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 :پيشگفتار

تعيين جايگاه استان در بخش هاي مختلف اقتصاي، اجتماعي، فرهنگي در ميان ساير استان هاي كشور، يكي از        

ابزارهايي است كه مي تواند تصويري از نقاط قوت و ضعف موجود در اسـتان را فـراروي مـديران و برنامـه ريـزان      

مديران و كارشناسان ستادي و اجرايي اهداف و وظايفي را دنبال مي نمايند كه  ور،در استان هاي كش. استان قرار دهد

از اين رو پرسشي اساسـي،   .ارتقاء وضعيت استان خود در حوزه هاي مختلف و توسعه استان بيانجامد هدر مجموع ب

آن كه وضعيت و جايگاه  مبني بر به عنوان يك پيش نياز براي هدف فوق همواره مي تواند پيش روي آنها قرار گيرد،

اين پرسش به طور حتم نمودي عيني داشته كـه بـه   . استان خود در كشور و در مقايسه با ساير استان ها چگونه است

 .دنبال آن گزارشاتي با اين مضمون در استان هاي مختلف،از جمله استان ايالم تهيه شده است

ميان استان هاي كشور بوده و در ايـن ميـان از شـاخص هـاي      در صدد تعيين جايگاه استان ايالم درنيز اين گزارش  

همچنـين در ايـن گـزارش نخسـت اقـالم       .اجتماعي و فرهنگي استفاده نموده است مختلف در حوزه هاي اقتصادي،

ايـن اقـالم    .مختلف آماري انتخاب و سپس اطالعات خام مربوط به تمامي استان هاي كشـور اسـتخراج شـده اسـت    

اخص هايي بوده اند كه به طور عمده سهم هريك از استان ها در كشور و يا ميزان سـرانه هـاي   مبناي شكل گيري ش

باتوجه به اينكه استان هاي مختلف كشور رتبه هاي متفاوتي را در شاخص ها بـه دسـت مـي     .آنها را نشان مي دهند

ده آن و همچنـين رتبـه هـر    اقالم تشكيل دهن وهر يك از جداول اين گزارش به يك شاخص اختصاص يافته  آورند،

رتبه بندي استان ها براساس بيشترين و كمترين مقـدار بـراي    .استان در آن شاخص در جدول مربوط درج شده است

كـه  . در خصوص اطالعات ارائه شده الزم به ذكر است .ارزش آنها محاسبه شده است در نظر گرفتن شاخص ها و با

كماكان حاوي اطالعات سال هاي گذشته اسـت كـه بـراي حفـظ      1390ال برخي از اقالم سالنامه آماري كشور در س

در برخـي مـوارد    و استفاده شـده اسـت   موجودارائه شده از جايگاه استان ها از آخرين اطالعات  يكپارچگي گزارش

 .اطالعات بصورت سرجمع در استان تهران ارائه شده استتفكيك عدم  بدليلآمار استان البرز 

كاستي هاي احتمالي، اين گزارش آماري از جايگاه استان ايالم در ميان استان هاي كشـور بتوانـد    اميد است علي رغم

 .، پژوهشگران و مشاورين طرح هاي تحقيقاتي مفيد واقع گرددكارشناسانبعنوان ابزار كليدي براي مديران، 

كه مبادرت به تهيه و ارائه اين گزارش نموده اند تشكر و قـدرداني   GISدر پايان از همكاران دفتر آمار و اطالعات و 

 .مي گردد

 حشمت اله عسگري                                                                                                                                        

 معاون برنامه ريزي استانداري ايالم

 



 يافته ها گزيده ي

 رب .مورد بررسي قرار گرفت...و مواليد، مرگ و مير و نسبت طالق به ازدواج  ميزان خامدر بخش جمعيت تراكم جمعيت، -

داشته در كشور را  رتبهاستان كمترين كه درصد است  16/0متوسط كشور و  07/0استان اين اساس نسبت طالق به ازدواج 

 .است

سهم و تعداد كارمندان از جمعيت استان مورد بررسي  ،وضعيت نرخ بيكاري، نرخ مشاركت اقتصاديدر بخش نيروي كار -

و  01/5همچنين سهم كارمندان از جمعيت استان  ،درصد است 3/12متوسط كشور و  7/15نرخ بيكاري استان  .قرار گرفت

 .درصد است 75/2متوسط كشور 

زراعت و (ارزش افزوده بخش كشاورزي ،توليد سرانه ،لص داخليتوليد ناخابخش حساب هاي منطقه اي وضعيت  در-

. مورد بررسي قرار گرفت استان ساختمان از كل ارزش افزوده خدمات، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ،)باغداري

رصد د 55/27و متوسط كشور  05/59كه از اين ميان سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از كل ارزش افزوده استان 

 .است

كه وضعيت سرانه استان در . وضعيت توليد گوشت قرمز،گوشت مرغ و شير مورد بررسي قرار گرفت كشاورزيدر بخش  -

و در كشور  01/52در اين ميان مقدار توليد گوشت قرمز به ازاء هر نفر در استان .مجموع باالتر از سرانه متوسط كشوري است

 .كيلوگرم است 1919و متوسط كشوري  1643عملكرد توليد گندم استان در هكتار همچنين مقدار . كيلوگرم است 73/23

دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و آزاد به ،دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و آزاد ،تعداد دانش آموزاندر بخش آموزش -

و متوسط كشور  15/18ان سهم دانش آموزان از جمعيت است. مورد بررسي قرار گرفت... و  تراكم دانش آموزي ،جمعيت

 .درصد است 64/37و متوسط كشور  44/62درصد است، نسبت دانشجويان دانشگاه دولتي استان به جمعيت  04/17

خانه هاي  ،مراكز بهداشتي درمانيدولتي و خصوصي  تخت هاي مؤسسات درماني فعالدر بخش بهداشت و درمان وضعيت  -

مورد بررسي قرار انپزشكان دمتخصص و دن ،پزشكان عموميو تعداد  ه هاداروخان ،آزمايشگاه ها ،بهداشت روستايي

همچنين نسبت آزمايشگاه .است 78/0و متوسط كشور  99/0به ازاء هزار نفر جمعيت  نسبت خانه هاي بهداشت استان.گرفت

 .است 67/0و متوسط كشور  81/0هاي استان به ازاء هر ده هزار نفر جمعيت 

 


