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  :مقدمه
بي ترديد دسترسـي بـه اطالعـات بـه هنگـام و روز آمـد نقـش مهمـي در اتخـاذ                       

 تصميم گيـري  به عبارتي. تصميمات درست و اداره موفق امور اجرايي هر جامعه دارد         
به شيوه كارآمـد، بـه خـصوص در دنيـاي پيچيـده كنـوني مـستلزم بـه كـارگيري و                      
برخورداري از اطالعات دقيق و مرتبط با موضوع مـي باشـد و در واقـع اطالعـات بـه                    

  . عنوان ابزار راهبردي، ركني مهم در تصميم سازي مديريت محسوب مي گردد
صميم گيري بستگي به صحت     بي شك انتخاب روش مناسب توسط مدير، جهت ت        

  . و دقت اطالعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار وي قرار داده مي شود
برنامــه ريــزي جهــت توســعه وپيــشرفت آگاهانــه اقتــصادي و اجتمــاعي، تــالش  
ارزشمندي است كه نياز شديد به دانش و اطالعات دارد و مي توان آن را بـه عنـوان                   

  . عات دانستنمود تصويري كاربرد اطال
يكي از محورهاي اصلي فعاليت معاونت برنامه ريزي اسـتانداري عـالوه بـر توليـد                

تالش جهت جمع آوري، تحليل، خالصه سازي و انتـشار اطالعـات            ،اطالعات موردنياز 
لذا گـزارش حاضـر بـا ارائـه         .  به خصوص برنامه ريزان است     ها  مناسب براي همه گروه   

 و مقايـسه رونـد تغييـرات و         87 و   86ي  هـا   سـال تصويري از وضع موجود اسـتان در        
ي مختلف و شناخت نقاط قوت و ضعف هر بخـش، مـديران، برنامـه               ها  تحوالت بخش 

ي مؤثرتر و كارآمدتر يـاري مـي        ها  ريزان و سياست گذاران را در اتخاذ تصميم گيري        
  . نمايد

 الزم به ذكر است اين مجموعه در سالهاي گذشته تحت عنوان گزارش اقتـصادي،             
اجتماعي و فرهنگي استان ايالم منتشر شده است كه از سال جاري با تغييرات جزئي               

 و تنظيم آن براساس جداول مضامين برنامه چهارم توسعه كـشور            ها  در عناوين بخش  
بـا بهـره گيـري از سـالنامه آمـاري اسـتان و              (» گزارش توسعه استان ايالم   «با عنوان   

ي هـا   رنامه چهارم، گزارش حساب توليد استان     كشور، سند برنامه سوم توسعه، قانون ب      
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كشور، اطالعات دستگاههاي اجرايي، برنامه عمليـاتي توسـعه اسـتان، و سـاير منـابع               
  . منتشر مي شود) ي اطالعات رايانه ايها كتابخانه اي و نيز شبكه

بديهي است اين گزارش مي تواند به عنوان ابزاري در اختيار تصميم گيرنـدگان و               
ي اقتـصادي و    هـا   ضيان قـرار گرفتـه و آنهـا را در تنظـيم و اجـراي برنامـه                ساير متقا 

  .  مدد رساندها اجتماعي و رفع تنگناها و نيز انجام تحقيقات و بررسي
ي اجرايي و ساير    ها  در پايان از كليه همكاران دفتر برنامه ريزي و بودجه و دستگاه           

د و از همه كساني كه با ارسال        همكاراني كه امكان تهيه اين گزارش را فراهم نموده ان         
ي آتي ما را ياري مي كنند تـشكر و قـدرداني       ها  نقطه نظرات خود در تدوين مجموعه     

  . مي نمايم
  
  

  عسگري
  معاون برنامه ريزي استانداري ايالم

  1389بهمن ماه 
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  ي رشد سريع و رقابت پذير بسترسازي برا-1-1
  ي فرابخشي ها  حوزه-1-1- 1
  ي توسعه استان ها ، بازار كار و سياستتحليل ساختار جمعيت) 1-1-1- 1

  : تحليل ساختار جمعيت
 نفر را در    545787 حدود   - براساس برآورد جمعيتي     -1387استان ايالم در سال     

ت كـل كـشور را       درصـد از جمعيـ     77/0خود جاي داده است كه اين جمعيت حدود         
، دره شهر، دهلران، شيروان چرداول،      شهرستانهاي ايالم، ايوان، آبدانان   . دربر مي گيرد  

 ســهم از درصــد 2/6  و8/4، 9/13، 1/11، 6/10، 7/8، 9، 4/36مهــران و ملكــشاهي 
 قابل ذكر است كه ملكـشاهي در سـال          .را به خود اختصاص داده اند     جمعيتي استان   

. انتـزاع و بـه شهرسـتان تبـديل شـده اسـت            ت از مهران     با تصويب هيئت دول    1387
 درصـد و كمتـرين      4/36بيشترين سهم جمعيتي استان متعلق به شهرستان ايالم بـا           

  . درصد بوده است2/6 و ملكشاهي با 8/4ي مهران با ها آن متعلق به شهرستان
 نفر در هر كيلومتر مربـع       2/26 معادل   1387تراكم نسبي جمعيت استان در سال       

پـايين تـر مـي      )  نفر در هر كيلـومتر مربـع       5/43حدود  (ده كه از متوسط كشوري      بو
  . باشد

 نفر در هر كليومترمربع باالترين و شهرسـتان دهلـران بـا             6/88شهرستان ايالم با    
 نفر در هر كيلومتر مربع پايين ترين تراكم جمعيت را بين شهرسـتانهاي اسـتان                6/8

  . اند به خود اختصاص داده
-85 درصد بوده كه در دهـه        46/2 ،65-75معيت استان در طي دهه      نرخ رشد ج  

 درصد رسيده است كه ايـن آمـار نـشان دهنـده كـاهش رشـد                 13/1 اين نرخ به     75
  .  مي باشد75-85جمعيت استان در فاصله سالهاي 
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  جمعيت استان ايالم به تفكيك نقاط شهري و روستايي) 1(جدول 
  1387برآورد جمعيت در سال 

  شرح
  عيتجم

درصد جمعيت 
  شهري

درصد جمعيت 
  روستايي

  39  61  545787  استان
  2/45  8/54  47370  آبدانان
  8/16  2/83  199519  ايالم
  3/35  7/64  47958  ايوان

  9/60  1/39  56822  دره شهر
  3/37  7/62  62256  دهلران

  3/74  7/25  73973  شيروان و چرداول
  3/39  7/60  25082  مهران

  3/56  7/43  32807  ملكشاهي
  1387سالنامه آماري استان ايالم در سال : مأخذ

  

 متوسط نرخ رشد جمعيت شهري و روستايي به ترتيب          1375-1387طي سالهاي   
 متوسط نـرخ    1365-75 درصد بوده است در حاليكه در فاصله سالهاي          68/2 و   13/1

 درصد بوده است كه نشان دهنده كاهش متوسـط نـرخ            18/5رشد جمعيت روستايي    
 ها  بررسي. معيت روستايي در سالهاي اخير بوده و اين كاهش قابل توجه است           رشد ج 

نشان مي دهد مهاجرت بخشي از مردم روستاها به شهرها، الحاق و تبـديل برخـي از                 
 باعـث كـاهش رشـد       هـا   نقاط روستايي به شهر و عدم تناسب بـين رشـد زيرسـاخت            

 1/60،  1387سـال   ضريب شهرنـشيني اسـتان در       . متوسط نقاط روستايي شده است    
است كه تا حدودي نشان  بوده  104 معادل   1385 در سال    آن نسبت جنسي    ودرصد  

دهنده برابر نبودن تعداد مردان در مقابل زنان مي باشد اين نسبت در مقايسه با سال                
  .  تفاوتي نداشته است1375
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 نفـر در هـر خـانوار بـوده در حـالي كـه               89/4،  1385متوسط بعد خانوار در سال      
 نفر بوده است و اين امر نشان مي دهد كـه متوسـط              03/4انگين آن در كل كشور      مي

  .بعد خانوار استان اندكي از متوسط كشور باالتر مي باشد
 درصـد يـك نفـره،     07/2 حـدود    1385 خانوار استان در سـال       110572از حدود   

نج  درصد پ8/16 درصد چهار نفره،  5/19 درصد سه نفره،     5/17 درصد دو نفره،     2/10
 3/1 درصـد هـشت نفـره،        7/6 درصد هفـت نفـره،       5/9 درصد شش نفره،     6/13نفره،  

قابـل ذكـر اسـت كـه در سـال           .  درصد ده نفره و بيشتر بوده اند       2/2درصد نه نفره و     
 درصد خانوارهاي استان كه بيشترين درصد مي باشد چهار نفـره            5/19 حدود   1385

  .بوده اند
رصدي از جمعيت كشور جـزء اسـتانهاي كـم           د 77/0اين استان با دارا بودن سهم       

 14 درصد از جمعيت استان در گروه سني صفر تـا            4/25. جمعيت محسوب مي شود   
 درصـد  5/4 سـال و     65 تـا    15 درصد جمعيـت اسـتان در گـروه سـني            1/70سال و   

  .  سال قرار دارند65جمعيت استان در گروه سني بيش از 
  ي جمعيتي استان ايالمها شاخص) 1-2(جدول 

  سال
جمعيت 
استان 

  )نفر(

جمعيت 
شهري 

  )نفر(

جمعيت 
روستايي و 

  )نفر(عشايري 

ضريب 
شهرنشيني 

  )درصد(

تراكم نسبي 
نفر در (جمعيت 

  )كيلومترمربع
1387  545787  331231  210703  1/60  2/26  
  --  --  -61/0  46/2  13/1  نرخ رشد

  
د جمعيت و از آن  كاهش زاد و ولد و باروري عالوه بر تاثير قاطعي كه بر ميزان رش             

طريق تعديل شتاب افزايش جمعيت داشته بر تركيب و ساختار جمعيـت نيـز تـأثير                
كاهش زاد و ولد و انتقال از باروري طبيعي به باروري كنترل شـده بـه      . خواهد داشت 

تدريج ساختار سني جمعيت را از وضعيت جواني خارج و بطـرف سـالخوردگي سـوق     
بيش ) همواره به لحاظ تمركز   (به تبع آن استان     هرم سني جمعيت كشور و      . مي دهد 
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امـا در دو    .  سال جاي داده است    15 درصد از كل جمعيت را در سنين كمتر از           40از  
 سال استان به    15دهه اخير به سبب كاهش باروري، در هرم سني، جمعيت كمتر از             

  .  درصد كاهش يافته است4/25رقمي حدود 
از كاهش مستمر باروري آنچه در حال حاضر        از نظر روند تحوالت ساختاري ناشي       

 15-35مهم است تراكم نـسبتاً زيـاد جمعيـت در سـنين نوجـواني و جـواني يعنـي                    
 درصد از جمعيت استان در اين گروه سـني قـرار            4/46سالگي است بطوريكه حدوداً     

يعني قريب پنجاه درصد از جمعيت استان در سـنين نوجـواني و جـواني واقـع                 (دارد  
   ).شده است

مع الوصف، تأمين نيازهاي مرتبط با آموزش عالي، ايجاد اشتغال، و باالخره ازدواج             
. و تشكيل خانواده در دهه جاري از مسائل اصلي و محوري استان و كشور خواهد بود               

ي تنظيم خـانواده    ها  هرچند كاهش سريع باروري در دو دهه اخير به تدريج بار برنامه           
 رشد جمعيت را سبك تر كـرده اسـت ولـي مـسائل              با هدف تحديد مواليد و تعديل،     

مرتبط با بهداشت باروري كماكان مطرح بوده و تحوالت اخير جمعيتـي و پيامـدهاي             
پيامدهايي چون بهم خوردن تعادل     . آن به تدريج ابعاد گسترده تري نيز خواهد يافت        
اتوجه بـه   ب(...  افزايش سن ازدواج و      ،موجود در تعداد مردان و زنان در معرض ازدواج        

ي زير را در برنامـه ريزيهـا نـاگزير          ها  اولويت) ي پيش روي با تنظيم خانواده     ها  چالش
  :مي نمايد

   تداوم ارائه خدمات تنظيم خانواده به صورت فعال و رايگان 
  ي تنظيم خانواده ها  افزايش كيفيت برنامه

  آستانه ازدواج  ارائه خدمات مشاوره اي و بهداشتي براي جوانان بويژه جوانان در 
  . برنامه ريزي در جهت استفاده بيشتر از توانايي و تخصص زنان تحصيلكرده

ي رسانه ملي در راسـتاي خـدمات مـشاوره اي و فرهنـگ              ها   استفاده از ظرفيت   
  . ي الزمها سازي براي امر تنظيم خانواده و آموزش
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 بـه   1387 ميزان مواليد و وفات ثبت شده در هزار نفـر جمعيـت اسـتان در سـال                
 در اسـتان    1387 نفر بوده است و ميزان ازدواج و طالق در اسـل             6/4 و   2/18ترتيب  

  .  درصد بوده است7/0 درصد و 7/11به ترتيب 
 درصـد از    32/52 ساله و بيشتر اسـتان       15 در بين جمعيت     1385در آبانماه سال    

نقـاط شـهري    براي ها  درصد از زنان داراي همسر بوده اند اين نسبت       63/53مردان و   
 درصد بوده   23/51 و   06/50 درصد و براي نقاط روستايي       13/55 و   76/53به ترتيب   

  . است
  ميزان والدت و فوت ثبت شده در استان) 1-3(جدول 

  طالق  ازدواج  فوت  والدت  عنوان
  ايالم  366  6361  2522  9922  1387
1388  9988  2541  6546  420  

  
 نسبت به سال    1388 ثبت شده در سال      آمار فوق نشان مي دهد كه ميزان والدت       

 نـسبت بـه سـال قبـل از          88 درصد رشد داشته و فوت شدگان هم در سال           6/6قبل  
 9/2،ازدواج  88همچنـين در سـال      .  درصد برخـوردار بـوده اسـت       8/0رشدي معادل   

  .  درصد رشد داشته است7/14درصد و تعداد والدتهاي ثبت شده نسبت به سال قبل 
 نـشان مـي دهـد كـه         1385ور از نظر مهاجرپذيري در سال       بررسي استانهاي كش  
 نفر جزء استانهاي مهاجرفرست     48434 و خارج شدن     38951استان ايالم با پذيرش     

  . مي باشد
  :ي توسعه انسانيها بازار كار و سياست

بررسي وضعيت نيروي انساني و اشتغال استان نشان مي دهد كه از كـل جمعيـت             
 از نظـر اقتـصادي فعـال بـوده انـد و نـرخ               1385 سـال     درصد در  13/39استان تنها   

 درصد بوده و بقيه بعنوان بيكار در جـستجوي          40/87،  1385اشتغال استان در سال     
  . كار باقي مانده اند
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 بـه   1386 درصدي استان در سـال       7/12 نشان مي دهد كه نرخ بيكاري        ها  بررسي
كـاري اضـافه شـده و     درصد به نـرخ بي 2 رسيده و حدود     1387 درصد در سال     6/14

  .  درصدي تحقق پيدا كرده است4/85نرخ اشتغال 
  )درصد( ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت 10توزيع نسبي جمعيت ) 1-4(جدول 

  جمعيت فعال از نظر اقتصادي
  بيكار  شاغل  جمع  سال

  )قبالً شاغل(
  بيكار

  )قبالً غيرشاغل(
1386  3/40  20/35  4/2  70/2  
1387  4/37  32  6/2  80/2  

  جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي
داراي درآمد   خانه دار  محصل  جمع  سال

  ساير  بدون كار

1386  7/59  5/26  3/23  1/4  8/5  
1387  6/62  6/26  7/24  4/4  0/7  

  مركز آمار ايران  
  

 5/38 بـه    1375 درصـد در سـال       9/31نرخ مشاركت اقتصادي در نقاط شهري از        
 درصد ارتقاء يافته    1/40 درصد به    3/31تايي از    و در نقاط روس    1385درصد در سال    

به عبارت ديگر با وجود برابري تقريبي نرخ مشاركت اقتصادي در نقاط شـهري              . است
، نرخ مشاركت اقتصادي در نقاط روستايي طي ايـن مـدت            1375و روستايي در سال     

  . اندكي بيش از نرخ مشاركت اقتصادي در شهر بوده است
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   1375-87 اشتغال و بيكاري  استان در سالهاي ،يتنرخ فعال) 1-5(جدول 
  نرخ بيكاري  نرخ اشتغال  نرخ فعاليت  سال
1375  9/31  5/83  5/16  
1385  1/39  8/72  2/27  
1386  3/40  3/87  7/12  
1387  4/37  4/85  6/14  

  1387مركز آمار ايران و سالنامه آماري استان ايالم در سال : مأخذ
  

 مربوط به سرشماري عمـومي نفـوس و        1385 و   1375 اطالعات سالهاي    :توضيح
  .  مربوط به آمارگيري نيروي كار مي باشد1387 و 1386مسكن و سالهاي 

 8/57 حـدود    1387ميزان مشاركت اقتصادي مردان در بازار كار اسـتان در سـال             
 درصد بوده است كه نشان مي دهد مشاركت مردان          17درصد و زنان در همين سال       

همچنـين در همـين سـال نـرخ بيكـاري           .  برابر مشاركت زنان اسـت     تقريباً سه و نيم   
  .  درصد بوده است7/25 و نرخ بيكاري زنان 3/11مردان 
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  1387ي نيروي كار استان در سال ها شاخص) 1-6(جدول 
  درصد تغيير نسبت به سال قبل  تعداد/ مقدار  عنوان

  -9/2  4/37  )نرخ فعاليت(نرخ مشاركت اقتصادي 
  -1/2  1/57  تصادي مرداننرخ مشاركت اق

  -7/4  17  نرخ مشاركت اقتصادي زنان
  -2  5/33  نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

  -1/4  2/44  نرخ مشاركت اقتصادي روستايي
  9/1  6/14  نرخ بيكاري

  5  7/25  نرخ بيكاري زنان
  5/1  3/11  نرخ بيكاري مردان

  %9  4/18  نرخ بيكاري مناطق شهري
  6/2  6/9  تايينرخ بيكاري مناطق روس

  7/2  1/31  ساله) 15-24(نرخ بيكاري جوانان 
  5  5/14  سهم اشتغال ناقص

  -1/4  2/35  سهم شاغالن در بخش كشاورزي
  6/1  8/22  سهم شاغالن در بخش صنعت
  3/1  3/41  سهم شاغالن در بخش خدمات

  %3  2/22  سهم شاغالن بخش عمومي از كل شاغالن
  -/1  8/77  النسهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغ

  1387سالنامه آماري استان ايالم در سال : مأخذ
 درصـد در بخـش خـصوصي و         8/77،  1387از كل جمعيت شاغل استان در سال        

  . مابقي در بخش دولتي مشغول بكار بوده اند
 درصد در بخش كـشاورزي،      7/35 حدوداً   1387از مجموع شاغالن استان در سال       

درصد در بخش خـدمات مـشغول بـه فعاليـت            5/41 درصد در بخش صنعت و       8/22
اين آمار بيانگر آن است كه ميزان اشتغال اسـتان در بخـش خـدمات داراي                . بوده اند 

مقايـسه ايـن    . بيشترين سهم و در بخش صـنعت داراي كمتـرين سـهم بـوده اسـت               
 از سـهم  هـا  دهد كه طـي ايـن سـال     نشان مي 1385 با سال    1387 در سال    ها  نسبت
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همچنين .  استان كاسته و به بخش كشاورزي افزوده شده است         اشتغال بخش خدمات  
افزايش سهم اشتغال در بخـش كـشاورزي نـشان دهنـده توجـه دولـت بـه توليـد و                     

  . ي اين بخش بوده استها زيرساخت
 شـغل  899 حـدود    1387ي شغلي اعالم شده در اسـتان در سـال           ها  تعداد فرصت 

 7/99دهد كه حـدود      ميشد نشان    درصد ر  34بوده كه در مقايسه با سال قبل حدود         
درصد از اين افراد در بخش خصوصي و مابقي در بخشهاي تعاوني و دولتـي بـه كـار                   

  . گمارده شده اند
  

  تحليل ساختار رشد اقتصادي ) 2-1-1-1
نظام برنامه ريزي كشور بعد از انقالب با اجراي چهار برنامـه توسـعه بـه تجربيـات        

 ريزان عالوه بر دستيابي به سطح مطلوبي از رشد          برنامه. ارزشمندي دست يافته است   
ي اقتصادي و اجتماعي را به ويژه در برنامه سوم و چهارم            ها  اقتصادي، كاهش نابرابري  

  . توسعه در دستور كار خود قرار داده اند
ي منطقه اي مجموعه اي از اطالعات آماري است كـه بـصورت جـامع و                ها  حساب

ي اقتصادي يك منطقه مشخص را براي يك        ها  يتهدفمند مطالعه كمي و منظم فعال     
مهم ترين شـاخص    . سازد ميدوره زماني معين كه معموالً يك سال است امكان پذير           

و اجزاء آن برحسب رشته     ) GDPR(، توليد ناخالص داخلي منطقه اي       ها  اين حساب 
آمارهاي منطقه اي قابل اطمينان، سازگار و مناسب، پـي          . ي اقتصادي است  ها  فعاليت

ي اقتـصادي و    هـا   ريزي محكمي را براي سياست گذاري در جهـت كـاهش نـابرابري            
با اسـتفاده از آمارهـاي مناسـب مـي تـوان بـه              . اجتماعي بين مناطق فراهم مي كند     

 را انـدازه    هـا   روشني مناطقي را كه نياز به حمايت دارند را شناسايي و ميزان نابرابري            
  . گيري كرد

هـاي كـشور توسـط         به بعد براي تمـامي اسـتان       1379 از سال    ها  تهيه اين حساب  
  . هاي منطقه اي مركز آمار ايران انجام شده است دفتر حساب
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ي اقتصادي از توليد ناخالص داخلي استان و ها سهم ارزش افزوده بخش
  : مقايسه آن با كل كشور
 در بـين منـاطق مختلـف        هـا   ي اقتـصادي و انـدازه آن      هـا   اهميت هر يك از بخش    

 در توليد ملي كـه مجمـوع توليـد          ها  بنابراين سهم هر يك از بخش     . اشدمتفاوت مي ب  
، هـا   ي كشور است، در مقايسه با هر يـك از اسـتان           ها  ي اقتصادي تمام استان   ها  بخش

جهـت بررسـي و شناسـايي       . باتوجه به شرايط ويژه اقتصادي آن متفاوت خواهد بـود         
، سهم ارزش افزوده هـر      ي مهم اقتصادي  ها   در سطح ملي و استاني در بخش       ها  تفاوت

 مورد بررسي قرار مـي      84-86يك در توليد ناخالص داخلي كشور و استان طي دوره           
  . گيرد
  

  : بخش كشاورزي
بخش كشاورزي به دليل برخورداري از پتانـسيل صـادرات و نقـش حيـاتي آن در                 

ي اقتـصادي كـشور     ها  تامين مواد غذايي، با اتكاء به منابع داخلي، از مهم ترين بخش           
اين بخش به لحاظ برخورداري از منابع و عوامل توليد متنوع از جمله تنوع آب               . است

ي جـاري و تنـوع ذخـاير        هـا   و هوايي، اراضي مستعد، ذخاير آب قابل استحـصال، آب         
-85طـي دوره    . ژنتيكي مي تواند از جايگاه مناسبي در اقتصاد كشور برخوردار باشـد           

 1/6 به   84 درصد در سال     6/7 استان از     سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي       84
  .  كاهش پيدا كرده است85درصد در سال 

علي رغم سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در اين بخش سهم آن در توليد ناخالص              
داخلي استان با كاهش مواجه شده است كه نشان دهنده لزوم توجه جدي تر به ايـن        

  . بخش است
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ران و دهلران و احداث سدهاي مختلف در        هرچند كه باتوجه به وجود دشتهاي مه      
استان و انتقال آب از سد كرخه به دشت عباس پيش بيني مي گردد در آينده سـهم                  
بخش كشاورزي استان در توليد ناخالص داخلي آن بـه نحـو مطلـوب و چـشمگيري                 

  . افزايش يابد
  

  : صنعت و معدن
ه در مقيـاس    ويژگي مهم بخش صنعت و معدن، در امكـان توليـد متنـوع و مـشاب               

انبوه، ارزش افزوده باالي اقتصادي، اشتغال زايي باال و تقويت و ايجاد تحرك در ساير               
  . ي اقتصادي استها بخش

امروزه غالب كشورهاي توسعه يافتـه، كـشورهاي صـنعتي هـستند و واژه توسـعه                
ي كـشور   ها  حتي اگر حساب توليد استان    . يافتگي با صنعتي شدن عجين گشته است      

ي صنعتي تر عالوه بر وضـعيت بهتـر اقتـصادي و            ها  بررسي قرار دهيم استان   را مورد   
سطوح درآمدي باالتر ساكنان آن، سهم بيشتري را در توليد ناخالص داخلي دارا مـي               

 سهم بخش صنعت و     84-86براساس حساب توليد استانهاي كشور طي دوره        . باشند
 افـزايش   1386 سـال     درصـد در   12/35 بـه    84 درصد در سال     1/35معدن كشور از    

اين در حالي است كه طي اين دوره سهم توليد بخـش صـنعت و معـدن                 . يافته است 
 افـزايش يافتـه     1385 درصد در سـال      6/65 به   1384 درصد در سال     3/64استان از   

  . است
البته اين افزايش سهم بخش صنعت و معدن عمدتاً مربوط بـه افـزايش اسـتخراج                

اگر سهم نفت و گاز را از ارزش افزوده اين بخش كسر ذخاير نفتي استان بوده است و       
نماييم مشاهده مي شود كه ميزان ارزش افزوده آن به حد ناچيزي تقليـل پيـدا مـي                  

  .كه اين مسئله به دليل عدم وجود صنايع مادر و بزرگ در استان است. كند
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  : ساختمان، تأمين آب، برق و گاز طبيعي
ل، بـرق، گـاز طبيعـي، آب، سـاختمانهاي          ي مرتبط با ايـن بخـش شـام        ها  فعاليت

 آن اسـت كـه   هـا  ويژگي مشترك اين فعاليـت .  مي باشد ها  مسكوني و ساير ساختمان   
ضـمن اينكـه بخـش      . ي اقتـصادي اسـت    ها  زيربناي توليد و عامل تحرك ساير بخش      

ساختمان نقش بـسزايي در جـذب كـارگران غيـر مـاهر داشـته و طيـف وسـيعي از                     
  . تبط مي سازد را به خود مرها فعاليت

 57/4 سهم اين بخـش در توليـد ناخـالص داخلـي كـشور از                1384-86طي دوره   
 افزايش يافته اسـت كـه نـشان         1386 درصد در سال     43/5 به   1384درصد در سال    

، هـم چنـين طـي ايـن دوره          مي دهد روند تغييرات طي اين دوره مطلوب بوده است         
 درصـد در سـال      10 درصد به    5/4داخلي استان از    سهم اين بخش در توليد ناخالص       

البته عمدتاً اين درصد افزايش مربوط بـه رشـد سـاخت و             .  افزايش يافته است   1386
  . ساز بوده و از جمله بخشهايي است كه از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است

  
  : خدمات

در . بخش خدمات مهم ترين بخش اقتـصادي در بـين چهـار بخـش اصـلي اسـت                 
 فعاليت تعريف شده    72 رشته فعاليت از     38ي منطقه اي،    ها  اب حس ISICاستاندارد  
ي بخش خدمات مربوط مي شود كـه بيـانگر گـستردگي و تنـوع بخـش                ها  به فعاليت 

 درصـد   55/49سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي كـشور از           . خدمات است 
طـي ايـن دوره     .  كاهش يافتـه اسـت     1386 درصد در سال     21/48 به   1384در سال   

 درصـد در سـال      1/19يرات سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلـي اسـتان از               تغي
  .  كاهش يافته است1386 درصد در سال 1/18 به 1384
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  : سهم استان از توليد ناخالص داخلي كشور
در توليد ناخالص داخلي كشور نشان دهنده انـدازه         ) استان(سهم توليد هر منطقه     

ا فرض برابري نسبي بين مناطق، سهم توليد هر         ب. و اهميت اقتصادي هر منطقه است     
.  و استعدادهاي آن بايد متناسب با سهم جمعيتي آن باشد          ها  منطقه باتوجه به قابليت   

ي كشور سهم استان ايالم در توليـد ناخـالص داخلـي            ها  براساس حساب توليد استان   
. ت افـزايش يافتـه اسـ      1386 درصد در سال     1/1 به   1384 درصد در سال     1كشور از   

طي اين دوره بيشترين سهم بخشي استان در توليد ناخالص داخلي در اختيار بخـش               
صنعت و معدن بوده است كه البته عمده اين سـهم مربـوط بـه نفـت و گـاز اسـت و                       

  . كمترين سهم در اين دوره مربوط به بخش كشاورزي بوده است
هم استان در   طي اين دوره سهم استان در توليد ناخالص داخلي كشور بيشتر از س            

  . جمعيت كشور مي باشد
  

  :سرانه توليد ناخالص داخلي
سرانه توليد كشور با احتساب ارزش افـزوده بخـش نفـت و گـاز طبيعـي در سـال         

 ميليـون   761/42 بـه    1386 ميليون ريال بـوده كـه در سـال           969/27 معادل   1384
ريال در سال    ميليون   492/35سرانه توليد استان طي اين دوره از        . ريال رسيده است  

  .  تغيير يافته است1386 ميليون ريال در سال 838/48 به 1384



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٢٨

  84-86ي ها محصول ناخالص داخلي و جمعيت استان و كشور در سال) 1-7(جدول 
  ) درصد–ميليون ريال           (

1384  1385  1386  
  عنوان

  كشور  ايالم  كشور  ايالم  كشور  ايالم
  4682199209  45812233  36679305154  32970909  2977506570  23755733  ستانده

  639515459/1  74463165  1290356587  6277142  1032665889  4367185  مصرف واسطه
  3042683750  38349167  2388948566  26693765  1944840681  19388549  ارزش افزوده

