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 وزارت كشور

 استانداري ايالم 

 معاونت برنامه ريزي

 GISاطالعات و  ،دفتر آمار 

 

 

 

 اقتصادي، ها و نماگرهايشاخص يگزيده

 المـان ايـاجتماعي و فرهنگي است

 1392سال 
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اجتماعي و فرهنگي استان  ها و نماگرهاي اقتصادي،ي شاخصگزيده:عنوان نشريه

 1392 سال -ايالم 

 GISو اطالعات  ،دفتر آمار :  تهيه شده در

 استانداري  و اشتغال امه ريزيبرن  معاون–حشمت اله عسگري :مديرمسئول

 GISو اطالعات  ،آمارتر مديركل دف  -شهرام طهماسبي پور: هماهنگي و نظارت

  زهرا كرمي :تدوين  تهيه  و

  1393مرداد: تاريخ انتشار
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محاسبه ميزان تغييرات و درصد تغييرات شاخص هاي مندرج در نشريه بدين ترتيب صورت 
 :گرفته است

 :شاخص هايي كه واحد آنها درصد است ميزان تغييرات براي-الف
 ميزان تغييرات=فعلي )دوره(اطالعات مربوط به فصل  -قبلي ) دوره(اطالعات مربوط به فصل 

 :ميزان تغييرات براي ساير شاخص ها -ب
  درصد تغييرات=فعلي )دوره(اطالعات مربوط به فصل -قبلي )دوره(اطالعات مربوط به فصل *  100

 قبلي)دوره(اطالعات مربوط به فصل                               

 

 

 

 

 .آمار گردآوري نشده است -
 .آمار در دسترس نيست...
 .نداردذاتاً يا عمالً وجود ×
 .جمع و محاسبه غيرممكن يا بي معني است××
 .رقم غيرطبيعي است*
 .رقم جنبه تخميني دارد**
Ø به دليل حفظ محرمانگي ،رقم قابل انتشار نيست. 
 .عدد كمتر از نصف واحد است/
 .ناچيز و قابل صرفنظر كردن است)نسبت ،درصد(عدد//

 نشانه هاي نشريات مركز آمار ايران

 . تاختالف درسرجمع ها به علت سرراست كردن ارقام اس
 .محاسبه نسبت ها و شاخص ها قبل از سرراست كردن ارقام صورت گرفته است
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 :مقـدمه

ضـروري   و عوامل بسيار مهـم، مـوثر   از) كيفي كمي و(اطالعات و امروزه آمار     

رسيدن بـه   و تصميم گيري در ارزيابي عملكردهاسازماندهي،  براي برنامه ريزي،

 و ي آمـار كيف مقايسه كمي و .سطوح مختلف مديريت است اهداف مورد نظر در

توسـعه يافتـه مبـين ايـن      و حـال توسـعه   در كشورهاي شده در اطالعات توليد

 گستردگي نظام هاي توليـد  با حجم و ي كشورهاواقعيت است كه ميزان توسعه

ايـن   افزون از روز بنابراين استفاده .اطالعات رابطه تنگاتنگ دارد و انتقال آمار و

 .باشد برنامه ريزان در كل كشورها مي كيد سياستگذاران وأت ابزار مورد توجه و

اطالعات معاونت برنامه ريزي استانداري ايالم نيز  بدين منظور دفتر آمار و       

مهـم   توجه به جايگاه بااطالعاتي و  و شناخت نيازهاي آماري درك اين مهم و با

هاي آمـاري مبـذول    اي به فعاليت هژتوجه وي اي، خاص آن در توسعه منطقه و

نماگرهـاي   شـاخص هـا و   ي به جمـع آوري گزيـده   مدر اين راستا اقدا ه وداشت

بطـور   سطح كشـور و  فرهنگي براساس الگوي واحد كه در اجتماعي و اقتصادي،

مـورد اسـتفاده كـاربران     كـه اميـد  با اين  نمايد ، به صورت فصلي مي هماهنگ،

 .عزيز قرار گيرد

هـاي   كارشناسـان دسـتگاه   وهمكاري كليـه مـديران    در خاتمه الزم مي دانم از

 ارائـه اطالعـات داشـته قـدرداني و     و توليد اجرايي استان كه نقش ارزنده اي در

 .نماييم تشكر

 طهماسبي پور                                        

 GISمديركل دفتر آمار و اطالعات و
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 ندرجاتهرست مف

صفحه                                                                                                              عنوان 

 9........................................................................خالصه يافته هاي نشريه  

 10........................................اي شاخص ها و نماگرهاي حساب هاي منطقه

 14.....................................................................................قيمت ها  شاخص

 16.......................................................شاخص ها و نماگرهاي مالي و پولي 

 20..............................................................جمعيتي شاخص ها و نماگرهاي

 23...................................................شاخص ها و نماگرهاي نيروي انساني 

 26.............................................هزينه هاي خانوار شاخص ها و نماگرهاي 

 27..................دستگاههاي اجرايي شاخص ها و نماگرهاي نيروي انساني

 28......................كشاورزي، جنگلداري و شيالت شاخص ها و نماگرهاي 

 29.....................................................شاخص ها و نماگرهاي محيط زيست

 30.....................................................شاخص ها و نماگرهاي آب و فاضالب

 32......................................................برق –گرهاي انرژي شاخص ها و نما

 35......................................................نفت–شاخص ها و نماگرهاي انرژي 

  36.........................................................گاز-شاخص ها و نماگرهاي انرژي

 38.................................................و نماگرهاي صنعت و معدن  شاخص ها

 39................................................................شاخص ها و نماگرهاي صنعت
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 ندرجاتهرست مف

صفحه                                                                                                              عنوان 

 41.............................................شاخص ها و نماگرهاي ساختمان و مسكن

 44.........................................شاخص ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده اي 

 46...............................................شاخص ها و نماگرهاي حمل و نقل هواي

 47...........................................................شاخص ها و نماگرهاي ارتباطات 

 50.......................................................شاخص ها و نماگرهاي امورقضايي  

 53..........................................................شاخص ها و نماگرهاي بهزيستي 

 55................................................شاخص ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي 

 60...............................................................آموزششاخص ها و نماگرهاي 

 64......................................................آموزش عاليشاخص ها و نماگرهاي 

 67.............................................بهداشت و درمان شاخص ها و نماگرهاي 

 69.............................................................بازرگاني شاخص ها و نماگرهاي

 71...........................................................شاخص ها و نماگرهاي فرهنگي  

 76.......................................................شاخص ها و نماگرهاي تربيت بدني
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 خالصه يافته هاي نشريه

به تفكيك ارزش افزوده ) GDPR(شاخص محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار -

ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال  67161، 1390تصادي در سال هاي عمده اقبخش

 .درصد افزايش داشته است 36/30، 1389

نسبت  1392ي شهري در سالاكل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانواره شاخص -

 6/30دل امع 1391درصد رسيده كه نسبت به سال  8/165به ) 1390(به سال پايه 

 .درصد رشد داشته است

ميليون ريال بوده كه از اين مقدار  773011، 1392در سالدهاي مالياتي استان درآم -

ميليون ريال ماليات  157395ميليون ريال مربوط به ماليات هاي مستقيم و  615616

 .هاي غيرمستقيم مي باشد

 سالكه نسبت به رويداد بوده  6667 ،1392 سالدر ثبت شده  ازدواجتعداد  -

 سالدر اين همچنين تعداد طالق ثبت شده  .را نشان مي دهد شكاهدرصد  94/1قبل

 .است داشته افزايشدرصد  43/3 قبلسال  رويداد بوده كه نسبت به 634

درصد اعالم شده است، در حالي كه نرخ بيكاري  13/11، 1392نرخ بيكاري در سال  -

 .درصد بوده است 4/25) ساله 15-24(جوانان 

كه نسبت به سال قبل به هزار تن بوده  26، 1392مقدار توليد گوشت قرمز در سال -

 .درصد افزايش را نشان مي دهد 4ميزان 

، برابر 1392 سالحجم كل آب تصفيه شده توسط شركت آب و فاضالب استان در -

درصد افزايش را  32/9، 1391سال مترمكعب بوده است كه در مقايسه با  هزار 12490

 .نشان مي دهد

 هزار ليتر بوده كه نسبت به 157213ميزان مصرف بنزين موتور برابر  1392در سال -

 .درصد افزايش داشته است 33/7، 1391سال

هزار دالر بوده كه نسبت به سال  446176، 1392ارزش صادارات غيرنفتي در سال -

 .درصد افزايش داشته است 84/11، 1391
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 اي هاي منطقه ها و نماگرهاي حساب شاخص

 

  بخش هاي عمده اقتصادي استان يكبه تفكارزش افزوده و محصول ناخالص داخلي 

 1386-1390 هايدر سال الم اي
                                          )ميلياردريال(  

 1390 1389 1388 1387 1386 شرح

 4220 3714 2899 2170 3/2354 كشاورزي

 40367 30644 22039 6/2684526634 معدن

 1349 1118 921 686 6/527 صنعت

 3245 2470 370 393 7/70 آب و برق و گاز طبيعي

 3592 2014 2699 2143 6/1558 ساختمان

 14081 11302 9745 78 4/6992 خدمات

 307 255 132 67 3/73 خالص ماليات بر واردات

مـت  يمحصول ناخالص داخلي به ق

 )GDPR(بازار

5/3842240892 38805 51518 67161 

 .مركز آمار ايران -مأخذ  
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كشاورزي

6%

معدن

61%

صنعت

2%

تأمين آب ، برق و 

گاز طبيعي

5%

ساختمان

5%

خدمات

21%

  1390ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي استان ايالم در سال
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 )دنباله(اي هاي منطقه ها و نماگرهاي حساب شاخص

 

 1390 در سالم الاي ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان مصرف واسطه و،ستانده 

