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زبان رسمی

کشور ایران ،با سابقه طوالنی در حوزههای تمدنی ماوراءالنهر و بینالنهرین ،در قلب فالت مشهور ایران و در
حوزه غربی قاره پهناور آسیا در منطقهای که اکنون به خاورمیانه شهرت دارد ،واقع است .آثار باستاني و
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پیش
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ايران تا سال  ۶۴۶۴در مناسبات و روابط بینالمللی با نام پرشیا در جهان شناخته ميشد با این حال پیش
از آن نیز ،بنابر اسناد تاريخي ،شواهد ،قراين ،فرهنگ شفاهي ،کشفیات باستانشناسی و زبانشناسی
است
رفته
بهكار
ايران
كشور
براي
نام
,
گفت
.ميتوان
ایران از شمال با كشورهاي تركمنستان ،جمهوری آذربایجان ،و ارمنستان و درياي مازندران ،از جنوب با
خلیج فارس ،و درياي عمان ،از غرب با کشورهای عراق و تركیه و از شرق با پاكستان و افغانستان همسايه
.است
ایران یکی از منحصر به فردترین کشورها از لحاظ آب و هوا است به طوري كه اختالف دمای هوا در زمستان
بین گرمترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از ۱۰درجه میرسد .بهطور کلی ایران در منطقهای قرار گرفته
.است که از نظر بارندگی در سطح نیمه خشک و خشک قرار دارد