محصول ناخالص داخلي به 
قيمت بازار 

)GDP/GDPR(  
19371419  1940809051  26655322  2381039193  38422517  3058797282  

  -  20    20    20  رتبه
رشد محصول داخلي به 

قيمت بازار 
)GDP/GDPR(  

70  86/24  6/36  62/23  15/44  26/28  

سهم استان در محصول 
  ناخالص داخلي

1  -  1/1  -  3/1  -  

محصول ناخالص داخلي 
بدون احتساب نفت خام و 
گاز طبيعي به قيمت بازار 

)GDP/GDPR(  

11999283  1888312496  16989447  1888312496  11630728  2400217746  

رتبه بدون احتساب نفت 
  خام و گاز طبيعي

30  -  30  -  30  -  

) GDP/GDPR(رشد 
بدون نفت خام و گاز 

  طبيعي
34/19  69/21  11/31  26/25  31045  11/27  

سهم استان در محصول 
ناخالص ملي بدون احتساب 

نفت خام و گاز طبيعي 
  )درصد(

5/0  -  51/0  -  48%  -  

  71532062  551951  70495782  545787      )نفر(جمعيت 
سهم استان از جمعيت 

  كشور
  -  77%    77%    

سرانه توليد ناخالص داخلي 
  )هزار ريال(استان 

347493  277969  480838  330776  12561  42761  

رتبه سرانه توليد ناخالص 
  داخلي استان در كشور

20  -  20  -  20    
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ي اقتصادي استان از كل ارزش افزوده كشور  ها سهم ارزش افزوده بخش) 1-8(جدول 
  )درصد(

  سهم بخش از كل ارزش افزوده كشور
  عنوان بخش

1384  1385  1386  
  38/8  9/8  7/8  كشاورزي، شكار و جنگل داري

  20/0  2/0  2/0  ماهيگيري
  3/22  3/21  2/22  معدن
  6/12  9/12  9/12  صنعت

  6/2  3/2  3/2  طبيعيتامين آب و برق و گاز 
  4/5  9/4  7/4  ساختمان

  7/12  3/13  7/13  عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل
  8/0  8/0  8/0  هتل و رستوران

  3/7  1/7  7/6  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
  9/2  8/2  3  ي ماليها واسطه گري

  8/11  9/10  7/10  مستغالت، كرايه، و خدمات كسب و كار
  2/4  4/5  2/5  مومي، دفاعي و تامين اجتماعياداره امور ع

  6/3  7/4  3/4  آموزش
  3/2  1/3  3/2  بهداشت و مددكاري اجتماعي

  6/1  6/1  5/1  ...ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و 
  -  -  -  جمع

  



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٣٠

ي اقتصادي استان از كل ارزش افزوده ها سهم ارزش افزوده بخش) 1-8(دنباله جدول 
  )درصد(كشور 

 سهم بخش از كل ارزش افزوده استان
  شعنوان بخ

1384  1385  1386  
  6  6  5/7  كشاورزي، شكار و جنگل داري

  09/0  01/0  09/0  ماهيگيري
  70  8/63  62  معدن
  4/1  8/1  2/2  صنعت

  2/0  2/0  3/0  تامين آب و برق و گاز طبيعي
  05/4  6  2/4  ساختمان

  4/3  9/3  5/4  عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل
  2/0  2/0  2/0  هتل و رستوران

  4/2  3  3  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
  6/0  7/0  07/1  ي ماليها واسطه گري

  9/2  3  4/3  مستغالت، كرايه، و خدمات كسب و كار
  06/3  3/4  05/4  اداره امور عمومي، دفاعي و تامين اجتماعي

  3  2/4  4/4  آموزش
  2  4/2  4/2  بهداشت و مددكاري اجتماعي

  6/0  7/0  7/0  ...ير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و سا
  100  -  100  جمع
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  1386ي كشوردر سال ها رتبه محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار و جمعيت استان) 1-9(جدول 

  استان  رتبه
محصول ناخالص 

ميليون (داخلي 
  )ريال

  )نفر(جمعيت 
سهم استان از 

محصول ناخالص 
  )درصد(داخلي 

  سهم تجمعي

  -  100  71532062  3058797282  كشور  
  47/25  47/25  13761967  778951297  تهران  1
  58/41  11/16  4322620  492857848  خوزستان  2
  76/47  19/6  4619022  189201589  اصفهان  3
  44/53  67/5  -  173562053  فرامنطقه  4
  18/58  75/4  5678186  145183626  خراسان رضوي  5
  28/62  10/4  4383268  125276287  فارس  6
  63/65  35/3  3624046  102339935  آذربايجان شرقي  7
  74/68  11/3  2725471  85362337  مازندران  8
  76/71  02/3  642797  92324113  كهكيلويه بويراحمد  9
  55/74  79/2  272571  85362337  كرمان  10
  80/76  26/2  900300  69047598  بوشهر  11
  88/78  07/2  2416089  63356545  گيالن  12
  84/80  96/1  1361052  59965222  مركزي  13
  64/82  81/1  2908186  55301789  آذربايجان غربي  14
  32/84  67/1  1442117  51098257  هرمزگان  15
  68/85  37/1  1701638  41896922  همدان  16
  04/87  36/1  1885248  41536449  كرمانشاه  17
  33/88  29/1  1160142  39384010  قزوين  18
  61/89  28/1  1009285  39186534  يزد  19
  87/90  26/1  550727  38422517  ايالم  20
  05/92  18/1  1634019  36130217  گلستان  21
  12/93  08/1  1726302  32915504  لرستان  22
  03/94  %90  2487081  27594563  سيستان و بلوچستان  23
  93/94  %90  1446457  27561273  كردستان  24
  83/95  %90  1231369  27441908  اردبيل  25
  72/96  89/0  1066664  27320728  قم  26
  52/97  80/0  968921  24458875  زنجان  27
  27/98  76/0  598233  23133391  سمنان  28
  90/98  63/0  818078  19190673  خراسان شمالي  29
  49/99  59/0  866355  17978605  چهارمحال و بختياري  30
  00/100  51/0  646308  1519996  خراسان جنوبي  31



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٣٢

بدون احتساب نفت خام و ) به قيمت بازار(رتبه محصول ناخالص داخلي ) 1-10(جدول 
  1386ي كشور در سال ها گاز طبيعي استان

  استان  رتبه
محصول ناخالص داخلي بدون 

احتساب نفت خام و گاز 
  )ميليون ريال(طبيعي 

سهم استان از 
محصول ناخالص 

داخلي بدون نفت و 
  )درصد(گاز طبيعي 

  عيسهم تجم

  -  100  2400217746  كل كشور  
  44/32  44/32  778665543  تهران  1
  32/40  88/7  189201589  اصفهان  2
  81/46  48/6  155630580  خوزستان  3
  84/52  03/6  144763472  خراسان رضوي  4
  73/57  89/4  117470567  فارس  5
  00/62  26/4  102339935  آذربايجان شرقي  6
  96/65  97/3  95196620  مازندران  7
  52/69  56/3  85362337  كرمان  8
  16/72  62/2  63356545  گيالن  9
  66/74  50/2  59965222  مركزي  10
  96/76  30/2  55301789  آذربايجان غربي  11
  04/79  08/2  49876305  هرمزگان  12
  79/80  75/1  41896922  همدان  13
  51/82  73/1  41459059  كرمانشاه  14
  15/84  64/1  39384010  قزوين  15
  79/85  63/1  39186534  يزد  16
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بدون احتساب نفت ) به قيمت بازار(رتبه محصول ناخالص داخلي ) 1-10(دنباله جدول 
  1386ي كشور در سال ها خام و گاز طبيعي استان

  استان رتبه

محصول ناخالص داخلي 
بدون احتساب نفت خام 

ميليون (و گاز طبيعي 
  )ريال

سهم استان از 
محصول ناخالص 

 بدون نفت و داخلي
  )درصد(گاز طبيعي 

  سهم تجمعي

  35/87  57/1  37578023  بوشهر  17
  86/88  51/1  36130217  گلستان  18
  22/90  37/1  32829322  لرستان  19

سيستان و   20
  37/91  15/1  27594563  بلوچستان

  52/92  15/1  27561273  كردستان  21
  67/93  14/1  27441908  اردبيل  22
  80/94  13/1  27173132  قم  23
  82/95  02/1  24458875  زنجان  24
  78/96  96/0  23133391  سمنان  25
  58/97  80/0  19190673  خراسان شمالي  26

چهارمحال و   27
  33/98  75/0  17978605  بختياري

  98/98  65/0  15619996  خراسان جنوبي  28

كهكيلويه و   29
  48/99  50/0  11985083  بويراحمد

  96/99  48/0  11630728  ايالم  30
  00/100  04/0  854927  فرامنطقه  31

  



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٣٤

  1386ي اقتصادي و شاخص مزيت نسبي در سال ها  سهم بخش، زيربخش،ارزش افزوده) 1-11(جدول 
  )درصد/ ميليون ريال(

ارزش افزوده   نام بخش  رديف
  كل كشور

سهم بخش 
از محصول 

ناخالص 
داخلي كشور 

)GDP(  

ارزش 
افزوده 
استان 
  ايالم

سهم بخش 
در محصول 

خالص نا
داخلي 
استان 
GDPR  

سهم 
استان 
  از كشور

شاخص 
مزيت 
  نسبي

  07/0  9/0  6/0  2321150  38/8  256201820  داري كشاورزي،شكاروجنگل  1
  5/0  6/0  /09  33165  18/0  5358500  ماهيگيري  2
  1/3  9/3  70/0  26845416  30/22  682146592  معدن  3
  1/0  14/0  4/1  527598  64/12  386490775  صنعت  4

ين آب، برق و گاز تام  5
  08/0  01/0  2/0  70761  35/2  71767355  طبيعي

  7/0  9/0  05/4  1558627  43/5  165963989  ساختمان  6

7  
عمده فروشي، خرده 

فروشي، تعمير وسايل نقليه 
  و كاالها

389166152  72/12  1321393  4/3  3/0  3/0  

  3/0  3/0  2/0  68210  78/0  23820633  هتل و رستوران  8

 انبارداري و حمل و نقل،  9
  3/0  4/0  4/2  937932  31/7  223716032  ارتباطات

  2/0  3/0  6/0  249432  99/2  91552389  ي ماليها واسطه گري  10

مستغالت، كرايه، و خدمات   11
  2/0  3/0  9/2  1109806  80/11  360959419  كسب و كار

اداره امور عمومي، دفاعي و   12
  7/0  9/0  06/3  1177742  22/4  128956263  خدمات شهري

  8/0  03/1  3  1144606  62/3  110861797  آموزش  13

  بهداشت و مددكاري  14
  6/0  8/0  2  750767  20/3  97827852  اجتماعي

15  
ساير خدمات عمومي، 
اجتماعي و شخصي و 

  خانگي
47894182  57/1  232562  6/0  5/0  4/0  

  -  -  -  38349167  47/99  3042683750  جمع  

محصول ناخالص داخلي   
  -  -  -  38422517  00/100  3058797282  )ت بازاربه قيم(
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  تحليل نهادهاي مالي و پولي استان ) 1-1-1- 3
بازار پول، يكي از بازارهاي اصلي اقتصاد و مانند تمام بازارها داراي دو طرف عرضه               

  :تقاضا براي نگهداري پول در اقتصاد با سه هدف صورت مي گيرد. و تقاضا مي باشد
  ل تقاضاي معامالتي پو )1
 تقاضاي احتياطي پول  )2
 تقاضاي سفته بازي پول  )3

  : عرضه پول در اقتصاد داراي دو جزء مي باشد
  پول كاغذي و مسكوك در حال گردش در اقتصاد ) 1
ي تجاري  ها  ي مردم در نزد بانك    ها  ي ديداري كه شامل تمامي حساب     ها  سپرده) 2
  .است

هـدف از   . جام مـي شـود     تغييرات عرضه پول به ميزان زياد توسط بانك مركزي ان         
 ثبات نرخ بهـره،  ،، رشد اقتصادي)مهار تورم (ها ي پولي، ثبات قيمت ها  اجراي سياست 

اين اهداف گـاهي اوقـات بـا هـم در           . ثبات در بازار مالي و ثبات در بازار ارز مي باشد          
ي پولي بانك مركزي مي باشد و       ها  در ايران متولي اجراي سياست    . تعارض مي باشند  

ه پول، حفظ ارزش پول ملي و مهار تورم از اهداف اصلي بانك مركـزي               مديريت عرض 
ها در سطح ملي است اما قطعاً اثرات آن بر اقتـصاد              هر چند اجراي اين سياست    . است

 بـدليل نبـودن     هـا   هر چند بررسـي اثـرات ايـن سياسـت         . استان نيز قابل لمس است    
  . اطالعات استاني در سطح استان وجود ندارد

 شـعبه بـوده     186ي دولتي استان    ها   تعداد شعب و نمايندگي بانك     1387در سال   
 شعبه از نظر تعـداد      32 و   35ي ملي و كشاورزي به ترتيب با        ها  كه در اين سال بانك    

ي صادرات، تجارت، سپه، ملت، مسكن      ها  شعبه بيشترين و پس از آنها به ترتيب بانك        
 در كشور بتازگي آغـاز كـرده        ي خصوصي كه فعاليت خود را     ها  بانك. و رفاه قرار دارند   

 موسسه اعتباري غيـر بـانكي در سـال    41  به، سرمايه و قريب   اند، شامل اقتصاد نوين   
ي اسـتان از    هـا   مبلغ كـل سـپرده بانـك      . در استان فعاليت داشته اند    بوده كه    1387



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٣٦

 1387 ميليون ريال در سال      6100748 به   1386 ميليون ريال در سال      12741072
ها در همين سال با كـاهش قريـب    كه نشان مي دهد سپرده بانك  كاهش يافته است،    

ي سـرمايه گـذاري نـشان       ها   درصدي سپرده  59رشد  .  درصدي مواجه شده است    52
  . ي استان استها  نزد بانكها دهنده رشد مطلوب اين سپرده

 نسبت به   1387ي مختلف اقتصادي در سال      ها  ميزان تسهيالت پرداختي به بخش    
ي كشاورزي، مسكن، صنعت    ها  سهم بخش . صد رشد داشته است    در 01/41سال قبل   

 1/32و  6/10،  9/30،  4/26و معدن، و خدمات از تسهيالت استفاده شـده بـه ترتيـب              
درصد بوده است، كه نشان مي دهد بيشترين سهم به بخش خدمات و كمترين سهم               

  . به بخش صنعت و معدن اختصاص پيدا كرده است
  ي دولتي استان ها ي بانكي نزد بانكها پردهتعداد و حجم س) 1-12(جدول 

  ) مبالغ به ميليون ريال(
  )درصد(نرخ رشد  1387  1386  عنوان

  5/0  186  185  )شعبه(ي دولتي استان ها تعداد كل شعب بانك
  -9/52  6100748  12741072  مبلغ  ها جمع كل سپرده  9/7  1530413  1418256  تعداد
  3/8  2803697  2588266  مبلغ  جمع  -  -  -  تعداد
  -4/82  167687  951921  مبلغ  بلند مدت  -  -  -  تعداد
  -  -  -  تعداد

ي سرمايه ها سپرده
  گذاري

  1/6  1736010  1636345  مبلغ  كوتاه مدت
  8/13  2517196  2227913  مبلغ  جمع  -  -  -  تعداد
  1/15  1006648  874314  مبلغ  پس انداز  -  -  -  تعداد
  -  -  -  تعداد

ي قرض ها سپرده
  الحسنه

  6/11  1510748  1353599  مبلغ  جاري
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ي استان به بخش غير دولتي به ها ميزان تسهيالت پرداختي بانك) 1-13(جدول 
   ي عمده اقتصاديها تفكيك بخش

  )مبالغ به ميليون ريال(
  )درصد(نرخ رشد   1387  1386  عنوان

  7/69  9806322  5778050  مبلغ  جمع  -4/21  184228  234470  تعداد
  3/35  2587214  1912581  مبلغ  كشاورزي  -05/12  55077  62637  تعداد
  5/237  1035594  306875  مبلغ  صنعت و معدن  4/12  12887  11462  تعداد
  9/44  3150090  2174061  مبلغ  خدمات  -03/16  79074  94172  تعداد
ساختمان و   -8/43  37190  66209  تعداد

  1/119  3033425  1384533  مبلغ  مسكن
  

ي بيمه ها حق بيمه دريافتي و خسارت پرداختي توسط شركت) 1-14(جدول 
  )ميليون ريال(استان

  1387  1386  عنوان
نرخ رشد 

  )درصد(
بيمه   26  254/108  599/85  حق بيمه دريافتي

  -5  543/46  963/48  خسارت پرداختي  ايران
بيمه   -%10  21832  24478  حق بيمه دريافتي

  %9  19148  18112  خسارت پرداختي  آسيا
  -28/31  18054  26273  حق بيمه دريافتي

  بيمه دانا
  -57/30  22732  32726  خسارت پرداختي
  7/130  10577  4584  حق بيمه دريافتي

  بيمه دي
  3/84  3986  2163  خسارت پرداختي

  



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٣٨
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  فصل دوم
ی نا ور ز   ا



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٤٠
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  : ي بخشيها حوزه
   امور زيربنايي-2-1-1- 1
  : انرژي - 1-2-1-1- 1

بخش انـرژي بـه عنـوان يكـي از مهـم تـرين بخـشهاي زيربنـايي كـشور شـامل                      
  . ي نو مي باشدها ي نفت، گاز، برق و انرژيها زيربخش

 سـال گذشـته   10رشد مصرف انرژي در بخش خانگي و تجـاري كـشور در طـول              
يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي در هر كـشور بخـش صـنعت     . دوبرابر شده است  

 اين بخش از اولويت خاصي برخوردار       ،ه دليل باال بودن ميزان مصرف انرژي      است كه ب  
  . است

در بين مصرف كنندگان انرژي بيشترين سهم اتـالف انـرژي بـه بخـش خـانگي و                  
، ي حمـل و نقـل     هـا   بخـش .  درصد برآورد شده است    35تجاري تعلق دارد كه حدود      

دارند و بخش كشاورزي كمترين     صنايع و نيروگاهها تقريباً به يك اندازه اتالف انرژي          
 و اقـدامات اجرايـي مـديريت        هـا    از مهم ترين سياسـت     .سهم را در اتالف انرژي دارد     

انرژي در اسناد فرابخشي برنامـه چهـارم توسـعه، بهينـه سـازي مـصرف سـوخت در                   
خودروها و كاهش مستمر مصرف ويژه انرژي نهايي در وسايل سرمايشي و گرمايـشي              

  . بوده است
ي بخش انرژي در برنامه عملياتي توسعه استان        ها  رين راهبردها و سياست   از مهم ت  

ي انـرژي و گازرسـاني بـه شـهرها و منـاطق             هـا   ايالم صرفه جويي در مصرف حامـل      
روستايي استان، پوشش كامل مشتركين برق روستايي و كاهش افت ولتـاژ و تـرميم               

  .  بوده استها شبكه
  



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٤٢

  : برق
ست كه در حال حاضر فاقد نيروگـاه توليـد بـرق مـي             استان ايالم جزء استانهايي ا    

باشد اما عمليات اجرايي  سيد سيمره در حال انجام و در صورت بهره بـرداري و وارد                  
  . مدار شدن، اولين نيروگاه توليد برق استان خواهد بود

هزار (ي مختلفها تعداد مشتركين برق استان در مقايسه با كشور در بخش) 1-18(جدول 
  ) مشترك

 كشاورزي  عمومي  خانگي  عنوان
صنعت و 
  معدن

  تجاري
روستايي 
  و معابر

  جمع

1386  2/112  7/4  952/0  33/1  04/13  -  2/132  
  استان  3/141  -  67/13  4/1  986/0  4/5  8/119  1387

  9/6    8/4  3/8  6/3  7/15  8/6  درصد تغييرات
1386  17769  6/792  6/150  9/165  2668  7/53  8/21599  
  كشور  22610  0  2815  165  174  850  18606  1387

  6/4  -  5/5  -5/0  5/15  2/7  7/4  درصد تغييرات
سهم   6/0    5/0  8/0  6/0  6/0  6/0  1386

استان 
  6/0    5/0  8/0  6/0  6/0  6/0  1387 از كشور

   1387سالنامه آماري استان ايالم در سال : مأخذ
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ي ها خشميزان برق مصرفي استان در مقايسه با كشور در ب): 1-19(جدول 
  )ميليون كيلووات ساعت(مختلف

  تجاري  صنعتي كشاورزي  عمومي  خانگي  عنوان
روستايي 
  معابر

  جمع

1386  322  169  99  193  42  31  856  
  استان  828  41  42  86  116  170  373  1387
درصد 
 تغييرات

8/15  6/0  2/17  4/55  0  3/32  4/3  

1386  51059  19710  17745  49837  9994  4508  152853  
  كشور  161058  4091  10744  51705  21185  20437  52896  1387
درصد 
 تغييرات

5/3  6/3  19  7/3  5/7  9-  3/5  

سهم   6/0  7/0  4/0  4/0  6/0  9/0  6/0  1386
استان از 
  5/0  1  4/0  2/0  5/0  8/0  7/0  1387  كشور

  .1387استانداري ايالم، سالنامه آماري استان در سال : مأخذ
  

ي ها استان به ازاي هر نفر در مقايسه با كشور در بخشسرانه مصرف ) 1-20(جدول 
  )كيلووات ساعت(مختلف

  تجاري  صنعتي كشاورزي  عمومي  خانگي  عنوان
روستايي 
  معابر

  جمع

1386  590  6/309  4/181  6/353  77  8/56  1568  
  استان

1387  9/670  8/305  08/401  8/296  9/152  9/80  2/1489  
1386  4/729  6/281  5/253  712  8/142  4/64  6/2183  

  كشور
1387  745  8/287  4/298  728  3/151  6/57  4/2268  

   كشور 1387 و 1386ي آماري سال ها سالنامه: مأخذ
  



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٤٤

 به ازاي هر مشترك حدود شش هـزار         1387سرانه مصرف برق در استان در سال        
در ايـن سـال   . كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل اندكي كاهش داشته است       

 هزار كيلووات ساعت بوده كه اين شاخص در اسـتان           1/7ه برق در كشور     مصرف سران 
 سرانه مصرف برق اسـتان      1387در سال   .  هزار كيلووات ساعت را نشان مي دهد       9/5

 كيلووات ساعت بوده است كـه در مقايـسه بـا سـرانه كـشور               2/1489به ازاي هر نفر     
  . ي باشد كيلووات ساعت كمتر م2/779حدود )  كيلووات ساعت4/2268(

سرانه مصرف استان به ازاي هر مشترك در مقايسه با كشور در ) 1-21جدول 
  ) هزار كيلووات ساعت(ي مختلفها بخش

  تجاري صنعتي  كشاورزي عمومي خانگي  عنوان
روستايي 
  معابر

 جمع

1386 9/2  1/36  9/103  145  2/3  -  5/6  
  استان

1387 1/3  5/31  6/117  7/59  07/3  -  9/5  
1386 9/2  9/24  8/117  4/300  7/3  9/83  1/7  

  كشور
1387 8/2  24  8/121  4/313  8/3  -  1/7  

   كل كشور 1387 و 1386ي ها سالنامه آماري سال: مأخذ
  

  )مترمكعب(ي نفتي استانها ميزان مصرف انواع فرآورده) 1-23جدول 
  درصد تغييرات  1387سال   1386سال   عنوان

  9/2  153500  149106  بنزين موتور
  -8/12  119316  136802  دنفت سفي
  -6/3  226957  235458  نفت گاز
  2/3  80557  78055  نفت كوره
  2/67  69430  56/41520  گاز مايع

   استان 1386 كل كشور و سالنامه آماري سال 1387 و 1386سالنامه آماري سالهاي : مأخذ
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  : ي نفتيها فرآورده
به علـت گازرسـاني     ي عمده نفتي استان     ها   مجموع مصرف فرآورده   1387در سال   

  . به شهرهاي استان و سهميه بندي سوخت نسبت به سال قبل كاهش داشته است
 درصد رشد داشته كه     2/67 مصرف گاز مايع نسبت به سال قبل         1387 در سال    -

اين امر نشان مي دهد كه گازرساني به شهرها و روسـتاهاي اسـتان از مـصرف نفـت                   
  .  استسفيد كاسته و به مصرف گاز مايع افزوده

 مترمكعب بنزين   153500،  1387ي نفتي استان در سال      ها  از كل مصرف فرآورده   
 80557 مترمكعـب نفـت گــاز،   226957 مترمكعـب نفـت ســفيد،   119316موتـور،  

  .  مترمكعب گاز مايع بوده است69430مترمكعب نفت كوره و 
  
  : گاز

وده كـه    ميليون مترمكعب  ب    30 مجموع مصرف گاز طبيعي استان       1387در سال   
 متـر مكعـب مـي       54نشان مي دهد سرانه مصرف گاز طبيعي به ازاي هر نفر حـدود              

  . باشد
 7 شـهر اسـتان گازرسـاني صـورت گرفتـه و گازرسـاني بـه                 3 بـه    1387در سال   

باتوجـه بـه اينكـه گازرسـاني بـه شـهرهاي            . روستاي استان در حال انجام بوده است      
درصد كمي از مردم اسـتان از نعمـت          شروع شده است بنابراين      1382استان از سال    

تعداد انشعاب نـصب شـده گـاز طبيعـي حـدود       . شبكه گاز طبيعي برخوردار شده اند     
  .  درصد رشد داشته است8/78 انشعاب بوده كه نسبت به سال قبل 10655

 مصرف كننده بوده كـه نـسبت        11345تعداد مصرف كنندگان گاز طبيعي استان       
  . شته است درصد رشد دا3/133به سال قبل 

 مترمكعـب و بـه ازاي هـر         2/52 سرانه مصرف گاز طبيعي به ازاي هـر انـشعاب            -
  . مترمكعب بوده است49مصرف كننده 
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 شروع شده است و از طرفـي بـا   1382باتوجه به اينكه گازرساني به استان از سال  
درنظر گرفتن حجم ذخاير عظيم گاز در استان و وجود پااليشگاه گاز طبيعي، انتظـار               
مي رود در سالهاي آتي گازرساني به نقاط مختلف استان شـتاب بيـشتري بـه خـود                  

  . بگيرد و مردم استان همانند ساير مناطق كشور از اين نعمت برخوردار گردند
  ي گاز طبيعي استانها عملكرد شاخص) 1-24(جدول 

  درصد تغييرات  1387سال   1386سال   عنوان
  8/78  10655  5960  تعداد انشعاب نصب شده 
ميليـــون (مـــصرف گـــاز طبيعـــي 

  )مترمكعب
-  30  -  

  0  3  3  تعداد شهرهاي گازرساني شده
  -  8  -  تعداد روستااهاي گازرساني شده

  3/133  11345  4863  تعداد مصرف كننده 
  . كل كشور1387 و 1386سالنامه آماري سالهاي : مأخذ

  
  وسعه استاني كمي بخش انرژي در برنامه چهارم و سند ملي تها عملكرد شاخص

ي ها عنوان شاخص
  هدف كمي

واحد اندازه 
  گيري

1383  1384  1385 1386  1387  
درصد 
  تغييرات

تعداد مشتركين گاز 
  طبيعي

  103  9083  4489  -  -  -  عدد

  
  ي كمي بخش انرژي در برنامه چهارم و سند ملي توسعه استانها عملكرد شاخص) 1-25(جدول 

  ي كميها عنوان شاخص
واحد اندازه 

  گيري
سال 
1386  

سال 
1387  

درصد 
  تغييرات

  3/133  11345  4863  مشترك  تعداد مشتركين گاز طبيعي
  -  -  -  مگاوات  ظرفيت عملي نيروگاههاي توليد برق
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   حمل و نقل -1-2-1-1- 2
ي مهـم نـشان دهنـده وضـعيت         هـا   شاخص وضعيت حمل و نقل، يكي از شاخص       

  . اقتصادي و ميزان توسعه در هر كشور و منطقه است
ستان ايالم به دليل داشتن مرز مشترك با كشور عراق يكي از استانهايي است كه               ا

بـا  . مي تواند بعنوان منطقه ويژه ترانزيتي و مسير زيارتي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                
در اسـتان ايـالم رونـق       ) بار و مسافر  (فعال شدن مرز مهران حجم تردد و رفت و آمد           

  . افزونتري پيدا كرده است
اي بخـش حمـل و        ي توسعه ها   و سياست  ها  ون برنامه چهارم توسعه، برنامه    مفاد قان 

را به منظور رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامـل بـا   ) 29 و  28مواد  ( نقل كشور،   
  . اقتصاد جهاني مورد اشاره قرار داده است

 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه         28برخي از مواردي كه در بند الـف، ب و ج مـاده              
  : ي اجتماعي و فرهنگي آمده است به شرح زير استاقتصاد

ي هـا   و راههـا  ، بزرگراهها  حذف كامل نقاط حادثه خيز شناسايي شده در آزادراه        ) 1
  اصلي 
تكميل حداقل پنجـاه درصـد شـبكه آزادراه و بزرگـراه مـرتبط كننـده مراكـز                  ) 2

  ها استان
ــرق    ) 3 ــوب، ش ــمال، جن ــذرگاههاي ش ــبكه گ ــد ش ــل صددرص ــرب و–تكمي   غ

  ي آسيايي در محدوده كشورها بزرگراه
ي اصــلي مــرتبط كننــده مراكــز هــا تكميــل حــداقل پنجــاه درصــد شــبكه راه) 4

  شهرستانها
  ي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها ها تكميل حداقل پنجاه درصد شبكه راه) 5
ي روستايي مرتبط كننـده روسـتاهايي   ها  تكميل حداقل هفتاد درصد شبكه راه     ) 6

  . كصد خانوار جمعيت دارندكه بيش از ي



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٤٨

ي اجرايي در برنامه عملياتي توسعه استان در بخش         ها  براساس راهبردها و سياست   
حمل و نقل، گسترش حمل و نقل جاده اي، برقراري ارتباط مناسب بين مركز استان               
و شهرستانهاي تابعه، برقراري ارتباط مناسب با ساير اسـتانها و حـذف نقـاط حادثـه                 

  .  نمايد، جلوگيريها ز آمار تصادفات و تلفات مالي و جاني در جادهخيزمي تواند ا
  

  : حمل و نقل ريلي و جاده اي
استان ايالم يكي از استانهايي است كه فاقـد هرگونـه ارتبـاط ريلـي مـي باشـد و                    

