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 هاي نشريه خالصه يافته
 

 1390شهري استان در سال شاخص كل  بهاي كاالها وخدمات مصرفي خانوارهاي  - 

  .دهد درصد افزايش را نشان مي 1/24نسبت به سال قبل بوده كه  8/298به ميزان 

ميليون ريال بوده كه نسبت به سال  736824برابر1390 كل درآمدهاي استان درسال - 

  .دهد را نشان مي ايشافزدرصد  23/11قبل 

 رويداد 537و 7459به ترتيب  برابر1390 ازدواج وطالق ثبت شده درسال تعداد  - 

  .دهد درصد افزايش را نشان مي 41/20و  92/9گزارش شده است كه به ترتيب

به ترتيب  1390نفردرسال 100ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ازاي هر - 

 44/29ودرصد كاهش  58/3سال قبل به ترتيب  ده كه نسبت بهوب 27/66و13/26برابر

  .دهد افزايش را نشان مي درصد

هزار دالرگزارش شده كه  171649 ، 1390ارزش صادرات غيرنفتي استان درسال  - 

  .دهد را نشان ميش افزاي درصد 25سال قبل  اين رقم نسبت به 

به سال    تن  بوده كه  نسبت 25000، 1390مقدارگوشت قرمز توليد شده درسال  - 

 .دهد رانشان مي افزايش درصد 17/4ميزان  قبل به

 نفر هزار 2950برابر1390مسافرجابجاشده درحمل ونقل جاده اي استان درسال تعداد - 

 .دهد درصدافزايش رانشان مي 84/3سال قبل  مقايسه با بوده كه در

بوده كه  فقره 2477به ميزان  1390تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده در سال  - 

  .درصد كاهش نشان مي دهد 79/11نسبت به سال فبل 

نفر بوده  137650به ميزان  1390تعداد مسافر جابجا شده در پروازهاي داخلي سال  - 

  .ايش داشته استزدرصد اف 14/31كه نسبت به سال قبل 
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نفر بوده كه  7381، 1390تعدادمشتركان حقوق بگيرصندوق بازنشستگي درسال  - 

  .دهد افزايش نشان مي درصد 76/3ال قبل به س نسبت

 1390 تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تامين اجتماعي درسال - 

  .داشته استافزايش درصد  75/2بوده كه نسبت به سال قبل  نفر 196829برابر

نفربوده كه نسبت به سال قبل  30448، 1390ورزشكاران سازمان يافته درسال  تعداد - 

  .دهد را نشان مي شكاهدرصد  77/5
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  اي هاي منطقه ها و نماگرهاي حساب شاخص 
  1381-1386هاي در سال الم اي  بخش هاي عمده اقتصادي استان يكبه تفكارزش افزوده و لص داخلي  محصول ناخا

                                            )ميلياردريال(  

  1386  1385  1384  1383  1382  1387  شرح

  3/2354  3/1638  0/1478  8/1211  3/799  2126 كشاورزي

  6/26845  5/17035  3/12042  9/5231  5/1386  26634 معدن

  6/527  5/477  6/433  2/326  6/248  685 صنعت

  7/70  4/53  7/50  7/28  7/23  392  آب و برق و گاز طبيعي

  6/1558  6/1578  4/853  0/835  4/599  2142  ساختمان

  4/6992  7/5911  8/4571  6/3724  9/2904  78  خدمات

  3/73  -4/38  -3/17  1/42  4/21  66  خالص ماليات بر واردات

  GDPR(  32123  8/5983  3/114005/19412  6/26656  5/38422(مت بازاريمحصول ناخالص داخلي به ق

  .مركز آمار ايران - مأخذ  
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  )دنباله(اي هاي منطقه ها و نماگرهاي حساب شاخص

 در سالالم اي ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان طه ومصرف واس،ستانده 

1387  

  عنوان بخش  
  ستانده

  )الير ارديليم(

مصرف 

 واسطه

  )الير ياردليم(

  ارزش افزوده 

  )الير ياردليم(

سهم ارزش 

افزوده در 
GDPR 

  )درصد(

درصد 

رات ييتغ

ارزش افزوده 

نسبت به سال 

  گذشته

  )درصد(

سهم 

ارزش 

افزوده 

رشته 

فعاليت 

ان از است

كل كشور 

  )درصد (

  3/1  6/43  8/99  2/38349  2/7463  3/45812 كل
  9/0  9/43  1/6  1/2321  0/1550  2/3871 كشاورزي،شكاروجنگلداري

  6/0  2/28  1/0  2/33  9/19  1/53 رييگيماه
  9/3  6/57  0/70  4/26845  5/833  9/27678 معدن
  1/0  5/10  4/1  6/527  6/874  2/1402 صنعت

  1/0  4/32  2/0  7/70  3/54  1/125 عي يزطبن آب،برق و گايتام
  9/0  3/1  1/4  6/1558  4/2141  0/3700 ساختمان

  3/0  8/27  4/3  4/1321  6/244  0/1566 لير وسايعمده فروشي،خرده فروشي،تعم
  3/0  3/23  2/0  2/68  9/111  1/180 هتل و رستوران

  4/0  2/26  4/2  9/937  7/405  6/1343 حمل و نقل،انبارداري و ارتباطات
  3/0  3/37  7/0  4/249  9/70  3/320 واسطه گري هاي مالي

  3/0  9/42  9/2  8/1109  8/344  6/1454 ه و خدمات كسب و كاريمستغالت،كرا
  9/0  3/0  1/3  7/1177  0/405  8/1582 ن اجتماعيياداره امورعمومي،دفاعي و تام

  0/1  8/0  0/3  6/1144  8/121  4/1266  آموزش
  8/0  3/19  0/2  8/750  4/175  2/926 بهداشت و مددكاري اجتماعي

  5/0  7/28  6/0  6/232  1/109  7/341 ،اجتماعي،شخصي و خانگي ر خدمات عمومييسا

  .مركز آمار ايران -مأخذ  
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  :تعاريف
تفـاوت بـين   . ارزش افزوده، ارزش اضـافي ايجـاد شـده در جريـان توليـد اسـت      : ارزش افزوده

. گوينـد  را ارزش افـزوده ناخـالص مـي    ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعاليت اقتصادي

ثابت از ارزش افزوده ناخـالص، ارزش افـزوده خـالص بـه دسـت        پس از كسر مصرف سرمايه

  .آيد مي

  

ستانده هر واحد توليدي ، مجموع كاالها و خدماتي است كه در آن واحد توليـد مـي   : ستانده 

و خدمات كه تا پايـان دوره   هاسهمي  از كاال. شود و براي استفاده  در دسترس قرار مي گيرد 

ري به صورت نا تمام يا كار در جريان ساخت باقي مانده باشد ، جزو ستانده واحـد بـه   احسابد

كاالها و خدماتي كه در يك واحـد در دوره حسـابداري معـين توليـد و در     . حساب  مي آيد 

آن واحد منظور همان دوره در ديگر فرايندهاي توليد آن واحد مصرف مي شود ، جزو ستانده 

ستانده بازاري ، ستانده توليد شـده بـراي خـود    : ستانده به سه دسته تقسيم مي شود . نمي گردد

  مصرفي نهايي و تشكيل سرمايه به حساب خود و ساير ستانده هاي غير بازاري 

ارزش كاالها و خدمات مصرف شده در جريان توليـد ، بـه اسـتثناي مصـرف     : مصرف واسطه 

  .  ست سرمايه ثابت ا

هــاي اقتصــادي  محصــول ناخــالص داخلــي، نتيجــه نهــايي فعاليــت: محصــول ناخــالص داخلــي

محصول ناخالص داخلـي  . واحدهاي توليدي مقيم يك كشور در يك دوره زماني معين است

  .شود به سه روش توليد، هزينه و درامد محاسبه مي
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                                                                            )1383=100(             )1390سال (: ها شاخص قيمت 

  عدد شاخص  عنوان شاخص يا نماگر
  درصد تغيير نسبت به

  سال قبل

كل بهاي كاالهـا و خـدمات مصـرفي خانوارهـاي       شاخص

  1/24  8/298  شهري
      :گروه هاي اصلي

  6/25  1/330  خوراكي ها، آشاميدني ها 

  -2/0  7/247  دخانيات

  9/24  9/293  وكفش پوشاك

  9/24  4/322    مسكن ،آب،برق،گازوسايرسوختها

  4/17  3/232  خدمات مورد استفاده در خانه  لوازم واثاث، 

  5/23  4/319  بهداشت و درمان 

  5/27  236  حمل و نقل

  6/1  4/102  ارتباطات

  9/13  1/188  تفريح وامورفرهنگي

  6/11  1/236  تحصيل

  4/23  9/285  هتل ورستوران

  6/22  9/311  كاالها و خدمات متفرقه 
  

  .مركز آمار ايران -مأخذ 

  :تعاريف
معيار سـنجش تغييـرات قيمـت تعـداد      :شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوار

  .معين و ثابتي از كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه است



  11                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  )                                                     1381=100(                )1389 سال(: ها شاخص قيمت

  عدد شاخص  عنوان شاخص يا نماگر

درصد تغيير 

  به نسبت 

  قبل  سال 

  8/27  3/357  خانوارهاي روستايي  مصرفي   كاالها و خدمات   بهاي  كل  شاخص
      :گروه هاي اصلي

