استتان ) بتا دامنته تغييترات بتين حتداقل 

نفر در شهرستان گرمي( متي باشتد  انتدازه ايتن نستبت در  22134ستان نير و حداكار شهر

شهرستانهاي اردبيل، خلخال و نير كمتر از متوسط متناظر آن در كل استتان بتوده و در ستاير 

 شهرستانها از آن بيشتر است 

ط تعداد جمعيتت مركز توانبخشي در استان وجود دارد كه متوس 32) ر (: در سال مورد نظر بالغ بر 

نفتر استت  بتا توجته بته نحتوه پتراكنش ايتن مراكتز در  31222به ازاي هر كدام از آنهتا 

تعداد جمعيت به ازاي هر مركز توانبخشتي در ايتن شهرستتانها  شهرستانهاي استان، متوسط 

بين حتداقل )بجز شهرستانهاي بيله سوار، كوثر، نمين و كتوثر كته فاقتد ايتن مراكتز هستتند(

نفتر در شهرستتان پتارس آبتاد  11121ر در شهرستان مشتگين شتهر و حتداكارنف 17222

 باشد مي

نفر است كه  112نها واحد و تعداد بهورزان شاغل در آ 111) ز  (: تعداد خانه هاي بهداشت استان 

نفتر  221نفر جمعيت روستايي به ازاي هر خانه بهداشتت و  1224به ترتيب متناظر با وجود 

ه ازاي هر بهورز مي باشد  دامنه تغييترات انتدازه نستبت تعتداد جمعيتت جمعيت روستايي ب

نفر در شهرستتان  112روستايي به ازاي هر خانه بهداشت در شهرستانهاي استان بين حداقل 

نفر در شهرستان اردبيل بوده و اندازه متناظرشتان بتراي هتر بهتورز بته  1441نير و حداكار 

 نفر در شهرستان اردبيل مي باشد  123نفر در شهرستان كوثر و  432ترتيب 

 –مجموعه اطالعات باال ضمن نشان دادن تعداد محدود امكانات و نيروي انساني بهداشتتي           

متناسب با تعداد جمعيتت لگوي  توزيع آنها در شهرستانهاي استان)درماني استان مبين نابرابري در ا

عيتت بته مسيار گسترده بين حداقل و حداكار تعداد جآنها( مي باشد كه نتيجه آن دامنه تغييرات ب

 ازاي هريك از آنها است كه در بندهاي باال به آنها اشاره شده است 

، ستهم نستبي استتان 1313بر پايه اطالعات در دسترس مي توان نشان دادكه در ستال  -

درصتد،  1/1درصتد، پزشتكان عمتومي  4/1اردبيل در كشور براي كل تعتداد پزشتكان 

درصتد( ،  2/2درصتد و داروستازان  2/2درصتد) دندانپزشتكان  3/1متخصص  پزشكان
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 7/1درمتاني  –مراكز بهداشتتي درصتد، 2/1درصد، تخت بيمارستتاني  1/2پيراپزشكان 

 1/3درصد( ، خانه هاي بهداشت  1/2درصد و مراكز روستايي  1/1درصد )مراكز شهري 

درصد، مركز پرتونگتاري  2/1انه درصد، داروخ 4/1درصد، آزمايشگاه  3درصد، بهورزان 

درصد است  با توجه به اين كه سهم نستبي جمعيتت  1/1درصد و مراكز توانبخشي  4/1

 3/2درصد و جمعيت روستايي  1/1درصد) جمعيت شهري  7/1استان در جمعيت كشور 

درصد( است، مي توان نشان دادكه شدت نسبي برخورداري جمعيت اين استان از غالتب 

درماني كمتر از متوسط متناظر آن در كشتور بتوده و  -يروي انساني بهداشتيامكانات و ن

خانه بهداشتت و بهتورز( ايتن تنها در مورد معدودي از آنها ) پزشك عمومي، پيراپزشك،

 استان در موقعيتي بالنسبه مساعدتر از متوسط كل كشور قرار دارد 

( و نمودار 1-32و )( 1-31ره )اطالعات تفصيلي مربوت به موارد ذكر شده در جداول شما 

 ( ارايه گرديده است 1-2شماره )
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 1710درماني در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  -(: نيروي انساني و تسهيالت بهداشتي  1-71جدول )