باتوجه به فعاليت مرز مهران و تردد زائرين از اين          . سهمي در حمل و نقل ريلي ندارد      
ريزي دولت جهت اجراي زيرساخت ريلي در استان واضح بـه نظـر             مسير لزوم برنامه    

) روسـتايي، آزادراه، فرعـي    (ي اسـتان    هـا    مجمـوع طـول راه     1387در سال   . مي رسد 
 كيلومتر راه اصلي، بزرگراه و فرعي       1432 كيلومتر بوده كه از اين مقدار        2749حدود  

  .  كيلومتر راه روستايي مي باشد1317و 
 كيلومتر گـزارش شـده اسـت        1317ي روستايي استان    ها   طول راه  1387در سال   
نـسبت طـول    . ي روستايي كشور را شامل مي شـود       ها   درصد از كل راه    2/1كه حدود   

 بوده كه در    1386 درصد در سال     77راه روستايي آسفالته به كل راه روستايي استان         
  .  تغييري نكرده است1387سال 

 12/14 كيلومترمربـع  حـدود       100همچنين تراكم نـسبي كـل راه اسـتان درهـر            
  . كيلومتر بوده است

  )كيلومتر( 87 و  86ي ها وضعيت راههاي استان در سال) 1-26جدول 

  سال
ي تحت حوزه ها كل راه

  استحفاظي اداره راه و ترابري
  بزرگراه  آزادراه  راه اصلي

كل راه 
  روستايي

طول اصلي 
  شبكه راه آهن

1386  2933  514  -  26  1506  -  
1387  2749  608  -  24  1317  -  

  . كل كشور1387 و 1386ي ها سالنامه آماري سال: مأخذ
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  1387 و 1386ي ها ي فني حمل و نقل استان در سالها شاخص) 1-27(جدول 
  )هزار تن(كاالي جابجا شده   )هزار نفر(مسافران حمل شده 

وسايل نقليه   سال
  اي باري جاده

  هوايي دريايي  ريلي
وسايل نقليه 
  اي باري جاده

  هوايي  دريايي  ريلي

1386  268  -  -  37  4226  -  -  -  
1387  340  -  -  28    -  -  55/0  
درصد 
  تغييرات

9/26  -  -  3/24-    -  -  -  

  
ي هدف كمي در برنامه چهارم براساس سند ملي توسعه ها عملكرد شاخص

  :استان و قانون برنامه چهارم توسعه
ري قرار گرفته و از لحـاظ       ي اخير مورد توجه بيشت    ها  شاخص راه روستايي در سال    

  . اعتبار تخصيص يافته روند مناسبي داشته است
ي روستايي استان در سـال      ها  شاخص نسبت طول راه روستايي آسفالته به كل راه        

 درصد در سـال     7/70 درصد به    4 درصد بوده كه با متوسط رشد        5/54 حدود   1383
خير بهبود يافته اسـت     ي ا ها  وضعيت راه روستايي استان در سال     .  رسيده است  1387

ي روسـتايي اقـدام     ها  و مي طلبد با اعتبارات بيشتر نسبت به تسريع در آسفالت جاده           
  . شود

ي هدف بخش حمل و نقل در برنامه چهارم و سند ملي ها عملكرد شاخص) 1-28(جدول 
  توسعه استان

  1387  1386  1385  1384  1383  ي هدف كميها عنوان شاخص
يي آسفالته به كل ي روستاها نسبت طول راه

  57/0  52/0  47  41/0  38/0  ي روستاييها راه

ي فرعي آسفالته به كل ها نسبت طول راه
  93  92  92  93  93  ي فرعيها طول راه

  30  3/14  5/12  4/13  8/9  ها رفع نقاط حادثه خيز در جاده



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٥٠

   عمران شهري -1- 1-2-1- 3
  : آب و فاضالب شهري
 و فاضـالب شـهري پوشـش كامـل          ي اجرايـي بخـش آب     هـا   از مهمترين سياست  

جمعيت شهري از آب آشاميدني سالم، كاهش هـدر رفـت آب، اجـراي طـرح جـامع                  
شبكه آب آشاميدني و مطالعـه و اجـراي تأسيـسات و شـبكه جمـع آوري و تـصفيه                    

  . فاضالب است
 قانون برنامه چهارم دولت را موظف كرده است باتوجـه بـه             17در اين ارتباط ماده     

در توسعه كشور به گونه اي برنامه ريـزي كنـد تـا زمينـه تحقـق               اهميت موضوع آب    
  :اهداف زير ميسر گردد

   فرهنگ صحيح مصرف آب از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه -الف 
   تهيه و تدوين برنامه اجرايي مديريت خشكسالي -ب 

همچنــين ايجــاد تاسيــسات و شــبكه جمــع آوري و تــصفيه فاضــالب شــهري از  
  . ي در دست اجراي شركت آب و فاضالب استان استاه مهمترين برنامه

  
  87 تا 83ي ها ي آب و فاضالب استان در سالها وضعيت شاخص) 1-29(جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  عنوان
 384343 360963  342303  323663  305023  جمعيت تحت پوشش آب شهري

  100/0  100/0  100/0  100/0  99/0  درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري
 107616  86626  75307  58259  42703  جمعيت تحت پوشش خدمات فاضالب شهري

  28/0  24/0  22/0  18/0  14/0  درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضالب شهري
   كل كشور 1387، 1386، 1384، 1383سالنامه آماري سال : مأخذ
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 سالهاي ي آب و فاضالب استان و مقايسه آن با كشور درها برخي شاخص) 1-30(جدول 
  1387 و 1386

  )هزار مترمكعب(مصرف آب 
  صنعتي  تجاري  خانگي  سال

درصد خانوارهاي 
شهري برخوردار از 

  آب آشاميدني

طول شبكه 
فاضالب 

  )كيلومتر(

درصد خانوارهاي 
شهري داراي 
  سيستم فاضالب

  24/0  572    335  697  19143  1387  استان  24/0  492  100/0  251  720  18968  1386
  32/0  36055    46214  119326  2933001  1387  كشور  32/0  33102  99/0  45972  122148  2866015  1386

  

  ) ميليون ريال( 1387ي استان در سال ها درآمد و هزينه شهرداري) 1-31(جدول 

تملك داراييهاي   هزينه جاري  هزينه كل  درآمد  نام شهرداري
  سرمايه اي

  80483  49147  129630  163750  ايالم
  5872  2983  8856  9739  واز ملكشاهيارك

  12014  8749  20764  20772  دره شهر
  3916  2886  6802  6453  بدره
  2792  2423  5215  4903  لومار
  14016  9949  23965  25428  مهران
  4467  3912  8379  7822  سرابله
  58024  6674  12476  12486  ايوان

  1861  1162  3023  3308  آسمان آباد
  1124  1275  2399  2568  مورموري
  1625  2502  4126  3148  موسيان
  3244  2693  5937  6682  چوار
  1196  1793  2989  3219  ميمه
  2217  5855  2803  2808  زرنه
  8/981  3/943  1925  2224  توحيد

  1766  2047  3813  4126  صالح آباد
  7381  10694  18074  18776  دهلران
  10480  8443  18923  17656  آبدانان



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٥٢

  ) ميليون ريال(1386ي استان در سال ها مد و هزينه شهرداريدرآ) 1-32(جدول 

  هزينه جاري  هزينه كل  درآمد  نام شهرداري
تملك داراييهاي 

  سرمايه اي
  65595  37896  103492  111909  ايالم

  6630  1981  8611  10172  اركواز ملكشاهي
  4996  6652  11648  11620  دره شهر
  2075  2617  4692  5821  بدره
  9433  11100  20534  20972  لومار
  1143  2087  3231  3453  مهران
  2836  3415  6251  6568  سرابله
  9039  5347  14386  14395  ايوان

  164/1  1012  2177  2422  آسمان آباد
  1826  914  2740  2219  مورموري
  1393  2071  3464  3935  موسيان
  3200  2808  6008  6008  چوار
  1180  1771  2951  2776  ميمه
  4320  720  5041  5131  زرنه
  1049  760  1809  1759  توحيد

  4308  2032  6341  6262  صالح آباد
  7011  10046  17056  15243  دهلران
  2620  7563  10183  11016  آبدانان
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   عمران روستايي-4-1-2-1-1
 و از سوي ديگر     ها  جامعه روستايي كشور از يك سو با عنايت به نيازها و محروميت           

ي توسـعه كـشور     هـا   وليـدي آن، از جايگـاه مهمـي در برنامـه          ي ت ها  باتوجه به قابليت  
اين بخش از ديـدگاه لـزوم رفـع فقـر و محروميـت و تحقـق عـدالت                   . برخوردار است 

اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است و به لحاظ ميل بـه اسـتقالل و خودكفـايي بـه                   
قـش  ي اقتـصادي نيـز ن     هـا   ويژه در زمينه تأمين مواد غذايي كشور و بهبـود شـاخص           

  . مهمي بر عهده دارد
ي عمران روستايي، با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها، تامين            ها  فعاليت

عادالنه امكانات و بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسـر كـشور بـه                
  . انجام مي رسد

ي زيرسـاختي ماننـد     هـا   عمران روستايي بخشي از توسعه روستايي است كه پروژه        
را شامل گرديده و زمينـه      ... زي، آبرساني، برق رساني، بهسازي بافت فيزيكي و         راهسا

  . را براي توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم مي آورد
  

  :وضع موجود جوامع روستايي استان
 وضعيت اقتصادي جوامع روستايي استان متأثر از وضعيت جغرافيايي، آب و هـوا،             

علي رغم آبهاي روان در اسـتان       .  آب است  خاك، پوشش گياهي و دسترسي به منابع      
متاسفانه استفاده مطلوب و بهينه اي از منابع آبي در جهت رونـق اقتـصادي جوامـع                 
روستايي صورت نگرفته است و تنها شهرستان دره شهر است كه با بهره گيري از آب                

امـر  رودخانه سيمره و توليد محصوالت جاليزي از رونق ويژه اي برخوردار بوده و اين               
  . در اشتغال زايي مردم روستاهاي اطراف رودخانه نقش بسزايي داشته است

ي اسـتان يكنواخـت  نيـست        هـا   توزيع جغرافيايي جمعيت روستايي در شهرستان     
بطوريكه بيشترين جمعيت روستايي در شهرستان شيروان چرداول و كمتـرين آن در          

  . شهرستان مهران است



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٥٤

  : دي روستاييها طرح
تايي طرحي است كـه ضـمن سـاماندهي و اصـالح بافـت موجـود،       دي روسها  طرح

ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمـين بـراي عملكردهـاي مختلـف از                  
ي عمـومي   هـا   قبيل مسكوني، تجاري، كشاورزي، تأسيسات و تجهيـزات و نيازمنـدي          

 يهـا   روستاها را برحسب مورد در قالب مصوبات طـرح سـاماندهي فـضا و سـكونتگاه               
  .روستايي و طرح جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد

دي روسـتايي اهـدافي بـه شـرح زيـر           ها  در آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرح       
  :موردنظر بوده است

ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها باتوجه به شـرايط فرهنگـي، اقتـصادي و               ) 1
  اجتماعي 

  ت اجتماعي، توليدي و رفاهي تامين عادالنه امكانات از طريق ايجاد تسهيال) 2
  روستا) كالبدي(هدايت وضعيت فيزيكي ) 3

دي روستايي در راستاي فراهم سازي توسعه و عمران روستاها مي بايـستي  ها  طرح
  .از رويكردهاي متفاوت و جامعي برخوردار باشد
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  : راه روستايي
 توسـعه   راه يكي از مهمترين خدمات زيربنايي است كه نقش و جايگاه ويژه اي در             

مناطق روستايي ايفا مي كند، به طوري كه از آن به عنوان شريان حياتي هر منطقـه                 
 براي حمل توليدات زراعي، جابجايي مسافران و پيونـد منـاطق            ها  جاده. ياد مي كنند  

 باعث كاهش زمان حركت و كاهش قيمـت تمـام           ها  راه. روستايي و شهرها مي باشند    
  . شده كاالهاي توليدي مي شوند

 كيلومتر بوده و از     1317 حدود   1387ي روستايي استان ايالم در سال       ها  ول راه ط
  .  درصد آسفالته مي باشد77اين ميزان حدود 

  
  : آب آشاميدني

تامين آب آشاميدني به اين معناست كه كيفيت آب موجود بهبـود يافتـه، درجـه                
رف كننده كـاهش    اعتماد به آن باال رفته، كميت آب افزايش يافته و فاصله آن تا مص             

ضمن انكه بهبود كيفيت آب موجب بهبود شرايط بهداشتي روستاها          . پيدا كرده است  
  . ي عفوني مي گرددها و كاهش بيماري

  
  : برق رساني

تأمين انرژي برق در مناطق روستايي نه تنهـا زنـدگي جديـد و تـازه اي از لحـاظ                 
ي نـوين عـصر حاضـر    ها هدسترسي به نعمت روشنايي و استفاده از لوازم برقي و پديد         

رساني به روستاها نقش موثري ايفا        مانند وسايل ارتباط جمعي كه در آموزش و اطالع        
آورد، بلكه نيروي محركه ادوات و تجهيزات صنعتي و كشاورزي            كنند را فراهم مي     مي

ي آب كشاورزي و ساير ماشين آالت را نيـز فـراهم مـي              ها  روستاها را مانند پمپ چاه    
ي برق در مناطق روستايي بستر الزم جهت سرمايه گـذاري     ها  ترش شبكه با گس . آورد

در بخش كشاورزي و صنايع كوچك روستايي فراهم مي شود كه در رشد و شكوفايي               
  .اقتصادي مناطق روستايي تاثيرگذار خواهد بود



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٥٦

 روسـتا بـوده كـه       580 حـدود    1387تعداد روستاهاي برخوردار از بـرق در سـال          
 درصد از كل روسـتاها      8/90 داراي سكنه نشان مي دهد حدود         روستا 639نسبت به   

 40627تعداد خانوارهاي روستايي برخوردار از برق نيز از         . برخوردار از برق مي باشند    
 درصـد   4/8 رسيده كه حدود     1387 خانوار در سال     44081 به   1386خانوار در سال    

  . رشد نشان مي دهد
  

  : گازرساني
 شـروع شـده اسـت لـذا         1383 به استان ايـالم از سـال         باتوجه به اينكه گازرساني   

 20تاكنون فقط عمليات اجرايي گازرساني به هشت روستا شروع شده است و تعـداد               
روستاي ديگر نيز در مسير گازرساني قرار دارند كه در آينده گازرساني بـه آنهـا نيـز                   

  . صورت خواهد گرفت
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  استاني عمده بخش عمران روستايي ها شاخص) 1-34(جدول 

  عنوان
واحد 
  گيري اندازه

1383  1384  1385  1386  1387  
درصد تغييرات 

  86تا87
طول راه آسفالته 

  روستايي
  --  1014  1161  -  785  763  كيلومتر

ي ها نسبت طول راه
روستايي آسفالته به كل 

  ي روستاييها طول راه
  --  9/76  01/77    2/71  5/54  درصد

نسبت روستاهاي باالي 
مند از  خانوار بهره 20

آب آشاميدني به كل 
 20روستاهاي باالي 

  خانوار

  -  98  98  97  -  -  درصد

تعداد مشتركين آب 
آشاميدني خانگي و 

  روستايي
  5/0  33837  32269  29808  29560    مشترك خانوار

مقدار مصرف آب 
آشاميدني خانگي و 

  روستايي
  %12  8305  7371  7800  7112  -  هزار مترمكعب

تعداد خانوار روستايي 
برخوردار از شبكه 
  فاضالب به كل خانوار

  -  -  -  -  -  -  خانوار

تعداد روستاهاي برخوردار 
  برق

  --  580  486  -  538  536  روستا

نسبت روستاهاي برخوردار 
از برق به كل روستاهاي 

  داراي سكنه
  --  8/90  06/76  -  2/84  8/83  درصد

تعداد خانوارهاي 
روستايي برخوردار از 

  برق
  --  44081  34399  -  23209  23177  خانوار

تعداد روستاهاي 
  گازرساني شده

  --  -  -  -  -  -  روستا

   استان 87 و 86ي ها  كل كشور و سالنامه آماري سال87 تا 83سالنامه آماري سالهاي : مأخذ



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٥٨

   مسكن -2-1-1- 1- 5
ي حيـاط دار و تـك واحـدي خـداحافظي           هـا   همان دوراني كه با زندگي در خانـه       

جمعيت و هجوم بـه شـهرها آپارتمـان نـشيني، را بـاب كـرد                كرديم و رشد بي رويه      
 را  هـا   ساختمان سازي تبديل به حرفه پر رونق و سومندي شد كه حتي غير حرفه اي              

در سالهاي اخير مقاوم سازي ساختمان در كشور بعنوان يك فرهنگ از            . هم وارد كرد  
ني بـه آن    طرف عامه مردم پذيرفته شده است و مردم در ساخت و ساز منازل مـسكو              

  . اهتمام جدي دارند
 واحـد مـسكوني وجـود       99158 در اسـتان ايـالم       1385براساس سرشماري سال    

 واحـد آن در منـاطق       35175 واحد آن در مناطق شـهري و         63983داشته است كه    
و تعـداد مـسكن     ) 1385در سال   ( خانوار   109378وجود  . روستايي قرار داشته است   

از .  واحد مسكوني در استان است     10220مبود  موجود در همين سال نشان دهنده ك      
آنجا كه همه ساله متقاضيان جديدي وارد به بازار مسكن مـي شـوند بنـابراين بـراي                  
پاسخگويي به حجم باالي متقاضيان جديد مسكن و در نتيجـه كمبـودي كـه وجـود                 
دارد مي بايست به جهت تسريع در توليد مسكن انبـوه حركـت نمـاييم و همچنـين                  

ــا   ــت ب ــت    دول ــاز در باف ــاخت و س ــه س ــردم ب ــشويق م ــتمرار ت ــا اس ــوده ه   ي فرس
مي تواند هم ايمني منازل را باال ببرد و هـم بـا تـشويق سـرمايه گـذاران، بخـشي از                      

  . كمبود مسكن را جبران نمايد
برحسب ) مسكوني، مسكوني و كارگاه توام    (ي ساختماني صادر شده     ها  تعداد پروانه 

 واحـد در سـال   1494 بـه  86 واحـد در سـال   2318نوع استفاده در نقاط شهري، از   
  .  رسيده است1387

تعداد واحدهاي مسكوني برحسب نوع پروانه ساختماني و بخش متقاضي در نقـاط        
 5905 درصدي بـه     6/48 با افزايش    1386 پروانه ساختماني در سال      3976شهري از   

  . رسيده است1387پروانه در سال 
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سازمان مـسكن و شهرسـازي ايـالم در سـال           ي واگذار شده توسط     ها  ميزان زمين 
 رشـد   1386 درصـد نـسبت بـه سـال          3/23 هزار مترمربع بوده كه      53 حدود   1387

  . داشته است
 ميليـون   5/1هرچند تقاضاي مسكن در كشور به گونه اي است كـه سـاالنه بايـد                

  . واحد مسكوني جديد ساخته شود
اي بـوده اسـت، از       سال گذشته دستخوش نوسانات بي سـابقه         4بخش مسكن در    

 شـوك شـديدي را بـه جامعـه          86 و   85ي  ها  يك سو افزايش سرسام آور قيمت سال      
وارد كرد و محرك مناسبي براي حركت شتابان دولت در افزايش توليد مسكن شد و               

ي ذكـر شـده موجـب اتخـاذ         ها  از سوي ديگر، ترس دولت از تكرار شوك قيمتي سال         
. يـد، كـه ايـن ركـود همچنـان ادامـه دارد       ي راكد كننده بازار مـسكن گرد      ها  سياست

هرچند سياست دوم موجب كاهش قيمت مسكن شده است اما مانع تحرك مفيد در              
حوزه توليد مسكن شده است، به همـين سـبب كارشناسـان نگـران آن هـستند كـه                   
ناكافي بودن احداث مسكن باعث شود بار ديگر با شوك قيمتي در اين حـوزه مواجـه            

علي رغم ساخت و سازهاي مسكن مهر اجـاره بهـاء نـسبت بـه               در حال حاضر    . شويم
  .سالهاي گذشته افزايش يافته است

در طـرح مـسكن مهـر در قالـب          ) به دليل نبود آمـار رسـمي      (تاكنون افراد زيادي    
بنابراين، اين تعداد كه به طـور بـالقوه         .  براي خانه دار شدن ثبت نام نمودند       ها  تعاوني

ارند، عمـالً از بـازار مـسكن خـارج شـده انـد كـه تـأثير                  در طرف تقاضاي بازار قرار د     
هرچنـد كـه ضـرورت      .  در يك سال اخير داشته اسـت       ها  مستقيمي در كاهش قيمت   

دارد دولــت در جهــت جلــوگيري از افــزايش قيمــت مــسكن كــار ســاخت و ســاز در 
ي مهر را شتاب ببخشدتا هم باعث اميدواري افرادي شود كه در ايـن طـرح                ها  تعاوني

  .  كرده اند و هم از شوك قيمتي مجدد در بازار مسكن جلوگيري نمايدثبت نام
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  ي هدف كمي بخش مسكنها عملكرد شاخص) 1-35(جدول 

  ي هدف كميها عنوان شاخص
واحد 
  گيري اندازه

1384  1385  1386  1387  
درصد تغييرات 

  86نسبت به سال 87
  -3/20  2649  3325  -  2257  خصوصي
  5450  3108  56  -  613  تعاوني

تعداد واحدهاي مسكوني تعين شده در 
ر شده برحسب ي ساختماني صادها پروانه

نوع پروانه و بخش متقاضي در نقاط 
  -6/96  14  413  -  4  دولتي  شهري

  1/52  5771  3794  -  2874  جمع
  8/36  1356  2144  -  1458  مسكوني

مسكوني و 
  كارگاه توام

114  -  174  138  7/20-  
ي ساختماني صادر شده ها تعداد پروانه

براي احداث بنابر حسب نوع استفاده از 
ساير و اظهار   نقاط شهري

  نشده
121  -  144  101  9/29-  

  -2/32  1595  2462  -  1693  جمع
ي واگذار شده توسط سازمان ها ميزان زمين  17-7  73  62  -  181  تعداد

مسكن و شهرسازي جهت احداث واحد 
  3/23  53  43  -  21  مساحت  مسكوني

ي تعاوني فعال در امر ها كتتعداد شر
  مسكن

  6/6  80  75  -  66  شركت

تعداد واحد مسكوني         -    واحد  شهري
اتمام (احداثي 
  7  1788  1800  3222  3527  واحد  روستايي  )يافته

تعداد واحد مسكوني         -    شهري
  روستايي  استجاري احداثي

  واحد
-  -  -  -  -  

متوسط زيربناي 
  واحد مسكوني

        -    شهري

متوسط زيربنا واحد 
  مسكوني

  روستايي
  مترمربع

80  80  80  80    
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  فصل سوم
یدی و ور    ا
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   امور توليدي  -2-2-1-1
   آب -2-2-1-1- 1

استان ايالم در منطقه كوهستاني حاشيه جنوب غربي رشته جبـال زاگـرس قـرار               
 و  به همين دليل قسمت زيادي از مساحت استان را منـاطق كوهـستاني            . گرفته است 

ي كم ارتفاع منتهي    ها  ي تندي به دشت   ها  ي ماهور تشكيل مي دهد كه با شيب       ها  تپه
استان ايالم از نظر شرايط اقليمي جزو مناطق گرمسيري كـشور محـسوب             . مي گردد 

مي شود ولي به علت نحوه اسـتقرار آن، طـول زيـاد جغرافيـايي و وجـود ارتفاعـات،                    
. مالي و جنوبي و غربي آن زياد اسـت    اختالف درجه حرارت و بارندگي در بخشهاي ش       

بطوريكه مي توان از نظر اقليمي مناطق سه گانه سردسيري، گرمسيري و معتـدل را               
ي فراوان از يك سـو و نقـش اسـتان           ها  بارندگي. در اين استان به خوبي مشاهده كرد      

بعنوان زهكشي آبهاي سطحي سلسله جبال زاگرس از سوي ديگر، موجـب پيـدايش              
زيـادي شـده كـه بـه منظـور اسـتفاده از آب آنهـا سـدهاي انحرافـي و                     ي  ها  رودخانه

ي زيرزميني استان به دليل شرايط ويـژه        ها  آب. ي متعددي احداث شده است    ها  كانال
توپوگرافي و زمين ساختي، غناي قابل توجهي ندارند، با اين وجود استفاده از قنات و               

  . ي آب زيرزميني در آن رواج داردها چاه
 حلقه چاه عميق    878 تعداد   85رش اداره كل امور آب استان در سال         براساس گزا 

 هـزار مترمكعـب آب از آنهـا تخليـه مـي             508562در استان وجود داشته كه ساالنه       
 حلقه بوده است كـه تخليـه سـاالنه          496تعداد چاههاي نيمه عميق استان نيز       . شود
  .  هزار مترمكعب بوده است20834آنها 

يي كـه بـه سـيمره و        هـا   ي مرزي و حوزه آبريز رودخانـه      ها  نهدو حوزه آبريز رودخا   
ي مـرزي  ها رودخانه. ي آبريز اصلي استان مي باشند    ها  نهايتاً به كرخه مي ريزند حوزه     

ايران و عراق اكثراً از جنوب كبيركوه سرچـشمه گرفتـه و پـس از مـشروب سـاختن                   
و بـه طـرف كـشور       ي آبريز از مرز خارج شده       ها  ي واقع در پايين دست حوزه     ها  دشت

ي اسـتان بـا احتـساب       هـا   مجموع رواناب ساالنه رودخانـه    . عراق جريان پيدا مي كند    
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 درصد مـي  73/16 ميليارد مترمكعب است كه ضريب بهره برداري از آنها           5/4سيمره  
  . باشد

ي هـا   برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزميني كه باعث افت شديد سطح سـفره              
ان شده به عنوان يك بحران در آينده قابل پـيش بينـي             ي است ها  آب زيرزميني دشت  

عدم توجه به مديريت يكپارچه و بهـره بـرداري بهينـه از منـابع آب در سـطح                   . است
باال . ي آبريز گرديده است   ها  مزارع منجر به كاهش راندمان آبياري در محدوده حوضه        

 درصـد   70ي انتقال و توزيع آب كـشاورزي تـا حـدود            ها  بودن تلفات آب در سيستم    
ي توزيـع آب شـهري بـه ميـزان          هـا   و نيز تلفات آب در سيستم     . برآورد گرديده است  

 درصد و مشكالتي از اين قبيل در كنار مسئله كمبود منابع آب بـه نـسبت           30حدود  
ي اقتصادي استان و عدم توزيع مناسب زماني و مكان آب بـالقوه در سـطح                ها  فعاليت

  . ي منابع آبي استان مي باشدها دوديتاستان از جمله مهمترين مشكالت و مح
  

  )ميليون مترمكعب (وضعيت منابع آبي استان) 1-36(جدول 
  كل منابع آب  آب زيرزميني  آب سطحي

  برداري بهره  پتانسيل
درصد 

  برداري بهره
  برداري بهره  پتانسيل

درصد 
  برداري بهره

  برداري بهره  پتانسيل
درصد 

  برداري بهره
3670  1/761  52/1  320  280  62  3990  1/1041  09/26  

  شركت آب منطقه اي استان ايالم : مأخذ
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  مقايسه ميزان منابع آب سطحي و زيرزميني استان با كشور ) 1-37(جدول       
   )ميليون مترمكعب(

  ميزان بهره برداري  پتانسيل
  منابع آبي

  استان  كشور
نسبت استان به 

  )درصد(كشور 
  استان  كشور

نسبت استان به 
  )درصد(كشور 

  4/2  1/761  31672  4/4  3670  83782  آب سطحي
  4/0  280  79100  6/0  320  51650  آب زيرزميني

  همان : مأخذ
  منابع آب زيرزميني) 1-38(جدول 

  سال  عنوان
چاه عميق 

  )حلقه(
چاه نيمه عميق 

  )حلقه(
  )رشته(قنات 

چشمه 
  )تعداد(

1386  878  496  0  29  
  استان

1387  981  550  6  1001  
1386  125800  432943  36307  112787  

  كشور
1387  126190  475954  36307  112787  

   كل كشور 1387 و 1386ي ها  و سالنامه آماري سال1387سالنامه آماري استان در سال : مأخذ
  . از اول مهرماه هر سال لغايت شهريور ماه سال بعد سال آبي ناميده مي شود* 
  

  ي و زيرزميني در استاني سطحها ميزان مصارف آب) 1-39(جدول 
   )ميليون مترمكعب(

  كشاورزي  صنعت  شرب  سال  عنوان
1386  74/45  17  63/675  

  استان
1387  74/45  9/17  7/561  
1386  5400  900  77670  

  كشور
1387  6000  1000  86300  

  شركت آب منطقه اي استان ايالم : مأخذ
  . ميزان مصارف براساس عملكرد بوده است* 
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ي سطحي از تقسيم برداشت ساليانه از       ها  شاخص بهره برداري از آب    براي محاسبه   
ي سطحي قابل برداشت ضـربدر صـد اسـتفاده مـي            ها  ي سطحي به مجموع آب    ها  آب
ي زيرزميني از تقسيم برداشـت سـاليانه        ها  همچنين شاخص بهره برداري از آب     . شود
  .دست مي آيدي زيرزميني موجود ضربدر صد بها ي زيرزميني به مجموع آبها از آب

  )درصد(ي عمومي بخش آب در استانها شاخص) 1-40(جدول 

  سال  عنوان
ي ذخيره ها نسبت آب

ي ها شده به آب
  )درصد(سطحي 

شاخص بهره برداري 
هاي سطحي  از آب
  )درصد(

شاخص بهره برداري از 
هاي زيرزميني  آب

  )درصد(
1386  7/2  18  3/68  

  استان
1387  37/1  21  5/70  
1386  45  76  44  

  كشور
1387  49  79  49  

  همان : مأخذ
  

 و سند ملي توسعه  ي هدف كمي بخش آب در برنامه چهارمها عملكرد شاخص) 1-41(جدول 
  )درصد(استان