  8/36  6/403  خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

  5/19  5/351  پوشاك و كفش

  24  1/355  مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

  15  6/260  مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري آن ها

  1/14  9/323  بهداشت و درمان

  4/19  5/302  حمل و نقل

  0  9/108  ارتباطات

  8/14  6/200  تفريح و فرهنگ

  6/1  2/103  آموزش 

  6/6  7/309  هتل و رستوران

  1/29  9/421  كاالها و خدمات متفرقه

  .مركز آمارايران - مأخذ   

  

  

  

  

  

  

  



    12                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

 )1390 سال(: ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص 

  عنوان شاخص يا نماگر
 

 تعداد/مقدار  واحد

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل 
  درآمدهاي استان

  23/11  736824 ميليون ريال 
  1/3  86  درصد  استانيسهم درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي 

  2/15  40  درصد   سهم هزينه هاي جاري دركل اعتبارات استان
  8/4  60  درصد  سهم هزينه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در كل اعتبارات استان

  6/56  151  درصد  نسبت اعتبارات هزينه اي استان به درآمدهاي استان
  40/47  224  درصد  آمدهاي استاننسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به در 

  - 38  149  درصد  نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به اعتبارات هزينه اي استان
  سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايالم -معاونت برنامه ريزي استانداري  -مأخذ     
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 )1390سال (: ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص

  خص يا نماگرعنوان شا

 )مانده در پايان دوره (
 تعداد/مقدار  واحد

درصد 

تغيير  

نسبت 

به سال 

  قبل 

  سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها 
  … 5029209 ميليون ريال

  … 1551755 ميليون ريال  ديداري

  … 76326 ميليون ريال  غير ديداري

  … 779069 ميليون ريال  قرض الحسنه پس انداز

  … 1463765 ميليون ريال  ي مدت دارسرمايه گذار

  … 1659393 ميليون ريال  كوتاه مدت

  … 1453493 ميليون ريال  بلند مدت

   ،سپه،ملت،ملياي ،صادراته بانك -مأخذ

  :تعاريف

اشخاص حقيقـي و حقـوقي خصوصـي،      وسيله هايي است كه به سپرده :هاي بخش غير دولتي سپرده

  .شود ها سپرده مي طبق ضوابطي به بانك

آن متعهـد اسـت بـه      شـود كـه بانـك در برابـر دارنـده      هايي اطالق مـي  به سپرده :هاي ديداري سپرده

بـه ايـن   . ميزاني كـه در چـك قيـد شـده اسـت بپـردازد       محض رؤيت چك از طرف او، وجه سپرده را به

  .شود الحسنه جاري نيز گفته مي هاي قرض ها، سپرده سپرده
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  )1390سال ( :ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص

  تعداد    /مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل 

  53/11  650263 ميليون ريال  درامدهاي مالياتي

  25/15  578757 ميليون ريال  ماليات هاي مستقيم

  3  89 درصد  هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي سهم ماليات

 مستقيمبرثروت در ماليات هاي   سهم ماليات
  03/0  4  درصد

 بردرآمد در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات
  95/1  95/40  درصد

 بر شركت ها در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات
  -80/13  5/43  درصد

  -66/11  71506 ميليون ريال  ماليات هاي غير مستقيم

  -80/2  20/11 درصد  هاي غير مستقيم در درآمدهاي مالياتي سهم ماليات

  ...  ...  درصد  ماليات بر كاالها و خدمات در ماليات هاي غير مستقيمسهم 

  ...  ...  درصد  سهم ماليات بر واردات در ماليات هاي غيرمستقيم

  اداره كل امور مالياتي استان  -مأخذ

   :تعاريف

اي ديگـر را  شود و قابليت انتقال بـه واحـده   مالياتي است كه بر درامد و دارايي اشخاص وضع مي :ماليات مستقيم

  .ندارد

شـود و اثـر    مالياتي است كه بر توليد، واردات، مصرف و فروش كاالها و خدمات وضع مـي  :ماليات غير مستقيم

  .باشد نهايي مي  كننده مصرف  واقعي پرداخت متوجه
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  )1390سال(: ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص 

 تعداد /مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

سبت به سال ن

  قبل 

   40000  هاي بيمه استان دريافتي شركت  حق بيمه
 

  28000 ميليون ريال  هاي بيمه استان خسارت پرداختي شركت
… 

  -  ريال   حق بيمه سرانه در استان
… 

  12/35  درصد  نسبت خسارت بيمه شخص ثالث
… 

  36/5  درصد  نسبت خسارت بيمه بدنه اتومبيل
… 

  06/49  رصدد  نسبت خسارت بيمه درمان
… 

  80/0  درصد  سوزي نسبت خسارت بيمه آتش
… 

  1  درصد  نسبت خسارت بيمه مسئوليت
… 

  08/6  درصد  نسبت خسارت بيمه زندگي
… 

  61/1  درصد  نسبت خسارت بيمه مهندسي
… 

  0  درصد  نسبت خسارت بيمه باربري
… 

  72/0  درصد  نسبت خسارت بيمه حوادث سرنشين
… 

  25/0 ددرص  نسبت خسارت بيمه حوادث
… 

  دانا  هاي بيمه شركت -مأخذ  

 :فرمول هاي محاسبه  

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

  )خسارت پرداختي/ حق بيمه دريافتي(× 100: نسبت خسارت بيمه  
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  ها و نماگرهاي جمعيتي شاخص   

  زمان آخرين اطالع  عنوان شاخص يا نماگر
  

  واحد
  تعداد/مقدار

  566332  نفر  1385  عيت كل استانجم

  51 درصد  1385  درصد جمعيت مردان

  49 درصد  1385  درصد جمعيت زنان

  104 درصد  1385  نسبت جنسي جمعيت 

  7/42 درصد  1385  نسبت وابستگي جمعيت

  5/4 درصد  1385  نسبت سالخوردگي جمعيت

  2/1 درصد  1385  متوسط ميزان رشد ساالنه جمعيت 

  2/64 درصد  1385  ميزان شهرنشيني

  4/25 درصد  1385  ساله 0-14توزيع نسبي جمعيت 

  1/70 درصد  1385  ساله 15-64توزيع نسبي جمعيت 

  5/4 درصد  1385  ساله و بيشتر 65توزيع نسبي جمعيت

  126818 خانوار  1385  تعداد خانوار 

  5/4 نفر  1385  بعد خانوار 

  5/86 درصد  1385  نسبت باسوادي مردان

  2/77 درصد  1385  زناننسبت باسوادي 

  9/81 درصد  1385  ساله و بيشتر 6درصد با سوادي در جمعيت 

  8/86 درصد  1385  درصد با سوادي در مناطق شهري

  75 درصد  1385  درصد با سوادي در مناطق روستايي

  4/25 درصد  1385  نسبت جواني جمعيت
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  )دنباله ( ها و نماگرهاي جمعيتي خصاش    

  عنوان شاخص يا نماگر

زمان 

آخرين 

  اطالع

  

 /مقدار  واحد

  تعداد

 درصد

تغيير  

نسبت به 

  قبل سال 

  18/2  10226 رويداد 1390  تعداد والدت ثبت شده

  46/5  2630 رويداد 1390  تعداد فوت ثبت شده

  92/9  7459 رويداد 1390  تعداد ازدواج ثبت شده

  41/20  537 رويداد 1390  تعداد طالق ثبت شده

  .   ار ايرانمركز آم - مأخذ     

  ايالم اداره كل ثبت احوال استان -     

  

  

  :هاي محاسبه تعاريف و فرمول
  :نسبت جنسي 

عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان يا زنان به مردان كه معموال به صورت درصد بيان 

   .مي شود 

  :نسبت وابستگي جمعيت 

  ) ساله  0- 14 جمعيت+ ساله و بيشتر  65جمعيت )/ (15-64جمعيت ( ×100

  

   )ساله و بيشتر  65جمعيت )/ ( كل جمعيت( × 100:نسبت سالخوردگي جمعيت 
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t :متوسط ميزان رشد جمعيت

0
r)1( += PP

t
  

t
P :جمعيت انتهاي دوره    r :متوسط نرخ رشد جمعيت  

0
P :دوره جمعيت ابتداي    t :فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي دوره  

  :ميزان شهر نشيني 

  .  100عبارت است از نسبت تعداد جمعيت ساكن در نقاط شهري به جمعيت ضرب در 

  

  جمعيت/ تعداد خانوار  :بعد خانوار 

  ):مرد، زن (نسبت با سوادي 

  )مرديا زن (ساله و بيشتر باسواد 6جمعيت/)زن  مرد يا(ساله و بيشتر  6كل جمعيت   ×100 

  ساله به كل جمعيت 15نسبت جمعيت كمتر از  :نسبت جواني جمعيت

ساله به طور جداگانه  15- 19و 0-14اين شاخص براي دو گروه سني :  پيشرسي ازدواج

ساله  10- 14جمعيت ( ×100  :                                                                 قابل محاسبه است

  ))مرد يا زن (ساله حداقل يكبار ازدواج كرده  10- 14جمعيت ) / ( )مرد يا زن (

  

