
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

 

 

 ها و نماگرهایی شاخصگزیده

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

 1396لسا -فارساستان 

 

 

 

 
 

 استان فارسمدیریت و برنامه ریزی سازمان 

 1397ماه  اسفند



 
 

گزیده ی شاخص ها و نماگرهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 

 1396سال   –استان فارس 

 استان فارسمدیریت وبرنامه ریزیسازمانرئیس -گردونمدیر مسئول:ساسان تاج

 معاون  آمار و اطالعات -سنگیمدیر اجرا و نظارت : عبدالحمید 

 حکیمه رنجبر -زهره رنجبران -تهیه کننده : شیال شاه ولی

 1397تاریخ انتشار :اسفند 

 نسخه 100شمار :  

 چاپ و تکثیر : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسناشر : 
 

 رگونه برداشت و نقل مطلب با ذکر ماخذ مجاز استهمه حقوق برای ناشر محفوظ است. ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختالف در سرجمع ها به علت سر راست کردن ارقام است .محاسبه نسبت ها و 

 .صورت گرفته استشاخص ها قبل از سر راست کردن ارقام 

محاسبه میزان تغییرات و درصد تغییرات شاخص های مندرج در نشریه بدین ترتیب 

 صورت گرفته است:

 میزان تغییرات،برای شاخص هایی که واحد آن ها درصد است:
 

 اطالع مربوط به فصل)دوره(فعلی=میزان تغییرات-اطالع مربوط به فصل)دوره(قبل
 

 ها: درصد تغییرات،برای سایر شاخص
 

 اطالع مربوط به فصل)دوره(فعلی -اطالع مربوط به فصل)دوره(قبل

 =درصد تغییرات                                                                                        ×   100

 اطالع مربوط به فصل)دوره(قبل                                 

 

 

 نشانه های نشریات 
 مار گرد آوری نشده است .آ ـ  

 آمار در دسترس نیست. 000
 ذاتا یا عمال وجود ندارد. 

 جمع و محاسبه غیرممکن یا بی معنی است. 
رقم ) نسبت ( ناچیز و قابل نصف واحد است. رقم کمتر از     //

 صرفنظر کردن است .
 رقم غیر قطعی است . *

 رقم جنبه تخمینی دارد . **
 به دلیل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نیست . 

 



 
 

 پیشگفتار

های اساسی  گردآوری و تهیه آمار و اطالعات صحیح و قابل استناد یکی از گام       

ریزی های توسعه ی  برنامهامروزه اجرای سیاست ها و  در فرآیند برنامه ریزی است.

اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و به 

ز منظور آگاهی مدیران ، برنامه ریزان و محققین اهنگام امکان پذیر نیست . لذا به 

زمینه های گوناگون و همچنین ایجاد هماهنگی در ارائه اطالعات آماری بهنگام در 

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و "آمارهای مورد نیاز ، نشریه حاضر با عنوان 

در سطح کشور ، از طرف که بر اساس الگوی واحد و به طور هماهنگ "فرهنگی استان 

تهیه و انتشار آن در هر فصل و متعاقب آن  1384مرکز آمار ایران ارائه گردیده ، از سال 

انتشار آن با دوره زمانی فصلی و ساالنه در دستور کار معاونت آمار و  1385از سال 

 قرار گرفته است .  برنامه و بودجهاطالعات سازمان 

ا و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نشریه حاضر شامل گزیده شاخص ه

 است. 1396استان فارس ، مربوط به سال 

این نشریه در سایت معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی  pdfفایل 

 قرار داده شده و قابل دریافت می باشد.   http://amar.mpo-fr.irفارس به آدرس 

انتشاراین نشریه در موعد مقرر مستلزم ارسال به موقع شایان ذکر است ، تهیه و 

های اجرائی است و در صورت عدم دریافت اطالعات ، جدول  اطالعات آماری دستگاه

 فاقد اطالع منتشر خواهد شد.  



 

 

 

 

 

 

 

 

       ها و سازمان های دولتی، در پایان از مسئوالن و کارشناسان کلیه دستگاه

ه اقالم اطالعاتی ما را یاری نموده اند صمیمانه نهادهای انقالبی که در زمینه ارائ

می شود و امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات اصالحی به منظور رفع  سپاسگزاری

 نواقص،موجبات اعتالی کمی و کیفی این نشریه مقدور گردد.

 

 ساسان تاج گردون                                                       

 فارس  استان ریزیبرنامه  مدیریت و  سازمانرئیس 
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 خالصه یافته های نشریه

میلیـارد   589059 ، 1394محصول ناخالص داخلی به قیمت بـازار در سـال    -

 داشته است . کاهشدرصد  90/0ریال بوده است که نسبت به سال قبل 

) بـر پایـه سـال    شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری   -

درصـد افـزایش    1/7نسبت به سال گذشته   1396( در سال  1395=100

نسبت به  فوق داشته است . این شاخص برای خانوارهای روستایی در سال 

 درصد افزایش یافته است . 6/7گذشته  سال

 8081ارزش سهام معامله شـده در بـورس و اوراق بهـادار     1396در سال  -

 ا                ر  کــاهش درصـد   83/14کـه نســبت بـه سـال قبــل     میلیـارد ریـال اســت  

 .نشان می دهد 

درصد نسبت  27/8، با افزایشی به میزان 1396درآمد های مالیاتی در سال  -

 میلیارد ریال بوده است . 19147معادل حدودا به سال قبل ، 

، بـا افزایشـی بـه    1396های بیمه استان در سال  خسارت پرداختی شرکت -

 میلیارد ریال بوده است . 7054درصد نسبت به سال قبل  89/4میزان 

 هزار نفر می باشد . 4909، 1396درسال جمعیت استان برآورد –

در منـاط   تعـداد ازدواج ببـت شـده     1395، نسبت به سال 1396در سال  -

رویداد بوده است که نسبت بـه   4798و  31721شهری و روستایی به ترتیب 

درصد  51/26درصد و در مناط  روستایی  49/12سال قبل در مناط  شهری 

  یافته است. کاهش
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خـانوار  یـ   ، سهم هزینه های مسکن در کـل هزینـه هـای    1396در سال  -

درصد بوده که نسـبت   73/16درصد و در خانوارهای روستایی  14/31شهری

 داشته است  افزایشدرصد  12/0و درصد کاهش  20/3به ترتیب قبل به سال 

درصدافزایش نسبت به سـال   77/11، با  1396مصرف نیروی برق در سال -

ساعت بوده است . قابل ذکر اسـت تولیـد   وات کیلو  یلیونم 13652،  1395

نسـبت بـه سـال قبـل     درصد  77/6معادل افزایشی با  ،نیروی برقناخالص 

 .بوده است میلیون کیلو وات ساعت 17231

، با افزایشی معادل 1396میزان مصرف داخلی گاز طبیعی دراستان در  سال  -

 اسـت. متـر مکعـب بـوده    میلیـون   12131، درصد نسبت به سال قبـل  32/8

همچنین  سهم مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت از کل مصرف گـاز طبیعـی   

  .بوده است درصد 31/80 ،1395درصد نسبت به سال 70/8استان با افزایش 

 1566و حـدود   هزار شماره تلفن همـراه  4810حدود ، 1396در پایان سال -

 کـه نسـبت بـه سـال گذشـته بـه      هزار شماره تلفن بابت مشغول به کار بوده 

 .داشته است افزایشدرصد  11/1و  87/5ترتیب

، تعـداد تصـادفات بـرون شـهری و درون     حیه انتظامی فـارس به گزارش نا -

فقره بوده کـه   20474 و 8488به ترتیب  1396در سال  شهری وسایط نقلیه

داشـته  افـزایش  درصد  40/101و درصد کاهش  52/15، قبلنسبت به سال 

 . است

 های دولتی دانشجو در دانشگاهنفر  187696، 1396 - 97در سال تحصیلی  -

درصـد آنـان را    12/48مشغول  به تحصـیل مـی باشـند کـه از ایـن تعـداد       

درصد ایـن دانشـجویان در گـروه     16/43دانشجویان دختر تشکیل داده اند. 

علوم انسانی مشغول به تحصیل  می باشند ، همچنین در سال تحصیلی فـوق  
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 دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـغول بـه     نفر دانشجو در واحدهای تابعـه   72475

 13/41آنـان را پسـران و   درصـد    87/58که از این تعـداد   بوده اند تحصیل 

 بوده اند.  آن را دختران تشکیل می دهند.درصد  

صادر شده از گمرکـات اسـتان در سـال     غیر نفتی کاالهای  ارزش صادرات  -

ریال  اردمیلی 8612درصد نسبت به سال قبل  42/33معادل  افزایشیبا  1396

درصد نسبت بـه سـال    25/69برابر با  افزایشیبا و ارزش کاالهای وارد شده 

 . ارد ریال بوده استمیلی 2937, قبل
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 ایهای منطقهها و نماگرهای حسابشاخص
  به تفکی  ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی محصول ناخالص داخلی

 ریال( یونمیل)                              1390-1394در سال هایفارس  استان     

 1391 1390 شرح

 46667300 32964718 کشاورزی

 7398333 8041531 معدن

 81658158 27092079 صنعت

 86431364 83731268 آب و برق و گاز طبیعی

 17203224 15698080 ساختمان

 167219740 141975791 خدمات

 1746891 1119954 خالص مالیات بر واردات

 310623421 408325013 (GDPRمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار)

 

 1394 1393 1392 شرح

 102046310 93969540 76456337 کشاورزی

 7595803 9405453 10531012 معدن

 69874178 78840116 76853650 صنعت

 73669006 106147865 110341227 آب و برق و گاز طبیعی

 31640826 31357509 25904738 ساختمان

 302059739 275073209 232621732 خدمات

 2172707 -382233 536274 خالص مالیات بر واردات

محصول ناخالص داخلی به قیمت 

 (GDPRبازار)
533244971 594411459 589058570 

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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     استان اقتصادی عمده بخش هایدر  ارزش افزودهمصرف واسطه و ، ستانده

 )میلیون ریال(                          1394در سال  به قیمت های جاری فارس    

 افزودهارزش  مصرف واسطه هستاند عنوان بخش

 586885863 368750314 955636177 کل
کشاورزی،شکاروجنگلداری و 

 ماهیگیری
180889930 78843620 102046310 

 7595803 1322761 8918564 استخراج معدن

 69874178 136497562 206371741 صنعت

 70769359 13405126 84174485 تامین برق،گاز، بخار و تهویه هوا

پسماند،فاضالب و آبرسانی،مدیریت 

 فعالیت های تصفیه
4648663 1749016 2899647 

 31640826 48533879 80174705 ساختمان

عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیر 

 وسایل نقلیه و کاالها
85095738 24164780 60930958 

 48348606 18501959 66850565 حمل و نقل و انباداری و پست

جا و فعالیت خدماتی مربوط به تامین 

 غذا
7224024 3784027 3439997 

 2514799 1962468 4477266 اطالعات و  ارتباطات

 6696251 5313598 12009849 فعالیت های مالی و بیمه

14518679 5027104 96478970 امالک و مستغالت  

 3158962 7606764 10765726 فعالیت های حرفه ای،علمی و فنی

 3083511 3175143 6258654 پشتیبانیفعالیت های اداری و خدمات 

 25968077 8504169 34472247 اداره امورعمومی و خدمات شهری 

 25142952 2425359 27568312 آموزش

فعالیت های مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعی
31982039 5172039 26810000 

سایر خدمات عمومی،اجتماعی،شخصی 

 و خانگی
7274701 2760941 4513759 

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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 عاریف:ت

ایجاد شده در جریان تولید استت. تفتاوت    ارزش افزوده، ارزش اضافی ارزش افزوده:

بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیتت اقتصتادی را ارزش افتزوده ناختالص     
افتزوده  ثابتت از ارزش افتزوده ناختالص، ارزش     گویند. پس از کسر مصرف سترمایه می

 آید.خالص به دست می
 

ستانده هر واحد تولیدی ، مجموع کاالها و ختدماتی استت کته در آن واحتد      ستانده :

می شود و برای استفاده  در دسترس قرار می گیرد . سهمی  از کاالها و ختدمات   تولید
بتاقی مانتده   ری به صورت نا تمتام یتا کتار در جریتان ستاخت      حسابداکه تا پایان دوره 

کاالها و خدماتی که در یت  واحتد در دوره    ،جزو ستانده واحد به حساب  می آید .باشد
می   حسابداری معین تولید و در همان دوره در دیگر فرایندهای تولید آن واحد مصرف 

می شود       ستانده به سه دسته تقسیم شود ، جزو ستانده آن واحد منظور نمی گردد . 
تولید شده برای ختود مصترفی نهتایی و تشتکیل سترمایه بته       : ستانده بازاری ، ستانده 

 حساب خود و سایر ستانده های غیر بازاری .

 
ارزش کاالها و خدمات مصرف شده در جریان تولید ، بته استتانای    مصرف واسطه :

 مصرف سرمایه ثابت است . 
 