  1387  1386  1385  1384  1383  عنوان
نسبت بهره برداري از منابع آب سطحي به 

  كل حجم آبهاي تجديدشونده
13  14  16  17  18  

از منابع آب ) برداشت(نسبت بهره برداري 
زيرزميني به كل حجم آبهاي قابل تجديد و 

  استحصال زيرزميني
81  5/82  84  85  87  

  5  7/2  2  2  2  نسبت آب قابل تنظيم به آب تجديدشونده
  آب منطقه اي استان ايالم : مأخذ

  
  با احتساب اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني) 1
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بـه  ) سدهاي مخزني (نابع آبي    هيچ طرح توسعه م    1386 تا   1383طي سالهاي   ) 2
 بخشي از آب قابل تنظـيم براسـاس سـهم           1386در سال   . بهره برداري نرسيده است   

  . تخصيص يافته سد كرخه بوده است
 درصد از پتانسيل آبي استان، شـامل منـابع آب سـطحي             92با وجود اينكه حدود     

چنـين پتانـسيل    هم.  درصد مي باشد   2است اما ميزان بهره برداري از اين منابع تنها          
 درصد و ميـزان بهـره بـرداري از          4/4منابع آب سطحي استان نسبت به كشور حدود         
ايـن برآوردهـا    .  درصد مي باشـد    4/2منابع آب سطحي استان نسبت به كشور حدود         

ي سطحي استان بهـره بـرداري مناسـبي صـورت           ها  نشان مي دهد كه از ظرفيت آب      
  .نمي گيرد

ي سطحي استان به صـورت بهينـه        ها  ناسب  از آب   در صورتي كه با برنامه ريزي م      
استفاده گردد مي توان با توسعه سطح اراضي آبي استان بـه رونـق بهتـر و مناسـبتر                   

  .كشاورزي كمك نمود
در استان ايالم به دليل برخورداري از آب و هواي گرمسيري در بخشهاي جنـوبي               

ي آب  هـا   ، سـفره  و كمبود بـارش و در نتيجـه برداشـت مـستمر از منـابع زيرزمينـي                
ي زيرزمينـي اسـتان نـسبت بـه         هـا   زيرزميني وضعيت مناسبي ندارند و پتانسيل آب      

  .  درصد مي باشد4/0كشور 
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   كشاورزي-2-1-1- 2- 2
استفاده بهينه از منابع طبيعي هر كشور، هدف هر جامعه اي است كه همـواره بـه      

ته بـه توليـد      وابـس  هـا   امـروزه زنـدگي انـسان     . پيشرفت و اعتالي خويش مي انديشد     
محصوالت كشاورزي است و كشاورزي يكي از فراگيرترين نوع اشتغال در جهـان بـه               

بخش كشاورزي در فرآيند توسعه كشورها منبع خـوبي بـراي توسـعه             . شمار مي رود  
ي روستايي مي توانـد بـه جريـان         ها  صنعتي است و انعكاس توسعه صنعتي در بخش       

ايـن  .  كـشاورزي و صـنعت تبـديل شـود        پويايي از تعامل پيش برنده ميان دو بخـش        
 در كشاورزي، ايجاد صـنايع      ها  تعامل دوسويه به گسترش دانش، ترويج و بهبود روش        

تبديلي و مكمل، توسعه تحقيقات كشاورزي، آب، خاك و مشاركت بخش صـنعت در              
  . حوزه بخش كشاورزي شتاب مي بخشد

عتـدل كوهـستاني در     استان ايالم از نظر وضعيت آب و هوايي داراي آب و هواي م            
شهرستانهاي دهلران و مهـران هرچنـد       . شمال و آب و هواي گرم در جنوب مي باشد         

در منطقه گرمسيري واقع شده اند اما به لحاظ سطح اراضي آبي و توليـد محـصوالت                 
انتقـال آب سـد     . كشاورزي خصوصاً گندم از پتانسيل بااليي برخـورداري مـي باشـند           

اي مناسب و مطلوب در كشاورزي استان مي           آينده كرخه به دشت دهلران نويدبخش    
ي جاري در آن از توانمنـدي مناسـبي در توليـد            ها  اين بخش به خاطر رودخانه    . باشد

بـه دليـل شـرايط مـساعد اقليمـي و پتانـسيل             .  محصوالت كشاورزي برخوردار است   
 زراعـت، (هاي كـشاورزي      مناسب آبي و خاكي استان، امكان فعاليت در اكثر زيربخش         

  . در تمام مناطق استان وجود دارد) باغباني، دام و طيور، زنبور عسل و پرورش ماهي
رتبه استان ايالم در بين ساير استانها در زمينه توزيـع سـطح محـصوالت سـاالنه                 

  . بيستم بوده است) آبي و ديم (87كشور در سال زراعي 
ه كـشور در سـال      الزم به ذكر است كه اين استان در ميزان توليد محصوالت ساالن           

همچنين رتبه استان در ميزان توليد و سطح        .  قرار گرفته است   25 در رتبه    87زراعي  
  .  بوده است18 و 20زيركشت غالت به ترتيب 
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  :محصوالت زراعي و باغي
 هـزار   8/244 بـالغ بـر      1387سطح زير كشت محصوالت زراعـي اسـتان در سـال            

  . داني  نداشته استهكتار بوده است كه نسبت به سال قبل تغيير چن
همچنين سهم سطح زيركشت محصوالت زراعي استان نسبت به كـشور در سـال              

 درصد بوده و سهم سطح زيركشت محصوالت زراعي آبي و ديم در همان              4/2،  1387
 درصد از كشور بوده است و همانطوريكه مشاهده مي گردد           9/3 و   3/1سال به ترتيب    

ميـزان توليـد محـصوالت      . ن بيشتر بوده است   نسبت سهم زراعت ديم استان از آبي آ       
 هزار تن بوده است كه ايـن رقـم در سـال             8320 حدود   1386زراعي استان در سال     

 1/31 بـا كـاهش      87 هزار تن رسيده كـه نـشان مـي دهـد در سـال                573 به   1387
درصدي در توليد مواجه بوده ايم كه اين كاهش به دليل شرايط نامناسـب جـوي در                 

  . توليد بوده است
 درصـد بـوده     1/1 سهم ميزان توليدات زراعي استان از كشور برابر          1387در سال   

 درصـد از كـشور را       9/1 درصد و ديم     1در اين سال ميزان توليدات زراعي آبي        . است
 هـزار   7 ميزان توليد محصوالت باغي استان برابر        1386در سال   . شامل گرديده است  

  .  هزار تن رسيده است8 به 1387 درصد رشد در سال 3/14تن بوده كه با 
 كيلوگرم بـوده    8293 عملكرد در هكتار محصوالت زراعي آبي برابر         1386در سال   
 كيلوگرم رسيده و طـي ايـن مـدت    8032 درصد كاهش به 1/3 با  1387كه در سال    

 كيلوگرم رسيده   500 به قريب    1183ميزان عملكرد در هكتار توليدات زراعي ديم از         
  .دي مواجه شده است درص50كه با كاهش 

  
  : ي داميها فرآورده

 17000 تن، گوشـت مـرغ       12230 ميزان توليد گوشت قرمز برابر       1387در سال   
 تن بوده كـه نـسبت بـه سـال           925 تن و تخم مرغ      264 تن، عسل    68250تن، شير   
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 درصد كـاهش داشـته و توليـد         3/22 درصد و تخم مرغ      2گذشته توليد گوشت مرغ     
  . درصد افزايش داشته است7/1 درصد و گوشت قرمز 8/12 درصد، شير 6/9ماهي 

 درصد، گوشـت    4/1در اين سال سهم توليد گوشت قرمز استان از كل كشور برابر             
  .  درصد بوده است1/0 درصد و تخم مرغ 6/0 درصد، عسل 8/0 درصد، شير 1/1مرغ 
  

  :جنگل و مرتع
ي هـا   جنگـل  درصـد از سـهم       4 هكتـار بـوده و       634461ي استان حدود    ها  جنگل

 86 نـسبت بـه سـال      87مساحت جنگلهاي استان در سـال       . اند  كشور را تشكيل داده   
صرف نظر از ارزش اقتصادي اين منـابع، ارزش نامحـسوس آن            . تغييري نداشته است  

ي هـا   در رابطه با مسائل زيست محيطي، حفـظ خـاك، كنتـرل و تقويـت ذخـاير آب                 
به همين سبب نيز قويترين و مطمـئن        زيرزميني از جايگاه ويژه اي برخوردار است و         

  . ترين پشتوانه كشاورزي و توسعه پايدار محسوب مي شود
 هكتـار بـوده اسـت كـه در     1112358 برابـر  1386مساحت مراتع استان در سال   

 درصـد از مراتـع   3/1وسـعت مراتـع اسـتان حـدود     .  تغييري نكرده است1387سال  
 1/43 درصد را مراتع خوب،      5/2دود  كشور را شامل مي شود و از كل مراتع استان ح          

  .  درصد را مراتع فقير تشكيل مي دهد4/54درصد متوسط و 
ي انجام شده عمدتاً توسط ادارات كل منابع طبيعـي اسـتان انجـام              ها  جنگل كاري 

 برابـر   1387 در هر يكصد كيلومترمربـع در سـال          ها  مساحت جنگل كاري  . شده است 
  . وده است ب86 هكتار بوده كه مشابه سال 5/12

عمليات آبخيزداري با رويكرد حفاظـت خـاك در عرصـه آبخيزهـا و پيـشگيري و                 
كاهش فرسايش خاك بـا اسـتفاده از عمليـات مـديريتي، بيولوژيـك و مكـانيكي در                  

 و ابنيـه در مقابـل       هـا   ي آبخيز و به منظور حفاظـت از منـاطق مـسكوني، راه            ها  حوزه
  . ديده استپديده ويرانگر سيل با اولويت بندي اجرا گر
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ي سـرمايه   هـا    با استفاده از اعتبار تملك دارايي      1386عمليات آبخيزداري در سال     
 ميليـون ريـال در      14000 ميليون ريال و ملي به ميزان        10350اي استاني به ميزان     

 116 با استفاده از اعتبارات اسـتان بـه ميـزان            1387 هكتار و در سال      33900سطح  
 هكتـار توسـط   34300 ميليون ريال در سـطح       23000ميليون ريال و ملي به ميزان       

  . اداره كل منابع طبيعي و سازمان جهاد كشاورزي استان اجرا گرديده است
  

  : شيالت و آبزيان
هايي كه قابليت اسـتفاده       استان ايالم با ايجاد و بهره برداري از منابع آبي و چشمه           

ن توليد ماهي گرم آبي      ت 1110 برابر   1386در جهت پرورش ماهي را داشته در سال         
 تن رسيده اسـت و      1317 به   1387و سردآبي توليد نموده است كه اين رقم در سال           

  .  درصد افزايش داشته است6/9 نسبت به سال قبل  87نشان مي دهد كه در سال 
  

  : ميزان شاغلين و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي و شيالت
بت خروجي كاالها يا خـدمات معـين و يـا    بهره وري نيروي كار عبارت است از نس     

. ارزش پولي آنها به ميزان كاري كه براي توليد آن محصوالت به كار گرفته شده است          
به سخن ديگر بهره وري عبارت است از بدست آوردن حداكثر بهـره ممكـن بـا بهـره          

ظور گيري و استفاده بهينه از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني به من              
  . ارتقاي رفاه جامعه

، افـزايش   ها  ، ثبات قيمت  ها  مهمترين فوايد بهره وري شامل صرفه جويي در هزينه        
سطح رفاه عمـومي جامعـه، افـزايش درآمـد و سـود، رضـايت عمـومي افـراد، رونـق                     
اقتصادي، افزايش توليد و ارائه خدمات، ثبات اقتصادي، ايجاد اشتغال و توسعه پايدار             

  . دي و اجتماعي جامعه مي باشدساختارهاي اقتصا
 52800،  1385تعداد شاغالن بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري استان در سال           

  .  درصد بوده است37نفر بوده و بهره وري نيروي كار در اين بخش
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  : مزيت نسبي بخش كشاورزي در استان
تور مزيت نسبي يكي از معيارهاي مهم اقتصادي جهت برنامه ريزي در توليد و فاك             

مهم در شناخت توانايي بالقوه و بالفعل و نشانگر توانـايي اسـتان در توليـد محـصول                  
  . است

با بررسي مزيت نسبي، ميزان سـودآوري اقتـصادي و رقابـت پـذيري محـصوالت،                
  . شناسايي و در نهايت تخصيص منابع به صورت كارآمدتر و بهينه تر صورت مي گيرد

اقتصادي در استان را به توليد ناخـالص        اين شاخص سهم ارزش افزوده يك بخش        
داخلي استان با سهم ارزش افـزوده همـان بخـش اقتـصادي در كـشور را بـه توليـد                     

) RCA(اگر شاخص مزيت نـسبي      . ناخالص داخلي كشور مورد مقايسه قرار مي دهد       
بزرگتر از يك بود، آن بخش در استان داراي مزيت نـسبي اسـت و اگـر كـوچكتر يـا                     

شاخص مزيت نسبي بر مبناي ارزش افـزوده        . اقد مزيت نسبي است   مساوي يك بود ف   
  . بوده و وضعيت بالفعل را اندازه گيري مي كند

 قانون برنامه چهارم، توسعه بخش كشاورزي با محوريت خودكفايي در           18در ماده   
توليد محصوالت اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غـذايي و اقتـصادي نمـودن توليـد               

  . رفته استمورد تاكيد قرار گ
 بوده كه در ايـن      42/2 ،1385ميزان مزيت نسبي بخش كشاورزي استان در سال         

 كمترين ميزان مزيـت     27/2 بيشترين و زراعت و باغداري با        07/4بخش، جنگلداري   
بدين ترتيب ميزان مزيت نسبي بخش كشاورزي در اسـتان داراي           . اند  نسبي را داشته  

 بخش كشاورزي يكي از محورهاي توسـعه        وضعيت مناسبي بوده و مي توان گفت كه       
  . استان مي باشد

، بـه دليـل     )ماننـد بخـش زراعـت     (در مواردي كه ميزان مزيت نسبي پايين است         
 در جهتي هدايت شوند كه بـه        ها   و برنامه  ها  استراتژيك بودن محصوالت، بايد سياست    
  . خلق مزيت نسبي آن محصول منجر شود
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  : ضريب مكانيزاسيون
اسيون بيانگر ميزان به كارگيري نيروي محركه به ازاي هر هكتار در            ضريب مكانيز 

  . بخش كشاورزي بوده و واحد آن اسب بخار در هكتار مي باشد
براساس گزارش وزارت جهاد كشاورزي ميزان ضـريب مكانيزاسـيون در كـشور در              

 اسـب بخـار     8/0 حدود   1385 اسب بخار در هكتار و در سال         63/0 برابر   1383سال  
 اسب  18/1بيني گرديده است، تا پايان برنامه چهارم توسعه به            هكتار بوده و پيش   در  

  .بخار در هكتار برسد
 اسب بخار در هكتـار بـوده        82/0 بربابر   1386ضريب مكانيزاسيون استان در سال      

در ايـن سـال ضـريب       .  اسب بخار در هكتار رسيده اسـت       99/0 به   1387كه در سال    
ميانگين كشور مي باشد و پيش بيني برنامه چهارم تحقق        مكانيزاسيون استان در حد     

  . پيدا نكرده است
ي كيفي نيز همزمان    ها  ضريب مكانيزاسيون يك شاخص كمي است و بايد شاخص        

مفهوم درست مكانيزاسيون كاربرد علم در كشاورزي       . با اين شاخص كمي ارتقاء يابند     
مزرعه به مديريت علمـي و      و تغيير نگرش در مديريت      ) به جاي به كارگيري ماشين    (

  .ي اقتصادي و اجتماعي مي باشدها تالش در جهت تامين پيشرفت
  

  : نسبت مصرف واسطه به ستانده بخش كشاورزي
ي مهم در بررسي اقتـصادي نـسبت مـصارف واسـطه بـه ارزش               ها  يكي از شاخص  

  . ستاست كه نشانگر توليد با صرفه اقتصادي يا هزينه توليد در استان ا) I/O(افزوده 
 برابـر   1386نسبت مصرف واسطه به ستانده كل بخش كشاورزي استان در سـال             

 30در اين سال زير بخش زراعت بـا   .  مي باشد  75/38 بوده كه در كشور برابر       66/40
كمترين ميـزان شـاخص و زيـربخش دامـداري، مرغـداري، پـرورش كـرم ابريـشم و                   

اند و نـشان مـي دهنـد كـه در             بيشترين ميزان را داشته    99/56زنبورعسل و شكار با     



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٧٤

بخش كشاورزي، زيربخش زراعت كمترين هزينه توليد و زيربخش دامپروري، شكار و            
  . پرورش كرم ابريشم بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند

ي آن در   هـا    نسبت مصارف واسـطه، بخـش كـشاورزي و زيـربخش           1387در سال   
 كه توليد اين بخش در اسـتان نـسبت          استان بيشتر از كشور بوده و بدين معني است        

  به كل كشور پرهزينه تر است كه قطعاً باعث متضرر شدن كشاورزان خواهد شد 
  سطح زيركشت و ميزان توليد محصوالت كشاورزي استان) 1-42(جدول 

  محصوالت زراعي
  عنوان  ديم  آبي

سطح زيركشت 
  )هزارهكتار(

  توليد
  )هزار تن(

عملكرد در هكتار 
  )كيلوگرم(

سطح زيركشت 
  )هزار هكتار(

  توليد
  )هزار تن(

عملكرد در هكتار 
  )كيلوگرم(

1386  9/75  4/629  8293  9/168  8/199  1183  
  استان

1387  2/62  7/499  8032    65    
  1168  3/7306  4/6253  9534  4/63958  8/6707  1386  كشور
  1387  5/5849  50953  8711  4301  3425  796  

  1387 و 1386ي ها  و سالنامه آماري استان در سال1386 و 1387ي ها آمارنامه كشاورزي سال: ماخذ
  

  ) هكتار(مساحت جنگل، مرتع و بيابان در استان) 1-43(جدول 
  مرتع

  عنوان
مساحت 
  جنگل

مساحت جنگل 
كاري در هر 

  صدكيلومتر مربع
  خوب

  )متراكم(
  متوسط

  )متراكم نيمه(
  فقير

  )كم تراكم(
  بيابان

1386  634461  5/12  27835  479788  604735  -  
  استان

1387  634461  5/12  27835  479788  604735  33923  
1386  14202559  3/3  6936793  22587476  56579670  32579641  

  كشور
1387  14318869  1/1  7175072  21422950  56148952  32576932  

   استان و كل كشور 1387 و 1386سالنامه آماري سالهاي : ماخذ
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  )تن( ميزان توليد دامي و آبزيان)1-44(جدول 

  عنوان
گوشت 
  قرمز

گوشت 
  مرغ

  تخم مرغ  عسل  شير  ماهي

1386  12014  17040  1110  60490  2/253  1190  
  استان

1387  12220  17000  1217  68250  264  925  
1386  866000  1468000  562422  8312000  46950  703440  

  كشور
1387  870020  1565000  562400  8772000  40720  727200  

  1387 و 1386سالنامه آماري كشور و استان در سالهاي : ماخذ
  1387 و 1386سالنامه آماري كشاورزي در سالهاي 

  
  ي كالن بخش كشاورزي استانها شاخص) 1-45(جدول 

  سال
شاغالن 

هزار (بخش 
  )نفر

بهره وري 
نيروي كار 

  )درصد(

ضريب مكانيزاسيون 
  بخش كشاورزي

نسبت سطح زيركشت 
ه كل سطح آبي ب

  )درصد(زيركشت 
  42/0با عمر مفيد 

كل تراكتورهاي موجود   37/0  8/52  1385
79/0  

34/27  

  62/0با عمر مفيد 
كل تراكتورهاي موجود   40/0  4/54  1386

82/0  
47/31  

  68/0با عمر مفيد 
كل تراكتورهاي موجود   42/0  56  1387

99/0  
5/29  

  رزي استان گزارش سازمان جهاد كشاو: ماخذ



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٧٦

  ي اصلي ها بخش كشاورزي برحسب گروه) RCA(مزيت نسبي ) 1-46(جدول 

  سال
زراعت و 
  باغداري

دامداري، مرغداري، 
پرورش كرم ابريشم و 
  زنبور عسل و شكار

  ماهيگيري  جنگلداري
كل بخش 
  كشاورزي

1385  27/2  72/2  07/4  42/2  42/2  
  گزارش سازمان جهاد كشاورزي استان ايالم : ماخذ

باتوجه به اينكه آمار بخش كشاورزي كشور در مورد ارزش افزوده منتشر نشده اسـت لـذا             : توضيح* 
  . مقدر نمي باشد87 و 86 در سال ها تكميل آيتم

  
  ي اصليها نسبت مصرف واسطه به ستانده بخش كشاورزي برحسب گروه) 1-47(جدول 

  درصد 

  سال
زراعت و 
  باغداري

دامداري، مرغداري، 
ابريشم و پرورش كرم 

  زنبور عسل و شكار
  ماهيگيري  جنگلداري

كل بخش 
  كشاورزي

1385  78/31  48  99/29  35/35  83/37  
1386  30  99/56  30  35  66/40  
1387  99/29  51/54  30  99/31  40/42  
  گزارش سازمان جهاد كشاورزي استان ايالم : ماخذ
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 چهارم توسعه ي هدف كمي بخش كشاورزي در برنامهها عملكرد شاخص) 1-48(جدول 
  براساس سند ملي توسعه استان

  عنوان شاخص
واحد اندازه 

  گيري
1384  1385  1386  1387  

  565  825  675  7001  هزار تن  توليد محصوالت زراعي
  8  7  10  10  هزار تن  توليد محصوالت باغي
  136  125  108  103  هزار تن  توليد محصوالت دامي

ــشاورزي در   ــش كـ ــهم بخـ سـ
  اشتغال استان

  63/34  37/39  9/39  3/41  درصد

  3/34  9/33  4/26  5/25  هزار هكتار  عمليات آبخيزداري
  20/16  78/5  91/4  18/8  هزار هكتار  عمليات آب و خاك

  گزارش سازمان جهاد كشاورزي استان ايالم : ماخذ
  

  ميزان سرمايه گذاري در زمينه حفاظت آبخيزها) 1-49(جدول 
  )ميليون ريال(

  عنوان
ي ها ايياعتبارات تملك دار

  سرمايه اي استان
هاي  اعتبارات تملك دارايي

  اي ملي سرمايه
  استان  14000  10350  1386
1387  11630  23000  
  كشور  593961  -  1386
1387  -  1074309  

  . 1387 و 1386سالنامه آماري كشور در سال : ماخذ
   دفتر بودجه –معاونت برنامه ريزي * 



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٧٨

   صنعت و معدن -2-2-1-1- 3
ي اصلي بخش صنعت شامل، خـصوصي سـازي، لغـو           ها   ملي جهت گيري   در سطح 

انحصارات، حذف موانع غير تعرفه اي، اصالح سـاختار تـشكيالت و مـديريت صـنايع                
ي داخلي، تـسهيل و  ها ي برتر، تقويت توانايي   ها  كشور، تاكيد بر صنايع نوين و فناوري      

بيل تسهيالت داخلـي و  از ق(نوسازي صنايع و تجهيز منابع مالي براي توسعه صنعتي         
و در سطح اسـتان توجـه بـه         ) خارجي، حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده تكليفي       

صنايع نفت و گاز و زيربخشهاي پتروشيمي، استفاده از صـندوق ذخيـره ارزي بـراي                
  . ايجاد و تقويت صنايع كوچك و تبديلي بوده است

  
  : جواز تاسيس و پروانه بهره برداري

 جواز تاسيس توسط سـازمان صـنايع و معـادن اسـتان             277اد   تعد 1387در سال   
 درصـد   4/59ي صنعتي صادر شده كه نسبت به سال قبل حدود           ها  براي ايجاد كارگاه  
  . كاهش داشته است

 درصد  6/33بيشترين جواز تاسيس مربوط به صنايع، محصوالت كاني غيرفلزي با           
 محاسباتي، ابزار پزشـكي و      سهم بوده و محصوالت توتون و تنباكو، ماشينهاي دفتري        

  . ي صادر شده سهمي نداشته اندها ابزار دقيق سهمي در جواز تاسيس
ي بهـره بـرداري صـادره اسـتان در     هـا  از نظر نوع فعاليت صنعتي بيشترين پروانـه      

 درصد، توليد محصوالت غذايي و آشـاميدني        7/50زمينه محصوالت كاني غيرفلزي با      
 درصد بـه ترتيـب در       7/9 الستيكي و پالستيكي با       درصد و توليد محصوالت    5/12با  

  . ي بعدي قرار داشته اندها رتبه
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  : اشتغال
ي بهـره   هـا    ميزان اشتغال جديد كارگاههاي صنعتي براساس پروانه       1387در سال   

 نفر بوده كـه بيـشترين اشـتغال در گـروه محـصوالت              1455برداري صادر شده برابر     
ي بعــدي نيــز هــا در رده. بــوده اســت) رصــد د2/39( نفــر 571كــاني غيرفلــزي بــا 

 8/16 درصد، محصوالت الستيكي و پالسـتيكي بـا          2/19ي نفتي و كك با      ها  فرآورده
  .  درصد قرار داشته اند2/12درصد و محصوالت غذايي و آشاميدني با 

  
  : سرمايه گذاري

ي صـنعتي براسـاس پروانـه       هـا    ميزان سرمايه گذاري جديد كارگاه     1387در سال   
 ميليون ريال بوده كه بيشترين سـرمايه        2890472برداري صادر شده به ميزان      بهره  

 ميليـون   2500000ي نفتـي و كـك بـه ارزش          ها  گذاري انجام شده در گروه فرآورده     
  .  درصد بوده است5/86ريال و برابر 

 ميليون ريال بوده كه در سال       336572 برابر   1386ارزش سرمايه گذاري در سال      
  .  درصدي برخوردار بوده است8/758 از رشد 1387
  

  : توزيع واحدهاي صنعتي و معدني برحسب نوع فعاليت و مالكيت
 كارگاه  32 نفر كاركن و بيشتر استان       10ي صنعتي   ها   تعداد كارگاه  1386در سال   

 24 درصـد رشـد مـي باشـد و از ايـن تعـداد           3/14بود كه نسبت به سال قبل داراي        
 نفر كـاركن    100 كارگاه   3 نفر كاركن و     50-99گاه   كار 5 نفر كاركن،    10-49كارگاه  

  . و بيشتر مي باشند
 كارگاه بيشترين تعداد را داشته و توليد سـاير          12صنايع مواد غذايي آشاميدني با      

 كارگاه و صنايع توليـد مـواد و محـصوالت شـيميايي،             9محصوالت كاني غيرفلزي با     
ت فلـزي بجـز ماشـين آالت و        توليد محصوالت پالستيكي و الستيكي، توليد محصوال      

 2تجهيزات و توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر هر كدام بـا                 



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٨٠

كارگاه و توليد منسوجات و توليد وسايل نقليه موتوري، تريلـر و نـيم تريلـر و توليـد                   
ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعتهاي مچـي و انـواع ديگـر سـاعت هـر               

  . ي بعدي قرار دارندها  يك كارگاه در ردهكدام با
  

  :توزيع واحدهاي صنعتي برحسب شهرستان و مالكيت
 نفر كـاركن و بيـشتر اسـتان بـه ترتيـب             10 كارگاه صنعتي    32 از   1386در سال   

در شهرستان ايالم و شهرستانهاي دره شـهر، دهلـران،          )  درصد 75( كارگاه   24تعداد  
و شهرستانهاي ايوان و مهـران هـر        )  درصد 3/6(ه   كارگا 2شيروان چرداول هركدام با     

 نفـر   10و شهرستان آبـدانان فاقـد هرگونـه كارگـاه           )  درصد 1/3(كدام با يك كارگاه     
  . اند ي بعدي قرار داشتهها كاركن و بيشتر در رده

همچنين از نظر مالكيت خصوصي بيشترين واحدهاي صنعتي در شهرستان ايـالم            
  .  درصد از واحدها در مركز استان مستقر بوده اند75اند، يعني قريب به  مستقر بوده

  
  : تعداد شاغالن برحسب نوع فعاليت و شهرستان

 نفـر كـاركن و بيـشتر        10ي صـنعتي    هـا    تعداد شاغالن در كارگـاه     1386در سال   
از .  درصد رشد نشان مي دهد     5/19،  1385 نفر بوده كه نسبت به سال        1655ان  است

 نفر كاركن و بيشتر به كار اشتغال داشـته          100ي  ها   درصد در كارگاه   2/49اين تعداد   
ي هـا    درصـد در كارگـاه     4/18 نفر كاركن و     10-49هاي     درصد در كارگاه   4/32اند و   

  .  نفر كاركن اشتغال داشته اند99-50
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ي هدف كمي بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه ها كرد شاخصعمل
  استان ايالم

  هاي كمي عنوان شاخص
واحد اندازه 

  گيري
1383  1384  1385  1386  1387  

سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص 
  داخلي

  -  -  86/3  8/3  3/3  درصد

  1/6  55/5  1/5  4/5  86/4  درصد  سهم بخش صنعت و معدن در اشتغال استان

  
   نفر كاركن در استان ايالم10- 49ي كارگاههاي متوسط ها شاخص

بهره دهي عوامل توليد 
  )درصد(

ده   عنوان
فزو

ش ا
ارز

)
ال
ن ري

ليو
مي

(  

ت 
يدا

تول
ش 

ارز
)

ال
ن ري

ليو
مي

(  

الن 
شاغ

)
نفر

زار 
ه

(  

ت 
درا

صا
)

ال
ن ري

ليو
مي

(  

ي 
آور

ود
ه س

سران
)

ال
ر ري

هزا
(  

هره
ب

 
ار 
ي ك

يرو
ي ن

ور
)

صد
در

(  

ي 
ذار

ه گ
ماي
سر

ان 
ميز

)
ال
ن ري

ليو
مي

(  

يرو
كز ن

مر
ت

ي 
سان

ي ان
)

صد
در

(  

ده 
ستان

به 
طه 

واس
ف 

صر
ت م

سب
ن

)
صد

در
(  

ژي  كل
انر

  

  آب

1384  256433  73266  025/1  6/1926  142959  33/0  491160  84/50  67  100  8/2  25/0  
  استان

