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  :مقدمه

و  ات درستتصميمدر اتخاذ  مهميبي ترديد دسترسي به اطالعات به هنگام و روز آمد نقش 

به عبارتي تصميم گيري به شيوه كارآمد، به خصـوص  . هر جامعه دارد يامور اجراي موفق اداره

در دنياي پيچيده كنوني مستلزم به كارگيري و برخـورداري از اطالعـات علمـي و مـرتبط بـا      

باشد و در واقع اطالعات به عنوان ابزار راهبردي، ركنـي مهـم در تصـميم سـازي      موضوع مي

  . مديريت محسوب مي گردد

تصميم گيري بستگي به صحت و دقـت اطالعـاتي    جهت ،مدير توسطروش  انتخاببي شك 

  . دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار وي قرار داده مي شود

اسـت كـه نيـاز     ه اقتصادي و اجتماعي، تالش ارزشمنديبرنامه ريزي توسعه وپيشرفت آگاهان

شديد به دانش و اطالعات دارد و مي توان آن را به عنوان نمود تصويري كـاربرد اطالعـات در   

  . توسعه دانست

معاونت برنامـه ريـزي اسـتانداري عـالوه بـر توليـد اطالعـات        فعاليت يكي از محورهاي اصلي 

، خالصه سازي و انتشار اطالعات مناسب براي همـه  جمع آوري، تحليل جهتموردنياز تالش 

لذا گزارش حاضر بـا ارائـه تصـويري از وضـع موجـود      . گروه ها به خصوص برنامه ريزان است

و مقايسـه رونـد تغييـرات و تحـوالت بخـش هـاي مختلـف و         89و  88 هـاي  استان در سال

اتخـاذ  ران را در مديران، برنامـه ريـزان و سياسـت گـذا     ،شناخت نقاط قوت و ضعف هر بخش

  . نمايد مي ياري ترمؤثرتر و كارآمد هاي تصميم گيري

اجتمـاعي   ،در سالهاي گذشته تحت عنوان گـزارش اقتصـادي  الزم به ذكر است اين مجموعه 

كه از سال جاري با تغييرات جزئي در عنـاوين بخـش هـا و بـا      است استان ايالم منتشر شده

اطالعات بهره گيري از سالنامه آماري استان و كشور، با (» گزارش توسعه استان ايالم«عنوان 
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دستگاههاي اجرايي، برنامه عملياتي توسعه استان، و ساير منابع كتابخانه اي و نيز شبكه هاي 

  . منتشر مي شود )اطالعات رايانه اي

و سـاير   گانبديهي است اين گزارش مي تواند بـه عنـوان ابـزاري در اختيـار تصـميم گيرنـد      

رار گرفته و آنها را در تنظيم و اجراي برنامـه هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و رفـع      متقاضيان ق

  . تحقيقات و بررسي ها مدد رساند انجام تنگناها و نيز

 يو دستگاه هاي اجرايي و ساير همكـاران و بودجه دفتر برنامه ريزي  از كليه همكاران پاياندر 

همه كساني كه با ارسال نقطه نظرات خود  و از كه امكان تهيه اين گزارش را فراهم نموده اند

  . تشكر و قدرداني مي نمايم در تدوين مجموعه هاي آتي ما را ياري مي كنند

  

  

  عسگري

  معاون برنامه ريزي استانداري ايالم

  1390بهمن ماه 
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  اول فصل

رشد اقتصاد ملي دانايي محور 

  در تعامل با اقتصاد جهاني
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  و رقابت پذيربسترسازي براي رشد سريع  -1-1

  حوزه هاي فرابخشي  -1-1-1

  ، بازار كار و سياست هاي توسعه استان تحليل ساختار جمعيت) 1-1-1-1

  : تحليل ساختار جمعيت

نفر را در خود جـاي   570878حدود  -براساس برآورد جمعيتي  -1389استان ايالم در سال 

. ا دربـر مـي گيـرد   درصـد از جمعيـت كـل كشـور ر     77/0كه اين جمعيت حـدود   استداده 

بـه   ، دره شهر، دهلران، شيروان چرداول، مهران و ملكشـاهي شهرستانهاي ايالم، ايوان، آبدانان

را بـه  سهم جمعيتـي اسـتان   ازدرصد  6و 5/4، 5/13، 4/11، 4/10، 7/8، 8/ 6/36،9با  ترتيب

از با تصويب هيئت دولت  1387قابل ذكر است كه ملكشاهي در سال خود اختصاص داده اند 

 بيشـترين سـهم جمعيتـي اسـتان متعلـق بـه      . و به شهرستان تبديل شده است انتزاعمهران 

و  5/4 بـا  مهـران بـه شهرسـتان هـاي    درصـد و كمتـرين آن متعلـق     6/36ايالم با  شهرستان

  .بوده استدرصد  6 با ملكشاهي

ه كه نفر در هر كيلومتر مربع بود 32/28معادل 1389تراكم نسبي جمعيت در استان در سال 

  . پايين تر مي باشد) نفر در هر كيلومتر مربع 5/43حدود (از متوسط كشوري 

نفر در هر  6/8نفر در هر كليومترمربع باالترين و شهرستان دهلران با  6/88شهرستان ايالم با 

  . اند به خود اختصاص داده بين شهرستانهاي استان كيلومتر مربع پايين ترين تراكم جمعيت را

 اين نرخ 75-85در دهه  كهدرصد بوده  46/2 ، 65-75عيت استان در طي دهه رشد جمنرخ 

فاصـله  آمار نشان دهنده كاهش رشد جمعيت اسـتان در  اين كه  است درصد رسيده 13/1به 

  . مي باشد 75-85سالهاي 
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  جمعيت استان ايالم به تفكيك نقاط شهري و روستايي )1( جدول

  1388برآورد جمعيت در سال   شرح

  درصد جمعيت روستايي  درصد جمعيت شهري  عيتجم

  9/36       1/63              564498  استان

  3/45  7/54  48994  آبدانان

  8/13  2/86  206359  ايالم

  6/32  4/67  49602  ايوان

  1/60  9/39  58770  دره شهر

  1/38  9/61  64390  دهلران

  2/73  8/26  76509  شيروان و چرداول

  9/37  1/62  25942  مهران

  3/55  7/44  33932  ملكشاهي 

  مار استانداريآگزارش دفتر : مأخذ 

  

درصد  -61/0 و 46/2 و روستايي به ترتيب نرخ رشد جمعيت شهريمتوسط  1388طي سال 

مهاجرت بخشي از مردم روستاها  منفي بودن نرخ رشد روستايي استان نشان دهند بوده است

ايي بـه شـهر و عـدم تناسـب بـين رشـد       و تبـديل برخـي از نقـاط روسـت    لحـاق  ا ،به شـهرها 

درسـال   ودرصـد   1/63، 1388اسـتان در سـال   ضريب شهرنشـيني  . ها بوده است زيرساخت

مي دهد تغييرات زيادي نسبت بـه سـال    است كه تا حدودي نشان بوده  9/63معادل  1389

   .قبل نداشته است

حالي كـه ميـانگين آن در   بوده در  نفر در هر خانوار 89/4، 1385متوسط بعد خانوار در سال 

 يو اين امر نشان مي دهد كه متوسط بعد خانوار اسـتان انـدك   است نفر بوده 03/4كل كشور 

  .از متوسط كشور باالتر مي باشد
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درصد دو  2/10 ،درصد يك نفره 07/2حدود  1385خانوار استان در سال  110572از حدود 

درصد شش  6/13 ،درصد پنج نفره 8/16 ،درصد چهار نفره 5/19 ،درصد سه نفره 5/17 ،نفره

درصد ده نفره و  2/2درصد نه نفره و  3/1درصد هشت نفره،  7/6درصد هفت نفره،  5/9نفره، 

هـاي اسـتان كـه    ردرصد خانوا 5/19حدود  1385در سال  كه قابل ذكر است .بيشتر بوده اند

  .بيشترين درصد مي باشد چهار نفره بوده اند

درصدي از جمعيت كشـور جـزء اسـتانهاي كـم جمعيـت       77/0سهم اين استان با دارا بودن 

 1/70سـال و   14درصد از جمعيت استان در گـروه سـني صـفر تـا      4/25. محسوب مي شود

درصـد جمعيـت اسـتان در گـروه      5/4سال و  65تا  15درصد جمعيت استان در گروه سني 

  . سال قرار دارد 65سني بيش از 

  ان ايالمشاخص هاي جمعيتي است )1-2(جدول 

جمعيت   سال

  )نفر(استان 

جمعيت 

  )نفر(شهري 

جمعيت 

روستايي و 

  )نفر(عشايري 

ضريب 

شهرنشيني 

  )درصد(

تراكم نسبي جمعيت 

  )نفر در كيلومترمربع(

1388  564498  356282  208216  1/63  0/28  

  3/3  9/3  -61/0  46/2  13/1  نرخ رشد

  

بـر ميـزان رشـد جمعيـت و از آن طريـق      كاهش زاد و ولد و باروري عالوه بر تاثير قاطعي كه 

. اشـت نيـز تـأثير خواهـد د    تعديل شتاب افزايش جمعيت داشته بر تركيب و ساختار جمعيت

يعي به باروري كنترل شده بـه تـدريج سـاختار سـني     باز باروري ط انتقالكاهش زاد و ولد و 

عيـت  هـرم سـني جم  . جمعيت را از وضعيت جواني خارج و بطرف سالخوردگي سوق مي دهد

در را درصـد از كـل جمعيـت     40بيش از  )همواره به لحاظ تمركز(كشور و به تبع آن استان 

هـرم  در  ،در دو دهه اخير به سبب كاهش باروري اما. است جاي دادهسال  15سنين كمتر از 

  . درصد كاهش يافته 4/25سال استان به رقمي حدود  15جمعيت كمتر از  ،سني
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ي ناشي از كاهش مستمر باروري آنچه در حال حاضر مهم اسـت  از نظر روند تحوالت ساختار

 بطوريكـه  سـالگي اسـت   15-35تراكم نسبتاً زياد جمعيت در سنين نوجواني و جواني يعنـي  

يعني قريب پنجاه درصد از (درصد از جمعيت استان در اين گروه سني قرار دارد  4/46حدوداً 

  . )ه استواقع شد يو جوان يجمعيت استان در سنين نوجوان

، و بـاالخره ازدواج و تشـكيل   مين نيازهاي مرتبط با آموزش عالي، ايجاد اشتغالأتمع الوصف، 

هرچنـد كـاهش   . خانواده در دهه جاري از مسائل اصلي و محوري استان و كشور خواهد بـود 

 سريع باروري در دو دهه اخير به تدريج بار برنامه هاي تنظيم خانواده با هدف تحديد مواليد و

تعديل، رشد جمعيت را سبك تر كرده است ولي مسائل مرتبط با بهداشـت بـاروري كماكـان    

جمعيتي و پيامدهاي آن به تدريج ابعاد گسترده تري نيز خواهـد  و تحوالت اخير  بودهمطرح 

، ل موجود در تعداد مردان و زنـان در معـرض ازدواج   پيامدهايي چون بهم خوردن تعاد. فتيا

اولويت هاي زيـر   )باتوجه به چالش هاي پيش روي با تنظيم خانواده(... و افزايش سن ازدواج 

  :را در برنامه ريزيها ناگزير مي نمايد

  تداوم ارائه خدمات تنظيم خانواده به صورت فعال و رايگان  �

  افزايش كيفيت برنامه هاي تنظيم خانواده  �

  انان در آستانه ازدواج ارائه خدمات مشاوره اي و بهداشتي براي جوانان بويژه جو �

  .برنامه ريزي در جهت استفاده بيشتر از توانايي و تخصص زنان تحصيلكرده �

استفاده از ظرفيت هاي رسانه ملي در راستاي خدمات مشاوره اي و فرهنگ سازي براي امر  �

  . تنظيم خانواده و آموزش هاي الزم

و  7/17به ترتيـب   1388ن در سال و وفات ثبت شده در هزار نفر جمعيت استاميزان مواليد 

درصـد و   6/11در استان به ترتيب  1388ل انفر بوده است و ميزان ازدواج و طالق در س 5/4
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وميـزان   4/4و 5/17ميزان مواليـد ووفـات بـه ترتيـب      1389ودرسال . درصد بوده است 7/0

  .درصد بوده است/ 8و9/11ازدواج وطالق به ترتيب 

درصـد از مـردان و    32/52 ،ساله و بيشـتر اسـتان   15ين جمعيت در ب 1385 سال در آبانماه

 76/53اين نسبت ها براي نقاط شهري به ترتيب  .درصد از زنان داراي همسر بوده اند 63/53

  . درصد بوده است 23/51و  06/50درصد و براي نقاط روستايي  13/55و 

  89و88در سال  ميزان والدت و فوت ثبت شده در استان )1- 3(جدول 

  طالق  ازدواج  فوت  والدت  عنوان

  420  6546  2541  9998  1388  ايالم

1389  10007  2494  6786  446  

  ثبت احوال استان : گزارش 

  

 09/0نسبت به سال قبل  1389ثبت شده در سال  آمار فوق نشان مي دهد كه ميزان والدت

كـا هـش   د درصـ  -8/1نسبت به سال قبل  89سال  درهم رشد داشته و فوت شدگان  درصد

درصد و تعداد والدتهاي ثبـت شـده در سـال     5/3، 89ازدواج در سال  همچنين. داشته است

   .استداشته  يدرصد 8/5نسبت به سال قبل رشد  89

نشـان مـي دهـد كـه      1385سال  سرشماري بررسي استانهاي كشور از نظر مهاجرپذيري در

  سـتانهاي مهاجرفرسـت   نفـر جـزء ا   48434و خـارج شـدن    38951استان ايالم بـا پـذيرش   

  . مي باشد
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  :بازار كار و سياست هاي توسعه انساني

بررسي وضعيت نيروي انساني و اشتغال استان نشان مي دهـد از كـل جمعيـت اسـتان تنهـا      

در سـال   اسـتان  از نظر اقتصادي فعال بـوده انـد و نـرخ اشـتغال     1388درصد در سال  9/39

  . كار در جستجوي كار باقي مانده اندو بقيه بعنوان بي بوده درصد 4/87 ، 1388

   .رسيده استدرصد  6/12به  1388نرخ بيكاري استان در سال بررسي ها نشان مي دهد كه 

  

  )درصد(ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس  10توزيع نسبي جمعيت ) 1-4(جدول 

  جمعيت فعال از نظر اقتصادي  سال

  بيكار   شاغل  جمع

  )قبالً شاغل(

  بيكار 

  )قبالً غيرشاغل(

1388                   5/18  8/15  3/0  5/2  

1389    4/37  32  6/2  80/2  

  جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي  سال

  ساير   داراي درآمد بدون كار  خانه دار  محصل  جمع

1388  5/81  1/24  0/51  8/2  5/3  

1389  6/62  6/26  7/24  4/4  0/7  
    وركش 89و  88سالنامه آماري سال : مأخذ

  

درصد در سال  5/36به  1387درصد در سال  33/ 5نرخ مشاركت اقتصادي در نقاط شهري از

 ،به عبارت ديگر . درصد ارتقاء يافته است 6/45درصد به  2/44و در نقاط روستايي از  1388

نرخ مشاركت اقتصادي در نقاط روستايي طي اين مدت اندكي بيش از نرخ مشاركت اقتصادي 

  . استدر شهر بوده 

درصد و زنان  4/57حدود  1388ميزان مشاركت اقتصادي مردان در بازار كار استان در سال 

مشاركت مردان تقريباً سه و نيم  درصد بوده است كه نشان مي دهد 8/14در همين سال 

و نرخ بيكاري  1/13نرخ بيكاري مردان همچنين در همين سال . برابر مشاركت زنان است

  . ده استدرصد بو 1/25زنان 
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  1388شاخص هاي نيروي كار در استان ) 1- 6(جدول 

  درصد تغيير نسبت به سال قبل  تعداد/ مقدار  عنوان

  7/6  9/39  )نرخ فعاليت(نرخ مشاركت اقتصادي 

  2/4                    2/60  نرخ مشاركت اقتصادي مردان

  8  5/18  نرخ مشاركت اقتصادي زنان

  9  5/36  نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري

  2/3  6/45  نرخ مشاركت اقتصادي روستايي

  -7/13  6/12  نرخ بيكاري 

  -42  9/14  نرخ بيكاري زنان

  -3/5  9/11  نرخ بيكاري مردان 

  -4/15  5/15  نرخ بيكاري مناطق شهري

  -4/10  6/8  نرخ بيكاري مناطق روستايي

  -7/8  4/28  ساله) 15-24(نرخ بيكاري جوانان 

  -22  3/11  سهم اشتغال ناقص 

  -1/7  7/32  سهم شاغالن در بخش كشاورزي 

  3  5/23  سهم شاغالن در بخش صنعت

  3/6  9/43  سهم شاغالن در بخش خدمات 

    2/22  از كل شاغالن سهم شاغالن بخش عمومي 

  -/1  8/77  سهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغالن 

  1388. سالنامه آماري استان ايالم: مأخذ 

درصـد در بخـش خصوصـي و مـابقي در      8/77، 1388ستان در سـال  از كل جمعيت شاغل ا

  . بخش دولتي مشغول بكار بوده اند

درصد  5/23 ،درصد در بخش كشاورزي 7/32حدوداً  1388از مجموع شاغالن استان در سال 

آمار بيـانگر  اين . فعاليت بوده اند به درصد در بخش خدمات مشغول 9/43در بخش صنعت و 

صـنعت  در بخـش  در بخش خدمات داراي بيشترين سهم و استان اشتغال آن است كه ميزان 

نشـان   1387بـا سـال    1388مقايسه اين نسبت ها در سـال  . داراي كمترين سهم بوده است
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خدمات كاسته و به بخش  استانكشاورزي از سهم اشتغال بخش  طي اين سال ها دهد كه مي

 دهنـده نشـان  صـنعت  ل در بخـش  افزايش سهم اشـتغا  همچنين .افزوده شده استو صنعت 

  . توجه دولت به زيرساخت هاي اين بخش بوده است

بـوده كـه در    شغل1988 دحدو 1388تعداد فرصت هاي شغلي اعالم شده در استان در سال 

درصد از ايـن   7/99حدود  نشان مي دهد كهكاهش درصد  -8/28مقايسه با سال قبل حدود 

  . تعاوني و دولتي به كار گمارده شده اند افراد در بخش خصوصي و مابقي در بخشهاي

  

  تحليل ساختار رشد اقتصادي ) 2-1-1-1

بـه   غـاز برنامـه پـنجم    آ و نظام برنامه ريزي كشور بعد از انقالب با اجراي چهار برنامه توسعه

بـه سـطح مطلـوبي از    برنامه ريزان عالوه بر دسـتيابي  . تجربيات ارزشمندي دست يافته است

و هش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي را به ويژه در برنامه سوم و چهارم رشد اقتصادي، كا

  . توسعه در دستور كار خود قرار داده اندپنجم 

حساب هاي منطقه اي مجموعه اي از اطالعات آماري اسـت كـه بصـورت جـامع و هدفمنـد      

ي مطالعه كمي و منظم فعاليت هاي اقتصادي يك منطقـه مشـخص را بـراي يـك دوره زمـان     

مهم تـرين شـاخص ايـن حسـاب هـا،      . معين كه معموالً يك سال است امكان پذير مي سازد

و اجزاء آن برحسب رشته فعاليت هاي اقتصـادي  ) GDPR(توليد ناخالص داخلي منطقه اي 

اطمينان، سازگار و مناسب، پي ريزي محكمي را براي سياست  آمارهاي منطقه اي قابل. است

بـا  . ري هاي اقتصادي و اجتماعي بين منـاطق فـراهم مـي كنـد    گذاري در جهت كاهش نابراب

منـاطقي را كـه نيـاز بـه حمايـت دارنـد را        نياستفاده از آمارهاي مناسب مي توان بـه روشـ  

  . را اندازه گيري كرد ها شناسايي و ميزان نابرابري
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هـاي كشـور توسـط دفتـر      بـراي تمـامي اسـتان   بـه بعـد    1379تهيه اين حساب ها از سـال  

  . هاي منطقه اي مركز آمار ايران انجام شده است سابح

  

سهم ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي از توليد ناخالص داخلي استان و مقايسه آن 

  : با كل كشور

  اهميت هر يك از بخـش هـاي اقتصـادي و انـدازه آن هـا در بـين منـاطق مختلـف متفـاوت          

ه مجمـوع توليـد بخـش هـاي     بنابراين سهم هر يك از بخش ها در توليـد ملـي كـ   . مي باشد

اقتصادي تمام استان هاي كشور است، در مقايسه با هر يك از استان ها، باتوجـه بـه شـرايط    

جهت بررسي و شناسايي تفـاوت هـا در سـطح ملـي و     . ويژه اقتصادي آن متفاوت خواهد بود

سهم ارزش افزوده هـر يـك در توليـد ناخـالص داخلـي       ،اقتصادي مهمبخش هاي در  ياستان

  . مورد بررسي قرار مي گيرد 88و87ور و استان طي دوره كش

  

  : بخش كشاورزي

نياز هاي  در تامين آن از پتانسيل صادرات و نقش حياتي بخش كشاورزي به دليل برخورداري

ايـن بخـش بـه    . از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور است ،با اتكاء به منابع داخلي ،كشور

مل توليد از جمله تنوع آب و هوايي، اراضي مستعد، ذخاير آب لحاظ برخورداري از منابع و عوا

آب هاي جاري و تنوع ذخاير ژنتيكي مي تواند از جايگاه مناسبي در اقتصـاد   ،قابل استحصال

در سـال  درصـد   5/5 ازسهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي استان . كشور برخوردار باشد

  . ده استپيدا كرافزايش  88در سال  درصد 3/7 به 87

ناخـالص داخلـي    توليدريهاي صورت گرفته در اين بخش سهم آن در سرمايه گذابا توجه به  

  . استافزايش يافته  استان 
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انتقـال آب از  دشتهاي مهران و دهلران و احداث سدهاي مختلف در استان و  وجود باتوجه به

اسـتان در   در آينده سـهم بخـش كشـاورزي    پيش بيني مي گرددسد كرخه به دشت عباس 

  . يابدبه نحو مطلوب و چشمگيري افزايش  داخلي آن توليد ناخالص

  

  : صنعت و معدن

يد متنـوع و مشـابه در مقيـاس انبـوه، ارزش     در امكان تول ،صنعت و معدنبخش مهم ويژگي 

رك در ساير بخش هاي اقتصادي حتقويت و ايجاد ت باال وافزوده باالي اقتصادي، اشتغال زايي 

  . است

غالب كشورهاي توسعه يافتـه، كشـورهاي صـنعتي هسـتند و واژه توسـعه يـافتگي بـا         هامروز

 يحتي اگر حساب توليد استان هاي كشـور را مـورد بررسـ   . صنعتي شدن عجين گشته است

 بـاالتر  قرار دهيم استان هاي صنعتي تر عالوه بر وضعيت بهتـر اقتصـادي و سـطوح درآمـدي    

براساس حسـاب توليـد    .ناخالص داخلي دارا مي باشندسهم بيشتري را در توليد  ،ساكنان آن

درصد  8/56به  87درصد در سال  8/65استانهاي كشور سهم بخش صنعت و معدن كشور از 

  . يافته استكاهش  1388در سال 

استخراج ذخـاير نفتـي    كاهش سهم بخش صنعت و معدن عمدتاً مربوط به كاهش  البته اين

  نمـاييم مشـاهده   گاز را از ارزش افزوده اين بخـش كسـر    اگر سهم نفت وو  بوده استاستان 

اين مسـئله بـه دليـل    كه . ي تقليل پيدا كردناچيز آن به حدميزان ارزش افزوده  مي شود كه

  .عدم وجود صنايع مادر و بزرگ در استان است

  



٢٢ 

 

  : ساختمان، تأمين آب، برق و گاز طبيعي

و سـاير  يعي، آب، ساختمانهاي مسكوني فعاليت هاي مرتبط با اين بخش شامل، برق، گاز طب

ويژگي مشترك اين فعاليت ها آن است كـه زيربنـاي توليـد و عامـل     . ساختمان ها مي باشد

ضمن اينكه بخش ساختمان نقش بسـزايي در جـذب   . رك ساير بخش هاي اقتصادي استحت

  . خود مرتبط مي سازده كارگران غير ماهر داشته و طيف وسيعي از فعاليت ها را ب

درصد در سـال   2/9 از سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كشور 1388و87سالهايطي 

روند تغييرات طي كه نشان مي دهد . افزايش يافته است 1388درصد در سال  9/9به  1387

داخلي ، هم چنين طي اين دوره سهم اين بخش در توليد ناخالص اين دوره مطلوب بوده است

  . يافته استافزايش  1388درصد در سال  2/8درصد به  2/6 از استان

  

  : خدمات

 ISICدر استاندارد . بخش خدمات مهم ترين بخش اقتصادي در بين چهار بخش اصلي است

اليـت هـاي بخـش    فعاليت تعريف شده به فع 72رشته فعاليت از  38حساب هاي منطقه اي، 

هم بخش خدمات س. كه بيانگر گستردگي و تنوع بخش خدمات است خدمات مربوط مي شود

 1388درصد در سـال   1/41به 1387درصد در سال  3/40در توليد ناخالص داخلي كشور از 

 طي اين دوره تغييرات سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي اسـتان از  . يافته استافزايش 

  . يافته است افزايش 1388درصد در سال  1/25به  1387درصد در سال  9/20

  

  : ناخالص داخلي سهم استان از توليد

در توليد ناخالص داخلي كشور نشان دهنـده انـدازه و اهميـت    ) استان(سهم توليد هر منطقه 

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

درصـد در سـال    1/1استان هاي كشور سهم استان ايالم در توليد ناخالص داخلـي كشـور از   

طي ايـن دوره بيشـترين سـهم بخشـي     . يافته است كاهش1388درصد در سال  1به  1387

استان در توليد ناخالص داخلي در اختيار بخش صنعت و معدن بوده است كه البته عمده اين 

و كمترين سهم در اين دوره مربوط به بخش كشاورزي بـوده  سهم مربوط به نفت و گاز است 

  . است

طي اين دوره سهم استان در توليد ناخالص داخلي كشور بيشتر از سـهم اسـتان در جمعيـت    

  . كشور مي باشد

  

  :سرانه توليد ناخالص داخلي

معـادل   1387سرانه توليد كشور با احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبيعـي در سـال   

سـرانه توليـد    .ريال رسيده اسـت  هزار 52718به  1388ريال بوده كه در سال  هزار 50266

ريـال در سـال    هـزار  68718بـه   1387ريـال در سـال    هزار 74712 از استان طي اين دوره

  . تغيير يافته است 1388



٢٤ 

 