هتای  محصول ناختالص داخلتی، نتیجته نهتایی فعالیتت      محصول ناخالص داخلی:

واحدهای تولیدی مقیم ی  کشور در ی  دوره زمانی معتین استت. محصتول    اقتصادی 
 .شودناخالص داخلی به سه روش تولید، هزینه و درامد محاسبه می
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                           (1395=100)                              1396: خانوارهای شهری شاخص قیمت

 عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر

تغییر درصد 
 نسبت به
 سال قبل

 1/7 1/107 کل بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری شاخص

   گروه های اصلی:

 6/11 6/111 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

 2/7 2/107 پوشاک و کفش

 1/6 1/106 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

 3/4 3/104 هامبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری آن 

 6/3 6/103 بهداشت و درمان

 7/4 7/104 حمل و نقل

 0/2 0/102 ارتباطات

 8/4 8/104 تفریح و فرهنگ

 1/14 1/114 آموزش

 0/6 0/106 هتل و رستوران

 8/5 8/105 کاالها و خدمات متفرقه

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

 تعاریف:

معیار سنجش تغییترات قیمتت    شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوار:

 تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پایه است.
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                            (1395=100)                                       1396: خانوارهای روستایی شاخص قیمت

 عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر
درصد تغییر 
 بهنسبت 
 قبل سال

 6/7 6/107 خانوارهای روستاییمصرفیکاالهاو خدمات  بهای کلشاخص

   گروه های اصلی:

 4/11 4/111 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

 6/7 6/107 پوشاک و کفش

 6/5 6/105 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

 3/4 3/104 آن هامبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری 

 8/3 8/103 بهداشت و درمان

 3/4 3/104 حمل و نقل

 2/0 2/100 ارتباطات

 6/4 6/104 تفریح و فرهنگ

 1/13 1/113 آموزش

 4/4 4/104 هتل و رستوران

 1/6 1/106 کاالها و خدمات متفرقه

 مرکز آمارایران.  -مأخذ
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 1396: ها و نماگرهای مالی و پولیشاخص

 
 عنوان شاخص
 یا نماگر

 مقدار/تعداد واحد

تغییر درصد 
نسبت به 
 قبلسال 

 -92/3 957 شعب تعداد شعب بان 

سپرده های بخش غیردولتی      

 نزد بان  ها
 29/25 495396207 میلیون ریال

 32/17 40067872 میلیون ریال دیداری

 64/20 412183412 میلیون ریال غیردیداری 

ی
غیردیدار

 

قرض الحسنه  

 پس انداز
 37/26 30350911 میلیون ریال

سرمایه گتذاری  

 کوتاه مدت
 -02/19 142988584 میلیون ریال

سرمایه گتذاری  

 بلند مدت
 28/69 238843917 میلیون ریال

 36/120 43144923 میلیون ریال سایر سپرده ها    

، سپه ، صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن ، های : تجارت ، توسعه صادرات ، رفاه کارگران  بان   -مأخذ
 .ملت و ملی

 تعاریف:

اشتاا  حقیقتی و حقتوقی     وسیلههایی است که بهسپرده های بخش غیر دولتی:سپرده

 شود.ها سپرده میخصوصی، طبق ضوابطی به بان 

آن متعهد است  شود که بان  در برابر دارندههایی اطالق میبه سپرده های دیداری:سپرده
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8%
6%

29%

48%

9%

دیداری قرض الحسنه پس انداز

سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت

سایر سپرده ها

شتده استت        ی کته در چت  قیتد    میزانت بهبه محض رؤیت چ  از طرف او، وجه سپرده را 

 .شودالحسنه جاری نیز گفته میهای قرضها، سپردهبپردازد. به این سپرده

 

 1396 :انواع سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک های استان توزیع 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس ـــ گزیده شاخصـــــ1396سال

 

22 

 

 1396ها و نماگرهای مالی و پولی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق 

 استانبهادار 
 -85/36 2247 میلیون سهم

ارزش ستتهام معاملتته شتتده در بتتورس  

 استاناوراق بهادار 
 -83/14 8081 ریال میلیارد

 75/18 3824237 ریال یلیونم ارزش جاری بازار سهام

شتتده در هتتای پذیرفتتته تعتتداد شتترکت

 ن در پایان سالاستا بهادار اوراق بورس
 00/0 23 عدد

نقتدی ستهام در بتورس                   شاخص بتازده 

بهتتتتتتتتتتادار در پایتتتتتتتتتتان اوراق

 (1377فروردین =08/1623سال)

 382029 36/24 

 قیمتتت ستهام در بتتورس کتل   شتاخص 

در پایتتتتتان ستتتتتال  اوراق بهتتتتتادار

(100=1369) 

 96290 68/24 

ستتال                                قیمتتت متتالی در پایتتان شتتاخص

 (1377= فروردین 9/4114)
 119176 62/9- 

در پایتان ستال                  صتنعت  قیمت شاخص

 (1377= فروردین 0/1393)
 86083 23/30 

 .فارس بورس منطقه ای -بورس اوراق بهادار شرکت -مأخذ
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 های محاسبه:تعاریف و فرمول

نماگری است که بیتانگر ستطح عمتومی قیمتت ستهام      شاخص کل قیمت سهام: 

 های پذیرفته شده در بورس است.شرکت

نقتدی   نماگری است که بیانگر سطح عمتومی بتازده  شاخص بازده نقدی سهام: 

 های پذیرفته شده در بورس است.پرداختی شرکت

های گروه نماگری است که بیانگر سطح عمومی قیمت شرکتشاخص قیمت مالی: 

 گری مالی است.واسطه

هتای  نماگری است که بیانگر سطح عمومی قیمت شترکت  شاخص قیمت صنعت:

 لیدی است.تو

ضترب آخترین قیمتت ستهام     عبارت از مجموع حاصتل   ارزش جاری بازار سهام:

 ها است.آن های پذیرفته شده در بورس در تعداد سهام منتشرهشرکت
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 1396ها و نماگرهای مالی و پولی:شاخص

 مبلغ واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 قبلبه سال 

 27/8 19146609 میلیون ریال درآمدهای مالیاتی
 -38/0 10031513 میلیون ریال های مستقیممالیات
های مستقیم از مالیاتسهم         

 مالیاتی درآمدهای
 -77/8 0/52 درصد

 89/2 771425 میلیون ریال مالیات بر ثروت    

   های بر ثروت در مالیات سهم مالیات    

 مستقیم    
 29/14 0/8 درصد

 -86/2 6360115 میلیون ریال مالیات بر درآمد    

    های بر درآمد در مالیات مالیاتسهم    

 مستقیم     
 -08/3 0/63 درصد

 59/4 2899973 میلیون ریال ها مالیات بر شرکت    

بر شرکت ها در  مالیاتسهم        
 های مستقیممالیات

 57/3 0/29 درصد

 59/19 9115096 میلیون ریال های غیر مستقیممالیات

های غیر مستقیم از مالیاتسهم        
 درآمدهای مالیاتی

 63/11 0/48 درصد

 59/19 9115096 میلیون ریال مالیات بر کاالها و خدمات    

در  مالیات بر کاالها و خدماتسهم        
 های غیر مستقیممالیات

 00/0 100 درصد

 00/0 00/0 ریالمیلیون  مالیات بر درآمد    

های سهم مالیات بر واردات در مالیات       
 غیر مستقیم

 00/0 00/0 درصد

 .امور اقتصادی و دارایی استان فارساداره کل  -مأخذ
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تمالیات بر برو

7/69%

مالیات بر 

درآمد

63/40%

ت  مالیات بر شرک

ها

28/91%

 تعاریف:

شود و قابلیتت  مالیاتی است که بر درامد و دارایی اشاا  وضع می مالیات مستقیم:

 انتقال به واحدهای دیگر را ندارد.

مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فتروش کاالهتا و    غیر مستقیم: مالیات

 باشد.نهایی می کنندهمصرف شود و اثر واقعی پرداخت متوجهخدمات وضع می
 

 1396سهم انواع مالیات مستقیم از درآمدهای مالیاتی استان: 
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 1396ها و نماگرهای مالی و پولی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد شاخص یا نماگرعنوان 

تغییر درصد 
نسبت به 
 قبلسال 

 58/4 8576254 ریال میلیون دریافتی   حق بیمه

 89/4 7053710 ریال میلیون خسارت پرداختی  

 83/8 4077459791 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه شاص ثالث

 72/16 4813283445 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه شاص ثالث 

 -45/0 477047821 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه بدنه اتومبیل

 34/13 630198716 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه بدنه اتومبیل

 -57/2 1473171308 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه درمان

 -65/39 1206463145 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه درمان 

 -90/24 42899311 هزار ریال سوزیآتشخسارت پرداختی بیمه 

 85/12 134992298 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه آتش سوزی

 -36/2 209945161 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه مسئولیت

 12/11 339474391 هزار ریال حق دریافتی بیمه مسئولیت 

 60/4 299139718 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه زندگی  

 13/16 635625901 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه زندگی 

 43/67 9499051 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه مهندسی

 23/11 50921544 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه مهندسی

 -35/75 4771794 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه باربری

 06/1 36344247 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه باربری

 -75/15 16436058 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه حوادث

 38/37 33636007 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه حوادث
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 )دنباله( 1396ها و نماگرهای مالی و پولی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر درصد 
نسبت به 
 قبلسال 

 04/16 441920834 هزار ریال حوادث سرنشین خسارت پرداختی بیمه

 63/60 655930850 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه حوادث سرنشین

 -47/62 1419489 هزار ریال خسارت پرداختی سایر بیمه ها

 53/13 39383741 هزار ریال حق بیمه پرداختی سایر بیمه ها
 شرکت سهامی بیمه آسیا. -مأخذ 
 شرکت سهامی بیمه البرز. -        
 شرکت سهامی بیمه ایران. -        
 شرکت سهامی بیمه دانا. -        

 هاي محاسبه:فرمول

 حق بيمه دريافتي( /استان)جمعيت كل  حق بيمه سرانه:

 (خسارت پرداختي /حق بيمه دريافتي) ×100 :بيمه نسبت خسارت
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56%

7%

14%

4%
8%

8%

3%

ح  بیمه دریافتی بیمه شخص بالث 

ح  بیمه دریافتی بیمه بدنه اتومبیل

ح  بیمه دریافتی بیمه درمان 

ح  دریافتی بیمه مسئولیت  

ح  بیمه دریافتی بیمه زندگی 

نح  بیمه دریافتی بیمه حوادث سرنشی

ح  بیمه دریافتی سایر بیمه ها

58%

7%

21%

3%

4%
6%

1%
خسارت پرداختی  بیمه شخص بالث

خسارت پرداختی بیمه بدنه اتومبیل

خسارت پرداختی بیمه درمان

خسارت پرداختی  بیمه مسئولیت

خسارت پرداختی  بیمه زندگی 

نخسارت پرداختی بیمه حوادث سرنشی

خسارت پرداختی سایر بیمه ها

 1396های استان در سال توزیع حق بیمه های دریافتی بیمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396توزیع خسارت های پرداختی بیمه های استان در سال 
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 1396 :ها و نماگرهاي جمعيتيشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
 تغییر نسبت بهدرصد

 قبلسال 

 - 4909 نفرهزار  (1)جمعیت

 - 08/1 درصد (2)نرخ رشد ساالنه جمعیت

 36/1 931716 کارت ملی صادر شده  کارتتعداد 

 -15/3 23150 سند صادر شده  فوتتنظیم سند 

 -59/3 84219 رویداد ت ثبت شده دتعداد وال

 -69/3 63312 رویداد تعداد والدت ثبت شده در مناطق شهری 

 -30/3 20907 رویداد وستاییرتعداد والدت ثبت شده در مناطق 

 67/1 22334 رویداد تعداد فوت ثبت شده 

 -01/1 15878 رویداد تعداد فوت ثبت شده در مناطق شهری

 91/8 6456 رویداد تعداد فوت ثبت شده در مناطق روستایی 

 -49/12 31721 رویداد تعداد ازدواج ثبت شده در مناطق شهری

 -51/26 4798 رویداد در مناطق روستایی تعداد ازدواج ثبت شده 

 70/1 8501 رویداد تعداد طالق ثبت شده در مناطق شهری 

 45/2 1005 رویداد  تعداد طالق ثبت شده در مناطق روستایی

 -28/5 77/3 درصد نسبت والدت به فوت ثبت شده 

 -39/17 8/3 درصد نسب ازدواج به طالق ثبت شده 
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 )دنباله( 1396ها و نماگرهاي جمعيتي: شاخص

 مقدار/تعداد واحد یا نماگرعنوان شاخص 
 تغییر نسبت بهدرصد

 قبلسال 

 -64/13 6/7 در هزار نرخ ازدواج

 26/5 0/2 در هزار نرخ طالق

 43/1 8/24 سال میانگین سن ازدواج زنان 

 39/1 0/30 سال میانگین سن ازدواج مردان

 30/0 6/23 سال میانگین سن در اولین ازدواج زنان 

 21/0 4/28 سال اولین ازدواج مردانمیانگین سن در 

 منظور شده است. 1396(برآورد جمعيت سال 1
 محاسبه شده است. 1395-1390( نرخ رشد براساس سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 2

 اداره كل ثبت احوال استان فارس.  -مأخذ

 

 

 های محاسبه:تعاریف و فرمول

tمتوسط میزان رشد جمعیت:

0 r)1(  PPt 

tPجمعیت انتهای دوره :  rمتوسط نرخ رشد جمعیت : 