 عنوان بخش 
 ستانده

 )الير ارديليم(

 مصرف واسطه

 )الير ارديليم(

 ارزش افزوده 

 )الير ارديليم(

 66856 17464 84318 كل

 4145 3775 7920 كشاورزي،شكاروجنگلداري

 76 53 128 رييگيماه

 40367 652 41019 معدن

 1349 2492 3841 صنعت

 3245 365 3610 عي ين آب،برق و گازطبيتام

 3592 5033 8626 ساختمان

 3734 779 4513 نقليه و كاالها لير وسايعمده فروشي،خرده فروشي،تعم

 117 238 355 هتل و رستوران

 1647 746 2393 حمل و نقل،انبارداري و ارتباطات

 550 208 758 واسطه گري هاي مالي

 1024 1374 2398 ه و خدمات كسب و كاريمستغالت،كرا

 2357 851 3208 ن اجتماعييامورعمومي،دفاعي و تاماداره 

 2123 243 2365 آموزش

 1701 408 2109 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 829 247 1075 ،اجتماعي،شخصي و خانگي ر خدمات عمومييسا

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

 

 1390 در سالايالم  ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استانو  مصرف واسطه،ستانده 

 عنوان بخش 

سهم ارزش 

افزوده در 

GDPR 
 )درصد(

رات ارزش ييدرصد تغ

افزوده نسبت به سال 

 )درصد(گذشته

سهم ارزش افزوده 

رشته فعاليت استان از 

 )درصد (كل كشور 

  42/30 100 كل

 86/0 22/13 20/6 كشاورزي،شكاروجنگلداري

 49/0 40/43 11/0 رييگيهما

 88/3 73/31 38/60 معدن

 15/0 66/20 02/2 صنعت

 75/0 38/31 85/4 عي ين آب،برق و گازطبيتام

 12/1 35/78 37/5 ساختمان

 46/0 42/30 59/5 لير وسايعمده فروشي،خرده فروشي،تعم

 22/0 71/14 18/0 هتل و رستوران

 38/0 28/21 46/2 حمل و نقل،انبارداري و ارتباطات

 32/0 69/63 82/0 واسطه گري هاي مالي

 14/0 44/6 53/1 ه و خدمات كسب و كاريمستغالت،كرا

 86/0 94/28 53/3 ن اجتماعيياداره امورعمومي،دفاعي و تام

 01/1 84/16 18/3 آموزش

 82/0 78/18 54/2 بهداشت و مددكاري اجتماعي

،اجتماعي،شخصـي و   ر خدمات عمـومي يسا

 خانگي

24/1 02/37 77/0 

 .مركز آمار ايران -مأخذ  
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 :تعاريف

تفـاوت  . ارزش افزوده، ارزش اضافي ايجاد شده در جريان توليـد اسـت   :ارزش افزوده

بين ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعاليـت اقتصـادي را ارزش افـزوده ناخـالص     

رزش افـزوده  ثابـت از ارزش افـزوده ناخـالص، ا     پس از كسر مصرف سـرمايه . گويند مي

 .آيد خالص به دست مي

 

ستانده هر واحد توليدي ، مجموع كاالها و خـدماتي اسـت كـه در آن واحـد      :ستانده

و خـدمات   سهمي از كاالها. توليد مي شود و براي استفاده  در دسترس قرار مي گيرد 

د ، ري به صورت ناتمام يا كار در جريان ساخت باقي مانده باشاكه تا پايان دوره حسابد

كاالهـا و خـدماتي كـه در يـك واحـد در دوره      . جزو ستانده واحد به حساب  مي آيـد 

حسابداري معين توليد و در همان دوره در ديگر فرايندهاي توليد آن واحد مصرف مي 

: ستانده به سه دسته تقسـيم مـي شـود   . شود ، جزو ستانده آن واحد منظور نمي گردد

راي خود مصرفي نهايي و تشكيل سرمايه به حساب ستانده بازاري، ستانده توليد شده ب

  .خود و ساير ستانده هاي غير بازاري

 

كاالها و خدمات مصرف شـده در جريـان توليـد، بـه اسـتثناي       ارزش :مصرف واسطه

 .  مصرف سرمايه ثابت است

 

هاي اقتصادي  محصول ناخالص داخلي، نتيجه نهايي فعاليت :محصول ناخالص داخلي

محصـول ناخـالص   . ي مقيم يك كشور در يك دوره زماني معين اسـت واحدهاي توليد

 .شود داخلي به سه روش توليد، هزينه و درامد محاسبه مي
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                                                                           )1390=100(  )1392سال (: ها شاخص قيمت 

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر
يير نسبت درصد تغ
 سال قبل به

 6/30 8/165 كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري  شاخص

   :گروه هاي اصلي

6/41 3/195 و دخانياتها خوراكي ها، آشاميدني  

1/36 2/177 كفش و پوشاك  

9/10 6/119   هاسوخت ساير و گاز برق، ، مسكن ،آب  

4/40 4/186 هاآنمعمول  مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري  

9/28 3/147 بهداشت و درمان   

7/33 162 حمل و نقل  

2/7 5/111 ارتباطات  

3/23 9/150 فرهنگتفريح و   

3/12 3/120 آموزش  

 22 3/149 هتل ورستوران

9/16 182 كاالها و خدمات متفرقه   

 ايران مركز آمار -مأخذ   

 

 :تعاريف

معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد  :ي خانوارشاخص بهاي كاالها و خدمات مصرف

 .معين و ثابتي از كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه است
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 )                                                     1390=100(                )1392ل سا(: ها شاخص قيمت

 عدد شاخص عنوان شاخص يا نماگر
درصد تغيير 

 قبل  سال به سبت ن

 ... 169 خانوارهاي روستايي مصرفي   كاالها و خدمات   بهاي  كل  شاخص

   :گروه هاي اصلي

 ... 5/183 ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي

 ... 7/181 پوشاك و كفش

 ... 6/128 هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت

 ... 6/198 هاآن ولمعم مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهداري

 ... 7/145 بهداشت و درمان

 ... 8/159 حمل و نقل

 ... 4/114 ارتباطات

 ... 157  ات، سرگرمي ها و تحصيلتفريح

 ... 2/125 آموزش 

 ... 1/158 هتل و رستوران

 ... 4/203 كاالها و خدمات متفرقه

 ايران مركز آمار -مأخذ   
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 )1392 سال(: ي و پوليها و نماگرهاي مال شاخص 

 عنوان شاخص يا نماگر

 
 تعداد/مقدار واحد

تغيير  درصد 

نسبت به 

 قبل سال 

 58/17 950703 ميليون ريال درآمدهاي استان

 -65/4 82 درصد سهم درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي استاني

 44/7 1/36 درصد سهم هزينه هاي جاري دركل اعتبارات استان 

ملك دارايي هاي سرمايه اي در كل سهم هزينه هاي ت

 اعتبارات استان

 -77/3 9/63 درصد

 94/23 6/105 درصد نسبت اعتبارات هزينه اي استان به درآمدهاي استان

 نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به 

 در آمدهاي استان

 85/10 9/186 درصد

ت نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به اعتبارا

 هزينه اي استان

 -02/91 77/1 درصد

 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايالم -معاونت برنامه ريزي استانداري  -مأخذ     
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 )1392سال (: ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص

 عنوان شاخص يا نماگر

 )مانده در پايان دوره (
 تعداد/مقدار واحد

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 لقب 

 ... ميليون ريال سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها 

… 

 … ... ميليون ريال ديداري

 … ... ميليون ريال غير ديداري

 … ... ميليون ريال قرض الحسنه پس انداز

 ... ميليون ريال سرمايه گذاري مدت دار
… 

 … ... ميليون ريال كوتاه مدت

 … ... ميليون ريال بلند مدت

 استان  ايه بانك -مأخذ

 .دريافت نشده است 1392تا زمان انتشار نشريه اطالعات سال 

 :تعاريف

اشـخاص حقيقـي و     وسـيله  هايي است كـه بـه   سپرده :هاي بخش غير دولتي سپرده

 .شود ها سپرده مي حقوقي خصوصي، طبق ضوابطي به بانك

آن متعهد   دارنده شود كه بانك در برابر هايي اطالق مي به سپرده :هاي ديداري سپرده

ميزاني كه در چك قيـد شـده     است به محض رؤيت چك از طرف او، وجه سپرده را به

 .شود الحسنه جاري نيز گفته مي هاي قرض ها، سپرده سپرده به اين. است بپردازد

 

بخشي از نقدينگي است كه از درجه نقد شوندگي كمتري  :هاي غيرديداري سپرده

الحسنه پس  و شامل مجموع وجوه در حساب هاي قرض نسبت به پول برخوردار است

 .انداز و سرمايه گذاري مدت دار مي باشد
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هاي گفته مي شود كه صاحبان به سپرده :س اندازـرض الحسنه پـسپرده هاي ق

به . ها مي توانند با استفاده از دفترچه حساب پس انداز از حساب خود برداشت كنندآن

اما طبق قانون ، بانك ها . نداز سودي تعلق نمي گيردسپرده هاي قرض الحسنه پس ا

مي توانند به منظور جذب و تجهيز اين گونه سپرده ها جوايز ثابت نقدي يا غير نقدي 

 .به سپرده گذاران اعطا كنند

 

 صاحبان سپرده پول خود را نزد بانك ها به سپرده  :سپرده سرمايه گذاري مدت دار

 وكيل سپرده گذار با به كارگيري و استفاده از اين  گذارند و بانك ها به عنوانمي

 ها در انواع معامالت اسالمي، در پايان مدت مبلغي به صاحبان سپرده پرداختپول

بخشي از اين سود ماهانه و به صورت علي الحساب به سپرده گذار پرداخت . نمايندمي 

دت تقسيم ـد مـو بلن دتـوتاه مـگذاري كها به سپـرده سرمايهردهـاين سپ. شودمي

  .شودمي

 

وجوه  ها،هاي ضمانت نامهسپرده هاي اعتباري اسنادي،شامل سپرده :ساير سپرده ها

اداره شده كه مصرف نشده،پيش دريافت بابت تسهيالت، وجوه صندوق بازنشستگي و 

 .پس انداز كاركنان است
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 )1392سال ( :ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص

 تعداد /مقدار واحد نماگر عنوان شاخص يا

تغيير  درصد 

نسبت به 

 قبل سال 

 59/11 773011 ميليون ريال مدهاي مالياتيآدر

 09/4 615616 ميليون ريال ماليات هاي مستقيم

 -06/7 79 درصد هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي سهم ماليات

 -64/63 20 درصد برثروت در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 11/11 50 درصد بردرآمد در ماليات هاي مستقيم  م مالياتسه

 -41/20 39 درصد بر شركت ها در ماليات هاي مستقيم  سهم ماليات

 44/55 157395 ميليون ريال ماليات هاي غير مستقيم

 99/36 20 درصد هاي غير مستقيم در درآمدهاي مالياتي سهم ماليات

اليات هاي غير سهم ماليات بر كاالها و خدمات در م

 مستقيم

 35/1 75 درصد

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

 اداره كل امور مالياتي استان  -مأخذ

  :تعاريف

شود و قابليـت   مد و دارايي اشخاص وضع ميآمالياتي است كه بر در :ماليات مستقيم

 .انتقال به واحدهاي ديگر را ندارد

 

مالياتي است كه بر توليـد، واردات، مصـرف و فـروش كاالهـا و      :مستقيم ماليات غير

 .باشد نهايي مي  كننده مصرف  شود و اثر واقعي پرداخت متوجه خدمات وضع مي
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 )1391سال: (ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص 

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 تعداد/مقدار

 

درصدتغيير 

 نسبت سال قبل

 ... 163855 ميليون ريال        هاي بيمه استان شركتدريافتي   حق بيمه

 ... 101221 ميليون ريال  هاي بيمه استان خسارت پرداختي شركت

 ... ... ريال حق بيمه سرانه در استان

 ... ... درصد نسبت خسارت بيمه شخص ثالث

 ... ... درصد نسبت خسارت بيمه بدنه اتومبيل

 ... ... ددرص نسبت خسارت بيمه درمان

 ... ... درصد سوزي نسبت خسارت بيمه آتش

 ... ... درصد نسبت خسارت بيمه مسئوليت

 ... ... درصد نسبت خسارت بيمه زندگي

 ... ... درصد نسبت خسارت بيمه مهندسي

 ... ... درصد نسبت خسارت بيمه باربري

 ... ... درصد نسبت خسارت بيمه حوادث سرنشين

 ... ... درصد حوادث نسبت خسارت بيمه

 هاي دانا،آسيا،كارآفرين و توسعه در استان ايالم بيمهسرپرستي -مأخذ
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 :فرمول هاي محاسبه  

 

 عبارت است از حق بيمه هايي كه شركت هاي بيمه در ازاي صدور:حق بيمه دريافتي

 .كنندبيمه نامه در دوره مورد بررسي دريافت مي 

 

هاي بيمه  لغ خسارتي كه طي دوره مورد بررسي توسط شركتمبا :خسارت پرداختي

 .پرداخت شده است
 

  )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   

 عنوان شاخص يا نماگر
زمان آخرين 

 اطالع
 تعداد/مقدار واحد

 557599 نفر 1390 جمعيت كل استان

 7/50 درصد 1390 درصد جمعيت مردان

 34/49 درصد 1390 درصد جمعيت زنان

 103 درصد 1390 نسبت جنسي جمعيت 

 2/37 درصد 1390 نسبت وابستگي جمعيت

 7/4 درصد 1390 نسبت سالخوردگي جمعيت

 43/0 درصد 1390 متوسط ميزان رشد ساالنه جمعيت 

 64 درصد 1390 يزان شهرنشينيم

 4/22 درصد 1390 ساله 0-14توزيع نسبي جمعيت 

 9/72 درصد 1390 ساله 15-64توزيع نسبي جمعيت 

 7/4 درصد 1390 ساله و بيشتر 65توزيع نسبي جمعيت

 135732 خانوار 1390 تعداد خانوار 

 4 نفر 1390 بعد خانوار 

 59/86 درصد 1390 نسبت باسوادي مردان

 01/78 درصد 1390 نسبت باسوادي زنان

 35/82 درصد 1390 ساله و بيشتر 6درصد با سوادي در جمعيت 

 83/86 درصد 1390 درصد با سوادي در مناطق شهري

 50/74 درصد 1390 درصد با سوادي در مناطق روستايي

 4/22 درصد 1390 نسبت جواني جمعيت
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 )دنباله ( ها و نماگرهاي جمعيتي خصاش 

 عنوان شاخص يا نماگر
زمان آخرين 

 اطالع

 

 تعداد /مقدار واحد

تغيير   درصد

نسبت به 

 قبل سال 

 02/5 10734 رويداد 1392 تعداد والدت ثبت شده

 40/0 2502 رويداد 1392 تعداد فوت ثبت شده

 -94/1 6667 رويداد 1392 تعداد ازدواج ثبت شده

 43/3 634 رويداد 1392 تعداد طالق ثبت شده

 )1390(سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال( مركز آمار ايران -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  0-14جمعيت + ساله و بيشتر  65جمعيت )/ (15-64جمعيت ( ×100

 

  )ساله و بيشتر  65جمعيت )/ ( كل جمعيت( × 100:نسبت سالخوردگي جمعيت 

 

t :متوسط ميزان رشد جمعيت

٠
r)١( += PP

t
 

t
P :جمعيت انتهاي دوره  r :رخ رشد جمعيتمتوسط ن 

٠
P :جمعيت ابتداي دوره  t :فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي دوره 
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 :ميزان شهر نشيني 
 .  100عبارت است از نسبت تعداد جمعيت ساكن در نقاط شهري به جمعيت ضرب در 

 
 جمعيت/ تعداد خانوار  :بعد خانوار 

 
 ):مرد، زن (ي نسبت با سواد

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

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

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

                                                        :           جداگانه قابل محاسبه است
 ))مرد يا زن (ساله حداقل يكبار ازدواج كرده  10-14جمعيت )) / ( مرد يا زن (ساله  10-14جمعيت ( ×100
 

 ):مرد ، زن (عموميت ازدواج 
 ))مرد يا زن (بار ازدواج كرده ساله و بيشتر حداقل يك  10جمعيت ))/ (مرد يا زن (ساله و بيشتر  10جمعيت (  ×100
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 ):مرد، زن (تجرد قطعي 
 45-49درصدجمعيت )+ مرد يا زن (هرگز ازدواج نكرده  50-54درصدجمعيت /( 2

 ))مرد يا زن(هرگز ازدواج نكرده 
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 )1392سال: (ها و نماگرهاي نيروي انساني شاخص

 تعداد /مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

نسبت به 

 قبل سال 

 -56/0 2/35 درصد )نرخ فعاليت(نرخ مشاركت اقتصادي 

 53/0 9/56 درصد نرخ مشاركت اقتصادي مردان

 -48/1 3/13 درصد نرخ مشاركت اقتصادي زنان

 -05/4 2/33 درصد نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

 15/5 8/38 صددر نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستايي

 -84/35 1/11 درصد نرخ بيكاري

 -96/72 6/8 درصد نرخ بيكاري مردان

 86/57 1/22 درصد نرخ بيكاري زنان

 -59/29 8/13 درصد نرخ بيكاري مناطق شهري

 -76/47 7 درصد نرخ بيكاري مناطق روستايي

 -28/37 4/25 درصد )ساله15-24(جوانان  نرخ بيكاري

 44/10 1/20 درصد  تغال ناقصاشسهم جمعيت داراي 

 9 درصد اشتغال ناقصنرخ جمعيت داراي 
… 

 -04/2 24 درصد سهم شاغالن در بخش كشاورزي

 20/3 29 درصد سهم شاغالن در بخش صنعت

 -84/0 47 درصد سهم شاغالن در بخش خدمات

 -12/16 9/22 درصد سهم شاغالن بخش عمومي از كل شاغالن

 05/6 1/77 درصد از كل شاغالنسهم شاغالن بخش خصوصي 

 .مركز آمار ايران -مأخذ    
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 :هاي محاسبه تعاريف و فرمول

، كه )حداقل سن تعيين شده(تر  ساله و بيش 10تمام افراد : جمعيت فعال اقتصادي

طبق تعريف كار، در توليد كاال و ) مرجع  دوره(تقويمي قبل از هفته آمارگيري   در هفته

، از )بيكار(اند  و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده) شاغل(اشته خدمات مشاركت د

 .شوند نظر اقتصادي جمعيت فعال محسوب مي

 

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

 100تر ضرب در ساله و بيش 10تر به جمعيت  بيش

 

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

يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي موقتاً كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب 

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

 

ا خود اشتغالي افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگير ي: اشتغال ناقص

داليل   است كه در هفته مرجع، حاضر در سركار يا غايب موقت از كار بوده، و به

تر، قرار داشتن در فصل غير كاري  ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش(اقتصادي 

  براي انجام كار اضافي در هفته  ساعت كار كرده، خواهان و آماده 44كمتر از ) …و

 .مرجع هستند

براي كار و در   مرجع فاقد كار، آماده  تر كه در دوره ساله و بيش 10تمام افراد  :اربيك

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

آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلي در جستجوي كار نباشند، بيكار محسوب 

 .شوند مي

شـاغل و  (جمعيت بيكار به كل جمعيت فعـال از نظـر اقتصـادي    نسبت  :نرخ بيكاري

 .100ضرب در ) بيكار

تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شاغالن  :سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي

 .100ضرب در 
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 مقايسه نرخ بيكاري و مشاركت اقتصادي استان     
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 )1391سال (: ها و نماگرهاي هزينه هاي خانوار شاخص

 تعداد/مقدار دواح عنوان شاخص يا نماگر

 متوسط هزينه هاي خوراكي ساالنه يك خانوار 

 

 41894088 ريال شهري

 39874780 ريال ييروستا

    

 سهم هزينه هاي خوراكي در كل هزينه هاي خانوار

 

 92/37 درصد شهري

 36/44 درصد روستايي

    

 متوسط هزينه هاي غيرخوراكي ساالنه يك خانوار

 

 68596853 ريال شهري

 50019317 ريال روستايي

    

 سهم هزينه هاي غير خوراكي در كل هزينه هاي خانوار

 

 08/62 درصد شهري

 64/55 درصد روستايي

    