  88و87جمعيت استان و كشور در سال هاي محصول ناخالص داخلي و ) 1-7(جدول 

  )درصد –يون ريال ميل(          

  1388  1387  عنوان

  كشور  ايالم  كشور  ايالم

  6262351874  49519793  5773690271  50643966  ستانده

  2377662682  10733838  1032665889  9179343  مصرف واسطه

  3884659192  38785955  1944840681  41464623  ارزش افزوده 

محصــول ناخـــالص داخلـــي بــه قيمـــت بـــازار   

)GDP/GDPR(  

41529557  1940809051  38899083  3911063594  

    23    20  درمحصول ناخالص داخلي رتبه

  -  1  -  1/1  سهم استان در محصول ناخالص داخلي 

محصول ناخالص داخلي بدون احتساب نفت خام و 

  )GDP/GDPR(گاز طبيعي به قيمت بازار 

14287615  2972821117  16938997  3315100468  

  -  30  -  30  خام و گاز طبيعي رتبه بدون احتساب نفت

بــدون نفـت خــام و گــاز  ) GDP/GDPR(رشـد  

  طبيعي 

3/22  23  6/18  3/13  

ــدون   ــي ب ســهم اســتان در محصــول ناخــالص مل

  )درصد(احتساب نفت خام و گاز طبيعي 

5/0  -  5/0  -  

  74733330  566332  7258400  555799  )نفر(جمعيت 

    %8  -  8/0  سهم استان از جمعيت كشور

  52718  68718  50266  74712  )هزار ريال(وليد ناخالص داخلي استان سرانه ت

  3/7  -3/6  7/18  9/7  رشدسرانه توليد ناخالص داخلي استان وكشور 

  



٢٥ 

 

  )درصد(كشور بخشهاي  سهم ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان از كل ارزش افزوده ) 1- 8(جدول 

  

  از كل ارزش افزوده كشور سهم بخش  عنوان بخش

1387  1388  

  8/0  7/0  كشاورزي، شكار و جنگل داري

  6/0  6/0  ماهيگيري

  8/3  9/3  معدن

  2/0  2/0  صنعت

  4/0  5/0  تامين آب و برق و گاز طبيعي

  9/0  9/0  ساختمان

  3/0  3/0  عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل

  2/0  2/0  هتل و رستوران

  4/0  4/0  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

  3/0  3/0  ه گري هاي ماليواسط

  3/0  3/0  مستغالت، كرايه، و خدمات كسب و كار

  8/0  9/0  اداره امور عمومي، دفاعي و تامين اجتماعي

  1/1  1/1  آموزش

  8/0  8/0  بهداشت و مددكاري اجتماعي

  5/0  5/0  ...ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و 

  -  -  جمع

  



٢٦ 

 

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

  

  استانسهم بخشي از كل ارزش افزوده   عنوان بخش

1387  1388  

  3/7  5/5  كشاورزي، شكار و جنگل داري

  1/0  1/0  ماهيگيري

  8/56  8/65  معدن

  4/2  9/1  صنعت

  8/0  1  تامين آب و برق و گاز طبيعي

  4/7  2/5  ساختمان

  6/4  9/3  خرده فروشي، تعمير وسايل عمده فروشي،

  2/0  2/0  هتل و رستوران

  1/3  6/2  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

  9/0  8/0  واسطه گري هاي مالي

  8/3  3  مستغالت، كرايه، و خدمات كسب و كار

  9/3  3/3  اداره امور عمومي، دفاعي و تامين اجتماعي

  6/4  4  آموزش

  9/2  3/2  بهداشت و مددكاري اجتماعي

  1/1  8/0  ...ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و 

      جمع

  



٢٧ 

 

  1388ر و جمعيت استان هاي كشور سال رتبه محصول ناخالص داخلي به قيمت بازا) 1-9(جدول 

  

محصول ناخالص   استان  رتبه

  )ميليون ريال(داخلي 

سهم استان از محصول   )نفر(جمعيت 

  )درصد(ناخالص داخلي 

  100  74733330  3911063594  كشور  

  9/28  14795116  1130075617  تهران  1

  9/11  4471488  464364939  خوزستان  2

  1/6  4804458  238276241  اصفهان  3

  1/5  5940766  201220516  خراسان رضوي  4

  1/4  4528514  162278798  فارس  5

  4  -  154970965  فرامنطقه اي  6

  6/3  3037336  141742374  مازندران  7

  5/3  3691270  136061558  ن شرقياذربايجا  8

  6/2  2947346  102961554  كرمان  9

  5/2  943535  96458417  بوشهر  10

  3/2  2453469  89816109  گيالن  11

  2/2  3016301  84849893  ذربايجان غربيآ  12

  1/2  669140  81392166  كهگيلويه وبويراحمد  13

  2  1392435  76509186  مركزي  14

  7/1  1558878  68246090  هرمزگان  15

  6/1  1905793  63428338  كرمانشاه  16

  5/1  1212464  59268140  قزوين  17

  5/1  1699588  58222467  همدان  18

  4/1  1065893  54592738  يزد  19

  3/1  1687086  51720185  گلستان  20

  2/1  1758226  45760464  لرستان  21

  03/1  2733205  40157306  سيستان وبلوچستان  22



٢٨ 

 

  1388سال در رتبه محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار و جمعيت استان هاي كشور ) 1- 9(دنباله جدول 

  

محصول ناخالص   استان  رتبه

  )ميليون ريال(داخلي 

سهم استان از محصول   )نفر(جمعيت 

  )درصد(ناخالص داخلي 

  02/1  1242956  40082250  اردبيل  23

  1  1467585  39456705  كردستان  24

  1  556332  38899083  ايالم  25

  95/0  1127713  37377286  قم  26

  9/0  983369  35715552  زنجان  27

  85/0  624482  33434209  سمنان  28

  8/0  676794  29956777  جنوبيخراسان   29

  7/0  892909  27168409  چهارمحال و بختياري  30

  7/0  838781  26703584  خراسان شمالي  31

  



٢٩ 

 

بدون احتساب نفت خام و گاز طبيعي ) به قيمت بازار( رتبه محصول ناخالص داخلي) 1- 10(جدول 

  1388استان هاي كشور در سال 

محصول ناخالص داخلي بدون   استان  رتبه

احتساب نفت خام و گاز طبيعي 

  )ميليون ريال(

سهم استان از محصول ناخالص داخلي 

  )درصد(بدون گاز طبيعي 

  100  3315100468  كل كشور   

  8/33  1120783731  تهران  1

  9/6  227989163  اصفهان  2

  1/6  200855195  خراسان رضوي  3

  3/5  175586645  خوزستان  4

  7/4  156573683  فارس  5

  3/4  141539717  مازندران  6

  02/4  133426822  آذربايجان شرقي  7

  1/3  102205952  كرمان  8

  7/2  89775138  گيالن  9

  6/2     84820817              ذربايجان غربيآ  10

    2/2                      72509386  مركزي  11

  2/2                     72925710  بوشهر  12

  9/1  62425561  كرمانشاه  13

  8/1  60024576              هرمزگان  14

  73/1  58206904  همدان  15

  64/1  59080627  قزوين  16

  63/1  54555228  يزد  17

  



٣٠ 

 

بدون احتساب نفت خام و گاز ) به قيمت بازار(داخلي رتبه محصول ناخالص ) 1- 10(دنباله جدول 

  1388طبيعي استان هاي كشور در سال 

محصول ناخالص داخلي بدون   استان  رتبه

احتساب نفت خام و گاز طبيعي 

  )ميليون ريال(

سهم استان از محصول ناخالص داخلي 

  )درصد(بدون گاز طبيعي 

  6/1  51662236  گلستان  18

  4/1  45439250  لرستان  19

  2/1  40157306  سيستان و بلوچستان  20

  2/1  40071185  اردبيل  21

  2/1  39454479  كردستان  22

  1/1  37208990  قم  23

  07/1  35547595  زنجان  24

  1  33205656  سمنان  25

  9/0  29955842  جنوبيخراسان   26

  8/0  27126120  چهار محال وبختياري  27

  8/0  26703403            خراسان شمالي  28

  5/0  17355934  كهكيلويه و بويراحمد  29

  5/0  16938997  ايالم  30

  03/0  988506  فرامنطقه  31

  



٣١ 

 

  1388ارزش افزوده سهم بخش، زيربخش هاي اقتصادي و شاخص مزيت نسبي سال ) 1- 11(جدول 

  )درصد/ ميليون ريال(

كل ارزش افزوده   نام بخش  رديف

  كشور 

سهم بخش از 

محصول ناخالص 

 داخلي كشور

)GDP(  

ارزش افزوده 

  ايالم استان 

سهم بخش در 

محصول ناخالص 

داخلي استان 
GDPR  

سهم استان 

  كشور از

شاخص 

مزيت 

  نسبي

  8/0  8/0  3/7  2832912  8/8  342578235  داري كشاورزي،شكاروجنگل  1

  5/0  6/0  1/0  53507  2/0  8383531  ماهيگيري  2

  8/3  8/3  8/56    22058940  8/14  574755297  معدن  3

  2/0  2/0  4/2  941903  02/13  505912879  صنعت  4

بـــرق و گـــاز  ،تـــامين آب  5

  طبيعي

82619654  1/2  299935  8/0  4/0  4/0  

  9/0  9/0  4/7  2854526  8/7  303761060  ساختمان  6

ــرده    7 ــي، خـ ــده فروشـ عمـ

فروشي، تعمير وسايل نقليه 

  و كاالها 

52036825  3/1  1768123  6/4  3/0     5/3     

  2/0  2/0  2/0  84805  9/0  36323514  انهتل و رستور  8

حمــل و نقــل، انبــارداري و   9

  ارتباطات

310159966  8  1204226  1/3  4/0  4/0  

    122035620  واسطه گري هاي مالي  10

1/3  

367686  9/0  3/0  3/0  

مستغالت، كرايه، و خدمات   11

  كسب و كار

495669671  8/12  1465535  8/3  3/0  3/0  

ــومي، و    12 ــور عمــ اداره امــ

  دمات شهريخ

190721170  9/4  1514944  9/3  8/0  8/0  

  5/1  1/1  6/4  1787297  3/4  166811901  آموزش  13

ــددكاري  14 ــت و مــ   بهداشــ

  اجتماعي

144755757  7/3  1138770  9/2  8/0  8/0  

ومي، عمــ ســاير خــدمات   15

اجتمـــاعي و شخصـــي و  

  خانگي

79802688  1/2  422847  1/1  5/0  5/0  

  -   -   -   38785955    3884659192  جمع  

لــي خمحصــول ناخــالص دا  

  )به قيمت بازار(

3911063594    38899083   -   -   -  

  



٣٢ 

 

  تحليل نهادهاي مالي و پولي استان ) 3-1-1-1

  بازار پول، يكي از بازارهاي اصلي اقتصاد و مانند تمام بازارها داراي دو طـرف عرضـه و تقاضـا    

  :رت مي گيردر اقتصاد با سه هدف صوتقاضا براي نگهداري پول د. مي باشد

  تقاضاي معامالتي پول  )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

  .ديداري كه شامل تمامي حساب هاي مردم در نزد بانك هاي تجاري استهاي سپرده ) 2

هـدف از اجـراي   . ميزان زياد توسط بانـك مركـزي انجـام مـي شـود      تغييرات عرضه پول به 

ثبات نرخ بهره، ثبات در بازار  ،، رشد اقتصادي)مهار تورم(ثبات قيمت ها  ،سياست هاي پولي

در . اين اهداف گاهي اوقات با هـم در تعـارض مـي باشـند    . مالي و ثبات در بازار ارز مي باشد

مديريت عرضـه پـول، حفـظ     انك مركزي مي باشد واست هاي پولي بايران متولي اجراي سي

ها  اجراي اين سياستهر چند . ارزش پول ملي و مهار تورم از اهداف اصلي بانك مركزي است

بررسي . است قابل لمس اثرات آن بر اقتصاد در سطح ملي و استانيقطعاً  است در سطح ملي

  . ستان وجود ندارددر سطح ااستاني  بدليل نبودن اطالعات اثرات اين سياست ها

در ايـن  شعبه بوده كه  183تعداد شعب و نمايندگي بانك هاي دولتي استان  1388در سال 

شعبه از نظر تعداد شـعبه بيشـترين و    32و  35سال بانك هاي ملي و كشاورزي به ترتيب با 

. قـرار دارنـد  رفـاه  صـادرات، تجـارت، سـپه، ملـت، مسـكن و       بانك هاي به ترتيب پس از آنها

، اقتصـاد نـوين  شـامل  آغاز كرده اند،  بتازگي هاي خصوصي كه فعاليت خود را در كشور نكبا

 1388موسسه اعتباري غير بـانكي در سـال    29 به و قريب، پارسيان، سامان ، انصار سرمايه 



٣٣ 

 

ميليون  6100748رده بانك هاي استان از پمبلغ كل س. در استان فعاليت داشته اندبوده كه 

كه نشان يافته است، افزايش  1388ميليون ريال در سال  8157648به  1387در سال  ريال

 34 رشـد . مواجـه شـده اسـت    يدرصد 34افزايش  ها در همين سال با سپرده بانكمي دهد 

رده ها نزد بانك هاي استان مطلوب سپرشد  هدنسپرده هاي سرمايه گذاري نشان ده درصدي

  . است

نسبت به سال قبـل   1388تلف اقتصادي در سال ميزان تسهيالت پرداختي به بخش هاي مخ

بخـش هـاي كشـاورزي، مسـكن، صـنعت و معـدن، و       سهم ، است داشتهكاهش درصد  -1/7

كـه   ،بـوده اسـت  درصـد   8/32، 4/8، 8/28، 30به ترتيب  از تسهيالت استفاده شده خدمات

صـنعت و معـدن   بخـش  بـه   سـهم خدمات و كمترين  بخش به سهمبيشترين  نشان مي دهد

  . صاص پيدا كرده استاخت



٣٤ 

 

  نكي نزد بانك هاي دولتي استانتعداد و حجم سپرده هاي با) 1- 12(جدول 
  ) مبالغ به ميليون ريال(

  )درصد(نرخ رشد  1388  1387  عنوان 

  5/6  198  186  )شعبه(تعداد كل شعب بانك هاي دولتي استان 

  -  31  29  42  )شعبه(تعداد كل شعب بانك هاي خصوصي استان 

  

  سپرده ها جمع كل
  5/18  1814137  1530413  تعداد

  7/33  8157648  6100748  مبلغ

  

  

  سپرده هاي سرمايه گذاري

  

  جمع
  -  -  -  تعداد

  130  4378951  1903697  مبلغ

  

  بلند مدت
  -  -  -  تعداد

  8/983  1817357  167687  مبلغ

  

  كوتاه مدت
  -  -  -  تعداد

  6/47  2561594  1736010  مبلغ

  

  

  قرض الحسنهسپرده هاي 

  

  جمع
  -  -  -  تعداد

  7/17  2963980  2517196  مبلغ

  

  پس انداز
  -  -  -  تعداد

  15  1157594  1006648  مبلغ

  

  جاري
  -  -  -  تعداد

  6/19  1806386  1510748  مبلغ

  1388ماري استان ايالم سالنامه آ:ماخذ 

  



٣٥ 

 

  دولتي به تفكيك  ميزان تسهيالت پرداختي بانك هاي استان به بخش غير) 1- 13(جدول 

  بخش هاي عمده اقتصادي

  )مبالغ به ميليون ريال(
  )درصد(نرخ رشد   1388  1387  عنوان

  5/2  188866  184228  تعداد  جمع

  -  2/7  9100592  9806322  مبلغ

  1/17  64505  55077  تعداد  كشاورزي

  5/5  2730487  2587214  مبلغ

  -  30  7987  12887  تعداد  صنعت و معدن

  - 4/26  762071  1035594  مبلغ

  -  1/12  69501  79074  تعداد  خدمات

  -  3/5  2983355  3150090  مبلغ

  26  46873  37190  تعداد  ساختمان و مسكن

  -  3/13  2628551  3033425  مبلغ

   استان 88ماري سال سالنامه آ:  مأخذ 

  



٣٦ 

 

  حق بيمه دريافتي و خسارت پرداختي توسط شركت هاي بيمه استان) 1- 14(جدول 

  )ليون ريالمي(

  )درصد(نرخ رشد   1389  1388  عنوان

  

  بيمه ايران
  4/88  150316  17454  حق بيمه دريافتي

  9/92  140962  9932  خسارت پرداختي 

  

  بيمه آسيا
  5/6  18425  17222  حق بيمه دريافتي

  1/23  23323  17942  خسارت پرداختي 

  

  بيمه دانا
  3/43  47705  25127  حق بيمه دريافتي

  4/60  42531  16838  داختي خسارت پر

  

  بيمه دي
  7/130  10577  4584  حق بيمه دريافتي

  3/84  3986  2163  خسارت پرداختي 

  هاي فوق الذكر هگزارش دستگا:  مأخذ 



٣٧ 

 

  

  

  

  

  فصل دوم

  امور زيربنايي

 



٣٨ 

 

   :يحوزه هاي بخش

  امور زيربنايي -1-2-1-1

  : انرژي -1-1-2-1-1

بخشهاي زيربنايي كشور شامل زيربخش هـاي نفـت،    به عنوان يكي از مهم ترين بخش انرژي

  . گاز، برق و انرژي هاي نو مي باشد

سـال گذشـته دوبرابـر شـده      10رشد مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري كشور در طول 

انرژي در هر كشور بخش صنعت است كه به دليـل بـاال    گان عمدهمصرف كننديكي از . است

  . از اولويت خاصي برخوردار استبودن ميزان مصرف انرژي اين بخش 

در بين مصرف كنندگان انرژي بيشترين سهم اتالف انرژي به بخش خـانگي و تجـاري تعلـق    

، صنايع و نيروگاهها تقريباً بخش هاي حمل و نقل. آورد شده استدرصد بر 35دارد كه حدود 

بـر   .انـرژي دارد به يك اندازه اتالف انرژي دارند و بخش كشاورزي كمترين سهم را در اتـالف  

مهـم تـرين سياسـت هـا و اقـدامات اجرايـي       قانون برنامه پـنجم توسـعه از    134اساس ماده 

 انرژي ، توليد محصوالت كم مصرف وبا استاندارد بـاال  و مديريت انرژي ، بهينه سازي مصرف 

  .مي باشد هاي مالي جهت رعايت الگوي مصرفقاعمال مشو

م بخش انرژي در برنامـه عمليـاتي توسـعه اسـتان ايـال     از مهم ترين راهبردها و سياست هاي 

 ،صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي و گازرساني به شـهرها و منـاطق روسـتايي اسـتان    

  . پوشش كامل مشتركين برق روستايي و كاهش افت ولتاژ و ترميم شبكه ها بوده است
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  : برق

 روگـاه توليـد بـرق مـي باشـد امـا      ي است كه در حال حاضر فاقد نيياستان ايالم جزء استانها

اولين  ،در صورت بهره برداري و وارد مدار شدن در حال انجام و سيد سيمره عمليات اجرايي 

  . نيروگاه توليد برق استان خواهد بود

  

  تعداد مشتركين برق استان در مقايسه با كشور در بخش هاي مختلف) 1-18(جدول 

   )هزار مشترك(

صنعت و   زيكشاور  عمومي  خانگي  عنوان

  معدن

روستايي   تجاري

  و معابر

  جمع

  149  1  14  1  2  6  125  1388  استان

1389  135  6  2  1  16  1  161  

  5/7       0  10  0  0  0  8  درصد تغييرات

  24191  79  3015  161  201  952  19844  1388  كشور

1389  21045  1013  258  108  3223  96  25697  

  9/5  21  7  -4  31  7  6  درصد تغييرات

استان از  سهم

  كشور

1388  1  1  1  0  0  1  -  

1389  1  1  1  1  0  1  -  

  1390گزارش شركت توزيع نيروي برق استان درسال : مأخذ 
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  ميزان برق مصرفي استان در مقايسه با كشور در بخش هاي مختلف): 1-19(جدول 
  )ميليون كيلووات ساعت(

  جمع  روستايي معابر  تجاري  صنعتي  كشاورزي  عمومي  خانگي  عنوان

  

  

  استان

1388  306  155  114  65  29  26  695  

1389  393  236  132  76  45  38  920  

درصد 

  تغييرات

28  52  16  17  56  48  4/3  

  

  كشور

1388  55629  21852  21412  52971  11014  33675  167527  

1389  60907  21307  24189  61486  12726  3562  184179  

درصد 

  تغييرات

7  1/-  6  15  18  6-  -  

 سهم اسـتان 

  از كشور 

1388  1  1  1  0  0  1  -  

1389  1  1  1  0  0  1  -  

  كشور 88و89سالنامه اماري سال  –و درگاه امار 1390درسال  گزارش شركت توزيع برق استان: مأخذ 

  

  در مقايسه با كشور در بخش هاي مختلف مشترك سرانه مصرف استان به ازاي هر) 1-20(جدول 

  )كيلووات ساعتهزار    (  

  روشنايي معابر  تجاري  صنعتي  كشاورزي  عمومي  خانگي  عنوان

  

  استان
1388  2  28  62  89  2  29  

1389  3  42  65  92  3  37  

  

  كشور
1388  3  23  116  323  4  48  

1389  3  21  94  388  4  37  

  همان منبع: مأخذ 

  

هـزار كيلـووات   سـه  به ازاي هر مشـترك حـدود    1389سرانه مصرف برق در استان در سال 

مصرف سرانه برق در اين سال . داشته است افزايش به سال قبل اندكي ساعت بوده كه نسبت

را نشان هزار كيلووات ساعت 3در استان  اين شاخص هزار كيلووات ساعت بوده كه3در كشور 

كيلـووات سـاعت    62/1217ه مصرف برق استان به ازاي هر نفرسران 1389در سال . مي دهد
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كيلـووات   2/779حـدود   )كيلووات سـاعت  4/2268(كه در مقايسه با سرانه كشور  ه استبود

  . ساعت كمتر مي باشد

  

  ميزان مصرف انواع فرآورده هاي نفتي استان) 1-23جدول 

  )مترمكعب(

  درصد تغييرات  1389سال   1388سال   عنوان

  2/2  143061  146243  بنزين موتور

  -6/43  73285  105256  نفت سفيد

  - 3/7  201966  216621  نفت گاز

  2/18  96984  79362  نفت كوره

  - 2/8  36867  39890  گاز مايع 

   گزارش شركت ملي پخش فراوردهاي نفتي استان  : مأخذ 

  

   :فرآورده هاي نفتي

مجموع مصرف فرآورده هاي عمده نفتي استان به علت گازرساني به شهرهاي  1389در سال 

  . استان و سهميه بندي سوخت نسبت به سال قبل كاهش داشته است

ايـن امـر    كه داشته كاهشدرصد -2/8مصرف گاز مايع نسبت به سال قبل  1389ال در س -

 استان از مصرف نفت سـفيد و گـاز مـايع    د كه گازرساني به شهرها و روستاهاينشان مي ده

  . است كاسته

مترمكعـب بنـزين موتـور،     143061، 1389هاي نفتي استان در سـال  از كل مصرف فرآورده 

مترمكعب نفت كـوره و   96984مترمكعب نفت گاز،  201966، مترمكعب نفت سفيد 73285

  . مترمكعب گاز مايع بوده است 36867
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  : گاز

  نشـان  كـه   هبـود  ميليـون مترمكعـب    193گاز طبيعي استان  مجموع مصرف 1389در سال 

   .مي باشدمتر مكعب  54سرانه مصرف گاز طبيعي به ازاي هر نفر حدود  مي دهد

روسـتاي   30شـهرو   7ودر مجموع   استان گازرساني صورت گرفتهشهر  3به  1389سال  در

استان از  به شهرهاي گازرسانيباتوجه به اينكه . هري برخوردار شده اندشاز نعمت گاز   استان

شروع شده است بنابراين درصد كمي از مردم استان از نعمت شبكه گاز طبيعـي   1382سال 

انشـعاب بـوده كـه     10655گـاز طبيعـي حـدود    تعداد انشعاب نصب شده . برخوردار شده اند

  . درصد رشد داشته است 8/78نسبت به سال قبل 

مصرف كننده بوده كه نسبت به سال قبـل   11345تعداد مصرف كنندگان گاز طبيعي استان 

  . درصد رشد داشته است 3/133

ده مترمكعب و به ازاي هـر مصـرف كننـ    2/52سرانه مصرف گاز طبيعي به ازاي هر انشعاب  -

  .مترمكعب بوده است 49

بـا درنظـر    و از طرفـي  اسـت  شـروع شـده   1382سال  ازباتوجه به اينكه گازرساني به استان 

، انتظـار مـي رود در   پااليشـگاه گـاز طبيعـي   وجود ذخاير عظيم گاز در استان و  گرفتن حجم

ان و مـردم اسـت   به خود بگيـرد گازرساني به نقاط مختلف استان شتاب بيشتري  سالهاي آتي

   .گردنداز اين نعمت برخوردار  كشور همانند ساير مناطق
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  عملكرد شاخص هاي گاز طبيعي استان) 1- 24(جدول 

  درصد تغييرات  1389سال   1388سال   عنوان

  درصدكاهش 46  8283  18000  تعداد انشعاب نصب شده 

  درصدافزايش87  193  103  )ميليون مترمكعب(مصرف گاز طبيعي 

  درصر افزايش 200  3  1  اني شدهتعداد شهرهاي گازرس

  درصدافزايش 650  30  4  هاي گازرساني شدهتعداد روستا

  درصدكاهش 25  15970  21472  تعداد مصرف كننده 

  -  7  -  تعداد كل شهرهاي گاز رساني شده

  .گزارش شركت گازاستان :مأخذ 

  

  

  حمل و نقل  -2-1-2-1-1

دهنـده وضـعيت اقتصـادي و     نشـان مهـم  يكي از شاخص هاي  ،حمل و نقل شاخص وضعيت

  . است و منطقه هر كشوردر ميزان توسعه 

مـي توانـد    كه ي استيعراق يكي از استانها مشترك با كشور مرز داشتناستان ايالم به دليل 

فعال شدن مرز مهران  با .مورد استفاده قرار گيردو مسير زيارتي  منطقه ويژه ترانزيتي بعنوان

  . پيدا كرده است افزونتريدر استان ايالم رونق ) مسافر بار و(تردد و رفت و آمد حجم 

توسـعه اقتصـادي اجتمـاعي و    پـنجم  قـانون برنامـه    163و ماده  برخي از مواردي كه در بند

  : فرهنگي آمده است به شرح زير است

مار ايران موظف است تا پايان سال دوم آوزارت راه وترابري باهماهنگي ومشاركت مركز  –) 1

سبت به ايجاد بانك جامع حمل ونقل كشور واستقرار سامانه اطالعات جامع حـوادث  ن برنامه 

وسوانح حمل ونقل دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، بخـش بهداشـت ودرمـان كشـور،     

هــن وســاير آشــركت راه  دريــانوردي ، بنــادر و ســازمانهاي راهــداري ،هواپيمــايي كشــوري و
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ف سازي وارائه داده ها واطالعات صحيح وقابل استفاده سازمانهاي ذيربط باهدف تجميع ،شفا

  .در تحليل وتدوين اهداف وبرنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد 

  .مار ايران تدوين ومنتشر مي شود آماري حمل ونقل كشور همه ساله توسط مركز آگزارش 

) %10(دولت موظف است ساز وكارهاي قانوني الزم به منظـور كـاهش سـاالنه ده درصـد     ) 2

ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشـور درطـول برنامـه را فـراهم     

  .نمايد 

  

  : حمل و نقل ريلي و جاده اي

است كه فاقد هرگونه ارتباط ريلي مي باشد و سهمي در حمـل   ياستان ايالم يكي از استانهاي