0Pجمعیت ابتدای دوره :  tفاصله زمانی بین ابتدا و انتهای دوره : 

 تعیساله به کل جم 15نسبت جمعیت کمتر از  نسبت جوانی جمعیت:
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 1396ها و نماگرهای نیروی انسانی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
 تغییر نسبت بهمیزان 

 قبلسال 

 68/0 2/89 درصد نرخ اشتغال

 79/2 5/40 درصد نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت(

 93/0 4/65 درصد نرخ مشارکت اقتصادی مردان

 83/4 2/15 درصد نرخ مشارکت اقتصادی زنان

 05/2 9/39 درصد نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری

 48/4 0/42 درصد نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی

 -26/5 8/10 درصد نرخ بیکاری

 -31/10 0/20 درصد نرخ بیکاری زنان

 -33/3 7/8 درصد نرخ بیکاری مردان

 00/0 6/12 درصد نرخ بیکاری مناطق شهری

 -27/27 4/6 درصد روستایینرخ بیکاری مناطق 

 -93/4 0/27 درصد ساله(15 -24نرخ بیکاری جوانان )

 -16/8 5/13 درصد سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی

 -01/1 6/19 درصد سهم شاغالن در باش کشاورزی

 -67/1 5/29 درصد سهم شاغالن در باش صنعت

 19/1 9/50 درصد سهم شاغالن در باش خدمات

 -63/5 4/13 درصد شاغالن باش عمومی از کل شاغالنسهم 

 93/0 6/86 درصد سهم شاغالن باش خصوصی از کل شاغالن
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 ) دنباله ( 1396ها و نماگرهای نیروی انسانی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
 تغییر نسبت به درصد

 قبلسال 

 43/6 1499488 نفر جمعیت شاغل

 -61/0 180711 نفر بیکارجمعیت 

 75/2 4149007 نفر تر ساله و بیش10جمعیت 

 41/5 293517 نفر جمعیت باش کشاورزی

 66/4 442001 نفر جمعیت باش صنعت

 89/7 763969 نفر جمعیت باش خدمات

 38/7 1297856 نفر جمعیت شاغالن باش خصوصی

 72/0 201632 نفر جمعیت شاغالن باش عمومی

 .مرکز آمار ایران  -خذمأ

 

 های محاسبه:تعاریف و فرمول
 تر )حداقل سن تعیین شده(، که در هفتهساله و بیش 10تمام افراد جمعیت فعال اقتصادی: 

مرجع( طبق تعریف کار، در تولید کاال و خدمات مشارکت  تقویمی قبل از هفته آمارگیری )دوره
اند )بیکار(، از نظر اقتصادی جمعیت فعال بوده داشته )شاغل( و یا از قابلیت مشارکت برخوردار

 شوند.محسوب می

تر به ساله و بیش 10عبارت است از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(  نرخ مشارکت اقتصادی:

 .100تر ضرب در ساله و بیش 10جمعیت 

مرجع، طبق تعریف کار، حداقل ی   تر که در طول هفتهساله و بیش 10تمام افراد شاغل: 

شوند که عت کار کرده و یا بنا به دالیلی موقتاً کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میسا
 شوند.بگیران و خوداشتغاالن میشامل دو گروه مزد و حقوق طور عمدهبه
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افراد دارای اشتغال ناقص شتامل تمتام شتاغالن مزدبگیتر یتا ختود       اشتغال ناقص: 

دالیل سرکار یا غایب موقت از کار بوده، و بهاشتغالی است که در هفته مرجع، حاضر در 
تر، قرار داشتن در فصل غیر کاری اقتصادی )رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش

 برای انجتام کتار اضتافی در هفتته     ساعت کار کرده، خواهان و آماده 44کمتر از ( …و
 مرجع هستند.

بترای کتار و در    مرجع فاقد کار، آمتاده  تر که در دورهساله و بیش 10تمام افراد  بیکار:

دلیل آغاز به کار در آینتده  جستجوی کار باشند، یا فاقد کار و آماده برای کار بوده ولی به
 شوند.و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی در جستجوی کار نباشند، بیکار محسوب می

)شتاغل و   نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعتال از نظتر اقتصتادی    نرخ بیکاری:

 .100بیکار( ضرب در 

تعداد شاغالن آن باش تقستیم بتر کتل     سهم شاغالن در هر بخش اقتصادی:

 .100شاغالن ضرب در 
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 1396نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، و سهم شاغالن در بخش های مختلف اقتصادی:
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 1396: ها و نماگرهای هزینه های خانوارشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

میزان تغییر 
نسبت به 
سال 
)واحد/ قبل

 (درصد

ساالنه ی   و دخانی متوسط هزینه های خوراکی

 خانوار

 09/11 69393 هزار ریال شهری

 73/6 66373 هزار ریال روستایی

     

کل هزینه های درو دخانی خوراکی هایسهم هزینه

 خانوار

 58/0 69/22 درصد شهری

 11/1 48/37 درصد روستایی

     

 متوسط هزینه های غیر خوراکی ساالنه ی  خانوار
 44/7 236415 هزار ریال شهری

 76/1 110722 هزار ریال روستایی

     

سهم هزینه های غیر خوراکی در کل هزینه های 

 خانوار

 -58/0 31/77 درصد شهری

 -11/1 52/62 درصد روستایی

     

 هزینه های خانوارسهم هزینه های مسکن در کل 
 -20/3 14/31 درصد شهری

 12/0 73/16 درصد روستایی

     

        سهم هزینه های بهداشت و درمان در کل

 هزینه های خانوار

 -08/0 53/11 درصد شهری

 -02/1 42/12 درصد روستایی

  مركز آمار ايران.  -مأخذ
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 1396:،جنگلداری و شیالتشاورزیک ها و نماگرهایشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 54/1 63879 تن مقدار تولید گوشت قرمز
 72/8 604491 تن مقدار تولید شیر

 70/14 125022 تن مقدار تولید گوشت مرغ
 05/8 51000 تن مقدار تولید تام مرغ

 40/19 6234 تن مقدار تولید عسل

 48/3 4/9988 تن مقدار صید و تولید آبزیان 

 -81/38 1/36 میلیون قطعه تکایر آبزیان

 00/0 2217228 هکتار (1)مساحت جنگل 

 00/0 7310731 هکتار (2)مساحت مراتع 

 00/0 599595 هکتار خوب

 00/0 2780756 هکتار متوسط

 00/0 3930380 هکتار فقیر 

 00/0 734606 هکتار (3)مساحت پدیده های بیابانی

های با انبوهی بیش از کاشت با احتساب جنگلانبوه، تن ، ماندابی و دستهای انبوه، نیمه( شامل جنگل1
 باشد.درصد می 5
 باشد.تراکم میمتراکم و کم( شامل مراتع متراکم، نیمه2
های رسی، اراضتی شتور و   ای، دقماسههای ای، پهنههای ماسههای بیابانی عبارتند از: کویر، تپه( پدیده3

 زدگی سنگی.زار و اراضی بدون پوشش و بیروننم 
 .فارس استان جهاد کشاورزی سازمان -مأخذ
 .اداره کل شیالت استان فارس –سازمان جهاد کشاورزی  -       
 .اداره کل منابع طبیعی و آبایزداری استان فارس -       
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 تعاریف:

جنگل های با  نبوه، تن ، ماندابی و دست کاشت با احتسابهای انبوه، نیمه اشامل جنگل  جنگل :

 درصد می باشد. 5انبوهی بیش از 

 شامل مراتع متراکم، نیمه متراکم و کم متراکم می باشد. مراتع :

شامل کویر، تپه های ماسه ای، پهنه های ماسه ای، دق های رسی، اراضی شور پدیده های بیابانی: 

 و اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی.و نم  زار 
 

 

 1396مقدار تولید گوشت قرمز، شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ در استان :
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 1396ها و نماگرهای محیط زیست: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 قبلسال 

 محیطتتیهتتای زیستتت تعتتداد تشتتکل 

 (1)در استان (NGOدولتی ) غیر
 00/0 53 عدد

نسبت اراضی مناطق حفاظتت شتده بته    

 (2)کل مساحت استان
 00/0 41/9 درصد

 17/2 5/23 متر مربع (3)فضای سبز شهری

تعداد پارک ملی تحت مدیریت حفاظتت  

 محیط زیست  
 00/0 3 پارک

تعداد منطقه حفاظت شده تحت پوشتش  

 محیط زیست   
 00/0 7 منطقه         

 00/0 1 منطقه           حیات وحشتعداد پناهگاه 

 00/0 20 منطقه            تعداد منطقه شکار ممنوع

 -06/0 6/2502 هزار هکتار          وسعت مناطق چهارگانه و ممنوع

 ( تعداد تشکل های زیست محیطی غیردولتی که تمایل به همکاری با محیط زیست استان را دارند.1
ناهگاه پنسبت اراضی مناطق چهارگانه تحت مدیریت ) پارک ملی ، حفاظت شده ، اثر طبیعی ملی و ( 2

 حیات وحش ( به کل مساحت استان می باشد.
 ( فضای سبز شهر شیراز ، برحسب نفر مترمربع می باشد.3

 .فارس استان حفاظت محیط زیست اداره کل -مأخذ
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 1396: و فاضالب ها و نماگرهای آبشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 14/1 242362 متر مکعبهزار  کل میزان مصرف آب  

 55/0 2542 کیلومتر طول خطوط انتقال آب 

 94/0 10066 کیلومتر طول شبکه توزیع آب  

 75/1 186674 متر مکعبهزار  میزان آب مصرفی باش خانگی 

 25/6 605 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی باش صنعت 

 -84/0 6845 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی باش تجاری

 50/2 11093 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی باش عمومی و دولتی

 -91/1 37145 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی سایر باش ها

 08/3 1360865 انشعاب  تعداد انشعاب آب 

 45/3 1178183 انشعاب  تعداد انشعاب باش خانگی

 23/4 345 انشعاب تعداد انشعاب باش صنعت 

 94/2 99911 انشعاب تعداد انشعاب باش تجاری 

 96/4 13025 انشعاب و دولتیتعداد انشعاب باش عمومی 
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 )دنباله(1396ها و نماگرهای آب و فاضالب: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 68/0 321581 هزار متر مکعب حجم کل آب تولیدی 

 16/0 256118 هزار متر مکعب حجم آب تولیدی زیر زمینی 

 75/2 65463 هزار متر مکعب حجم آب تولیدی سطحی

 00/0 2 عدد تعداد تصفیه خانه های آب در استان  

 00/0 52210 مکعب هزار متر حجم آب تصفیه شده 

 00/0 160547 مترمکعب در روز ظرفیت تصفیه خانه آب

 00/0 5 واحد تعداد تصفیه خانه فاضالب

 00/0 109946 مترمکعب ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب

 53/13 1316231 نفر جمعیت تحت پوشش خدمات فاضالب

 00/0 8 شهر تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب

 31/11 414256 انشعاب های نصب شده فاضالب تعداد انشعاب

میلی متتر و  200طول شبکه جمع آوری فاضالب با قطر 

 بیش تر

 70/9 2941 کیلومتر

 00/0 10 دستگاه تعداد دستگاه آب شیرین کن 

 شرکت آبفا استان فارس.  -مأخذ
 شرکت آب و فاضالب شیراز. -       
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 1396: در مناط  روستایی استان فارس ها و نماگرهای آب و فاضالبشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 44/1 777 حلقه مدار در چاه تعداد

 -36/3 115 دهنه چشمه تعداد

 00/0 1 رشته قنات تعداد

 00/0 37 مورد تعداد آب های سطحی

 76/0 930 تعداد آب تامین منابع کل تعداد

 آب تامین منابع ظرفیت اکار حد

 مترمیلیون 

 درسال مکعب

204 53/10- 

 سطحی آب حجم

 متر میلیون

 درسال مکعب

5/20 22/10 

 زیرزمینی آب حجم

 متر میلیون

 درسال مکعب

2/92 32/1 

 تولیدی آب کل حجم

 متر میلیون

 درسال مکعب

7/112 83/2 

 آب فروش حجم

 متر هزار

 درسال مکعب

63/80 33/4 

 40/3 1855 باب ماازن کل تعداد
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 1396ها و نماگرهای آب و فاضالب در مناط  روستایی استان فارس: شاخص

 )دنباله(     

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 12/3 7235 متر کیلو آب انتقال خطوط توسعه میزان

 79/0 12322 متر کیلو  آب توزیع شبکه توسعه میزان

 13/2 419563 مشترک تعداد کل مشترکین آب

 04/2 391356 مشترک خانگی مشترکین تعداد

 49/4 15466 مشترک صنعتی و تجاری مشترکین تعداد

 96/4 3260 مشترک اداری و عمومی مشترکین تعداد

 92/0 9481 مشترک سایر مشترکین تعداد

 فاضالب  اجرایی پروژه روستاهای دارای تعداد
 

 00/100 2 روستا

بهداشتی  دفع تاسیسات دارای روستای تعداد

 فاضالب

 00/100 1 روستا

 57/0 45/70 کیلومتر فاضالب آوری جمع شبکه توسعه میزان

 26/0 2292 روستا فاضالب پوشش تحت روستای تعداد

 47/0 1295653 نفر فاضالب پوشش تحت روستای جمعیت

 .فاضالب روستایی استان فارسشرکت آب و  -مأخذ
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 1396برق:  انرژی ـ ها و نماگرهایشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 77/6 17231 ساعت میلیون کیلو وات تولید ناخالص نیروی برق