ویژگیهای طبیعت ایران
ايران هجدهمین كشور جهان از نظر وسعت است و مساحت آن يك میلیون و  ۱,۸هزار و  ۶,۱كیلومترمربع
.است
ايران به دلیل موقعیت خاصش در منطقه اوراسیا از موقعیتی استراتژيك خاصي برخوردار است و همواره به
عنوان پل ارتباطی شرق و غرب مورد توجه بودهاست ،چنانکه در روزگاران کهن بخش مهمی از جاده
میکردهاست
عبور
ایران
از
ابریشم
تاریخی
و
.مبادالتی
ايران همچنین يكي از كشورهاي بنیانگذار و تأثیرگذار در سازمان ملل متحد ،اوپك و سازمان كنفرانس
اسالمي است و به دلیل داشتن منابع فراوان نفت و گاز نقش مهمي در امنیت انرژي بینالمللي و اقتصاد
.جهاني ایفا ميكند .دین اسالم دین رسمی و مذهب شیعه مذهب رسمي ايران است
سیاست در ايران
نظام حکومتی ایران پس از سقوط نظام سلطنتي ،و پیروزی انقالب مردمی و اسالمی جمهوری
.اسالمیاست که براساس قانون اساسی زير نظر ولی فقیه اداره ميشود
در سال  ۶۴۱۸و پس از درگذشت رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمیني (رحمت هللا علیه) ،حضرت آيتهللا
خامنهاي ( مد ظل ّه العالی ) به انتخاب مجلس خبرگان رهبری مقام والیت فقیه و رهبري كشور را عهدهدار
.شدند
فرماندهی کل قوای نظامی و انتظامی نیز براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از اختیارات
.مقام معظم رهبری است
در کشور ما براساس قاعده تفکیک قوا ،سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه ،به ترتیب عهده قانونگذاري ،امور
اجرايي و امور قضايي هستند و رئیسجمهور که عهدهدار ریاست قوه مجريه است ،براي یک دوره چهار
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.ساله با رأي مستقیم مردم انتخاب ميشود
در نظام سیاسی ایران هر شخص تنها ميتواند دو بار به صورت متوالي عهده دار ریاست جمهوری شود.
رئیس جمهور رئیس كابینه است و كابینه او هشت معاون و  ۹۹وزير دارد كه وزیران کابینه برای فعالیت نیاز
.به رأی اعتماد نمايندگان مجلس دارند
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی همچنین حق سؤال و استیضاح هر یک از وزیران کابینه وی را
.دارند
ششمین رئیس جمهور ايران ،محمود احمدينژاد است كه در سال  ۶۴۸,به اين سمت انتخاب شد و
.نهمین دولت جمهوری اسالمی ابران را تشکیل داد
مجلس شوراي اسالمي مجلس قانونگذار ايران است كه  ۹,۰كرسي دارد .نمايندگان آن براي دورهاي چهار
ساله به صورت محلي با راي مستقیم مردم انتخاب ميشوند[ .انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت] تا
كنون هشت دوره از اين مجلس برگزار شده و هشتمین دوره انتخابات  ۹,اسفندماه سال ۶۴۸۱
.برگزار شد
در نظام قانونگذاری ایران ،شورایی متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه مسئولیت بررسی تطبیق
قوانین مصوب مجلس با موازین اسالم و قانون اساسی را برعهده دارند ،که فقهای شورای به انتخاب
رهبری نظام ،و حقوقدانان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی،
.به عضویت این شورا در میآیند
چنانچه مصوبات مجلس به هر دلیل مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد ،این مصوبات برای تأمین نظر شورا
به مجلس بازگردانده میشود ،اما در موارد اختالفي میان مجلس و شوراي نگهبان نهادی با عنوان مجمع
تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی پیش بینی شده که مرکب از اعضای شورای نگهبان و وزیران
مرتبط با هر مقوله و نیز جمعی از خبرگان و شخصیتهای برگزیده نظام به انتخاب و انتصاب رهبر انقالب
است و در موراد اختالفی موضوع به این مجمع ارجاع میشود و رأي مجمع تشخیص مصلحت نظام
.فصلالخطاب است
همچنین در قانون اساسی شوراهایی برای اداره امور شهرها و روستاها پیشبینی شده و نمایندگان اين
شوراها با رأي مستقیم مردم براي دورهاي چهار ساله انتخاب ميشوند و عهدهدار برنامه ریزی امور شهرها
و روستاهای خود و انتخاب شهرداران هستند .نخستین دوره شوراهاي اسالمی شهر و روستا نیز از سال
 ۶۴۷۷.در ايران آغاز به کار کرد
از دیگر نهادهای مهم کشوری در ایران ،مجلس خبرگان رهبري است كه  ۸۱عضو دارد و عهدهدار تشخیص
مصادیق مشخص شده در قانون اساسی و انتخاب رهبر عالی نظام است .نمايندگان مجلس خبرگان نیز با
.رأي مستقیم مردم به تفكیك منطقه جغرافیايي انتخاب ميشوند
از نظر ویژگیهای دموکراتیک ،ایران نمونه قابل توجهی از شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود است ،به
پرسي تغییر رژيم) تا آذرماه (۶۴۸۱سومین دوره انتخاباتطوری که مردم ایران از فروردين سال ( ۶۴۱۸همه
.شوراها)  ۹۷بار در انتخابات مختلف شرکت کرده و رأی خود را به صندوق رأی ریختهاند
اقتصاد در ايران
تولید ناخالص داخلي ايران در سال  ۹۰۰۷میالدي  ۸۱۹5۱میلیارد دالر بود كه نسبت به سال پیش از آن
داشت
درصدي
,5۴
.رشدي
نیروي كار در ايران  ۹۸میلیون و  ۷۰۰هزار نفر است كه  ۹۱درصد از آنها در بخش كشاورزي ۴۶ ،درصد در
.بخش صنعت و  ,۱درصد در بخش خدمات مشغول به كار هستند .نرخ تورم  ۶۷درصد است
ايران روزانه  ,5۶۱میلیون بشكه نفت تولید ميكند (آمارهاي سال  )۹۰۰۱و  ۶5۱۴میلیون بشكه نفت مصرف
بود
بشكه
میلیون
۹5۹۱
روزانه
۹۰۰۱
سال
در
ايران
نفت
صادرات
.ميكند.
محصوالت صادراتي ايران شامل نفت ،مواد شیمیايي و پتروشیمي ،میوه و خشكبار و فرش است كه به