 لزوم برنامـه ريـزي  زائرين از اين مسير و تردد باتوجه به فعاليت مرز مهران . و نقل ريلي ندارد

مجمـوع   1389در سال . واضح به نظر مي رسداجراي زيرساخت ريلي در استان  جهتدولت 

كيلومتر بوده كـه از ايـن مقـدار     3774حدود ) روستايي، آزادراه، فرعي(طول راه هاي استان 

  . مي باشد كيلومتر راه روستايي 1170كيلومتر راه اصلي، بزرگراه و فرعي و  656

كـه حـدود    اسـت  كيلومتر گزارش شده 1170طول راه هاي روستايي استان  1389در سال 

نسبت طول راه روستايي آسفالته . دروستايي كشور را شامل مي شو درصد از كل راه هاي 2/1

 سـفالته و آراههاي مـرزي  ( .بوده است 1389درصد در سال  2/66به كل راه روستايي استان 

  ).مده استآراههاي روستايي  ءكيلومتر جز 455شني به طول 

 12/14مسـاحت اسـتان حـدود     مربـع كيلومتر 100تراكم نسبي كل راه اسـتان در  همچنين 

  . كيلومتر بوده است
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  89و  88وضعيت راههاي استان در سال هاي ) 1- 26جدول 

  )كيلومتر(

كل راه هاي سمت حوزه   سال

  استحفاظي اداره راه و ترابري

كل راه   بزرگراه  ادراهآز  راه اصلي

  روستايي

طول اصلي 

  شبكه راه آهن

1388              07/3773  629  -  27  570/2223  -  

1389  870/3774  300/629  -  31  570/2223  -  

  .گزارش راه وترابري استان :مأخذ 

  

  1389و  1388 هاي شاخص هاي فني حمل و نقل استان در سال) 1- 27(جدول 

  )هزار تن(كاالي جابجا شده   )زار نفره(مسافران حمل شده   سال

وسايل نقليه 

  اي باري جاده

وسايل نقليه باري   هوايي  دريايي  ريلي

  جاده اي

  هوايي  دريايي  ريلي

1388  2700  -  -  -  1600  -  -  -  

1389  2900  -  -  -  1900  -  -  -  

درصد 

  تغييرات

7  -  -  -  18  -  -  -  

  

يشـتري قـرار گرفتـه و از لحـاظ اعتبـار      شاخص راه روستايي در سال هاي اخير مورد توجه ب

  . تخصيص يافته روند مناسبي داشته است

 1388شاخص نسبت طول راه روستايي آسفالته به كـل راه هـاي روسـتايي اسـتان در سـال      

رسـيده   1389درصـد در سـال    2/66درصد به  4كه با متوسط رشد  هدرصد بود 5/62حدود 

ي اخير بهبود يافته است و مي طلبد با اعتبارات وضعيت راه روستايي استان در سال ها. است

  . بيشتر نسبت به تسريع در آسفالت جاده هاي روستايي اقدام شود
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  بخش حمل ونقل استان شاخص هاي ) 1- 28(جدول 

  

  عمران شهري  -3-1-2-1-1

  : آب و فاضالب شهري

عيت شهري از پوشش كامل جمبخش آب و فاضالب شهري  ياز مهمترين سياست هاي اجراي

اجراي طرح جامع شبكه آب آشاميدني و مطالعه و  آب آشاميدني سالم، كاهش هدر رفت آب،

  . اجراي تأسيسات و شبكه جمع آوري و تصفيه فاضالب است

ظف كرده اسـت بـه منظـور مـديريت     دولت را موپنجم قانون برنامه  140در اين ارتباط ماده 

  :ب در كشور آنابع وتوسعه پايدار م )به هم پيوسته (جامع 

ب زيـر زمينـي در كليـه    آدر راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه وبرداشت از سـفره هـاي    –الف 

  :دشتهاي كشور ، وزارت نيرو نسبت به اجراي 

پروژه هاي سازه اي وغير سازه اي در سطح تمامي دشتهاي كشـور بـا اولويـت دشـتهاي       -1

  .  بي آممنوعه 

ب آري ومسلوب المنفعه نمودن برداشتهاي غير مجازاز منـابع  اقدامات حفاظتي و جلوگي  -2

  ب فاقد پروانه آچاههاي  زيرزميني در چهار چوب قانون تعيين تكليف

ه داراي پروانه با هزينه مالكـان  ب محفورآنصب كنتورهاي حجمي بر روي كليه چاههاي  – 3

    .نآ

  تغييرات درصد  1389  1388  واحد اندازگيري  عنوان شاخص هاي هدف كمي

  نسبت طول راه هاي روستايي آسفالته به كل 

  روستاييراه هاي 

  79/5  1170  1106  كيلومتر

  نسبت طول راه هاي فرعي آسفالته به كل طول 

  راه هاي فرعي

  7/3  2/66  5/62  درصد

  -  /20  /45  درصد  رفع نقاط حادثه خيز در جاده ها
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  اعمال سياستهاي حمايتي وتشويقي  -4

  بريز واستانيآب كشور بر اساس سه سطح ملي ، حوضه هاي آتي اجراي نظام مديري  -5

  

  89و 88وضعيت شاخص هاي آب و فاضالب استان در سال هاي ) 1- 29(جدول 

  1389  1388  عنوان 

  323663  395660  جمعيت تحت پوشش آب شهري

  100/0  100  درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري

  151897  135200  جمعيت تحت پوشش خدمات فاضالب شهري

  77/37  2/34  درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضالب شهري 

  فاضالب استان ب وگزارش شركت آ: مأخذ           

  

  1389و  1388برخي شاخص هاي آب و فاضالب استان و مقايسه آن با كشور در سالهاي ) 1-30(جدول 

درصد خانوارهاي   )هزار مترمكعب(مصرف آب   سال

 برخوردار شهري

  يدنياز آب آشام

طول شبكه 

فاضالب 

  )كيلومتر(

درصد خانوارهاي 

شهري داراي 

  سيستم فاضالب
  صنعتي  تجاري  خانگي

  33  611  100/0  247  605  19583  1388  استان 

1389  20401  611  310            100/0  6/649  35  

  32  38571  4/98  51954  123524  3041933  1388  كشور 

1389  2919466  120704  51843  02/99  39261  15/35  
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  138 8درآمد و هزينه شهرداري هاي استان در سال) 1- 31(جدول 

   )ميليون ريالارقام به (  

  هزينه عمراني  هزينه جاري  هزينه كل  درآمد  نام شهرداري

  56143  -  -  129/200  ايالم 

  5637  4000  8500  14112  اركواز ملكشاهي 

  12014  8749  20764  20772  دره شهر

  2800  2923  4400  3886  بدره

  2792  2423  5215  4903  لومار

  5502  8177  44840  45982  مهران

  9008  6673  15115  12800  سرابله

  5955  8351  24093  24093  ايوان

  2000  3538  5538  4668  آسمان آباد

  1729  -  5149  3420  مورموري

  6027  2057  8084  7013  موسيان

  3000  2367  6044  6591  چوار

  1896  1748  4770  4770            ميمه

  1193  636  4468  5172  زرنه

  2154  2107  4261  4261  توحيد

  2500  2449  2449  4909  صالح آباد

  8330  14360  33983  25653  دهلران 

  4733  -  4733  18071  آبدانان 

  3270  1885  4686  4686  بادپهله زرين آ

  86  -  280  194  باغ سراب

  483  400  1000  1742  دلگشا

  گزارش شهرداري هاي استان: ذ مأخ
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  1389درآمد و هزينه شهرداري هاي استان در سال ) 1-32(جدول 

   )ميليون ريال(
  هزينه عمراني  هزينه جاري  هزينه كل  درآمد  نام شهرداري

  56143  -  80858  170855  ايالم 

  4919  5000  10000  13029  اركواز ملكشاهي 

  4996  6652  11648  11620  دره شهر

  1627  3127  3234  4500  بدره

  9433  11100  20534  20972  لومار

  8342  8843  42217  37370  مهران

  4961  4960  10652  12034  سرابله

  6650  7314  21831  21831  ايوان

  2500  2389  4889  7066  آسمان آباد

  2300  -  5941  3641  مورموري

  4128  2388  6517  6632  موسيان

  4400  2654  5912  7440  چوار

  2100  1841  3748  3748  ميمه

  1540  1602  5022  7018  زرنه

  1384  1994  3380  3380  توحيد

  2517  3127  5644  5126  صالح آباد

  10763  9920  21895  31991  دهلران 

  5250  -  5250  22697  آبدانان

  3000  1859  3468  3468  پهله زرين اباد

  112  -  335  223  باغ سراب

  1050  500  1500  4458  دلگشا

  گزارش شهرداري هاي استان :مأخذ 
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  عمران روستايي -4-1-2-1-1

از يك سو با عنايت به نيازها و محروميت ها و از سوي ديگر باتوجه به  كشور جامعه روستايي

ايـن  . اسـت  برخـوردار  در برنامه هاي توسعه كشـور  از جايگاه مهميقابليت هاي توليدي آن، 

جايگـاه ويـژه اي    يقق عدالت اجتمـاعي دارا بخش از ديدگاه لزوم رفع فقر و محروميت و تح

است و به لحاظ ميل به استقالل و خودكفايي به ويژه در زمينه تأمين مـواد غـذايي كشـور و    

  . بهبود شاخص هاي اقتصادي نيز نقش مهمي بر عهده دارد

تـامين عادالنـه    ،با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روسـتاها  ،فعاليت هاي عمران روستايي

  . نات و بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر كشور به انجام مي رسدامكا

وژه هاي زيرسـاختي ماننـد راهسـازي،    رعمران روستايي بخشي از توسعه روستايي است كه پ

را شـامل گرديـده و زمينـه را بـراي توسـعه      ... آبرساني، برق رساني، بهسازي بافت فيزيكي و 

  . مي آورد اقتصادي و اجتماعي فراهم

  

  :وضع موجود جوامع روستايي استان

 ،آب و هـوا، خـاك   ،وضعيت اقتصادي جوامع روستايي اسـتان متـأثر از وضـعيت جغرافيـايي     

علـي رغـم آبهـاي روان در اسـتان متاسـفانه       .گياهي و دسترسي به منـابع آب اسـت   پوشش

روسـتايي صـورت    استفاده مطلوب و بهينه اي از منابع آبي در جهت رونق اقتصـادي جوامـع  

و تنها شهرستان دره شهر است كه با بهره گيري از آب رودخانه سيمره و توليـد   نگرفته است

در اشتغال زايي مردم روسـتاهاي   بوده و اين امر محصوالت جاليزي از رونق ويژه اي برخوردار

  . اطراف رودخانه نقش بسزايي داشته است
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 بطوريكـه  ن هـاي اسـتان يكنواخـت  نيسـت    توزيع جغرافيايي جمعيت روستايي در شهرسـتا 

روستايي در شهرستان شيروان چرداول و كمترين آن در شهرستان مهـران  بيشترين جمعيت 

  . است

  

  : طرح هادي روستايي

ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميـزان و مكـان   طرح هادي روستايي طرحي است كه ضمن 

اي مختلـف از قبيـل مسـكوني، تجـاري،     ترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهسگ

كشاورزي، تأسيسات و تجهيزات و نيازمندي هاي عمومي روستاها را برحسب مورد در قالـب  

مصوبات طرح ساماندهي فضا و سكونتگاه هاي روستايي و طرح جامع ناحيـه اي تعيـين مـي    

  .نمايد

ردنظر بـوده  زير مـو  اهدافي به شرحدر آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرح هادي روستايي 

  :است

  ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها باتوجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ) 1

  و رفاهي  يتامين عادالنه امكانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي، توليد) 2

  روستا) كالبدي(هدايت وضعيت فيزيكي ) 3

 و عمـران روسـتاها مـي بايسـتي از    روسـتايي در راسـتاي فـراهم سـازي توسـعه       هاديطرح 

  .رويكردهاي متفاوت و جامعي برخوردار باشد
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  : راه روستايي

راه يكي از مهمترين خدمات زيربنايي است كه نقـش و جايگـاه ويـژه اي در توسـعه منـاطق      

. روستايي ايفا مي كند، به طوري كه از آن به عنوان شريان حياتي هر منطقه يـاد مـي كننـد   

و پيوند مناطق روستايي و شهرها مـي  جابجايي مسافران  ،مل توليدات زراعيجاده ها براي ح

  . راه ها باعث كاهش زمان حركت و كاهش قيمت تمام شده كاالهاي توليدي مي شوند. باشند

كيلومتر بوده و از اين ميزان  1170حدود  1389طول راه هاي روستايي استان ايالم در سال 

  . اشددرصد آسفالته مي ب 2/66حدود 

  

  : آب آشاميدني

موجود بهبود يافته، درجه اعتماد بـه آن   اميدني به اين معناست كه كيفيت آبتامين آب آش

ضمن . كرده استيافته و فاصله آن تا مصرف كننده كاهش پيدا  شباال رفته، كميت آب افزاي

وني نكه بهبود كيفيت آب موجب بهبود شرايط بهداشتي روستاها و كاهش بيماري هـاي عفـ  آ

  . مي گردد

  

  : يبرق رسان

بـه  تأمين انرژي برق در مناطق روستايي نه تنها زندگي جديد و تازه اي از لحـاظ دسترسـي   

نعمت روشنايي و استفاده از لوازم برقي و پديده هاي نوين عصر حاضر ماننـد وسـايل ارتبـاط    

 ،آورد فـراهم مـي   كنند را رساني به روستاها نقش موثري ايفا مي جمعي كه در آموزش و اطالع

مانند پمپ چاه هاي آب روستاها را بلكه نيروي محركه ادوات و تجهيزات صنعتي و كشاورزي 

با گسترش شبكه هـاي بـرق در منـاطق    . فراهم مي آوردكشاورزي و ساير ماشين آالت را نيز 
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روستايي بستر الزم جهت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و صنايع كوچك روستايي فراهم 

  .خواهد بود گذارمناطق روستايي تاثير اقتصادي شكوفاييو شود كه در رشد مي 

 639نسـبت بـه   روستا بوده كه  580حدود  1388تعداد روستاهاي برخوردار از برق در سال 

درصد از كل روسـتاها برخـوردار از بـرق مـي      8/90حدود  نشان مي دهد روستا داراي سكنه

بـه   1388خـانوار در سـال    44092 از وردار از برق نيـز تعداد خانوارهاي روستايي برخ. باشند

   .نشان مي دهددرصد رشد  7/0رسيده كه حدود  1389خانوار در سال  44390

  

  : گازرساني

لذا تاكنون عمليـات   شروع شده است 1382زرساني به استان ايالم از سال باتوجه به اينكه گا

در مسـير گازرسـاني قـرار     ي كهي ديگرهاو روستا انجام شدهروستا 30 گازرساني به  اجرايي

  . صورت خواهد گرفتبه آنها نيز  د در آينده گازرسانيندار
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  شاخص هاي عمده بخش عمران روستايي استان) 1-34(جدول 

درصد تغييرات   1389  1388  گيري واحد اندازه  عنوان 

  89تا88

  79/5  1170  1106  كيلومتر  طول راه آسفالته روستايي

ي روستايي آسفالته به كل طول راه هاي نسبت طول راه ها

  روستايي

  7/3  2/66  5/62  درصد

ــاالي   ــتاهاي ب ــبت روس ــد از آب   20نس ــره من ــانوار به خ

  خانوار  20آشاميدني به كل روستاهاي باالي 

  -  97/0  97/0  درصد

  5/0  29560    مشترك خانوار  تعداد مشتركين آب آشاميدني خانگي و روستايي

  8/6  8740  8146  هزار مترمكعب  ي خانگي و روستايي مقدار مصرف آب آشاميدن

تعداد خانوار روستايي برخوردار از شـبكه فاضـالب بـه كـل     

  خانوار

  -  -  -  خانوار

    587  580  روستا  برقاز تعداد روستاهاي برخوردار 

    99  98  درصد  نسبت روستاهاي برخوردار از برق به كل روستاهاي داراي سكنه

    44390  44092  خانوار  يي برخوردار از برقتعداد خانوارهاي روستا

  625  30  1  روستا  تعداد روستاهاي گازرساني شده 

  استان اداره كل راه وترابري وشركت اب وفاضالب روستايي: مأخذ 
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  مسكن  -5-1-2-1-1

همان دوراني كه با زندگي در خانه هاي حياط دار و تك واحدي خداحافظي كـرديم و رشـد   

هجوم به شهرها آپارتمان نشيني را باب كرد ساختمان سـازي تبـديل بـه    بي رويه جمعيت و 

در سـالهاي اخيـر   . حرفه پر رونق و سومندي شد كه حتي غير حرفه اي ها را هـم وارد كـرد  

مقاوم سازي ساختمان در كشور بعنوان يك فرهنگ از طرف عامه مردم پذيرفته شده است و 

  . اهتمام جدي دارندمردم در ساخت و ساز منازل مسكوني به آن 

است كـه   واحد مسكوني وجود داشته 99158در استان ايالم  1385براساس سرشماري سال 

. واحد آن در مناطق روستايي قرار داشته است 35175هري و واحد آن در مناطق ش 63983

 نشـان دهنـده  و تعداد مسكن موجود در همين سال  )1385در سال (خانوار  109378 وجود

از آنجا كه همه ساله متقاضـيان جديـدي وارد   . واحد مسكوني در استان است 10220كمبود 

مسـكن و  جديـد  به بازار مسكن مي شوند بنابراين براي پاسخگويي به حجم باالي متقاضيان 

حركـت  توليد مسـكن انبـوه   مي بايست به جهت تسريع در رد كمبودي كه وجود دادر نتيجه 

   شويق مردم بـه سـاخت و سـاز در بافـت هـاي فرسـوده      با استمرار تدولت  همچنين و نماييم

خشي از كمبود مسكن ب ،زل را باال ببرد و هم با تشويق سرمايه گذاراناهم ايمني من مي تواند

  . درا جبران نماي

برحسـب نـوع   ) مسـكوني، مسـكوني و كارگـاه تـوام    (اختماني صادر شده سپروانه هاي تعداد 

رسـيده   1389واحد در سـال   2795به  88در سال  واحد 1823از  ،استفاده در نقاط شهري

  . است

تعداد واحدهاي مسكوني برحسب نوع پروانه ساختماني و بخش متقاضي در نقـاط شـهري از   

پروانـه در سـال    5491بـه   يدرصد - 3/10 كاهشبا 1388پروانه ساختماني در سال  6119

  . رسيده است1387
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حـدود   1388ن و شهرسازي ايالم در سال توسط سازمان مسكميزان زمين هاي واگذار شده 

  . است رسيده  هزار مترمربع 7به  1389سال  درهزار مترمربع بوده كه  300596

ميليون واحد مسـكوني   5/1هرچند تقاضاي مسكن در كشور به گونه اي است كه ساالنه بايد 

  . شود ساختهجديد 

از يـك سـو    ،ه اسـت سال گذشته دستخوش نوسانات بـي سـابقه اي بـود    4بخش مسكن در 

و محـرك   كردشوك شديدي را به جامعه وارد  86و  85آور قيمت سال هاي  سرسامافزايش 

دولـت  مناسبي براي حركت شتابان دولت در افزايش توليد مسكن شد و از سوي ديگر، ترس 

موجب اتخاذ سياست هاي راكد كننده بازار مسكن  هاز تكرار شوك قيمتي سال هاي ذكر شد

هرچند سياست دوم موجب كاهش قيمـت مسـكن   . اين ركود همچنان ادامه دارد كه ،گرديد

به همين سبب كارشناسان  ،رك مفيد در حوزه توليد مسكن شده استحشده است اما مانع ت

در ايـن  بار ديگر با شوك قيمتي باعث شود مسكن  ناكافي بودن احداثنگران آن هستند كه 

م ساخت و سازهاي مسكن مهر اجاره بهاء نسبت به در حال حاضر علي رغ. مواجه شويم حوزه

  .سالهاي گذشته افزايش يافته است

در طرح مسكن مهر در قالب تعاوني هـا بـراي   ) به دليل نبود آمار رسمي(تاكنون افراد زيادي 

اين تعداد كه به طور بالقوه در طـرف تقاضـاي بـازار     ،بنابراين. خانه دار شدن ثبت نام نمودند

 يكعمالً از بازار مسكن خارج شده اند كه تأثير مستقيمي در كاهش قيمت ها در قرار دارند، 

هرچند كه ضرورت دارد دولت در جهت جلوگيري از افـزايش قيمـت   . سال اخير داشته است

تا هم باعـث اميـدواري افـرادي    ببخشد مهر را شتابمسكن كار ساخت و ساز در تعاوني هاي 

اند و هم از شوك قيمتي مجدد در بازار مسكن جلوگيري شود كه در اين طرح ثبت نام كرده 

  . نمايد
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  عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش مسكن) 1- 35(جدول 

درصد تغييرات   1389  1388  گيري واحد اندازه  عنوان شاخص هاي هدف كمي 

  88نسبت به سال 89

تعداد واحدهاي مسكوني تعـين شـده در پروانـه هـاي     

پروانـه و بخـش    ساختماني صـادر شـده برحسـب نـوع    

  متقاضي در نقاط شهري 

  9/8  4673  4293  خصوصي

  -3/57  778  1823  تعاوني

  3/1233  40  3  دولتي 

  -3/10  5491  6119  جمع

تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شـده بـراي احـداث    

  بنابر حسب نوع استفاده از نقاط شهري 

  2/61  2646  1641  مسكوني

  -7/12  89  102  مسكوني و كارگاه توام

  -25  60  80  ساير و اظهار نشده

  3/53  2795  1823  جمع

ميزان زمين هاي واگذار شده توسط سازمان مسـكن و  

  شهرسازي جهت احداث واحد مسكوني

  -7/96  7  215  تعداد

  -7/97  7000  300596  مساحت

  5/56  205  131  شركت   تعداد شركت هاي تعاوني فعال در امر مسكن

    -  1279  واحد  شهري  )اتمام يافته(داثي تعداد واحد مسكوني اح

    80  -  واحد  روستايي

    -    واحد  شهري  تعداد واحد مسكوني استجاري احداثي

  -  -  -  روستايي

    -    مترمربع  شهري  متوسط زيربناي واحد مسكوني

        روستايي  متوسط زيربنا واحد مسكوني 

  1388ي استان مارآكشور وسالنامه  1389ماري سال آسالنامه :  مأخذ 
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 امور توليدي
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    امور توليدي -2-2-1-1

  آب  -1-2-2-1-1

. استان ايالم در منطقه كوهستاني حاشيه جنوب غربي رشته جبال زاگرس قرار گرفتـه اسـت  

به همين دليل قسمت زيادي از مساحت استان را مناطق كوهستاني و تپه هاي ماهور تشكيل 

استان ايالم از نظر . تندي به دشت هاي كم ارتفاع منتهي مي گرددمي دهد كه با شيب هاي 

شرايط اقليمي جزو مناطق گرمسيري كشور محسوب مي شود ولي به علت نحوه استقرار آن، 

طول زياد جغرافيايي و وجود ارتفاعات، اختالف درجه حرارت و بارندگي در بخشهاي شمالي و 

توان از نظر اقليمي مناطق سـه گانـه سردسـيري،    بطوريكه مي . جنوبي و غربي آن زياد است

بارندگي هاي فراوان از يك سو و . گرمسيري و معتدل را در اين استان به خوبي مشاهده كرد

نقش استان بعنوان زهكشي آبهاي سـطحي سلسـله جبـال زاگـرس از سـوي ديگـر، موجـب        

اي انحرافـي و كانـال   ا سدهده كه به منظور استفاده از آب آنهپيدايش رودخانه هاي زيادي ش

آب هاي زيرزميني استان به دليل شرايط ويژه توپـوگرافي و   .هاي متعددي احداث شده است

زمين ساختي، غناي قابل توجهي ندارنـد، بـا ايـن وجـود اسـتفاده از قنـات و چـاه هـاي آب         

  . زيرزميني در آن رواج دارد

حلقه چاه عميـق در اسـتان    969تعداد  89براساس گزارش اداره كل امور آب استان در سال 

تعـداد چاههـاي   . هزار مترمكعب آب از آنها تخليه مي شود 508562وجود داشته كه ساالنه 

هـزار مترمكعـب    20834حلقه بوده است كه تخليه سـاالنه آنهـا    573نيز نيمه عميق استان 

  . بوده است

نهايتاً به كرخه سيمره و دو حوزه آبريز رودخانه هاي مرزي و حوزه آبريز رودخانه هايي كه به 

رودخانه هاي مرزي ايران و عـراق اكثـراً از   . حوزه هاي آبريز اصلي استان مي باشند مي ريزند

جنوب كبيركوه سرچشمه گرفته و پس از مشروب ساختن دشت هاي واقع در پـايين دسـت   
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 مجمـوع . دنـ حوزه هاي آبريز از مرز خارج شده و به طرف كشور عـراق جريـان پيـدا مـي كن    

ميليارد مترمكعب است كه ضـريب   5/4رواناب ساالنه رودخانه هاي استان با احتساب سيمره 

  . درصد مي باشد 73/16بهره برداري از آنها 

برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزمينـي كـه باعـث افـت شـديد سـطح سـفره هـاي آب         

عـدم  . بينـي اسـت  زيرزميني دشت هاي استان شده به عنوان يك بحران در آينده قابل پيش 

توجه به مديريت يكپارچه و بهره برداري بهينه از منابع آب در سطح مزارع منجر بـه كـاهش   

  بــاال بــودن تلفــات آب در . رانــدمان آبيــاري در محــدوده حوضــه هــاي آبريــز گرديــده اســت

و نيـز   )درصد برآورد گرديـده اسـت   70تا حدود (سيستم هاي انتقال و توزيع آب كشاورزي 

در كنـار مسـئله    )درصـد  30به ميـزان حـدود   (در سيستم هاي توزيع آب شهري  تلفات آب

فعاليت هاي اقتصادي و عـدم توزيـع مناسـب زمـاني و مكـان آب      به كمبود منابع آب نسبت 

  . دنبالقوه از جمله مهمترين مشكالت و محدوديت هاي منابع آبي استان مي باش

  

  وضعيت منابع آبي استان) 1- 36(جدول 

   )مترمكعبميليون (
  كل منابع آب   آب زيرزميني  آب سطحي

درصد   برداري بهره  پتانسيل

  برداري بهره

درصد   برداري بهره  پتانسيل

  برداري بهره

درصد   برداري بهره  پتانسيل

  برداري بهره

3670  71/707  52/1  620  28/244  62  4290  99/951  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

نسبت استان به   استان  كشور

  )درصد(كشور 

نسبت استان به   استان  كشور

  )درصد(كشور 

  4/2  71/707  31672  4/4  3670  83782  سطحي هاي آب

  4/0  28/244  79100  6/0  620  51650  زيرزميني هاي آب

  همان : مأخذ 

  منابع آب زيرزميني) 1-38(جدول 

چاه عميق   سال  عنوان 

  )حلقه(

چاه نيمه عميق 

  )حلقه(

  )تعداد(چشمه   )رشته(قنات 

  214  7  573  939  1388  استان

1389  996  598  7  219  

  127604  36888  464946  165882  1388  كشور 

1389  165882  475954  36888  127604  

  89و88ماري سال سالنامه آ–مار درگاه آ ب منطقه اي استان ايالمگزارش شركت آ: مأخذ 

  . از اول مهرماه هر سال لغايت شهريور ماه سال بعد سال آبي ناميده مي شود* 

  