 00/0 00/0 درصد های بااری تولید ناخالص برق نیروگاه 

 های چرخهتولید ناخالص برق نیروگاه

 درصد ترکیبی 

89/74 30/4- 

 47/15 11/25 درصد های گازی تولید ناخالص برق نیروگاه

 00/0 00/0 درصد های آبیتولید ناخالص برق نیروگاه

 - - درصد های دیزلیتولید ناخالص برق نیروگاه

 66/3 4074 کیلومتر مدار (1)طول خطوط انتقال نیروی برق

 95/1 14632 مگاولت آمپر (2)های انتقال نیروی برقظرفیت پست

های انتقال و توزیع میزان تلفات شبکه

 درصد نیروی برق

- - 

 23/3 7123 کیلومتر مدار طول خطوط فوق توزیع نیروی برق

 93/1 61497 کیلومتر طول شبکه توزیع نیروی برق
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 )دنباله( 1396برق: انرژی ـ ها و نماگرهای شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 19/4 8487 مگا ولت آمپر برقتوزیع نیروی  ظرفیت شبکه موجودی

 17/3 7476 مگا ولت آمپر های فوق توزیع نیروی برقظرفیت پست

 -25/0 7/39 درصد هامتوسط راندمان حرارتی نیروگاه

 77/11 13652 کیلو وات ساعت میلیون کل مصرف نیروی برق 

 26/8 4643 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف  برق باش خانگی

 23/14 5076 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق باش کشاورزی

 98/10 1521 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق باش صنعتی

 72/19 1393 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق باش عمومی

 51/7 1020 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق باش تجاری 

 31/3 1982 مشترکهزار  تعداد مشترکان برق

 95/2 1630 هزار مشترک تعداد مشترکان برق خانگی

 40/7 76 هزار مشترک تعداد مشترکان برق عمومی

 66/4 220 هزار مشترک تعداد مشترکان برق تجاری

 29/0 13 هزار مشترک تعداد مشترکان برق صنعتی

 12/4 43 هزار مشترک تعداد مشترکان برق کشاورزی
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 )دنباله( 1396ها و نماگرهای انرژی ـ برق: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 12/4 43 هزار مشترک تعداد مشترکان برق کشاورزی

 42/5 5796 کیلو وات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترک خانگی

 54/0 50/92 درصد درصد روستا های برق دار شده 

 - - خانوار تعداد خانوار روستایی بر خوردار از برق  

 36/0 3668 مگا وات ظرفیت نامی نیرو گاه های استان

  -نی ریز و نیروگاه شهدای پیروز -نیروگاه گوهران"(کاهش آمار به دلیل واگذاری باش هایی از دو خط1
 به استان های همجوار می باشد. "قائمیه       
 پست نیروگاه کازرون می باشد. 80به  125( کاهش آمار به دلیل کاهش ظرفیت ترانس 2

 فارس.ای استان شرکت سهامی سازمان برق منطقه -مأخذ
 شرکت توزیع برق فارس. -       
 شرکت توزیع برق شیراز. -       

 

 های محاسبه:تعاریف و فرمول
عبارت از مقدار نیروی برق تولید شده توسط ی  مولد ولید ناخالص نیروی برق: ت

هتای خروجتی   برق یا ی  نیروگاه در طی دوره زمانی معین استت کته بتر روی ستری    
 شود.گیری و بر حسب کیلو وات ساعت بیان میاندازه مولدهای اصلی یا کمکی،

 عبارت از محل استقرار مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته به آن است.نیروگاه: 

نیروگتاهی استت کته در آن عتالوه بتر نیتروی الکتریکتی        نیروگاه چرخه ترکیبی: 

زی، برای تولید های گاهای گازی، از حرارت موجود در گازهای خروجی از توربینتوربین
شتود و باتار تولیتدی در یت  دستتگاه      باار از ی  دیگ باتار بازیتاب استتفاده متی    
 شود.توربوژنراتور باار، به نیروی الکتریکی تبدیل می

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس ـــ گزیده شاخصـــــ1396سال

 

46 

 

و  230خطی است که نیروی برق تولید شده را با ولتاژهای خط انتقال نیروی برق: 

 دهد.کیلو ولت از خود عبور می 400

خطی است که نیروی برق تولید شده را با ولتاژهتای  خط فوق توزیع نیروی برق: 

 دهد.کیلو ولت از خود عبور می 132و  66، 63

ای متشتکل از خطتوط هتوایی و زمینتی فشتار      مجموعهشبکه توزیع نیروی برق: 

باشد که برای توزیع نیروی بترق  های زمینی و هوایی میمتوسط و فشار ضعیف و پست
 شود.معین در نظر گرفته می محدوده در ی 

عبتارت از مقتدار نیتروی بترق فروختته شتده بته        فروش یا مصرف نیروی برق: 

 مشترکان ماتلف برای مصارف گوناگون است.

مصرفی است که در آن از نیروی بترق بترای بته کتار     مصرف خانگی نیروی برق: 

ر واحد مسکونی استتفاده  انداختن وسایل و تجهیزات متعارف برق و همچنین روشنایی د
 شود.می

هتای  نامته آیتین  بر اساسعبارت از شاص حقوقی یا حقیقی است که مشترک برق: 

هتای  و پرداخت حقوق و هزینه مورد نظرمورد عمل شرکت برق پس از تحویل مدارک 
متعلقه، مشاصات او در دفتر پذیرش اشتتراک، ثبتت شتده و شتماره اشتتراک بته وی       

 اختصا  یافته باشد.
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 1396تعداد مشترکین برق استان به تفکیک نوع مشترک: 

 

برق خانگی

82/25%

برق عمومی

3/83%

برق تجاری

11/09%

برق صنعتی

0/66%

برق کشاورزی

2/17%
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 1396ها و نماگرهای انرژی ـ نفت: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 23/7 1932078 متر مکعب مصرف بنزین موتور میزان

 48/3 158190 متر مکعب میزان مصرف گاز مایع

 -29/9 148932 متر مکعب مصرف نفت سفید میزان

 -27/19 47363 متر مکعب مصرف نفت کوره میزان

 17/6 1756439 متر مکعب گازنفت میزان مصرف 

 68/2 268 جایگاه های عرضه کننده بنزین   تعداد جایگاه

 57/15 141 جایگاه CNGهای  تعداد جایگاه

 00/0 1 جایگاه LPGتعداد تاسیسات سیلندر پر کنی 

 -63/9 1960624 عدد صدور کارت هوشمند سوخت

 .ن فارسهای نفتی استاوردهآشرکت ملی پاش فر  - مأخذ
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 1396ها و نماگرهای انرژی ـ گاز: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 32/8 12131 متر مکعب میلیون گاز طبیعیداخلی مقدار مصرف 

 -84/10 2327 کیلومتر گاز شبکه ایجاد شدهطول 

 -00/100 0 کیلومتر عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

 00/0 3 شهر تعداد شهرهای گازرسانی شده

 -15/47 176 روستا تعداد روستاهای گازرسانی شده

 25/5 2/98 درصد درصد شهرهای گازرسانی شده

 64/3 0/57 درصد درصد روستاهای گازرسانی شده

 44/6 2016 متر مکعب میلیون مقدار مصرف گاز طبیعی در باش خانگی

 36/9 374 متر مکعب میلیون مقدار مصرف گاز طبیعی در باش تجاری

 70/8 9743 متر مکعب میلیون مقدار مصرف گاز طبیعی در باش صنعت

 96/42 50888 انشعاب تعداد انشعاب گاز

 41/44 48921 انشعاب خانگیدر باشگاز  شدهنصب  تعداد انشعاب

 98/11 1879 انشعاب تجاریگاز در باش شدهنصب  تعداد انشعاب

 63/114 88 انشعاب صنعتگاز در باش شدهنصب  تعداد انشعاب

 64/9 4/69 درصد نسبت خانوار روستایی بهره مند از گاز طبیعی

 12/46 30730 خانوار تعداد خانوارهای روستایی بهره مند از گاز طبیعی 

 .فارس شرکت ملی گاز استان  -مأخذ
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 تعاریف:

مالوطی از گازهای هیدروکربوری متان، اتتان، پروپتان، بوتتان و پنتتان      گاز طبیعی:

 عنوان ی  سوخت با آلودگی کم شناخته شده است.باشد که بهمی

شامل مصتارف ختانگی، تجتاری، صتنعتی، نیروگتاه و مصتارف       مصرف گاز طبیعی: 

 عملیاتی شرکت ملی گاز ایران است.

کنندگان را از طریق خطتوط  شود که گاز مصرفبه خطوطی اطالق می انشعاب گاز:

 نماید.توزیع تا نقطه تحویل گاز تأمین می انتقال یا تغذیه و یا شبکه
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 1396ها و نماگرهای صنعت: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 16/17 5116271 تن مقدار تولید سیمان

 -77/8 10282 تن مقدار تولید کاغذ

 75/36 442/23490 هزار متر مربع مقدار تولید کاشی و سرامی 

 61/2 14314 تن مقدار تولید چینی بهداشتی

 -38/19 20891 تن مقدار تولید روغن نباتی

 82/30 1630 فقره تعداد جوازهای تأسیس صادر شده

 41/12 65195113 میلیون ریال میزان سرمایه گذاری جوازهای تأسیس

 55/26 26527 نفر تعداد اشتغال جوازهای تاسیس

 -16/17 222 فقره برداری صادر شدههای بهرهتعداد پروانه

میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادر 

 شده 

 90/34 10951998 میلیون ریال

 -17/19 3368 نفر تعداد اشتغال پروانه های بهره برداری صادر شده

 -23/26 45 فقره تعداد پروانه های بهره برداری معدن

 -76/30 2616 هزارتن میزان ظرفیت استاراج پروانه های بهره برداری معدن

 -34/4 440950 میلیون ریال میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری معدن

 79/13 33 معدن تعداد گواهینامه کشف معدن 
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 )دنباله( 1396ها و نماگرهای صنعت: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 08/27 61 میلیون تن کشف معادن میزان ذخیره قطعی در گواهینامه

 14/52 6/42 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری در گواهینامه کشف معادن

 38/9 140 میلیون تن میزان ذخیره قطعی در پروانه های بهره برداری

 17/0 574 معدن تعداد معادن فعال در حال بهره برداری

 18/8 20594847 تن مقدار تولید مواد معدنی بجز شن و ماسه

 96/5 7964 نفر تعداد شاغلین معادن در حال بهره برداری

 00/0 70 شهرک تعداد شهرک های صنعتی مصوب

 00/0 61 شهرک تعداد شهرک های درحال واگذاری

 00/0 61 شهرک تعداد شهرک های دارای  سند ثبتی

 76/0 7277 هکتار مساحت اراضی در اختیار شهرک های صنعتی

 01/1 3491 هکتار قابل واگذاری شهرک های صنعتیاراضیمساحت 

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده  شهرک های 

 صنعتی

 36/11 2863 واحد

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس. -مأخذ
 های صنعتی استان فارس. شرکت شهرک -       
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 5139 :(1)ها و نماگرهای صنعتشاخص

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص یا 
تغییر  درصد

نسبت به سال 
 (1)قبل

 000 000 میلیون ریال های صنعتیوری کارگاهبهره

 000 000 میلیون ریال های صنعتیهوری نیروی کار در کارگابهره

 000 000 میلیون ریال پذیری نیروی کاررقابت

 افتزوده در باتش   گذاری به ارزشنسبت سرمایه

 صنعت
 000 000 میلیون ریال

 000 000 میلیون ریال گذاری سرانه شاغالن در باش صنعتسرمایه

 -04/0 59090 نفر های صنعتیتعداد شاغالن در کارگاه

 74/260 29801680 میلیون ریال گذاری در باش صنعتارزش سرمایه

 88/20 46513601 میلیون ریال های صنعتیارزش  افزوده کارگاه

 45/9 155976290 میلیون ریال های صنعتیهای کارگاهستاندهارزش 

 5/ 23 109462690 میلیون ریال های صنعتیهای کارگاهارزش داده

 باشد.تر ميهای صنعتي دارای ده نفر كاركن و بيش( مربوط به كارگاه1
 مركز آمار ايران. -مأخذ
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 های محاسبه:فرمول

 .نسبت ارزش افزوده به تعداد کارگاه های صنعتی:وری کارگاهبهره

 .نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالنوری نیروی کار: بهره

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژیوری انرژی: بهره

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش ستاندهوری تولید: بهره

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدماتپذیری نیروی کار: رقابت

 

گتذاری ستاالنه بته تعتداد     نستبت ارزش سترمایه  شاغالن:  گذاری سرانهسرمایه

 .شاغالن

نستبت  درصد مواد اولیه وارداتی در بخش صنعت )شـاخص وابسـتگی(:   

 .مواد اولیه وارداتی به ارزش کل مواد اولیه ارزش 

 .نسبت ارزش جبران خدمات به تعداد شاغالنجبران خدمات:  سرانه
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 1395 :ای ساختمان و مسکنها و نماگرهشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
 درصد تغییر نسبت به
 سال قبل