تعدادواحد  شهرستان

 بستري

تعداد تخت 

 بيمارستاني

تعداد  تعداد مركز بهداشتي

 داروخانه

تعداد 

 آزمايشگاه

تعداد 

كز مر

 پرتونگاري

تعداد 

مركز 

 توانبخشي

تعداد 

خانه 

 بهداشت

تعداد 

 بهورز

تعداد  تعداد پزشك بخش عمومي

پزشك  كل روستايي شهري جمع پيراپزشك

 عمومي

 پزشك متخصص

 ساير داروساز دندانپزشك جمع

 7111 173 12 21 131 191 711 113 111 79 71 19 113 11 11 171 1311 10 استان

 1290 11 3 12 117 11 117 111 91 27 13 23 13 3 01 01 1192 3 اردبيل

 113 1 1 1 1 9 11 13 21 1 1 2 7 0 2 3 1 1 بيله سوار

 213 13 1 1 13 17 71 99 19 2 7 3 12 3 3 17 111 2 پارس آباد

 771 1 1 1 11 21 71 93 32 7 0 3 3 3 9 11 117 1 خلخال

 10 1 1 1 1 3 3 11 70 1 1 1 2 7 7 3 1 1 كوثر

 201 3 1 1 9 11 20 111 33 2 1 1 3 9 0 17 11 2 كرمي

 031 13 2 7 22 20 03 133 111 9 7 3 17 9 9 11 93 1 مشگين شهر

 109 2 1 1 0 13 21 31 02 1 1 7 0 1 0 9 11 1 نمين

 30 1 1 1 1 3 3 70 71 1 1 2 2 2 1 7 1 1 نير

 زشكي اردبيل ماخذ: دانشگاه علوم پ
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 1710درماني در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  -بهداشتي و نيروي انساني تسهيالت تعداد جمعيت به ازاي هريك از (:    1-72جدول ) 

تعداد تخت  شهرستان

 بيمارستاني

تعداد  درماني-تعداد مركز بهداشتي

 داروخانه

تعداد 

 آزمايشگاه

تعداد 

مركز 

 پرتونگاري

تعداد 

 مركز

 توانبخشي

تعداد 

خانه 

 بهداشت

تعداد 

 بهورز

تعداد  تعداد پزشك بخش عمومي

پزشك  كل روستايي شهري جمع پيراپزشك

 عمومي

 پزشك متخصص

 ساير داروساز دندانپزشك جمع

 011 1933 111320 31931 3219 3011 7013 311 1110 71239 01311 21339 11111 11211 1301 9719 313 استان

 022 3023 91171 01113 1717 3121 2911 137 1001 27301 70171 21271 9310 11311 11107 11739 011 اردبيل

 102 10337 1 1 10337 3111 1033 311 1713 1 10337 23712 11210 1037 11073 9123 1 بيله سوار

 373 11273 137391 1 9371 12199 1031 117 1701 11191 10193 27791 17309 17210 12171 12199 911 پارس آباد

 211 11119 90111 90111 9011 0112 7111 099 337 71113 27371 11319 17113 3917 1110 3717 911 خلخال

 701 1 1 21110 21110 0330 0117 071 372 1 1 21110 10292 3137 2731 0330 1 كوثر

 733 12933 91170 91170 11197 3113 7311 121 111 01013 91170 11133 12933 3310 3112 3913 1171 كرمي

 701 9722 39201 12123 3210 3317 7001 113 911 13319 12123 23010 12191 11131 3001 1111 1311 مشگين شهر

 791 29331 19711 19711 10179 7311 2931 013 911 1 19711 19311 10179 3199 1701 1391 1113 نمين

 711 1 1 22921 22921 7121 7231 097 119 1 22921 11037 11037 1731 3131 3302 1 نير

 ماخذ:برآورد مشاور
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یل درسال 1384 نمودار شماره 9-1 متوسط تعداد جمعیت به ازای هر تخت بیمارستانی در شهرستانهای استان اردب