 سهم هزينه هاي مسكن در كل هزينه هاي خانوار 

 

 08/18 درصد شهري

 55/15 درصد روستايي

    

 سهم هزينه هاي بهداشت و درمان در كل هزينه هاي خانوار

 

 53/5 درصد شهري

 93/5 درصد روستايي

 مركز آمار ايران -مأخذ
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 1391شهري و روستايي در سال ساالنه يك خانوار  و غير خوراكي متوسط هزينه هاي خوراكينمودار 
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 )1392سال : (هاي اجرايي نيروي انساني دستگاه ها و نماگرهاي شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به 

 قبل سال 

مشمول و غيـر  (تعداد كاركنان دستگاه هاي اجرايي 

و نهادهاي انقـالب  ) مشمول قانون استخدام كشوري

 ... ... نفر اسالمي در استان

 ... ... نفر تعداد كاركنان رسمي

 ... ... نفر تعداد كاركنان غير رسمي

 ... ... نفر تعداد كارگران

 ... ... نفر نيروي شركتي 

 ... ... نفر ساير

 ... ... نفر تعداد كاركنان مرد

 ... ... نفر تعداد كاركنان زن

 ... ... نفر تعداد كاركنان ليسانس

 ... ... نفر تعداد كاركنان فوق ليسانس و باالتر

 ايالماستانداري  تحول اداري دفتر توسعه منابع انساني و -مأخذ  

.تا زمان انتشار نشريه دريافت نشده است 1392اطالعات سال -



 34                             1392ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم ـ سال  شاخص  گزيده  

 

 )1392سال:(تها و نماگرهاي كشاورزي،جنگلداري و شيال شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 00/4 26000 تن مزمقدار توليد گوشت قر

 12/1 90000 تن مقدار توليد شير

 73/35 49000 تن مقدار توليد گوشت مرغ

 00/0 650 تن مقدار توليد تخم مرغ

 00/0 641667 هكتار )1(ها مساحت جنگل

 00/0 784694 هكتار )2(مساحت مراتع

 00/0 326939 هكتار )3(هاي بياباني مساحت پديده

 99/5 5750 تن يانمقدار صيد و توليد آبز

هاي با انبـوهي بـيش    كاشت با احتساب جنگل انبوه، تنك، ماندابي و دست هاي انبوه، نيمه شامل جنگل) 1(

 .باشد درصد مي 5از 

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

هاي رسي، اراضـي شـور و    اي، دق هاي ماسه اي، پهنه هاي ماسه كوير، تپه: هاي بياباني عبارتند از پديده) 3(

 .زدگي سنگي زار و اراضي بدون پوشش و بيرون نمك

 ن ايالمسازمان جهاد كشاورزي استا -مأخذ  
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  91و  92طي سال هاي استان توليد گوشت قرمز،شير،گوشت مرغ و تخم مرغ  يزانمقايسه م
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 )1392سال: (ها و نماگرهاي محيط زيست شاخص 

 تعداد/مقدار واحد اخص يا نماگرعنوان ش

تغيير  درصد 

نسبت به 

 قبل سال 

 67/16 7 متر مربع سرانه فضاي سبز شهري

ــاي زيســت تعــداد تشــكل ــي  ه محيطــي غيردولت

)NGO (در استان 

 00/0 36 عدد

كل  نسبت اراضي مناطق حفاظت شده به مساحت

 استان

 00/0 5/7 درصد

 ايالم  ناداره كل حفاظت محيط زيست استا -مأخذ

 شهرداري هاي استان -   
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي آب و فاضالب شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 -73/0 6/203 مكعبمتر متوسط مصرف آب هر مشترك خانگي شهري

 ... ... مكعبمتر متوسط مصرف آب هر مشترك خانگي روستايي

 ... ... درصد نسبت آب مصرفي استان به پتانسيل آبي شهري

 ... ... درصد نسبت آب مصرفي استان به پتانسيل آبي روستايي

 ... ... درصد نسبت آب مصرفي بخش صنعت به كل آب مصرفي استان

 ... ... درصد بدون درآمد در شبكه توزيع آب شهري درصد آب

 -47/5 2/24 درصد توزيع آب شهري  ر شبكهدرصد آب به حساب نيامده د

آوري و دفع  جمع  درصد جمعيت تحت پوشش شبكه

 فاضالب در نقاط شهري
 -50/6 6/44 درصد

    تعداد انشعاب هاي جديد نصب شده آب روستايي

 -65/26 1415 انشعاب خانگي

 85/19 157 انشعاب تجاري

 -13/28 23 انشعاب ساير مشتركين

    هاي جديد نصب شده آب شهريتعداد انشعاب 

 -26/3 5378 انشعاب خانگي

 94/51 743 انشعاب تجاري

 57/56 739 انشعاب ساير مشتركين
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 )1392سال ()دنباله(: ها و نماگرهاي آب و فاضالب شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

-فاضالبتعدادانشعاب هاي جديدنصب شده 

 شهري
   

 -39/64 1680 انشعاب خانگي

 -20/71 36 انشعاب تجاري

 -21/63 110 انشعاب ساير مشتركين

 ... 34850 هزارمترمكعب حجم كل آب توليدي شهري

 ... ... هزارمترمكعب حجم كل آب توليدي روستايي

 -74/1 22370 هزارمترمكعب حجم كل آب توليدي زيرزميني

 32/9 12490 هزارمترمكعب سطحي حجم كل آب توليدي

 00/0 1 عدد تعداد تصفيه خانه هاي آب دراستان

 32/9 12490 هزارمترمكعب حجم آب تصفيه شده

 ايالم استانشهري  شركت آب و فاضالب -خذأم

 ايالم شركت آب و فاضالب روستايي استان -
 
 

 :تعريف
 :درصد آب به حساب نيامده در شبكه توزيع آب شهري

 100 -)حجم آب فروخته شده/ ل حجم آب وارد شده در شبكهك(× 100
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 /مقدار

 تعداد

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 در شبكه توزيع توليد ناخالص نيروي برق
 ميليون كيلو وات

 ساعت

92/236 ... 

 * * درصد هاي بخاري به توليد ناخالص نيروي برق روگاهسهم توليد ناخالص برق ني

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

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

 * * درصد الص برقهاي آبي به كل توليد ناخ سهم توليد ناخالص برق نيروگاه

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

 ... ... كيلومتر مدار طول خطوط انتقال نيروي برق

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

 ... ... درصد هاي انتقال نيروي برق ميزان تلفات شبكه

 ... 97/23 درصد هاي توزيع نيروي برق بكهميزان تلفات ش

 ... ... كيلومتر مدار طول خطوط فوق توزيع نيروي برق

 70/1 6568 كيلومتر طول شبكه توزيع نيروي برق

 ... 4740 دستگاه برق توزيع نيروي  پست هاي  تعداد

 12/5 800 مگا ولت آمپر برق توزيع نيروي  پست هاي ظرفيت  

 ... ... مگا ولت آمپر برق توزيع نيروي    كهظرفيت شب  موجودي



 40                             1392ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم ـ سال  شاخص  گزيده  

 

 )دنباله) (1392سال : (ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص    

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 ... ... مگا ولت آمپر ع نيروي برقيهاي فوق توز ظرفيت پست

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

 ... 922 لو وات ساعتيون كيليم  مشتركين توزيع روي برقيكل مصرف ن

 25/9 70/43 درصد سهم بخش خانگي از مصرف نيروي برق

 -14/42 10/8 درصد سهم بخش صنعت از مصرف نيروي برق

 -00/48 20/5 درصد سهم بخش تجاري از مصرف نيروي برق

 25/4 58/187 هزار مشترك تعداد مشتركان برق

 00/4 54/156 هزار مشترك تعداد مشتركان برق خانگي

 18/6 15/8 هزار مشترك تعداد مشتركان برق عمومي

 50/5 54/19 هزار مشترك تعداد مشتركان برق تجاري

 63/8 02/1 هزار مشترك تعداد مشتركان برق صنعتي

 19/2 33/2 هزار مشترك تعداد مشتركان برق كشاورزي

 42/1 2574 كيلو وات ساعت برق هر مشترك خانگي متوسط مصرف

 52/0 50/96 درصد درصد روستاهاي داراي برق

 ... 70/99 درصد ي داراي برقيروستا خانوار درصد

 استان ايالمبرق  توزيع نيروي ركتش- غرب اي شركت برق منطقه -مأخذ      

 .غرب دريافت نشدتا زمان انتشار نشريه اطالعات مربوط به شركت برق منطقه اي 
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 :تعاريف وفرمول هاي محاسبه

عبارت از مقدار نيروي برق توليد شده توسط يك مولد برق يا يـك  : توليد ناخالص نيروي برق

هاي خروجي مولدهاي اصلي يا كمكـي،   نيروگاه در طي دوره زماني معين است كه بر روي سري

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

 

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

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

هاي گازي، براي توليد بخـار از يـك ديـگ بخـار      از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين

شود و بخار توليدي در يك دستگاه توربوژنراتـور بخـار، بـه نيـروي الكتريكـي       فاده ميبازياب است

 .شود تبديل مي

 

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

 .دهد ولت از خود عبور مي

 

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

 .دهد كيلو ولت از خود عبور مي 132

 

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

معـين     باشد كه براي توزيع نيروي برق در يـك محـدوده   هاي زميني و هوايي مي ضعيف و پست

 .شود در نظر گرفته مي

 

عبارت از مقدار نيروي برق فروخته شده بـه مشـتركان مختلـف    : رقفروش يا مصرف نيروي ب

 .براي مصارف گوناگون است

 

مصرفي است كه در آن از نيروي برق براي به كار انداختن وسـايل  : مصرف خانگي نيروي برق

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

 

هـاي مـورد عمـل     نامه حقوقي يا حقيقي است كه بر اساس آيينعبارت از شخص  :مشترك برق

هاي متعلقه، مشخصات او  شركت برق پس از تحويل مدارك مورد نظر و پرداخت حقوق و هزينه

 .در دفتر پذيرش اشتراك، ثبت شده و شماره اشتراك به وي اختصاص يافته باشد
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي انرژي ـ نفت شاخص  