گذاری باش خصوصی در ساخت مسکن میزان سرمایه

 شهری
 5/13 46673142 میلیون ریال

 0/35 26302 واحد میزان تولید واحدهای مسکونی شهری

 -7/7 3/144 متر مربع شهری میانگین زیربنای واحدهای مسکونی تولید شده

 100دارای مساحت  تعداد واحدهای مسکونی تولید شده

 متر مربع و کمتر شهری
 3/51 1421 واحد

های تولید میانگین تعداد واحدهای مسکونی در ساختمان

 ساالنه شهری شده
 1/15 03/4 واحد

سال  ای در مناطق شهریمسکن اجاره شاخص کرایه

 (1395=100پایه )
 7/7 7/107 شاخص

 بان  مرکزی ج.ا.ا. -مأخذ

 های محاسبه:فرمول0
 شهری: میانگین زیربنای واحدهای مسکونی تولید شده

 
 
 
 

 شهری: های تولید شدهساختمانمیانگین تعداد واحدهای مسکونی در 

 
 
 

 کل مساحت زیربنای واحدهای مسکونی تولید شده در نقاط شهری
 

 تعداد واحدهای مسکونی تولید شده در نقاط شهری

 تعداد واحدهای مسکونی تولید شده در نقاط شهری
 

 های مسکونی تولید شده در نقاط شهریتعداد ساختمان
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 1396:ها و نماگرهای ساختمان و مسکنشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
درصد تغییر 
نسبت به سال 
 قبل

 23/3 9113 فقره ها های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداریتعداد پروانه

های مسکونی صادر شده توسط های احداث ساختمانتعداد پروانه

 هاشهرداری

 44/4 8158 فقره

های های احداث ساختمانمیانگین مساحت زمین در پروانه

 هامسکونی توسط شهرداری

 13/0 2/303 مترمربع

های های احداث ساختمانمیانگین مساحت زیربنا در پروانه

 هامسکونی توسط شهرداری

 -19/12 0/355 مترمربع

های های احداث ساختمانمیانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه

 هامسکونی توسط شهرداری

 -97/11 06/2 واحد

های احداث بینی شده در پروانهتعداد واحدهای مسکونی پیش

 هاساختمان مسکونی صادر شده توسط شهرداری

 -99/7 16807 واحد

های بینی شده در پروانهمیانگین زیربنای واحدهای مسکونی پیش

 هااحداث ساختمان مسکونی صادرشده توسط شهرداری

 -19/12 0/355 متر مربع

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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 1396ها و نماگرهای ساختمان و مسکن:شاخص

 مقدار/تعداد واحد یا نماگر عنوان شاخص
درصد تغییر 
نسبت به سال 
 قبل

 -09/76 5500 مترمربع ساخت ساختمان های دولتی توسط مسکن و شهرسازی

 41/42 20401368 هزارمترمربع اخذ سند برای زمین های دولتی توسط مسکن و شهرسازی

 05/97 2770622 مترمربع رفع تصرف زمین های دولتی توسط مسکن و شهرسازی

 52/59 67 تعداد اجرای احکام قطعی برای زمین خواران توسط مسکن و شهرسازی

ضی پس گرفته شده از زمین خواران توسط مسکن و اارزش ار

 شهرسازی

 49/61 4541244 میلیارد ریال

شهرهای دارای طرح توسعه و عمران توسط مسکن و تعداد 

  شهرسازی

 00/0 53 شهر

طرح جامع و تفصیلی توسط مسکن و تعداد شهرهای دارای 

 شهرسازی

 22/22 11 شهر

 00/0 7041 واحدمسکونی هزار نفر( توسط مسکن و شهرسازی 25مسکن مهر)شهرهای زیر

 اداره کل راه و شهرسازی  استان فارس. -مأخذ
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 1396: ایها و نماگرهای حمل و نقل جادهشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

نسبت به سال 
 قبل

 - - کیلومتر هاطول آزادراه

 61/0 1651 کیلومتر طول بزرگراه

 -23/0 2616 کیلومتر (معمولی طول راه اصلی) 

 -12/0 4048 کیلومتر طول راه های فرعی آسفالته

 00/0 6830 کیلومتر های روستایی آسفالتهطول راه

 -95/27 1397 کیلومتر های روستایی شوسهطول راه

 45/15 4057 کیلومتر های روستایی خاکیطول راه

 -76/4 260 نقطه تعداد نقاط حادثه خیز

 09/109 23 نقطه رفع نقاط حادثه خیز

 89/7 82 باب تعداد راهدارخانه 

 00/28 64 طرح تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن

 68/3 677 طرح اجرای طرح هادی توسط بنیاد مسکن

 10/39 4102 قطعه واگذاری زمین روستایی توسط بنیاد مسکن

 -34/35 12404 جلد سند صدورسند مالکیت توسط بنیاد مسکن

هزار نفر( توسط بنیاد  25مسکن مهر ) شهرهای زیر 

 مسکن
 -27/17 599 واحد مسکونی

 -66/29 880 واحد مسکونی  ساخت مسکن شهری توسط بنیاد مسکن

 -77/15 6369 خانه روستایی توسط بنیاد مسکنمقاوم سازی مسکن 

 استان فارس.  راهداری و حمل و نقل جاده ایاداره کل  -مأخذ
 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس -       
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 تعاریف:

فیزیکی از یکدیگر مجزا و فاقد  طوربهراهی است که معبر رفت و برگشت آن  آزادراه:

بوده و ورود و خروج آن منحصراً در نقاط معین و محتدودی میستر    سطحهمهای تقاطع
 است.

 

 

 

1396طول انواع راه های موجود در استان:  

 

 

 
 

 

 

بزرگراه

8%

راه اصلی

13%

راه فرعی 

19%

التهراه  روستایی آسف

33%

راه  روستایی 

%7شوسه

راه  روستایی خاکی

20%
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6139ای: ها و نماگرهای حمل و نقل جادهشاخص  

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 (1)قبلسال 

 39/1 973 هزار نفر )مسافری(تعداد سفر 

 -17/3 11450 هزار نفر اینقل جاده و در حمل جا شدهتعداد مسافر جابه

 12/8 2197 هزار نفر تعداد سفر ) باری (
 22/12 27690 هزارتن ایمقدار بار حمل شده در حمل و نقل جاده

    ای :متوسط عمر ناوگان مسافری جاده
 -41/1 48/10 سال سواری 
 -04/5 18/10 سال اتوبوس

 -69/5 04/20 سال مینی بوس
    ترکیب مالکیت ناوگان عمومی باربری :

 36/2 303 مورد شرکتی 
 46/6 29640 مورد ملکی راننده

 06/0 1802 مورد ملکی شراکتی 

 01/1 2398 مورد ملکی شاص دیگر
    ترکیب مالکیت ناوگان عمومی مسافربری :

 69/7 14 مورد شرکتی 

 91/5 3332 مورد ملکی راننده

 69/7 14 مورد ملکی شراکتی 
 55/14 63 مورد ملکی شاص دیگر

 -36/3 21928 هزار مورد تعدادسفر)مسافری(
 -43/3 32406 هزار نفر اینقل جاده و در حمل جا شدهتعداد مسافر جابه
 -03/99 2921424 هزار مورد تعدادسفر)مسافری(

 -03/99 3040712 هزار نفر جاده ایتعداد مسافرجابه جا شده در حمل و نقل 

ربط صورت گرفته ،  درصد تغییر ، براساس ارقام تجدید نظر شده سال قبل که توسط اداره ذی (1
 محاسبه شده است.

 .فارس استان جاده ای حمل و نقل راهداری و  اداره کل -مأخذ
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 1396ها و نماگرهای حمل و نقل ریلی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 08/4 434 هزار نفر آهنجا شده به وسیله راهتعداد مسافر جابه

 62/866 74 هزار تن آهنوزن بار حمل شده به وسیله راه

 00/0 22 ایستگاه های موجود تعداد ایستگاه

 -89/19 1325 دستگاه تعداد لکوموتیو فعال

 00/0 3300 اسب باار قدرت دستگاه لکوموتیو

 00/0 575 کیلومتر طول خطوط راه اهن:

 00/0 488 کیلومتر خطوط اصلی

 00/0 82 کیلومتر خطوط مانوری

 00/0 5 کیلومتر خطوط صنعتی و تجاری

 .اداره کل راه آهن استان فارس -مأخذ
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 1396ها و نماگرهای حمل و نقل هوایی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 00/0 7  های استان  تعداد فرودگاه

 81/6 31203 فروند تعدادپرواز داخلی

 35/3 3460 فروند تعدادپرواز بین المللی

 تعداد مسافر حمل شده در پروازهای داخلی
هزار 

 نفر
3148 52/2 

 تعداد مسافر حمل شده در پروازهای بین المللی
هزار 

 نفر
434 70/5 

 -30/1 24121 تن مقدار بار حمل شده در پروازهای داخلی

 53/2 9330 تن مقدار بار حمل شده در پروازهای بین المللی

 .فارس اداره کل فرودگاه های استان -مأخذ
 

 تعاریف:

 سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی:
 پروازهای داخلی باش غیردولتی()تعداد مسافران پروازهای داخلی/تعداد مسافران 100
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 1396: (1)ها و نماگرهای ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

نسبت به 
 قبلسال 

 46/1 1951728 شماره تعداد شماره های منصوبه تلفن ثابت 

 11/1 1566477 شماره تعداد تلفن ثابت مشغول بکار

 90/0 1011 مرکز تعداد مراکز ماابرات

 ضریب نفوذ تلفن ثابت 

به ازای هر یکصد نفر 

 جمعیت 
95/31 44/0 

 23/12 514 دفتر دفاتر خدمات ارتباطی) پیشاوان دولت ( 

 00/0 5250 هزار شماره تعداد تلفن همراه مشغول منصوبه

 87/5 4809525 شماره تعداد تلفن همراه مشغول بکار

ازای هر یکصد ضریب نفوذ تلفن همراه ) به 

 نفر جمعیت (

به ازای هر یکصد نفر 

 جمعیت 
08/98 74/4 

 00/0 2236 کیلومتر پوشش جاده ای تحت پوشش تلفن همراه 

خصوصی و  ADSLهای واگذاری  پورت

 مشارکتی
 42/5 572900 پورت

 96/1 104 شهر تعداد شهرهای متصل به شبکه دیتا 

 -41/3 10354 کیلومتر فیبرنوری

های همگانی مشغول به کارشهری تلفنتعداد 

 -01/9 6295 دستگاه و راه دور
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 )دنباله(1396: (1)ها و نماگرهای ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

نسبت به 
 قبلسال 

 52/0 25/81 درصد تلفنی ارتباط درصد روستاهای دارای

 14/2 916424 پورت دیتا )دایر شده(های دسترسی  تعداد پورت 

 42/5 579342 پورت های دسترسی دیتا ) نصب شده( تعداد پورت 

 24/0 412 دفتر شده یبهره بردار ییروستا ICT دفاتر

 00/0 100 درصد همراه پوشش تلفندرصد شهرهای تحت 

 00/0 29 باب دفاتر خدمات ارتباطی روستایی

ازای هر تعداد تلفن های همگانی به 

 -27/10 02/4 دستگاه شماره مشغول به کار تلفن ثابت1000

 09/0 3415 روستا  روستاهای دارای ارتباط ماابراتی

 ( ارقام مربوط به پایان سال است.1
 شرکت ماابرات استان فارس. -مأخذ

 های محاسبه:تعاریف و فرمول

تلفتن   بته کتار  مشتغول  تعداد خطوط /استانجمعیت )×100ضریب نفوذ تلفن بابت:

 ثابت(
تلفتن   مشغول بته کتار  تعداد خطوط /استانجمعیت )×100یب نفوذ تلفن همراه:رض

 همراه(
ماتابراتی،   دفترهاروستاهایی هستند که از طریق  روستاهای دارای ارتباط تلفنی:

 امکان دسترسی به شبکه ماابراتی کل کشور را دارند.
هتای یت  تلفتن دیجیتتال     قابلیتت ای است که تمتام امکانتات و   وسیله تلفن همراه:

 دهد.معمولی را بدون وابستگی به مکانی ثابت، به شکل متحرک و یا سیار ارائه می
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 1396: ها و نماگرهای ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت به درصد 

 سال قبل

 -32/0 10975 هزار مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی داخلی وارد شده

 -39/0 4428 هزار مرسوله عادی

 89/9 1184 هزار مرسوله سفارشی

 -51/3 4983 هزارمرسوله پیشتاز

 67/17 380 هزارمرسوله پست ویژه

 00/0 0 مرسولهرهزا های الکترو نیکی سرویس

 00/0 0 هزارمرسوله خدمات فروش 

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده از مبادی 

 خارج کشور
 -93/8 40 هزارمرسوله

 -31/11 24 هزار مرسوله عادی

 -63/11 14 هزار مرسوله سفارشی 

 39/99 1952 مرسوله پیشتاز

 00/0 0 هزار مرسوله پست ویژه

 00/0 0 هزار مرسوله های الکترو نیکی سرویس

 00/0 0 هزار مرسوله خدمات فروش 

تعداد کل مرسوالت پستی صادرشده  به مقصد 

 خارج کشور 
 -58/2 41 هزار مرسوله

 -58/0 34 هزار مرسوله عادی

 -25/48 4 هزار مرسوله سفارشی 

 12/218 3547 مرسوله پیشتاز
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 )دنباله(1396: ها و نماگرهای ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
به تغییر نسبت درصد 