  ميزان مصارف آب هاي سطحي و زيرزميني در استان) 1-39(جدول 

   )ميليون مترمكعب(

  كشاورزي  صنعت  شرب  سال  عنوان 

  31/551  66/20  51/47  1388  استان

1389  88/49  56/26  12/612  

  10310  657  4127  1388  كشور 

1389  3356  774  13220  

  89و88 آماريسالنامه  – آمارو درگاه  شركت آب منطقه اي استان ايالم : مأخذ 

  . ميزان مصارف براساس عملكرد بوده است* 

  

سطحي از تقسيم برداشت ساليانه از آب هـاي   براي محاسبه شاخص بهره برداري از آب هاي

همچنـين  . سطحي به مجموع آب هاي سطحي قابل برداشت ضربدر صد اسـتفاده مـي شـود   
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شاخص بهره برداري از آب هاي زيرزميني از تقسيم برداشت ساليانه از آب هاي زيرزميني به 

  .مجموع آب هاي زيرزميني موجود ضربدر صد بدست مي آيد

  

  اخص هاي عمومي بخش آب در استانش) 1-40(جدول 

  )درصد(

نسبت آب هاي ذخيره شده   سال  عنوان 

  )درصد(به آب هاي سطحي 

شاخص بهره برداري از 

  )درصد(هاي سطحي  آب

شاخص بهره برداري از 

  )درصد(هاي زيرزميني  آب

  6/0  16/0  30/0                1388  استان

1389  40/0  19/0  06/0  

  44  76  45  1386  *كشور 

1387  49  79  49  

  همان : مأخذ 

  .در دسترس نبوده است 89و  88آمار كشوري سال هاي * 

  )درصد(عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش آب ) 1- 41(جدول 

  1389  1388  عنوان

  19/0  16/0  نسبت بهره برداري از منابع آب سطحي به كل حجم آبهاي تجديدشونده

ب زيرزمينـي بـه كـل حجـم آبهـاي قابـل تجديـد و        از منابع آ) برداشت(نسبت بهره برداري 

  استحصال زيرزميني

38/0  39/0  

  83/0  83/0  نسبت آب قابل تنظيم به آب تجديدشونده 

  آب منطقه اي استان ايالم : مأخذ   

  

  با احتساب اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني) 1

به بهره برداري ) خزنيسدهاي م(آبي  عهيچ طرح توسعه مناب 1386تا  1383طي سالهاي ) 2

بخشي از آب قابل تنظيم براسـاس سـهم تخصـيص يافتـه سـد       1386در سال . نرسيده است

  . كرخه بوده است

 امـا  شـامل منـابع آب سـطحي اسـت     ،درصد از پتانسيل آبي اسـتان  92اينكه حدود  وجودبا 

ع آب سـطحي  همچنين پتانسيل مناب. درصد مي باشد 2 تنهاميزان بهره برداري از اين منابع 
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منـابع آب سـطحي اسـتان    از درصد و ميزان بهـره بـرداري    4/4استان نسبت به كشور حدود 

ايـن برآوردهـا نشـان مـي دهـد كـه از ظرفيـت        . درصد مي باشد 4/2نسبت به كشور حدود 

  .هاي سطحي استان بهره برداري مناسبي صورت نمي گيرد آب

بـه صـورت بهينـه اسـتفاده      طحي استاناز آب هاي س مناسب  در صورتي كه با برنامه ريزي

كشـاورزي كمـك    رونق بهتـر و مناسـبتر   بهسطح اراضي آبي استان با توسعه مي توان  گردد

  .نمود

گرمسـيري در بخشـهاي جنـوبي و كمبـود      هواي استان ايالم به دليل برخورداري از آب ودر 

زمينـي وضـعيت   سـفره هـاي آب زير   ،از منـابع زيرزمينـي   مستمربرداشت  در نتيجه بارش و

  . درصد مي باشد 4/0مناسبي ندارند و پتانسيل آب هاي زيرزميني استان نسبت به كشور 
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  كشاورزي -2-2-2-1-1

استفاده بهينه از منابع طبيعي هر كشور، هدف هر جامعه اي است كه همواره بـه پيشـرفت و   

ت كشاورزي است امروزه زندگي انسان ها وابسته به توليد محصوال. اعتالي خويش مي انديشد

بخـش كشـاورزي در   . و كشاورزي يكي از فراگيرترين نوع اشتغال در جهان به شمار مـي رود 

فرآيند توسعه كشورها منبع خوبي براي توسعه صنعتي اسـت و انعكـاس توسـعه صـنعتي در     

بخش هاي روستايي مي تواند به جريان پويايي از تعامل پيش برنده ميان دو بخش كشاورزي 

اين تعامل دوسـويه بـه گسـترش دانـش، تـرويج و بهبـود روش هـا در        . بديل شودو صنعت ت

كشاورزي، ايجاد صنايع تبديلي و مكمل، توسعه تحقيقات كشاورزي، آب، خـاك و مشـاركت   

  . بخش صنعت در حوزه بخش كشاورزي شتاب مي بخشد

شـمال و آب  ي معتدل كوهستاني در وضعيت آب و هوايي داراي آب و هوااستان ايالم از نظر 

دهلران و مهران هرچند در منطقه گرمسـيري   شهرستانهاي. و هواي گرم در جنوب مي باشد

از  )خصوصـاً گنـدم  (و توليد محصوالت كشاورزي  يواقع شده اند اما به لحاظ سطح اراضي آب

انتقال آب سـد كرخـه بـه دشـت دهلـران نويـدبخش       . برخورداري مي باشند يپتانسيل باالي

اين بخش به خـاطر رودخانـه هـاي    . و مطلوب در كشاورزي استان مي باشد مناسب اي آينده

دليـل  بـه   . رزي برخـوردار اسـت  توانمندي مناسبي در توليد محصوالت كشاو جاري در آن از

شرايط مسـاعد اقليمـي و پتانسـيل مناسـب آبـي و خـاكي اسـتان، امكـان فعاليـت در اكثـر           

در تمـام  ) طيور، زنبور عسل و پـرورش مـاهي   زراعت، باغباني، دام و(هاي كشاورزي  بخشزير

  . مناطق استان وجود دارد

محصوالت ساالنه كشور در سـال   رتبه استان ايالم در بين ساير استانها در زمينه توزيع سطح

  . بيستم بوده است) آبي و ديم( 87ي زراع
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 87راعـي  استان در ميزان توليد محصوالت ساالنه كشور در سـال ز الزم به ذكر است كه اين 

 رتبه استان در ميزان توليد و سطح زيركشت غالت بههمچنين . قرار گرفته است 25در رتبه 

  . بوده است 18و  20ترتيب 

  

  :محصوالت زراعي و باغي

هزار هكتار بوده است  8/246بالغ بر  1389سطح زير كشت محصوالت زراعي استان در سال 

   .داشته است  درصد رشد 7 كه نسبت به سال قبل

 4/2، 1389محصوالت زراعي استان نسبت به كشور در سـال  سهم سطح زيركشت همچنين 

 3/1سهم سطح زيركشت محصوالت زراعي آبي و ديم در همان سال به ترتيـب   ودرصد بوده 

در مشاهده مي گردد نسبت سهم زراعت ديم از آبي همانطوريكه  ودرصد از كشور بوده  9/3و 

 4/578 دودحـ  1388ان توليد محصوالت زراعي استان در سـال  ميز. بوده استبيشتر استان 

نشان مي دهد در  وهزار تن رسيده  8/714به  1389كه اين رقم در سال . هزار تن بوده است

بـه دليـل   عمـدتاً  افـزايش  ايـن   كه در توليد مواجه بوده ايم يدرصد 6/23افزايشبا  89سال 

  . شرايط مناسب جوي بوده است

در اين  .درصد بوده است 3/1ميزان توليدات زراعي استان از كشور برابر سهم  1389در سال 

در  .ه استدرصد از كشور را شامل گرديد 3/5درصد و ديم  1سال ميزان توليدات زراعي آبي 

درصد رشـد   6/23هزار تن بوده كه با  5ميزان توليد محصوالت باغي استان برابر  1388سال 

  . ده استهزار تن رسي 7به  1389سال  در
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  : فرآورده هاي دامي

تـن، شـير    25000وشـت مـرغ   تن، گ 14000ميزان توليد گوشت قرمز برابر  1389در سال 

تن بوده كـه نسـبت بـه سـال گذشـته توليـد        1000تن و تخم مرغ  264عسل  تن، 59000

درصد رشد  5/16درصد و گوشت قرمز  2/37شير  ،درصد 6/9ماهي  ،درصد 7/8گوشت مرغ 

  .نسبت به سال قبل رشدي نداشته است 89همچنين توليد تخم مرغ در سال  .تداشته اس

 5/1برابـر   هركـدام  كشـور كـل  اسـتان از  و گوشت مرغ در اين سال سهم توليد گوشت قرمز 

  . درصد بوده است 1/0درصد و تخم مرغ  6/0عسل  ،درصد 7/0درصد، شير 

  

  :جنگل و مرتع

درصـد از سـهم جنگـل هـاي كشـور را       4و  هبـود هكتـار   634461جنگل هاي استان حدود 

تغييـري نداشـته    88نسـبت بـه سـال     89مساحت جنگلهاي استان در سال . اند هتشكيل داد

صرف نظر از ارزش اقتصادي اين منابع، ارزش نامحسوس آن در رابطه با مسائل زيسـت  . است

اي برخـوردار  محيطي، حفظ خاك، كنترل و تقويت ذخاير آب هاي زيرزميني از جايگاه ويژه 

است و به همين سبب نيـز قـويترين و مطمـئن تـرين پشـتوانه كشـاورزي و توسـعه پايـدار         

  . محسوب مي شود

 1389هكتار بوده اسـت كـه در سـال     1112358برابر  1388مساحت مراتع استان در سال 

و درصد از مراتع كشور را شامل مي شود  3/1وسعت مراتع استان حدود . تغييري نكرده است

درصـد را   4/54 و درصد متوسـط  1/43درصد را مراتع خوب،  5/2ز كل مراتع استان حدود ا

  . مراتع فقير تشكيل مي دهد
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عمدتاً توسط ادارات كل منـابع طبيعـي اسـتان انجـام شـده       صورت گرفتهجنگل كاري هاي 

هكتـار   5/12برابـر   1387مترمربع در سـال  كيلوكاري ها در هر يكصد مساحت جنگل . است

   .بوده است 86مشابه سال ه كه بود

 ،ه آبخيزها و پيشگيري و كاهش فرسايشحفاظت خاك در عرص عمليات آبخيزداري با رويكرد

با استفاده از عمليات مديريتي، بيولوژيك و مكانيكي در حوزه هاي آبخيز و بـراي حفاظـت از   

بنـدي اجـرا گرديـده    اولويـت  با مناطق مسكوني، راه ها و ابنيه در مقابل پديده ويرانگر سيل 

  . است

با استفاده از اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي اسـتاني   1388عمليات آبخيزداري در سال 

 1389ميليون ريال در و در سـال   4/10673ميزان  هميليون ريال و ملي ب6/14600به ميزان 

ميليون 28575ان به ميز ميليون ريال و ملي 3/12442با استفاده از اعتبارات استان به ميزان 

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

  

  : شيالت و آبزيان

ي كه قابليـت اسـتفاده در جهـت    ياه استان ايالم با ايجاد و بهره برداري از منابع آبي و چشمه

توليد نمـوده  سردآبي تن ماهي گرم آبي و  1110برابر  1388پرورش ماهي را داشته در سال 

 89سـال   ه است و نشان مي دهد كه درتن رسيد 1217به  1389سال  است كه اين رقم در

  . درصد رشد داشته است 9نسبت به سال قبل  

  

  : ميزان شاغلين و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي و شيالت

ن و يـا ارزش پـولي   يا خدمات معي هابهره وري نيروي كار عبارت است از نسبت خروجي كاال

به سخن . به كاروري يا ميزان كاري كه براي توليد آن محصوالت به كار گرفته شده است هاآن
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بهره وري عبارت است از بدست آوردن حداكثر بهره ممكن بـا بهـره گيـري و اسـتفاده     ديگر 

  . معهبهينه از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني به منظور ارتقاي رفاه جا

مهمترين فوايد بهره وري شامل صرفه جويي در هزينه ها، ثبات قيمت ها، افزايش سطح رفاه 

نق اقتصادي، افـزايش توليـد و   وررآمد و سود، رضايت عمومي افراد، عمومي جامعه، افزايش د

  . مي باشدتوسعه پايدار  ارائه خدمات، ثبات اقتصادي، ايجاد اشتغال و

  نفـر و   48000، 1389ي، شـكار و جنگلـداري اسـتان در سـال     تعداد شاغالن بخش كشـاورز 

  . درصد بوده است 41بهره وري نيروي كار 

  

  : مزيت نسبي بخش كشاورزي در استان

نسبي يكي از معيارهاي مهم اقتصادي جهت برنامه ريزي در توليـد و فـاكتور مهـم در    مزيت 

  . ر توليد محصول استشناخت توانايي بالقوه و بالفعل و نشانگر توانايي استان د

شناسـايي و در   ،ميزان سودآوري اقتصادي و رقابت پذيري محصـوالت  ،با بررسي مزيت نسبي

  . و بهينه تر صورت مي گيرد كارآمدتر به صورت نهايت تخصيص منابع

اين شاخص سهم ارزش افزوده يك بخش اقتصادي در اسـتان را بـه توليـد ناخـالص داخلـي      

ه همان بخش اقتصادي در كشور به توليد ناخـالص داخلـي كشـور    استان با سهم ارزش افزود

آن بخش در  ،بزرگتر از يك بود) RCA(اگر شاخص مزيت نسبي . مورد مقايسه قرار مي دهد

. استان داراي مزيت نسبي است و اگر كوچكتر يا مساوي يك بـود فاقـد مزيـت نسـبي اسـت     

  . بالفعل را اندازه گيري مي كندشاخص مزيت نسبي بر مبناي ارزش افزوده بوده و وضعيت 

به منظور حفـظ   بخش كشاورزي  بيان شده است كه توسعه پنجمبرنامه  قانون 143ماده  در

 ظرفيت توليد ونيل به خودكفايي درتوليد محصوالت اساسي كشاورزي ودامي از جمله گندم ،

 شـير و  قرمـز، گوشت سفيد، گوشت  چغندر قند ونيشكر، دانه هاي روغني، جو ، ذرت، برنج ،
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اصالح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذيه ، گسترش كشاورزي  مي بايست تخم مرغ

ارتقـاء ارزش افـزوده   جهت فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي  و دانش بنيان صنعتي و

   .گيردمورد تاكيد قرار  بخش كشاورزي برمبناي مالحظات توسعه پايدار

بـوده كـه در ايـن بخـش،      8/0 ، 1388در سـال  اسـتان   رزيبخش كشاو ميزان مزيت نسبي

بـدين  . انـد  ميزان مزيت نسبي را داشتهكمترين  8/0 باماهيگيري بيشترين و  8/2جنگلداري 

مي توان  بوده ومتوسطي ترتيب ميزان مزيت نسبي بخش كشاورزي در استان داراي وضعيت 

  . اشديكي از محورهاي توسعه استان بخش كشاورزي مي ب گفت كه

بودن  كبه دليل استراتژي ،)بخش زراعتمانند (در مواردي كه ميزان مزيت نسبي پايين است 

آن  محصوالت، بايد سياست ها و برنامه ها در جهتي هدايت شوند كه به خلـق مزيـت نسـبي   

  . منجر شود محصول

  

  : ضريب مكانيزاسيون

ازاي هـر هكتـار در بخـش     ضريب مكانيزاسيون بيانگر ميزان به كارگيري نيـروي محركـه بـه   

   .كشاورزي بوده و واحد آن اسب بخار در هكتار مي باشد

 1383براساس گزارش وزارت جهاد كشاورزي ميزان ضريب مكانيزاسيون در كشـور در سـال   

اسـب بخـار در هكتـار بـوده و      8/0حـدود   1385اسب بخار در هكتار و در سـال   63/0برابر 

  .اسب بخار در هكتار برسد 18/1رنامه چهارم توسعه به تا پايان ب گرديده است،بيني  پيش

اسب بخار در هكتار بوده كه در سال  91/0 برابر با 1388ضريب مكانيزاسيون استان در سال 

در  انضريب مكانيزاسيون اسـت در اين سال . اسب بخار در هكتار رسيده است 92/0به  1389

  . حد ميانگين كشور مي باشد
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ايـن  شاخص كمي است و بايد شاخص هاي كيفي نيـز همزمـان بـا     ضريب مكانيزاسيون يك

بـه جـاي بـه    (مفهوم درست مكانيزاسيون كاربرد علم در كشاورزي . ارتقاء يابندشاخص كمي 

و تغيير نگرش در مديريت مزرعه بـه مـديريت علمـي، و تـالش در جهـت       )كارگيري ماشين

  .تامين پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد

  

  : بخش كشاورزي مصرف واسطهستانده به ت نسب  

) I/O(يكي از شاخص هاي مهم در بررسي اقتصادي نسبت مصارف واسطه بـه ارزش افـزوده   

  . است كه نشانگر توليد با صرفه اقتصادي يا هزينه توليد در استان است

بوده كـه   2/2برابر  1389كل بخش كشاورزي استان در سال  به مصرف واسطه نسبت ستانده

دامداري ، مرغداري ، پرورش كرم ابريشم در اين سال زير بخش  .مي باشد 5/2ر كشور برابر د

بيشترين درصد  8/2با زراعت وباغداري كمترين ميزان و زيربخش  8/1با وزنبور عسل وشكار 

زراعـت وباغـداري    كـه در بخـش كشـاورزي، زيـربخش     اند و نشان مي دهنـد  ميزان را داشته

 را بازدهيميزان كمترين پرورش كرم ابريشم  يربخش دامپروري، شكار وو زبيشترين بازدهي 

   .به خود اختصاص داده اند

از كشـور  كمتـر بخش كشاورزي و زيربخش هاي آن در اسـتان   ستاندهنسبت  1389در سال 

نسبت به كل كشور پرهزينه تـر اسـت    در استان اين بخش توليد و بدين معني است كه بوده

   .رر شدن كشاورزان خواهد شدكه قطعاً باعث متض
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  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(

  0  4/96  8/166  0  482  9/63  1388  ان است

1389  8/76  534  0  170  8/180  0  

  0  3425  4302  0  50953  8/5850  1388  كشور

  1387  0  0  0  0  0  0  

  كشاورزي استان دگزارش سازمان جهاآمارنامه : مأخذ 

  

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

  )هكتار (

مساحت   عنوان 

  جنگل

 مساحت جنگل

اري در هر ك

صدكيلومتر 

  مربع

  بيابان  مرتع

  خوب

  )متراكم(

  متوسط

  )متراكم نيمه(

  فقير

  )كم تراكم(

  -  604735  479788  27835  5/12  634461  1388  استان

1389  634461  5/12  27835  479788  604735  33923  

  32579641  56314590  21419151  7181250  3/3  14319063  1388  كشور

1389  14319063  1/1  7181250  21419151  56314590  32576932  

  كشور  1389و  1388سالنامه آماري سالهاي  :مأخذ 
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  ميزان توليد دامي و آبزيان) 1- 44(جدول 

  )تن(

  تخم مرغ  عسل  شير  ماهي  گوشت مرغ  گوشت قرمز  عنوان

  1000  2/253  43000  1110  2300  12014  1388  استان

1389  1400  25000  1217  59000  264  1000  

  751000  46950  9552000  599754  1610000  902000  1388  كشور

1389  934000  1666000  663684  10242000  40720  767000  

  1389و  1388سالنامه آماري كشور سالهاي : مأخذ 

  

  شاخص هاي كالن بخش كشاورزي استان) 1- 45(جدول 

شاغالن بخش   سال

  )هزار نفر(

بهره وري نيروي 

  )درصد(كار 

مكانيزاسيون بخش  ضريب

  كشاورزي

نسبت سطح زيركشت آبي به 

  )درصد(كل سطح زيركشت 

1388  47  41/0  91/0  7/27  

1389  48  52/0  91/0  31  

  گزارش سازمان جهاد كشاورزي استان : مأخذ 

  

  در استان 88و87 هاي درسال بخش كشاورزي برحسب گروه هاي اصلي ) RCA(مزيت نسبي ) 1-46(جدول 

زراعت و   سال

  اغداريب

دامداري، مرغداري، پرورش كرم 

  ابريشم و زنبور عسل و شكار

  كل بخش كشاورزي  ماهيگيري  جنگلداري

1387  9/0  3/1  5/1  8/0  7/0  

1388  9/0  2/1  8/2  8/0  7/0  

  گزارش سازمان جهاد كشاورزي استان ايالم : مأخذ 
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  هاي اصلي بخش كشاورزي برحسب گروهبه مصرف واسطه  نسبت ستانده ) 1- 47(جدول 

  درصد 
زراعت و   سال

  باغداري

دامداري، مرغداري، پرورش كرم 

  ابريشم و زنبور عسل و شكار

  كل بخش كشاورزي  ماهيگيري  جنگلداري

1388  3  8/1  3  6/2  2/2  

1389  8/2  8/1  4/2  6/2  2/2  

    آمارحسابهاي منطقه اي مركز : مأخذ 

  
  انعملكرد شاخص هاي كمي بخش كشاورزي است) 1- 48(جدول 

  گزارش سازمان جهاد كشاورزي استان ايالم : مأخذ 

  

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

  )ميليون ريال(

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي   عنوان

  استان 

اي  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي

  ملي 

  4/10673  6/14600  1388  استان

1389  3/12442  28575  

  593961  -  1386  كشور

1387  -  1074309  

  89هاد كشاورزي استان در سال گزارش سازمان ج: مأخذ 

  دفتر بودجه  –معاونت برنامه ريزي  *

  1389  1388  واحد اندازه گيري  عنوان شاخص

  715  578  هزار تن  توليد محصوالت زراعي

  8/9  1/9  هزار تن  توليد محصوالت باغي

  150  145  هزار تن  توليد محصوالت دامي

  0  5/32  درصد  سهم بخش كشاورزي در اشتغال استان

  35  25  هزار هكتار  عمليات آبخيزداري

  4/6  6/5  رهزار هكتا  عمليات آب و خاك
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  صنعت و معدن  -3-2-2-1-1

، اتدر سطح ملي جهت گيري هاي اصلي بخش صنعت شامل، خصوصي سازي، لغـو انحصـار  

تشكيالت و مديريت صنايع كشور، تاكيد بر صـنايع   ارخت، اصالح ساحذف موانع غير تعرفه اي

نوين و فناوري هاي برتر، تقويت توانايي هاي داخلي، تسهيل و نوسازي صنايع و تجهيز منابع 

از قبيل تسهيالت داخلي و خارجي، حسـاب ذخيـره ارزي، وجـوه    (مالي براي توسعه صنعتي 

نفت و گـاز و زيربخشـهاي پتروشـيمي،    و در سطح استان توجه به صنايع ) اداره شده تكليفي

  . صنايع كوچك و تبديلي بوده است ق ذخيره ارزي براي ايجاد و تقويتاستفاده از صندو

  

  : جواز تاسيس و پروانه بهره برداري

توسط سازمان صنايع و معـادن اسـتان بـراي ايجـاد     جواز تاسيس  150تعداد  1388در سال 

  . درصد كاهش داشته است 8/45ه سال قبل حدود ر شده كه نسبت بكارگاه هاي صنعتي صاد

درصد سـهم بـوده و   40محصوالت كاني غيرفلزي با  ،به صنايعبيشترين جواز تاسيس مربوط 

محصوالت توتون و تنباكو، ماشينهاي دفتري محاسباتي، ابزار پزشكي و ابزار دقيق سهمي در 

  . نداشته اند شده سهمي جواز تاسيس هاي صادر

در زمينـه  اليـت صـنعتي بيشـترين پروانـه هـاي بهـره بـرداري صـادره اسـتان          از نظر نوع فع

درصد  8/13توليد محصوالت غذايي و آشاميدني با  ،درصد 5/27ا محصوالت كاني غيرفلزي ب

درصد بـه ترتيـب در رتبـه هـاي بعـدي قـرار       10محصوالت الستيكي و پالستيكي با توليد و 

  . اند داشته
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  : اشتغال

ان اشتغال جديد كارگاههاي صنعتي براسـاس پروانـه هـاي بهـره بـرداري      ميز 1388در سال 

نفر بوده كه بيشترين اشـتغال در گـروه محصـوالت كـاني غيرفلـزي بـا        844صادر شده برابر 

 6/24(  نفـر   208توليـد منسـوجات   در رده هـاي بعـدي   . بوده است) درصد 6/38(نفر 326

درصـد و محصـوالت    9/5پالستيكي بـا   ،) درصد 8/6( برق والكترونيك  ، محصوالت ) درصد

  . درصد قرار داشته اند 02/4غذايي و آشاميدني با 

  

  : سرمايه گذاري

ميزان سرمايه گذاري جديد كارگاه هاي صنعتي براساس پروانه بهـره بـرداري    1388در سال 

كه بيشترين سرمايه گـذاري انجـام شـده     ،ميليون ريال بوده 3579491صادر شده به ميزان 

 6/42ميليـون ريـال و برابـر    1488816ارزش محصوالت كاني غير فلزي بـه   گروه  ربوط بهم

  . بوده است كل سرمايه گذاري انجام شده درصد

از  1388ميليون ريال بوده كه در سال  2890472برابر  1387ارزش سرمايه گذاري در سال 

  . درصدي برخوردار بوده است 8/23رشد 

  

  : عدني برحسب نوع فعاليت و مالكيتتوزيع واحدهاي صنعتي و م

كـه   هكارگاه بـود  58نفر كاركن و بيشتر استان  10تعداد كارگاه هاي صنعتي  1388در سال 

نفـر   10-49كارگـاه   50درصد رشد مي باشد و از اين تعداد  3/14نسبت به سال قبل داراي 

  . مي باشند و بيشتر كاركن نفر 100كارگاه  2فر كاركن و ن 50-99كارگاه  6 ،كاركن

كارگاه بيشترين تعداد را داشته و توليد سـاير محصـوالت    12صنايع مواد غذايي آشاميدني با 

د و محصـوالت شـيميايي، توليـد محصـوالت     كارگاه و صـنايع توليـد مـوا    9زي با كاني غيرفل
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پالستيكي و الستيكي، توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت و تجهيـزات و توليـد   

كارگاه و توليد منسوجات و  2 با ان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر هر كداممبلم

توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر و توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيـق  

  . در رده هاي بعدي قرار دارند يك كارگاهبا و ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت هر كدام 

  

  :يع واحدهاي صنعتي برحسب شهرستان و مالكيتتوز

كارگاه  43كن و بيشتر استان به ترتيب تعدادنفر كار 10كارگاه صنعتي  58از  1388در سال 

 2شهرستانهاي دره شهر، دهلران، شيروان چـرداول هركـدام    ،در شهرستان ايالم) درصد 75(

 و) درصـد  1/3(كارگـاه   شهرسـتانهاي ايـوان و مهـران هـر كـدام يـك       ،)درصـد  3/6(كارگاه 