 تعداد/مقدار واحد اخص يا نماگرعنوان ش

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 33/7 157213 هزارليتر ميزان مصرف بنزين موتور

 -85/29 20097 تن ميزان مصرف گاز مايع

 -90/18 45658 هزارليتر ميزان مصرف نفت سفيد

 -62/22 53557 هزارليتر ميزان مصرف نفت كوره

 54/8 193441 هزارليتر ميزان مصرف نفت گاز

 الماي هاي نفتي استان وردهآشركت ملي پخش فر -مأخذ    
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 )1392 سال: (ها و نماگرهاي انرژي ـ گاز شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 85/11 398220 هزار متر مكعب مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي

 -68/39 38 لومتريك د انتقال گازطول خطوط جدي

 00/150 5 شهر تعداد شهرهاي گازرساني شده

 27/27 42 روستا تعداد روستاهاي گازرساني شده

 57/8 38 درصد سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي از كل مصرف گاز طبيعي استان

 -00/60 6 درصد سهم مصرف گاز طبيعي در بخش تجاري از كل مصرف گاز طبيعي استان

 00/12 56 درصد سهم مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت از كل مصرف گاز طبيعي استان

 41/22 9346 انشعاب هاي مختلفگاز در بخش   هاي جديد نصب شده تعداد انشعاب

 37/6 12411 انشعاب تجاري و   گاز در بخش خانگي  هاي جديد نصب شده تعداد انشعاب

 29/14 40 انشعاب صنعتگاز در بخش   هاي جديد نصب شده تعداد انشعاب

 .مي باشد 1392اطالعات مربوط به عملكرد دستگاه در سال -

 ن ايالمشركت ملي گاز استا -مأخذ
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 :تعاريف

مخلوطي از گازهاي هيدروكربوري متـان، اتـان، پروپـان، بوتـان و پنتـان       :گاز طبيعي

 .ك سوخت با آلودگي كم شناخته شده استعنوان ي باشد كه به مي

 

شامل مصارف خانگي، تجاري، صنعتي، نيروگاه و مصارف عملياتي : مصرف گاز طبيعي

 .شركت ملي گاز ايران است

 

كننـدگان را از طريـق خطـوط     شود كه گاز مصرف به خطوطي اطالق مي :انشعاب گاز

 .نمايد أمين ميتوزيع تا نقطه تحويل گاز ت  انتقال يا تغذيه و يا شبكه
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 )1392سال : (ومعدن ها و نماگرهاي صنعت شاخص

 تعداد /مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

 نسبت به 

 قبل سال 

 00/10 1413208 تن مقدار توليد سيمان

 54/3 117 فقره تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده

 33/526 59951481 ميليون ريال سيسأميزان سرمايه گذاري جوازهاي ت

 45/103 4777 نفر سيسأتعداد اشتغال جوازهاي ت

 78/2 37 فقره صنعتيبرداري  هاي بهره تعداد پروانه

 55/304 502838 ميليون ريال  صنعتيه گذاري پروانه هاي بهره برداري يزان سرمايم

 50/322 676 نفر  صنعتياشتغال پروانه هاي بهره برداري  تعداد

 -67/46 16 فقره ي بهره برداري معدنتعداد پروانه ها

 55/360 159/3851 هزارتن ميزان ظرفيت استخراج پروانه هاي بهره برداري معدن

 -02/35 99192 ميليون ريال ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري معدن

 -67/41 91 نفر تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري معدن

 ايالم استان عدن و تجارتصنعت، مسازمان  -مأخذ

   .گاه اصالح شدتتوسط دس 1391اطالعات سال -
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 )1389سال : ()1(ها و نماگرهاي صنعت شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

  درصد
تغيير 

نسبت به 
 قبل سال 

 ... 02/14983 ميليون ريال هاي صنعتي وري كارگاه بهره

 ... 10/378 ميليون ريال هاي صنعتي وري نيروي كار در كارگا بهره

 ... ...  هاي صنعتي وري انرژي در كارگاه بهره

 ... 52/0  هاي صنعتي وري توليد در كارگاه بهره

 ... 72/5  پذيري نيروي كار رقابت

 ... 03/1  صنعت  افزوده در بخش  گذاري به ارزش نسبت سرمايه

 ... 41/366 ليون ريالمي گذاري سرانه شاغالن در بخش صنعت سرمايه

 ... 2021 نفر هاي صنعتي تعداد شاغالن در كارگاه

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

 ... 04/66139 هزار ريال هاي صنعتي سرانه جبران خدمات در كارگاه

 ... 32/26 درصد هاي صنعتي سهم شاغالن ماهر در كارگاه

 ... 764134 ميليون ريال هاي صنعتي كارگاه ودهافزارزش 

 ... 740519 ميليون ريال گذاري در بخش صنعت ارزش سرمايه

 ... 1359112 ميليون ريال هاي صنعتي ارزش توليدات كارگاه

 ... 1456680 ميليون ريال هاي صنعتي هاي كارگاه ارزش ستانده

 ... 692547 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  
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 :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: ي انرژيور بهره

 

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده: وري توليد بهره

 

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمات: پذيري نيروي كار رقابت

 

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

 

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

 .وارداتي به ارزش كل مواد اوليه

 

 .شاغالن  نسبت ارزش جبران خدمات به تعداد: جبران خدمات  سرانه
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 )1390=100(ها و نماگرهاي ساختمان و مسكن شاخص 

 عنوان شاخص يا نماگر
آخرين  زمان 

 اطالع   
 واحد

 /مقدار

 تعداد

درصد تغيير 

 سبت بهن

 سال قبل

گذاري بخش خصوصي در ساخت  ميزان سرمايه

 مسكن شهري

 31/9 4112590 ميليون ريال 1391

 85/26 6081 دستگاه 1391 ميزان توليد واحدهاي مسكوني شهري

ميـــانگين زيربنـــاي واحـــدهاي مســـكوني توليـــد  

 شهري شده

 55/4 138 متر مربع 1391

ي مسـاحت  دارا  تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده

 متر مربع و كمتر شهري 100

 -00/42 29/0 هزار واحد 1391

هـاي   ميانگين تعداد واحدهاي مسكوني در ساختمان

 ساالنه شهري  توليد شده

 36/10 94/3 واحد 1391

 ... 8/112 - 1391 اي در مناطق شهري مسكن اجاره  شاخص كرايه

 .ا.ا.بانك مركزي ج -مأخذ
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 :هاي محاسبه مولفر

 :شهري  ميانگين زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده 

 

 

 

 

           :شهري هاي توليد شده ميانگين تعداد واحدهاي مسكوني در ساختمان 

 

 

 كل مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري
 

 احدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهريتعداد و

 تعداد واحدهاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري
 

 هاي مسكوني توليد شده در نقاط شهري تعداد ساختمان
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 1392سال  :ها و نماگرهاي ساختمان و مسكن شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
درصد تغيير 

نسبت به 

 سال قبل

 ... ... فقره ها  ي احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداريها تعداد پروانه

هـاي مسـكوني صـادر شـده توسـط       هاي احـداث سـاختمان   تعداد پروانه

 ها شهرداري

 ... ... فقره

هـاي مسـكوني    هاي احـداث سـاختمان   ميانگين مساحت زمين در پروانه

 ها توسط شهرداري

 ... ... مترمربع

هـاي مسـكوني    هاي احـداث سـاختمان   در پروانه ميانگين مساحت زيربنا

 ها توسط شهرداري

 ... ... مترمربع

هـاي   هـاي احـداث سـاختمان    ميانگين تعداد واحـد مسـكوني در پروانـه   

 ها مسكوني توسط شهرداري

 ... ... واحد

هاي احداث ساختمان   بيني شده در پروانه تعداد واحدهاي مسكوني پيش

 ها اريمسكوني صادر شده توسط شهرد

 ... ... واحد

هـاي    بينـي شـده در پروانـه    واحدهاي مسـكوني پـيش  ميانگين زيربناي 

 ها احداث ساختمان مسكوني صادر شده توسط شهرداري

 ... ... مترمربع

 .مركز آمار ايران -مأخذ 
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 )1392 سال: (اي ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص  

 دتعدا/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 * * كيلومتر ها طول آزادراه

 98/8 4/691 كيلومتر طول راه هاي اصلي

 -23/0 24/868 كيلومتر  طول راه هاي فرعي آسفالته

 ... ... كيلومتر طول راه هاي فرعي شني

 55/3 959/1365 كيلومتر هاي روستايي آسفالته طول راه

 -77/3 687/280 كيلومتر  سههاي روستايي شو طول راه

 ن ايالماستا شهرسازي اداره كل راه و -مأخذ  

 :تعاريف 
از يكديگر مجزا و فاقد  طور فيزيكي راهي است كه معبر رفت و برگشت آن به :آزادراه 

آن منحصراً در نقاط معين و محدودي ميسـر   خروج ورود و سطح بوده و هاي هم تقاطع

 .است
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 )1392سال : (اي اي حمل و نقل جادهها و نماگره شاخص   

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 -18/8 2392 هزار نفر اي نقل جاده و در حمل  جا شده تعداد مسافر جابه

 35/6 2781  هزارتن اي مقدار بار حمل شده در حمل و نقل جاده

 ... ... دستگاه شماره گذاري شدهتعداد انواع وسايل نقليه موتوري 

 المن ايهاي استا سازمان حمل و نقل و پايانه -مأخذ  

 مي استان ايالمناحيه انتظا -          

 .مربوط به ناحيه انتظامي تا زمان انتشار نشريه دريافت نشده است 1392اطالعات سال 
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 )1392سال ( :ييها و نماگرهاي حمل و نقل هوا شاخص 