 سال قبل

 -33/7 9949 هزار مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی داخله صادر شده

 51/358 2555 هزار مرسوله عادی

 19/24 853 هزار مرسوله سفارشی

 44/18 2250 هزار مرسوله پیشتاز

 82/24 422 هزار مرسوله پست ویژه

 -72/45 1632 هزار مرسوله سرویس های الکترونیکی

 -33/47 2237 هزار مرسوله خدمات فروش 

 -82/2 1103 واحد واحد های ارائه دهنده انواع خدمات پستی

 00/0 43 واحد تعداد دفاتر پست شهری و روستایی)دولتی(

 -56/0 537 واحد روستایی )غیر دولتی( ictتعداد دفاتر 

 19/2 514 واحد تعداد دفاتر ارتباط شهری )غیر دولتی(

 -00/50 4 واحد شهری )غیر دولتی(تعداد نمایندگی های 

 -80/87 5 واحد تعداد نمایندگی های روستایی )غیر دولتی(

 .فارس استانپست  اداره کل -مأخذ

 فرمول محاسبه:
 :مرسوالت پستی سرانه

 

 

 

 

 

 کل مرسوالت صادره داخلی و خارجی+ مرسوالت وارده خارجی
 

 جمعیت کل استان
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 1396ها و نماگرهای امور قضایی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 دفتر تعداد دفاتر اسناد رسمی 
383 52/0 

 دفتر تعداد دفاتر ثبت ازدواج و طالق
257 23/21 

 فقره تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده
90727 88/1 

 فقره اموال غیر منقول ثبت شدهتعداد معامالت 
70437 17/9 

 فقره تعداد اسناد مالکیت صادر شده
200745 04/7- 

 شرکت های تجاری و تعاونی ثبت شدهتعداد شرکت
4380 05/11- 

 شرکت های تجاری و تعاونی منحل شدهتعداد شرکت
308 75/26 

 .فارس استانثبت اسناد و امالک  اداره کل -مأخذ

 تعاریف:

ها از محلی به معامالت مربوط به اموالی که نقل و انتقال آن معامالت اموال منقول:

 محل دیگر ممکن باشد را، معامالت منقول گویند.

هتا از  معامالت مربوط به امتوالی کته نقتل و انتقتال آن     معامالت اموال غیرمنقول:

الت غیرمنقتول  محلی به محل دیگر غیرممکن باشد مانند خانه، زمتین و بتاغ را، معتام   
 گویند.
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 6139: (1)ها و نماگرهای امور قضاییشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت  درصد

 به سال قبل 

 18/8 17909 نفر تعداد کل زندانیان استان

 -07/0 27/97 درصد تعداد زندانیان مرد

 63/2 73/2 درصد تعداد زندانیان زن

 00/50 45/0 درصد سال18از  تعداد زندانیان کمتر

 -32/18 46/11 درصد سال18-25تعداد زندانیان مقطع سنی 

 -63/4 43/41 درصد سال 26-35تعداد زندانیان مقطع سنی 

 67/10 66/46 درصد سال به باال 35تعداد زندانیان مقطع سنی

 77/7 05/3 درصد تعداد زندانیان بی سواد

 -03/9 87/23 درصد ابتداییتعداد زندانیان دارای تحصیالت 

 -37/9 29/41 درصد تعداد زندانیان دارای تحصیالت سیکل

 61/30 13/25 درصد تعداد زندانیان دارای تحصیالت دیپلم

 63/8 67/6 درصد دیپلماز باالتر تحصیالت  دارای تعداد زندانیان

 -99/23 95/39 درصد تعداد زندانیان مربوط به جرائم مواد مادر

 ( ارقام مربوط به پایان سال است.1
 .فارس استانها و اقدامات تأمینی و تربیتی زندان اداره کل -مأخذ
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 1396ها و نماگرهای امور قضایی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 -97/1 144452 دستگاه گذاری شدهموتوری شماره تعداد انواع وسایل نقلیه

 -52/15 8488 فقره شهریتعداد تصادفات برون

 75/1 2091 نفر شهریدر تصادفات برون تعداد تلفات انسانی

 70/3 10735 نفر شهریدر تصادفات برون مجروحانتعداد 

 40/101 20474 فقره شهریتعداد تصادفات درون

 -94/11 435 نفر شهریدر تصادفات درونتعداد تلفات انسانی 

 41/128 19173 نفر شهریدر تصادفات درون تعداد مجروحان

مقدار مواد مادر کشف شده توسط نیروی انتظامی 

 در استان

 83/14 42964 کیلوگرم

 .معاونت طرح و برنامه ریزی -فارس استانانتظامی  فرماندهی -مأخذ
 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس.-       
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 1396ها و نماگرهای بهزیستی:اخصش

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

سازمان  پوششبگیر تحتتعدادخانوارهای مستمری

 8بهزیستی 
 92/1 9748 خانوار

بگیر خانوارهای تحت پوشش تعداد افراد مستمری

 نفر سازمان بهزیستی 
24370 49/4 

تعداد معتادان خدمت گیرنده از مراکز تحت پوشش 

 نفر سازمان بهزیستی
43404 22/4- 

 13/10 119662 نفر تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستی

تعداد سالمندان نگهداری شده در مراکز تحت 

 نفر سازمان بهزیستیپوشش 
600 23/3- 

تعداد کودکان بی سرپرست نگهداری شده  در 

 نفر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی 
522 94/7- 

 64/13 150 مجتمع مجتمع خدمات حمایتی بهزیستی 

تعداد مدد جویان سرویس گیرنده از مجتمع 

 85/27 523649 نفر خدمات حمایتی بهزیستی 

 -37/2 165 مرکز مرکز توان باشی 

 13/10 119662 نفر تعداد مددجویان خدمات توان باشی 

 71/9 37411 نفر های مردمی بهزیستی تعداد اعضا تشکل 

 83/48 219869 نفر مشاوره حضوری بهزیستی

 -21/4 1114 واحد تعد اد مهد های کودک 
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 )دنباله(1396ها و نماگرهای بهزیستی:شاخص

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص یا 
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

 17/16 1006 فقره تعداد مجوزهای صادر شده جهت مراکز غیر دولتی 

 62/16 3116 واحد ایجاد مسکن جهت معلولین 

 -02/12 183 واحد  تعداد واحد های نگهداری و توانباش معلولین 

 00/0 13 واحد  تعداد واحد های نگهداری بیماران روانی مزمن 

 00/10 11 واحد  تعداد واحد های نگهداری  و توانباشی سالمندان 

 14/7 15 واحد  تعدا واحدهای حرفه آموزی معلولین 

 .فارس استانبهزیستی  اداره کل -مأخذ

 تعاریف:

سرپرست و نیازمندی است که در خانواده بی بگیر تحت پوشش:خانوار مستمری

 نماید.های مستمر استفاده میزمان آمارگیری از کم 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 1396سال  ـــــــاستان فارس ـها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاخص گزیده

73 

 

 1396: بهزیستیو نماگرهای  شاخص ها

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 -41/2 162 واحد امداد امام خمینی )ره ( های کمیتهتعداد واحد

)ره امداد امام خمینی کمیته پوششبگیران تحت تعداد مستمری

 در استان (
 -38/25 217 نفرهزار 

 -38/25 128 هزار نفر مددجویی پوشش طرحبگیران تحت تعداد مستمری

 -38/25 89 هزار نفر شهید رجائی پوشش طرحبگیران تحت تعداد مستمری

امداد امام  کمیتهتعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش 

 خمینی)ره (
 16/20 85 هزارخانوار

تعداد افراد ایتام حمایت شده توسط کمیته امداد امام خمینی )ره 

) 
 -60/2 11 هزار نفر

 66/23 1343 واحد  احداث مسکن جهت نیازمندان کمیته امداد امام خمینی )ره (

 خدمات درمانی کمیته شدگان تحت پوشش بیمهتعداد بیمه

 امداد امام خمینی)ره (
 -00/31 57 هزار نفر

 .فارس استان کمیته امداد امام خمینی -مأخذ

 تعاریف:

طرحی است کته بته موجتب آن ستالمندان روستتایی و عشتایر        طرح شهیدرجایی:

امتداد قترار   هتا تحتت پوشتش ختدمات حمتایتی کمیتته      نیازمند و عائله تحت تکفل آن
 گیرند.می

طرحی است که به موجب آن افتراد بنتا بته عللتی از قبیتل فقتدان        طرح مددجویی:

سرپرست، از کارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و بیماری سرپرست یا استیصال و 
 .گیرندامداد قرار می نوع نیازمندی، تحت پوشش مستمر کمیته بر حسبدرماندگی 
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 1396: بیمه سالمت ها و نماگرهایشاخص

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص یا 
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

تحـت  اصلی و تبعی شدگان تعدادبیمه

 سالمت اداره کل بیمهپوشش 
 96/0 2768272 فرن

 -90/2 365367 نفر تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت

یتان، ایرانیتتان و  تعتداد بیمتته شتدگان ختتویش فرما  

 همگانی 
 94/40 648670 نفر

 -59/8 1640359 نفر شدگان روستاییتعداد بیمه 

 51/2 113876 نفر تعداد بیمه شدگان سایر اقشار

 .فارس استان سالمت بیمه اداره کل -مأخذ

 تعریف:

شتود کته توستط ستازمان متبتوع یتا       به فردی گفته می شده خدمات درمانی:بیمه

شاصاً، خود و افراد تبعی فرد، تحتت پوشتش استتفاده از امکانتات درمتانی و ختدمات       
 گیرند.درمانی در واحدهای طرف قرارداد خدمات درمانی قرار می
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 1396ها و نماگرهای تأمین اجتماعی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 63/2 93967 نفر بگیر صندوق بازنشستگی حقوق تعداد

 33/3 79009 نفر تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی

 -68/36 1046 نفر از کار افتادگان صندوق بازنشستگی  تعداد

 23/0 3895 نفر صندوق بازنشستگی ن فوت شدهتعداد شاغال

 82/4 10017 نفر صندوق بازنشستگی شدهتعداد بازنشستگان فوت 

 .فارس استانبازنشستگی  مدیریت -مأخذ
 

 تعاریف:

شود که در دوران به فردی اطالق می بگیر صندوق بازنشستگی:مشترک حقوق

پرداز صندوق بازنشستگی بتوده استت و بتر طبتق قتوانین و      اشتغال( بیمه خدمت )دوره
مشمول استفاده از حقتوق بازنشستتگی و    رأساً و یا بازماندگان وی مقررات این صندوق

 د.نباشوظیفه می

پرداز صندوق بازنشستگی که با داشتن شرایط معین سنی و مستادم بیمه بازنشسته:

دارا شدن سنوات معینی از ختدمت، طبتق قتوانین و مقتررات ایتن صتندوق، از حقتوق        
 نماید.بازنشستگی استفاده می

مستادمی است که قادر به کار کردن نبوده و با داشتن شترایط قتانونی    ده:از کارافتا

 نماید.مندرج در قوانین و مقررات این صندوق از حقوق وظیفه استفاده می
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تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی

تعداد از کار افتادگان صندوق بازنشستگی  

تعداد شاغالن فوت شده صندوق بازنشستگی

تعداد بازنشستگان فوت شده صندوق بازنشستگی

مستادمی است که در دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانونی وی با شاغل متوفی: 

یط مندرج در قتانون خواهنتد   داشتن شرایط قانونی حق دریافت وظیفه فوت را برابر شرا
 داشت.

مستادمی است که پس از دوران اشتغال و پس متوفی:  و از کارافتاده بازنشسته

از برقراری حقوق بازنشستگی فوت شده استت و وراث قتانونی وی بتا داشتتن شترایط      
 قانونی حق دریافت حقوق وی را برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت.