امه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازمان برن  

 64 



 فرهنگي -فعاليتهاي تفريحي:3-0-0-1

سالنهاي ستينما تفريحي ) –، امكانات فرهنگي 1314برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

سالن نمايش )وابسته به   11صندلي و  -نفر 3111سينما با ظرفيت  2و نمايش( استان اردبيل شامل 

نفتر صتندلي متي باشتد  مقايسته  2722اداره كل فرهنت  و ارشتاد استالمي استتان( بتا ظرفيتت 

تعدادجمعيت استان با ظرفيت سالن هاي سينما و سالنهاي نمايش آن نشان مي دهد كه به ازاي هر 

نفر جمعيتت  412و به ا زاي هر نفر ظرفيت سينما  –نفر جمعيت استان به اندازه يك صندلي  313

نفر ظرفيت سالنهايي نمايش در استان وجود دارد  به همتين ترتيتب ،  -استان به اندازه يك صندلي

نفر و به ازاي هر صتندلي ستالن  222متوسط تعداد جمعيت شهري استان به ازاي هر صندلي سينما 

نشتان  هتا ش استان در شهرستاننفر است  الگوي توزيع ظرفيت سالنهاي سينما و نماي 212نمايش 

 مي دهد:

تنهتتا شهرستتتانهاي اردبيتتل ، پتتارس آبتتاد و مشتتگين شتتهر داراي ستتينما بتتوده و ستتاير  -

ستينما و هريتك از دو  4شهرستانهاي استان فاقد سينما هستند  شهرستان اردبيتل داراي 

شهرستان ديگر داراي يتك ستينما هستتند بخش غالتب ظرفيتت ستينماهاي استتان در 

درصد از كل ظرفيت سينماهاي استتان  71ن اردبيل بوده و اين شهرستان حدود شهرستا

شهرستتان را به خود اختصا  داده و اندازه سهم نسبي متنتاظر آن بتراي هريتك از دو 

درصد است  عليرغم ظرفيت محدود و كم سالنهاي ستينما  11پارس آباد و مشگين شهر 

از همين ظرفيت اندك نيتز بستيار ي استان،در استان و توزيع نامتعادل آن در شهرستانها

كم استفاده مي شود و ضريب شدت نسبي استفاده از ظرفيت سينماهاي استان تنها حدود 

درصدي از ظرفيتت  2/12درصد برآورد مي شودكه آنهم ناشي از ضريب استفاده  1/12

 سينماهاي شهر اردبيل استت و گرنته از دو ستينماي موجتود در دو شتهر ديگتر استتان

 اي نمي شود استفاده

ستالن،  3گاشته از شهرستان نمين كه فاقد سالن نمايش است، شهرستتان اردبيتل داراي  -

ستالن  1سالن و ساير شهرستانهاي استتان هركتدام داراي  2شهرستان پارس آباد داراي 

درصتد در شهرستتان  2/31حدود  ،نمايش هستند  از كل ظرفيت سالنهاي نمايش استان

درصد در شهرستان مشگين شهر ،  1/11درصد در شهرستان پارس آباد،  1/14اردبيل ، 

درصتتد در هريتتك از  3/2درصتتد در هريتتك از شهرستتتان بيلتته ستتوار و خلختتال و 12

 شهرستانهاي كوثر، گرمي و نيرو جود دارد 
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به اين ترتيب مالحظه مي شود، عليرغم محدود بودن ظرفيت سالن هاي نمايش استان، توزيتع آنهتا 

 اس با ظرفيت سينماها بسيار متعادلتر توزيع شده است در قي

مقايسه تعداد تماشاگران برنامه هاي عرضه شده در سالنهاي نمايش شهرستانهاي استتان  

با ظرفيت بالقوه اين سالنها نمايش مي دهد كه متوسط شدت استفاده از ظرفيت اين سالنها در استان 

درصتد  2/1درصد در شهرستان اردبيل و حتداقل  2/4ر درصد با دامنه تغييرات بين حداكا 3تنها 