كشورهاي ژاپن ( ۶,درصد) ،چین ( ۶۹5۸درصد) ،تركیه ( ۷5۹درصد) ،ايتالیا ( ۱5۴درصد) ،كره جنوبي (۱
ميشود
صادر
درصد)
(,5۱
هلند
و
.درصد)
محصوالت وارداتي ايران شامل مواد اولیه كارخانهاي ،كاالهاي اساسي ،مواد غذايي و ديگر مواد مصرفي و
خدمات فني است كه از كشورهاي آلمان ( ۶۹درصد) ،چین ( ۶۰5۱درصد) ،امارات متحده عربي (,5,
درصد) ،فرانسه ( ۱5۱درصد) ،ايتالیا ( ۱5,درصد) ،كره جنوبي ( ۱5,درصد) و روسیه ( ,5۱درصد) وارد
.ميشود
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مردم ايران
.جمعیت ايران بر پايه آمار سال  ۶۴۸۱حدود  ۷۰میلیون و  ,۷۹هزار نفر اعالم شده است
ايران در سال  ۶۴۶۱ه .ش .از لحاظ تقسیمات كشوري ،ابتدا به ده استان و به مرور تا سال  ۶۴۸۴به ۴۰
استان ۴۱۹ ،شهرستان ,۶۸ ،بخش ۹,۴۰ ،دهستان ۶۰۱۰ ،شهرستان با مركزيت تهران تقسیم شده
.است
.تعداد شهرهای کشور در  ۷۱به  ۱۶,شهر و در سال  ۸۱به  ۶۶۶۱شهر افزایش یافتهاست
:نامهاي  03استان ايران
آذربايجان شرقى ،آذربايجان غربى ،اردبیل ،اصفهان ،ايالم ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان
جنوبى ،خراسان رضوى ،خراسان شمالى ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس،
قزوين ،قم ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه  ،کهکیلويه و بويراحمد ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران ،مرکزى،
يزد
همدان،
هرمزگان،
میانگین سني مردم ايران  ۹۱5۸سال است .امید به زندگي براي زنان در بدو تولد  ۷۹5۰۷سال و براي مردان
است
سال
۱,5۶۹.
درصد از مردم ايران فارس ۹, ،درصد آذري ،هشت درصد گیلك و مازندراني ،هفت درصد كرد ،سه درصد 51
عرب ،دو درصد لر ،دو درصد بلوچ ،دو درصد تركمن و يك درصد بقیه قومیتها هستند ,۸ .درصد مردم ايران
مسلمان و دو درصد جمعیت هم اقلیتهاي مذهبي شامل زرتشتي ،مسیحي و يهودي هستند .زبان
رسمي كشور فارسي است كه  ۷۷درصد جمعیت باالي  ۶۱سال كشور ميتوانند به اين زبان بخوانند و
.بنويسند
ارتباطات در ايران
در ايران  ۹۶میلیون و  ,۸۶هزار خط تلفن ثابت وجود دارد و  ۶۴میلیون و  ۱۱,هزار خط تلفن همراه .راديو و
تلويزيون در ايران دولتي است اما روزنامهها و خبرگزاريهاي خصوصي در ايران فعال هستند .ايران  ۱هزار و
 ۶۶۶.میزبان اينترنتي و  ۶۸میلیون كاربر اينترنت دارد
ايران تاریخ معاصر
وقوع انقالب با شدت گرفتن ناآرامی ها در سال های  ۶۴۱۱و  ۶۴۱۷و تغییر حکومت ،فضای اقتصادی ایران
نیز دیگرگون شد .انقالبیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض ،حکومت را در
اختیار گرفته بودند ،به مصادره و ملی کردن کارخانجات ،شرکت ها و دارایی های بخش خصوصی روی
آورند .شش ماه پس از انقالب ۹۸ ،بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون
مس ،فوالد و آلومینیوم ،و دارایی های  ۱۶سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی
اعالم شد .اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقالب در
به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقالب برای باال بردن سطح زندگی محرومانی هزینه
شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان پذیر کرده بود .اقدامات انقالبیون تازه کار ،اگر چه شاخص
های توزیع درآمد را برای مدت ی اندکی بهبود بخشید ،اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث
افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طوالنی مدت شد .تصمیم دولت به کاهش تولید نفت که از محدودیت
فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به
درآمدهای نفتی آن را تایید می کرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکت های آمریکایی و
انزوای ایران در جهان را در پی داشت ،منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت ( ۴۹دالر) در بازارهای جهانی
شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از  ۹,میلیارد دالر
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رسید .اقدامات دولت انقالبی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و
رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد .جنگ هشت ساله وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو
کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقالب برای مدتی بهبود یافته بود ،به  ۶۰میلیارد و
 ۱۰۰میلیون دالر در سال  ۶۴۱۰رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی  ,/۱میلیارد دالری
رو برو کند .در سال های آغازین دهه  ،۶۴۱۰با افزایش دوباره قیمت نفت ،اقتصاد متکی به نفت ایران یکی
دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال  ۶۴۱,به  ۱/,درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در
سال های بعد از انقالب به حساب می آید .اما طوالنی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و
سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال  ۶۴۱۱تنها به  ۱/۹میلیارد دالر رسید .کاهش
درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی
از کل بودجه می رسید و و تورم به  ۹,درصد و نرخ بیکاری به  ۶۱/۸درصد رسیده بود .در پایان جنگ کسری
.بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می رسید و نرخ تورم به  ۹,درصد رسیده بود
برخی اطالعات خواندنی درباره ایران:








