
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهوري اسالمی ایران

 سازمان برنامه و بودجه کشور 
 ریزي استان فارسسازمان مدیریت و برنامه

 

 

 

 ها و نماگرهاي گزیده شاخص

 اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

 استان فارس

 1395سال 
 
 

 معاونت آمار و اطالعات

 
 

 1397                54/00/97انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور 

 



 

                                                                     97-19شماره انتشاراتی استان: 

 معاونت آمار و اطالعاتسازمان برنامه و بودجه استان فارس.  : سرشناسه
 /1395گزیده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان فارس سال : عنوان و نام پدیدآور

 ریزي استان فارس ، معاونت آمار و اطالعات.کننده سازمان مدیریت و برنامهتهیه
 ،1397.مدارك و انتشاراتتهران: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد،  : مشخصات نشر

 92ص. : مشخصات ظاهري
978-964-179-973-3 : شابک  

 فیپا : نویسیوضعیت فهرست
 آمار --فارس  --ایران  --هاي اقتصادي شاخص : موضوع
Economic indicators -- Iran -- Fars : موضوع  -- Statistics 
 آمار --اوضاع اقتصادي  --فارس  : موضوع
 Fars (Iran: Province) -- Economic conditions -- Statistics : موضوع
 آمار --اوضاع اجتماعی  --فارس  : موضوع
 Fars (Iran: Province) -- Social conditions -- Statistics : موضوع
 آمار --زندگی فرهنگی  --فارس  : موضوع
 Fars (Iran: Province) -- Intellectual life -- Statistics : موضوع
 آمار --فارس  : موضوع
 Fars (Iran: Province) -- Statistics : موضوع

 سازمان برنامه و بودجه کشور. مرکز اسناد، مدارك و انتشارات : شناسه افزوده
 HC 477ف/2س2 1397 : رده بندي کنگره
 95563/330 : رده بندي دیویی

 5156754  : شماره کتابشناسی ملی
ها و نماگرهـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی اسـتان فـارس       گزیده شاخص

 1395سال

 ریزي استان فارسکننده: سازمان مدیریت و برنامهتهیه
 مرکز اسناد، مدارك و انتشارات، کشورناشر: سازمان برنامه و بودجه 

 نوبت چاپ: اول
 1397سال انتشار: 

 نسخه 100: شمارگان
  همه حقوق براي ناشر محفوظ است.

 
 
 

 نشانی: شیراز، چهارراه حافظیه

 71466-75999کدپستی:   07132290937دورنگار:  07132290931تلفن: 
 www.amar.mpo-fr.irوبگاه:  amar@mpo-fr.ir  الکترونیک:پست



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –گزیده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی استان فارس 

 1395سال 

 فارس استان مدیریت و برنامه ریزيرئیس سازمان  -مدیر مسئول : ساسان تاج گردون

مدیریت و برنامه ریزي سازمان  مار و اطالعاتآمعاون  -: عبدالحمید سنگی و نظارت مدیر اجرا

 استان فارس

  شیال شاه ولی، زهره رنجبران و حکیمه رنجبر :  گانتهیه کنند

 97-19شماره نشریه : 

 1397ماه تیرتاریخ انتشار : 
 

 .مجاز است همه حقوق براي ناشر محفوظ است. هرگونه برداشت و نقل مطلب با ذکر ماخذ

 



 

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

 .از سر راست کردن ارقام صورت گرفته است

 محاسبه میزان تغییرات و درصد تغییرات شاخص هاي مندرج در نشریه بدین ترتیب صورت

 گرفته است:

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

هاي اساسی در فرآیند  گردآوري و تهیه آمار و اطالعات صحیح و قابل استناد یکی از گام       
ریزي هاي توسعه ي اقتصادي،اجتماعی و  برنامهامروزه اجراي سیاست ها و  برنامه ریزي است.

فرهنگی بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و به هنگام امکان پذیر نیست . لذا به 
زمینه هاي گوناگون ز اطالعات آماري بهنگام در منظور آگاهی مدیران ، برنامه ریزان و محققین ا

گزیده "هماهنگی در ارائه آمارهاي مورد نیاز ، نشریه حاضر با عنوان و همچنین ایجاد 

حاوي مجموعه اي از  "شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی استان
در مقاطع فصلی و ،  فرهنگی، و اجتماعی آخرین اطالعات آماري موجود در زمینه هاي اقتصادي،

مربوط به سال نشریه حاضر حاوي اطالعات مذکور  ساالنه تهیه و در قالب کتاب چاپ می شود.
 .می باشد 1395

آمار و اطالعات ارایه شده در این نشریه توسط گروه آمارهاي ثبتی،فرآبري و پردازش داده ها با 
 همکاري دستگاه هاي اجرایی تولیدکننده آمار با تالش هاي فراوان تهیه و تدوین گردیده است.