 تعداد/مقدار واحد ص يا نماگرعنوان شاخ

 تغيير  درصد 

نسبت به 

 قبل سال 

 -63/5 129202 نفر تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي داخلي

 * * نفر ن المللييتعداد مسافر حمل شده در پروازهاي ب

 -74/15 34/684 تن مقدار بار حمل شده در پروازهاي داخلي

 * * تن لمللين ايمقدار بار حمل شده در پروازهاي ب

 00/0 100 درصد سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

 * * درصد ن المللييسهم بخش غيردولتي در پروازهاي ب

 ايالم ستانا شهداي فرودگاه مديريت -مأخذ 

     :تعاريف
 :سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

 )ي داخلي بخش غيردولتيتعداد مسافران پروازها/تعداد مسافران پروازهاي داخلي(100
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 )1392 سال: ()1(ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير   درصد

نسبت به سال 

 قبل 

 -80/1 3/27 نفر 100ازاي هر به ضريب نفوذ تلفن ثابت

 15/6 3/86 نفر100ازاي هر  به ضريب نفوذ تلفن همراه

 00/0 183442 دستگاه صوبه دولتيتعداد تلفن هاي ثابت من

 -34/1 153689 شماره كاردولتي تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به

 56/6 485126 شماره تعداد تلفن هاي همراه واگذار شده دولتي

 00/0 2130 دستگاه )دايري(اد تلفن هاي همگاني مشغول به كارتعد

 85/4 540 روستا مخابراتي روستاهاي داراي ارتباط

 00/0 108 دفتر روستايي بهره برداري شده ICTتر دفا

 39/29 22975 پورت پورت دسترسي داير شده 
 .ارقام مربوط به پايان سال است) 1(

 ن ايالمشركت مخابرات استا -مأخذ
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 :هاي محاسبه تعاريف و فرمول

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

 

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

 

 يروسـتاهايي هسـتند كـه از طريـق دفترهـا      :مخـابراتي  روستاهاي داراي ارتباط

 .مخابراتي، امكان دسترسي به شبكه مخابراتي كل كشور را دارند

 

آن كليه خدمات مربوط بـه   دفتري كه در: روستايي بهره برداري شده  ICTدفتر 

 . ارتباطات مخابراتي و تلفني، پست، پست بانك و اينترنت براي مراجعين ارائه مي شود

 

سيستم انتقال داده هايي است كه از طريق آن اطالعات : پورت دسترسي داير شده 

 . دريافت و ارسال مي شود

 

ك تلفن ديجيتال معمولي هاي ي اي است كه تمام امكانات و قابليت وسيله :تلفن همراه

 .دهد را بدون وابستگي به مكاني ثابت، به شكل متحرك و يا سيار ارائه مي
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 )1392سال (: ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 

 سال قبل

تعداد كل مرسوالت پستي وارد شده به استان از مبـادي خـارج از   

 شورك

 -34/66 3942 مرسوله

تعداد كل مرسوالت پستي صادر شده از استان به مقصد خـارج از  

 كشور

 00/0 435 مرسوله

 71/7 1031076 مرسوله تعدادكل مرسوالت پستي ارسال شده ازاستان به داخل استان

 -62/25 1307834 مرسوله ر استان هايتعدادكل مرسوالت پستي ارسال شده از استان به سا

 -00/16 20/4 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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 )1392سال : (ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص  

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 /مقدار

 تعداد

تغيير  درصد 

نسبت به سال 

 قبل 

 50/5 2052 فقره ت شدهتعداد معامالت اموال منقول ثب

 66/1 7304 فقره  تعداد معامالت اموال غير منقول ثبت شده

 ... 18972 فقره  تعداد اسناد مالكيت صادر شده

 -58/1 437 فقره هاي تجاري و تعاوني ثبت شده تعداد شركت

 -22/65 8 فقره هاي تجاري و تعاوني منحل شده تعداد شركت

 ن ايالمد و امالك استااداره كل ثبت اسنا -مأخذ   

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

 .منقول گويند محل ديگر ممكن باشد را، معامالت

ها از محلي  ل آنانتقا ومعامالت مربوط به اموالي كه نقل :معامالت اموال غير منقول 

 .خانه، زمين و باغ را، معامالت غير منقول گويند مانند شدبا ممكنبه محل ديگر غير
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 )1391سال : (ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

 نسبت

 به سال قبل

 02/24 1554 فقره شهري تعداد تصادفات درون

 00/0 18 رنف شهري در تصادفات درون )1(تعداد تلفات انساني

 58/29 1428 نفر شهري در تصادفات درون )1(تعداد مجروحان

 00/3 1166 فقره شهري تعداد تصادفات برون

 -17/12 101 نفر شهري در تصادفات برون   )1(تعداد تلفات انساني

 65/36 1484 نفر شهري در تصادفات برون )1( مجروحان تعداد 

 75/42 71/229 لوگرميك تانانتظامي اسمقدار مواد مخدركشف شده توسط نيروي 

 .اطالع مربوط به لحظه وقوع تصادف است) 1(

 ن ايالمناحيه انتظامي استا -مأخذ
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي بهزيستي شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به 

 سال قبل

 -85/0 4065 خانوار ن بهزيستي سازما  پوشش بگير تحت تعدادخانوارهاي مستمري

 89/7 8370 نفر بگير خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي  تعداد افراد مستمري

 ... 892 نفر ستييرنده از مراكز تحت پوشش سازمان بهزيتعداد معتادان خدمت گ

 -86/63 3823 نفر تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي

 -69/7 60 نفر ستييه در مراكز تحت پوشش سازمان بهزتعداد سالمندان نگهداري شد

تعداد كودكان بي سرپرسـت نگهـداري شـده  در مراكـز تحـت پوشـش       

 ستي يسازمان بهز

 -29/14 18 نفر

 ايالم سازمان بهزيستي استان -مأخذ

 :تعاريف

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

 .نمايد هاي مستمر استفاده مي از كمك زمان آمارگيري
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي بهزيستي شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به 

 سال قبل

امداد امام   كميته  پوشش بگيران تحت  تعداد مستمري

 خميني در استان

 14/1 67025 نفر

 56/1 46304 نفر مددجويي  پوشش طرح بگيران تحت  تعداد مستمري

 22/0 20721 نفر رجايي   شهيد   پوشش طرح  بگيران تحت  مستمري  تعداد

 50/0 10883 خانوار امداد امام خميني  تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش كميته

  خدمات درماني كميته  شدگان تحت پوشش بيمه تعداد بيمه

 امداد امام خميني

 86/4 28523 نفر

 ن ايالمكميته امداد امام خميني استا -مأخذ 

 

 :تعاريف
طرحي است كـه بـه موجـب آن سـالمندان روسـتايي و عشـاير        :طرح شهيد رجايي

امـداد قـرار     ها تحت پوشـش خـدمات حمـايتي كميتـه     نيازمند و عائله تحت تكفل آن

 .گيرند مي

 

ل فقـدان  طرحي است كه به موجب آن افـراد بنـا بـه عللـي از قبيـ      :طرح مددجويي

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

 .گيرند امداد قرار مي  و درماندگي بر حسب نوع نيازمندي، تحت پوشش مستمر كميته
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 )1392 سال: (ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 /مقدار

 تعداد

تغيير  درصد 

به  نسبت

 سال قبل

شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل  تعداد بيمه

  سالمتبيمه 

 -54/2 374808 نفر

 -81/0 74238 نفر تعداد بيمه شدگان كاركنان دولت

 -74/48 11242 نفر تعداد بيمه شدگان خويش فرما

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

 -05/0 261100 نفر تعداد بيمه شدگان روستايي

 28/6 28228 نفر تعداد بيمه شدگان ساير اقشار

 ن ايالماستا سالمت  اداره كل بيمه -مأخذ 

 .اطالعات تعداد بيمه شدگان خويش فرما ، مربوط به خويش فرما عادي و ايرانيان مي باشد*
 :تعريف
شـود كـه توسـط سـازمان متبـوع يـا        به فردي گفته مـي  :شده خدمات درماني بيمه

خود و افراد تبعي فرد، تحت پوشـش اسـتفاده از امكانـات درمـاني و خـدمات       شخصاً،

 .گيرند درماني در واحدهاي طرف قرارداد خدمات درماني قرار مي
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

نسبت به 

 سال قبل

 55/3 8200 نفر بگير صندوق بازنشستگي  تعداد مشتركان حقوق

 05/0 02/82 درصد بگير صندوق بازنشستگي  سهم بازنشستگان از كل مشتركان حقوق

 -67/1 94/2 درصد ازنشستگي ب بگير صندوق سهم از كار افتادگان ازكل مشتركان حقوق

 -27/6 48/7 درصد بازنشستگي  بگير صندوق سهم شاغالن متوفي ازكل مشتركان حقوق

شده از كل مشتركان  سهم بازنشستگان و از كار افتادگان فوت

 بگير صندوق بازنشستگي  حقوق

 11/5 41/7 درصد

 00/0 07/52 سال متوسط سن بازنشستگي 

 ن ايالممديريت بازنشستگي استا -مأخذ  

 .مي باشد 1392اطالعات مربوط به كليه بازنشستگان تحت پوشش از ابتدا تا سال *
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 :تعاريف

شـود كـه در دوران    به فردي اطالق مـي  :بگير صندوق بازنشستگي مشترك حقوق

پرداز صندوق بازنشستگي بوده اسـت و بـر طبـق قـوانين و      بيمه) اشتغال  دوره(خدمت 

مقررات اين صندوق رأساً و يا بازماندگان وي مشمول استفاده از حقوق بازنشسـتگي و  

 .باشند وظيفه مي

پرداز صندوق بازنشستگي كه با داشتن شرايط معين سني و  تخدم بيمهمس :بازنشسته

دارا شدن سنوات معيني از خدمت، طبـق قـوانين و مقـررات ايـن صـندوق، از حقـوق       

 .نمايد بازنشستگي استفاده مي

مستخدمي است كه قادر به كار كردن نبوده و با داشتن شـرايط قـانوني    :از كار افتاده

 .نمايد رات اين صندوق از حقوق وظيفه استفاده ميمندرج در قوانين و مقر

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

داشتن شرايط قانوني حق دريافت وظيفه فوت را برابر شرايط مندرج در قانون خواهنـد  

 .داشت

وران اشتغال و پـس  مستخدمي است كه پس از د: متوفي  و از كار افتاده  بازنشسته

از برقراري حقوق بازنشستگي فوت شده اسـت و وراث قـانوني وي بـا داشـتن شـرايط      

 .قانوني حق دريافت حقوق وي را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت
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 )1392سال (: ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