1385  263958  75416  729/1  4726  6/86735  1/0  654157  42/62  66  100  7/2  2/0  

  
  ) نفر كاركن و بيشتر50(ي كارگاههاي بزرگ در استان ايالم  ها شاخص

بهره دهي عوامل 
  )درصد(توليد 

ده   عنوان
فزو

ش ا
ارز

)
ال
ن ري

ليو
مي

(  

ت 
يدا

تول
ش 

ارز
)

ال
ن ري

ليو
مي

(  

الن 
شاغ

)
نفر

زار 
ه

(  

ت 
درا

صا
)

ال
ن ري

ليو
مي

(  

ي 
آور

ود
ه س

سران
)

ال
ر ري

هزا
(  

هره
ب

 
ار 
ي ك

يرو
ي ن

ور
)

صد
در

(  

ي 
ذار

ه گ
ماي
سر

ان 
ميز

)
ال
ن ري

ليو
مي

(  

ي ان
يرو

كز ن
مر
ت

ي 
سان

)
صد

در
(  

ده 
ستان

به 
طه 

واس
ف 

صر
م

)
صد

در
(  

  آب  انرژي  كل

  استان  3/0  9/3  100  60  16/49  100864  25/0  104581  55418  991/0  5182  176188  1384
1385  213514  627984  041/1  3038  120650  24/0  1044955  58/37  5/60  100  9/3  4/0  
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  ومي بخش صنعت و معدن در استان ايالم هاي عم شاخص

  عنوان

ارزش 
افزوده 

ميليون (
  )ريال

شاغالن 
بخش 

  )هزار نفر(

  صادرات
هزار (

  )ريال

وري  بهره
نيروي كار 

  )درصد(
  مزيت نسبي بخش

مصرف 
واسطه به 
ستانده 

  )درصد(
   تنوع تكنولوژي-

   قابل توسعه بودن بازار مصرف-
 اشتغالزايي مناسب در كمترين مكان -

  نسبت به ساير بخشها
   فن و دانش آوري-

  
1384  

  
432621  

  
016/2  

  
6/57344  

  
29/0  

 ايجاد ارزش افزوده در منابع طبيعي و -
  كشاورزي

  
65  

   تنوع تكنولوژي-
  رف قابل توسعه بودن بازار مص-

 اشتغالزايي مناسب در كمترين مكان -
  نسبت به ساير بخشها

   فن و دانش آوري-

  استان

  
1385  

  
477472  

  
77/2  

  
7764  

  
153/0  

 ايجاد ارزش افزوده در منابع طبيعي و -
  كشاورزي

  
64  
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  فصل چهارم
ی   جارت خار
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   تعامل فعال با اقتصاد جهاني -2-1
   تجارت خارجي-2-1- 1

 و  هـا    هر روز تنگتر و پيچيده تر شده، خلق مزيـت           در عرصه تجارت   ها  حلقه رقابت 
ي اقتصادي قرار ها ي نسبي محور فعاليتها توليد و صدور كاال و خدمات بر پايه مزيت      

بي ترديد آينـده از آن كـساني خواهـد بـود كـه بـا درايـت و تـدبير و بـه                        . مي گيرد 
مار و   و ابزارهـا، گـوي سـبقت را از رقيبـان بـي شـ               هـا   كارگيري مناسب تـرين روش    

  . قدرتمند در امر تجارت خارجي مي ربايند
ما نيز اگر بخـواهيم بمـانيم، راهـي جـز تجهيـز و تربيـت همـه عوامـل مـوثر در                       

ي توليد و تجارت و تبيين محورهـاي اصـلي بـراي شـناخت كامـل از آن را                   ها  عرصه
  . نداريم

فتـي  براي رهايي از اقتصاد تك محصولي و متكي به نفت الزم است صادرات غير ن              
ي دولت قرار مـي  ها به عنوان اساسي ترين محور برنامه توسعه، سر لوحه تمام فعاليت      

  . گيرد
  : ي صادراتها موانع و چالش

  كمبود اطالعات و دانش فني ) 1
 به داليل مختلف براي دست انـدركاران        ها  قوانين و مقررات و مراحل اجراي آن      ) 2

پيچيده و موانـع بـسيار در مـسير         امر صادرات روشن و شفاف نيست و وجود مراحل          
  صادرات 

ي بـسيار خـوب توليـدي در گوشـه و كنـار كـشور بـه دليـل نبـود             ها  پتانسيل) 3
  . تشكيالت مناسب صادراتي معطل مانده است

   و نهادهاي ذيربط ها ناهماهنگي بين وزارت خانه) 4
 ملـزم بـه اجـراي آن        هـا   نبود يك سياست راهبردي صادراتي كه همه دسـتگاه        ) 5
  . باشند
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  از گمرك استان) بجز نفت خام(مقدار و ارزش صادرات انواع كاال ) 1-50(جدول 
  كاال  )ميليون ريال(ارزش   )تن(مقدار 

1386  1387  1386  1387  
  : كاالهاي غير نفتي شامل

 مــــصالح –محــــصوالت كــــشاورزي 
ــاختماني  ــزي –سـ ــصنوعات فلـ  - مـ

  محصوالت شيشه اي و پالستيكي 

763123  661263  2202853  1884283  

  گزارش گمرك استان ايالم : ماخذ
  

  مقدار و ارزش واردات انواع كاال از گمرك استان) 1-51(جدول 
  كاال  )ميليون ريال(ارزش   )تن(مقدار 

1386  1387  1386  1387  
  758  16566  210  5203  برنج خوراكي  

  گزارش گمرك استان ايالم : ماخذ
  

   بخش بازرگاني در برنامه چهارم توسعه استانعملكرد شاخص هدف كمي) 1-52(جدول 

  شاخص
  واحد
  گيري اندازه

1383  1384  1385  1386  1387  

ــاالنه  ارزش سـ
صــــــادرات 

  غيرنفتي

  242081853  229613227  174003998  143159070  60034552  دالر

  گزارش گمرك و بازرگاني استان : ماخذ
  

 4/5از نـرخ رشـد حـدود     1387ارزش ساالنه صادرات غيرنفتي در استان در سال   
باتوجه بـه اينكـه گمـرك اسـتان       .  برخوردار بوده است   1386درصدي نسبت به سال     

ايالم در سالهاي اخير فعاليت خـود را شـروع كـرده و تنهـا مـرز رسـمي صـادرات از                 
گاهاً شرايط داخلي كشور همجوار بـر صـادرات كـاال از مـرز              . استان، مهران مي باشد   
 در صورت برقراري امنيت در كشور مقابل و اشتراكات مذهبي      مهران تاثيرگذار بوده و   
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و فرهنگي دو كشور در آينده نويد بخش مرزي فعال براي صادرات و واردات بـين دو                 
هر چند كه ايجاد بازارچه مرزي در دهلران مورد تـصويب           . كشور همسايه خواهد بود   

 توافـق روي نقطـه      هيئت محترم دولت قرار گرفته اما تا هماهنگي با كـشور عـراق و             
ي كـشور و خارجـه دو كـشور         هـا   ي بيشتر وزارت خانـه    ها  مشترك نيازمند هماهنگي  

همسايه مي باشد و در صورتي كه اين امر محقـق شـود صـادرات و واردات اسـتان از        
  . رونق بيشتري برخوردار خواهد شد
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  پنجمفصل 

العات ناوری ا باطات و    طار
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  ايي  توسعه مبتني بر دان-3-1
   ارتباطات و فناوري اطالعات -3-1- 1
   پست - 1-3-1- 1

  ي اجرايي بخشها  سياست-
  ي خدمات پستي ها توسعه و ارتقاي كيفي ظرفيت-
  

   احكام و مواد قانوني -
دولـت موظـف اسـت بـه منظـور توسـعه            : بنـد الـف   :  قانون برنامه چهارم   57ماده  

 دانـايي و كـسب جايگـاه برتـر          ارتباطات و فناوري اطالعات، تحقق اقتصاد مبتني بـر        
  . منطقه اقدامات زير را انجام دهد

دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيالت الزم جهـت              
ي نوين خدمات و رشد     ها  دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و گسترش فرصت        

شـدن قلمروهـا،    ، شـبكه اي     هـا   آن براي آحاد جامعه و خانوارها، موسسات و شـركت         
برپايي و تقويت اقتصاد شبكه اي، زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطـات ثابـت، سـيار و                 

 درصد جمعيـت كـشور و همچنـين      30 و   35،  50اينترنت كشور را حداقل به ترتيب       
ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه اي حداقل در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفـر و                 

  .  به پست مرسوله بر نفر را فراهم كندافزايش ظرفيت خدمات پستي
 دفتر بوده كه اين تعـداد در سـالهاي بعـد            11،  1383تعداد دفاتر شهري در سال      

ي نوين بـراي ارائـه   ها افزايش پيدا نكرده چرا كه شركت پست بر استفاده از فن آوري         
  . خدمات پستي پرداخته و استان فاقد دفتر پستي بوده است



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ٩٢

و 1386ي مهم پست استان و مقايسه آن با كل كشور در سالهايها شاخص) 1-53(جدول 
1387  

دفتر پستي و   سال  
  اداره مركزي

آژانس پستي و 
دفاتر ارتباط 

  شهري

نمايندگي 
  پستي

دفتر پست 
  روستايي

تعداد صندوق 
به ازاء (پستي 

  )هر هزارنفر

سرانه مرسوالت 
پستي 

  )مرسوالت(
1386  18  11  0  0  1747  1/12  

  استان
1387  18  11  0  0  1746  06/12  
1386  1234  2513  6134  6134  15962  9/14  

  كشور
1387  1175  3887  8108  8108  17098  14  

  1387 و 1386ي ها سالنامه آماري استان در سال: ماخذ
  

ي انجام شده در طول برنامه چهارم، مبني بر ارتقاء سـرانه            ها  باتوجه به پيش بيني   
 سـرانه مرسـوالت اسـتان بـه         87ر، تا پايان سال      مرسوله براي هر نف    20مرسوالت تا   

همچنين آژانس پستي و دفـاتر ارتبـاط شـهري در سـال             .  مرسوله رسيده است   1/12
ي پستي شـهري    ها   تغييري ايجاد نكرده و صندوق     87 دفتر بوده كه در سال       11 ،86

  . اند و روستايي استان هم ثابت بوده
  

   مخابرات - 1-3-1- 2
  مخابرات در طول برنامهي مهم هدف بخش ها شاخص

   تعداد مشتركين تلفن ثابت و همراه شهري و روستايي -
   تعداد تلفن همگاني موجود-
   ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه -

 ،84 سـال    -132478 برابـر    83در بخش تلفن ثابت، تعداد تلفن منصوبه در سال          
 بـوده   176760 ،87 و در سال     167792 ،86 سال   - 162006 ،85 سال   - 150300

 تعـداد   84 در سـال     ،100237 تعـداد    83ي منصوبه در سال     ها  از مجموع تلفن  . است
 87 و در سـال      ،139463 تعداد   86 در سال    ،124502 تعداد   85 در سال    ،114245

  .  تلفن مشغول به كار بوده است147500تعداد 
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 ،19065 به ترتيب    87 تا   83ي  ها   در بخش تلفن همراه تعداد مشتركين در سال        -
  .  مشترك بوده است223571 و 161868 ،94736 ،32245

 در كل كشور و 87 و 86ي ها ي مهم مخابرات در سالها برخي شاخص) 1-54(جدول 
  استان
  عنوان  كشور  استان

1386  1387  1386  1387  
  24709448 23952089  176760  167792  تلفن ثابت منصوبه

  18768450  1734828  147500  139463  تلفن مشغول به كار ثابت
  95/33  45/33  7/31  4/30  ضريب نفوذ تلفن ثابت

روســــتاهاي داراي ارتبــــاط 
  تلفني

488  488  52784  53845  

  ICT(  -  108  5590  8200دفاتر (پيشخوان دولت 
  31423104 24509714  223583  161868  تعداد مشتركين تلفن همراه

  2/43  2/34  2/51  3/29  ضريب نفوذ تلفن همراه
  87 و 86نامه آماري استان ايالم در سالهاي سال: ماخذ

 روسـتايي و اسـتفاده چنــد منظـوره از ايـن دفـاتر بـا ايجــاد       ICTتوسـعه دفـاتر   
ي اجرايي شركت مخـابرات بـراي       ها  ي جديد ارتباطي از مهمترين برنامه     ها  زيرساخت

به همين منظور تعـداد دفـاتر       . استفاده هرچه بيشتر از فن آوري ارتباطات بوده است        
ICT دفتر رسيده است108 به 1387 روستايي در سال .  

در بخش ضريب نفوذ تلفن ثابت همانطور كه از جدول پيداست، در استان ضـريب          
ضـريب نفـوذ    .  بـوده اسـت    95/32 درصد بوده و در كشور       7/41 ،87مذكور در سال    

 باالتر از ميانگين كشوري است، اين ضريب در كـشور           87تلفن همراه استان در سال      
  . بوده است2/51 و در استان در همين سال 2/43، 87ر سال د
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  ششمفصل 

ش و وزش و    آ
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   آموزش و پژوهش-2-3-1
   آموزش و پرورش عمومي -1-2-3-1

در عصر كنوني نظام آموزش و پرورش اعم از رسمي و غير رسمي در يك فرآينـد                  
ايفاي نقش شـهروندي اسـت      هدفمند و برنامه ريزي شده درصدد تربيت افراد جهت          

ي ها كه ايفاي اين نقش بسيار متنوع و حتي در بعضي موارد متعارض، نيازمند مهارت          
در اين راستا، اسناد مختلفي همانند سند چـشم  .  بيني و منشي خاص است  –دانشي  

ي توسعه به عنوان معيار و راهنماي حركت، تدوين گرديده تا بتوان از          ها  انداز و برنامه  
 و تحقق اهداف سند چـشم       ها  ي موردنظر به ارزيابي فعاليت    ها  جش شاخص طريق سن 

  .انداز و برنامه اقدام نمود
  

  تعداد دانش آموزان استان ايالم) 1-55(جدول 
  تعداد دانش آموزان  سال تحصيلي

84-1383  150610  
85-1384  144782  
86-1385  137354  

1387-1386  129887  
88-1387  124099  

  1387ه آماري استان در سال سالنام: ماخذ
  

در )  درصـد 9/36( بيشترين تعداد دانـش آمـوزان   1387-1388در سال تحصيلي  
)  درصد 4/34(مقطع ابتدايي مشغول به تحصيل بوده و به دنبال آن دوره متوسطه با              

  . ي بعدي قرار گرفته اندها در رتبه)  درصد7/29(و دوره راهنمايي با 
ي گذشته تغيير   ها   نسبت به سال   1387-88 سال   تركيب جنسي دانش آموزان در    

 درصد از كـل دانـش آمـوزان اسـتان را پـسران و               9/51چندان نداشته به طوري كه      
  .  درصد را دختران تشكيل مي دهند1/48
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 در مقـاطع    1387-88سهم دختـران از جمعيـت دانـش آمـوزي سـال تحـصيلي               
 2/37بـه ترتيـب     ) شبانه پيش دانشگاهي و     –عمومي  (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه     

 درصد بوده است كه ايـن موضـوع حكايـت از رشـد آرام و     39 درصد، و 9/23درصد،  
البته اين اخـتالف مـي توانـد ناشـي از           . تدريجي جمعيت دانش آموزي دختران است     

ترك تحصيل پسران در سنين باالتر و جاذبه بازار كار بـراي آنـان و از طرفـي تغييـر                    
  .امعه نسبت به تحصيل دختران باشدي فرهنگي جها سطح نگرش

 12831 برابر با    87-88تعداد دانش آموزان مدارس غير انتفاعي در سال تحصيلي          
 درصد از كل جمعيت دانش آموزي را به خود اختصاص داده است             3/10نفر بوده كه    

  .  درصد افزايش نشان مي دهد5/81و از نظر تعداد دانش آموز نسبت به سال قبل 
 درصد آن را دختران تشكيل      1/48 درصد آن را پسران و       9/51ين تعداد   ضمناً از ا  

بيشترين تعداد دانش آموزان در مدارس غيـر انتفـاعي مربـوط بـه مقطـع          . داده است 
 درصـدي   22 درصد بوده كه نشان مي دهد نسبت به سال قبل رشد             1/71ابتدايي با   

 7/14 بـه ترتيـب بـا        عالوه بر اين، مقاطع متوسطه عمـومي و راهنمـايي         ،داشته است 
  . ي بعدي قرار دارندها  درصد در رتبه7/9درصد و 

 نفـر   124099 برابـر بـا      87-88تعداد كل دانش آموزان استان در سال تحـصيلي          
  .  كالس مشغول به تحصيل بوده اند5685 آموزشگاه و در 1314بوده كه در 

اركنـان  ي مربوط به آموزش و پرورش، نسبت دانـش آمـوز بـه ك    ها  يكي از شاخص  
 درصد در سال    8/10، به   1386-87 درصد در سال تحصيلي      5/10كه  . آموزشي است 

بنـابراين تغييـري در كـادر آموزشـي نـسبت بـه             .  رسيده اسـت   1387-88تحصيلي  
  . جمعيت دانش آموزي ايجاد نشده است

  
  ):نفر(تراكم دانش آموز در كالس داير 
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زيكـي را نـشان مـي دهـد         اين شاخص كه تعداد دانش آموزان موجود و كالس في         
 نفر بوده كه حـاكي از       9/22،  1387-88براساس آمار و اطالعات براي سال تحصيلي        

  . بهبود اين شاخص نسبت به سال تحصيلي قبل است
  

   آموزش عالي -3-1- 2- 2
  : دانشجويان

 نفر دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزشي عـالي اسـتان در سـال              28609از كل   
 7/39 و مراكز آموزش عالي دولتـي و         ها   درصد در دانشگاه   3/60،  1387-88تحصيلي

از ايـن تعـداد دانـشجو       . درصد در دانشگاه آزاد اسالمي مشغول به تحصيل بـوده انـد           
 درصد و سـهم دانـشجويان مـرد بـا           4/53 نفر برابر با     15285سهم دانشجويان زن با     

 دانـشجو، در مقطـع      بيشترين تعداد .  درصد مي باشد   7/46 نفر برابر با     13327تعداد  
  ). درصد6/65(اند  كارشناسي مشغول به تحصيل بوده

 1387-88ي تخصصي در سـال      ها  تعداد دانشجويان آموزش عالي به تفكيك گروه      
 درصد به ترتيب بيشترين     7/0 درصد و علوم پزشكي با       2/60در رشته علوم انساني با      

رين نرخ رشـد در سـال       در ضمن بيشت  . اند  و كمترين نسبت را به خود اختصاص داده       
 9/61 درصد و كمتـرين آن بـا         5/166 مربوط به علوم پزشكي با       1387-88تحصيلي  

  . درصد مربوط به گروه فني و مهندسي مي باشد
  

  : پذيرفته شدگان
 نـسبت   1387-88پذيرفته شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي استان در سال           

 درصـد   8/51ذيرفتـه شـدگان زن      كاهش داشته و سهم پ    )  درصد 2/19(به سال قبل    
همچنـين سـهم پذيرفتـه شـدگان        . بوده كه بيشتر از پذيرفته شدگان مرد بوده است        

ــالمي   ــشگاه آزاد اس ــل  3/49دان ــد در مقاب ــدگان   7/50 درص ــه ش ــد پذيرفت  درص
  . دانشگاههاي دولتي بوده است
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  : دانش آموختگان

 ســهم فــارغ 1387-88از كــل فــارغ التحــصيالن دانــشگاههاي اســتان در ســال 
 45 درصد و سـهم سـاير مراكـز آمـوزش عـالي              55التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي     

 47كه نسبت به سـال قبـل از آن، فـارغ التحـصيالن دانـشگاه آزاد                 ،درصد بوده است  
در .  درصـد افـزايش يافتـه اسـت     53 و مراكز آمـوزش عـالي        ها  درصد و ساير دانشگاه   

ي استان نـسبت بـه سـال گذشـته از رشـد             ها مجموع تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه    
التحصيالن دانـشگاههاي اسـتان       از بين فارغ  .  درصدي برخوردار بوده است    3/9حدود  

  . اند  درصد زن بوده45 درصد مرد و 55 حدود 1387-88در سال 
  

  :كاركنان آموزشي
ي مهم و كليدي مربوط به اين بخش نسبت دانشجو به كاركنان            ها  يكي از شاخص  

نسبت دانشجو به كاركنان آموزشي تمام وقـت و حـق التدريـسي             . مي باشد آموزشي  
 و مراكـز آمـوزش عـالي        هـا    نفر و براي ساير دانـشگاه      40دانشگاه آزاد اسالمي حدود     

تعداد كاركنان آموزشي غير هيئت علمي و حق التـدريس          .  نفر مي باشد   1/23حدود  
  . افزايش يافته استي دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي اندكي ها در دانشگاه
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  تعداد دانشجويان آموزش عالي استان ايالم برحسب سطوح تحصيلي) 1-57(جدول 
  ي آموزشيها دوره مراكز آموزشي  88-1387  87-1386
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

درصد 
  تغييرات

  5/19  100  28609  100  23932  جمع
  6/35  9/32  9416  29  6942  كارداني 
  1/12  5/65  18760  69  16737  يكارشناس

  0  83/0  240  1  240  كارشناسي ارشد

  جمع مراكز

ــه اي و  ــراي حرفـ دكتـ
  تخصصي

213  1  213  74/0  0  

  6/15  100  17259  100  14925  جمع
  -2/32  8/9  1691  17  2532  كارداني 

  6/26  6/87  15115  80  11940  كارشناسي
  0  4/1  240  6/1  240  كارشناسي ارشد

ــشگاه ــا دانـ  و هـ
ــوزش   ــز آم مراك

بـــــه (عـــــالي 
استثناي دانشگاه  

ــه اي و   )آزاد اسالمي ــراي حرفـ دكتـ
  تخصصي

213  4/1  213  2/1  0  

  3/23  100  11350  100  9207  جمع
  2/75  1/68  7725  9/47  4410  كارداني 

  -4/24  9/31  3625  1/52  4797  كارشناسي
  -  -  -  -  -  كارشناسي ارشد

ــشگاه آزاد  دانـــ
  اسالمي 

ــه اي و  ــراي حرفـ دكتـ
  صصيتخ

-  -  -  -  -  

  1387 و 1386ي  ها سالنامه آماري استان ايالم سال: ماخذ
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  ي تخصصيها تعداد دانشجويان آموزش عالي به تفكيك گروه) 1-58(جدول 
87-1386  88-1387  

  مراكز آموزشي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  درصد تغييرات

  5/19  100  28609  100  23932  جمع 
  -82  74/0  213  5  1188  علوم پزشكي
  5/23  2/60  17220  2/58  13938  علوم انساني

  3/14  2/8  2335  5/8  2042  علوم پايه
  88  2/16  4627  3/10  2460  فني و مهندسي

  2/21  6/14  4174  4/14  3444  كشاورزي و دامپزشكي
  -3/95  13/0  40  6/3  860  هنر

  1387 و 1386سالنامه آماري استان ايالم سالهاي : ماخذ
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داد پذيرفته شدگان آموزش عالي استان ايالم برحسب سطوح تع) 1-59(جدول 
  تحصيلي

  ي آموزشيها دوره مراكز آموزشي  88-1387  87-1386
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

درصد 
  تغييرات

  -2/16  100  6925  100  8268  جمع
  4/9  4/51  3557  3/39  3247  كارداني 

  -9/31  8/46  3229  5/57  4754  كارشناسي
  -2/53  2/1  81  1/2  173  كارشناسي ارشد

  جمع مراكز

  -9/48  7/0  48  1/1  94  دكتراي حرفه اي و تخصصي
  -7/24  100  3507  100  4658  جمع

  9/49  1/34  1196  1/17  798  كارداني 
  9/38  2/62  2182  8/76  3577  كارشناسي

  2/53  3/2  81  7/3  173  شدكارشناسي ار

 و ها دانشگاه
مراكز آموزش 

به (عالي 
استثناي دانشگاه 

  -4/56  4/1  48  4/2  110  دكتراي حرفه اي و تخصصي  )آزاد اسالمي
  -7/5  100  3418  100  3626  جمع

  -6/3  1/69  2361  5/67  2449  كارداني 
  -2/10  9/30  1057  5/32  1177  كارشناسي

  -  -  -  -  -  كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

  -  -  -  -  -  دكتراي حرفه اي و تخصصي
  همان : ماخذ
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تعداد فارغ التحصيالن آموزش عالي استان ايالم برحسب سطوح ) 1-60(جدول 
  تحصيلي
87-1386  88-1387  

  ي آموزشيها دوره  مراكز آموزشي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

درصد 
  تغييرات

  8/9  100  3316  100  3021  جمع
  -7/15  35  1161  6/45  1377  كارداني

  1/29  7/63  2113  2/54  1637  كارشناسي
  500  3/1  42  2/0  7  كارشناسي ارشد

  جمع مراكز

دكتراي حرفه اي و 
  تخصصي

-  -  -  -  -  

  -4/5  100  1516  100  1603  جمع
  -6/48  3/7  110  3/13  214  كارداني

  -3/1  90  1364  2/86  1382  كارشناسي
  500  7/2  42  4/0  7  رشدكارشناسي ا

 و ها دانشگاه
مراكز آموزش 

به (عالي 
استثناي دانشگاه 

دكتراي حرفه اي و   )آزاد اسالمي
  تخصصي

-  -  -  -  -  

  25-1  100  1800  100  1439  جمع
  -6/9  4/58  1051  8/80  1163  كارداني

  4/171  6/41  749  2/19  276  كارشناسي
  -  -  -  -  -  كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد 
  اسالمي

دكتراي حرفه اي و 
  تخصصي

-  -  -  -  -  

   1387-1386 سالهاي –استان ايالم سالنامه آماري : ماخذ
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 و مراكز آموزش ها كاركنان آموزشي تمام وقت و حق التدريس دانشگاه) 1-61(جدول 
  عالي

  درصد تغييرات  87-88  86-87  پايه علمي   مراكز آموزشي
  -  -  -  استاد

    1  -  دانشيار
  9/890  109  11  ستاديارا

  -1/30  95  136  مربي
  -1/98  3  157  مربي آموزشيار 

  -6/31  208  304  جمع

 و مراكز ها دانشگاه
به (آموزش عالي 

استثناي دانشگاه آزاد 
  )اسالمي

  9/101  325  161  غيرهيئت علمي و حق التدريس
    -  1  استاد

  -  -  -  دانشيار
  100  10  5  استاديار

  0  164  164  مربي
  0  4  4  مربي آموزشيار 

  9/2  178  173  جمع

  دانشگاه آزاد اسالمي

  5/16  109  91  غيرهيئت علمي و حق التدريس
   1387-1386سالنامه آماري استان ايالم در سالهاي : ماخذ
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  هفتمفصل 
ه ای زن  و ن و  رز ش    اآما
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   آمايش سرزمين و توازن منطقه اي -2-2
  : هزينه استان–نظام درآمد 

اصـالح سـاختار دولـت در       در راستاي توسعه و تعادل منطقـه اي، تمركززدايـي و            
 مـاده در    13 حـاوي    ها   هزينه استان  –محدوده استاني ساز و كار اجرايي نظام درآمد         

در برنامه چهارم توسعه نيـز تهيـه و         . فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه فراهم شد       
، تمركز زدايي در    ها   ايجاد نظام تنظيم بودجه استان     ها  تدوين اسناد ملي توسعه استان    

ي سـرمايه اي    هـا   وظايف عمراني دولت، وابسته كردن اعتبارات تملـك دارايـي         زمينه  
ي سـرمايه  هـا  استاني هر استان به درآمد آن استان، واگذاري اختيـار تعيـين اولويـت        

ي مختلف بـه نهادهـاي اسـتاني و تهيـه برنامـه عمليـاتي توسـعه               ها  گذاري در بخش  
ه ريزي كـشور بـه شـمار مـي          استان، شش رويكرد مهم در نظام برنامه ريزي و بودج         

روند كه در قانون برنامه چهارم توسعه در قالب بخشي از مواد قانوني فصل شـشم بـا                  
 هزينـه   –عنوان آمايش سرزمين و توازن منطقه اي در راستاي تقويت نظـام درآمـد               

  . تجلي يافته است
ظـارت   هزينه را برنامه ريزي و اجرا، درآمد و بودجه ريزي و ن       –اجزاي نظام درآمد    

 قانون برنامه سوم كه     77 و   71،  70تشكيل مي دهند كه در قانون برنامه چهارم مواد          
 تنفيـذ شـده     83 هزينه را شامل مي شـود در قالـب مـاده             -برنامه ريزي نظام درآمد   

  . است
 به تـصويب هيئـت محتـرم وزيـران رسـيد بـه              1379آيين نامه اين مواد در سال       

ه استان بـه رياسـت اسـتاندار بـه منزلـه نهـاد              نحوي كه شوراي برنامه ريزي و توسع      
ي تخصصي آن بعنوان نهادهاي مشاوره اي تـصميم سـاز در            ها  تصميم گير و كارگروه   

 آيين نامه يـاد شـده   1387 و 1385، 1384، 1382در سال  .  استقرار يافتند  ها  استان
زي ي جديد مقرر مي دارند كه درصد معيني از درآمـدهاي واريـ    ها  اصالح و آيين نامه   

به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سـنواتي بـه تـامين اعتبـارات هزينـه اي و                    
در يك نگاه كلي مـي تـوان گفـت كـه ايـن              . سرمايه اي همان استان اختصاص يابند     
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ي هـا    و براي اسـتان    100ي توسعه يافته و يا برخوردار كمتر از         ها  ضرايب براي استان  
اين ضرايب براي استان ايالم و براسـاس        . شند مي با  100كمتر توسعه يافته بيشتر از      

 بـه  1387 و 1386، 1385،  1384ي  ها  ارقام مصوب در قانون بودجه سنواتي در سال       
  .  درصد بوده است242 و 270، 403، 276ترتيب 

ي كشور نشان مي دهد كه استان ايـالم در سـال            ها  مقايسه اين شاخص در استان    
ايـن بـدان معنـي اسـت كـه      . ر داشته اسـت   كشور قرا  5 و   2 در رتبه    1387 و   1386