 ( 1-33)جدول شمارهدر شهرستان كوثر است كه درسطحي بسيار پايين قرار دارد 

 
 1710اردبيل در سال تعداد و ظرفيت سالنهاي سينما و نمايش شهرستانهاي استان (:  1-77جدول )  

 شهرستان

 سالن نمايش سالن سينما

 گرتماشا گنجايش تعداد

شدت نسبي 

استفاده * 

 )درصد(

 تماشاگر گنجايش تعداد

شدت نسبي 

استفاده* 

 )درصد(

 7 20122 2311 11 1/11 192211 7111 3 استان

 2/0 12132 931 7 9/12 192211 2011 0 اردبيل

 2/2 1111 231 1 1 1 1 1 بيله سوار

 0/2 2311 711 2 1 1 711 1 پارس آباد

 1/7 2111 231 1 1 1 1 1 خلخال

 3/1 111 131 1 1 1 1 1 كوثر

 9/2 1111 131 1 1 1 1 1 گرمي

 9/1 1111 711 1 1 1 711 1 مشگين شهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 نمين

 3/1 111 131 1 1 1 1 1 نير

 نوبت نمايش در روز 2روز كار در سال و   711* با فرض 

 نوبت نمايش در روز 1روز كار در سال و  711** با فرض 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل -1710سال النامه آماري استان اردبيل ،ماخذ: س
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 بهره وري عوامل توليد : 1-1

 

عوامل توليد شامل نيروي انساني، زمين، سرمايه و مديريت كارفرمتايي  ،از منظر اقتصادي 

تعلق مي گيترد  جبتران است  به همين علت، توليد خالص )ارزش افزوده( هر فعاليت به اين عوامل 

بته ماابته عناصتر داراييها ومتازاد عمليتاتي )خدمات كاركنان، اجاره زمين، بهره سرمايه، استتهالك،

نشان دهنده  ستهم هريتك از تشكيل دهنده توليد خالص يك اقتصاد و يا ارزش افزوده يك فعاليت(

ند كه دامنه شمول پوشش هريك اين عوامل توليد از نتيجه فعاليت )هاي( اقتصادي است  ناگفته نما

متورد «سيستتم حستابهاي ملتي»كه تحت عنوان بتين المللتياز اين مفاهيم در حسابداري اقتصادي)

استفاده كشورهاي جهان، و از آن جمله ايران، بوده و در برآورد اقالم حسابهاي ملتي ايتران توستط 

مشتخص و چگتونگي بترآورد و  مركز آمار ايران و بانك مركزي ايران مالك عمل قرار مي گيترد(

 محاسبه آنها ارائه شده است 

از منظر مالي و عام، حسابداري مالي يك سازمان ) كه بتا مستامحه متي تتوان آن را بته  

توليدي يا خدماتي در برگيرنده تمام درآمدها و هزينه هاي آن سازمان است كه فعاليت تعميم داد (

مالي دسته بندي متي شتوند  درايتن حستابداري، در در چارچوب طبقه بنديهاي مرسوم حسابداري 

گفته مي شتود و بستته بته «نهاده»مواردي، به هزينه هاي انجام فعاليت توليدي يا خدماتي سازمان، 

مورد به دسته ها و گروههاي مشخص تقسيم مي شود  ازاين رو ، نهتاده هتاي توليتد شتامل برختي 

كاال يتا اتي است كه در فرآيند انجتام فعاليتت و توليتد)عوامل توليد و نيز كليه مواد و كاالها و خدم

خدمات( مورد استفاده قرار گرفته اندو هزينه سازمان را تشكيل مي دهند  مي تتوان نشتان داد كته 

دامنه شمول پوشش، محتوي و اندازه گيري اين مفاهيم در حسابداري مالي با متوارد متناظرشتان در 

 حسابداري اقتصادي متفاوت است 

نظر متدين تفاوتها باعث مي شود تا مفهوم بهره وري عوامل توليد، همواره به يك صورت ا 

بهره وري كل عوامل توليد برابر با نسبت درصدي ارزش توليتد قرار نگيرد  در حسابداري اقتصادي،

خالص هر فعاليت به ارزش توليد ناخالص آن بوده و بهره وري هريك از عوامل توليتد بته صتورت 