  .بوده است نفر كاركن و بيشتر 10آبدانان فاقد هرگونه كارگاه  شهرستان

در شهرسـتان ايـالم مسـتقر    از نظر مالكيت خصوصي بيشترين واحـدهاي صـنعتي   همچنين 

   .قرار دارنددرصد از واحدها در مركز استان  75 عبارت ديگر به اند، بوده

  

  : يت و شهرستانتعداد شاغالن برحسب نوع فعال

 2047نفر كـاركن و بيشـتر اسـتان     10تعداد شاغالن در كارگاه هاي صنعتي  1388در سال 

درصد  6/52از اين تعداد . نشان مي دهددرصد رشد  5/19 ،1387 سالنفر بوده كه نسبت به 

نفـر كـاركن و    10-49هـاي   درصد در كارگاه6/27 ،و بيشتر كاركن نفر  100در كارگاه هاي 

  . اشتغال داشته اندكاركن نفر  50-99درصد در كارگاه هاي  8/19
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  عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش صنعت و معدن استان 

  1389  1388  واحد اندازه گيري  عنوان شاخص هاي كمي

  72  40/71  درصد  سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي

  10/24  10/24  درصد  سهم بخش صنعت و معدن در اشتغال استان 

  گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت: مأخذ 

  نفر كاركن استان  10-49متوسط  يشاخص هاي كارگاهها

  )ميليون ريال ( ميزان سرمايه گذاري   )نفر(شاغلين    تعداد واحدها  عنوان 

  2601192  3408  213  1388  استان

1389  31  469  5/407212  

  .همان: مأخذ 

  )نفر كاركن و بيشتر 50(ستان ايالم  شاخص هاي كارگاههاي بزرگ در ا

   شاغلين   تعداد واحدها   عنوان 

  )نفر(

   ميزان سرمايه گذاري

  )ميليون ريال(

  4385968  1889  9  1388  استان

1389  3  770  2501594  

  .همان: مأخذ 

  استان شاخص هاي عمومي بخش معدن 

  اري ميزان سرمايه  گذ  )نفر(شاغالن بخش   تعداد واحدها  عنوان 

  )ميليون ريال (

  ارزش افزوده

  89384  235000  386  95  1388  استان

1389  5  57  58000   -  

  .همان: مأخذ 
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  فصل چهارم

  تجارت خارجي
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  تعامل فعال با اقتصاد جهاني  -2-1

  تجارت خارجي -1-2-1

و  توليـد  ،حلقه رقابت ها در عرصه تجارت هر روز تنگتر و پيچيده تر شـده، خلـق مزيـت هـا    

بي . صدور كاال و خدمات بر پايه مزيت هاي نسبي محور فعاليت هاي اقتصادي قرار مي گيرد

ها  ترديد آينده از آن كساني خواهد بود كه با درايت و تدبير و به كارگيري مناسب ترين روش

  . و ابزارها، گوي سبقت را از رقيبان بي شمار و قدرتمند در امر تجارت خارجي مي ربايند

و تربيت همه عوامل موثر در عرصه هاي توليـد و   ز اگر بخواهيم بمانيم، راهي جز تجهيزما ني

  . نداريمرا تجارت و تبيين محورهاي اصلي براي شناخت كامل از آن 

براي رهايي از اقتصاد تك محصولي و متكي به نفت الزم است صادرات غير نفتـي بـه عنـوان    

  . تمام فعاليت هاي دولت قرار مي گيرد اساسي ترين محور برنامه توسعه، سر لوحه

  

  : موانع و چالش هاي صادرات

  كمبود اطالعات و دانش فني ) 1

قوانين و مقررات و مراحل اجراي آن هـا بـه داليـل مختلـف بـراي دسـت انـدركاران امـر         ) 2

  مراحل پيچيده و موانع بسيار در مسير صادرات وجود صادرات روشن و شفاف نيست و 

اي بسيار خوب توليدي در گوشه و كنار كشور به دليل نبود تشكيالت مناسـب  پتانسيل ه) 3

  . صادراتي معطل مانده است

  ناهماهنگي بين وزارت خانه ها و نهادهاي ذيربط ) 4

  . دنملزم به اجراي آن باش ها نبود يك سياست راهبردي صادراتي كه همه دستگاه) 5
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  از گمرك استان) بجز نفت خام(ال مقدار و ارزش صادرات انواع كا) 1- 50(جدول 

  ) ميليون ريال(ارزش   )تن(مقدار   كاال

1388  1389  1388  1389  

  : كاالهاي غير نفتي شامل

ــاورزي   ــوالت كشــ ــالح  –محصــ مصــ

ــاختماني  ــزي –ســ ــنوعات فلــ  -مصــ

  محصوالت شيشه اي و پالستيكي 

876950  519224  1914070  1424366  

  گزارش گمرك استان ايالم : مأخذ 

  

  مقدار و ارزش واردات انواع كاال از گمرك استان) 1-51(ول جد

  ) ميليون ريال(ارزش   )تن(مقدار   كاال

1388  1389  1388  1389  

  39275  58383  4230  1757  برنج خوراكي  

  گزارش گمرك استان: مأخذ 

  

  .عملكرد شاخص هدف كمي بخش بازرگاني ) 1- 52(جدول 

  1389  1388  گيري اندازه واحد  شاخص

  3/173  3/193  ميليون دالر  ارزش ساالنه صادرات غيرنفتي

  گزارش گمرك و بازرگاني استان : مأخذ    

  

نسبت به سـال   يدرصد5/11حدود  1389صادرات غيرنفتي در استان در سال ارزش ساالنه 

باتوجه به اينكه گمرك استان ايالم در سالهاي اخير فعاليت خـود  . استكاهش داشته  1388

شـرايط داخلـي    يگـاه  .مهران مـي باشـد   از استان، سمي صادراترز ررده و تنها مرا شروع ك

كشور همجوار بر صادرات كاال از مرز مهران تاثيرگذار بـوده و در صـورت برقـراري امنيـت در     

نويد بخش مـرزي فعـال بـراي     هآيند كشور مقابل و اشتراكات مذهبي و فرهنگي دو كشور در
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هـر چنـد كـه ايجـاد بازارچـه مـرزي در       . خواهد بودهمسايه  صادرات و واردات بين دو كشور

كشور عـراق و توافـق    ادهلران مورد تصويب هيئت محترم دولت قرار گرفته اما تا هماهنگي ب

شور و خارجه دو كشـور  كروي نقطه مشترك نيازمند هماهنگي هاي بيشتر وزارت خانه هاي 

از رونـق   اسـتان  ادرات و وارداتهمسايه مي باشد و در صورتي كه اين امـر محقـق شـود صـ    

  . بيشتري برخوردار خواهد شد
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  پنجمفصل 

ارتباطات و فناوري 

  اطالعات
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  توسعه مبني بر دانايي  -3-1

  ارتباطات و فناوري اطالعات  -1-3-1

  پست  -1-1-3-1

  سياست هاي اجرايي بخش -

  توسعه و ارتقاي كيفي ظرفيت هاي خدمات پستي 

  

  وني احكام و مواد قان -

وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات مكلف است نسبت به : بند الف: پنجم قانون برنامه 46ماده 

ايجاد وتوسعه شبكه ملي اطالعات ومراكز داده داخلي امن وپايدار با پهنـاي بانـد مناسـب بـا     

رعايت موازين شرعي وامنيتي كشور اقدام وبااستفاده از توان وظرفيت بخشهاي عمـومي غيـر   

ي ، خصوصي وتعاوني ،امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را بـه  دولت

صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاههاي اجرايي وواحدهاي تابعه و وابسته 

خانوارها وكليه كسب وكارها بتواننـد بـه شـبكه ملـي     ) 60/0(وتا پايان برنامه ، شصت درصد 

اينترنـت بـين الملـل وشـاخص امـادگي       ميزان پهنـاي بانـد  . متصل شوند اطالعات واينترنت 

الكترونيك وشاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه اي طراحي شود كـه سـرانه پهنـاي    

باند وساير شاخصهاي ارتباطات وفناوري اطالعات در پايان بر نامه در رتبـه دوم منطقـه قـرار    

ولتي ،خصوصي وتعاوني در صنعت فناوري اطالعـات  حمايت از بخشهاي عمومي غير د. گيرد 

كشور به ويژه بخش نرم افزار وامنيت بايد به گونه اي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در 

  .برسد ) 2/0(توليد ناخالص داخلي درسال اخر برنامه به دو درصد 

 .  
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 دفتـر  43بـه   بعـد  دفتر بوده كه اين تعـداد در سـال   41، 1388تعداد دفاتر شهري در سال 

  . استافزايش پيدا كرده 

  

  1389و 1388كشور در سالهايكل شاخص هاي مهم پست استان و مقايسه آن با ) 1- 53(جدول 

دفتر پستي و   سال  

  اداره مركزي

آژانس پستي و دفاتر 

  ارتباط شهري

نمايندگي 

  پستي

دفتر پست 

  روستايي

تعداد صندوق پستي 

  )ازاء هر هزارنفربه (

سرانه مرسوالت 

  )مرسوالت(ستي پ

  8/8  126  108  7  41  8  1388  استان

1389  8  43  7  108  126  68/8  

  1/11  18629  9453  6210  4714  332  1388  كشور

1389  348  4946  5629  9784  19271  91/10  

  .گزارش اداره كل پست : مأخذ 

  

ه براي هر مرسول 20 تاسرانه مرسوالت  ، مبني بر ارتقاءانجام شده  هاي باتوجه به پيش بيني

همچنـين آژانـس    .مرسوله رسيده است 68/8مرسوالت استان به سرانه  89تا پايان سال  ،نفر

دفتر افـزايش   89��،�٣دفتر بوده كه در سال  41،  88پستي و دفاتر ارتباط شهري در سال 

  . اند و روستايي استان هم ثابت بودهو صندوق هاي پستي شهري پيدا كرده 

  

  مخابرات  -2-1-3-1

  شاخص هاي مهم هدف بخش مخابرات در طول برنامه

  تعداد مشتركين تلفن ثابت و همراه شهري و روستايي  -

  موجود يتعداد تلفن همگان -

  همراه و ضريب نفوذ تلفن ثابت  -
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 به تعداد ، 89 سال ، در1178464برابر  88ن منصوبه در سال تعداد تلف ،در بخش تلفن ثابت

تلفن مشغول به كار  1457360تعداد  89، و در سال  153402تعداد  88در سال  182742

  . بوده است

 و 289315بـه ترتيـب    89و 88در بخـش تلفـن همـراه تعـداد مشـتركين در سـال هـاي         -

  . مشترك بوده است ، 325797

  كشور و استان كل در 89و  88برخي شاخص هاي مهم مخابرات در سال هاي ) 1- 54(جدول 

  كشور  استان  عنوان 

1388  1389  1388  1389  

  31129833  31012900  182742  178464  تلفن ثابت منصوبه

  25417570  25303303  145736  153402  تلفن مشغول به كار ثابت

  7/41  1/42  5/25  1/27  ضريب نفوذ تلفن ثابت

  34455  34282  515  515  روستاهاي داراي ارتباط تلفني

  -  ICT(  108  108  5590دفاتر (پيشخوان دولت 

  51555071  31689510  325798  289315  تعداد مشتركين تلفن همراه

  69  02/43  70/57  2/51  ضريب نفوذ تلفن همراه

  وگزارش شركت مخابرات استان 89و  88سالهاي  دركشورسالنامه آماري : مأخذ 

  

دفـاتر بـا ايجـاد زيرسـاخت هـاي      روستايي و استفاده چند منظوره از اين  ICTتوسعه دفاتر 

رتباطي از مهمترين برنامه هاي اجرايي شركت مخابرات براي استفاده هرچه بيشـتر از  جديد ا

بـه   1389در سال  يروستاي ICTبه همين منظور تعداد دفاتر . است بوده فن آوري ارتباطات

   .رسيد دفتر 108

ضـريب مـذكور در   در استان در بخش ضريب نفوذ تلفن ثابت همانطور كه از جدول پيداست، 

ريب نفوذ تلفن همـراه اسـتان در   ض. بوده است 7/41و در كشور درصد بوده  5/25،  89سال 

در  و درصـد  69، 89اين ضـريب در كشـور در سـال     ،از ميانگين كشوري استكمتر 89سال 

  .بوده است 07/57ل  استان در همين سا
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  ششمفصل 

  آموزش و پژوهش
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  آموزش و پژوهش -2-3-1

  ي آموزش و پرورش عموم -1-2-3-1

سمي و غير رسمي در يك فرآينـد هدفمنـد و   ردر عصر كنوني نظام آموزش و پرورش اعم از 

برنامه ريزي شده درصدد تربيت افراد جهت ايفاي نقش شهروندي است كه ايفاي ايـن نقـش   

بينـي و منشـي    –، نيازمند مهارت هاي دانشـي  ضبسيار متنوع و حتي در بعضي موارد متعار

همانند سند چشم انـداز و برنامـه هـاي توسـعه بـه       مختلفي، اسناد در اين راستا. خاص است

تدوين گرديـده تـا بتـوان از طريـق سـنجش شـاخص هـاي         ،عنوان معيار و راهنماي حركت

  .موردنظر به ارزيابي فعاليت ها و تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه اقدام نمود

  

  تعداد دانش آموزان استان ايالم) 1-55(جدول 

  تعداد دانش آموزان  صيليسال تح

89-1388  111094  

90-1389  110000  

  و گزارش آموزش و پرورش استان 1388 در سال سالنامه آماري استان: مأخذ     

  

در مقطـع  ) درصـد  6/38(بيشـترين تعـداد دانـش آمـوزان      1388-1398سال تحصـيلي  در 

 7/35(بـا  ابتـدايي  ه مشغول به تحصـيل بـوده و بـه دنبـال آن دور    متوسطه وپيش دانشگاهي 

  . در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند) درصد 7/25(و دوره راهنمايي با ) درصد

نسبت به سال هاي گذشـته تغييـر چنـدان     1388-89تركيب جنسي دانش آموزان در سال 

درصـد را   8/46درصد از كـل دانـش آمـوزان اسـتان را پسـران و       2/53نداشته به طوري كه 

  . نددختران تشكيل مي ده

در مقاطع ابتدايي، راهنمايي  1388-89سهم دختران از جمعيت دانش آموزي سال تحصيلي 

  درصـد و  9/24درصـد،   5/36بـه ترتيـب   ) پـيش دانشـگاهي و شـبانه    –عمومي (و متوسطه 
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از رشد آرام و تدريجي جمعيت دانش آمـوزي  حكايت بوده است كه اين موضوع  درصد 6/38

ف مي تواند ناشي از تـرك تحصـيل پسـران در سـنين بـاالتر و      البته اين اختال. استدختران 

تغيير سـطح نگـرش هـاي فرهنگـي جامعـه نسـبت بـه         ياز طرف و جاذبه بازار كار براي آنان

  .تحصيل دختران باشد

 كـه نفر بوده  6788برابر با  88-89در سال تحصيلي تعداد دانش آموزان مدارس غير انتفاعي 

و از نظر تعـداد دانـش    را به خود اختصاص داده است آموزيدرصد از كل جمعيت دانش  1/6

   .نشان مي دهدكاهش درصد  47-/1 آموز نسبت به سال قبل

درصـد   9/57بيشترين تعداد دانش آموزان در مدارس غير انتفاعي مربوط به مقطع ابتدايي با 

مقاطع  ،داشته است عالوه بر اين كاهشدرصد 13نسبت به سال قبل نشان مي دهد بوده كه 

درصد در رتبه هـاي بعـدي قـرار     1/18درصد و  24 با متوسطه عمومي و راهنمايي به ترتيب

  . دارند

نفـر بـوده كـه در     111094برابر بـا   88-89تعداد كل دانش آموزان استان در سال تحصيلي 

   .كالس مشغول به تحصيل بوده اند 5712آموزشگاه و در  1482

 .استو پرورش، نسبت دانش آموز به كاركنان آموزشي  يكي از شاخص هاي مربوط به آموزش

 1388-89درصد در سـال تحصـيلي    2/15به  ،1387-88 تحصيلي درصد در سال 3/13كه 

در كادر آموزشي نسبت به جمعيت دانش آموزي ايجـاد   اندكي تغييري بنابراين .رسيده است

  . شده است
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  :)نفر(تراكم دانش آموز در كالس داير 

ه تعداد دانش آموزان موجود و كالس فيزيكي را نشان مي دهد براساس آمـار و  اين شاخص ك

كـه حـاكي از بهبـود ايـن شـاخص      نفر بـوده   5/19، 1387-88اطالعات براي سال تحصيلي 

  . نسبت به سال تحصيلي قبل است

  

  آموزش عالي  -2-2-3-1

  : دانشجويان

  عـالي اسـتان در سـال تحصـيلي    نفر دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزشـي   31507از كل 

درصـد در   4/24درصد در دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش عـالي دولتـي و        6/75، 90-1389

در مقطـع   ،دانشـجو  تعـداد  بيشـترين . دانشگاه آزاد اسـالمي مشـغول بـه تحصـيل بـوده انـد      

  .)درصد 1/82( اند بودهكارشناسي مشغول به تحصيل 

در رشـته   1389-90روه هاي تخصصي در سـال  تعداد دانشجويان آموزش عالي به تفكيك گ

كمترين نسبت را به خود درصد به ترتيب بيشترين و  1/0با هنردرصد و  6/62علوم انساني با 

مربوط بـه علـوم    1389-90رين نرخ رشد در سال تحصيلي در ضمن بيشت. اند اختصاص داده

  . مي باشدنره گروه درصد مربوط به -4/11درصد و كمترين آن با  2/40 با پايه|

ضمناً آمار دانشجويي دانشگاه هاي علمي كاربردي و مؤسسات غيرانتفاعي جديد و همچنـين  

  .دانشگاه آزاد واحد دره شهر را شامل نمي شود

  

  : پذيرفته شدگان

نسبت به سال قبل  1389-90پذيرفته شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي استان در سال 

رشد داشته درصد  1/71كارشناسي ارشدهم پذيرفته شدگان كاهش داشته و س) درصد 6/12(
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درصد  4/60درصد در مقابل  6/39سهم پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي همچنين . است

  . پذيرفته شدگان دانشگاههاي دولتي بوده است

  

  : دانش آموختگان

الن دانشگاه سهم فارغ التحصي 1389-90از كل فارغ التحصيالن دانشگاههاي استان در سال 

درصد بوده است كـه نسـبت    1/57درصد و سهم ساير مراكز آموزش عالي  9/42آزاد اسالمي 

درصـد و سـاير دانشـگاه هـا و مراكـز       3/47آن، فارغ التحصيالن دانشـگاه آزاد از به سال قبل 

در مجموع تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه هـاي اسـتان   . استبوده درصد  7/52آموزش عالي 

ــه ــوده اســت  2/28ســال گذشــته از رشــد حــدود   نســبت ب ــين . درصــدي برخــوردار ب از ب

مربــوط بــه درصــد 4/47حــدود  1389-90التحصــيالن دانشــگاههاي اســتان در ســال  فــارغ

  . كارشناسي بوده است

  

  :كاركنان آموزشي

يكي از شاخص هاي مهم و كليدي مربوط به اين بخش نسبت دانشجو به كاركنـان آموزشـي   

دانشجو به كاركنان آموزشي تمام وقت و حق التدريسي دانشگاه آزاد اسالمي نسبت . مي باشد

 3/19نفر و براي ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي حدود  2/17حدود 1389 -90 درسال

تعداد كاركنان آموزشي غير هيئـت علمـي و حـق التـدريس در دانشـگاه هـاي       . نفر مي باشد

  . ي افزايش يافته استدولتي و دانشگاه آزاد اسالمي اندك
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  تعداد دانشجويان آموزش عالي استان ايالم برحسب سطوح تحصيلي) 1- 57(جدول 

درصد   1389-90  1388- 89  دوره هاي آموزشي  مراكز آموزشي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تغييرات

  8/0  100  31507  100  31244  جمع  جمع مراكز

  -3/17  3/15  4818  6/18  5823  كارداني 

  4/4  1/82  25858  3/79  24773  شناسيكار

  3/37  7/1  541  3/1  394  كارشناسي ارشد

  2/14  9/0  290  8/0  254  دكتراي حرفه اي و تخصصي

ــز  دانشــگاه هــا و مراك

بـــه (آمـــوزش عـــالي 

استثناي دانشـگاه آزاد  

  )اسالمي

  9/7  100  23833  100  22080  جمع

  -1/25  9/3  927  6/5  1237  كارداني 

  7/9  1/93  22196  6/91  20228  كارشناسي

  4/11  7/1  410  7/1  368  كارشناسي ارشد

  2/14  2/1  290  2/1  254  دكتراي حرفه اي و تخصصي

  -2/17  100  7235  100  8739  جمع  دانشگاه آزاد اسالمي 

  -4/11  51  3693  7/47  4168  كارداني 

  -7/24  3/47  3421  52  4545  كارشناسي

  4/365  7/1  121  3/0  26  كارشناسي ارشد

  -  -  -  -  -  دكتراي حرفه اي و تخصصي

  گزارش دانشگاههاي استان: مأخذ 
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  تعداد دانشجويان آموزش عالي به تفكيك گروه هاي تخصصي )1-58(جدول 

  درصد تغييرات  1389-90  1388- 89  مراكز آموزشي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  3/4  100  32577  100  31240  جمع 

  18  7/4  1521  1/4  1289  علوم پزشكي

  8/5  6/62  20377  6/61  19259  علوم انساني

  2/40  6/8  2808  4/6  2003  علوم پايه

  -8/2  8/15  5134  9/16  5281  فني و مهندسي

  -4/0  3/8  2698  7/8  2709  كشاورزي و دامپزشكي

  -4/11  1/0  39  1/0  44  هنر

  گزارش دانشگاههاي استان : مأخذ 
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  موزش عالي استان ايالم برحسب سطوح تحصيليتعداد پذيرفته شدگان آ) 1- 59(جدول 

درصد   1389-908  1388- 89  دوره هاي آموزشي  مراكز آموزشي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تغييرات

  -6/12  100  11561  100  13223  جمع  جمع مراكز

  -3/21  8/26  3094  7/29  3930  كارداني 

  -8/10  6/68  7935  3/67  8898  كارشناسي

  1/71  1/2  243  1/1  142  كارشناسي ارشد

  2/14  5/2  289  9/1  253  دكتراي حرفه اي و تخصصي

ــز  دانشــگاه هــا و مراك

بـــه (آمـــوزش عـــالي 

استثناي دانشـگاه آزاد  

  )اسالمي

  -21  100  6984  100  8836  جمع

  -4/16  2/8  572  7/7  684  كارداني 

  -23  7/85  5984  88  7776  كارشناسي

  3/10  2  139  4/1  126  كارشناسي ارشد

  2/14  1/4  289  9/2  253  دكتراي حرفه اي و تخصصي

  6/1  100  4577  100  4507  جمع  دانشگاه آزاد اسالمي 

  -3/22  1/46  2522  72  3246  كارداني 

  7/72  6/42  1951  1/25  1130  كارشناسي

  550  3/2  104  4/0  16  كارشناسي ارشد

  -  -  -  -  -  دكتراي حرفه اي و تخصصي

  همان : مأخذ 
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  تعداد فارغ التحصيالن آموزش عالي استان ايالم برحسب سطوح تحصيلي) 1- 60( جدول

درصد   1389-90  1388- 89  دوره هاي آموزشي  مراكز آموزشي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تغييرات

  2/28  100  6328  100  4937  جمع  جمع مراكز

  1/3  1/34  2156  4/42  2092  كارداني 

  4/47  3/64  4072  56  2763  كارشناسي

  9/20  3/1  81  4/1  67  كارشناسي ارشد

  7/26  3/0  19  3/0  15  دكتراي حرفه اي و تخصصي

ــز  دانشــگاه هــا و مراك

بـــه (آمـــوزش عـــالي 

استثناي دانشـگاه آزاد  

  )اسالمي

  39  100  3615  100  2600  جمع

  2/14  7/20  748  2/25  655  كارداني 

  5/48  5/76  2767  7/71  1863  كارشناسي

  9/20  2/2  81  6/2  67  شدكارشناسي ار

  7/26  5/0  19  6/0  15  دكتراي حرفه اي و تخصصي

  16  100  2713  100  2338  جمع  دانشگاه آزاد اسالمي 

  -1/2  9/51  1408  5/61  1438  كارداني 

  45  1/48  1305  5/38  900  كارشناسي

      -    -  كارشناسي ارشد

  -  -  -  -  -  دكتراي حرفه اي و تخصصي

  همان: مأخذ 
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  كاركنان آموزشي تمام وقت و حق التدريس دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي) 1-61(دول ج

  درصد تغييرات  1389-90  1388- 89  پايه علمي   مراكز آموزشي

ــز   ــا و مراكـ ــگاه هـ دانشـ

به استثناي (آموزش عالي 

  )دانشگاه آزاد اسالمي

    -  -  استاد

  60  8  5  دانشيار

  1/59  140  88  استاديار

  -20  116  145  مربي

  5/43  33  23  مربي آموزشيار 

  8/13  297  261  جمع

  6/6  937  879  غيرهيئت علمي و حق التدريس

    -  -  استاد  دانشگاه آزاد اسالمي 

  0  1  1  دانشيار

  80  27  15  استاديار

  3/4  171  164  مربي

    -  4  مربي آموزشيار 

  2/8  199  184  جمع

  3/23  222  180  غيرهيئت علمي و حق التدريس

  همان: مأخذ 
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  هفتمفصل 

آمايش سرزمين و 

  توازن منطقه اي
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  و توازن منطقه اي  آمايش سرزمين -2-2

  :هزينه استان –نظام درآمد 

نـه مـاده بـه    فصل ششم قانون برنامه پـنجم در قالـب   در راستاي توسعه و تعادل منطقه اي، 

بـه منظـور    مـده، آ، قـانون برنامـه    179در مـاده  . موضوع توسعه منطقه اي پرداختـه اسـت   

هزينه اسـتاني   –مد نظام درآ ،ارات درجهت توسعه وعمران استانهاتمركززدايي وافزايش اختي

  : به شرح زير ساماندهي مي گردد

مـد اختصاصـي   آمـد اسـتاني ،در  آبودجه ساالنه استاني شـامل منـابع اسـتاني اعـم ازدر    : الف 

وسهم از منابع ملي وهمچنين مصارف استاني اعـم از   ،واگذاري دارايي هاي مالي وسرمايه اي

اعتبارات هزينه اي وتملك دارايي هاي سرمايه اي ومالي هركدام به صورت سر جمع درقوانين 

اعتبـارات هزينـه اي وتوزيـع    » برنامـه   –دسـتگاه   «توزيـع  . بودجه سنواتي درج مي گـردد  

ا بـر عهـده شـوراي برنامـه ريـزي      سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستانه

  .وتوسعه استان است 

  :  قانون برنامه پنجم  178ماده 

به منظور تصميم گيري ، تصويب ، هدايت ، هماهنگي ونظارت در امور برنامه ريـزي و   –الف 