  ):مرد ، زن (عموميت ازدواج 

ساله و بيشتر حداقل يك بار  10جمعيت )/ ()مرد يا زن (ساله و بيشتر  10جمعيت (  ×100

  ))مرد يا زن (ازدواج كرده 
  ):مرد، زن (تجرد قطعي 

مرد يا (هرگز ازدواج نكرده  45-49درصدجمعيت )+ مرد يا زن (هرگز ازدواج نكرده  50-54درصدجمعيت /( 2

))زن 
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  )1389سال(: ها و نماگرهاي نيروي انساني شاخص   

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
 /مقدار

  تعداد

  8/38 درصد  )نرخ فعاليت(نرخ مشاركت اقتصادي 

  5/59 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي مردان

  2/17 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي زنان

  6/35 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

  5/44 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستايي

  8/15 درصد  نرخ بيكاري

  6/34 درصد نرخ بيكاري زنان

  9/14 درصد نرخ بيكاري مردان

  6/18 درصد نرخ بيكاري مناطق شهري

 8/11 درصد تايينرخ بيكاري مناطق روس

 5/17 درصد  سهم اشتغال ناقص

  28 درصد  سهم شاغالن در بخش كشاورزي

  6/28 درصد سهم شاغالن در بخش صنعت

  4/43 درصد سهم شاغالن در بخش خدمات

  ... درصد  سهم شاغالن بخش عمومي از كل شاغالن

  ...  درصد  سهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغالن
  .يرانمركز آمار ا -مأخذ    

  

  :هاي محاسبه تعاريف و فرمول
  ، كه در هفته)حداقل سن تعيين شده(تر  ساله و بيش 10تمام افراد : جمعيت فعال اقتصادي

طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات ) مرجع  دوره(تقويمي قبل از هفته آمارگيري 
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، از نظر اقتصادي )يكارب(اند  و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده) شاغل(مشاركت داشته 

  .شوند جمعيت فعال محسوب مي

  

تر به  ساله و بيش 10) شاغل و بيكار(عبارت است از جمعيت فعال  :نرخ مشاركت اقتصادي

  100تر ضرب در ساله و بيش 10جمعيت 

  

مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك   تر كه در طول هفته ساله و بيش 10تمام افراد : شاغل

شوند كه  و يا بنا به داليلي موقتاً كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب ميساعت كار كرده 

  .شوند بگيران و خوداشتغاالن مي شامل دو گروه مزد و حقوق  طور عمده به

  

افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگير يا خود اشتغالي است : اشتغال ناقص

ركود (داليل اقتصادي   يب موقت از كار بوده، و بهكه در هفته مرجع، حاضر در سركار يا غا

 44كمتر از ) …تر، قرار داشتن در فصل غير كاري و كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش

  .مرجع هستند  براي انجام كار اضافي در هفته  ساعت كار كرده، خواهان و آماده

بـراي كـار و در     كـار، آمـاده  مرجـع فاقـد     تـر كـه در دوره   سـاله و بـيش   10تمام افـراد   :بيكار

دليل آغاز به كار در آينده و يا  جستجوي كار باشند، يا فاقد كار و آماده براي كار بوده ولي به

  .شوند انتظار بازگشت به شغل قبلي در جستجوي كار نباشند، بيكار محسوب مي

) كـار شـاغل و بي (نسبت جمعيت بيكار به كل جمعيـت فعـال از نظـر اقتصـادي      :نرخ بيكاري

  100ضرب در 

  100تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شاغالن ضرب در  :سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي
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  )1387سال (: ها و نماگرهاي هزينه هاي خانوار شاخص

 تعداد/مقدار دواح عنوان شاخص يا نماگر

  متوسط هزينه هاي خوراكي ساالنه يك خانوار 
 

 27019112  ريال شهري

 الري ييروستا
24630352 

    

  سهم هزينه هاي خوراكي در كل هزينه هاي خانوار
 

 2/29 درصد شهري 
 7/38 درصد روستايي

    

  متوسط هزينه هاي غير خوراكي ساالنه يك خانوار
 

 65658822  ريال شهري
 39087446 ريال روستايي

    

  سهم هزينه هاي غير خوراكي در كل هزينه هاي خانوار
 

 8/70 صددر شهري 
 3/61 درصد روستايي

    

  سهم هزينه هاي مسكن در كل هزينه هاي خانوار 
 

 5/19 درصد شهري
 8/11 درصد روستايي

     

  سهم هزينه هاي بهداشت و درمان در كل هزينه هاي خانوار
 

 8/11 درصد شهري 
 3/12 درصد روستايي

  .مركز آمار ايران -مأخذ
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  )1388سال : (هاي اجرايي وي انساني دستگاهها و نماگرهاي نير شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير  

نسبت به 

 قبل سال 

مشـمول و غيـر مشـمول    (تعداد كاركنان دستگاه هـاي اجرايـي   

  000  29552 نفر  و نهادهاي انقالب اسالمي در استان) قانون استخدام كشوري

  18882 نفر تعداد كاركنان رسمي
000 

  4812 نفر تعداد كاركنان غير رسمي
000 

 تعداد كارگران
 نفر

1736  
000 

  نيروي شركتي 
 نفر

2048  
000 

  ساير
 نفر

2074  
000 

  20978 نفر تعداد كاركنان مرد
000 

  8574 نفر تعداد كاركنان زن
000 

  9706 نفر  تعداد كاركنان ليسانس
000 

  1199 نفر تعداد كاركنان فوق ليسانس و باالتر
000 

  ايالماستانداري  دفتر توسعه منابع انساني وتحول اداري - مأخذ  

  .دريافت نشده است 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 
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  )1390سال(:تها و نماگرهاي كشاورزي،جنگلداري و شيال شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل 

  17/4  25000 تن  توليد گوشت قرمزمقدار 
  0  89000 تن  مقدار توليد شير

  67/6  32000 تن  مقدار توليد گوشت مرغ
  0  400 تن  مقدار توليد تخم مرغ

  ...  641666  هكتار  )1(ها مساحت جنگل
  - 34/7  784691  هكتار  )2(مساحت مراتع
  34/7  326939  هكتار  )3(هاي بياباني مساحت پديده

  51/198  14000  تن  يد آبزيانمقدار صيد و تول
 5هـاي بـا انبـوهي بـيش از      كاشـت بـا احتسـاب جنگـل     انبوه، تنك، ماندابي و دست هاي انبوه، نيمه شامل جنگل) 1(

  .باشد درصد مي

  .باشد تراكم مي متراكم و كم شامل مراتع متراكم، نيمه) 2(

زار و  هاي رسي، اراضي شور و نمك اي، دق هاي ماسه اي، پهنه هاي ماسه كوير، تپه: هاي بياباني عبارتند از پديده) 3(

  .زدگي سنگي اراضي بدون پوشش و بيرون

  .مراتع وپديده هاي بياباني اصالح آماري مي باشد،علت تغييرات درآمار مساحت جنگلها

  ن ايالمسازمان جهاد كشاورزي استا -مأخذ  
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  )1390سال(: ها و نماگرهاي محيط زيست شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  ا نماگرعنوان شاخص ي

درصد 

تغيير نسبت  

  قبل به سال 

  ...  2/1  متر مربع  سرانه فضاي سبز شهري

) NGO(دولتـي   محيطـي غيـر   هاي زيسـت  تعداد تشكل

  08/23  32 عدد  در استان

  ...  142475 درصد  كل استان نسبت اراضي مناطق حفاظت شده به مساحت

  ايالم  اداره كل حفاظت محيط زيست استان -مأخذ

  شهرداري هاي استان -    
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 )1390سال (: ها و نماگرهاي آب و فاضالب شاخص

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد 

  نسبت به

  قبل سال 

  49/13  17 مكعبمتر  ي شهريمتوسط مصرف آب هر مشترك خانگ
  ...  ... درصد  توزيع آب شهري  درصد آب به حساب نيامده در شبكه
  ...  ... درصد  آوري و دفع فاضالب در نقاط شهري جمع  درصد جمعيت تحت پوشش شبكه

  ...  ... انشعاب  تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده آب روستايي 
  ...  ... انشعاب  خانگي
  ...  ... انشعاب  تجاري

  ...  ... انشعاب  ساير مشتركين
  60/2  6825 شعابان  تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده آب شهري

  -64/5  5825 انشعاب  خانگي
  43/15  439 انشعاب  تجاري

  25  560 انشعاب  ساير مشتركين
  06/17  6897 انشعاب  تعداد انشعاب هاي جديدنصب شده فاضالب شهري 

  49/13  6067 انشعاب  خانگي
  49/107  305 انشعاب  تجاري

  28/42  525 انشعاب  ساير مشتركين
  -59/36  32572 رمترمكعبهزا  حجم كل آب توليدي 

  -96/15  22478 هزارمترمكعب حجم كل آب توليدي زيرزميني
  0  10094 هزارمترمكعب حجم كل آب توليدي سطحي

  0  1 عدد  تعداد تصفيه خانه هاي آب دراستان
  0  10094  هزارمترمكعب  حجم آب تصفيه شده

  .استتازمان چاپ نشريه اطالعات شركت آب وفاضالب شهري دريافت نشده 

  ايالم استانشهري  شركت آب و فاضالب -ماخذ

  ايالم شركت آب و فاضالب روستايي استان -     

  :تعريف

  :درصد آب به حساب نيامده در شبكه توزيع آب شهري

  100 -)حجم آب فروخته شده/ كل حجم آب وارد شده در شبكه(× 100
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 )1390سال (: ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص

  واحد  نماگر عنوان شاخص يا
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد 

  نسبت به

  قبل سال 

 * * ميليون كيلو وات  توليد ناخالص نيروي برق

 * * درصد  هاي بخاري به توليد ناخالص نيروي برق سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 * * درصد  برق  تركيبي به كل توليد ناخالص   هاي چرخه سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

 * * درصد  هاي گازي به كل توليد ناخالص برق هم توليد ناخالص برق نيروگاهس

 * * درصد  هاي آبي به كل توليد ناخالص برق سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

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

  ...  2/522 كيلومتر مدار  طول خطوط انتقال نيروي برق

  ...  1280 مگا ولت آمپر  هاي انتقال نيروي برق ظرفيت پست

  ...  392/2 درصد  هاي انتقال و توزيع نيروي برق ميزان تلفات شبكه

  ...  3/1305 كيلومتر مدار  طول خطوط فوق توزيع نيروي برق

  ...  ... كيلومتر  طول شبكه توزيع نيروي برق

  ...  ... مگا ولت آمپر  برق توزيع نيروي    ظرفيت شبكه  موجودي
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  )دنباله) (1390سال : (ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص    

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد 

  نسبت به

  قبل سال 

  9/20  855 مگا ولت آمپر  ع نيروي برقيهاي فوق توز ظرفيت پست

 درصد  ها متوسط راندمان حرارتي نيروگاه
- - 

  3/20  9/172 لو وات ساعتيون كيليم   مشتركين فوق توزيع روي برقيكل مصرف ن

  ...  ... درصد  سهم بخش خانگي از مصرف نيروي برق

  ...  ... درصد  سهم بخش صنعت از مصرف نيروي برق

  ...  ... درصد  سهم بخش تجاري از مصرف نيروي برق

  ...  ... هزار مشترك  تعداد مشتركان برق

  ...  ... هزار مشترك  گيتعداد مشتركان برق خان

  ...  ... هزار مشترك  تعداد مشتركان برق عمومي

  ...  ... هزار مشترك  تعداد مشتركان برق تجاري

  ...  ... هزار مشترك  تعداد مشتركان برق صنعتي

  ...  ... هزار مشترك  تعداد مشتركان برق كشاورزي

  ...  ... كيلو وات ساعت  متوسط مصرف برق هر مشترك خانگي

  ...  ...  درصد   صد روستاهاي داراي برقدر

   غرب اي شركت برق منطقه -مأخذ      

  استان ايالمبرق  توزيع نيروي  ركتش            

  

  

  

  

 



    28                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  :تعاريف وفرمول هاي محاسبه

عبارت از مقدار نيروي برق توليد شده توسـط يـك مولـد بـرق يـا يـك       : توليد ناخالص نيروي برق

هـاي خروجـي مولـدهاي اصـلي يـا كمكـي،        معين اسـت كـه بـر روي سـري    نيروگاه در طي دوره زماني 

  .شود گيري و بر حسب كيلو وات ساعت بيان مي اندازه

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

گـازي، از   هاي نيروگاهي است كه در آن عالوه بر نيروي الكتريكي توربين: نيروگاه چرخه تركيبي

هاي گازي، براي توليد بخار از يك ديگ بخـار بازيـاب    حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين

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

كيلـو ولـت    400و  230خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي : خط انتقال نيروي برق

  .دهد از خود عبور مي

 132و  66، 63خطي است كه نيروي برق توليـد شـده را بـا ولتاژهـاي     : خط فوق توزيع نيروي برق

  .دهد كيلو ولت از خود عبور مي

اي متشكل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط و فشـار ضـعيف    مجموعه: شبكه توزيع نيروي برق

معـين در نظـر گرفتـه       باشد كه براي توزيع نيروي بـرق در يـك محـدوده    ي ميهاي زميني و هواي و پست

  .شود مي

عبارت از مقدار نيروي برق فروخته شـده بـه مشـتركان مختلـف بـراي      : فروش يا مصرف نيروي برق

  .مصارف گوناگون است

و مصرفي است كه در آن از نيروي برق بـراي بـه كـار انـداختن وسـايل      : مصرف خانگي نيروي برق

  .شود تجهيزات متعارف برق و همچنين روشنايي در واحد مسكوني استفاده مي

هاي مورد عمـل شـركت    نامه عبارت از شخص حقوقي يا حقيقي است كه بر اساس آيين: مشترك برق

هـاي متعلقـه، مشخصـات او در دفتـر      برق پس از تحويل مدارك مورد نظـر و پرداخـت حقـوق و هزينـه    

  .و شماره اشتراك به وي اختصاص يافته باشدپذيرش اشتراك، ثبت شده 



  29                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

 )1390سال (: ها و نماگرهاي انرژي ـ نفت شاخص  

  تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

  نسبت به

  قبل سال 

  -27/1  141255  هزارليتر  ميزان مصرف بنزين موتور
  -70/13  31816 تن  ميزان مصرف گاز مايع

  -09/6  68828 هزارليتر  ميزان مصرف نفت سفيد
  -06/34  63959 هزارليتر  ميزان مصرف نفت كوره

  -32/16  169019 هزارليتر  ميزان مصرف نفت گاز
  الماي هاي نفتي استان شركت ملي پخش فراورده -مأخذ    



    30                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  )1390 سال(: ها و نماگرهاي انرژي ـ گاز شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

  ت بهنسب

  قبل سال 

  10/43  275460 هزار متر مكعب  مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي

  48/75  93 لومتريك  طول خطوط جديد انتقال گاز

  ...  0 شهر  تعداد شهرهاي گازرساني شده

  -50/17  33 روستا  تعداد روستاهاي گازرساني شده

  -50/12  42 صددر  سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي از كل مصرف گاز طبيعي استان

  60  6 درصد  سهم مصرف گاز طبيعي در بخش تجاري از كل مصرف گاز طبيعي استان

  100  52 درصد  سهم مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت از كل مصرف گاز طبيعي استان

  48/45  12050 انشعاب  )1(هاي مختلفگاز در بخش   هاي جديد نصب شده تعداد انشعاب

  ...  ... انشعاب  تجاري و   گاز در بخش خانگي  شدههاي جديد نصب  تعداد انشعاب

  ...  ... انشعاب  صنعتگاز در بخش   هاي جديد نصب شده تعداد انشعاب
  ن ايالمشركت ملي گاز استا -مأخذ

  

  :تعاريف
باشـد   مخلوطي از گازهاي هيدروكربوري متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتـان مـي   :گاز طبيعي

  .آلودگي كم شناخته شده استعنوان يك سوخت با  كه به

شامل مصارف خانگي، تجاري، صنعتي، نيروگـاه و مصـارف عمليـاتي    : مصرف گاز طبيعي

  .شركت ملي گاز ايران است

كنندگان را از طريق خطوط انتقال يا  شود كه گاز مصرف به خطوطي اطالق مي :انشعاب گاز

  .دنماي توزيع تا نقطه تحويل گاز تأمين مي  تغذيه و يا شبكه



  31                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  )1390سال (: ومعدن ها و نماگرهاي صنعت شاخص

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير   درصد

نسبت به سال 

  قبل 

  ...  ... تن   مقدار توليد سيمان

  - 25/36  95  فقره  تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده

  - 52/46  3225763 ميليون ريال  ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس

  - 95/51  1382  نفر  اشتغال جوازهاي تاسيس تعداد

  - 120  37 فقره  صنعتيبرداري  هاي بهره تعداد پروانه

  - 83/93  7/122088  ميليون ريال   صنعتيه گذاري پروانه هاي بهره برداري يزان سرمايم

  - 19/76  195  نفر   صنعتياشتغال پروانه هاي بهره برداري  تعداد

  - 5/12  7  فقره  دنتعداد پروانه هاي بهره برداري مع

  - 92/52  1747  هزارتن  ميزان ظرفيت استخراج پروانه هاي بهره برداري معدن

  88/51  95152  ميليون ريال  ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري معدن

  61/56  166  نفر  تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري معدن

  ايالم سازمان صنايع و معادن استان -مأخذ
  

  

  

  

  

  

  

  

  



    32                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  )1385سال : ()1(ها و نماگرهاي صنعت شاخص  

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

  درصد

تغيير 

نسبت به 

  قبل سال 

  -2/3  7/9118 ميليون ريال  هاي صنعتي وري كارگاه بهره

  9/0  3/184 ميليون ريال  هاي صنعتي وري نيروي كار در كارگا بهره

  -9/0  4/7   عتيهاي صن وري انرژي در كارگاه بهره

  -2/0  5/0   هاي صنعتي وري توليد در كارگاه بهره

  -3/1  8/3   پذيري نيروي كار رقابت

  صنعت  افزوده در بخش  گذاري به ارزش نسبت سرمايه
 

1/0  0  

  -3/24  4/974 ميليون ريال  گذاري سرانه شاغالن در بخش صنعت سرمايه

  -6/0  1385 نفر  هاي صنعتي تعداد شاغالن در كارگاه

  -4/5  9/1 درصد  )شاخص وابستگي(درصد مواد اوليه وارداتي در بخش صنعت 

  9/35  48676 هزار ريال  هاي صنعتي سرانه جبران خدمات در كارگاه

  -1/5  1/47 درصد  هاي صنعتي سهم شاغالن ماهر در كارگاه

  1/52  27284 ميليون ريال  گذاري در بخش صنعت ارزش سرمايه

  1/22  436501 ميليون ريال  هاي صنعتي ارزش توليدات كارگاه

  4/24  469006 ميليون ريال  هاي صنعتي هاي كارگاه ارزش ستانده

  0/73  213683 ميليون ريال  هاي صنعتي هاي كارگاه ارزش داده

  .باشد تر مي هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش مربوط به كارگاهاطالعات ) 1( 