ايـن در   . ي كمتر توسعه يافته كشور محسوب مي شـود        ها  استان ايالم در زمره استان    
ي ديگـر كـه ضـريب برداشـت كـم تـري دارنـد،               هـا   حالي است كه برخـي از اسـتان       

  . ي صنعتي كشور محسوب مي شوندها استان
قـالب و جنـگ تحميلـي كـه         ي قبـل از ان    ها  ولي استان ايالم باتوجه به بي توجهي      

  .خسارات فراواني را بر استان تحميل كرد از اين ويژگي بيشتر برخوردار گرديده است
باتوحه به اينكه خيلي از استانهاي كشور در اوائل پيروزي انقالب با قيمت مناسب              

ي مختلف برخوردار گرديدنـد امـا اسـتان ايـالم بـه             ها  روز از سرمايه گذاري در بخش     
طوالني با كشور عراق و هشت سال دفاع مقدس از ايـن مزيـت بهـره اي                 واسطه مرز   

نبرده است بنظر مي رسد بايد دولتمردان عزم خود را براي توجه بيشتر به اين خطـه       
و شتاب در توسعه آن جزم نمايند چرا كه جبران هشت سال عدم سـرمايه گـذاري و                  

  . د در جنگ با اين ضرايب مرتفع نخواهد شها تخريب زيرساخت
 تنفيذ شده از برنامـه سـوم بـه وظـايف شـوراي برنامـه ريـزي و توسـعه                     71ماده  
هاي مختلف برنامه ريزي و بودجه ريزي ميان مدت و كوتـاه مـدت                 در حوزه  ها  استان

 قانون برنامه چهارم به بعد مالي نظام        83 و   82،  81،  80،  79 و   78مي پردازد و مواد     
  .  هزينه استان پرداخته است–درآمد 
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  :ضريب برداشت
غيرمتمركز كردن امور برنامه ريزي و بودجه ريزي هـر اسـتان بـه منظـور شـتاب                  

 و سـند بودجـه   هـا  بخشيدن به فرآيند توسعه در چارچوب اسناد ملي توسـعه اسـتان       
 از مهم ترين اهداف مواد قـانوني فـصل شـشم قـانون برنامـه چهـارم                  ها  ساالنه استان 

تقويـت نهادهـا و سـازوكارهاي      . اسـت ) قـه اي  آمايش سرزمين و تـوازن منط     (توسعه  
.  هزينه اسـتان بـراي دسـتيابي بـه چنـين اهـدافي الزم اسـت                –قانوني نظام درآمد    

ي تخصـصي آن    هـا    و كـارگروه   هـا   برهمين مبنا، شوراي برنامه ريزي و توسعه اسـتان        
ــديريتي و اداري     ــاختار م ــعه، اصــالح س ــد توس ــدايت فرآين ــي را در ه ــش اساس نق

 دارا هستند و نهادهاي تامين و تخصيص منابع در قالب ستاد درآمد و              كماكان،استان
. تجهيز منابع استان و كميته تخصيص اعتبارات بـه فعاليـت خـود ادامـه مـي دهنـد                

همچنين برداشت از درآمدهاي استاني كه براسـاس ميـزان توسـعه يـافتگي و عـدم                  
 را  هـا   ني در اسـتان   ها شكل گرفته است ميـزان اعتبـارات اسـتا           توسعه يافتگي استان  

  .مشخص مي كند
 هزينه استان، وابسته كردن اعتبارات استاني بـه درآمـدهاي           –منطق نظام درآمد    

 قانون برنامه چهارم، حكم قانوني سـقف اعتبـارات هزينـه اي و              78ماده  . استان است 
بـه طـور مـشخص      . ي سرمايه اي استاني هر استان را تعيين مي كند         ها  تملك دارايي 
نـسبت اعتبـارات تملـك دارايـي سـرمايه اي بـه درآمـدهاي اسـتان در                  جدول ذيل   

 بـه ترتيـب، نزولـي نـشان مـي           1387تا  1384ي كشور را در خالل سالهاي       ها  استان
  . دهد
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نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به درآمدهاي استاني در ) 2-7(جدول 
  )درصد(           1384-87هاي كشور طي سالهاي  استان

  1387  1386  1385  1384  نام استان  رديف
  404  380  400  309  كهگيلويه و بويراحمد  1
  287  239  374  316  خراسان جنوبي  2
  259  235  291  277  سيستان و بلوچستان  3
  244  209  263  215  كردستان  4
  242  270  403  276  ايالم  5
  231  314  353  311  خراسان شمالي  6
  228  190  257  205  چهارمحال و بختياري  7
  202  186  227  162  كرمانشاه  8
  189  166  212  177  لرستان  9
  181  162  216  185  گلستان  10
  178  143  162  130  همدان  11
  158  142  183  153  اردبيل  12
  152  135  135  101  آذربايجان غربي  13
  125  120  118  92  خوزستان  14
  110  75  103  82  كرمان  15
  107  81  95  74  گيالن  16
  102  72  73  61  ربوشه  17
  100  104  128  121  زنجان  18
  100  91  97  74  هرمزگان  19
  99  86  103  99  سمنان  20
  98  85  93  66  فارس  21
  93  72  85  67  آذربايجان شرقي  22
  92  79  87  55  خراسان رضوي  23
  90  88  105  81  قم  24
  88  73  85  70  مازندران  25
  61  72  87  66  يزد  26
  59  65  63  57  قزوين  27
  58  65  78  65  مركزي  28
  40  35  43  30  اصفهان  29
  6  15  14  4  تهران  30
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  : درآمدهاي استاني و اعتبارات استان
  : درآمدهاي استاني

درآمـد حاصـل از     (منابع عمومي استان شامل درآمدهاي ماليـاتي و غيـر ماليـاتي             
اصـل  انحصارات و مالكيت دولت، درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كاال، درآمد ح            

ي سـرمايه اي، فـروش      هـا   از جرائم و خسارات درآمدهاي متفرقـه، واگـذاري دارايـي          
 1384در سـال    . اسـت )  و تاسيسات دولتي و فـروش و واگـذاري اراضـي           ها  ساختمان

 1386،  1385 ميليون ريال بوده كه در سـال         231234درآمد مصوب عمومي استان     
  .  يافته است افزايش503993 و 397478، 243594 به ترتيب 1387و 

ي نشان دهنده پشتوانه مـالي و ثبـات درآمـدي اسـتان نـسبت               ها  يكي از شاخص  
اين نسبت براي مقادير مصوب طي      . درآمدهاي مالياتي به كل درآمدهاي استان است      

 درصـد و عملكـرد بـه ترتيـب          2/85 و   2/83،  4/74،  8/88ي مزبور به ترتيـب      ها  سال
 وضعيت اين شاخص نـسبت      1387ر سال    درصد بوده كه د    7/85 و   82،  3/84،  5/84

بعبـارت ديگـر نقـش نظـام     .  درصد افزايش داشته اسـت 7/3به سال قبل در عملكرد      
  . مالياتي در اقتصاد استان نسبت به سال قبل از آن بيشتر شده است

  
  : خودكفايي مالي

 قانون برنامه چهارم توسعه بيان مي كند كه بـه منظـور برقـراري انـضباط                 2ماده  
ي برنامه، دولت مكلف است، سهم اعتبـارات هزينـه اي           ها   بودجه اي طي سال    مالي و 

تامين شده از محل درآمدهاي نفت دولت را به گونه اي افزايش دهـد كـه تـا پايـان                    
برنامه چهارم اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريـق درآمـدهاي ماليـاتي و             

اي كـه نـشان از        ايي بودجـه  شـاخص خودكفـ   . ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين شـود     
اي دارد كه در ايـن قـسمت مـورد            هاي هزينه   ها در انجام فعاليت     پشتوانه مالي استان  

اين شاخص از نسبت درآمدهاي استاني بـه اعتبـارات          . تجزيه و تحليل قرار مي گيرد     
 100در صورتي كه مقدار ايـن شـاخص بزرگتـر از            . هزينه اي استاني بدست مي آيد     
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 دهد استان در زمينه تامين اعتبارات هزينه اي خودكفا بـوده و تنهـا               باشد، نشان مي  
  . براي انجام عمليات عمراني استاني از اعتبارات ملي استفاده مي كند

 بـه   1387 و   1386،  1385،  1384اين نسبت براي مقادير مـصوب طـي سـالهاي           
 5/24،  5/15،  7/17 درصد و در عملكرد به ترتيب        8/56 و   5/21،  1/10،  3/18ترتيب  

  .  درصد بوده است9/57و 
 نشان مـي دهـد كـه اسـتان در زمينـه تـامين               1387مقادير اين شاخص تا سال      

از داليل عمده وضعيت نامساعدتر     . اي فاصله زيادي تا خودكفايي دارد       اعتبارات هزينه 
 درصدي اعتبارات هزينه اي استان نسبت       60 رشد تقريباً    1385اين شاخص در سال     

مي باشد كه مي تواند ناشي از افزايش حقوق و مزاياي پرسـنلي و بـه                 1384به سال   
 نسبت بـه    1386اين رشد در سال     . ويژه افزايش حجم كاركنان دولت در استان باشد       

 باتوجـه بـه كـاهش       1387 درصد كاهش داشـته اسـت در سـال           4/14سال قبل آن    
 پـرورش و  اعتبارات هزينه اي استاني به علت ملي شـدن بودجـه سـازمان آمـوزش و     

  . بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شاخص كارايي الزم را ندارد
ي سـرمايه اي، نـشان از       هـا   شاخص خودكفايي مالي براي اعتبارات تملك دارايـي       

ايـن شـاخص از نـسبت       . ي عمرانـي دارد   هـا    در انجام فعاليـت    ها  پشتوانه مالي استان  
. ايه اي استاني بدست مـي آيـد       ي سرم ها  درآمدهاي استاني به اعتبارات تملك دارايي     

 قانون برنامـه سـوم توسـعه        76باتوجه به نقش درآمدهاي استاني براساس حكم ماده         
ي سـرمايه اي    هـا   كشور، در محاسبه شاخص ياد شده فقط اعتبـارات تملـك دارايـي            

لحاظ شده و اعتبارات هزينه اي استاني در مخرج كسر شاخص ياد شده قرار نگرفتـه                
  . است

ه مقدار اين شاخص بزرگتر از صد باشد، نـشان مـي دهـد اسـتان در                 در صورتي ك  
زمينه تامين اعتبارات عمراني خود، خودكفا بوده است و براي انجام عمليات عمرانـي              

هاي  استاني نه تنها از اعتبارات ملي استفاده نمي كند بلكه براساس ضوابط آيين نامه             
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ون برنامـه چهـارم توسـعه كـشور،      قـان 78 قانون برنامه سوم توسـعه و مـاده     76ماده  
  . درصدي از درآمدهاي استاني را به استانهاي محروم كشور اختصاص مي دهد

ي سرمايه اي طي چهار سال      ها  نسبت درآمدهاي استاني به اعتبارات تملك دارايي      
 درصـد و در عملكـرد       3/20 و   8/20،  1/13،  6/22اخير براي مقادير مصوب به ترتيب       

باتوجه به ضريب برداشت    .  درصد بوده است   6/20 و   03/24،  7/17،  01/23به ترتيب   
ي كمتر توسعه يافته محسوب شده و از كل درآمدهاي استاني        ها  استان ايالم از استان   

  . خود استفاده نموده است
ي سـرمايه اي و هزينـه       هـا   نسبت درآمدهاي استاني به كل اعتبارات تملك دارايي       

 6/15 و 5/11، 7/6، 8/10مـصوب بـه ترتيـب    اي طي چهار سال اخير بـراي مقـادير    
 درصد بوده است كـه نـشان از         8/15 و   3/13،  9،  8/11درصد و در عملكرد به ترتيب       

 نيز مربوط به كـاهش      1387افزايش اين شاخص در سال      . عدم خودكفايي مالي است   
مقدار اعتبارات هزينه اي استان ناشي از ملي شدن بودجه سازمان آموزش و پـرورش               

  . اد شهيد انقالب اسالمي مي باشدو بني
  

  : كارايي مالياتي
به منظور بررسي نقش و جايگـاه درآمـدهاي ماليـاتي در توليـد ناخـالص داخلـي                  

اين شاخص از نـسبت درآمـدهاي       . استان از شاخص كارايي مالياتي استفاده مي شود       
عه در كـشورهاي توسـ    . مالياتي بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت به دست مي آيـد           

باال بودن اين   . يافته كه ساختار بودجه دولت به درآمدهاي مالياتي بسيار وابسته است          
نـشان از رضـايتمندي مـردم در بهـره منـدي از كـاال و                )  درصـد  40 تا   20(شاخص  

اين امر بيانگر اين واقعيت است كـه نظـام ماليـاتي نقـش              . خدمات عمومي مي باشد   
دالنـه درآمـد و سـاير اهـداف ماليـاتي بـه            خود را درخصوص ايجاد عدالت و توزيع عا       

 و 1384اين شاخص در استان ايالم براي مقادير عملكرد در سال      . خوبي ايفا مي كند   
 درصد بـوده اسـت كـه در مجمـوع نـشان             2/3 و   6/1،  7/1 به ترتيب    1386 و   1385
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دهد نقش درآمدهاي مالياتي استان در توليـد ناخـالص داخلـي آن چنـدان قابـل                  مي
ي اقتـصادي در سـال      هـا   الزم به يادآوري است به دليل نبود حساب       .  باشد توجه نمي 

  . اين شاخص در سال مزبور قابل محاسبه نمي باشد1387
  ي درآمدي و اعتبارات استانيها شاخص) 2-8(جدول 

  فايي ماليخودك
  سال

درآمدهاي مالياتي 
استان به كل 

  درآمدهاي استاني

درآمدهاي مالياتي 
استان به كل 
  اعتبارات استاني

اعتبارات 
  اي هزينه

اعتبارات 
  تملك

اعتبارات 
  كل

1384  55/84  28/9  063/121/1  059/022/1  122/143/2  
1385  34/84  59/7  138/794/1  237/862/1  375/656/3  
1386  01/82  93/10  674/535/1  694/912/1  368/448/3  
1387  73/85  53/13  117/756  742/481/2  859/237/3  
درصد 

 87رات تغيي
  86نسبت به

4  3  8/50-  8/29  1/6-  

  اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان : ماخذ
  

در مجموع طي سالهاي ياد شده عملكـرد درآمـدهاي عمـومي اسـتان بـه ترتيـب        
  .  درصد بوده است98 124، 83، 141

جدول ذيل مقادير درآمدهاي مصوب و عملكرد را طي سالهاي ياد شده به تفكيك          
  .  مالياتي و غير مالياتي نشان مي دهددرآمدهاي
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-87درآمدهاي عمومي استان برحسب مصوب و عملكرد طي سالهاي ) 2-9(جدول 
1384  

  ميليون ريال
  )عملكرد(درآمد   )مصوب(درآمد 

  سال  كل  غيرمالياتي  مالياتي
  مالياتي

غير 
  مبلغ  مالياتي

درصد 
  تحقق

  مبلغ
درصد 
  تحقق

  مبلغ
درصد 
  تحقق

1384  205437  25797  198866  97  36350  141  235216  102  
1385  181210  62384  277543  153  51544  83  329087  135  
1386  330725  66753  376998  114  82715  124  459714  116  
1387  429417  74576  437992  102  72916  98  510908  101  

  همان : ماخذ
  

  1384-87الهاي ي سرمايه اي استان طي سها عملكرد اعتبارات تملك دارايي
  ميليون ريال 

  سال  مصوب
  كل  هزينه اي اي هاي سرمايه تملك دارايي

1384  37/634256  807858  1442114  
1385  1065211  1208896  2274107  
1386  1074368  1169596  2243964  
1387  1221829  386193  1608022  
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  عملكرد

  سال  كل  هزينه اي  ي سرمايه ايها تملك دارايي
  باراعت

درصد 
  تحقق

  اعتبار
درصد 
  تحقق

  اعتبار
درصد 
  تحقق

1384  08/604997  38/95  807858  100  08/1412855  97/97  
1385  38/865009  2/81  1208896  100  38/2073905  196/91  
1386  01/841209  29/78  1169596  100  01/2010805  6/89  
1387  4/945009  34/77  386193  100  4/1331202  78/82  

  
  1386-87ي سرمايه اي و هزينه اي استان ايالم طي سالهاي ها تملك دارايياعتبار 

  ميليون ريال
  اعتبار هزينه اي ي سرمايه ايها اعتبار تملك دارايي

  شرح
  87مصوب   86مصوب 

نرخ 
  رشد

  نرخ رشد  87مصوب   86مصوب 

 -212/308 22042973 89982234  8/18 53550200 43480700  كشور
  -8/202  386193  1169596 06/12  1221829  1074368  ايالم

سهم استان 
  )درصد(

4/2  28/2  -  29/1  75/1  -  

  87 و 86قانون بودجه سال : ماخذ
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 بدليل اعتبـارات هزينـه      86 نسبت به سال     87كاهش اعتبارات هزينه اي در سال       
اي سازمان آموزش و پرورش و بنياد شـهيد انقـالب اسـالمي از اعتبـارات هزينـه اي            

  . مي باشداستانها 
  ي سرمايه ايها اعتبار تملك دارايي

  شرح
  نرخ رشد  87مصوب   86مصوب 

    75593173  133462934  كشور
    1608022  2243964  ايالم
    12/2  68/1  )درصد(سهم استان 

  دفتر برنامه و بودجه استانداري: مأخذ
رحسب ي سرمايه اي و هزينه اي استان بها اعتبارات مصوب و عملكرد تملك دارايي

  ها مصوب استاني و كليه رديف
  ميليون ريال

  اعتبارات مصوب
  سال  كل  هزينه اي  ي سرمايه ايها تملك دارايي

  ها كليه رديف  استاني  ها كليه رديف  استاني  ها كليه رديف  استاني
86  1074368  89/2247145  1169596  954/1538626  2243964  844/3785772  
87  1221829  29/2781423  386193  636117  1608022  29/3417540  

  
  )عملكرد(اعتبار 

  سال  كل  هزينه اي  ي سرمايه ايها تملك دارايي
  ها كليه رديف  استاني  ها كليه رديف  استاني  ها كليه رديف  استاني

86  01/841209  33/1469944  1169596  47/1538157  01/2010805  8/3008101  
87  4/945009  59/1919195  386193  5/625589  4/1331202  09/2544785  

  دفتر برنامه و بودجه استانداري: مأخذ
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ي سرمايه اي برحسب مقدار، درصد و سرانه ها اعتبارات تملك دارايي) 2-15(جدول 
  ).به ترتيب مقدار اعتبار مصوب (1387ي كشور در سال ها به تفكيك استان

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ن ريالميليو(مبلغ   استان  رديف  ي سرمايه ايها اعتبار تملك دارايي
  760  0/100  53550200  كل كشور  
  1327  6/10  5674934  خوزستان  1
  618  5/6  3454551  خراسان رضوي  2
  689  6/5  2987291  فارس  3
  201  0/5  2691515  تهران  4
  1063  8/4  2557017  سيستان و بلوچستان  5
  2748  5/4  2435278  بوشهر  6
  652  4/4  2347700  آذربايجان شرقي  7
  1152  4  2165946  كرمانشاه  8
  805  4  2136477  كرمان  9
  464  9/3  2113537  اصفهان  10
  712  8/3  2047140  آذربايجان غربي  11
  616  4/3  1801041  مازندران  12
  1210  2/3  1698183  هرمزگان  13
  979  1/3  1680698  لرستان  14
  1138  1/3  1638205  كردستان   15
  679  3  1632137  گيالن  16
  831  6/2  1415355  همدان  17
  805  4/2  1301605  گلستان  18
  2031  4/2  1288225  كهگيلويه و بويراحمد  19
  2239  3/2  1221829  ايالم  20
  865  2/2  1168570  مركزي  21
  1787  1/2  1137387  خراسان جنوبي  22
  867  2  1064926  اردبيل  23
  1223  2  1049418  چهارمحال و بختياري  24
  1010  8/1  974208  جانزن  25
  883  6/1  875349  يزد  26
  1076  6/1  873232  خراسان شمالي  27
  750  6/1  857014  قزوين  28
  1086  2/1  640717  سمنان  29
  593  2/1  620715  قم  30

  85 و سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 87قانون بودجه سال : مأخذ
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ي برحسب مقدار، درصد و سرانه به ي سرمايه اها اعتبارات تملك دارايي) 2-16(جدول  
  )به ترتيب سرانه اعتبار مصوب (1387ي كشور در سال ها تفكيك استان

  درآمدهاي استاني
  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 
  760  100  53550200  كل كشور  
  2748  5/4  2435278  بوشهر  1
  2239  3/2  1221829  ايالم  2
  2031  4/2  1288225  و بويراحمدكهگيلويه   3
  1787  1/2  1137387  خراسان جنوبي  4
  1327  6/10  5674934  خوزستان  5
  1223  2  1049418  چهارمحال و بختياري  6
  1210  2/3  1698183  هرمزگان  7
  1152  4  2165946  كرمانشاه  8
  1138  1/3  1638205  كردستان  9
  1086  2/1  640717  سمنان  10
  1076  6/1  873232  خراسان شمالي  11
  1063  8/4  2557017  سيستان و بلوچستان  12
  1010  8/1  974208  زنجان  13
  979  1/3  1680698  لرستان  14
  883  6/1  875349  يزد  15
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ي سرمايه اي برحسب مقدار، درصد و ها اعتبارات تملك دارايي) 2-16(دنباله جدول 
  ).ب مقدار اعتبار مصوببه ترتي (1387ي كشور در سال ها سرانه به تفكيك استان

  درآمدهاي استاني
  استان رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 
  867  2  1064926  اردبيل  16
  865  2/2  1168570  مركزي  17
  831  6/2  1415355  همدان  18
  805  4  2136477  كرمان  19
  805  4/2  1301605  گلستان  20
  750  6/1  857014  قزوين  21
  712  8/3  2047140  يجان غربيآذربا  22
  689  6/5  2987291  فارس  23
  679  3  1632137  گيالن  24
  652  4/4  2347700  آذربايجان شرقي  25
  618  5/6  3454551  خراسان رضوي  26
  616  4/3  1801041  مازندران  27
  593  2/1  620715  قم  28
  464  9/3  2113537  اصفهان  29
  201  5  2691515  تهران  30
  85 و سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 87 بودجه سال قانون: مأخذ
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درآمدهاي عمومي استاني برحسب مقدار، درصد و سرانه به تفكيك ) 2-11(جدول 
  1387هاي كشور در سال  استان

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ   استان  رديف  اعتبار هزينه اي
  1288  0/100  90779350  كل كشور  
  3396  2/50  45587182  انتهر  1
  1160  8/5  5289274  اصفهان  2
  1061  0/5  4535691  خوزستان  3
  673  1/4  3766229  خراسان رضوي  4
  701  3/3  3039084  فارس  5
  704  8/2  2536410  آذربايجان شرقي  6
  2700  6/2  2393320  بوشهر  7
  697  2/2  2035582  مازندران  8
  1501  2/2  2028732  مركزي  9
  735  1/2  1949219  كرمان  10
  1211  9/1  1699784  هرمزگان  11
  632  7/1  1520460  گيالن  12
  1260  6/1  1440910  قزوين  13
  1449  6/1  1435719  يزد  14
  468  5/1  1345165  آذربايجان غربي  15
  570  2/1  1070861  كرمانشاه  16
  410  1/1  986069  سيستان و بلوچستان  17
  1006  1/1  970367  زنجان  18
  518  0/1  888909  ستانلر  19
  467  9/0  795843  همدان  20
  446  8/0  720896  گلستان  21
  662  8/0  692793  قم  22
  548  7/0  673485  اردبيل  23
  467  7/0  672525  كردستان  24
  1100  7/0  648747  سمنان  25
  923  6/0  503993  ايالم  26
  536  5/0  459970  چهارمحال و بختياري  27
  622  4/0  395680  خراسان جنوبي  28
  465  4/0  377770  خراسان شمالي  29
  502  4/0  318681  كهگيلويه و بويراحمد  30

  85 و سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 87قانون بودجه سال : مأخذ
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ي كشور در ها اعتبارات هزينه اي برحسب مقدار، درصد و سرانه به تفكيك استان) 2-17(جدول 
  )ار مصوببه ترتيب مقدار اعتب (1387سال 

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ   استان  رديف  ي سرمايه ايها اعتبار تملك دارايي
  313  100  22042973  كل كشور  
  155  4/9  2082174  تهران  1
  339  6/6  1447687  خوزستان  2
  252  4/6  1409102  خراسان رضوي  3
  302  9/5  1307982  فارس  4
  258  3/5  1175093  اصفهان  5
  353  7/4  1031125  مازندران  6
  425  6/4  1021672  گيالن  7
  257  2/4  925761  آذربايجان شرقي  8
  306  4  877966  آذربايجان غربي  9
  326  9/3  864941  كرمان  10
  327  6/3  786892  سيستان و بلوچستان  11
  394  4/3  740387  كرمانشاه  12
  454  9/2  636825  هرمزگان  13
  387  8/2  625800  گلستان  14
  351  7/2  601851  لرستان  15
  649  6/2  574751  بوشهر  16
  337  6/2  574545  همدان  17
  385  5/2  554771  كردستان  18
  495  2/2  490350  يزد  19
  348  1/2  470541  مركزي  20
  367  2  450479  اردبيل  21
  451  2  434785  زنجان  22
  642  9/1  408495  خراسان جنوبي  23
  471  8/1  403805  ريچهارمحال و بختيا  24
  708  8/1  386193  ايالم  25
  598  7/1  379051  كهگيلويه و بويراحمد  26
  638  7/1  376233  سمنان  27
  323  7/1  369702  قزوين  28
  438  6/1  355713  خراسان شمالي  29
  266  3/1  278299  قم  30
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ي كشور در ها ناعتبارات هزينه اي برحسب مقدار، درصد و سرانه به تفكيك استا) 2-18(جدول 
  )به ترتيب سرانه اعتبار مصوب (1387سال 

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ   استان  رديف  اعتبار هزينه اي
  313  100  22042973  كل كشور  
  708  8/1  386193  ايالم  1
  649  6/2  574751  بوشهر  2
  642  9/1  408495  خراسان جنوبي  3
  638  7/1  376233  سمنان  4
  598  7/1  379051  كهگيلويه و بويراحمد  5
  495  2/2  490350  يزد  6
  471  8/1  403805  چهارمحال بختياري  7
  454  9/2  636825  هرمزگان  8
  438  2  434785  زنجان  9
  425  6/1  355713  خراسان شمالي  10
  394  6/4  1021674  گيالن  11
  387  4/3  740387  كرمانشاه  12
  385  8/2  625800  گلستان  13
  367  5/2  554771  كردستان  14
    2  450479  اردبيل  15
  353  7/4  1031125  مازندران  16
  351  7/2  601851  لرستان  17
  348  1/2  470541  مركزي  18
  339  6/6  1447687  خوزستان  19
  337  6/2  574545  همدان  20
  327  6/3  786892  سيستان و بلوچستان  21
  326  9/3  864941  كرمان  22
  323  7/1  369702  قزوين  23
  306  4  877966  آذربايجان غربي  24
  302  9/5  1307982  فارس  25
  266  3/1  278299  قم  26
  258  3/5  1175093  اضفهان  27
  257  2/4  925761  آذربايجان شرقي  28
  252  4/6  1409102  خراسان رضوي  29
  155  4/9  2082174  تهران  30
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   محيط زيست-1-2
كره زمين تنها بسترحيات بوده و از آغاز خلقت بشر بر اين گستره خاكي بـيش از                 
هزاران سال مي گذرد و انسان انديشه ورز ضـمن بهـره بـرداري از منـابع طبيعـي و                    

  . مواهب الهي نيازهاي خود را فراهم مي نموده است
با رشد فزاينده جمعيت و همچنـين دسـتيابي انـسان بـه فـن آوري و بكـارگيري                   

ي زيـستي متعـددي     هـا   ابزارهاي پيشرفته، روند بهره برداري از منابع تـشديد و بـوم           
  . ي گياهي و جانوري آن در معرض خطر انقراض قرار گرفته اندها تخريب و گونه

ي اصولي جهـت جلـوگيري از نـابودي سـرزمين و     ها از اين رو دستيابي به راه حل 
يف انسان انديشمند و متمدن امـروز       ضمانت و استمرار بهره وري معقول از آن از وظا         

  . به شمار مي آيد
 بـدون  هـا  تنها اكتفا به شناسايي و بررسي پوشش گياهي، حيات وحش و آلـودگي           

ي سرزمين و ارزيـابي تـوان زيـست         ها  شناخت و برنامه ريزي، روي استعداها، قابليت      
باشـد  محيطي آن نمي تواند پاسخگوي نيازهاي توسعه روزافزون جامعه رو بـه رشـد               

لذا باتوجه به محيط زيست شرط تحقق توسعه پايدار و بهره برداري بهينـه از منـابع                 
  . اجتناب ناپذير مي باشد

ي گياهي و جانوري آن بـه عنـوان ذخـائر           ها   بعنوان بستر حيات و گونه     ها  زيستگاه
 ادامـه   هـا   تخريب و نابودي آن   . ژنتيكي و منابع تامين نيازهاي بشر به شمار مي روند         

از اين رو مناطق منتخبي به منظور       . ت و بقا انسان را مورد تهديد قرار خواهد داد         حيا
  . حفظ تنوع زيستي و طبيعت براي نسل آينده مورد حفاظت قرار مي گيرد

ي رشته كوه زاگرس واقع شده است داراي        ها  استان ايالم باتوجه به اينكه در دامنه      
نوب غرب كشور مي باشد تـا جـايي         مناظر زيبا و طبيعتي منحصر بفرد در غرب و ج         

همچنـين اسـتان داراي رويـشگاه و زيـستگاه          . كه به آن عروس زاگرس مـي گوينـد        
  . ي مختلف گياهي و جانوري مي باشدها گونه



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ١٣٠

در جامعه صنعتي امروزي رشد جمعيت از يك سو و نياز انـسان بـه تكنولوژيهـاي              
ابي بـه محـصوالت   مختلف و متنوع از سوي ديگر موجب شـده كـه عـالوه بـر دسـتي            

مختلف، پسماندهايي در كنار آن بوجود آيد كـه در صـورت عـدم مـديريت مناسـب                  
ناپـذيري، منـابع در دسـترس را تهديـد خواهنـد       زيست محيطي آن، خسارات جبران 