ليد  خالص هر فعاليت به ازاي استفاده از هر واحد ازهريك از اين عوامل تعريف مي شتود  ارزش تو

عليرغم عدم وجود يك روش يكسان در همه موارد(، معموالٌ ارزش در حالي كه در حسابداري مالي )

ري آن ) يا مقدار( توليد ناخالص يك فعاليت به ازاي استفاده از هر واحد ازنهاده ها به عنوان بهتره و

نهاده درنظر گرفته شده و نسبت درصدي سود به توليد ناخالص نيز به عنوان بهره وري كلي فعاليت 
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تعريف مي شود  به اين ترتيب مالحظه مي شود كه عدم توجه به اين تفاوتها در بررسيها مي توانتد 

 موجب ابهام جدي در تفسير و برداشت از نتايج آنها بشود 

و رشته فعاليتهاي مختلف اقتصادي به شتكلهاي متفتاوت جلتوه گتر  اين تفاوتها در بخشها 

شود  از منظر حسابداري اقتصادي، هيچ تفاوت شكلي و ماهوي در تعريف و برآورد و تفسير بهره مي

وري عوامل توليد وجود ندارد  در  حالي كه از منظر حسابداري مالي و عام، مفهوم بهره وري عوامل 

اگوني به خود مي گيرد  براي ماال در خدمات آموزشي نسبت تعداد دانتش توليد اشكال و صور گون

آموز به كادر آموزشي و يا نسبت تعداد دانش آمتوز بته كتالس و فضتاي آموزشتي ، در ختدمات 

بته      معموالًبهداشتي و درماني درصد اشغال تخت، در خدمات گردشگري درصد اشغال تخت و يا 

ياجزئي( نهاده هاي توليد درنظر گرفته مي شوند  در حالي كه ايتن  عنوان شاخصهاي بهره وري )كلي

بته ماابته عناصتر معيارها بيشتر يك شاخص عملكردي بوده و چگونگي استفاده از ايتن نهتاده هتا )

 شاخص يك فعاليت ( را نشان مي دهند 

در طرح حاضر كه دو عنوان مشخص و مجزا بتراي شاخصتهاي عملكتردي و بهتره وري  

كه وليد در نظر گرفته شده است، انتظار آن است كه با توجه به مقياس مطالعات اين طرح )عوامل ت

بته عنتوان طترح باالدستت ستاير  طرحهتاي عمتومي و مقياسي راهبردي و كلي است و ازاين نظر 

كلي ياجزئي( عوامل توليد، از منظر اقتصادي متورد بهره وري) (،تخصصي مورد استفاده قرار مي گيرد

در با ال مدنظر قرار گرفته باشتد  از همتين رو، تعتدادي از شاخصتهاي عملكتردي فعاليتهتاي  اشاره

خدماتي بسته به مورد، در بند پيشين مورد اشاره قرار گرفت و تحليل شد و دراين بند به شاخصهاي 

ماري بهره وري عوامل توليد از منظر اقتصادي پرداخته مي شود كه با توجه به امكانات اطالعاتي و آ

در دسترس به شاخصهاي بهره وري و كلي عوامتل توليتد  وشاخصتهاي بهتره وري نيتروي انستاني 

 محدود مي شود 

، ارزش توليتد ناختالص 1313بر پايه آمارهاي حساب توليد فعاليتهاي اقتصادي در ستال  

 7/1412ميليارد ريتال و ارزش توليتد ناختالص متنتاظر آن  1/12411بخش خدمات استان حدود 

اندازه شاخص بهتره وري كلتي عوامتل توليتد بختش در حتدود ليارد ريال است و به اين ترتيب ،مي

 2/22درصد است كه در سطح بااليي قرار دارد )اندازه ايتن شتاخص در كتل اقتصتاد استتان 2/12

درصد است و علت  32درصد و  1/21درصد و در بخشهاي كشاورزي و  صنايع و معادن به ترتيب 

قابل توجهي از خدمات بدون نياز زياد به كاالها وخدمات واسطه اي است كه اندازه  آن، ارائه بخش