ایران مهد یكی از قدیمی ترین تمدن های مهم و مداوم وپایدار جهان است
جمعیت ایران ازفارس ها ( ۱۶درصد) ،آذری ها ( ۹,درصد) ،گیلك ها ومازندرانی ها ( ۸درصد) ،
كرد ها ( ۷درصد) ،عرب ها(۴درصد) ،بلوچ ها (۹درصد) ،لرها (۹درصد ) ،تركمن ها (۹درصد ) ،لك
ها ،قشقایی ها ،ارمنی ها ،یهودیان ایرانی ،گرجی ها ،آشوری ها ،قفقازی ها ،تات ها ،
ماندارین ها ،كولی ها ،برهمن ها ،هزاره ها ،قزاق ها وسایرین ( یك در صد ) تشكیل شده
است.
سه چهارم ایرانیان بیش از  ۶۱سال ،می توانند بخوانند و بنویسند.
ایران از نظر دارا بودن منابع نفت و گاز طبیعی دومین كشور جهان و دومین صادر كننده بزرگ نفت
اوپك است.
دومین كاالی صادراتی بزرگ ایران فرش است .
نرخ بیكاری در ایران حدود  ۶۹درصد است .

بخش اداری
سطح نخست تقسیمات كشوری درایران استان ها هستند .هراستان به چند شهرستان وهرشهرستان
به چند شهرو بخش تقسیم شده است .درهر بخش معموال ً چند شهرو تعداد زیادی روستا وجود دارد.

اطالعات جمعیتی ایران

آشنایی با ایران

جمعیت ایران در نیمه دوم قرن بیستم به
شدت افزایش یافت  .اگرچه در سال های
اخیر نسبت تولد در ایران به حد چشمگیری
کاهش یافته است .بررسی ها نشان می
دهد کندی نسبت رشد جمعیت ایران تا سال
 ۹۰۱۰که در باالی  ,۰میلیون نفر تثبیت می
شود  ،ادامه خواهد یافت .سن بیش از نیمی
از جمعیت ایران زیر  ۹,سال  ،یک چهارم آنان
 ۶۱ساله یا کمتراست .ایران از لحاظ قومی و
زبانی متنوع است و گروه های قومی
گوناگون در بعضی از شهرهای آن  ،مانند
تهران  ،در کنار هم زندگی می کنند.
تولید ناخالص ملی کشور  ۸/۷در صد در
 ۹۰۰۷رشد کرد اما در  ۹۰۰,به نیم درصد
کاهش یافت و پیش بینی می شود در ۹۰۶۰
به  ,/۹در صد افزایش یابد  .نرخ بیکاری با  ۸/۸درصد برای مردان و  ,/۶۱درصد برای زنان  ،که نرخ فعالیت
اقتصادی آنان (مشارکت درنیروی کار) همواره اندک است (  ۱/۶۱درصد در مقابل  ,/۱۴درصد برای مردان
در سال  ) ۹۰۰,همچنان زیاد است  .سطوح فقر در حال کاهش است  :دو درصد جمعیت کشورزیرخط
فقر (یک دالر در روز) زندگی می کنند.
در سال  ۹۰۰۱نسبت بیکاری جمعیت از نظر اقتصادی فعال در سنین بین  ۶۱تا  ۹,ساله به ۶/۹۹درصد
رسید  .توزیع نسبی جمعیت از نظر اقتصادی فعال درسه بخش عمده اقتصادی به شرح زیر است
 ۸/۹۰ :درصد کشاورزی  ۸/۴۶ ،درصد صنعت و  ,/,۷درصد خدمات.
:جمعیت

 :آموزش

 :جنسیت

نرخ کلی سواد

نسبت جمعیت شاغل در رده سنی-۶۱
۹,سال بر اساس جنسیت

هرم سنی

نرخ سواد زنان

 -۶۱نسبت جمعیت غیر شاغل در رده سنی
سال بر اساس جنسیت ۹,

تراکم جمعیت

نرخ سواد مردان

نرخ فعالیت اداری بر اساس جنسیت

کل نسبت باروری

سال در بازه  ۹,-۶۱نرخ افراد با سواد بین
 ۹۰۰۱-۶,۸۱زمانی

گروه های سنی اصلی
نرخ رشد میانگین ساالنه

يك میلیون و  ۱,۸هزار و ۶,۱
مساحت
كیلومترمربع
جمهوری اسالمی ایران در
۷۰میلیون و  ,۷۹هزار نفر
یک نگاه جمعیت
تهران
پايتخت
ریال
واحد پول
دامنه اينترنتي ir.
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