به نسبت 

 سال قبل

شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تأمين  تعداد بيمه

 اجتماعي 

 57/4 225946 نفر

بگيران اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل تأمين  تعداد مستمري

 اجتماعي 

 27/34 22197 نفر

 -86/42 4 نفر ناشي از كار منجر به فوت  ديده شدگان آسيب تعداد بيمه

 -00/100 0 نفر ناشي از كار منجر به نقص عضو  ديده آسيبشدگان  تعداد بيمه

 -78/36 5567 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 سازمان   شده بيمه :شده اصلي  بيمه

 .اجتماعي استتأمين 

 

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

 .كند تأمين اجتماعي استفاده مي

 

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

 :و شامل حاالت زير است

 بازنشسته -

 از كار افتاده  -

 فوت شده  شده تكفل بيمهتحت   بازمانده  -
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 ) 1392-93لييسال تحص: (ها و نماگرهاي آموزش شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

 نسبت

 قبل به سال 

 40/7 97831 نفر آموزان استان تعداد كل دانش

 56/9 51306 نفر آموزان پسر تعداد دانش

 12/5 46525 نفر دخترآموزان  تعداد دانش

 23/4 74 درصد آموزان شهري درصد دانش

 00/0 49 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع ابتدايي

 22/2 46 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع راهنمايي

 27/7 59 درصد درصد دانش آموزان دختر روستايي در مقطع متوسطه

 98/12 653 نفر استثنايي آموزان تعداد دانش

 60/0 9/99 درصد در دوره ابتدايي) نام ناخالص نرخ ثبت (پوشش ظاهري تحصيلي 

 97/0 104 درصد در دوره راهنمايي) نام ناخالص  نرخ ثبت(پوشش ظاهري تحصيلي 

 95/0 106 درصد در دوره متوسطه) نام ناخالص  نرخ ثبت(پوشش ظاهري تحصيلي 

 40/0 7/99 درصد ابتداييدر دوره  )خالص نام  نرخ ثبت(تحصيلي  واقعيپوشش 

 -19/0 82/93 درصد راهنمايي در دوره) نام خالص  نرخ ثبت(تحصيلي  واقعيپوشش 

 95/0 12/91 درصد در دوره متوسطه) نام خالص  نرخ ثبت(تحصيلي  واقعيپوشش 

 24/8 49980 نفر تعداد دانش آموزان در دوره ابتدايي

 59/1 14603 نفر ماييتعداد دانش آموزان در دوره راهن
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 )دنباله() 1392-93لييسال تحص(: ها و نماگرهاي آموزش شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

 نسبت

 قبل به سال 

 50/4 31916 نفر تعداد دانش آموزان در دوره متوسطه

 19/6 6/21 نفر در كالس در دوره ابتدايي شهريآموزان  تراكم دانش

 01/11 4/12 نفر در كالس در دوره ابتدايي روستاييآموزان  اكم دانشتر

 67/1 1/23 نفر در كالس در دوره راهنمايي شهريآموزان  تراكم دانش

 -73/22 7/13 نفر در كالس در دوره راهنمايي روستاييآموزان  تراكم دانش

 -02/4 7/21 نفر در كالس در دوره متوسطه شهريآموزان  تراكم دانش

 -13/11 9/13 نفر در كالس در دوره متوسطه روستاييآموزان  تراكم دانش

 -04/19 5837 نفر تعداد دانش آموزان راه يافته به دانشگاه

 90/12 70 درصد درصد معلمان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر

 ... 26 درصد درصد معلمان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم

 ... 4 درصد درك تحصيلي ديپلمدرصد معلمان داراي م

 -71/5 66 درصد ناندرصد معلمان به كل كارك

 ... ... درصد درصد معلمان زن 

 ... ... نفر آموز به معلم نسبت دانش

 -01/32 6560 نفر تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزي

 -00/100 0 نفر اران نهضت سوادآموزييتعداد آموزش

 83/45 70 درصد حت پوشش نهضت سواد آموزيدرصد روستاهاي ت

  ن ايالمآموزش و پرورش استا اداره كل -أخذم

 ن ايالماستا آموزش و پرورش كل اداره معاونت سواد آموزي–
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 تحصيلي  آموزان يك دوره تعداد دانش        

100 × 

 التعليم همان دوره تحصيلي تعداد جمعيت الزم         

 تحصيلي در سنين متناظر آن دوره  آموزان يك دوره تعداد دانش        

100 × 

 التعليم همان دوره تحصيلي تعداد جمعيت الزم         

 :هاي محاسبه تعاريف و فرمول

 

آموزان يك دوره  شاخصي است كه نسبت تعداد دانش :پوشش ظاهري تحصيلي

دهد و از رابطه زير به  لتعليم همان دوره نشان ميا تحصيلي را به كل جمعيت الزم

 :آيد دست مي

 

 ضريب پوشش ظاهري=   

 

 

 

آموزان يك دوره  شاخصي است كه نسبت تعداد دانش :تحصيلي واقعيپوشش 

التعليم همان  به كل جمعيت الزمكه در سنين خاص آن دوره هستند ، تحصيلي را 

 :آيد مي دهد و از رابطه زير به دست دوره نشان مي

 

 واقعيضريب پوشش =   

 

 

 

آموزان مشغول به تحصيل به تعداد كالس داير،  نسبت تعداد دانش :آموز تراكم دانش

آموز در كالس، آموزشگاه و دوره  ترتيب تراكم دانش آموزشگاه و دوره تحصيلي را به

 .تحصيلي گويند
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 )1392-93لييسال تحص: ()بجز دانشگاه آزاد اسالمي (ها و نماگرهاي آموزش عالي شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير   درصد

نسبت به 

 قبل سال 

 ... ... نفر تعداد دانشجويان استان

 ... ... نفر تعداد دانشجويان پسر

 ... ... نفر دخترتعداد دانشجويان 

 ... ... نفر نسبت دانشجو به هيئت علمي

 ... ... نفر اردانيتعداد دانشجويان مقطع ك

 ... ... نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 ... ... نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و باالتر

 ... ... درصد درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 ... ... درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان

 ... ... درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

درصد دانشجويان گروه تخصصي كشاورزي و دامپزشـكي بـه كـل    

 دانشجويان

 درصد
... 

... 

 ... ... درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسي به كل دانشجويان

 ... ... درصد به كل دانشجويان درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي

 ... ... درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي هنر به كل دانشجويان

 مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي -مأخذ  

 .تا زمان انتشار نشريه دريافت نشده است  1392سال اطالعات 
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 )1392-93لييسال تحص):(دانشگاه آزاد اسالمي (ها و نماگرهاي آموزش عالي  شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير   درصد

نسبت به 
 قبل سال 

 ... ... نفر تعداد دانشجويان دانشگاه آزاداستان

 ... ... نفر تعداد دانشجويان پسر

 ... ... نفر دخترتعداد دانشجويان 

 ... ... نفر نسبت دانشجو به هيئت علمي

 ... ... نفر تعداد دانشجويان مقطع كارداني

 ... ... نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي

 ... ... نفر تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

 ... ... درصد درصد دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر به كل دانشجويان

 ... ... درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم انساني به كل دانشجويان

 ... ... صددر درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان

درصد دانشجويان گروه تخصصي كشاورزي و دامپزشكي به كـل  

 دانشجويان

 درصد
... 

... 

درصد دانشجويان گروه تخصصي علوم فني و مهندسـي بـه كـل    

 دانشجويان

 درصد
... 

... 

 ... ... درصد درصد دانشجويان گروه تخصصي پزشكي به كل دانشجويان

 ... ... درصد به كل دانشجوياندرصد دانشجويان گروه تخصصي هنر 

 مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي -مأخذ

 .تا زمان انتشار نشريه دريافت نشده است  1392سال اطالعات 
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 )1392-93لييسال تحص(: ها و نماگرهاي آموزش عالي شاخص 

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

  درصد

تغيير 

نسبت به 

 قبل سال 

 ... 3172 نفر )بجز دانشگاه آزاد اسالمي(داد دانش آموختگان مراكز آموزش عاليتع

 ... 1410 نفر تعداد دانش آموختگان پسر

 ... 1762 نفر تعداد دانش آموختگان دختر

 ... 1970 نفر )دانشگاه آزاد اسالمي( تعداد دانش آموختگان مراكز آموزش عالي   

 ... 1482 نفر تعداد دانش آموختگان پسر

 ... 488 نفر تعداد دانش آموختگان دختر

 مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي -مأخذ

 .تا زمان انتشار نشريه دريافت نشده است  1392سال اطالعات 
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 1392سال  )1(هاو نماگرهاي بهداشت و درمان شاخص  

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل ال س

 -15/5 84/1 نفرهزار نسبت جمعيت به پزشك شاغل در دانشگاه علوم پزشكي 

ــداد مؤسســات درمــاني فعــال      بيمارســتان، بيمارســتان و (تع

 -38/15 11 باب )زايشگاه، زايشگاه 

 00/0 197 باب هاي بهداشت فعال روستايي تعداد خانه

 43/21 68 باب ها تعداد داروخانه

 00/116 54 باب هاتعداد آزمايشگاه 

 -39/24 31 باب تعداد واحدهاي پرتونگاري

 86/8 700 تخت هاي فعال بيمارستاني تعداد تخت

 00/0 998 تخت هاي ثابت بيمارستاني تعداد تخت

 -55/99 57/0 درصد ضريب اشغال تخت فعال

 62/9 79/958 نفر نسبت جمعيت به تخت فعال

 78/1 55/573 نفر نسبت جمعيت به تخت ثابت

 .ان سال استيارقام مربوط به پا)1( 

 ن ايالمدانشگاه علوم پزشكي استا -مأخذ  

 

 :تعاريف و فرمول محاسبه
 .100حاصل تقسيم تخت روز اشغالي بر تخت روز كل ضرب در  :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 تتعداد تخ: تخت روز كل