اندازه بهره وري  توليد خالص اين فعاليتها را به اندازه توليد ناخالص آنها نزديك مي كند  با اين حال،
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درصد  7/11كل عوامل توليد در رشته فعاليتهاي خدماتي با يكديگر متفاوت ودامنه آن بين حداقل 

درصد در فعاليتهاي عمتده فروشتي و خترده فروشتي و  1/23در فعاليت هتل و رستوران و حداكار 

 تعميركاالها و وسايل نقليه قرا ردارد 

در يك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد كه اندازه شاخص بهره وري كلي عوامل توليتد  

درصتد( بتوده و ايتن ويژگتي در  1/71در استان بيشتر از اندازه متوسط متناظر آن در كل كشتور )

غالب رشته فعاليتهاي خدماتي استان مصداق دارد، بجز رشته فعاليتهتاي هتتل و رستتوران، واستطه 

مستغالت واجاره و خدمات كسب و كار و بهداشت و مددكاري اجتماعي كه بهره وري گريهاي مالي،

 تناظرشان در كل كشور است كلي عوامل توليد دراين رشته فعاليتها كمتر از اندازه هاي م

همچنين در صورتي كه تعداد شاغالن هريك از فعاليتهاي خدماتي استان و كشتور درايتن  

بترآورد و توليتد ختالص  1311و 1371سال را از طريق برون گيري تعداد شاغالن آنها در سالهاي 

 :سرانه هر نفر شاغل )بهره وري نيروي كار( را محاسبه كنيم مي توان نشان داد

ميليون ريال است كه كمتر  4/22بهره وري نيروي كار در بخش خدمات استان در حدود -

 درصد آن است  74ميليون ريال( و درحدود  1/14از متوسط متناظر آن در كل كشور )

ميليون ريال در  7/23بهره وري نيروي كار در رشته فعاليتهاي خدماتي استان بين حداقل  -

ميليون ريال در فعاليتهتاي  7/22رداري و ارتباطات و حداكار فعاليتهاي حمل و نقل و انبا

واسطه گري مالي است  گفتني است، بهره وري نيروي كار در فعاليت مستغالت، كرايته و 

ميليون ريال است كه به علتت اهميتت بستيار زيتاد  4/422 ،خدمات كسب و كار استان

فاقد نيتروي انستاني شتاغل  مبلغ خدمات )اجاره( برآورد شده براي مستغالت ملكي )كه

 در اين مقايسه منظورنشده است هستند(

آموزش( در استان كمتتر از جزه ببهره وري نيروي كار در همه رشته فعاليتهاي خدماتي ) -

 متوسط بهره وري متناظر آن در كل كشور است 

( و 1-12ه )( و نمودارهاي شمار1-34اطالعات تفصيلي مربوت به موارد ذكر شده در جدول شماره )

 ( ارايه گرديده است 11-1)
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 1717برآورد بهره وري عوامل توليد رشته فعاليتهاي خدماتي در استان اردبيل و كشور در سال (:     1-70جدول  )   

ميليون ريال( -درصد)  

 شرح

 كل كشور استان اردبيل

 بهره وري كلي
 بهره وري

 نيروي كار 
 بهره وري كلي

 بهره وري 

 ر نيروي كا

 1/10 1/31 0/32 2/11 بخش خدمات

 2/37 1/11 1/11 1/97 خرده فروشي و تعميركاالها و وسايل نقليهعمده فروشي،

 3/19 2/13 9/32 3/11 هتل و رستوران

 1/33 1/33 3/27 3/31 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

 7/227 2/17 3/92 9/39 واسطه گريهاي مالي

 1/119 7/13 0/022 0/33 مات كسب و كارمستغالت ، كرايه و خد

 3/07 2/30 2/71 3/31 اداره امور عمومي و دفاع

 1/01 3/11 00 19 آموزش

 0/111 1/39 9/12 3/33 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 3/00 2/31 7/79 9/33 اجتماعي و شخصي  ،ساير خدمات عمومي 

 يران، مركز آمار ا1717ماخذ: حساب توليد استانهاي كشور 

 برآورد مشاور :          
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