بنابراين به منظور ساماندهي و دفع مهندسي اين مواد زائد بايد تـدابير خاصـي               . نمود
يي كه طـي آن     ها   و مكانيزم  ها  ان به استفاده از روش    اتخاذ شود كه از آن جمله مي تو       

  . عوامل ميكروبي و پاتوژنتيك موجود در اين مواد زايد از بين مي رود اشاره نمود
به منظور مديريت صحيح پسماندها، خصوصاً پسماندهاي خطرناك و ويـژه، ابتـدا             

نـي و زيـست     بايد ماهيت و كميت پسماندها را شناسايي و نهايتـاً برنامـه مـديريت ف              
چنانچه مواد زائد خطرناك و يا پسماندهاي ويـژه از     . محيطي دفع آن را طراحي نمود     

نظر فني، اقتصادي و زيست محيطي، قابليت ذخيره سازي و تصفيه در محل توليد را               
نداشته باشند ناچاراً بايد جهت دفع بهداشتي به مكان مناسبي كه براساس ضـوابط و               

  . ردد هدايت شوندمعيارهاي خاص تعيين مي گ
مشكالت استان ايالم در بخش حفاظت از محيط زيست از لحاظ فني عبارتست از              

ي سطحي و تخريب جنگـل و       ها  ي صنعتي، آلودگي آب   ها  دفع غير استاندارد فاضالب   
دفـع  : ي بيمارستاني و در حيطه انساني، عبارتنـد از        ها  مراتع و عدم دفع مناسب زباله     

ي خـانگي   هـا   تمـامي شـهرها، عـدم دفـع مناسـب فاضـالب            در   ها  غير بهداشتي زباله  
  .  در حاشيه منازل مسكونيها روستايي و رها كردن زباله

ي جانوري و گياهي    ها  مناطق تحت مديريت محيط زيست در استان براساس گونه        
شامل مناطق چهارگانه، مناطق ده درصد حفاظت شده جنگلـي، منـاطق پـشتوانه و               

 درصـد از    52/10 هكتار مي باشند كـه       176000 مساحت   جمعاً به ... شكار ممنوع و    
  . مساحت استان را شامل مي شود
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  : مناطق چهارگانه
ده (توزيع جغرافيايي و وسعت مناطق حفاظت شده استان ) 2-2(جدول 

  ) درصد جنگلي
 )هكتار(مساحت   حوزه شهرستان  نام منطقه

  20000  دره شهر منطقه حفاظت شده جنگلي كبيركوه
  30000  آبدانان فاظت شده جنگلي ديناركوهمنطقه ح
  اداره كل محيط زيست استان ايالم : ماخذ

  
ي اخير باتوجه به استفاده     ها   در سال  ):ده درصد جنگلي  (مناطق حفاظت شده    

. بيشتر از طبيعت و مناطق جنگلي ضمن اينكه مقداري تخريب صورت گرفتـه اسـت              
  . خريب كلي صورت نگرفته استاما بخاطر فرهنگ استفاده مردم از اين مناطق ت

اداره كل حفاظت محيط زيست ايالم دو منطقه جنگلـي ايـالم را تحـت حفاظـت                 
 8/2 هكتـار مـي باشـد و حـدود           50000درآورده است كه وسعت اين مناطق جمعـاً         

  . درصد از مساحت استان را دربر مي گيرد
  

  :مناطق پشتوانه و شكار ممنوع
ي هـا   ظ جمعيـت حيـات وحـش در كـانون         به مناطق حفاظت شده به منظور حفـ       

 هكتـار   126000وسعت مناطق شكار ممنوع برابـر       . زيستي پشتوانه اطالق مي گردد    
  .  درصد از مساحت استان را شامل مي شود72/7مي باشد كه حدود 
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  توزيع جغرافيايي و وسعت مناطق پشتوانه و شكار ممنوع استان ايالم) 2-3(جدول 

حوزه   نام منطقه
 )شهرستان(

مساحت 
  )هكتار(

ي ها گونه
  ي جانوريها گونه  گياهي

شكار و تيراندازي ممنوع، 
گز، خرزهره،   76000  مهران  كولك

  كنار، بنه
كل و بز، قوچ و ميش، سياه 
  گوش، افعي دم عنكبوتي

شكار و تيراندازي ممنوع 
  50000  ايالم  بينا، بيجار و چكر

ني، 
خرزهره، 
  كنار، بنه

قوچ و ميش كل و بز، 
   سياه گوشپلنگ،

  اداره كل محيط زيست استان ايالم : مأخذ
  

  ي هدف كمي بخش محيط زيستها عملكرد شاخص) 2-5(جدول 

واحد   شاخص
  1387  1386  1385  1384  1383 گيري اندازه

نسبت مساحت مناطق تحت 
كنترل محيط زيستي به كل 
  مساحت استان براساس عملكرد

  52/10  52/10  52/10  52/10  52/10  درصد

ت مساحت مناطق تحت نسب
كنترل محيط زيستي به كل 
مساحت استان براساس هدف 

  برنامه چهارم

  52/10  52/10  52/10  52/10  52/10  درصد

  اداره كل محيط زيست استان ايالم : مأخذ
  

  ي زيست محيطي استانها شاخص) 2-6(جدول 

  سال

نسبت مناطق تحت 
پوشش و مديريت مناطق 

محيط زيست به كل 
  وسعت استان

اخص نسبت ش
پسماند بازيافت 

شده به كل پسماند 
  صنعتي

نسبت واحدهاي صنعتي با 
استانداردهاي زيست محيطي 

  به كل واحدهاي صنعتي

  ــــ  ــــ  52/10  1386
  ــــ  ــــ  52/10  1387
  اداره كل محيط زيست استان : مأخذ
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  تقاي سالمت و بهبود كيفيت زندگي ار-1-3
  : بهداشت و درمان-1-3- 1

كوشش در جهت ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درمـان همـواره مـورد توجـه             
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بهداشـت و درمـان           . مسئوالن امر بوده است   

ا در جهت   از جمله نيازهاي اساسي تلقي گرديده و دولت موظف شده، امكانات الزم ر            
 اصـل سـوم   12بنـد  (برطرف ساختن هرگونه بي عدالتي در اين زمينـه فـراهم كنـد            

دولـت  ) 1384-88(در برنامه چهـارم توسـعه       ) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران    
مواردي از برنامـه را بـه امـر بهداشـت و درمـان و سـالمت جـسمي و روانـي مـردم                        

  . اختصاص داده است
 بـه  1386 سال نـسبت بـه سـال    5 مير كودكان زير  ميزان مرگ و1387در سال  

ايــن شــاخص بــدون شــك بــه شــناخت .  درصــد كــاهش يافتــه اســت78/2ميــزان 
  . يي كه بيشتر باعث مرگ و مير در اين گروه سني مي شود كمك مي كندها بيماري

 نرخ مرگ و مير مادران در يكصد هزار تولد زنده نـسبت بـه سـال                 1387در سال   
بنابراين بايد بـا اختـصاص اعتبـارات بيـشتر و           . زايش داشته است   درصد اف  39/3قبل  

  . آموزش به مادران باردار از ميزان مرگ و مير مادران باردار كاسته شود
  1387 و 1386ي ها ي بهداشتي استان در سالها وضعيت شاخص) 3-1(جدول 

  درصد تغييرات  1387  1386  عنوان
  -78/1  32/20  1/22  هزار تولد زندهنرخ مرگ و مير كودكان زير پنجسال در هر 

  -39/6  33  61/29  نرخ مرگ و مير مادران در يكصد هزار تولد زنده
  -  196  196  ي بهداشت فعالها تعداد خانه

  -  23  23  تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري
  -  26  26  تعداد مراكز بهداشتي و درماني روستايي
  -  62  62   نفر جمعيت10000 هر تعداد مراكز بهداشتي و درماني به ازاي

گزارش دانشگاه علوم پزشكي و مركز خـدمات بهداشـتي و درمـاني و سـالنامه آمـاري سـال                    : مأخذ
   استان1387
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 7/3 تعداد مراكز بهداشتي و درماني نسبت به هر ده هزار نفر جمعيت              1386سال  
  . مركز رسيده است6/3 با اندكي كاهش به 1387مركز بوده كه در سال 

ي اسـتان در بخـش بهداشـت و درمـان بـا تبعيـت از                هـا    و خط مـشي    ها  استسي
هاي ملي در جهت تربيت نيروي انساني متخـصص و كارآمـد، كنتـرل و ريـشه              برنامه

، ايجاد نظم و سطح بنـدي درمـان و راه انـدازي بخـش تخصـصي در                  ها  كني بيماري 
  .  باشدي نوين ميها ي فوق براساس فناوريها مراكز درماني و تجهيز بخش

 بيمارستان و زايشگاه مشغول فعاليـت       11 در سطح استان مجموعاً      1387در سال   
  . بوده اند كه نسبت به سال قبل تغييري نداشته است

 بـه اسـتثناي شهرسـتان تـازه تاسـيس           1387نكته قابـل توجـه اينكـه در سـال           
  . اندملكشاهي ساير شهرستانهاي استان هر كدام داراي حداقل يك بيمارستان بوده 

 نفر بوده كه    224 تعداد كل پزشكان عمومي و متخصص در استان          1387در سال   
) شامل دندانپزشك، داروساز و پزشك عمـومي      ( نفر پزشك عمومي     121از اين تعداد    

 درصـد پزشـكان     02/54 نفر پزشك متخصص بوده اند به عبارت ديگر حـدود            103و  
  .  درصد متخصص بوده اند8/45استان عمومي و 

شـاغل در  )  نفـر 139( درصـد  1/62ل پزشـكان عمـومي و متخـصص اسـتان         از ك 
را پزشكان غيرشاغل   )  نفر 85( درصد   9/37دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني و        

  . در دانشگاه تشكيل مي دهند
 نفر بـه    4510 ميزان جمعيت به ازاي هر پزشك عمومي در استان           1387در سال   

 نفـر، بـه ازاي هـر        7277ازاي هر داروخانـه      نفر، به    5298ازاي هر پزشك متخصص     
ضمناً در .  نفر بوده است28725 نفر و به ازاي هر مركز راديولوژي       11138آزمايشگاه  

 باب آزمايشگاه اضافه گرديده     11 باب داروخانه و     22 نسبت به سال قبل      1387سال  
  .است

 5/9  نفر بوده كـه نـسبت بـه سـال قبـل     300 تعداد پرستار و ماما  1387در سال   
  . درصد افزاش داشته است
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  1387تعداد پزشكان استان به تفكيك نوع وابستگي در سال ) 3-2(جدول 

  متخصص  عمومي  كل  نوع وابستگي 
  103  121  224  كل پزشكان

  92  47  139  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
  11  74  85  غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 

  كي استان ايالم گزارش دانشگاه علوم پزش: مأخذ
  بررسي شاخصهاي فصل تامين اجتماعي و بهزيستي 

  1387  1386سال   عنوان
  000/619/559/4  103/087/354/7  )هزار ريال(ميزان يارانه اختصاص يافته 

ميزان يارانه اختصاص يافتـه بـه كـل منـابع قـانون             
  )هزارريال(بودجه 

103/087/354/7  000/619/559/4  

مي به كل اعتبـارات دولـت       ي مرد ها  نسبت مشاركت 
  )درصد(به سازمان بهزيستي استان 

12/0  089/0  

نسبت تعـداد افـراد سـرويس گيرنـده از واحـدهاي            
دولتـي و غيـر دولتـي بـه جمعيـت اسـتان در امـور        

  )درصد(اجتماعي 
8/4  8/6  

نسبت تعـداد افـراد سـرويس گيرنـده از واحـدهاي            
دولتـي و غيـر دولتـي بـه جمعيـت اسـتان در امـور        

  )درصد(انبخشي تو
5/49  50  

نسبت تعـداد افـراد سـرويس گيرنـده از واحـدهاي            
دولتــي و غيــر دولتــي بــه جمعيــت اســتان در      

  )درصد(پيشگيري
015/0  016/0  

  



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ١٣٨

  : تربيت بدني-1-3- 3
ي فردي و گروهي توسعه يافتـه و تنهـا بـراي            ها  امروزه ورزش در قالب انواع رشته     

فراغـت مطـرح نيـست بلكـه ورزش تـاثير           حفظ تندرستي، شادابي و گذراندن اوقات       
  .بسزايي در تعامل فرهنگي جوامع و آشنايي ملل مختلف با يكديگر دارد

اي   ي ارزنـده  هـا   ورزش كشور در ابعاد مختلف قهرماني و توسعه اماكن ورزشي گام          
ي ورزشـي سرپوشـيده و      هـا    مساحت تاسيسات و مكان    1386در سال   . برداشته است 
 مترمربع افزايش   214419 به   1387مربع بوده كه در سال       متر 187119روباز استان   

ي ورزشـي اسـتان در سـال    هـا  براين اساس مـساحت تاسيـسات و مكـان    . يافته است 
  .  درصد رشد داشته است01/11، 1386 نسبت به سال 1387

 21194 به ترتيب    1386تعداد ورزشكاران سازمان يافته مرد و زن استان در سال           
 نفـر   10678 نفـر و     21169 به ترتيـب بـه       1387ه كه در سال      نفر بود  10682نفر و   

  . رسيده است
  ي بخش تربيت بدنيها برخي شاخص) 3-6(جدول 

  87سال   86سال   عنوان شاخص
درصد 
  تغييرات

  23/0  63  51  )حرفه اي و غيرحرفه اي(ي ورزشي ها تعداد باشگاه
  14/0  214419  187119  )مترمربع(زيربناي اماكن ورزشي روباز 

  3/0  90097  87172  )مترمربع(زيربناي اماكن ورزشي سرپوشيده 
    10678  10682  تعداد ورزشكاران سازمان يافته زن
    21169  21194  تعداد ورزشكاران سازمان يافته مرد

  اداره كل تربيت بدني استان ايالم : مأخذ
  



 139    1387گزارش توسعه استان ايالم در سال 

  )متر مربع(ي كمي بخش تربيت بدنيها عملكرد شاخص) 3-7(جدول 
 1387  1386 1385 1384 1383  عنوان شاخص

  56/0  52/0  4/0  38/0  37/0  )سرپوشيده و سرباز(سرانه ورزشي
  اداره كل تربيت بدني استان ايالم :                  مأخذ

  
  ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي 
  :رفاه و توزيع مناسب منابع و امكانات

 در يك دوره معين بـراي  يي كهها  هزينه:مصرف خانوارهاي شهري و روستايي    
ي مـصرفي ناميـده مـي       ها  تحصيل كاال و خدمات توسط خانوار انجام مي شود هزينه         

  . شود
ي هـا  از طرفـي هزينـه  . ي خانوار بيانگر الگوي مصرف آن مي باشد      ها  تركيب هزينه 

خانوار تابعي است از عواملي چون درآمد، قيمت كاالهـا و خـدمات، كـشش تقاضـاي                 
مقدار عرضه كاالها و خـدمات كـه        . رهنگ مصرفي خانوار در جامعه    كاالها، سليقه و ف   

ي خانوار و به عبارتي ديگر      ها  بستگي به تغييرات فناوري دارد مي تواند تركيب هزينه        
  . الگوي مصرف خانوار را تحت تاثير قرار مي دهد

 217/94 حـدود    1387 ميانگين هزينه ساالنه يك خانوار شهري استان در سال           -
ميـانگين  .  درصد رشـد داشـته اسـت       9/15يال بوده كه نسبت به سال قبل        ميليون ر 

 ميليـون   995/53هزينه ساالنه يك خانوار روستايي استان نيز در ايـن حـال حـدود               
ي هـا  افزايش هزينه.  درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است5/10ريال بوده كه    

وجـود افـزايش سـطح       بـا    87مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي اسـتان در سـال           
 نشان دهنده كاهش سطح زندگي و رفاه عمومي خانوارهـاي اسـتان             ها  عمومي قيمت 

  . به خصوص خانوارهاي روستايي مي باشد
ي خوراكي و غيرخوراكي خانوارهـاي شـهري و روسـتايي اسـتان             ها  بررسي هزينه 

 درصد و در مناطق روسـتايي       8/70،  87نشان مي دهد كه در مناطق شهري در سال          
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اين نسبت در   . ي غيرخوراكي تشكيل مي دهد    ها   را هزينه  ها   درصد از كل هزينه    3/61
ي بـاالتري   هـا   هزينه.  درصد محاسبه شده است    4/61 درصد و    3/77كشور به ترتيب    

كه خانوارهاي شهري در سطح استان و كشور براي كاالهاي غيرخواركي در مقايـسه               
اي روستايي پرداخت مـي كننـد، مـي         با كاالهاي خوراكي و دخاني نسبت به خانواره       

تواند مبين وضعيت رفاهي بهتر خانوارهاي شـهري نـسبت بـه خانوارهـاي روسـتايي                
طبق ارقام موجود اختالف كمتر اين شاخص در استان نسبت به كشور ناشي از              . باشد

پايين بودن رفاه در مناطق شهري استان بوده در حاليكـه وضـعيت رفـاهي روسـتاها                 
  . ن كشور مي باشدهمانند ميانگي

 كمتـر و    1387ميانگين هزينـه سـاالنه يـك خـانوار شـهري در اسـتان در سـال                  
. ميانگين هزينه ساالنه يك خانوار روستايي بيشتر از ارقام مشابه در كشور مـي باشـد        

اين امر بيانگر بدتر بودن وضعيت اقتصادي خانوارهاي شـهري اسـتان در مقايـسه بـا                 
ر بودن وضعيت اقتصادي خانوارهـاي روسـتايي اسـتان          خانوارهاي شهري كشور و بهت    

  . در مقايسه با خانوارهاي روستايي كشور است
ي غيرخـوراكي خانوارهـاي   ها ي خوراكي و دخاني به هزينه ها  مقايسه نسبت هزينه  

شهري و روستايي استان و كشور نشان مي دهد كه اين نسبت در خانوارهاي شـهري        
ارهاي روستايي استان در حـد ميـانگين كـشور مـي            استان بيشتر از كشور و در خانو      

  . باشد
ي ايـن خانوارهـا     ها  بررسي سهم اقالم غير خوراكي خانوارهاي شهري از كل هزينه         

 5/27 نشان مي دهد كه هزينه مسكن و بهداشت و درمان به ترتيـب               1387در سال   
 و   درصـد  2/19 درصد در خانوارهاي شهري و در خانوارهاي روسـتايي           7/16درصد و   

گوشت، آرد، غالت، رشـته،     « درصد بوده و بيشترين سهم هزينه خوراكي به اقالم           20
  . بين خانوارهاي شهري و روستايي اختصاص دارند»  ي آنها نان و فرآورده

 تركيـب منـابع درآمـد سـاالنه خانوارهـا       :درآمد خانوارهاي شهري و روستايي    
  : شامل سه بخش است
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  .درآمد ناشي از مزد و حقوق) 1
  . درآمد ناشي از مشاغل آزاد) 2
  . درآمدهاي متفرقه) 3

 نـشان مـي     87متوسط درآمد ساالنه خانوارهاي شهري و روستايي كشور در سال           
همچنـين  .  درصد رشد داشـته اسـت      8/2 درصد و    1/13دهد كه اين ارقام به ترتيب       

 6/1 متوسط درآمد ساالنه خانوارهاي شهري و روستايي استان در اين سال به ترتيب            
  . افزايش يافته است86 درصد در مقايسه با سال 8/12درصد و 

 1387با مقايسه درآمد خانوارهاي شـهري و روسـتايي اسـتان و كـشور در سـال                  
مالحظه مي گردد كه درآمد يك خانوار شهري استان از درآمـد يـك خـانوار شـهري          

ايي كـشور   كشور كمتر ولي درآمد يك خانوار روستايي از درآمـد يـك خـانوار روسـت               
  . بيشتر است
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متوسط هزينه و درآمد ساالنه يك خانوار شهري و روستايي استان و ) 3-8(جدول 
  1387كشور در سال 

  روستايي  شهري
  شرح

  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ
  كل هزينه

  ي خوراكي آشاميدني و دخانيها هزينه
  ي غيرخوراكيها هزينه

94214  
21360  
72854  

100  
7/22  
3/77  

53995  
20854  
33141  

100  
6/38  
4/61  

شور
ك

  

  كل درآمد
  درآمد حاصل از مزد و حقوق
  درآمد حاصل از مشاغل آزاد

  درآمد متفرقه

88220  
30171  
18827  
39222  

100  
2/34  
3/21  
5/44  

48424  
16167  
18217  
14040  

100  
4/33  
6/37  

29  
  كل هزينه

  ي خوراكي آشاميدني و دخانيها هزينه
  يغيرخوراكيها هزينه

92678  
27019  
65659  

100  
2/29  
8/70  

63717  
24630  
39087  

100  
7/38  
3/61  

ان
ست
ا

  

  كل درآمد
  درآمد حاصل از مزد و حقوق بگير

  درآمد حاصل از مشاغل آزاد
  درآمد متفرقه

75573  
32531  
17355  
25687  

100  
43  
23  
34  

52214  
13346  
24568  
14282  

100  
6/25  
1/47  
3/27  
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  روستايي استان ايالممصرف خانوارهاي شهري و ) 3-9(جدول 
  شرح  1387  1386

  روستايي  شهري
نسبت شهري 
  روستايي  شهري  به روستايي

نسبت شهري 
  به روستايي

  74/1  53995  94217  66/1  48846  81289  متوسط هزينه ساالنه خانوار
  82/1  48424  88220  66/1  47107  77994  متوسط درآمد ساالنه خانوار

خاني ي خوراكي و د   ها  هزينه
ي غيـر خـوراكي     هـا   به هزينه 

  )درصد(
9/28  4/59  -  3/29  9/62  -  

شور
ك

  

ــه(ضــريب انگــل  ــا هزين ي ه
ــه كــل   ــاني ب خــوراكي و دخ

  ))درصد (ها هزينه
4/22  3/37  -  7/22  6/38  -  

  42/1  65457  92678  5/1  52614  78938  متوسط هزينه ساالنه خانوار
  45/1  52214  75572  6/1  46299  74383  متوسط درآمد ساالنه خانوار

هزينه خوراكي و دخـاني بـه       
ــه ــا هزين ــوراكي  ه ــر خ ي غي

  )درصد(
9/38  3/64  -  2/41  01/63  -  

ان
ست
ا

  

ــه(ضــريب انگــل  ــا هزين ي ه
ــه كــل   ــاني ب خــوراكي و دخ

  ))درصد (ها هزينه
04/28  1/39  -  2/29  6/37  -  

  
  :  و تورمها قيمت

 بـه   1387ر سـال    تورم باال يكي از مسائلي است كه در سالهاي اخير و خـصوصاً د             
بررسي داليـل بـروز     . طور خاصي نظر اقتصاددانان ايراني را به خود جلب نموده است          

تورم از مسايلي است كه در سالهاي اخيـر باعـث بـروز اخـتالف نظرهـايي در ميـان                    
ي اقتـصادي جهـت كـاهش نـرخ تـورم و            ها  سياست. كارشناسان اقتصادي شده است   

 باشد كه ارتباط و ميـزان اثرگـذاري متغيرهـاي            زماني مي تواند موثر    ها  تثبيت قيمت 
مهم اقتصاد كالن در بلندمدت و كوتاه مدت با درنظر گرفتن مبـاني نظـري بـه طـور          

  . كمي شناسايي شده باشند
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شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي شـهري، تغييـرات سـطح عمـومي قيمـت                
 كـه كاالهـا و   كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري را نسبت بـه سـال پايـه اي       

خدمات براساس آن ارزش گذاري شده است را بعنـوان ابـزاري بـراي بدسـت آوردن                 
  . ميزان تورم در اقتصاد نشان مي دهد

مقايسه رشد شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهـاي شـهري اسـتان و               
 نشان مي دهد كه نرخ تورم در اسـتان نـسبت بـه              1387طي سال   ) نرخ تورم (كشور  

  . كشور كاهش داشته استمتوسط 
همچنين نوسانات قيمت كاالها و خدمات مـصرفي خانوارهـاي شـهري اسـتان در               

ي اصلي متفاوت بوده و شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در خانوارهـاي              ها  گروه
  .  افزايش يافته استها شهري استان در تمامي گروه

، هـا   ي خـوراكي  هـا   هي كاالهـا و خـدمات در اسـتان ايـالم، گـرو            هـا   در بين گـروه   
 3/26 ،4/23 و دخانيات، پوشاك و كاالها و خدمات متفرقه به ترتيب بـا              ها  آشاميدني

 درصد كمترين افزايش قيمت را بـه خـود          4/0 درصد بيشترين و ارتباطات با       2/25و  
 سوخت و آب و بـرق و روشـنايي و نيـز بهداشـت و                 گروه مسكن، . اختصاص داده اند  

 درصـد از ديگـر      5/22 و   6/22 ،5/21توران بـه ترتيـب بـا        درمان و گروه هتل و رسـ      
  . ي با تورم باال در اين سال محسوب مي شوندها گروه

 در استان و كشور نشان مي دهد كه در كـشور نيـز            ها  مقايسه شاخص قيمت گروه   
  .  بوده استها بيشترين افزايش مربوط به همين گروه
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ات مصرفي خانوارهاي شهري استان و كشور تغييرات شاخص بهاي كاالهاو خدم) 3-10(جدول 
  )درصد(

1386  1387  
  عنوان

  كشور  ايالم  كشور  ايالم
  4/25  4/23  4/18  7/21  )نرخ تورم(شاخص كل 

  2/30  6/26  7/21  3/23  ها ، آشاميدنيها خوراكي
  21  3/26  3/14  9/21  پوشاك و كفش

  9/27  5/21  2/21  4/28 مسكن، سوخت و آب و برق و روشنايي
ثه، كاالها و خدمات مورد استفاده در اثا

  منزل
3/15  1/16  7/25  8/23  

  3/23  6/22  0/17  9/13  بهداشت و درمان
  6/17  21  5/13  5/10  حمل و نقل
  -2/0  4/0  -2/0  -2/0  ارتباطات

  2/10  2/10  2/8  1/8  تفريح و فرهنگ
  7/14  3/10  14  4/11  تحصيل

  8/29  5/22  17  5/18  هتل و رستوران
  9/23  2/25  164  7/23  دمات متفرقهكاالها و خ

  1387 و 1386ي ها سالنامه آماري سال: مأخذ
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  دهمفصل 
ان ی ا ال گ ا و و    سیا از 
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   توسعه فرهنگي-1-4
   فرهنگ و هنر - 1- 4- 1

ي اجتمـاعي و تمـام      هـا   فرهنگ مفهوم گسترده اي اسـت كـه بـسياري از پديـده            
فرهنـگ را   . زندگي انسان تحت تأثير آن قرار گرفته است        و الگوهاي    ها  رفتارها، ارزش 

به معناي عام آن بينش و منش و هويت دهنده انسان در حوزه زندگي اجتماعي مـي          
ي عالي ذهن و فرآيند پيچيده و پيشرفته فكر آدمي تحت           ها  دانند كه بعنوان فرآورده   

  . تاثير عوامل دروني و بيروني در تمامي كاركردها تجلي مي يابد
در اين ميان ابزارها و امكانات و متغيرهايي وجـود دارد كـه نـشان دهنـده ميـزان       

  .تغيير و تحول در مقوله فرهنگ يك جامعه مي باشد
ي عمومي به عنوان مراكز فرهنگي نقش مهمـي در توسـعه فرهنگـي و               ها  كتابخانه

 كل   كتابخانه عمومي تحت پوشش اداره     23 تعداد   1387در سال   . اطالع رساني دارند  
ي موجـود در    هـا   ي عمومي استان مشغول فعاليت بوده و تعداد كل كتـاب          ها  كتابخانه
 جلد بوده كـه نـسبت بـه سـال قبـل تغييـري               25,130هاي عمومي استان      كتابخانه

يكـي ديگـر از عناصـر فرهنگـي مطبوعـات مـي باشـند كـه در زمينـه          . نداشته است 
. مي را ايفـا مـي نماينـد       گسترش دانش و علم و اطالعات و فرهنگ عمومي نقش مه          

 فقـره   240،  1387ي محلي استان در سـال       ها   و ماهنامه  ها  همچنين تعداد هفته نامه   
 ،ي سياسـي  هـا    و انديـشه   ها  سينما وسيله خوبي براي تبليغ و ارائه ديدگاه       . بوده است 

 واحـد بـا     1، تعـداد    1387سينماهاي فعال استان در سال      .اجتماعي و اقتصادي است   
ي بوده كه در مقايسه با سال قبل از نظر تعـداد تغييـري نداشـته                 صندل 854ظرفيت  

بررسي تعداد تماشاگران نشان مي دهد كه تعـداد آنهـا نـسبت بـه سـال قبـل                   . است
ي هـا    درصد افزايش داشته كه اين حاكي از رغبت مـردم بـراي تماشـاي فـيلم                1/12

  . سينمايي مي باشد
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 1386 نسبت بـه سـال       1387 سال   ي صدا و سيماي مركز ايالم در      ها  توليد برنامه 
 درصدي برخـوردار بـوده اسـت        8/41ي محلي سيما از رشد      ها  در زمينه توليد برنامه   

  .  درصد رشد داشته است2) صدا(ي محلي ها ولي در زمينه توليد برنامه
  ي بخش فرهنگ و هنر استانها شاخص) 4-1(جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  عنوان
  40343  39531 38462  37510 202645  ها به كتابخانهتعداد مراجعه كننده 
  854  864  854  820  848  تعداد صندلي سينما

ي محلـي سـيما     ها  مدت توليد برنامه  
  )ساعت(

257  919  956  1064  1509  

ي محلـي صـدا     هـا   مدت توليد برنامه  
  )ساعت(

2365  2535  3332  3316  3385  

  
  :ايرانگردي و جهانگردي

ي اخير بعنوان يـك منبـع بـراي         ها  اره كه در دهه   گردشگري صنعتي است چند ك    
ترديدي نيست  . توسعه پايدار مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است          

كه همه كشورهاي جهان در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي              
ن صـنعت   و سهم بيشتري از درآمد و باال بردن سطح اشتغال ناشي از بهينه سازي اي              