 1396شترکان حقوق بگیر صندوق بازنشستگی بر حسب نوع : م دتوزیع تعدا 
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 1396ها و نماگرهای تأمین اجتماعی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 66/3 1826 نفرهزار  حت پوشش ت تو تبعی اصلی شدگانبیمهتعداد 

 55/6 320 هزار نفر بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش  تعداد مستمری

 -41/5 35 نفر ناشی از کار منجر به فوت دیدهشدگان آسیبتعداد بیمه

به از کار افتادگی ناشی از کار منجر  دیدهشدگان آسیبتعداد بیمه

 کلی و از دست دادن توانائی
 82/31 29 نفر

 -43/0 71991 کارگاه اجتماعی  اداره کل تأمین های تحت پوششتعداد کارگاه

 .فارس استان تأمین اجتماعی اداره کل -مأخذ

 
ای است که رأساً مشمول تعهدات مندرج در قانون سازمان شدهبیمه شده اصلی:بیمه

 تأمین اجتماعی است.
اصلی از مزایای موضوع قتانون  شدهای است که به تبع بیمهشدهبیمهتبعی:  شدهبیمه

 کند.استفاده میتأمین اجتماعی 
کند فردی است که به خاطر احراز شرایط خا ، مستمری دریافت می بگیر:مستمری

 و شامل حاالت زیر است:

 بازنشسته -

 از کار افتاده -

 فوت شده شدهتحت تکفل بیمه بازمانده -
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 (1)6139-79ها و نماگرهای آموزش: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت به  درصد

 قبلسال 

 24/2 796064 نفر آموزان استانتعداد کل دانش

 15/2 405827 نفر آموزان پسرتعداد دانش

 34/2 390237 نفر آموزان دخترتعداد دانش

 36/2 566195 نفر آموزان شهری: تعداد دانش

 57/2 278693 نفر دختر

 15/2 287502 نفر پسر

 95/1 229869 نفر آموزان روستاییتعداد دانش

 77/1 111544 نفر دختر

 12/2 118325 نفر پسر

 74/2 5022 نفر آموزان استاناییتعداد دانش

 91/2 466918 نفر ابتدایی آموزان دورهتعداد دانش

 14/2 188005 نفر متوسطه دوره اول آموزان دورهتعداد دانش

 13/0 136119 نفر دوره دوم متوسطه آموزان دورهتعداد دانش

نام خالص( در دوره پوشش واقعی تحصیلی )نرخ ثبت 

 ابتدایی
 13/1 51/98 درصد

دوره نام خالص( در دوره  پوشش واقعی تحصیلی )نرخ ثبت

 متوسطه اول
 28/2 28/96 درصد
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 )دنباله( (1)1396-97ها و نماگرهای آموزش: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت به  درصد

 قبلسال 

نام خالص( در دوره  پوشش واقعی تحصیلی)نرخ ثبت

 متوسطه دوره دوم
 98/5 13/83 درصد

 20/0 99/104 درصد پوشش ظاهری تحصیلی در دوره ابتدایی

 45/0 68/101 درصد پوشش ظاهری تحصیلی در دوره متوسطه دوره اول

 -71/0 55/110 درصد پوشش ظاهری تحصیلی در دوره متوسطه دوره دوم

 25/2 752765 نفر جمعیت الزم التعلیم

 70/2 444736 نفر جمعیت الزم التعلیم در دوره ابتدایی

 69/1 184898 نفر جمعیت الزم التعلیم در دوره متوسطه دوره اول

 51/1 123131 نفر جمعیت الزم التعلیم در دوره متوسطه دوره دوم

 89/1 7288 باب تعداد آموزشگاه

 57/1 35947 باب تعداد کالس دایر

 88/0 22981 باب تعداد کالس دایر نقاط شهری

 80/2 12966 باب تعداد کالس دایر نقاط روستایی

 95/0 97/22 درصد ابتداییتراکم دانش آموز در کالس در مقطع 

 41/0 7/24 درصد تراکم دانش آموز در کالس در مقطع متوسطه دوره اول

 01/5 06/19 درصد تراکم دانش آموزان در کالس در مقطع متوسطه دوره دوم 

 35/0 23/109 درصد تراکم دانش آموز درآموزشگاه

 48/1 64/24 درصد تراکم دانش آموز شهری به کالس

 -84/0 73/17 درصد دانش آموز روستایی به کالستراکم 

 -40/0 93/4 درصد تراکم کالس در آموزشگاه

 87/2 37559 نفر تعداد کل معلمان

 -44/1 54651 نفر تعداد کل کارکنان

 39/4 73/68 درصد درصد معلمان به کل کارکنان
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 )دنباله( (1)6139-79ها و نماگرهای آموزش: شاخص

تغییر نسبت به  درصد مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص یا 
 قبلسال 

 98/3 22760 نفر تعداد کل معلمان زن

 08/1 60/60 درصد درصد معلمان زن

 84/3 15/22 نفر آموز به کادر آموزشینسبت دانش

 -99/35 22016 نفر تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی

سوادآموزی در نقاط تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت 

 شهری

 -38/36 11352 نفر

تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی در نقاط 

 روستایی

 -58/35 10664 نفر

 -87/20 3613 نفر تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزی

 -67/23 2931 نفر تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزی زن

 -06/6 682 نفر تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزی مرد

 -48/0 2897 روستا تعداد روستاهای تحت پوشش نهضت سواد آموزی

 -43/0 7/68 درصد درصد روستاهای تحت پوشش نهضت سواد آموزی

 ( در آمار فوق دوره بزرگسال منظور نشده است.1
 .فارس استان آموزش و پرورش سازمان -مأخذ
 .ن فارسنهضت سواد آموزی استا -       
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 آموزان  ی  دوره تحصیلی تعداد دانش
 در سنین متناظر آن دوره 

100 × 
  تعداد جمعیت الزم التعلیم همان دوره تحصیلی         

 های محاسبه:فرمولتعاریف و 

پوشش واقعی تحصیلی، شاخصی است که نسبت تعداد  پوشش واقعی تحصیلی:

ی  دوره تحصیلی را که در سنین خا  آن دوره هستند، به کل جمعیت  دانش آموزان
 الزم التعلیم همان دوره نشان می دهد و از رابطه زیر به دست می آید: 

 
 

 واقعی= ضریب پوشش 

 

آموزان مشغول به تحصیل به تعداد کالس دایر، نسبت تعداد دانشآموز: تراکم دانش

آمتوز در کتالس، آموزشتگاه و دوره    تراکم دانتش  ترتیببهآموزشگاه و دوره تحصیلی را 
 تحصیلی گویند.
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 1396:   آموزش فنی و حرفه ای ادارهنماگرهای ها و شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

 00/0 43 مرکز تعداد مراکز  دولتی فنی و حرفه ای

 57/3 290 کارگاه حرفه ایهای آموزشی فنی و  تعداد کارگاه

 -96/0 621 نفر تعداد نیروی انسانی شاغل در فنی و حرفه ای

 82/36 67069 نفر تعداد اموزش دیدگان باش دولتی فنی و حرفه ای

 34/9 119160 نفر مون مهارت فنی و حرفه ایتعداد شرکت کنندگان در آز

 53/3 54643 نفر تعداد آموزش دیدگان باش خصوصی فنی و حرفه ای

 .استان فارسآموزش فنی و حرفه ای اداره کل  -مأخذ
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 97-1396: دانشگاه آزاد اسالمی ( اآموزش عالی)بها و نماگرهای شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر  درصد
نسبت به سال 
 قبل

 -32/6 51806 نفر تعداد دانشجوی پذیرفته شده

 -56/8 28072 نفر دانشجوی پذیرفته شده پسرتعداد 

 -52/3 23734 نفر تعداد دانشجوی پذیرفته شده دختر

 -58/10 187696 نفر تعداد دانشجویان 

 -93/11 97373 نفر تعداد دانشجویان پسر

 -07/9 90323 نفر تعداد دانشجویان دختر

 -37/8 37239 نفر تعداد دانشجویان مقطع کاردانی

 -59/11 110798 نفر دانشجویان مقطع کارشناسیتعداد 

 -21/10 28067 نفر تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

 -53/8 11592 نفر تعداد دانشجویان مقطع دکترا

 -04/15 17737 نفر تعداد دانشجویان پزشکی

 -75/8 81018 نفر تعداد دانشجویان گروه تاصصی علوم انسانی

 -95/9 9885 نفر گروه تاصصی علوم پایهتعداد دانشجویان 

 -82/13 6125 نفر تعداد دانشجویان گروه تاصصی کشاورزی و دامپزشکی

 -01/15 56097 نفر تعداد دانشجویان گروه تاصصی علوم فنی و مهندسی

 27/4 16834 نفر تعداد دانشجویان گروه تاصصی هنر

 -33/4 4241 نفر تعداد هئیت علمی

 -22/8 324 نفر استاد 

 -78/5 750 نفر دانشیار

 -86/3 1969 نفر استادیار

 -20/3 1180 نفر مربی 

 88/5 18 نفر مربی آموزشیار
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  97-1396ها و نماگرهای آموزش عالی)با دانشگاه آزاد اسالمی (: شاخص

 )دنباله(     

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر  درصد
نسبت به سال 
 قبل

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

 04/2 27662 نفر

 -85/13 29591 نفر دانشگاه پیام نور

 -50/25 12069 نفر دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 49/15 14438 نفر دانشگاه فنی و حرفه ای

 -60/47 1487 نفر دانشگاه فرهنگیان 

عالی وزارت بهداشت، دانشگاه ها و مؤسسه آموزش 

 درمان و آموزش پزشکی

 -17/2 13364 نفر

دانشگاه ها و مؤسسه آموزش عالی سایر دستگاه های 

 اجرایی

 -25/21 504 نفر

 -67/17 72475 نفر دانشگاه آزاد اسالمی

 58/10 16106 نفر غیر انتفاعی -مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، -مأخذ
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تعداد دانشجویان مراکز عالی در استان به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تحصیلی : 

1396-97 
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 1396-1395: )با دانشگاه آزاد اسالمی (ها و نماگرهای آموزش عالیشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

 درصد
تغییر 
نسبت به 
 قبلسال 

تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش 

 عالی  

 02/0 39143 نفر

 17/3 22388 نفر تعداد دانش آموختگان پسر

 -91/3 16755 نفر تعداد دانش آموختگان دختر

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. -مأخذ
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 1396 :(1)بهداشت و درمان ها و نماگرهایشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 80/5 3428 نفر تعداد پزشکان

 -85/1 1168 نفر تعداد پزش  عمومی

 53/8 1412 نفر تعداد پزش  متاصص

 38/4 21811 نفر تعداد پیراپزش  شاغل

)بیمارستان، بیمارستان و تعداد مؤسسات درمانی فعال 

 زایشگاه، زایشگاه(
 67/2 77 باب

 27/1 1114 باب های بهداشت فعال روستاییتعداد خانه

 35/2 784 باب هاتعداد داروخانه

 63/0 479 باب تعداد آزمایشگاه ها

 27/4 6596 عدد تات های فعال بیمارستانیتعداد تات

 -45/1 12960 عدد تات های ثابت بیمارستانیتعداد تات

 83/7 1281 تات و سایر  ccuوicuتعداد تات های ویژه 

 82/8 37 مرکز تعداد مراکز ستی اسکن 

 00/0 21 مرکز تعداد مراکز ام آر آی

 88/5 18 مرکز تعداد مراکزآنژیوگرافی 

 07/6 227 مرکز  تعداد مراکز رادیو لوژی 

 35/7 716 مرکز تعداد مراکز توانباشی 
 ارقام مربوط به پایان سال است. (1

 .فارس استان و خدمات بهداشتی و درمانی پزشکی دانشگاه علوم -مأخذ
 .جهرمپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی علوم  گاهدانش -      
 .فساپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ه علوم دانشگا -      
 .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان -      
 .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش -      
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 :و فرمول محاسبه عاریفت

 .100حاصل تقسیم تات روز اشغالی بر تات روز کل ضرب در ضریب اشغال تخت:

 های اشغال شده در هر روز توسط بیماران.تعداد تات تخت روز اشغالی:

 هایی که در هر روز آمادگی پذیرش بیماران را دارد.تعداد تاتتخت روز کل: 

باشد )معمتوالً  هایی که با توجه به ظرفیت واقعی بیمارستان موجود میتعداد تات:تخت بابت

 .نماید(یروی انسانی اقدام میآن دستگاه اجرایی نسبت به اخذ تشکیالت و تأمین ن بر اساس

استتاندارد دارای امکانتات    بتر استاس  هتای بیمارستتانی کته    به آن تعداد از تات:تخت فعال

 بستری کردن بیماران باشد. آماده ،پرسنلی و تشایص، درمان، پشتیبانی، خدماتی
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 1396: ها و نماگرهای بازرگانیشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر درصد 
 سالنسبت به 
 (2)قبل

 02/10 23785 تن مقدار کل واردات

 25/69 2936894 ریالمیلیون  ارزش کل واردات

 -38/63 233548 تن مقدار صادرات غیر نفتی

 42/33 8611839 ریالمیلیون  غیر نفتی ارزش صادرات 

 .فارس استانگمرک اداره کل  -مأخذ

 تعاریف:
مستقیم برای مصرف قطعی یا  طوربهواردات شامل تمامی کاالهایی است که  واردات:
صدور یا مصرف قطعی، به کشور وارد و از گمرکات کشور ترخیص  منظوربهتغییر شکل 

 شود.می

صادرات شامل صدور قطعی تمامی کاالهایی است که در داخل کشور تولیتد  صادرات:
ساخته یا قطعات جداگانه به کشور وارد های نیمهشده و یا به صورت مواد اولیه و یا کاال
 قطعی صادر شده باشند. طوربهشده و پس از تغییر شکل یا مونتاژ، 
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 1396فرهنگی: ها و نماگرهای شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 00/0 21 عدد در پایان سال های تاریای و فرهنگیتعداد موزه