  .مركز آمار ايران - مأخذ  



  33                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

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

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

  .نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژي: وري انرژي بهره

  .نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده: وري توليد بهره

  .ش افزوده به ارزش جبران خدماتنسبت ارز: پذيري نيروي كار رقابت

  

  .گذاري ساالنه به تعداد شاغالن نسبت ارزش سرمايه: شاغالن  گذاري سرانه سرمايه

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

  .اوليه وارداتي به ارزش كل مواد اوليه

  .شاغالن  عداد نسبت ارزش جبران خدمات به ت: جبران خدمات  سرانه



    34                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  )1383=100(ها و نماگرهاي ساختمان و مسكن شاخص 

  واحد  اطالع   آخرين  زمان   عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

درصد 

تغيير 

  نسبت به

  سال قبل

  8/19  2356814 ميليون ريال  1388  گذاري بخش خصوصي در ساخت مسكن شهري ميزان سرمايه

  -3/21  2139 واحد 1388  ميزان توليد واحدهاي مسكوني شهري

  6/6  146 متر مربع 1388  شهري ميانگين زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده

متر مربع و  100داراي مساحت   تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده

  كمتر شهري

1388 

  -7/67  2/0 هزار واحد

  هـاي توليـد شـده    نميانگين تعـداد واحـدهاي مسـكوني در سـاختما    

  ساالنه شهري

1388 

  4/21  5/2 واحد

 1389  اي در مناطق شهري مسكن اجاره  شاخص كرايه
- 

6/275  6/3  

  .ا.ا.بانك مركزي ج -مأخذ

  :هاي محاسبه مولفر

  :شهري  ميانگين زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده 
  

  

  

  

            :شهري ههاي توليد شد ميانگين تعداد واحدهاي مسكوني در ساختمان 
  
  

  كل مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري
  

 توليد شده در نقاط شهري تعداد واحدهاي مسكوني

  تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري
  

 هاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري تعداد ساختمان



  35                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  1389سال  ها و نماگرهاي ساختمان و مسكن شاخص 

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

درصد 

تغيير 

نسبت به 

  سال قبل

  32/53  2795 فقره  ها  هاي احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداري تعداد پروانه
  25/61  2646 فقره  ها توسط شهرداري هاي مسكوني صادر شده هاي احداث ساختمان تعداد پروانه

  ...  ... مترمربع  ها هاي مسكوني توسط شهرداري هاي احداث ساختمان ميانگين مساحت زمين در پروانه
  ...  ... مترمربع  ها هاي مسكوني توسط شهرداري هاي احداث ساختمان ميانگين مساحت زيربنا در پروانه

  ...  ... واحد  ها هاي مسكوني توسط شهرداري ي احداث ساختمانها ميانگين تعداد واحد مسكوني در پروانه
هاي احداث ساختمان مسكوني صادر شده توسـط    بيني شده در پروانه تعداد واحدهاي مسكوني پيش

  ...  ... واحد  ها شهرداري
هاي احداث سـاختمان مسـكوني صـادر      بيني شده در پروانه واحدهاي مسكوني پيشميانگين زيربناي 

  ...  ...  مترمربع  ها وسط شهرداريشده ت
  .مركز آمار ايران -مأخذ 

  



    36                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  )1390 سال( :اي ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص  

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل 

  * * كيلومتر  ها طول آزادراه

  79/3  685 كيلومتر  طول راه هاي اصلي

  -90/2  805 كيلومتر   )1(آسفالتهطول راه هاي فرعي 

  0  62 كيلومتر  طول راه هاي فرعي شني

  35/4  1200 كيلومتر  هاي روستايي آسفالته طول راه

  -17/21  570  كيلومتر   هاي روستايي شوسه طول راه

  ن ايالماداره كل راه و ترابري استا - مأخذ  

  :تعاريف 
از يكـديگر مجـزا و فاقـد     ور فيزيكـي  ط راهي است كه معبر رفت و برگشت آن به :آزادراه 

  .آن منحصراً در نقاط معين و محدودي ميسر است سطح بوده وورود وخروج  هاي هم تقاطع



  37                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  )1390سال (: اي ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص   

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت  درصد 

  قبل به سال 

  84/3  2950 هزار نفر  اي نقل جاده و در حمل  جا شده تعداد مسافر جابه

  74/20  2294  هزارتن  اي مقدار بار حمل شده در حمل و نقل جاده

  ...  ...  دستگاه  تعداد انواع وسايل نقليه موتوري شماره گذاري شده

  

  المن ايهاي استا سازمان حمل و نقل و پايانه -مأخذ  
  ماستان ايال ميناحيه انتظا -                



    38                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  )1390سال ( :ييها و نماگرهاي حمل و نقل هوا شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

 تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل 

  14/31  137650 نفر  تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي

 نفر  ن المللييتعداد مسافر حمل شده در پروازهاي ب
* * 

 تن  داخلي مقدار بار حمل شده در پروازهاي
22/828 98/22 

 تن ن المللييمقدار بار حمل شده در پروازهاي ب
* * 

  0  100 درصد سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

 درصد ن المللييسهم بخش غيردولتي در پروازهاي ب
* * 

  ايالم ستانشهداي ا فرودگاه مديريت -مأخذ 

      :تعاريف
  :سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

  )تعداد مسافران پروازهاي داخلي بخش غيردولتي/تعداد مسافران پروازهاي داخلي(100

  



  39                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  )1390 سال(: )1(ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

  درصد

تغيير 

نسبت به 

  قبل سال 

  ...  13/26 نفر 100ازاي هر به  ضريب نفوذ تلفن ثابت

  ...  27/66 نفر 100ازاي هر  به  مراهضريب نفوذ تلفن ه

  ...  182942 دستگاه  تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه دولتي

  ...  150790 شماره  كاردولتي تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به

  ...  382568 شماره  تعداد تلفن هاي همراه واگذار شده دولتي

  ...  2130 دستگاه  )دايري(تعداد تلفن هاي همگاني مشغول به كار 

  ...  515 روستا  مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

  ...  108 دفتر  روستايي بهره برداري شده ICTدفاتر 

  ...  7238  پورت  پورت دسترسي داير شده 
  .ارقام مربوط به پايان سال است) 1(

  ن ايالمشركت مخابرات استا -مأخذ

  :هاي محاسبه تعاريف و فرمول

  )تعداد خطوط مشغول به كار تلفن ثابت/ ت استانجمعي(× 100:ضريب نفوذ تلفن ثابت

  )تعداد خطوط مشغول به كار تلفن همراه/جمعيت استان(× 100:ضريب نفوذ تلفن همراه

مخابراتي، امكان دسترسي به شـبكه مخـابراتي    يروستاهايي هستند كه از طريق دفترها :مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

  .كل كشور را دارند

دفتري كه در آن كليه خدمات مربوط بـه ارتباطـات مخـابراتي و تلفنـي ، پسـت ،      : تايي بهره برداري شده روس ICTدفتر 

  . پست بانك و اينترنت براي مراجعين ارائه مي شود 

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

هاي يك تلفن ديجيتال معمولي را بـدون وابسـتگي بـه مكـاني ثابـت، بـه        ي است كه تمام امكانات و قابليتا وسيله :تلفن همراه

  .دهد شكل متحرك و يا سيار ارائه مي
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  )1390سال (: ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل

  ...  3555614 مرسوله  وارد شده به استان از مبادي خارج از كشورتعداد كل مرسوالت پستي 

  ...  727 مرسوله  تعداد كل مرسوالت پستي صادر شده از استان به مقصد خارج از كشور

  ...  3130462 مرسوله  تعداد كل مرسوالت پستي ارسال شده از استان به داخل استان 

  ...  1143462  مرسوله  ر استان ها يسا تعداد كل مرسوالت پستي ارسال شده از استان به

  ...  ... مرسوله  مرسوالت پستي  سرانه

  ن ايالماداره كل پست استا -مأخذ 

  :فرمول محاسبه
  :مرسوالت پستي  سرانه 

  

  

  

  

  مرسوالت وارده خارجي+ كل مرسوالت صادره داخلي و خارجي
  

 جمعيت كل استان
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  )1390سال (: ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص    

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  بلق 

  -79/11  2477 فقره  تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده

  43/12  6133 فقره   تعداد معامالت اموال غير منقول ثبت شده

  25/28  8468 فقره   تعداد اسناد مالكيت صادر شده

  36/27  547 فقره  هاي تجاري و تعاوني ثبت شده تعداد شركت

  1300  13 فقره  هاي تجاري و تعاوني منحل شده تعداد شركت
  ن ايالماداره كل ثبت اسناد و امالك استا -مأخذ   

  :تعاريف 
ها از محلي به محـل   وانتقال آن معامالت مربوط به اموالي كه نقل  :معامالت اموال منقول 