بودجه استانها ،در چهارچوب برنامه ها وسياستها وخـط مشـي هـاي كـالن كشـور ، شـوراي       

  .:ت استاندار واعضا زير تشكيل مي شود هر استان به رياستوسعه 

  )يك نفر (رئيس واحد استاني وزارتخانه داراي واحد استاني  - 1

 معاون برنامه ريزي استان - - 2

 مديركل تربيت بدني  - 3

 رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگردي  - 4

 مديركل حفاظت محيط زيست  - 5
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 )حسب مورد (فرمانداران  -6

 فرمانده بسيج استان  - 7

ايـن بـدان معنـي    . كشور قرار داشته است 6و  3در رتبه  1389و  1388ن ايالم در سال استا

ايـن در  . است كه استان ايالم در زمره استان هاي كمتر توسعه يافته كشور محسوب مي شود

حالي است كه برخي از استان هاي ديگر كه ضريب برداشـت كـم تـري دارنـد، اسـتان هـاي       

  . صنعتي كشور محسوب مي شوند

ولي استان ايالم باتوجه به بي توجهي هاي قبـل از انقـالب و جنـگ تحميلـي كـه خسـارات       

  .فراواني را بر استان تحميل كرد از اين ويژگي بيشتر برخوردار گرديده است

ه به اينكه خيلي از استانهاي كشور در اوائل پيـروزي انقـالب بـا قيمـت مناسـب روز از      باتوج

لف برخوردار گرديدند اما استان ايالم به واسطه مرز طوالني سرمايه گذاري در بخش هاي مخت

با كشور عراق و هشت سال دفاع مقدس از اين مزيت بهره اي نبرده است بنظر مي رسد بايـد  

و شتاب در توسعه آن جزم نمايند چـرا   خطهدولتمردان عزم خود را براي توجه بيشتر به اين 

ريب زيرساخت ها در جنـگ بـا ايـن ضـرايب     كه جبران هشت سال عدم سرمايه گذاري و تخ

  . مرتفع نخواهد شد

  

  :ضريب برداشت

تاب بخشـيدن بـه   ر شـ غيرمتمركز كردن امور برنامه ريزي و بودجه ريزي هر استان به منظـو 

از مهـم  فرآيند توسعه در چارچوب اسناد ملي توسعه استان ها و سند بودجه ساالنه استان ها 

. اسـت ) منطقـه اي توسـعه  (توسـعه  پـنجم  شم قانون برنامه ترين اهداف مواد قانوني فصل ش

هزينـه اسـتان بـراي دسـتيابي بـه چنـين        –تقويت نهادها و سازوكارهاي قانوني نظام درآمد 

برهمين مبنا، شوراي برنامه ريـزي و توسـعه اسـتان هـا و كـارگروه هـاي       . اهدافي الزم است
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ح ساختار مديريتي و اداري استان تخصصي آن نقش اساسي را در هدايت فرآيند توسعه، اصال

كماكان دارا هستند و نهادهاي تامين و تخصيص منابع در قالب ستاد درآمد و تجهيـز منـابع   

همچنـين برداشـت از   . استان و كميته تخصيص اعتبارات بـه فعاليـت خـود ادامـه مـي دهـد      

هـا شـكل    درآمدهاي استاني كه براساس ميزان توسعه يافتگي و عدم توسـعه يـافتگي اسـتان   

  .گرفته است ميزان اعتبارات استاني در استان ها را مشخص مي كند

. هزينه استان، وابسته كردن اعتبارات استاني به درآمدهاي استان اسـت  –منطق نظام درآمد 

كليه اعتبارات هزينه اي وتملك دارايي هاي سرمايه  ،پنجم قانون برنامه  ���224د�  " و" بند 

اعتبارات ورديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شـرح  اي ومالي وكمكها وساير 

عناوين وارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درامدها وسـاير منـابع عمـومي بـه شـرح      

عناوين وارقام مندرج در جداول مربوط به قوانين ياد شده بر اساس موافقت نامه هاي متبادله  

تخصيص اعتبار از سـوي معاونـت قابـل تعهـد  ،پرداخـت      دستگاه با معاونت ودر حدود ابالغ و

   .وهزينه است 
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استان هاي در نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به درآمدهاي استاني ) 2-7(جدول 

  1389و88كشور طي سالهاي 

  )درصد(

  1389  1388  نام استان  رديف

  2/289  7/248  كهگيلويه و بويراحمد  1

  6/235  5/240  خراسان جنوبي  2

  217  5/185  سيستان و بلوچستان  3

  8/178  3/197  كردستان  4

  5/160  7/219  ايالم  5

  150  5/187  خراسان شمالي  6

  147  7/176  چهارمحال و بختياري  7

  7/130  7/175  كرمانشاه  8

  189  2/195  لرستان  9

  4/130  7/144  گلستان  10

  6/131  4/115  همدان  11

  6/115  3/115  اردبيل  12

  5/103  9/103  يجان غربيآذربا  13

  3/89  6/136  خوزستان  14

  3/58  5/58  كرمان  15

  4/67  1/75  گيالن  16

  51  75  بوشهر  17

  8/68  2/66  زنجان  18

  4/35  3/60  هرمزگان   19

  



١٠١ 

 

در نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به درآمدهاي استاني ) 2- 7(جدول  هدنبال

  1389و88هاي كشور طي سالهاي  استان

  )درصد(

  1389  1388  نام استان  رديف

  8/58  6/73  سمنان  20

  2/64  5/76  فارس  21

  3/48  7/72  آذربايجان شرقي  22

  7/64  6/58  خراسان رضوي  23

  5/103  7/108  قم  24

  5/63  2/67  مازندران  25

  6/36  7/46  يزد  26

  45  2/57  قزوين  27

  40  5/55  مركزي  28

  4/20  24  اصفهان  29

  5/3  6/4  تهران  30

  89و88استناح از قانون بودجه : مأخذ 



١٠٢ 

 

  : ي استاني و اعتبارات استانهادرآمد

   :درآمدهاي استاني

درآمـد حاصـل از انحصـارات و    (درآمدهاي مالياتي و غير ماليـاتي  منابع عمومي استان شامل 

مالكيت دولت، درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كاال، درآمد حاصل از جرائم و خسـارات  

هاي متفرقه، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، فروش ساختمان ها و تاسيسات دولتي و درآمد

ريال  اردميلي 531درآمد مصوب عمومي استان  1388است در سال ) فروش و واگذاري اراضي

  . افزايش يافته است  ميليارد ريال، 730،  به 1389بوده كه در سال 

و ثبـات درآمـدي اسـتان نسـبت درآمـدهاي       يكي از شاخص هاي نشان دهنده پشتوانه مالي

بـه  89و88اين نسبت براي مقادير مصـوب سـال هـاي    . مالياتي به كل درآمدهاي استان است

وضعيت اين شاخص نسبت به سال  1389بوده كه در سال ،  و درصد 94/84، 14/87ترتيب 

در اقتصـاد  بعبارت ديگر نقش نظام مالياتي . داشته است كاهش درصد – 2/2قبل در عملكرد 

  . شده استكمتر استان نسبت به سال قبل از آن 

  

  :برنامه پنجم  234ماده  : خودكفايي مالي

در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي 

  . عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد 

  ساليانه توليد ناخالص داخلي ) 8/0(رشد نرخ متوسط –الف 

گيـزش  ان كاهش شكاف پس انداز وسرمايه گذاري از طريق ايجاد سازوكارهاي تشويقي و–ب 

براي تبديل پش انداز ملي به سرمايه گذاري ملي وحفظ نسبت پس انداز بـه توليـد ناخـالص    

  ) 40/0(داخلي به ميزان متوسط چهل درصد 

  به درامد هاي نفت وگاز تا پايان برنامه قطع وابستگي هزينه اي جاري دولت –ج 



١٠٣ 

 

در پايـان  )  7/0(انجام اقدامات ضروري والزم براي كاهش نرخ بيكـاري بـه هفـت درصـد     –د 

  برنامه  

كاهش فاصله دو دهك باال وپايين درامدي جامعـه از طريـق اتخـاذ سياسـتهاي اجرايـي      – ـه

ش پايه ماليـاتي وتوزيـع مجـدد    مناسب و نيز استقرار سيستم تامين اجتماعي فراگير ، گستر

  برسد ) 35/0(درامدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به 

  توسعه وتقويت نظام استاندارد ملي  –و 

  

  : كارايي مالياتي

به منظور بررسي نقش و جايگاه درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي استان از شاخص 

ين شاخص از نسبت درآمدهاي مالياتي بـر توليـد ناخـالص    ا. كارايي مالياتي استفاده مي شود

در كشورهاي توسعه يافته كه سـاختار بودجـه دولـت بـه     . داحلي بدون نفت به دست مي آيد

نشـان از  ) درصـد  40تـا   20(باال بـودن ايـن شـاخص    . درآمدهاي مالياتي بسيار وابسته است

ايـن امـر بيـانگر ايـن     . باشـد  از كاال و خدمات عمـومي مـي  رضايتمندي مردم در بهره مندي 

خود را درخصوص ايجاد عدالت و توزيع عادالنه درآمـد و  واقعيت است كه نظام مالياتي نقش 

اين شاخص در استان ايالم براي مقـادير عملكـرد   . ساير اهداف مالياتي به خوبي ايفا مي كند

 شان مي دهدن در مجموعكه درصد بوده است   7/3 و3و  به ترتيب  1388و  1387در سال 

  . چندان قابل توجه نمي باشد آندر توليد ناخالص داخلي  نقش درآمدهاي مالياتي استان



١٠٤ 

 

  )ارقام به ميليارد ريال ( شاخص هاي درآمدي و اعتبارات استاني) 2-8(جدول 

درآمدهاي مالياتي   سال

استان به كل 

  درآمدهاي استاني

درآمدهاي مالياتي 

استان به كل 

  اعتبارات استاني

  ودكفايي ماليخ

  اعتبارات كل  اعتبارات تملك  اي اعتبارات هزينه

1388  14/87  94/33  626  1028  1654  

1389  94/84  22/32  627  1123  1750  

درصد تغييرات 

  89نسبت به 88

47/97  92/94  17/100  26/109  82/105  

  اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان : مأخذ 

  

، 37/121ده عملكـرد درآمـدهاي عمـومي اسـتان بـه ترتيـب       در مجموع طي سالهاي ياد شـ 

  . است بودهدرصد  ، 84/90

 درآمدهاي جدول ذيل مقادير درآمدهاي مصوب و عملكرد را طي سالهاي ياد شده به تفكيك

  . مالياتي و غير مالياتي نشان مي دهد



١٠٥ 

 

   1389و88سالهاي طي درآمدهاي عمومي استان برحسب مصوب و عملكرد ) 2-9(جدول 

  ريال اردميليارقام به      

  ) عملكرد(درآمد   )مصوب(درآمد   سال

  كل  غيرمالياتي  مالياتي  غير مالياتي  مالياتي

درصد   مبلغ 

  تحقق

درصد   مبلغ 

  تحقق

درصد   مبلغ 

  تحقق

1388  428  103  561  8/131  83  8/80  644  4/121  

1389  621  109  564  73/90  100  5/91  664  84/90  

  همان : مأخذ 

  

  1389و88عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان طي سالهاي 

  ميليون ريال 

  مصوب  سال

  كل  هزينه اي  اي هاي سرمايه تملك دارايي

1388  1299011  677039  1798913  

1389  1179739  626642  1799381  

  بودجه استانداريبرنامه ريزي و گزارش دفتر :  مأخذ 

  

  

  عملكرد  سال

  كل  هزينه اي  ك دارايي هاي سرمايه اي تمل

  درصد تحقق  اعتبار   درصد تحقق  اعتبار    درصد تحقق  اعتبار  

1388  5/1219953  -  633709  -  5/1853662  -  

1389  5/882019  -  699186  -  5/1540395  -  

  



١٠٦ 

 

  1389و88اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي استان ايالم طي سالهاي 

  يالميليون ر
  اعتبار هزينه اي   اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي  شرح

  نرخ رشد  89مصوب   88مصوب   نرخ رشد  89مصوب   88مصوب 

  2/29  34538991  26734675  -6/5  56672549  60012148  كشور

  4/25  626642  499902  -7/9  1172739  1299011  ايالم

سهم استان 

  )درصد(

2/2  1/2  -  9/1  8/1  -  

  بودجه استانداري و ريزي رش دفتر برنامهگزا: مأخذ 

  

  

  اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي  شرح

  نرخ رشد  89مصوب   88مصوب 

  -6/5  56672549  60012148  كشور

  -7/9  1172739  1299011  ايالم

    1/2  2/2  )درصد(سهم استان 

  و بودجه استانداري ريزي دفتر برنامه: مأخذ 

  



١٠٧ 

 

رحسب مصوب يه اي و هزينه اي استان بملك دارايي هاي سرمااعتبارات مصوب و عملكرد ت

  استاني و كليه رديف ها

  )ميليون ريال(
  اعتبارات مصوب   سال

  كل  هزينه اي  تملك دارايي هاي سرمايه اي 

  كليه رديف ها  استاني  كليه رديف ها  استاني  كليه رديف ها  استاني  

88  1299011  5/372372  677039  27100  1976050  5/3994772  

89  1172739  446806  626642  129982  1799381    576788  

  

  )عملكرد(اعتبار   سال

  كل  هزينه اي  تملك دارايي هاي سرمايه اي 

  كليه رديف ها  استاني  كليه رديف ها  استاني  كليه رديف ها  استاني  

88  901187  5/318766  596609  27100  011497796  5/345866  

89  847123  5/348965  626642  72544  1473765  5/107440  

  و بودجه استانداري ريزي دفتر برنامه: مأخذ 



١٠٨ 

 

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي برحسب مقدار، درصد و سرانه به تفكيك ) 2-15(جدول 

   1388استان هاي كشور در سال 

  اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 

  811  0/100  59667140  كل كشور  

  1702  6/12  7524183  خوزستان  1

  931  7  4168413  فارس  2

  274  6/6  3948629  تهران  3

  1252  03/6  3596593  كرمان  4

  551  4/5  3219278  خراسان رضوي  5

  660  2/5  3126546  اصفهان  6

  769  7/4  2820012  آذربايجان شرقي  7

  2469  8/3  2292943  بوشهر  8

  1436  7/3  2181544  هرمزگان  9

  820  6/3  2172017  سيستان وبلوچستان  10

  1060  4/3  2010370  كرمانشاه  11

  1213  3  1770905  كردستان   12

  548  8/2  1646980  مازندران  13

  548  7/2  1632296  اذربايجان غربي  14

  904  6/2  1578142  لرستان  15

  1404  5/2  1469883  يزد  16

  820  3/2  1393475  مدانه  17

  560  3/2  1365952  گيالن  18

  963  2/2  1330583  مركزي  19

  1058  1/2  11263301  قزوين  20

  



١٠٩ 

 

  )2- 15(دنباله جدول 

  اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 

  1709  9/1  1127516  كهكيلويه وبويراحمد  21

  660  8/1  1100339  گلستان  22

  1735  8/1  1068280  سمنان  23

  1832  7/1  1027657  ايالم  24

  920  5/1  898856  زنجان  25

  833  5/1  921683  قم  26

  933  4/1  824761  چهارمحال وبختياري  27

  634  3/1  785453  اردبيل  28

  866  2/1  720108  خراسان شمالي  29

  1022  1/1  680443  خراسان جنوبي  30

  1388ماري كشور سال آسالنامه : ذ مأخ



١١٠ 

 

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي برحسب مقدار، درصد و سرانه به تفكيك ) 2-16(جدول 

   1389استان هاي كشور در سال 
  اعتبارات تملك دارايي  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 

  759  100  56672549  كل كشور  

  2590  3/4  2444537  بوشهر  1

  2072  1/2  1172739  ايالم  2

  2059  4/2  1377342  كهگيلويه و بويراحمد  3

  1755  1/2  1187976  خراسان جنوبي  4

  1589  5/12  7086833  خوزستان  5

  1146  3  1680922  كردستان  6

  1136  8/1  1013842  چهرمحال و بختياري  7

  1112  1/3  1732976  هرمزگان  8

  1072  6/3  2042075  كرمانشاه  9

  1062  1/5  2899722  سيستان و بلوچستان  10

  1054  6/1  884182  خراسان شمالي  11

  1052  2/1  655859  سمنان  12

  1102  4/3  1936569  لرستان  13

  932  6/1  916020  زنجان  14

  930  9/1  1048635  قم  15

  861  5/4  2537304  كرمان  16

  853  1/2  1187254  مركزي  17

  852  9/1  1058240  اردبيل  18

  836  6/2  1419503  همدان  19

  766  4/1  816461  يزد  20

  

  



١١١ 

 

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي برحسب مقدار، درصد و سرانه به ) 2- 16(دنباله جدول 

   1389تفكيك استان هاي كشور در سال 

  اعتبارات تملك دارايي  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 

  740  2/2  1247392  گلستان  21

  698  7/3  2103552  آذربايجان غربي  22

  687  5/5  3111018  فارس  23

  653  8/2  1601436  گيالن  24

  646  4/1  782600           قزوين  25

  623  5/6  3698922  خراسان رضوي  26

  607  4  2239932  اذربايجان شرقي  27

  592  2/3  1797011  مازندران  28

  463  9/3  2220806  اصفهان  29

  187  9/4  2760889  تهران   30

  كشور 89ماري سال براورد جمعيت سالنامه آو  89قانون بودجه سال : مأخذ 

  

  



١١٢ 

 

هاي  درآمدهاي عمومي استاني برحسب مقدار، درصد و سرانه به تفكيك استان) 2-16(جدول 

  1389كشور در سال 

  درامد هاي عمومي  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   ددرص  )ميليون ريال(مبلغ 

  2094  0/100  156485290  كل كشور  

  5406  1/51  79973050  تهران  1

  2261            9/6  10861439  اصفهان  2

  1775  1/5  7933260  خوزستان  3

  963  7/3  5720605  خراسان رضوي  4

  1070  1/3  4843869  فارس  5

  5077  1/3  4792406  بوشهر  6

  3143  1/3  4899209  هرمزگان  7

  1258  3  4641143  اذربايجان شرقي  8

  1477  8/2  4351518  كرمان  9

  2143  9/1  2982638  مركزي   10

  932  8/1  2829014  مازندران  11

  969  5/1  2374516  گيالن  12

  2091  4/1  2228663  يزد  13

  674  3/1  2032096  اذربايجان غربي  14

  1436  1/1  1740403  قزوين  15

  820  1  1562896  كرمانشاه  16

  489  9/0  1336182  سيستان و بلوچستان  17

  1355  9/0  1331467  زنجان  18

  1814  8/0  1131533  سمنان  19

  635  7/0  1078497  همدان  20

  584  7/0  1025062  لرستان  21

  



١١٣ 

 

  )2- 11(دنباله جدول 

  درامدهاي عمومي  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 

  899  7/0  1013056  قم  22

  567  6/0  956288  گلستان  23

  641  6/0  940345  كردستان  24

  737  6/0  915594  اردبيل  25

  1291  5/0  730489  ايالم  26

  773  4/0  689745  چهارمحال و بختياري  27

  704  4/0  589851  خراسان شمالي  28

  745  3/0  504219  خراسان  جنوبي  29

  712  3/0  476237  كهگيلويه و بويراحمد  30

  89مار آمركز  سرشماري  براورد و 89قانون بودجه سال :  مأخذ



١١٤ 

 

اعتبارات هزينه اي برحسب مقدار، درصد و سرانه به تفكيك استان هاي كشور ) 2- 17(جدول 

  )به ترتيب مقدار اعتبار مصوب( 1389در سال 

  اعتبارات هزينه اي  استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 

  500  100  37324871  وركل كش  

  244  7/9  3609787         تهران  1

  396  3/6  2355706  خراسان رضوي  2

  339  6  2243185  خوزستان  3

  481  8/5  2174130  فارس  4

  431  5/5  2067982  اصفهان  5

  623  1/5  1891879  مازندران  6

  656  3/4  1606901  گيالن  7

  540  3/4  1588901  كرمان  8

  429  2/4  1583109  آذربايجان شرقي  9

  475  8/3  1432087  اذربايجان غربي  10

  462  4/3  1260936  سيستان و بلوچستان  11

  642  3/3  1222458  كرمانشاه  12

  663  8/2  1032675  هرمزگان  13

  608  7/2  1025101  گلستان  14

  555  6/2  975014  لرستان   15

  1035  6/2  976236  بوشهر  16

  549  5/2  931787  همدان  17

  623  4/2  914235  ستانكرد  18

  637  4/2  885330  مركزي  19

  807  3/2  859537  يزد  20
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  )2-17(دنباله جدول 

  هزينه اياعتبار   استان  رديف

  )هزار ريال(سرانه   درصد  )ميليون ريال(مبلغ 

  621  1/2  771317  اردبيل  21

  736  9/1  722849  زنجان  22

  800  9/1  714341  چهارمحال و بختياري  23

  1145  9/1  713881  سمنان  24

  1001  8/1  677266  خراسان جنوبي  25

  552  8/1  668062  قزوين  26

  1152  7/1  651801  ايالم  27

  1091  7/1  729852  كهكيلويه وبويراحمد  28

  683  5/1  572358  خراسان شمالي  29

  414  2/1  466166  قم  30
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  هشتمفصل 

 محيط زيست
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  محيط زيست -1-2

خلقت بشر بر اين گستره خاكي بيش از هزاران سال غاز و از آ حيات بودهبستر تنها كره زمين

بهره برداري از منابع طبيعي و مواهب الهي نيازهاي خود  رز ضمنمي گذرد و انسان انديشه و

  . را فراهم نموده است

با رشد فزاينده جمعيـت و همچنـين دسـتيابي انسـان بـه فـن آوري و بكـارگيري ابزارهـاي         

، روند بهره برداري از منابع تشديد و بوم هاي زيستي متعددي تخريب و گونـه هـاي   پيشرفته

  . گياهي و جانوري آن در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند

از اين رو دستيابي به راه حل هاي اصولي جهت جلـوگيري از نـابودي سـرزمين و ضـمانت و     

  . د و متمدن امروز به شمار مي آيدآن از وظايف انسان انديشمن از استمرار بهره وري معقول

حيات وحش و آلودگي هـا بـدون شـناخت و    تنها اكتفا به شناسايي و بررسي پوشش گياهي، 

  روي اسـتعداها، قابليــت هـاي سـرزمين و ارزيــابي تـوان زيسـت محيطــي آن       ،برنامـه ريـزي  

بـه محـيط   لـذا توجـه    .نمي تواند پاسخگوي نيازهاي توسعه روزافزون جامعه رو به رشد باشد

   .مي باشدشرط تحقق توسعه پايدار و بهره برداري بهينه از منابع اجتناب ناپذير  ، زيست

زيستگاه ها بعنوان بستر حيات و گونه هاي گياهي و جانوري آن به عنـوان ذخـائر ژنتيكـي و    

را تخريب و نابودي آن ها ادامه حيات و بقا انسان . دنمنابع تامين نيازهاي بشر به شمار مي رو

از اين رو مناطق منتخبي به منظور حفظ تنوع زيستي و طبيعت . مورد تهديد قرار خواهد داد

  . براي نسل آينده مورد حفاظت قرار مي گيرد

استان ايالم باتوجه به اينكه در دامنه هاي رشته كوه زاگرس واقع شده است داراي مناظر زيبا 

عـروس  ي باشد تـا جـايي كـه بـه آن     غرب و جنوب غرب كشور م رر بفرد دحصو طبيعتي من

استان داراي رويشگاه و زيستگاه گونـه هـاي مختلـف گيـاهي و      همچنين. زاگرس مي گويند

  . جانوري مي باشد
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در جامعه صنعتي امروزي رشد جمعيت از يك سو و نياز انسـان بـه تكنولوژيهـاي مختلـف و     

مختلف، پسماندهايي در  متنوع از سوي ديگر موجب شده كه عالوه بر دستيابي به محصوالت

كنار آن بوجود آيـد كـه در صـورت عـدم مـديريت مناسـب زيسـت محيطـي آن، خسـارات          

بنابراين بـه منظـور سـاماندهي و دفـع     . د نمودنمنابع پذيرنده را تهديد خواه ،ناپذيري جبران

ز اسـتفاده ا  مي توان بـه مهندسي اين مواد زائد بايد تدابير خاصي اتخاذ شود كه از آن جمله 

روش ها و مكانيزم هايي كه طي آن عوامل ميكروبي و پاتوژنتيك موجود در اين مواد زايـد از  

   .مي رود اشاره نمودبين 

ابتدا بايد ماهيت و  ،به منظور مديريت صحيح پسماندها، خصوصاً پسماندهاي خطرناك و ويژه

دفع آن را طراحي  كميت پسماندها را شناسايي و نهايتاً برنامه مديريت فني و زيست محيطي

خطرنـاك و يـا پسـماندهاي ويـژه از نظـر فنـي، اقتصـادي و زيسـت         چنانچه مواد زائد . نمود

محيطي، قابليت ذخيره سازي و تصفيه در محل توليد را نداشته باشند ناچاراً بايد جهت دفـع  

بهداشتي به مكان مناسبي كه براساس ضوابط و معيارهاي خاص تعيـين مـي گـردد هـدايت     

   .شوند

عبارتست از دفـع غيـر    از لحاظ فني مشكالت استان ايالم در بخش حفاظت از محيط زيست

فاضالب هاي صنعتي، آلودگي آب هاي سطحي و تخريب جنگل و مراتع و عدم دفع  داستاندار

دفع غير بهداشتي زبالـه هـا در    :از تندعبار ،و در حيطه انساني يمناسب زباله هاي بيمارستان

م دفع مناسب فاضالب هاي خانگي روستايي و رها كردن زباله ها در حاشيه عد ،شهرها يتمام

   .منازل مسكوني
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مناطق تحت مديريت محيط زيست در استان براساس گونه هـاي جـانوري و گيـاهي شـامل     

... مناطق چهارگانه، مناطق ده درصد حفاظت شده جنگلي، مناطق پشتوانه و شكار ممنـوع و  

درصد از مساحت استان را شامل مي  52/10د كه نهكتار مي باش 176000جمعاً به مساحت 

  . شود

  

  : مناطق چهارگانه

   )يده درصد جنگل( استان توزيع جغرافيايي و وسعت مناطق حفاظت شده) 2-2(جدول 

  )هكتار(مساحت   حوزه شهرستان  نام منطقه

  20000  دره شهر  منطقه حفاظت شده جنگلي كبيركوه 

  30000  آبدانان  ي ديناركوه منطقه حفاظت شده جنگل

  اداره كل محيط زيست استان ايالم : مأخذ 

  

اسـتفاده بيشـتر از    بـه  در سال هـاي اخيـر باتوجـه   ): ده درصد جنگلي(مناطق حفاظت شده 

اما بخاطر فرهنـگ  . گرفته استمقداري تخريب صورت طبيعت و مناطق جنگلي ضمن اينكه 

  . رت نگرفته استاستفاده مردم از اين مناطق تخريب كلي صو

 حفاظت درآورده اسـت ايالم را تحت  ياداره كل حفاظت محيط زيست ايالم دو منطقه جنگل

درصد از مساحت استان را  8/2حدود  وهكتار مي باشد  50000وسعت اين مناطق جمعاً  كه

  . دربر مي گيرد

  