  . هستند
ايجاد اشتغال، تبادل فرهنگـي و صـلح بـين كـشورها، توسـعه فرهنگـي، رشـد و                   
پايداري در اقتصاد، فرهنگ و سياست، افزايش دانش عمومي، و آشنايي بيشتر مـردم              

  . با آثار طبيعي و تاريخي منطقه و ساير كشورها از ديگر آثار اين صنعت است
مـده كـه هـدف كـشور كـسب جايگـاه اول        سـاله آ 20 سند چشم انـداز      6در بند   

اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوبي و غربي با تكيه بر رشـد مـستمر اقتـصادي،                 
باتوجه به ايـن بنـد بايـد        . ارتقاي نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل است         
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چرا كه ضريب اشتغال زايـي بـاال        . ي توسعه قرار گيرد   ها  صنعت گردشگري در اولويت   
  . بخش باعث رشد پرشتاب اقتصاد و بهبود توزيع درآمد در كشور خواهد شددر اين 

، دولـت   ) قـانون  114ماده  (در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي         
موظف است به منظور اهتمام ملي در شناسايي، ارتقاي توان گردشگري، توليد ثروت             

زايش رقابـت پـذيري در صـنعت        و اشتغالزايي، ارتقاء جايگاه بخش غيـر دولتـي و افـ           
گردشگري، تكميل نظام آمـاري گردشـگري، ايجـاد جاذبـه بـراي توسـعه صـنعت و                  

  . گردشگري و دهكده توريستي اقدامات الزم را بعمل آورد
.  قـدمت دارد   هـا   استان ايالم از قديمي ترين مراكز تمدن محسوب مي شود و قرن           

ني است و همچنين طبيعت آن نيـز  به همين خاطر داراي آثار تاريخي و مذهبي فراوا  
به علت دارا بودن چهارفصل از زيبايي تحسين برانگيزي برخـوردار اسـت كـه باعـث                 

ي مربوط به گردشگري از جاذبه مناسـبي برخـوردار          ها  شده است استان براي فعاليت    
باشد و عالوه بر موارد فوق همجواري با كشور عـراق و نزديكتـرين نقطـه بـه عتبـات            

ار رشادتهاي رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس باعث جـذب مـردم از              عاليات و آث  
  .نقاط مختلف كشور شده است

 87 و بناهـاي تـاريخي در سـطح اسـتان در سـال      ها تعداد بازديدكنندگان از موزه   
باتوجه به آثار دفاع مقدس در ايام       .  درصد رشد داشته است    5/11نسبت به سال قبل     

ي راهيان نور به استان مـسافرت مـي   ها ر قالب كارواننوروز مردم از نقاط مختلف و د      
  . كنند

ي جهانگردي بيانگر اين است كه ظرفيت اشـغال تخـت هتـل در سـال                ها  شاخص
تعـداد  .  درصد ارتقاء پيدا كرده اسـت      72 به   1387 درصد بوده و در سال       65 ،1386

 بـه   87سال  ي جهانگردي در    ها   و قطب  ها  آثار و ابنيه تاريخي ثبت شده، مراكز كانون       
  .  درصد رشد نشان مي دهد5/14 اثر رسيده است كه نسبت به سال قبل 606
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  ي بخش ايرانگردي و جهانگردي در استانها شاخص) 4-2(جدول 

  سال
تعداد بازديدكنندگان از 

ها و بناهاي تاريخي  موزه
  )نفر(

تعداد آثار و ابنيه تاريخي ثبت شده 
هاي جهانگردي  ها و قطب مراكز كانون
  )عدد(1387ا سال ت

اشغال تخت 
 )تخت(هتل 

1386 79156  529  65/0  
1387 88249  606  65/0  
  اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايالم : مأخذ

  
ي هدف كمي بخش ايرانگردي و جهانگردي در برنامه ها عملكرد شاخص) 4-3(جدول 

  چهارم توسعه استان

  ي هدف كميها عنوان شاخص
  حدوا

  اندازه گيري
1383 1384 1385 1386 1387 

هاي   و قطبها تعداد مراكز، كانون
جهانگردي تجهيز شده و بناهاي 
مهم تاريخي و فرهنگي تعمير و 

  ساماندهي حريم شده

  11  11  9  7  4  عدد
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  يازدهمفصل 
ن ا   ن 



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ١٥٤



 155    1387گزارش توسعه استان ايالم در سال 

  توسعه امور قضايي
   امور قضايي و امنيتي -1-5- 1

انون و مقررات در هر جامعه اي ضامن برقراري نظـم و برطـرف كننـده                بي شك ق  
اما وجود ضـمانت اجرايـي      . مشكالتي است كه در زندگي اجتماعي بشر بروز مي كند         

ضرورت آن كمتر   . براي قوانين و مقررات اگر بيش از خود قانون اهميت نداشته باشد           
نجيده باشد، اگر به مرحلـه      چرا كه قانون هرچقدر هم كه دقيق و س        . از قوانين نيست  

  . اجرا درنيايد هيچ ثمري براي جامعه دربر نخواهد داشت
  

  : تشكيالت قضايي
 شـعبه   6 شعبه دادگاه انقـالب و       1 شعبه دادگاه عمومي،     25 تعداد   1387تا سال   

بدين ترتيب تعـداد    .  دادسرا در استان ايالم وجود داشته است       41دادگاه تجديدنظر و    
وظيفه رسيدگي و حل و فصل كليه دعـاوي و شـكايات عمـومي و               دادگاه عمومي كه    

  . درصد كاهش داشته است4/7عادي را بر عهده دارند نسبت به سال قبل 
از كل شعب دادگاه انقالب كه وظيفه رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلـي               
و خارجي، جاسوسي، قاچاق و جرائم مربوط به مواد مخـدر را بـه عهـده دارنـد يـك                    

  . شعبه در مركز استان مستقر است
ي هـا    شعبه دادسرا در استان ايـالم وجـود دارد كـه در زمينـه              41همچنين تعداد   

  . مختلف امور قضايي مشغول به كار هستند
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  : ي عمومي استانها ي مختومه در دادگاهها پرونده
 در دادگاههـا، دادسـراها و شـوراهاي حـل           1387ي مختلف در سال     ها  كل پرونده 

ي شــعب عمــومي و هــا  پرونــده و در همــين ســال تعــداد پرونــده 92986الف اخــت
 8/5 نـسبت بـه سـال قبـل،          87ي سال   ها   پرونده بوده كه پرونده    37937تجديدنظر  

  . اند درصد رشد داشته
  

  :نيروي انتظامي
 فقره پرونده تشكيل شده كه بيشترين آن مربـوط بـه            248، تعداد   1387در سال   

  .  مورد مي باشد237ضرب و جرح به تعداد 
 تصادف درون شهري در نيروي انتظـامي        2654 مجموعاً،   1387همچنين در سال    

  .  فقره منجر به خسارت شده است2283استان ايالم به ثبت رسيده كه از اين تعداد 
 فقـره آن منجـر بـه        930 فقـره بـوده كـه        1221از طرفي تصادفات برون شـهري       

 1387نتظـامي اسـتان ايـالم در سـال         براساس گـزارش نيـروي ا     . خسارت شده است  
 86 كيلوگرم مواد مخدر در استان ايالم كشف شـده كـه در سـال                642/190مجموعاً  

  .  درصدي در اين زمينه مي باشد9/64 كيلوگرم بوده و بيانگر رشد 6/115اين مقدار 
تركيب مواد مخدر كشف شده حاكي ازآن است كه از كل مواد مخدر كشف شـده                

كيلوگرم آن را ترياك و شيره ترياك تشكيل مي دهد كه نسبت بـه               635/174مقدار  
هـروئين  .  درصد رشد داشته و در مرحله بعـد هـروئين بـوده اسـت              04/70سال قبل   

  .  درصد رشد داشته است300، 1386 نسبت به سال 1387كشف شده در سال 
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  : ثبت اسناد و امالك
 شـامل چنـدين     1387ل  فعاليت امـالك در ادارات ثبـت اسـناد و امـالك در سـا              

فعاليت مي باشد كه بيشترين آن مربوط به پاسـخ بـه اسـتعالمات و گـواهي امـضا و                    
و كمترين آن مربوط به اجاره  )  مورد 15475(و وكالت   )  مورد 59371(اعالم وضعيت   

  . گزارش شده است)  مورد378(
  

  : پزشكي قانوني
 فقره بوده   530ني   ميزان گواهي فوت صادر شده توسط پزشك قانو        1387در سال   

  .  مورد مي باشد178كه بيشترين آن مربوط به تصادف با رقم 
  

  ي بخش امور قضايي در استانها شاخص) 5-1(جدول 

  عنوان
ميانگين تعداد زندانيان موجود به ازاي هر يكصدهزار 

  )نفر(نفر جمعيت 
  استان  254  1386
1387  286  
  كشور  215  1386
1387  221  

   زندانهاي استان ايالم اداره كل: مأخذ
  

ي استان ايالم به ازاي هر يكصدهزار       ها   ميانگين تعداد زنداني در زندان     86در سال   
 نفر در استان مي 286 اين رقم به    1387 نفر بوده و در سال       254نفر جمعيت استان    

  . رسد كه نسبت به ميانگين كشور بيشتر مي باشند
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  دوازدهمفصل 
توسازی دو و ار ی حا   قای ا
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  : نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت
فصل دوازدهم از بخش ششم قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و                

 به مسائل مـرتبط بـا   154 الي   135فرهنگي جمهوري اسالمي ايران طي مواد قانوني        
ويـت وجـدان   تق. نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميـت اختـصاص يافتـه اسـت     

كاري، انضباط اجتماعي، روحيه كار و ابتكار، تـالش بـراي افـزايش ارتقـاي كيفيـت                 
توليد، ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قـضايي و اداري بـراي تحقـق اهـداف                 
چشم انداز، اصالح نظام اداري و قضايي در جهـت افـزايش تحـرك و كـارايي، بهبـود        

 معيـشت كاركنـان، بـه كـارگيري مـديران و            خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و      
ي موازي، تاكيد بـر     ها  قضات اليق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت           

ي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن با             ها  تمركز زدايي در حوزه   
ت تنظيم قوانين موردنياز، گـسترش و عمـق بخـشيدن بـه روحيـه تعـاون و مـشارك                  

ي ها  ي مردم از جمله سياست    ها  عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و توانايي         
كلي اين بخش بـوده كـه در ايـن راسـتا دولـت موظـف گرديـد در امـور اقتـصادي،                       
اجتماعي، فرهنگي و خدماتي و مديريت بـا تعـديل نيـروي انـساني بخـش عمـومي،                  

 هـا    اجرايـي و وزارتخانـه     يهـا   تصدي خود را كاهش دهد تا تشكيالت كالن دسـتگاه         
 و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها جهت برطرف كـردن             ها  متناسب با سياست  

ي دستگاهي و غير كارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايـت           ها  اثربخشي ناقص، تعارض  
 و همچنـين بـه منظـور بهـره گيـري همـه جانبـه از                 هـا   تمركز امـور، مـوازي كـاري      

سازي، ادغام و تجديد      اي كارآمد با هدف نوسازي، متناسب     ه  ي نوين و روش   ها  فناوري
ساختار به صورت يك منظومه منـسجم، كارآمـد، فراگيـر و بـا كفايـت، اثربخـشي و                   

ي قابــل واگــذاري هــا همچنــين آن دســته از تــصدي. غيرمتمركــز طراحــي گردنــد
 دستگاههاي دولتي در امور توسعه و عمران شهري و روستايي با تصويب شوراي عالي             

  .  واگذار گرديدها  و دهياريها اداري همراه با منابع مالي به شهرداري
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  :كارايي و بهره وري اداري و مديريتي استان
ي هـا   نقش بنيادين دستگاه اداري به عنوان كارگزار اصلي قوه مجريه در كليه نظام            

  . سياسي به اشكال متعدد همواره در طول تاريخ تداوم داشته است
الح و دگرگوني نظام اداري و مديريت كشور بعنوان يكي از ابـزار              اص 1357از سال   

اصل ) 10(تحقق اهداف جمهوري اسالمي مورد توجه قرار گرفته به نحوي كه در بند              
سوم قانون اساسي، ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تـشكيالت غيرضـروري بعنـوان               

اي عـالي اداري بـا   در اين راسـتا شـور  . يكي از وظايف دولت پيش بيني گرديده است    
قانون اساسي در برنامـه اول و دوم توسـعه تـشكيل گرديـد كـه                ) 126(الهام از اصل    

. ي موجود گـردد   ها  توانست منشاء برخي اصالحات در زمينه تشكيالت و اصالح روش         
همچنين با پيش بيني مواد قانوني مناسب در قانون برنامه چهارم توسعه اختيارات و              

لـت درخـصوص اصـالح سـاختار نظـام اداري در زمينـه              تكاليف مشخـصي بـراي دو     
ي غيرضروري، توسعه مشاركت مردمـي  ها ، كاهش تصدي  ها   و رويه  ها  تشكيالت، روش 

در اداره امور، تمركز زدايي، اصالح ساختار نيروي انساني دولت و نيز اصـالح سـاختار    
ظام اداري ي كلي برنامه چهارم، اصالح ن  ها  همچنين در سياست  . اجرايي تعيين گرديد  

و مديريتي يكي از اقدامات مهم در جهت دستيابي به رشد سريع و ارتقـاء بهـره وري           
در اقتصاد بوده و اصالح نظام اداري در قالب كوچك سازي، دستيابي به اندازه بهينـه                

  . و كارآمد نمودن دولت مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفته است
  

  :ي عمده اقتصاديها  بهره وري نيروي كار به تفكيك بخش- 1
بهره وري نيروي كار كه از تقسيم ارزش افزوده بر تعداد شاغلين حاصل مي شـود                
نشان مي دهد كه به طور متوسط هر نفـر نيـروي انـساني شـاغل چـه ميـزان ارزش                     

 بدون  ISICي عمده اقتصادي براساس طبقه بندي       ها  بخش. افزوده ايجاد كرده است   
  .  بخش خالصه مي گردد17عي در احتساب بخش نفت خام و گاز طبي
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 در ايـن سـال بخـش مـاهيگيري          ،1385ي حـساب توليـد سـال        ها  براساس يافته 
باالترين سطح بهره وري نيروي كار را دارا بوده اسـت و بعـد              )  ميليون ريال  85/562(

قـرار دارد   )  ميليون ريال  41/505(ي كسب و كار     ها  از آن مستغالت، اجاره، و فعاليت     
 افزوده اين بخش ناشي از كارهاي خدماتي و امور واسـطه گـري بـوده     كه البته ارزش  

  . است
 29/296(بـدون احتـساب نفـت و گـاز          (صرف نظر از دو بخش اسـتخراج معـادن          

مـابقي  )  ميليـون ريـال    56/163(و بهداشـت و مـددكاري اجتمـاعي         )) ميليون ريـال  
ش خانوارهـاي   اطالعـات مربـوط بـه دو بخـ        . ها بهره وري نسبتاً همساني دارند      بخش

ي برون مرزي در استان موجود نمي       ها   و هيئت  ها  خصوصي داراي مستخدم و سازمان    
  . باشد
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ارزش افزوده، تعداد شاغلين و بهره وري نيروي كار استان به تفكيك ) 6-1(جدول 
  ي عمده اقتصاديها بخش

  ي عمده اقتصاديها بخش
  ارزش افزوده

 )ميليون ريال(

تعداد 
شاغلين 

  )نفر(

وري نيروي بهره 
ميليون (كار 

  )ريال
  45/50  31961  1612426  كشاورزي، شكار و جنگلداري

  85/562  46  25891  ماهيگيري
بدون احتساب نفت خام و     (استخراج معدن   

  )گاز طبيعي
46049  171  29/296  

  92/65  7243  477473  صنعت
  50/40  1318  53374  تامين برق، گاز و آب

  05/71  22217  1578594  ساختمان
عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل 
موتوري، موتورسيكلت و كاالهـاي شخـصي       

  خانگي
1033890  12543  43/82  

  84/87  630  55338  هتل و رستوران
  68/63  11674  743392  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

  39/89  2032  181640  ي ماليها واسطه گري
  41/505  1537  776821  ر ي كسب و كاها مستغالت، اجاره و فعاليت

اداره امـــور عمـــومي و دفـــاعي و تـــامين 
  اجتماعي اجباري

1174742  17996  28/65  

  12/82  13832  1135850  آموزش
  56/163  3848  629365  بهداشت و مددكاري اجتماعي

ي خــدماتي عمــومي،  هــا ســاير فعاليــت 
  اختصاصي و شخصي

180683  2367  33/76  

    117    خانوارهاي خصوصي داراي مستخدم
    -    ي برون مرزيها  و هيئتها سازمان
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  :ساختار دولت محلي
ي ارتباطي و ها ساختار دولت هماهنگ كننده واحدهاي مختلف سازماني، كانال
در اين راستا . برقراري هماهنگي با ديگر نهادهاي دولتي و محيط بيروني مي باشد

عيين كننده ابعاد، ي اداري فراهم شده كه تها ي دستگاهها چارچوبي براي پست
  .  تعداد، شرح وظايف و سطح فعاليت كارمندان دولت مي باشد،حوزه

ي اجرايـي از دسـتگاهي بـه دسـتگاه ديگـر            هـا   باتوجه به اينكه وظايف و فعاليـت      
متفاوت مي باشد ضروري است كه مديران و كاركنان عالوه بر آگاهي از شرح وظايف               

شتر در ارائه خدمات بهتر، اطـالع نـسبي از          دستگاه اجرايي خود براي ايجاد تعامل بي      
عدم آشنايي با شـرح وظـايف       . ي اجرايي محلي حاصل نمايند    ها  وظايف ساير دستگاه  

 و تداخل و تـاخير  ها ي موجب مي شود تا موازي كاري      ها  دستگاه خود و ساير دستگاه    
وضـوح  ، دستگاههاي اجرايي به ها در انجام وظايف بوجود آيد و در زمان انجام فعاليت      

ي اجرايي خود را ندانند و در نتيجه خـدمت رسـاني بـه         ها  حوزه وظيفه اي  و فعاليت     
  .  دچار مشكل مي شودها مردم و روند انجام فعاليت

  
  :اندازه دولت در استان

اندازه دولت در اقتصاد عموماً با محاسبه كل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي              
  . هستند سنجيده مي شوندي جاري ها كه هر دو متغير به قيمت

اي،   ي دولت را مي توان در سـه بخـش بودجـه           ها  در يك دسته بندي كلي فعاليت     
ي دولت تقسيم كرده و آن جا       ها  و تصدي )  و تنظيم قوانين   ها  سياست(اي،    غير بودجه 

عمومـًا در اكثـر مطالعـات       . اثرگذاري اندازه دولت را بر رشد اقتصادي محاسبه نمـود         
ه تحليل اثرات بودجه اي فعاليت دولت بر رشـد اقتـصادي پرداختـه              انجام شده تنها ب   

  . شده است
هـاي   ي غيربودجه اي و تصدي    ها  اما در كشورهاي در حال توسعه كه نقش فعاليت        

خـصوصاً كـه داراي     .  باالست نمي توان بـه ايـن شـاخص اكتفـا نمـود             ها  دولت در آن  
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ا كه درآمدهاي حاصل از نفت      چر. درآمدهايي از منابع طبيعي به ويژه نفت مي باشند        
ي دولت و دخالت آن در كليه سطوح اقتصادي اعم از خـرد و              ها  سبب افزايش تصدي  

كالن مي گردد و لذا براي محاسـبه دقيـق اثرگـذاري انـدازه دولـت بايـد معيارهـاي                    
  .غيربودجه اي را نيز لحاظ كرد

ه نـشان مـي     ي اندازه دولت در استان اندازه دولت محلي بوده ك         ها  يكي از شاخص  
 اجتمـاعي و فرهنگـي اسـتان نقـش          –ي اقتصادي   ها  دهد چه اندازه دولت در فعاليت     

ي سرمايه اي اسـتاني بـه كـل         ها  دارد و از تقسيم اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي         
شاخص ديگر نسبت بودجه    . توليد ناخالص داخلي استان ضربدر صد به دست مي آيد         

كـه در بحـث انـدازه ي دولـت محلـي بـه آن               جاري به كل بودجه استان مـي باشـد          
  .پرداخته مي شود

  
  :اندازه دولت محلي

زيـرا  .  و تمركز زدايي مالي منجر به بزرگتر شدن دولت محلي مـي گـردد              ها  هزينه
ي محلي ضمن اعمال كنترل بيشتر بر تـصميم گيـري        ها  شهروندان و موسسات دولت   

در سـطح ملـي حـاكم اسـت،         مقامات محلي در مقايسه با نوع كنترل و نظـارتي كـه             
  . ي دولت محلي مي شوندها موجب گسترش عملكرد و مسئوليت

 اجتماعي  –ي اقتصادي   ها  شاخص اندازه دولت محلي بيانگر نقش دولت در فعاليت        
كه از تقسيم اعتبارات هزينه اي و تملك اسـتان بـه كـل              . و فرهنگي استان مي باشد    

ن نسبت بودجه جاري به بودجه كل       توليد ناخالص داخلي استان ضربدرصد و همچني      
  . استان به دست مي آيد

 ميليـون   19371419 توليد ناخالص داخلي به قيمت بـازار اسـتان           1384در سال   
بوده اسـت   )  درصد رشد  38( ميليون ريال    26655322 معادل   1385ريال و در سال     

  برابـر  1384همچنين كل اعتبارات استان از محل اسـتاني پيوسـت قـانون در سـال                
 ميليون ريال و اعتبارات تملك      807858اعتبارات هزينه اي    ( ميليون ريال    412855
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 درصـد   8/46بوده كه ايـن اعتبـار بـا         )  ميليون ريال  604997ي سرمايه اي    ها  دارايي
 1208896اعتبــار هزينــه اي ( ميليــون ريــال 2073905 بــه 1385رشــد در ســال 

رسـيده  )  ميليـون ريـال    865009ي  ي سرمايه ا  ها  ميليون ريال و اعتبار تملك دارايي     
 درصـد بـوده     4/7 اندازه دولت محلي در استان       1384طبق جدول زير در سال      . است

بزرگ شدن دولت باتوجه بـه تركيـب        .  درصد رسيده است   5/8 به   1385كه در سال    
ي سرمايه اي به نظر مي رسـد از بـزرگ شـدن             ها  اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي     

ي هـا   و دسـتگاه ها ري، افزايش تعداد كاركنان دولت و يا سازمان    تشكيالت ديوان ساال  
ي هـا   اجرايي ناشي نشده بلكه افزايش حجم اعتبارات تملك و انتقال بخشي از پـروژه             

  . ملي به استاني بوده است
بـه كـل بودجـه اسـتان        ) جاري( نسبت بودجه هزينه اي      1384همچنين در سال    

  .  درصد كاهش يافته است15/53به  1385 درصد بوده است كه در سال 01/56
  

  1387 تا 1384ي دولت محلي در سالهاي ها شاخص

  سال
اندازه دولت محلي در 

  استان
نسبت بودجه جاري به بودجه كل 

  استان
1384  4/7  01/56  
1385  5/8  15/53  
1386    12/52  
1387    01/24  

  



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ١٦٨

  :1387عملكرد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 
 جلسه و با حضور     9 با برگزاري    1387 برنامه ريزي و توسعه استان در سال         شوراي

 مورد دستور كار را     25 نفر ساعت فعاليت، تعداد      641 ساعت با    19 نفر به مدت     290
  .  مصوبه داشته است131مورد بررسي قرار داده و 

يـر  مهمترين دستور كارها و مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به قرار ز             
  : مي باشد

ــرمايه اي     -1 ــاي س ــك داراييه ــه اي و تمل ــارات هزين ــصويب اعتب ــي و ت  بررس
  1387دستگاههاي اجرايي استان در سال 

 قـانون   117 ارائه گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با اجـراي بنـد ب مـاده                 -2
  برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي 

ضـعيت بخـشهاي مربوطـه و پيـشرفت          ارائه گزارش دسـتگاههاي اجرايـي از و        -3
  مصوبات سفر دوم رياست محترم جمهوري به استان 
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  1387خالصه اطالعات برگزاري جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال : جدول
 تعداد اعضاي اصلي حاضر در

  جلسه
  مدت جلسه

يف
رد

  

سه
 جل

ري
گزا

خ بر
اري
ت

  

كار
ور 

ست
د د

عدا
ت

  

ات
صوب

د م
عدا

ت
ضر   
 حا

ضا
ل اع

د ك
عدا

ت
سه

 جل
در

ضر  
حا

ين  
نش
جا

  

يب
غا

مع  
ج

يقه  
دق

 / عت
سا

  

/ نفر
عت

سا
  

1  28/1/87  3  4  55  20  7  0  27  15/3  25/173 
2  4/3/87  3  12  35  21  5  1  27  15/2  25/72  
3  16/5/87  3  10  47  23  4  0  27  5/1  5/70  
4  18/7/87  4  10  28  20  5  2  27  5/2  70  
5  28/8/87  4  28  29  24  3  0  27  2  58  
6  8/11/87  3  34  27  25  2  0  27  2  54  
7  1/12/87  3  12  20  19  5  3  27  30/1  26  
8  17/12/87  3  17  30  24  3  0  27  3  90  
9  27/12/87  2  4  24  27  0  0  27  1  24  

    28  131  295  202  34  6  243  19  638  
  

  : ي اجرايي استانها عملكرد دستگاه
ا، الگوسازي و تجليـل     به منظور تبيين، بسترسازي، ايجاد تحول و اصالح ساختاره        

 جشنواره شهيد رجايي شكل گرفت و به تـدريج در قالـب             1377از كاركنان در سال     
ي مختلف توسعه يافت و وظيفه ارتقاي بهـره وري نيـروي انـساني در ابعـاد                 ها  كميته

، ايجـاد بـستري مناسـب بـراي اجـراي           هـا   مختلف، تطبيق و ظرفيت سازي سـازمان      
  . تار اداري را به عهده گرفتي تحول و اصالح ساخها برنامه

 تحت عنوان جشنواره ي شهيد      1384 تا   1377 از سال    ها  ارزيابي عملكرد دستگاه  
 عنوان جشنواره شهيد رجايي بـه بزرگداشـت   1385در سال . رجايي انجام مي گرفت 

 بـا نـام ارزيـابي       1386 يادواره شهيد رجـايي تغييـر يافـت و در سـال              –روز كارمند   
  . ي اجرايي ابالغ گرديدها عملكرد دستگاه



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ١٧٠

به منظور سنجش ميزان موفقيـت واحـدهاي اجرايـي اسـتان در راسـتاي تحقـق                 
اهداف و وظايف محول شده و نيز تكاليف تعيين شده در قانون برنامه چهارم توسـعه                

ي هـا   و مصوبات خاص مجلس شوراي اسالمي و هيئت محترم دولت، عملكرد دستگاه           
ي هـا   آيين نامـه عملكـرد دسـتگاه      « اختصاصي طبق    اجرايي از دو بعد كلي عمومي و      

مـورد  ) 28/1/1381 هــ مورخـه      2770/ت/44642موضوع مصوبه شـماره     (» اجرايي
  . ارزيابي قرار مي گيرد

  
  : در بعد عمومي

ي مديريتي شامل، مديريت راهبردي، مديريت منـابع انـساني، سـاختار            ها  نظام) 1
 و روش انجـام كـار، بهـره گيـر از فـن      اه  بهبود سيستم ) تشكيالت، قوانين و مقررات   (

  ي اداري و قانون گراييها آوري
  شهروند مداري) 2
شناخت نيازها و حصول اطمينان از تطابق كيفيت خدمات با نيازها و انتظارات             ) 3

  ارباب رجوع
  :و در بعد اختصاصي بشرح ذيل مي باشد

  ي توسعه ها ي كلي برنامهها ي محوري و جهت گيريها ميزان تحقق سياست) 1
  ي توسعه ها ميزان تحقق اهداف كمي برنامه) 2
  ي عمراني از نظر كيفيت، سرعت و هزينه ها ميزان موفقيت در اجراي طرح) 3
  ي رئيس جمهور ها عملكرد دستگاههاي اجرايي باتوجه به برنامه) 4
  ي محوري و مهم دولت ها  و مأموريتها ميزان تحقق سياست) 5

ي كمـي و كيفـي   هـا  ي توسـعه هـدف    ها  ه در سند برنامه   يي ك ها  دستگاه) 1تبصره  
  . ندارند، براساس شرح وظايف قانوني مورد ارزيابي قرار مي گيرند

 نـشوند   5 و   3،  4ي كه مشمول يك يا چنـد بنـد از بنـدهاي             ها  دستگاه) 2تبصره  
  . اعتبار آن به ساير ابعاد و محورها اضافه مي گردد
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ي اجرايـي اسـتان    ها   از بين دستگاه   1385ل  ي به عمل آمده در سا     ها  طبق ارزيابي 
شركت آب و فاضالب روستايي، سازمان صنايع و معادن و اداره كل ثبت احـوال و در                 

ي اجرايي استان، سازمان صنايع و معادن، دانشگاه ايالم         ها   از بين دستگاه   1386سال  
، ي اجرايـي اسـتان    ها   از بين دستگاه   1387و شركت آب و فاضالب شهري و در سال          

سازمان جهـاد كـشاورزي، اداره كـل اسـتاندار و تحقيقـات و شـركت آب و فاضـالب             
  . ي اول تا سوم را كسب نموده اندها شهري به ترتيب رتبه

  
 تا 1385ي اجرايي استان طي سالهاي ها رتبه ارزيابي عملكرد دستگاه) 6-4(جدول 

1387  
  1387  1386  1385  1384  رتبه

  انجام نشد  1
 شركت آب و فاضالب

  روستايي
سازمان صنايع و 

  معادن
  سازمان جهاد كشاورزي

  انجام نشد  2
سازمان صنايع و 

  معادن
  دانشگاه ايالم

اداره كل استاندارد و 
  تحقيقات

  اداره كل ثبت احوال  انجام نشد  3
شركت آب و 
  فاضالب شهري

شركت آب و فاضالب 
  شهري

  دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري : مأخذ



 
   1387گزارش توسعه استان ايالم در سال ١٧٢

  : بعمنا
   استان و كل كشور87 تا 83سالنامه آماري سالهاي) 1
  سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 2
  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 3
  گزارش دستگاههاي اجرايي استان ) 4

 
 