هاي بيمارستاني كه بر اساس استاندارد داراي امكانات  به آن تعداد از تخت :تخت فعال
 .بستري كردن بيماران باشد  تشخيص، درمان، پشتيباني، خدماتي و پرسنلي، آماده



 73                           1392نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايالم ـ سال  ها و شاخص  گزيده  

 )1392سال : (ها و نماگرهاي بازرگاني شاخص 

 تعداد/مقدار واحد ا نماگرعنوان شاخص ي
تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

 -82/85 672 تن مقدار كل واردات

 -46/83 1685 دالرهزار ارزش كل واردات

 -81/0 1719683 تن )1(مقدار صادرات غير نفتي

 84/11 446176 دالرهزار )1(ارزش صادرات غير نفتي

 -16/36 147665 تن مقدار صادرات محصوالت كشاورزي

 -97/23 53475 دالرهزار ارزش صادرات محصوالت كشاورزي

 38/55 349636 تن مقدار صادرات كاالهاي صنعتي

 43/31 293708 دالرهزار ارزش صادرات كاالهاي صنعتي

 -38/4 1221535 تن مقدار صادرات مواد معدني

 -26/6 97496 دالرهزار ارزش صادرات مواد معدني

 09/31 1497 دالرهزار ع دستيارزش صادرات فرش و صناي

 .باشد و ميعانات گازي نمي) گازوئيل(شامل نفت خام، گاز طبيعي، نفت كوره، نفت سفيد، نفت گاز ) 1( 

 ايالم استان اتاداره كل گمرك -مأخذ  

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

ور صدور يا مصرف قطعي، به كشور وارد و از گمركات كشور ترخيص منظ  تغيير شكل به

 .شود مي

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

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

 .ور قطعي صادر شده باشندط شده و پس از تغيير شكل يا مونتاژ، به
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص

 واحد عنوان شاخص يا نماگر
 مقدار

 تعداد/

تغيير نسبت  درصد 

 به سال قبل

 00/0 3 عدد هاي تاريخي و فرهنگي در پايان سال تعداد موزه

 07/12 65 هزار نفر هاي فرهنگي و تاريخي ها، بناها و مكان بازديدكنندگان از موزه

 -74/5 722 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 ايالماداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استا -مأخذ
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص 

 تعداد/رمقدا واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد

 هب نسبت

 سال قبل

 50/162 210 عنوان هاي منتشر شده تعدادعناوين كتاب

 -89/58 37 هزارنسخه هاي منتشر شده شمارگان كتاب

 00/100 10 عنوان هاي ترجمه شده تعدادعناوين كتاب

 00/100 10 هزارنسخه شمارگان كتاب هاي ترجمه شده

 67/166 200 عنوان ههاي تأليف شد تعدادعناوين كتاب

 ... 25 هزارنسخه شمارگان كتاب هاي تاليف شده

 ... ... هزارنسخه شمارگان مطبوعات

 00/0 30 باب *هاي عمومي تعداد كتابخانه

 ... 25503 نفر *هاي عمومي تعداد اعضاي كتابخانه

 88/28 241 باب هنري مساجد  فرهنگي هاي تعداد كانون

 30/30 43 باب هنريتعداد موسسات فرهنگي و 

 00/0 2 باب )1(تعداد سينماها

 .سينماي آبدانان در حال حاضر غير فعال است -1

 ن ايالماداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استا -مأخذ 

 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ايالم*
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 :تعاريف

هـاي   اد صفحهغير ادواري است كه اختصاص به موضوعي ويژه دارد و تعد  نشريه:كتاب

 .تر است صفحه يا بيش 48آن 

 

به صورت اوراق چـاپي    طور منظم با نام ثابت، تاريخ و شماره نشرياتي كه به:مطبوعات

هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، علمي، ورزشي، هنري و ساير  يا الكترونيكي، در زمينه

يـر روزانـه، از نظـر    مطبوعات از نظر ترتيب انتشار به روزانـه و غ . شوند موارد منتشر مي

دو گـروه تخصصـي و علمـي و      انتشـار بـه    محتوا به عمومي و تخصصي، از نظر زمينـه 

اي و محلي  المللي، سراسري، منطقه توزيع به بين   نشريات غير تخصصي و از نظر گستره

متخصصان، (  خاص خاص و اقشار اجتماعي  سني    هاي عموم، گروه  و از نظر مخاطبان به

 .شوند تقسيم مي) خاص آموزان، صاحبان حرف و مشاغل  نشجويان، دانشزنان، دا

 

هاي چاپ يا تكثير شده از يك اثـر كـه در يـك نوبـت چـاپ و       تعداد نسخه :شمارگان

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

 

و غيرانتفاعي وابسته به مسـجد كـه   فرهنگي   مؤسسه: كانون فرهنگي هنري مساجد

مسـجد بـه فعاليـت      ربط است و بر اساس مقررات در محدوده داراي مجوز از راجع ذي

 .پردازد فرهنگي و هنري مي
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 )1392سال: (ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 81/2 3654 ساعت راديويي هاي ميزان توليد برنامه

 94/15 7304 ساعت هاي راديويي مدت پخش برنامه

 32/39 1527 ساعت ويزيونيتلهاي  ميزان توليد برنامه

 30/17 3797 ساعت نيهاي تلويزيو مدت پخش برنامه

 ز ايالمصدا و سيماي مرك -مأخذ

 

 :تعاريف
با تلفيق تخصصي عناصـر  فرايندي است كه  :هاي راديويي و تلويزيوني توليد برنامه

  گيري از منابع الزم، منجـر بـه سـاخت يـك برنامـه      و ساختاري با بهره) پيام(محتوايي 

 .شود تلويزيوني مي/ راديو

يـك    عبارت از شكل نهايي و ارسـال شـده   :هاي راديويي و تلويزيوني پخش برنامه

 .تلويزيوني است كه مخاطب، قادر به دريافت آن باشد/ برنامه راديو
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص     

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

 قبل سال 

 67/403 1511 نفر تعداد زائران حج تمتع

 -33/52 1430 نفر تعداد زائران عمره مفرده

   نفر تعداد زائران عتبات عاليات

 ... 1921 نفر عراق

 0 0 نفر سوريه

 ن ايالم استا زيارتحج و  مديريت -مأخذ   
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 )1392سال : (ها و نماگرهاي تربيت بدني شاخص

 تعداد/مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسبت به

 قبل سال 

 -03/9 30436 نفر يافته سازمان انتعداد ورزشكار

 -68/10 19684 نفر يافته تعداد مردان ورزشكار سازمان

 -47/5 10752 نفر يافته ورزشكار سازمان زنانتعداد 

 -30/6 17626 نفر تعداد ورزشكاران قهرماني

 61/5 2484 نفر تعداد مربيان ورزشي

 08/5 1054 نفر تعداد داوران ورزشي

 26/8 118 باب تعداد اماكن ورزشي مورد بهره برداري

 19/8 779 ر مربعمت سرانه اماكن ورزشي مورد بهره برداري به هزار نفر جمعيت

 ن ايالماداره كل تربيت بدني استا -مأخذ
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 :تعاريف
شود كه تحت پوشـش تشـكيالتي بـا     به گروهي اطالق مي: يافته ورزشكاران سازمان

 .ورزند ضوابط خاص، به ورزش مبادرت مي

 

گري  رسمي و معتبر مربي  شود كه داراي گواهينامه به فردي اطالق مي: مربي ورزشي

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

 

  هـاي تخصصـي و اخـذ گواهينامـه     شود كه پس از طي دوره به فردي اطالق مي: داور ورزشي

هـاي   هاي ورزشي كشـور توانـايي قضـاوت در يكـي از رشـته      رسمي و معتبر داوري از فدراسيون

 .ورزشي را دارا باشد

 

هـاي قهرمـاني    شـود كـه تحـت پوشـش ورزش     به گروهي اطالق مـي : نيورزشكاران قهرما

هستند كه با توجه به قوانين و مقررات خـاص بـراي ارتقـاي ركوردهـاي     ) يافته رقابتي و سازمان(

 .كنند ورزشي و كسب رتبه يا مدال تالش مي

 

ات كـل  به مكاني اطالق مي شود كه با اخذ مجوز از سازمان تربيت بدني و ادار: مكان ورزشي

تربيت بدني استان ها، براساس ضوابط و مقررات مربوط، براي يك يا چنـد رشـته ورزشـي مـورد     

استفاده قرار مي گيرد وبراساس مالكيت به تفكيك تربيـت بـدني، خصوصـي، دولتـي، نهادهـاي      

عمومي غيردولتي و براساس نوع به تفكيك زمـين ورزشـي، اسـتخر، پيسـت، باشـگاه ورزشـي و       

 .مي شود زورخانه تقسيم
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 فهرست اسامي همكاران در دستگا ه هاي اجرايي
 اسامي همكاران نام دستگاه اجرايي رديف

 قباد هواسي آقاي اداره كل ثبت احوال 1

 علي يوسفي آقاي شركت برق منطقه اي غرب 2

 متحديآقاي  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 3

 ارجمندي خانم فرودگاه 4

 مهدي كاظمي  آقاي )ره(امداد امام خميني كميته  5

 الهام نافعيخانم  اداره كل پست 6

 خانم شكربيگي شركت گاز 7

 اعظم كاوري زادهخانم  صنعت ،معدن و تجارتسازمان  8

 بلوچيان آقاي سازمان بهزيستي 9

 خانم زينب محمدي ورزش و جواناناداره كل  10

 ن داودي نياخانم مژگا اداره كل امور مالياتي 11

 سهيل فرشاديان آقاي فرماندهي انتظامي 12

 ايمان شيربيگيآقاي  شركت مخابرات 13

 علي احمدي آقاي باز نشستگي ايالم 14

 دانش آقاي شركت توزيع نيروي برق 15

 آقاي كريمي مين اجتماعيأكل ت اداره 16

 فالحي آقاي سازمان جهاد كشاورزي 17

 مهدي زاده يآقا شركت آب و فاضالب 18

 موسوي آقاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 19

 آقاي حاتمي اداره كل حمل و نقل و پايانه ها 20

 