فرهنگی و  هاینامکها، بناها و دیدکنندگان از موزهباز

 تاریای
 23/15 7678817 نفر

 88/3 3051 عدد (1)تعداد آثار تاریای ثبت شده در فهرست آثار ملی 

 -00/100 0 عدد تعداد جاذبه های دست ساز

 68/0 443 عدد تعداد جاذبه های طبیعی 

 75/2 1307 عدد تعداد بناهای تاریای 

 12/5 226 مرکز ) هتل ، متل ، هتل آپارتمان ، مهمانپذیر(اقامتیتعداد مراکز 

 73/3 15949 تات تعداد تات مراکز اقامتی 

 47/3 6702 اتاق تعداد اتاق مراکز اقامتی 

  باشد.(آثار تاریای شامل مکان، بنا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه می1
 .فارس استان میراث فرهنگی و گردشگری اداره کل -مأخذ
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 1396: یها و نماگرهای فرهنگشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به
 ل قبلسا

 00/0 42  تعداد مجتمع فرهنگی و هنری 

 00/0 5  تعداد خانه فرهنگ 

 78/34 1120 عنوان های منتشر شدهتعدادعناوین کتاب

 41/2 1004 نساههزار  های منتشر شدهکتاب شمارگان

 -50/12 35 عنوان های ترجمه شدهتعدادعناوین کتاب

 -05/21 34500 نساه شمارگان کتاب های ترجمه شده

 59/37 1087 عنوان های تألیف شدهتعدادعناوین کتاب

 97/2 969132 نساه  شمارگان کتاب های تالیف شده

 -43/10 229590000 تیراژ شمارگان مطبوعات

 23/3 1311 باب هنری مساجد فرهنگیهایتعداد کانون

 06/17 343 باب تعداد چاپاانه

 15/18 293 موسسه تعداد موسسات فرهنگی و هنری

 -14/15 8254 صندلی گنجایش سینما

 -79/15 16 باب تعداد سینماها

 55/4 46 سالن )تئاتر(نمایشتعداد سالن 

 69/4 223 باب عمومی استانتعداد کتاباانه  

 26/9 72567 متر مربع مساحت زیر بنای کتاباانه ها

 00/0 0 باب تعداد کتاباانه های مکانیزه

 -71/1 2541357 نساه تعداد جلد کتاب

 53/9 129215 نفر تعداد اعضا
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 )دنباله(1396ها و نماگرهای فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به
 سال قبل

 93/8 12529 عدد تعداد صندلی مطالعه

تعداد مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان
 08/2 49 باب

متراژ فضای فرهنگی هنری کانون به ازای 

 نفر کودک و نوجوانان  100هر 
 49/5 173 متر مربع

تعداد کتاب های موجود در مراکز فرهنگی 

 هنری کانون پرورش فکری 
 72/17 555041 جلد

تعداد اعضای کودک و نوجوان کانون  

 پرورش فکری 
 60/21 47818 نفر

 03/46 314941 جلد تعداد کتاب های امانتی کانون پرورش فکری

فعالیت های فرهنگی و هنری کانون پرورش 

 فکری
 81/29 51073 مورد

تعداد اعضا برگزیده در مسابقات بین المللی و 

 کشوری کانون پرورش فکری
 33/13 17 نفر 

مربیان برگزیده در مسابقات بین المللی و 

 کشوری کانون پرورش فکری
 33/33 20 نفر 

 11/11 10 باب تعداد کتاباانه های سیار

 .فارس استان فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل -مأخذ
 .دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد استان فارس -       
 .مدیریت امور کتاباانه های عمومی استان فارس -       
 .کودکان و نوجوانان  استان فارس یکانون پرورش فکر-       
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 عاريف:ت
 هفای هصففح غيرادواری است كه اختصاص به موضوعي ويژه دارد و تعداد  نشريه:كتاب

 تر است.صفحه يا بيش 48آن 

به صورت اوراق چاپی  منظم با نام ثابت، تاریخ و شماره طوربهنشریاتی که مطبوعات:

ستایر  های گوناگون سیاسی، اجتماعی، علمی، ورزشی، هنتری و  درزمینه ،یا الکترونیکی
نظر محتوا شوند. مطبوعات از نظر ترتیب انتشار بهروزانه و غیرروزانه، از منتشرمیموارد 

دو گروه تاصصتی و علمتی و نشتریات     انتشار به به عمومی و تاصصی، از نظر زمینه
ای و محلتی و  المللتی، سراستری، منطقته   توزیتع بته بتین    غیرتاصصی واز نظر گستره
 ختتتا ختتتا  واقشتتتاراجتماعی ستتتنی هتتتایعمتتتوم،گروه ازنظرمااطبتتتان بتتته 

خا (تقستتیم  ن حتترف ومشتتاغل آموزان،صتتاحبا)متاصصان،زنان،دانشتتجویان،دانش
 شوند.می

 های چاپ یا تکایر شده از ی  اثرکته در یت  نوبتت چتاپ و    تعداد نساه شمارگان:

 ها توزیع شده یا نشده باشد.اند، اعم از آن که تمامی آنانتشار برای توزیع آماده شده

فرهنگی و غیرانتفاعی وابستته بته مستجد     مؤسسهکانون فرهنگی هنری مساجد: 

مسجد به فعالیت  مقررات در محدوده بر اساسربط است و ارای مجوز از مراجع ذیکه د
 پردازد.فرهنگی و هنری می
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 1396ها و نماگرهای فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 95/25 364 نفر تعداد نابگان و استعداد های برتر استان

جهت   )دانش آموختگان برتر(معرفی نابگان
استفاده از تسهیالت نظام وظیفه به نیرو های 

 نفر مسلح
105 48/9- 

 )دانشجویان استعداد برتر(تعداد نابگان
 18/82 184 نفر استفاده کننده  از جوایز تحصیلی

استفاده  )دانش آموختگان برتر(تعداد نابگان
 -55/4 21 نفر کننده از وام مسکن

 .استان فارسبنیاد نابگان  -مأخذ
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 1396ها و نماگرهای فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به
 قبلسال 

های اطالعاتی مرکز منطقه ای اطالع  تهیه پایگاه

 پایگاه رسانی علوم و فناوری
47 14/47 

جمع آوری و پردازش نشریات مرکز منطقه ای 

 عنوان اطالع رسانی علوم و فناوری
9865 68/8 

های تحقیقاتی مرکز منطقه ای اطالع  انجام طرح

 طرح رسانی علوم و فناوری
22 67/46 

گردآوری منابع دیجیتال مرکز منطقه ای اطالع 

 عنوانهزار  رسانی علوم و فناوری
4242 80/1 

تعدادنیرو های متاصص مرکز منطقه ای اطالع 

 نفر فناوری رسانی علوم و
79 22/8 

حمایت از شرکت های دانش بنیان پارک علم و 

 موسسه فناوری فارس
0 - 

حمایت از همایش ها و کنفرانس های علمی 

 همایش/کنفرانس معتبر 
89 33/48 

 تاسیس شاخه های اطالع رسانی در سراسر کشور

تعداد 

 شاخه)تجمعی(
32 00/28 

علم و  )فروش اطالعاتترویج یافته های پژوهشی

 مدرک فناوری(
415043 88/23 

پژوهشی با -انعقاد تفاهم نامه های علمی

 تعداد تفاهم نامه موسسات و سازمان ها ملی وبین المللی
30 00/150 

 68/273 71 سمینار/کارگاه برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی

برقراری ارتباط موثر با نهادهای بین المللی در 

 حوزه علم و فناوری

تعداد بازدید و 

 سانرانی
25 00/150 

 –)علمی  IJSMتولید و انتشار مجله بین المللی

 /NOشماره پژوهشی(
2 00/0 

 NO/ 12 0/00شماره تحلیلی-تولید و انتشار ماهنامه خبری

برنامه ریزی جهت دعوت از سازمان های علمی 

 تعداد بازدید جهت بازدید از آشنایی با نوع خدمت
50 00/198 

 91/50 166 تعدادخبر تولید و انتشار خبر علمی

 .یعلوم و فناور ياطالع رسان یمركز منطقه ا -مأخذ
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 1396ها و نماگرهای فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به
 قبلسال 

     رادیو :
 00/0 9 ایستگاه  تعداد ایستگاه 

 00/0 12 فرستنده تعداد فرستنده اصلی
     تلویزیون: 
 00/0 437 ایستگاه  تعداد ایستگاه 

 00/0 2270 فرستنده تعداد فرستنده اصلی
     اف ام: 

 -75/27 125 ایستگاه  تعداد ایستگاه 
 00/0 398 فرستنده تعداد فرستنده اصلی

 72/1 4128 ساعت میزان تولید برنامه های رادیویی
 -26/32 21 ساعت خردسال
 62/134 61 ساعت کودک
 -53/2 77 ساعت نوجوان
 -10/40 351 ساعت بزرگسال
 45/8 3618 ساعت عام

 -16/14 1922 ساعت برنامه های تلویزیونی  میزان تولید
 -04/13 20 ساعت خردسال
 -81/14 69 ساعت کودک
 29/14 60 ساعت نوجوان
 -08/14 183 ساعت بزرگسال
 -15/14 1590 ساعت عام

 مرکز فارس. -صدا و سیمای مرکز جمهوری اسالمی -مأخذ

 تعاریف:

فرایندی است کته بتا تلفیتق تاصصتی      های رادیویی و تلویزیونی:تولید برنامه

گیری از منتابع الزم، منجتر بته ستاخت یت       عناصر محتوایی )پیام( و ساختاری با بهره
 شود.رادیو/ تلویزیونی می برنامه

 عبارت از شکل نهتایی و ارستال شتده    رادیویی و تلویزیونی:های پخش برنامه

 ی  برنامه رادیو/ تلویزیونی است که مااطب، قادر به دریافت آن باشد.
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 1396توزیع میزان تولید برنامه های تلویزیونی به تفکی  مخاطب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396توزیع میزان تولید برنامه های رادیویی به تفکی  مخاطب: 
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 1396ها و نماگرهای فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به
 قبلسال 

 ×× 25 تعداد های حج تمتع نتعداد کاروا

 29/4 146 تعداد های زیارتی دفاتر و آژانس

 ×× 3509 نفر تعداد زائران حج تمتع

 0 0 نفر تعداد زائران عمره مفرده

 0 0 نفر زائران عتبات عالیاتتعداد 

 -81/17 29221 نفر )اربعین حسینی(عراق

 0 0 نفر سوریه

 .استان فارس مدیریت حج و زیارت -مأخذ
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 1396: ها و نماگرهای تربیت بدنیشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به
 قبلل سا

 26/5 840 تأهی تعداد هیات ورزشی

 09/1 184914 نفر  یافتهسازمانتعداد ورزشکاران 

 -47/3 106521 نفر  یافتهتعداد مردان ورزشکار سازمان

 01/8 78393 نفر  یافتهتعداد زنان ورزشکار سازمان

 09/1 129439 نفر تعداد ورزشکاران قهرمانی

 -11/9 16556 نفر  تعداد مربیان ورزشی

 -34/14 6055 نفر  تعداد داوران ورزشی

 44/2 756 باب تعداد اماکن ورزشی مورد بهره برداری

 55/7 440789 مترمربع مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده 

 27/2 1713268 مترمربع مساحت فضاهای ورزشی روباز

 26/3 444/0 متر مربع سرانه اماکن ورزشی رو باز و سر پوشیده

 32/2 353/0 متر مربع  سرانه اماکن ورزشی رو باز 

 33/8 091/0 متر مربع  سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده 

 46/1 557 مکان نقاط شهری تعداد اماکن ورزشی در 

 29/5 199 مکان  در نقاط روستایی تعداد اماکن ورزشی 

 05/8 94 زمین فوتبال چمند زمین تعدا

 00/3 412 سالن تعداد سالن ورزشی سرپوشیده 

 00/0 13 استار سرپوشیدهتعداد استارهای 

 -69/7 12 استار تعداد استارهای روباز

 -47/1 67 استادیوم تعداد استادیوم و مجموعه ورزشی

 .ورزش و امور جوانان استان فارس اداره کل -مأخذ
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 ریف:اتع

شود که تحت پوشش تشکیالتی با : به گروهی اطالق مییافتهورزشکاران سازمان

 ورزند.مبادرت میضوابط خا ، به ورزش 

گری رسمی و معتبر مربی شود که دارای گواهینامه: به فردی اطالق میمربی ورزشی

 های ورزشی باشد.های ورزشی کشور در یکی از رشتهاز یکی از فدراسیون

هتای تاصصتی و اختذ    شود که پتس از طتی دوره  به فردی اطالق می: داور ورزشی

های ورزشی کشور توانایی قضاوت در یکی فدراسیونرسمی و معتبر داوری از  گواهینامه
 های ورزشی را دارا باشد.از رشته

با توجه به بهبود و ارتقاءستطح  شود که به گروهی اطالق می :رزشکاران قهرمانیو

های ورزشی خود در یکی از سطوح مسابقات رسمی ) کشوری ، بین المللی و....  مهارت
 مدال کسب نماید .( به رقابت پرداخته و می تواند 

: به مکانی اطالق می شود که با اخذ مجوز از سازمان تربیتت بتدنی و   مکان ورزشی

ادارات کل تربیت بدنی استان ها، براساس ضوابط و مقررات مربوط، برای ی  یتا چنتد   
رشته ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد وبراساس مالکیت بته تفکیت  تربیتت بتدنی،     

ای عمومی غیردولتی و براساس نوع به تفکی  زمین ورزشتی،  خصوصی، دولتی، نهاده
 استار، پیست، باشگاه ورزشی و زورخانه تقسیم می شود.