  :مناطق پشتوانه و شكار ممنوع

ت وحش در كانون هاي زيستي پشـتوانه  به مناطق حفاظت شده به منظور حفظ جمعيت حيا

 72/7هكتار مي باشد كه حـدود   126000وسعت مناطق شكار ممنوع برابر . اطالق مي گردد

  . درصد از مساحت استان را شامل مي شود
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  توزيع جغرافيايي و وسعت مناطق پشتوانه و شكار ممنوع استان ايالم) 2- 3(جدول 

حوزه   نام منطقه

  )شهرستان(

مساحت 

  )رهكتا(

گونه هاي 

  گياهي

  گونه هاي جانوري

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

  كنار، بنه

كل و بز، قوچ و ميش، سياه گوش، 

  افعي دم عنكبوتي

بيجار و  ،شكار و تيراندازي ممنوع بينا

  چكر

ني، خرزهره،   50000  ايالم

  كنار، بنه

قوچ و ميش كل و بز، پلنگ، سياه 

  گوش

  اداره كل محيط زيست استان ايالم : أخذ م

  

  عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش محيط زيست ) 2-5(جدول 

واحد   شاخص

  گيري اندازه

1383  1384  1385  1386  1387  

نسبت مساحت مناطق تحت كنترل محـيط زيسـتي   

  به كل مساحت استان براساس عملكرد

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

اطق تحت كنترل محـيط زيسـتي   نسبت مساحت من

  به كل مساحت استان براساس هدف برنامه چهارم

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

   .همان: مأخذ 

  

  شاخص هاي زيست محيطي استان) 2- 6(جدول 

نسبت مناطق تحت پوشش و مديريت   سال

  مناطق محيط زيست به كل وسعت استان

شاخص نسبت پسماند بازيافت 

  پسماند صنعتيشده به كل 

نسبت واحدهاي صنعتي با استانداردهاي 

  زيست محيطي به كل واحدهاي صنعتي

  ــــ  ــــ  52/10  1388

  ــــ  ــــ  52/10  1389

   .همان: مأخذ 
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  نهمفصل 

توسعه سالمت، امنيت 

 انسان و عدالت اجتماعي
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  ارتقاي سالمت و بهبود كيفيت زندگي -1-3

  :بهداشت و درمان -1-1-3

در جهت ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درمان همواره مورد توجه مسـئوالن امـر    وششك

در قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران، بهداشـت و درمـان از جملـه نيازهـاي       . بوده است

سـاختن هرگونـه   اساسي تلقي گرديده و دولت موظف شده، امكانات الزم را در جهت برطرف 

) جمهوري اسالمي ايران اساسياصل سوم قانون  12بند (م كند بي عدالتي در اين زمينه فراه

و درمـان و   دولت مواردي از برنامـه را بـه امـر بهداشـت    ) 1389-93(توسعه پنجم در برنامه 

  . سالمت جسمي و رواني مردم اختصاص داده است

/ 38بـه ميـزان    1388سال نسبت بـه سـال    5ميزان مرگ و مير كودكان زير  1389در سال 

اين شاخص بدون شك به شناخت بيماري هايي كه بيشتر باعـث  . يافته استافزايش   درصد

  . گروه سني مي شود كمك مي كند اين مرگ و مير در

 4/42هزار تولد زنده نسـبت بـه سـال قبـل      نرخ مرگ و مير مادران در يكصد 1389در سال 

و آمـوزش بـه مـادران     بنابراين بايد با اختصاص اعتبـارات بيشـتر  . است درصد افزايش داشته

  . ته شودسباردار از ميزان مرگ و مير مادران باردار كا
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  1389و  1388وضعيت شاخص هاي بهداشتي استان در سال هاي ) 3- 1(جدول 

  درصد تغييرات  1389  1388  عنوان

  38/0  86/16  48/16  هزار تولد زندههر نرخ مرگ و مير كودكان زير پنجسال در 

  4/42  4/42  0  ن در يكصد هزار تولد زندهنرخ مرگ و مير مادرا

  0  197  197  هاي بهداشت فعاله تعداد خان

  -  33  33  تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري

  -  29  29  تعداد مراكز بهداشتي و درماني روستايي

  -  12/1  12/1  نفر جمعيت 10000تعداد مراكز بهداشتي و درماني به ازاي هر 

  استان 1388سال درماني و سالنامه آماري و لوم پزشكي و مركز خدمات بهداشتي گزارش دانشگاه ع: مأخذ 

  

مركـز   12/1و درماني نسبت به هر ده هـزار نفـر جمعيـت    تعداد مراكز بهداشتي  1389سال 

  .است ه همان ميزان بوده ب 1388بوده كه در سال 

برنامه هـاي ملـي   از سياست ها و خط مشي هاي استان در بخش بهداشت و درمان با تبعيت 

در جهت تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد، كنترل و ريشه كني بيماري ها، ايجاد نظم 

و سطح بندي درمان و راه اندازي بخش تخصصي در مراكز درماني و تجهيز بخش هـاي فـوق   

  . براساس فناوري هاي نوين مي باشد

گاه مشغول فعاليت بوده اند كه بيمارستان و زايش 11در سطح استان مجموعاً  1388در سال 

  . نسبت به سال قبل تغييري نداشته است

به استثناي شهرسـتان تـازه تاسـيس ملكشـاهي سـاير       1389نكته قابل توجه اينكه در سال 

  . شهرستانهاي استان هر كدام داراي حداقل يك بيمارستان بوده اند

نفـر بـوده كـه از ايـن      223تعداد كل پزشكان عمومي و متخصص در اسـتان   1389در سال 

نفـر   148و ) شـامل دندانپزشـك، داروسـاز و پزشـك عمـومي     (نفر پزشك عمومي  75تعداد 
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درصـد پزشـكان اسـتان عمـومي و      6/33پزشك متخصص بوده اند بـه عبـارت ديگـر حـدود     

  . درصد متخصص بوده اند4/66

ه علـوم  شـاغل در دانشـگا  ) نفـر  139(درصد  5/86عمومي و متخصص استان از كل پزشكان 

را پزشكان غيرشاغل در دانشـگاه تشـكيل   ) نفر 85(درصد  5/13پزشكي و خدمات درماني و 

  . مي دهند

نفـر بـه ازاي هـر     7612ميزان جمعيت به ازاي هر پزشك عمومي در اسـتان   1389در سال 

 11650به ازاي هـر آزمايشـگاه    ،نفر 7612نفر، به ازاي هر داروخانه  3857پزشك متخصص 

نسبت به سال  1388در سال ضمناً  .نفر بوده است 30046ازاي هر مركز راديولوژي نفر و به 

  .گرديده استايجاد نداروخانه و آزمايشگاه  تغييري در تعدادقبل 

درصد افـزاش   7/71نفر بوده كه نسبت به سال قبل  515تعداد پرستار و ماما  1388در سال 

  . داشته است

  

  1389و1388به تفكيك نوع وابستگي در سال تعداد پزشكان استان  )3-2(جدول 

  متخصص  عمومي  كل  سال  نوع وابستگي 

  126  66  170  88  كل پزشكان

  22  50  72  88  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

         11  16  27  88  غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 

  148  75  223  89  ل پزشكانك

  138  55  193  89  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

  30  10  40  89  غير وابسته به دانشگاه عتوم پزشكي

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

  1389  1388سال   عنوان

  9792332740  9250679000  )هزار ريال(يارانه اختصاص يافته ميزان 

  -  -  )هزارريال( ابع قانون بودجهميزان يارانه اختصاص يافته به كل من

 نسبت مشاركت هاي مردمي به كل اعتبارات دولت سازمان بهزيسـتي اسـتان  

  )درصد(

33/1  85/1  

نسبت تعداد افراد سرويس گيرنده از واحدهاي دولتي و غير دولتي به جمعيت 

  )درصد( استان در امور اجتماعي

45/0  45/0  

حدهاي دولتي و غير دولتي به جمعيت نسبت تعداد افراد سرويس گيرنده از وا

  )درصد( استان در امور توانبخشي

59/1  74/1  

نسبت تعداد افراد سرويس گيرنده از واحدهاي دولتي و غير دولتي به جمعيت 

  )درصد(استان در پيشگيري

16/0  18/0  

  

  بيمه شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي

  كلجمع   خاص  بيكاري  توافقي  اجباري  سال

1388  55455  3751  378  7429  67023  

1389  58106  3100  353  10366  71925  

  .كشور 89و  88گزارش سالنامه آماري سال : مأخذ 
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  :تربيت بدني -3-1-3

فـردي و گروهـي توسـعه يافتـه و تنهـا بـراي حفـظ         امروزه ورزش در قالب انواع رشته هـاي 

ست بلكه ورزش تاثير بسـزايي در تعامـل   تندرستي، شادابي و گذراندن اوقات فراغت مطرح ني

  .فرهنگي جوامع و آشنايي ملل مختلف با يكديگر دارد

برداشـته   اي ورزش كشور در ابعاد مختلف قهرماني و توسعه اماكن ورزشي گـام هـاي ارزنـده   

 319474مساحت تاسيسات و مكان هاي ورزشي سرپوشيده و روباز استان  88در سال . است

بـراين اسـاس   . مترمربـع افـزايش يافتـه اسـت     336302بـه   1389سال  مترمربع بوده كه در

 3/5، 1388نسـبت بـه سـال     1389مساحت تاسيسات و مكان هاي ورزشي استان در سـال  

  . درصد رشد داشته است

نفـر و   23011بـه ترتيـب    1388تعداد ورزشكاران سازمان يافته مـرد و زن اسـتان در سـال    

  . نفر رسيده است 10219نفر و  22138به ترتيب به  1389نفر بوده كه در سال  11337

  برخي شاخص هاي بخش تربيت بدني )3- 6(جدول 

  درصد تغييرات   89سال   88سال   عنوان شاخص

  4/15  112  97  )حرفه اي و غيرحرفه اي(تعداد باشگاه هاي ورزشي 

  8/3  228819  220419  )مترمربع(زيربناي اماكن ورزشي روباز 

  5/8  107483  99055  )مترمربع(زشي سرپوشيده زيربناي اماكن ور

  -8/9  10219  11337  تعداد ورزشكاران سازمان يافته زن

  -  8/3  22138  23011  تعداد ورزشكاران سازمان يافته مرد

  اداره كل تربيت بدني استان ايالم : مأخذ 
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  ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي 

  :رفاه و توزيع مناسب منابع و امكانات

هزينه هايي كه در يك دوره معين براي تحصـيل كـاال و    :مصرف خانوارهاي شهري و روستايي

  . خدمات توسط خانوار انجام مي شود هزينه هاي مصرفي ناميده مي شود

از طرفي هزينه هاي خانوار تابعي . تركيب هزينه هاي خانوار بيانگر الگوي مصرف آن مي باشد

و خدمات، كشش تقاضاي كاالها، سليقه و فرهنـگ   هات كاالاست از عواملي چون درآمد، قيم

 داردتغييـرات فنـاوري   كه بستگي بـه   و خدمات هامقدار عرضه كاال. جامعه خانوار در مصرفي

د تركيب هزينه هاي خانوار و به عبارتي ديگر الگوي مصرف خانوار را تحت تاثير قـرار  مي توان

  . مي دهد

ميليون ريال  217/94حدود  1387استان در سال ار شهري ميانگين هزينه ساالنه يك خانو -

ميانگين هزينه ساالنه يك خـانوار  . درصد رشد داشته است 9/15بوده كه نسبت به سال قبل 

درصد نسبت بـه   5/10ميليون ريال بوده كه  995/53روستايي استان نيز در اين حال حدود 

و روستايي استان  يي خانوارهاي شهرافزايش هزينه هاي مصرف. سال قبل افزايش يافته است

با وجود افزايش سطح عمومي قيمت ها نشان دهنده كاهش سطح زندگي و رفاه  87در سال 

  . عمومي خانوارهاي استان به خصوص خانوارهاي روستايي مي باشد

 نشان مي دهدبررسي هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي خانوارهاي شهري و روستايي استان 

درصد از كل هزينه ها  65درصد و در مناطق روستايي  75، 88شهري در سال  كه در مناطق

درصـد و   3/77اين نسبت در كشـور بـه ترتيـب    . را هزينه هاي غيرخوراكي تشكيل مي دهد

هزينه هاي باالتري كه خانوارهاي شهري در سطح اسـتان و  . درصد محاسبه شده است 4/61

با كاالهاي خوراكي و دخاني نسبت به خانوارهاي  كشور براي كاالهاي غيرخواركي در مقايسه

رفاهي بهتر خانوارهاي شهري نسبت بـه  روستايي پرداخت مي كنند، مي تواند مبين وضعيت 
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طبق ارقام موجود اختالف كمتر اين شاخص در اسـتان نسـبت بـه    . خانوارهاي روستايي باشد

وضـعيت رفـاهي    ر حاليكـه بـوده د كشور ناشي از پايين بودن رفاه در مناطق شـهري اسـتان   

  . روستاها همانند ميانگين كشور مي باشد

كمتـر و ميـانگين هزينـه     1387ميانگين هزينه ساالنه يك خانوار شهري در استان در سـال  

بدتر بـودن   اين امر بيانگر. ساالنه يك خانوار روستايي بيشتر از ارقام مشابه در كشور مي باشد

تان در مقايسه با خانوارهاي شهري كشور و بهتر بودن وضعيت اقتصادي خانوارهاي شهري اس

  . وضعيت اقتصادي خانوارهاي روستايي استان در مقايسه با خانوارهاي روستايي كشور است

مقايسه نسبت هزينه هاي خوراكي و دخاني به هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهـاي شـهري و   

نوارهاي شهري اسـتان بيشـتر از   استان و كشور نشان مي دهد كه اين نسبت در خاروستايي 

  . كشور و در خانوارهاي روستايي استان در حد ميانگين كشور مي باشد

م غير خوراكي خانوارهاي شهري از كل هزينه هـاي ايـن خانوارهـا در سـال     البررسي سهم اق

 7/16درصـد و   5/27نشان مي دهد كه هزينه مسكن و بهداشت و درمان بـه ترتيـب    1387

بـوده و  درصـد   20درصـد و   2/19روسـتايي   در خانوارهـاي  رهـاي شـهري و  درصد در خانوا

»  گوشت، آرد، غالت، رشته، نـان و فـرآورده هـاي آن   «خوراكي به اقالم  بيشترين سهم هزينه

   .اختصاص دارندخانوارهاي شهري و روستايي  بين

سه بخش تركيب منابع درآمد ساالنه خانوارها شامل  :درآمد خانوارهاي شهري و روستايي

  : است

  .درآمد ناشي از مزد و حقوق) 1

  . درآمد ناشي از مشاغل آزاد) 2

  . درآمدهاي متفرقه) 3
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نشان مي دهد كه ايـن   89شور در سال كشهري و روستايي  يمتوسط درآمد ساالنه خانوارها

همچنين متوسط درآمد سـاالنه  . درصد رشد داشته است 2/13درصد و  4/13ارقام به ترتيب 

درصـد در   1/10درصـد و  1/18سـال بـه ترتيـب    88اي شهري و روستايي اسـتان در  خانواره

  .افزايش يافته است 87مقايسه با سال 

مالحظـه مـي    1388با مقايسه درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان و كشـور در سـال   

گردد كه درآمد يك خانوار شهري استان از درآمد يك خانوار شهري كشور كمتر ولي درآمـد  

  . يك خانوار روستايي از درآمد يك خانوار روستايي كشور بيشتر است
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متوسط هزينه و درآمد ساالنه يك خانوار شهري و روستايي استان و كشور در  )3-8(جدول 

  1388سال 

  روستايي  شهري  شرح

  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ

ور
ش

ك
  

  كل هزينه 

  خوراكي  غير هزينه هاي

  دخاني اشاميدني وخوراكي هزينه هاي 

99191  

      76682  
  

      22509  

100  

2/70  

    8/29  

    59264  
  

    37330  
  

   21934  

100  

        63  

         37  

  كل درآمد 

  حاصل از مزد و حقوق  آمددر

  از مشاغل آزاد  حاصل درآمد

  درآمد متفرقه

93602  

32974  

17218  

43410  

100  

2/35  

4/18  

4/46  

52437  

17765  

17780  
  

16891  

100  

9/38  

9/33  

2/32  

ن
تا

س
ا

  

  كل هزينه 

  خوراكي  غير هزينه هاي

  هزينه هاي خوراكي اشاميدني ودخاني

99987  

70766  

29220  

100  

8/70  

2/29  

70269  

42890  

27379  

100  

03/61  

9/38  

  كل درآمد 

  از مزد و حقوق بگير آمددر

  درآمد از مشاغل آزاد 

  درآمد متفرقه

89237  

39279  

16164  

33792  

100  

44  

1/18  

9/37  

57510  

16166  

22930  

18413  

100  

1/28  

9/39  

32  
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  مصرف خانوارهاي شهري و روستايي استان ايالم )3-9(جدول 

  1389  1388  شرح

  روستايي  شهري  روستايي  شهري

ور
ش

ك
  

  68477  113678  52437  99191  متوسط هزينه ساالنه خانوار

  59336  106155  57510  89237  متوسط درآمد ساالنه خانوار

هزينه خوراكي و دخاني به هزينه هـاي غيـر   

  )درصد(خوراكي 

4/29  8/58  9/29  7/61  

ضريب انگل هزينه هاي خوراكي و دخاني به 

  )درصد(كل هزينه ها 

7/22  37  23  2/38  

ن
تا

س
ا

  

      70269  99987  متوسط هزينه ساالنه خانوار

      46299  74383  متوسط درآمد ساالنه خانوار

اكي و دخاني به هزينه هـاي غيـر   هزينه خور

  )درصد(خوراكي 

3/41  8/63      

ضريب انگل هزينه هاي خوراكي و دخاني به 

  )درصد(كل هزينه ها 

2/29  39      

  

  : قيمت ها و تورم

به طـور خاصـي    1387است كه در سالهاي اخير و خصوصاً در سال تورم باال يكي از مسائلي 

بررسي داليل بروز تورم از مسـايلي اسـت   . لب نموده استنظر اقتصاددانان ايراني را به خود ج

. كه در سالهاي اخير باعث بروز اختالف نظرهايي در ميان كارشناسـان اقتصـادي شـده اسـت    

سياست هاي اقتصادي جهت كاهش نرخ تورم و تثبيت قيمت ها زماني مي تواند مـوثر باشـد   

در بلندمدت و كوتاه مدت با درنظر  كه ارتباط و ميزان اثرگذاري متغيرهاي مهم اقتصاد كالن

  . گرفتن مباني نظري به طور كمي شناسايي شده باشند

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي شهري، تغييرات سطح عمومي قيمت كاالها و خدمات 

مصرفي خانوارهاي شهري را نسبت به سال پايه اي كه كاالهـا و خـدمات براسـاس آن ارزش    

  . براي بدست آوردن ميزان تورم در اقتصاد نشان مي دهد گذاري شده بعنوان ابزاري
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نـرخ  (مقايسه رشد شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري اسـتان و كشـور   

 افزايشكشـور  متوسط كه نرخ تورم در استان نسبت بهنشان مي دهد  1389طي سال ) تورم

  . داشته است

خانوارهاي شـهري اسـتان در گـروه هـاي     نوسانات قيمت كاالها و خدمات مصرفي همچنين 

و خدمات مصرفي در خانوارهاي شـهري اسـتان در    شاخص بهاي كاالهاو اصلي متفاوت بوده 

  . تمامي گروه ها افزايش يافته است

خـوراكي هـا، آشـاميدني هـا و      ، گروه هايدر بين گروه هاي كاالها و خدمات در استان ايالم

درصـد   2/25و  3/26 ، 4/23بـا   بـه ترتيـب   متفرقـه و خـدمات   هـا پوشـاك و كاال  ،دخانيات

گـروه  . درصد كمترين افزايش قيمت را به خود اختصاص داده اند 4/0بيشترين و ارتباطات با 

سوخت و آب و برق و روشنايي و نيز بهداشت و درمان و گـروه هتـل و رسـتوران بـه       مسكن،

تورم باال در اين سال محسوب مي درصد از ديگر گروه هاي با  5/22 و 6/22 ، 5/21 با ترتيب

  . شوند

مقايسه شاخص قيمت گروه ها در استان و كشور نشان مي دهد كه در كشـور نيـز بيشـترين    

   .بوده استافزايش مربوط به همين گروه ها 
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  )درصد(تغييرات شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري استان و كشور  )3- 10(جدول 

   1389)       1381=100   1388   )   1383=100  عنوان

  كشور  ايالم  كشور  ايالم

  221/8  357/3  202  23/1  )نرخ تورم(شاخص كل 

  383/4  403/6  218/6  222  خوراكي ها، آشاميدني ها

  250/3  351/5  179/9  210/7  پوشاك و كفش

  303/4  355/1  220/2  243  مسكن، سوخت و آب و برق و روشنايي

  254/1  260/6  186/6  188/7  مورد استفاده در منزل ، كاالها و خدماتهاثاث

  328  333/9  226  210/7  بهداشت و درمان

  268/3  302/5  158/8  160/7  حمل و نقل

  108/4  108/9  97/2  100/7  ارتباطات

  145/4  200/6  145/3  147/7  تفريح و فرهنگ

  137/3  103/2  217/4  191/4  تحصيل

  367  309/7  218/3  197/9  هتل و رستوران

  967/2  421/9  207/6  6/22  كاالها و خدمات متفرقه

  89و88ماري سال سالنامه آ –ماري درگاه آ: مأخذ 
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  دهمفصل 

صيانت از هويت و 

  فرهنگ اسالمي ايران
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  توسعه فرهنگي -1-4

  فرهنگ و هنر  -1-4-1

رزش ها فرهنگ مفهوم گسترده اي است كه بسياري از پديده هاي اجتماعي و تمام رفتارها، ا

عام آن بينش و فرهنگ را به معناي . و الگوهاي زندگي انسان تحت تأثير آن قرار گرفته است

در حوزه زندگي اجتماعي مي دانند كه بعنوان فرآورده هاي عالي منش و هويت دهنده انسان 

ذهن و فرآيند پيچيده و پيشرفته فكر آدمي تحت تـاثير عوامـل درونـي و بيرونـي در تمـامي      

  . مي يابد تجليها كاركرد

وجود دارد كه نشان دهنده ميزان تغييـر و تحـول    يابزارها و امكانات و متغيرهايدر اين ميان 

  .در مقوله فرهنگ يك جامعه مي باشد

كتابخانه هاي عمومي به عنوان مراكز فرهنگي نقش مهمي در توسعه فرهنگي و اطالع رساني 

اداره كل كتابخانه هاي عمومي مي تحت پوشش كتابخانه عمو 43تعداد  1389در سال . دارند

عمـومي اسـتان    هـاي  استان مشغول فعاليت بوده و تعداد كل كتاب هاي موجود در كتابخانـه 

يكي ديگر از عناصر . درصدرشد داشته است 4/15جلد بوده كه نسبت به سال قبل  354130

ت و فرهنگ عـومي  فرهنگي مطبوعات مي باشند كه در زمينه گسترش دانش و علم و اطالعا

تعداد هفته نامه ها و ماهنامه هاي محلـي اسـتان در   همچنين . نقش مهمي را ايفا مي نمايند

سينما وسيله خوبي براي تبليغ و ارائه ديدگاه هـا و انديشـه    .است بودهفقره  28، 1389سال 

ـ   1، تعداد 1389هاي سياسي و اجتماعي، اقتصادي سينماهاي فعال استان در سال  ا واحـد ب

. ه با سال قبل از نظـر تعـداد تغييـري نداشـته اسـت     سصندلي بوده كه در مقاي 700ظرفيت 

درصد افزايش  1/12نسبت به سال قبل  هاتعداد آن بررسي تعداد تماشاگران نشان مي دهد كه

  . داشته كه اين حاكي از رغبت مردم براي تماشاي فيلم هاي سينمايي مي باشد
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در زمينـه   1388نسبت بـه سـال    1389اي مركز ايالم در سال توليد برنامه هاي صدا و سيم

اسـت ولـي در زمينـه توليـد     كـاهش داشـته   درصدي  -1/1توليد برنامه هاي محلي سيما از 

   .درصد كاهش نشان مي دهد  -9/1) صدا(هاي محلي  برنامه

  شاخص هاي بخش فرهنگ و هنر استان )4- 1(جدول 

  1389  1388  عنوان

  503452  473950  به كتابخانه ها تعداد مراجعه كننده

  470  470  تعداد صندلي سينما

  957:50:31  969:29:28  )ساعت(مدت توليد برنامه هاي محلي سيما 

  3149:35:00  3199:40:0  )ساعت(مدت توليد برنامه هاي محلي صدا 

  گزارش صدا و سيما و اداره كل امور كتابخانه هاي استان: مأخذ 

  

  :ايرانگردي و جهانگردي

گردشگري صنعتي است چند كاره كه در دهه هاي اخير بعنوان يك منبع براي توسعه پايدار 

ترديدي نيست كه همـه كشـورهاي   . مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است

جهان در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي و سهم بيشتري از درآمد و 

  . غال ناشي از بهينه سازي اين صنعت هستندباال بردن سطح اشت

و صلح بين كشورها، توسعه فرهنگي، رشد و پايداري در اقتصاد،  ايجاد اشتغال، تبادل فرهنگي

فرهنگ و سياست، افزايش دانش عمومي، و آشنايي بيشتر مـردم بـا آثـار طبيعـي و تـاريخي      

  . منطقه و ساير كشورها از ديگر آثار اين صنعت است

ساله آمده كه هدف كشور كسب جايگاه اول اقتصادي در سطح  20سند چشم انداز  6در بند 

منطقه آسياي جنوبي و غربي با تكيه بر رشد مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي درآمـد سـرانه و   

باتوجه به اين بنـد بايـد صـنعت گردشـگري در اولويـت هـاي       . رسيدن به اشتغال كامل است

اشتغال زايي باال در اين بخش باعث رشد پرشتاب اقتصـاد و   چرا كه ضريب. توسعه قرار گيرد

  . بهبود توزيع درآمد در كشور خواهد شد



١٣٧ 

 

سـازمان ميـراث    ،)قـانون  11مـاده  (و فرهنگـي   ، اجتمـاعي م توسعه اقتصـادي پنجدر برنامه 

  .فرهنگي ، گردشگري وصنايع دستي مجاز است 

نگي وگردشگري ونحـوه تاسـيس مراكـز    اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فره:الف 

، زه ها، مرمت اثار فرهنگي وتاريخيتخصصي غير دولتي را در زمينه ميراث فرهنگي ازقبيل مو

، نظارت بر مراكز اقامتي ، پذيراييكارشناس اموال تاريخي وفرهنگي وهمچنين مراكزي جهت 

  .ان را فراهم نمايد دفاتر خدمات مسافرتي وگردشگري با استاندارد الزم وشرايط سهل واس

از راه اندازي موزه هاي تخصصي به ويژه موزه هاي دفاع مقدس وشهدا توسط موسسات  –ب 

  .يا نهادهاي عمومي غير دولتي ، تعاوني وبخش خصوصي حمايت مالي نمايد 

بـه همـين   . استان ايالم از قديمي ترين مراكز تمدن محسوب مي شود و قرن ها قـدمت دارد 

ر تاريخي و مذهبي فراواني است و همچنين طبيعت آن نيز به علت دارا بـودن  خاطر داراي آثا