  .منقول گويند ديگر ممكن باشد را، معامالت

ها از محلـي بـه    نوانتقال آ  معامالت مربوط به اموالي كه نقل :معامالت اموال غير منقول 

  .، زمين و باغ را، معامالت غير منقول گويند خانه مانند باشد محل ديگر غير ممكن
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  )1389سال (: )1(ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص    

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  تغيير نسبت درصد 

  قبل به سال  

  08/19  1435 نفر  تعداد كل زندانيان استان

  02/0  7/98 درصد  زندانيان مرددرصد 

  02/0  3/1 درصد  درصد زندانيان زن

  04/0  5/1 درصد  كل زندانيان  سال به19درصد زندانيان كمتر از 

  3/8  17 درصد  ساله به كل زندانيان 19-25درصد زندانيان 

  40/2  40 درصد  سواد درصد زندانيان بي

  04/0  4 درصد  مديپل از  باالتر  تحصيالت   داراي  درصد زندانيان

  ...  32 درصد  درصد زندانيان مربوط به جرائم مواد مخدر

  .ارقام مربوط به پايان سال است) 1(  

  ن ايالمها و اقدامات تأميني و تربيتي استا اداره كل زندان - مأخذ  

  .دريافت نشده است 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 
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  )1388سال (: ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

  نسبت

  به سال قبل

  -3/2  1328 فقره  شهري تعداد تصادفات برون

  -7/4  141 نفر  شهري در تصادفات برون   )1(تعداد تلفات انساني

  -6/22  595 نفر  شهري در تصادفات برون )1( مجروحان تعداد 

  9/8  2879 فقره  شهري تعداد تصادفات درون

  6/68  59 نفر  شهري در تصادفات درون )1(تعداد تلفات انساني

  8/28  599 نفر  شهري در تصادفات درون )1(تعداد مجروحان

  -1/40  9/114 لوگرميك  تانمقدار مواد مخدر كشف شده توسط نيروي انتظامي اس
  .اطالع مربوط به لحظه وقوع تصادف است) 1(

  ن ايالمتاناحيه انتظامي اس -مأخذ

  .دريافت نشده است 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 
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  )1389سال (: ها و نماگرهاي بهزيستي شاخص

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل

  88/0  4012 خانوار  سازمان بهزيستي   پوشش بگير تحت تعدادخانوارهاي مستمري

  -12/2  9650 نفر  بگير خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي  اد مستمريتعداد افر

  13/467  2484 نفر  ستييرنده از مراكز تحت پوشش سازمان بهزيتعداد معتادان خدمت گ

  93/44  3857 نفر  تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي

  44/144  66 نفر  ستييتعداد سالمندان نگهداري شده در مراكز تحت پوشش سازمان بهز

  66/46  22 نفر  ستي يتعداد كودكان بي سرپرست نگهداري شده  در مراكز تحت پوشش سازمان بهز
  سازمان بهزيستي استان -مأخذ

  دريافت نشده است 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 

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

  .نمايد هاي مستمر استفاده مي آمارگيري از كمك
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  )1389سال (: ها و نماگرهاي بهزيستي شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

درصد 

تغيير  

نسبت به 

  سال قبل

  -47/12  84556 نفر  امداد امام خميني در استان  كميته  پوشش بگيران تحت  تعداد مستمري

  -31/16  59129 نفر  مددجويي  پوشش طرح يران تحت بگ تعداد مستمري

  -99/1  25427 نفر  رجايي   شهيد   پوشش طرح  بگيران تحت  مستمري  تعداد

  -03/1  11538 خانوار  امداد امام خميني  تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش كميته

  -92/13  36007 نفر  خمينيامداد امام   خدمات درماني كميته  شدگان تحت پوشش بيمه تعداد بيمه

  ن ايالمكميته امداد امام خميني استا -مأخذ 

  دريافت نشده است 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 

  :تعاريف
طرحي است كه به موجب آن سـالمندان روسـتايي و عشـاير نيازمنـد و      :طرح شهيد رجايي

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

طرحي است كه به موجب آن افراد بنا به عللي از قبيل فقـدان سرپرسـت،    :طرح مددجويي

از كار افتادگي سرپرست، معلوليت سرپرست و بيماري سرپرست يا استيصال و درمانـدگي بـر   

  .گيرند امداد قرار مي  حسب نوع نيازمندي، تحت پوشش مستمر كميته
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  )1389 سال(: تأمين اجتماعي ها و نماگرهاي شاخص

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل

  ...  374147 نفر  شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل بيمه خدمات درماني  تعداد بيمه

  ...  76119  نفر  تعداد بيمه شدگان كاركنان دولت

  ...  193  نفر  تعداد بيمه شدگان خويش فرما

  ...  ...  نفر  تعداد بيمه شدگان بستري شهري

  تعداد بيمه شدگان روستايي
  ...  253919 نفر

  تعداد بيمه شدگان ساير اقشار
  ...  27316 نفر

.  

  ن ايالمخدمات درماني استا  اداره كل بيمه -مأخذ 

  دريافت نشده است 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 

  :تعريف
شود كه توسط سازمان متبوع يا شخصاً، خود  به فردي گفته مي :ات درمانيشده خدم بيمه

و افراد تبعي فرد، تحت پوشش استفاده از امكانات درمـاني و خـدمات درمـاني در واحـدهاي     

  .گيرند طرف قرارداد خدمات درماني قرار مي



  47                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  )1390سال (: ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل

  76/3  7381 نفر  بگير صندوق بازنشستگي  تعداد مشتركان حقوق

  - 89/0  83 درصد  بگير صندوق بازنشستگي  سهم بازنشستگان از كل مشتركان حقوق

ــوق     ــل مشــتركان حق ــان از ك ــار افتادگ ــهم از ك ــندوق   س ــر ص بگي

  17/0  2 درصد  بازنشستگي 

  5  8 درصد  بگير صندوق بازنشستگي  وفي از كل مشتركان حقوقسهم شاغالن مت

شــده از كــل مشــتركان  ســهم بازنشســتگان و از كــار افتادگــان فــوت

  1  7 درصد  بگير صندوق بازنشستگي  حقوق

  - 47/15  07/52 سال  متوسط سن بازنشستگي 

  ن ايالممديريت بازنشستگي استا - مأخذ  
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  :تعاريف
شود كـه در دوران خـدمت    به فردي اطالق مي :نشستگيبگير صندوق باز مشترك حقوق

پرداز صـندوق بازنشسـتگي بـوده اسـت و بـر طبـق قـوانين و مقـررات ايـن           بيمه) اشتغال  دوره(

  .باشند صندوق رأساً و يا بازماندگان وي مشمول استفاده از حقوق بازنشستگي و وظيفه مي

داشتن شرايط معين سـني و دارا شـدن    پرداز صندوق بازنشستگي كه با بيمه مستخدم :بازنشسته

سنوات معيني از خدمت، طبق قوانين و مقررات اين صـندوق، از حقـوق بازنشسـتگي اسـتفاده     

  .نمايد مي

مستخدمي است كه قادر به كار كردن نبوده و با داشتن شرايط قانوني منـدرج   :از كار افتاده

  .نمايد يدر قوانين و مقررات اين صندوق از حقوق وظيفه استفاده م

مستخدمي است كه در دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانوني وي با داشتن : شاغل متوفي

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

مسـتخدمي اسـت كـه پـس از دوران اشـتغال و پـس از       : متـوفي   و از كار افتاده  بازنشسته

شستگي فوت شده است و وراث قانوني وي با داشتن شـرايط قـانوني حـق    برقراري حقوق بازن

  .دريافت حقوق وي را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت



  49                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  )1390سال (: ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي شاخص 

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد 

نسبت به 

  سال قبل

  75/2  196829 نفر تبعي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شدگان اصلي و  تعداد بيمه

  16/16  15547 نفر  بگيران اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي  تعداد مستمري

  100  8 نفر  ناشي از كار منجر به فوت  ديده شدگان آسيب تعداد بيمه

  1200  78 نفر  ناشي از كار منجر به نقص عضو  ديده شدگان آسيب تعداد بيمه

  60/2  11465  كارگاه  اجتماعي   هاي تحت پوشش اداره كل تأمين تعداد كارگاه
  ن ايالماداره كل تأمين اجتماعي استا -مأخذ

  :تعاريف

اي است كه رأساً مشمول تعهدات مندرج در قانون سـازمان تـأمين اجتمـاعي      شده بيمه :شده اصلي  بيمه

  .است

اصلي از مزايـاي موضـوع قـانون تـأمين اجتمـاعي        شده ست كه به تبع بيمهاي ا شده بيمه: تبعي  شده بيمه

  .كند استفاده مي

كند و شـامل حـاالت    فردي است كه به خاطر احراز شرايط خاص، مستمري دريافت مي :بگير مستمري

  :زير است

  بازنشسته -

 از كار افتاده  -

  فوت شده  شده تحت تكفل بيمه  بازمانده  -



    50                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

   )1390-91لييسال تحص(: آموزشها و نماگرهاي  شاخص 

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير   درصد

  نسبت

  قبل به سال 

  -44/0  92077 نفر   آموزان استان تعداد كل دانش

  36/0  47225 نفر   آموزان پسر تعداد دانش

  -82/0  44852 نفر   دخترآموزان  تعداد دانش

  1  72  درصد  آموزان شهري درصد دانش

  -2/0  8/48 درصد صد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع ابتداييدر

  2  46 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع راهنمايي

  1  54 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع متوسطه

  -51/4  678 نفر   استثنايي آموزان تعداد دانش

  44/0  45/103 درصد  در دوره ابتدايي )نام ناخالص نرخ ثبت (پوشش ظاهري تحصيلي 

  93/6  108 درصد  در دوره راهنمايي) نام ناخالص  نرخ ثبت(پوشش ظاهري تحصيلي 

  33/2  88 درصد  در دوره متوسطه) نام ناخالص  نرخ ثبت(پوشش ظاهري تحصيلي 

  43/0  2/99 درصد  ابتداييدر دوره ) خالص نام  نرخ ثبت(تحصيلي  واقعيپوشش 

  -11/2  93 درصد  راهنمايي در دوره) نام خالص  نرخ ثبت(تحصيلي  واقعيپوشش 

  11/2  80 درصد  در دوره متوسطه) نام خالص  نرخ ثبت(تحصيلي  واقعيپوشش 

  09/4  38151 نفر  تعداد دانش آموزان در دوره ابتدايي

  -66/3  22019 نفر تعداد دانش آموزان در دوره راهنمايي

  -23/3  31907 نفر توسطهتعداد دانش آموزان در دوره م

  -96/0  8/20 نفر  در كالس در دوره ابتدايي شهريآموزان  تراكم دانش

  -82/6  99/12 نفر  در كالس در دوره ابتدايي روستاييآموزان  تراكم دانش

  18/1  91/24 نفر  در كالس در دوره راهنمايي شهريآموزان  تراكم دانش

  58/4  07/16 نفر  در كالس اييدر دوره راهنم روستاييآموزان  تراكم دانش

  -01/5  81/21 نفر  در كالس در دوره متوسطه شهريآموزان  تراكم دانش
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  -30/5  52/17 نفر  در كالس در دوره متوسطه روستاييآموزان  تراكم دانش

  -94/3  2244 نفر  تعداد دانش آموزان راه يافته به دانشگاه

  72/10  62 درصد  ردرصد معلمان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و باالت

  -82/12  34 درصد  درصد معلمان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم

  -20  4 درصد  درصد معلمان داراي مدرك تحصيلي ديپلم

  -13/12  58 درصد  ناندرصد معلمان به كل كارك

  

  )دنباله ( )1390-91لييسال تحص(: ها و نماگرهاي آموزش شاخص 

  دتعدا/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت   درصد

  قبل به سال 

 درصد  درصد معلمان زن
53  93/3  

  78/3  2/13 نفر  آموز به معلم نسبت دانش

  ...  ... نفر  تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزي

  ...  ...  نفر  اران نهضت سوادآموزييتعداد آموزش

  ...  ...  درصد  درصد روستاهاي تحت پوشش نهضت سواد آموزي

  و نهضت سواد آموزي ن ايالمسازمان آموزش و پرورش استا -أخذم
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 �����  ���زان �� دور� 
	�اد دا��        

100 ×  
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	�اد 

 دور� �����

����� در %$#   ���زان �� دور� 
	�اد دا��        
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١٠٠ × 
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	�اد 

     

  

  

  

  

  

  :هاي محاسبه تعاريف و فرمول

آمـوزان يـك دوره تحصـيلي     شاخصي است كه نسبت تعداد دانش: پوشش ظاهري تحصيلي

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

  يضريب پوشش ظاهر =
  

آموزان يـك دوره تحصـيلي را    شاخصي است كه نسبت تعداد دانش :تحصيلي واقعيپوشش 

دهـد و از   التعليم همان دوره نشان مي به كل جمعيت الزمكه در سنين خاص آن دوره هستند ، 

  :آيد رابطه زير به دست مي

  
  

  واقعيضريب پوشش = 

  

  

تحصـيل بـه تعـداد كـالس دايـر،      آمـوزان مشـغول بـه     نسبت تعـداد دانـش  : آموز تراكم دانش

آمـوز در كـالس، آموزشـگاه و دوره     ترتيـب تـراكم دانـش    آموزشگاه و دوره تحصـيلي را بـه  

  .تحصيلي گويند
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  )1388- 89لييسال تحص( ): بجز دانشگاه آزاد اسالمي(ها و نماگرهاي آموزش عالي  شاخص 

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

 تعداد

  درصد

تغيير 

نسبت به 

  قبل ل سا

 …  23975 نفر  تعداد دانشجويان استان

  8448 نفر  تعداد دانشجويان پسر
… 

  15527 نفر  دخترتعداد دانشجويان 
… 

 …  4/94 نفر  نسبت دانشجو به هيئت علمي

 …  1922 نفر  تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 …  21451 نفر  تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 …  652 نفر  اسي ارشد و باالترتعداد دانشجويان مقطع كارشن

 …  7/2 درصد  درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 …  8/69 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان

 …  8/9 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

 …  5/9 درصد  رزي و دامپزشكي به كل دانشجوياندرصد دانشجويان گروه تخصصي كشاو

 …  0/9 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسي به كل دانشجويان

 …  9/1 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي به كل دانشجويان

 …  0 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي هنر به كل دانشجويان

  ههاي ايالمدانشگا -مأخذ  

،علوم پزشكي،موسسه آموزش عالي باختر،پيام نورايالم،پيام نوردره شهر، پيام نورآبدانان تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به 

سال  پيام نورموسيان ،پيام نورچوار،پيام نوراركواز،پيام نورايوان ،پيام نوربدره،پيام نورسرابله،پيام نورمهران،پيام نوردهلران

  دريافت نشده است90
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            )1390-91لييسال تحص): (دانشگاه آزاد اسالمي ( ها و نماگرهاي آموزش عالي  شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

  درصد

تغيير 

نسبت 

به سال 

  قبل 

 …  10102 نفر  تعداد دانشجويان دانشگاه آزاداستان

 …  6817 نفر  تعداد دانشجويان پسر

 …  3285 نفر  دخترتعداد دانشجويان 

 …  43 نفر  نسبت دانشجو به هيئت علمي

 …  2355 نفر  تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 …  6715 نفر  تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 …  1267 نفر  تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

 …  55/12 درصد  درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 …  24/40 درصد  گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان درصد دانشجويان

 …  8/3 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

 …  34/14 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي كشاورزي و دامپزشكي به كل دانشجويان

 …  88/40 ددرص  درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسي به كل دانشجويان

 …  0 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي به كل دانشجويان

 …  74/0 درصد  درصد دانشجويان گروه تخصصي هنر به كل دانشجويان

  ،دره شهر و سربلهايوان واحدايالم،مهران، دهلران،  آزاد اسالمي هايدانشگاه -مأخذ   
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  )1390-91يليسال تحص(: ها و نماگرهاي آموزش عالي شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

  درصد

تغيير 

نسبت 

به سال 

  قبل 

بجز دانشگاه آزاد (تعداد  دانش آموختگان  مراكز آموزش  عالي  

  )اسالمي 
  -  754 نفر

  -  251 نفر  تعداد دانش آموختگان پسر
  -  503 نفر  تعداد دانش آموختگان دختر

  -  1709 نفر  )دانشگاه آزاد اسالمي(آموزش عالي تعداد دانش آموختگان مراكز    
  -  1014 نفر  تعداد دانش آموختگان پسر
  تعداد دانش آموختگان دختر

 نفر
695  -  

   ايوان،پيام نورمهران،پيام نوردهلران و سرابله نورپيام ،پيام نورايالم،پيام نوردره شهر، ههاي ايالم،دانشگا - مأخذ  
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  1389سال  )1(اي بهداشت و درمانهاو نماگره شاخص  

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تعدا/مقدار

  د

تغيير  درصد 

  نسبت به

  قبل سال 

  ...  23/2 نفر  نسبت جمعيت به پزشك شاغل در دانشگاه علوم پزشكي 

  22  11 باب  )بيمارستان، بيمارستان و زايشگاه، زايشگاه(تعداد مؤسسات درماني فعال 
  0  196  باب  ت فعال روستاييهاي بهداش تعداد خانه

  ...  ... باب  ها تعداد داروخانه
  ...  ... باب  تعداد آزمايشگاه ها

  ...  ... باب  تعداد واحدهاي پرتونگاري
  3  549 تخت  هاي فعال بيمارستاني تعداد تخت
  0  998 تخت  هاي ثابت بيمارستاني تعداد تخت

  ...  ... درصد  ضريب اشغال تخت فعال
  -11  24/915 نفر  تخت فعالنسبت جمعيت به 

  -10  47/503 نفر  نسبت جمعيت به تخت ثابت
  .ان سال استيارقام مربوط به پا)1( 

  ن ايالمدانشگاه علوم پزشكي استا - مأخذ  

  است دريافت نشده 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 

   
  :تعاريف و فرمول محاسبه

  .100شغالي بر تخت روز كل ضرب در حاصل تقسيم تخت روز ا :ضريب اشغال تخت

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

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

ن، هـاي بيمارسـتاني كـه بـر اسـاس اسـتاندارد داراي امكانـات تشـخيص، درمـا          به آن تعداد از تخـت  :تخت فعال