چهارفصل از زيبايي تحسين برانگيزي برخوردار است كه باعث شده است استان براي فعاليت 

هاي مربوط به گردشگري از جاذبه مناسبي برخوردار باشد و عالوه بر موارد فوق همجواري بـا  

ه به عتبات عاليات و آثار رشادتهاي رزمنـدگان در هشـت سـال    كشور عراق و نزديكترين نقط

  .از نقاط مختلف كشور شده استمردم  جذبدفاع مقدس باعث 

نسبت به سال  89تعداد بازديدكنندگان از موزه ها و بناهاي تاريخي در سطح استان در سال 

مـردم از نقـاط   باتوجه به آثار دفاع مقدس در ايـام نـوروز   . درصد رشد داشته است 5/11قبل 

  . مختلف و در قالب كاروان هاي راهيان نور به استان مسافرت مي كنند

،  1388ت هتـل در سـال   خـ ظرفيـت اشـغال ت  كـه  شاخص هاي جهانگردي بيانگر اين است 

تعداد آثار و ابنيه تاريخي . ه استدرصد ارتقاء پيدا كرد 65به  1389و در سال  هدرصد بود35

كـه   ه اسـت اثـر رسـيد   90به  89و قطب هاي جهانگردي در سال ثبت شده، مراكز كانون ها 

   .نشان مي دهددرصد رشد  8/87نسبت به سال قبل 



١٣٨ 

 

  شاخص هاي بخش ايرانگردي و جهانگردي در استان )4-2(جدول 

تعداد بازديدكنندگان از   سال

  )نفر(ها و بناهاي تاريخي  موزه

 ها تعداد آثار و ابنيه تاريخي ثبت شده مراكز كانون

  )عدد(1387هاي جهانگردي تا سال  و قطب

غال تخت اش

  )تخت(هتل 

1388  15357  86  35/0  

1389  30597  0  65/0  

   استان ايالماداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري : مأخذ 

  

  عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش ايرانگردي و جهانگردي استان )4- 3(جدول 

  واحد   عنوان شاخص هاي هدف كمي

  اندازه گيري

1388  1389  

تعداد مراكز كانون ها و قطب هاي جهانگردي، تجهيز شده، بناهاي مهم 

  تاريخي و فرهنگي، تعمير و ساماندهي حريم شده

  90  11  عدد

  .همان: مأخذ 

  



١٣٩ 

 

  

  

  

  

  يازدهمفصل 

  تامين مطمئن امنيت



١٤٠ 

 

  توسعه امور قضايي

  امور قضايي و امنيتي  -1-1-5

در هر جامعه اي ضامن برقـراري نظـم و برطـرف كننـده مشـكالتي       بي شك قانون و مقررات

امـا وجـود ضـمانت اجرايـي بـراي قـوانين و       . است كه در زندگي اجتماعي بشر بروز مي كند

چـرا  . ضرورت آن كمتر از قوانين نيسـت . مقررات اگر بيش از خود قانون اهميت نداشته باشد

گر به مرحله اجرا درنيايد هيچ ثمري بـراي  كه قانون هرچقدر هم كه دقيق و سنجيده باشد، ا

  . جامعه دربر نخواهد داشت

  

  : تشكيالت قضايي

شـعبه دادگـاه    6شـعبه دادگـاه انقـالب و     3شعبه دادگـاه عمـومي،    28تعداد  1389سال در

بـدين  . در استان ايالم وجود داشته استشوراي حل اختالف  178و دادسرا  33تجديدنظر و 

مومي كه وظيفه رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و شكايات عمومي ترتيب تعداد دادگاه ع

  .ش داشته استافزايدرصد  7/3و عادي را بر عهده دارند نسبت به سال قبل 

همچنين شعب دادگاه انقالب كه وظيفه رسـيدگي بـه كليـه جـرائم عليـه امنيـت داخلـي و        

افزايش  شعبهبه سه  ه دارندخارجي، جاسوسي، قاچاق و جرائم مربوط به مواد مخدر را به عهد

  . استيافته 

كه در زمينه هـاي مختلـف امـور     ا در استان ايالم وجود داردشعبه دادسر 33همچنين تعداد 

  . قضايي مشغول به كار هستند

  



١٤١ 

 

  : پرونده هاي مختومه در دادگاه هاي عمومي استان

حـل اخـتالف    شـوراهاي  و در دادگاههـا، دادسـراها   1389كل پرونده هاي مختلـف در سـال   

 43199عمـومي و تجديـدنظر    شـعب پرونده و در همين سال تعداد پرونـده هـاي    108538

  . اند درصد رشد داشته 9/13، قبلنسبت به سال  89پرونده بوده كه پرونده هاي سال 

  

  :نيروي انتظامي

كه بيشترين آن مربوط به ضرب و جرح  تشكيل شدهفقره پرونده  376، تعداد 1388در سال 

  . مورد مي باشد 225تعداد به 

در نيـروي   وبـرون شـهري   تصـادف درون شـهري   41733 ،مجموعاً 1389در سال همچنين 

فقـره منجـر بـه خسـارت شـده       27577انتظامي استان ايالم به ثبت رسيده كه از اين تعداد 

  . است

خدر كيلوگرم مواد م 207مجموعاً  1389براساس گزارش نيروي انتظامي استان ايالم در سال 

  .درصد رشد داشته است  7/5درمجموع كشفيات .است در استان ايالم كشف شده 

 167كشف شده حاكي ازآن است كه از كل مواد مخدر كشف شده مقـدار  تركيب مواد مخدر 

درصـد  - 7/9كيلوگرم آن را ترياك و شيره ترياك تشكيل مي دهد كه نسبت بـه سـال قبـل    

هـروئين كشـف شـده در سـال     . اسـت د داشـته  درصد رشـ  7/36ولي هرويين  داشتهكاهش 

   كيلوگرم بوده است البته اين نشان از رشد با الي اين ماده مي باشد1389،14

  



١٤٢ 

 

  : ثبت اسناد و امالك

شامل چندين فعاليت مي باشـد   1388فعاليت امالك در ادارات ثبت اسناد و امالك در سال 

و ) مورد67059(امضا و اعالم وضعيت استعالمات و گواهي به كه بيشترين آن مربوط به پاسخ 

  . گزارش شده است) مورد 138(و كمترين آن مربوط به اجاره ) مورد8797(وكالت 

  

  : قانوني يپزشك

فقـره بـوده كـه     530ميزان گواهي فوت صادر شـده توسـط پزشـك قـانوني      1388در سال 

  . مورد مي باشد 178ا رقم ببيشترين آن مربوط به تصادف 

  

  اخص هاي بخش امور قضايي در استانش )5- 1(جدول 

  )نفر(ميانگين تعداد زندانيان موجود به ازاي هر يكصدهزار نفر جمعيت   عنوان

  252  1388  استان

1389  273  

  215  1388  كشور

1389  221  

  اداره كل زندانهاي استان ايالم : مأخذ 

  

زاي هـر يكصـدهزار نفـر    ميانگين تعداد زنداني در زندان هـاي اسـتان ايـالم بـه ا     88در سال 

نفر مي رسد كـه نسـبت بـه     273اين رقم به  1389و در سال نفر بوده  252جمعيت استان 

  .مي باشد ميانگين كشور بيشتر 



١٤٣ 

 

  

  

  

  

  دوازدهمفصل 

نوسازي دولت و ارتقاي 

  اثربخشي حاكميت



١٤٤ 

 

  : نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت

فرهنگـي جمهـوري    وسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و  تپنجم مه از قانون برناچهارم وهشتم فصل 

به مسائل مـرتبط بـا نوسـازي     212الي 211ومواد  68الي  46اسالمي ايران طي مواد قانوني 

تقويـت  . اختصـاص يافتـه اسـت    ومسا ئل حقوقي وقضايي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت

ارتقاي كيفيت توليد،  تالش براي افزايشو ابتكار،  وجدان كاري، انضباط اجتماعي، روحيه كار

چشم انداز، اصـالح   ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف

رك و كارايي، بهبود خدمت رساني به مردم، تـامين  حنظام اداري و قضايي در جهت افزايش ت

ان، كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات اليق و امـين و تـامين شـغلي آنـ    

حذف يا ادغام مديريت هاي موازي، تاكيد بر تمركز زدايـي در حـوزه هـاي اداري و اجرايـي،     

تنظيم قوانين موردنياز، گسترش و عمـق بخشـيدن    باپيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن 

به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و توانايي هاي مـردم  

در امـور   دولـت موظـف گرديـد   است هاي كلي اين بخش بوده كه در ايـن راسـتا   از جمله سي

خـش عمـومي،   اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي و مديريت با تعديل نيـروي انسـاني ب  

تشكيالت كالن دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها متناسب بـا  تصدي خود را كاهش دهد تا 

نـاقص،   يساير كشورها جهت برطرف كـردن اثربخشـ   سياست ها و احكام اين برنامه و تجربه

تعارض هاي دستگاهي و غير كارآمدي و عدم جامعيـت، عـدم كفايـت تمركـز امـور، مـوازي       

هاي كارآمـد   بهره گيري همه جانبه از فناوري هاي نوين و روش به منظورها و همچنين  كاري

ك منظومـه منسـجم،   سازي، ادغام و تجديد سـاختار بـه صـورت يـ     با هدف نوسازي، متناسب

  .گرديده است كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخشي و غيرمتمركز طراحي 



١٤٥ 

 

  :كارايي و بهره وري اداري و مديريتي استان

نقش بنيادين دستگاه اداري به عنوان كارگزار اصلي قوه مجريه در كليه نظام هاي سياسي به 

  . اشكال متعدد همواره در طول تاريخ تداوم داشته است

اصالح و دگرگوني نظام اداري و مـديريت كشـور بعنـوان يكـي از ابـزار تحقـق        1357از سال 

اصـل سـوم قـانون    ) 10(به نحوي كه در بند  وري اسالمي مورد توجه قرار گرفتهاهداف جمه

اساسي، ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضروري بعنوان يكي از وظايف دولـت  

قانون اساسي ) 126(ر اين راستا شوراي عالي اداري با الهام از اصل د. است پيش بيني گرديده

توانسـت منشـاء برخـي اصـالحات در زمينـه       گرديـد كـه  در برنامه اول و دوم توسعه تشكيل 

همچنين با پيش بيني مـواد قـانوني مناسـب در     .گرددتشكيالت و اصالح روش هاي موجود 

مشخصي براي دولت درخصوص اصالح سـاختار   توسعه اختيارات و تكاليفپنجم قانون برنامه 

نظام اداري در زمينه تشكيالت، روش ها و رويه ها، كاهش تصدي هاي غيرضـروري، توسـعه   

مشاركت مردمي در اداره امور، تمركز زدايي، اصالح ساختار نيروي انساني دولت و نيز اصـالح  

، اصالح نظام اداري پنجم همچنين در سياست هاي كلي برنامه . ساختار اجرايي تعيين گرديد

در جهت دستيابي به رشد سريع و ارتقاء بهره وري در اقتصاد  و مديريتي يكي از اقدامات مهم

اصالح نظام اداري در قالب كوچك سازي، دستيابي به اندازه بهينـه و كارآمـد نمـودن     وبوده 

  . ه استدولت مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفت

  

  :بخش هاي عمده اقتصادي درربهره وري نيروي كا -1

  بهره وري نيروي كار كه از تقسيم ارزش افزوده بـر تعـداد شـاغلين حاصـل مـي شـود نشـان        

مي دهد كه به طور متوسط هر نفر نيروي انساني شاغل چه ميزان ارزش افزوده ايجـاد كـرده   



١٤٦ 

 

 بدون احتساب بخش نفت خام و ISICبخش هاي عمده اقتصادي براساس طبقه بندي  .است

  . بخش خالصه مي گردد 17گاز طبيعي در 

ميليون  9/266 (سطح بهره وري نيروي كار 1387سال  ملي براساس يافته هاي حساب توليد

كـه  افـزايش  پيـدا كـرده    ) ميليون ريال218(بهروري به 1388لي درسالاست و بوده ) ريال 

  . است

ي مابقي بخش ها بهـره  و بهداشت و مددكاري اجتماع معادنصرف نظر از دو بخش استخراج 

هاي خصوصي داراي مستخدم و راطالعات مربوط به دو بخش خانوا. وري نسبتاً همساني دارند

  . سازمان ها و هيئت هاي برون مرزي در استان موجود نمي باشد



١٤٧ 

 

كار استان به تفكيك بخش هاي  نيروي تعداد شاغلين و بهره وري ،ارزش افزوده )6- 1(جدول 

  عمده اقتصادي

  ارزش افزوده   هاي عمده اقتصاديبخش 

ميليون (

  )ريال

تعداد 

شاغلين 

  )نفر(

بهره وري نيروي 

ميليون (كار 

  )ريال

  45/50  31961  1612426  كشاورزي، شكار و جنگلداري

  85/562  46  25891  ماهيگيري

  29/296  171  46049  )بدون احتساب نفت خام و گاز طبيعي(استخراج معدن 

  92/65  7243  477473  صنعت

  50/40  1318  53374  تامين برق، گاز و آب

  05/71  22217  1578594  ساختمان

موتورسيكلت و ، عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل موتوري

  كاالهاي شخصي 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  گري هاي ماليواسطه 

  41/505  1537  776821  مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب و كار 

  28/65  17996  1174742  تامين اجتماعي اجباري اداره امور عمومي و دفاعي و

  12/82  13832  1135850  آموزش

  56/163  3848  629365  بهداشت و مددكاري اجتماعي

  33/76  2367  180683  مومي، اختصاصي و شخصيساير فعاليت هاي خدماتي ع

    117    خانوارهاي خصوصي داراي مستخدم

    -    سازمان ها و هيئت هاي برون مرزي
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  :ساختار دولت محلي

ساختار دولت هماهنگ كننده واحدهاي مختلف سازماني، كانال هاي ارتباطي و برقراري 

در اين راستا چارچوبي براي . اشدمي ب هماهنگي با ديگر نهادهاي دولتي و محيط بيروني

تعداد، شرح وظايف  ، پست هاي دستگاه هاي اداري فراهم شده كه تعيين كننده ابعاد، حوزه

  . و سطح فعاليت كارمندان دولت مي باشد

باتوجه به اينكه وظايف و فعاليت هاي اجرايي از دستگاهي به دستگاه ديگر متفاوت مي باشد 

ركنان عالوه بر آگاهي از شرح وظايف دستگاه اجرايي خود براي ضروري است كه مديران و كا

ايجاد تعامل بيشتر در ارائه خدمات بهتر، اطالع نسبي از وظايف ساير دسـتگاه هـاي اجرايـي    

عدم آشنايي با شرح وظايف دستگاه خود و ساير دستگاه هـاي موجـب    .محلي حاصل نمايند

ر انجام وظايف بوجـود آيـد و در زمـان انجـام     مي شود تا موازي كاري ها و تداخل و تاخير د

و فعاليـت هـاي اجرايـي خـود را      فعاليت ها، دستگاههاي اجرايي به وضوح حوزه وظيفـه اي  

  . دچار مشكل مي شود انجام فعاليت ها ندانند و در نتيجه خدمت رساني به مردم و روند

  

  :اندازه دولت در استان

به كل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي كه هـر دو  اندازه دولت در اقتصاد عموماً با محاس

  . متغير به قيمت هاي جاري هستند سنجيده مي شوند

اي،  اي، غير بودجه در يك دسته بندي كلي فعاليت هاي دولت را مي توان در سه بخش بودجه

 و تصدي هاي دولت تقسيم كرده و آن جا اثرگذاري اندازه دولت) سياست ها و تنظيم قوانين(

عموماً در اكثر مطالعات انجام شده تنها بـه تحليـل اثـرات    . را بر رشد اقتصادي محاسبه نمود

  . بودجه اي فعاليت دولت بر رشد اقتصادي پرداخته شده است
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اما در كشورهاي در حال توسعه كه نقش فعاليت هاي غيربودجه اي و تصدي هاي دولـت در  

خصوصـاً كـه داراي درآمـدهايي از منـابع     . نمودآن ها باالست نمي توان به اين شاخص اكتفا 

چرا كه درآمدهاي حاصل از نفت سبب افزايش تصـدي هـاي   . طبيعي به ويژه نفت مي باشند

دولت و دخالت آن در كليه سطوح اقتصادي اعم از خرد و كالن مي گردد و لذا براي محاسبه 

  .لحاظ كرد دقيق اثرگذاري اندازه دولت بايد معيارهاي غيربودجه اي را نيز

يكي از شاخص هاي اندازه دولت در استان اندازه دولت محلي بوده كه نشـان مـي دهـد چـه     

از تقسـيم   و اجتماعي و فرهنگـي اسـتان نقـش دارد    –اندازه دولت در فعاليت هاي اقتصادي 

اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني به كل توليد ناخالص داخلي استان 

بودجه استان مي باشد كل شاخص ديگر نسبت بودجه جاري به . صد به دست مي آيد ضربدر

  .مي شود هكه در بحث اندازه ي دولت محلي به آن پرداخت

  

  :اندازه دولت محلي

زيرا شـهروندان و  . هزينه ها و تمركز زدايي مالي منجر به بزرگتر شدن دولت محلي مي گردد

ترل بيشتر بر تصـميم گيـري مقامـات محلـي در     موسسات دولت هاي محلي ضمن اعمال كن

مقايسه با نوع كنترل و نظارتي كه در سطح ملي حـاكم اسـت، موجـب گسـترش عملكـرد و      

  . مسئوليت هاي دولت محلي مي شوند

اجتماعي و فرهنگي  –شاخص اندازه دولت محلي بيانگر نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي 

ات هزينه اي و تملك استان به كل توليد ناخالص داخلي كه از تقسيم اعتبار. استان مي باشد

  . استان به دست مي آيدبودجه كل به استان ضربدرصد و همچنين نسبت بودجه جاري 

ل و در ايـ ميليـون ر  41529557ار اسـتان  توليد ناخالص داخلي به قيمت بـاز  1387در سال 

است همچنين كـل   داشته) كاهشدرصد- 3/6(ميليون ريال 38899083معادل  1388سال 
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ل اميليـون ريـ   1497796برابر  1388اعتبارات استان از محل استاني پيوست قانون در سال 

تملــك دارايــي هــاي ســرمايه اي  اتميليــون ريــال و اعتبــار 596609هزينــه اي  اتاعتبــار(

بـه   1389در سـال  كـاهش  درصـد   -68/1بـوده كـه ايـن اعتبـار بـا     ) يالميليون ر 901187

ميليون ريال و اعتبار تملك دارايـي هـاي    626642اعتبار هزينه اي (يال ميليون ر1473765

اندازه دولت  1388طبق جدول زير در سال . رسيده است) ميليون ريال 847123سرمايه اي 

بـزرگ شـدن   . درصد رسيده است 5/8به  1389درصد بوده كه در سال  4/7محلي در استان 

و تملك دارايي هاي سرمايه اي به نظر مي رسد از  دولت باتوجه به تركيب اعتبارات هزينه اي

بزرگ شدن تشكيالت ديوان ساالري، افزايش تعداد كاركنان دولت و يا سازمان ها و دسـتگاه  

هاي اجرايي ناشي نشده بلكه افزايش حجم اعتبارات تملك و انتقال بخشي از پروژه هاي ملي 

  . به استاني بوده است

درصـد   2/34به كل بودجه اسـتان  ) جاري(دجه هزينه اي نسبت بو 1388همچنين در سال 

  . يافته استافزايش درصد  2/44به  1389بوده است كه در سال 

  

  1389و 1388شاخص هاي دولت محلي در سالهاي 

  نسبت بودجه جاري به بودجه كل استان  اندازه دولت محلي در استان  سال

1388  8/4  2/34  

1389  -  2/44  
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  :1389و1388توسعه استان در سال و امه ريزي عملكرد شوراي برن

نفر  288جلسه و با حضور  11با برگزاري  1389يزي و توسعه استان در سال شوراي برنامه ر

مورد دستور كار را مورد بررسي قرار  41نفر ساعت فعاليت، تعداد  652ساعت با  5/2به مدت 

  . مصوبه داشته است 121داده و 

  : مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به قرار زير مي باشدمهمترين دستور كارها و 

بررسي و تصويب اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سـرمايه اي دسـتگاههاي اجرايـي     -1

  89و1388استان در سال 

  استانارائه گزارش اقدامات توسعه اقتصادي و اجتماعي  -2

خشهاي مربوطـه و پيشـرفت مصـوبات سـفر     ارائه گزارش دستگاههاي اجرايي از وضعيت ب -3

  رياست محترم جمهوري به استان 
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  1388خالصه اطالعات برگزاري جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال : جدول
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  جلسهمدت   تعداد اعضاي اصلي حاضر در جلسه

  جمع  غايب  جانشين  حاضر

قه
قي

د
 /

ت
اع

س
  

فر
ن

 /
ت

اع
س

  

1  31/2/88  6  7  38  17  4  0  21  4  84  

2  27/4/88  3  14  35  16  4  1  21  3  63  

3  11/6/88  4  11  26  14  4  3  21  3  63  

4  2/7/88  4  10  39  17  4  0  21  3  63  

5  21/8/88  6  7  27  15  2  4  21  2  42  

6  26/9/88  5  13  27  15  4  2  21  30/3  74  

7  3/11/88  4  12  23  18  2  1  21  2  42  

8  6/12/88  5  10  32  17  2  2  21  30/2  49  

9  24/12/88  4  20  31  12  6  3  21  2  42  

    41  103  278  141  32  16  189  25  522  

  

 1389عملكرد جلسات شوراي برنامه ريزي استان ايالم  در سال                             

  

تاريخ   رديف

برگزاري 

  جلسلت

عداد ت

دستور 

  كار

تعداد 

  مصوبات

تعداد 

شركت 

  كنندگان

  مدت جلسه  وضعيت سركت كنندگان اصلي در جلسه

- نفر  ساعت  چمع  غايب  جانشين  حاضر

  ساعت

1  25/2/89  4  3  30  18  6  5  29  2  58  

2  27/3/89  4  7  32  18  6  5  29  2  58  

3  2/5/89  3  4  35  21  5  3  29  2  58  

4  25/5/89  4  5  0  0  0  0  0  2  -  

5  27/6/89  4  9  32  22  3  4  29  30/2  70/66  

6  24/7/89  4  10  31  19  2  8  29  30/2  70/66  

7  22/8/89  4  14  25  17  3  9  29  2  58  

8  20/9/89  4  10  33  20  3  6  29  30/2  70/66  

9  25/10/89  4  16  27  16  4  9  29  3  87  

10  25/12/89  5  32  28  15  6  8  29  30/2  70/66  

11  28/12/89  2  11  15  13  2  14  29  30/2  70/66  

  5/652  5/25  319  71  39  179  288  121  41  جمع  12
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  : عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان

به منظور تبيين، بسترسازي، ايجاد تحول و اصالح ساختارها، الگوسازي و تجليـل از كاركنـان   

جشنواره شهيد رجايي شكل گرفت و به تدريج در قالب كميته هـاي مختلـف    1377در سال 

سعه يافت و وظيفه ارتقاي بهره وري نيـروي انسـاني در ابعـاد مختلـف، تطبيـق و ظرفيـت       تو

سازي سازمان ها، ايجاد بستري مناسب براي اجراي برنامه هاي تحول و اصالح ساختار اداري 

  . را به عهده گرفت

تحت عنـوان جشـنواره ي شـهيد رجـايي      1384تا  1377ارزيابي عملكرد دستگاه ها از سال 

 –عنوان جشنواره شهيد رجايي بـه بزرگداشـت روز كارمنـد     1385در سال . م مي گرفتانجا

با نام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايـي   1386يادواره شهيد رجايي تغيير يافت و در سال 

  . ابالغ گرديد

به منظور سنجش ميزان موفقيت واحدهاي اجراي استان در راستاي تحقق اهـداف و وظـايف   

توسعه و مصوبات خـاص مجلـس   پنجم و نيز تكاليف تعيين شده در قانون برنامه محول شده 

شوراي اسالمي و هيئت محترم دولت، عملكرد دستگاه هاي اجرايي از دو بعد كلي عمـومي و  

موضــوع مصــوبه شــماره (» آيــين نامــه عملكــرد دســتگاه هــاي اجرايــي«اختصاصــي طبــق 

  . يابي قرار مي گيردمورد ارز )28/1/1381هـ مورخه  2770/ت/44642

به موضوع ارزيـابي عملكـرد    قانون مديريت خدمات كشوري 83و81،82در فصل يازدهم مواد 

  دستگاههاي اجرايي پرداخته است
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  : در بعد عمومي

تشـكيالت،  (نظام هاي مديريتي شامل، مديريت راهبردي، مديريت منابع انساني، سـاختار  ) 1

ر از فـن آوري هـاي اداري و   يـ روش انجام كـار، بهـره گ   بهبود سيستم ها و) قوانين و مقررات

  قانون گرايي

  شهروند مداري) 2

شناخت نيازها و حصول اطمينان از تطابق كيفيت خـدمات بـا نيازهـا و انتظـارات اربـاب      ) 3

  رجوع

  :و در بعد اختصاصي بشرح ذيل مي باشد

  وسعه ميزان تحقق سياست هاي محوري و جهت گيري هاي كلي برنامه هاي ت) 1

  ميزان تحقق اهداف كمي برنامه هاي توسعه ) 2

  موفقيت در اجراي طرح هاي عمراني از نظر كيفيت، سرعت و هزينه ميزان ) 3

  عملكرد دستگاههاي اجرايي باتوجه به برنامه هاي رئيس جمهور ) 4

  ميزان تحقق سياست ها و مأموريت هاي محوري و مهم دولت ) 5

ر سند برنامه هاي توسـعه هـدف هـاي كمـي و كيفـي ندارنـد،       كه د يدستگاه هاي) 1تبصره 

  . براساس شرح وظايف قانوني مورد ارزيابي قرار مي گيرند

نشوند اعتبـار آن بـه    5و  3، 4دستگاه هاي كه مشمول يك يا چند بند از بندهاي ) 2تبصره 

  . ساير ابعاد و محورها اضافه مي گردد

از بين دستگاه هاي اجرايي استان شركت آب  1388طبق ارزيابي هاي به عمل آمده در سال 

از  1389در سـال   و پـرورش  واموزش  اداره كل  ودانشگاه عتوم پزشكي و فاضالب روستايي، 

و بين دستگاه هاي  واداره كل دامپزشكي ، اداره كل بازرگانيبين دستگاه هاي اجرايي استان، 

تيـب رتبـه هـاي اول تـا سـوم را كسـب       به ترصنعتي استان   اداره كل استاندار و تحقيقات و

  . اند نموده
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  1389و 1388رتبه ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان طي سالهاي  )6-4(جدول 

  1389  1388  رتبه

  اداره كل بازرگاني  ب وفاضالب روستاييشركت آ  1

  دامپزشكياداره كل   علوم پزشكي دانشگاه  2

  استاندارد وتحقيقات صنعتياداره كل    موزش وپرورشه كل آادار  3

  دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري : مأخذ           
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  : منابع

  كشور 89و88 استان و  88سالنامه آماري سال) 1

  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنجم قانون برنامه ) 2

  گزارش دستگاههاي اجرايي استان ) 3

  گزارش دفتر بودجه استانداري) 4

  