  .بستري كردن بيماران باشد  پشتيباني، خدماتي و پرسنلي، آماده
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 )1390سال (: ها و نماگرهاي بازرگاني شاخص 

 تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

  قبل 

  05/47  5882 تن  مقدار كل واردات
  92/8  4277 دالرهزار  ارزش كل واردات

  92/111  1100333 تن  )1(تيمقدار صادرات غير نف
  25  171649 دالرهزار  )1(ارزش صادرات غير نفتي

  ...  147719 تن  مقدار صادرات محصوالت كشاورزي
  ...  53235 دالرهزار  ارزش صادرات محصوالت كشاورزي

  ...  99142 تن  مقدار صادرات كاالهاي صنعتي
  ...  49930 دالرهزار  ارزش صادرات كاالهاي صنعتي

  ...  843591 تن  درات مواد معدنيمقدار صا
  ...  64862 دالرهزار  ارزش صادرات مواد معدني

  ...  ... دالرهزار  ارزش صادرات فرش و صنايع دستي
  .باشد و ميعانات گازي نمي) گازوئيل(شامل نفت خام، گاز طبيعي، نفت كوره، نفت سفيد، نفت گاز ) 1( 

  ايالم اداره كل گمرك استان - مأخذ  

  :تعاريف
طور مستقيم براي مصرف قطعي يا تغييـر   واردات شامل تمامي كاالهايي است كه به :واردات

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

صادرات شامل صدور قطعي تمامي كاالهايي است كه در داخل كشور توليد شده  :صادرات

ساخته يا قطعات جداگانه به كشور وارد شده و پس  و يا كاالهاي نيمهو يا به صورت مواد اوليه 

  .طور قطعي صادر شده باشند از تغيير شكل يا مونتاژ، به
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  )1390سال (: ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير نسبت به  درصد 

  سال قبل

  0  3 عدد  ان سالهاي تاريخي و فرهنگي در پاي تعداد موزه

  -52/70  51 هزار نفر  هاي فرهنگي و تاريخي ها، بناها و مكان بازديدكنندگان از موزه

  ...  ... عدد  )1(تعداد آثار تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي 

  .باشد آثار تاريخي شامل مكان، بنا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه مي) 1(

  ن ايالمشگري استااداره كل ميراث فرهنگي و گرد -مأخذ
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  )1389سال (: ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص 

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير  درصد

سال  هب نسبت

  قبل

  - 6  140 عنوان  هاي منتشر شده تعدادعناوين كتاب

  - 14  270 هزارنسخه  هاي منتشر شده شمارگان كتاب

  3  30 عنوان  هاي ترجمه شده تعدادعناوين كتاب

  0  70 هزارنسخه  شمارگان كتاب هاي ترجمه شده

  - 6  110 عنوان  هاي تأليف شده تعدادعناوين كتاب

  - 18  200 هزارنسخه    شمارگان كتاب هاي تاليف شده

  105  160 هزارنسخه  شمارگان مطبوعات

  6  32 باب  هاي عمومي تعداد كتابخانه

  8  21000 نفر  هاي عمومي تعداد اعضاي كتابخانه

  291  145 باب  هنري مساجد  فرهنگي هاي ونتعداد كان

  100  52  باب  تعداد موسسات فرهنگي و هنري

  0  1  باب  تعداد سينماها
  ن ايالماداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استا - مأخذ  

  دريافت نشده است 90تا زمان چاپ نشريه اطالعات مربوط به سال 
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  :تعاريف
  .تر است صفحه يا بيش 48هاي آن  اختصاص به موضوعي ويژه دارد و تعداد صفحهغير ادواري است كه   نشريه:كتاب

هـاي   بـه صـورت اوراق چـاپي يـا الكترونيكـي، در زمينـه        طور منظم بـا نـام ثابـت، تـاريخ و شـماره      نشرياتي كه به:مطبوعات

نظر ترتيب انتشار به روزانـه و غيـر    مطبوعات از. شوند گوناگون سياسي، اجتماعي، علمي، ورزشي، هنري و ساير موارد منتشر مي

دو گروه تخصصي و علمي و نشريات غير تخصصـي و از نظـر     انتشار به  روزانه، از نظر محتوا به عمومي و تخصصي، از نظر زمينه

  خاص جتماعي خاص و اقشار ا سني    هاي عموم، گروه  اي و محلي و از نظر مخاطبان به المللي، سراسري، منطقه توزيع به بين   گستره

  .شوند تقسيم مي) خاص آموزان، صاحبان حرف و مشاغل  متخصصان، زنان، دانشجويان، دانش(

هاي چاپ يا تكثير شده از يك اثر كه در يك نوبت چـاپ و انتشـار بـراي توزيـع آمـاده       تعداد نسخه :شمارگان

  .ها توزيع شده يا نشده باشد اند، اعم از آن كه تمامي آن شده

فرهنگي و غيرانتفاعي وابسته به مسجد كه داراي مجوز از راجع   مؤسسه: گي هنري مساجدكانون فرهن

  .پردازد مسجد به فعاليت فرهنگي و هنري مي  ربط است و بر اساس مقررات در محدوده ذي
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  )1390سال (: ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص

 تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

  نسبت به

  قبل ل سا

  23/2  3129:35 ساعت  هاي راديويي ميزان توليد برنامه
  27/8  4254:32 ساعت  هاي راديويي مدت پخش برنامه

  64/4  944:30 ساعت  ويزيونيتلهاي  ميزان توليد برنامه

  88/0  2975:22 ساعت  نيهاي تلويزيو مدت پخش برنامه

  ز ايالمصدا و سيماي مرك -مأخذ

  

  :تعاريف
فرايندي است كـه بـا تلفيـق تخصصـي عناصـر       :ي راديويي و تلويزيونيها توليد برنامه

/ راديـو   گيـري از منـابع الزم، منجـر بـه سـاخت يـك برنامـه        و ساختاري با بهره) پيام(محتوايي 

  .شود تلويزيوني مي

يـك    عبـارت از شـكل نهـايي و ارسـال شـده      :هاي راديويي و تلويزيوني پخش برنامه

  .است كه مخاطب، قادر به دريافت آن باشدتلويزيوني / برنامه راديو

  

  

  



    62                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  )1388سال (: ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص     

 تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  تغيير نسبت به درصد 

  قبل سال 

  -   -  نفر  تعداد زائران حج تمتع

  -   -  نفر  تعداد زائران عمره مفرده

  -   -  نفر  تعداد زائران عتبات عاليات

  -   -  رنف  عراق

  -   -  نفر  سوريه
  .تازمان چاپ نشريه اطالعات دريافت نشده است    

  ن ايالم استااوقاف حج و اداره كل  -مأخذ   



  63                   1390عي و فرهنگي استان ايالم ـ سال ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتما شاخص  گزيده  

  )1390سال (: ها و نماگرهاي تربيت بدني شاخص

  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
  /مقدار

  تعداد

تغيير نسبت  درصد 

  به

  قبل سال 

  -77/5  30448 نفر  يافته سازمان انتعداد ورزشكار

  -10/9  20085 نفر  يافته تعداد مردان ورزشكار سازمان
  44/1  10363 نفر  يافته ورزشكار سازمان زنانتعداد 

  -36/1  16486  نفر  تعداد ورزشكاران قهرماني
  09/21  2119 نفر  تعداد مربيان ورزشي
  19/36  956 نفر  تعداد داوران ورزشي

  19/13  103  ببا  تعداد اماكن ورزشي مورد بهره برداري

  01/6  653  متر مربع  سرانه اماكن ورزشي مورد بهره برداري به هزار نفر جمعيت
  ن ايالماداره كل تربيت بدني استا -مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    64                                       1390سال  - ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم  گزيده شاخص 

  :تعاريف
شود كه تحت پوشش تشكيالتي با ضـوابط   به گروهي اطالق مي: يافته ورزشكاران سازمان

  .ورزند خاص، به ورزش مبادرت مي

گـري از   رسـمي و معتبـر مربـي     شود كـه داراي گواهينامـه   به فردي اطالق مي: شيمربي ورز

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

رسـمي و    هاي تخصصي و اخذ گواهينامـه  شود كه پس از طي دوره به فردي اطالق مي: داور ورزشي

  .هاي ورزشي را دارا باشد وانايي قضاوت در يكي از رشتههاي ورزشي كشور ت معتبر داوري از فدراسيون

رقـابتي و  (هـاي قهرمـاني    شود كه تحت پوشـش ورزش  به گروهي اطالق مي: ورزشكاران قهرماني

هستند كه با توجه به قوانين و مقررات خـاص بـراي ارتقـاي ركوردهـاي ورزشـي و كسـب       ) يافته سازمان

  .كنند رتبه يا مدال تالش مي

به مكاني اطالق مي شـود كـه بـا اخـذ مجـوز از سـازمان تربيـت بـدني و ادارات كـل          : مكان ورزشي

تربيت بدني استان ها، براساس ضوابط و مقررات مربوط، براي يك يا چند رشته ورزشـي مـورد اسـتفاده    

قرار مي گيرد وبراساس مالكيت به تفكيك تربيت بدني، خصوصي، دولتي، نهادهاي عمـومي غيردولتـي   

  .نوع به تفكيك زمين ورزشي، استخر، پيست، باشگاه ورزشي و زورخانه تقسيم مي شودو براساس 