این نشریه در سایت معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزي  نسخه الکترونیکی
 قرار داده شده و قابل دریافت می باشد.   http://amar.mpo-fr.irفارس به آدرس 
این نشریه در موعد مقرر مستلزم ارسال به موقع اطالعات آماري  تهیه و انتشار شایان ذکر است

صورت عدم دریافت اطالعات ، جدول فاقد اطالع منتشر خواهد هاي اجرائی است و در  دستگاه
 شد.  

که در  نهادها ها و سازمان هاي دولتی، دستگاهادارات، در پایان از مسئوالن و کارشناسان کلیه 
امید است با  می شود. زمینه ارائه اقالم اطالعاتی ما را یاري نموده اند صمیمانه سپاسگزاري

کمی و کیفی این  بهبودات اصالحی به منظور رفع نواقص،موجبات دریافت نظرات و پیشنهاد
 نشریه مقدور گردد.

 ساسان تاج گردون                                                       

 فارس  استان ریزيبرنامه  مدیریت و  رئیس سازمان
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 یافته هاي نشریهخالصه 
میلیارد ریال بوده است که  589059 ، 1394محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال  -

 داشته است . کاهشدرصد  90/0نسبت به سال قبل 
در سال ) 1395ها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري (براساس سال پایه شاخص بهاي کاال -

ش داشته است . این شاخص براي خانوارهاي درصد افزای 0/8نسبت به سال گذشته   1395
 درصد افزایش یافته است . 5/8نسبت به سال گذشته  فوق روستایی در سال 

که  میلیارد ریال است 9488ارزش سهام معامله شده در بورس و اوراق بهادار ،  1395در سال -
 .نشان می دهد ار کاهش درصد 89/0نسبت به سال قبل 

درصد نسبت به سال قبل  45/26، با افزایشی به میزان 1395درآمد هاي مالیاتی در سال  -
 میلیارد ریال بوده است . 17692معادل 

درصد  41/10، با افزایشی به میزان 1395هاي بیمه استان در سال  خسارت پرداختی شرکت -
 میلیارد ریال بوده است . 6735نسبت به سال قبل 

 هزار نفر می باشد . 4851، درصد  08/1، با متوسط رشد ساالنه 1395ال درسجمعیت استان  -
در مناطق شهري و روستایی به تعداد ازدواج ثبت شده  1394نسبت به سال  1395در سال  -

درصد  19/7رویداد بوده است که نسبت به سال قبل در مناطق شهري  6529و  36248ترتیب 
  یافته است. کاهشدرصد  81/17و در مناطق روستایی  افزایش

درصد و  34/34یک خانوار شهري، سهم هزینه هاي مسکن در کل هزینه هاي 1395در سال  -
درصد  21/2و  76/0به ترتیب قبل درصد بوده که نسبت به سال  62/16در خانوارهاي روستایی 

 داشته است . افزایش
 13605، 1394به سالدرصدافزایش نسبت  68/3، با  1395مصرف نیروي برق در سال  -
معادل  کاهشیبا  ،نیروي برقساعت بوده است . قابل ذکر است تولید ناخالص وات کیلو  یلیونم

 .بوده است میلیون کیلو وات ساعت 15923نسبت به سال قبل درصد  60/5
درصد نسبت  50/7، با افزایشی معادل 1395میزان مصرف داخلی گاز طبیعی دراستان در  سال  -
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همچنین  سهم مصرف گاز طبیعی در بخش  متر مکعب بوده است.میلیون  11253، قبلبه سال 
 07/81 ،1394درصد نسبت به سال 09/9صنعت از کل مصرف گاز طبیعی استان با افزایش 

  .درصد بوده است
هزار شماره تلفن ثابت  1527و حدود  هزار شماره تلفن همراه 4543حدود ، 1395در پایان سال -

 کاهشدرصد  67/5و  افزایشدرصد  18/7که نسبت به سال گذشته به ترتیبمشغول به کار بوده 
 .داشته است

در  ، تعداد تصادفات برون شهري و درون شهري وسایط نقلیهحیه انتظامی فارسبه گزارش نا -
درصد  06/2و  28/24، قبلفقره بوده که نسبت به سال  10166 و 10047به ترتیب  1395سال 

 . داشته است کاهش
مشغول  به  هاي دولتی دانشجو در دانشگاهنفر  209893، 1395 - 96در سال تحصیلی  -

 30/42درصد آنان را دانشجویان دختر تشکیل داده اند. 32/47تحصیل می باشند که از این تعداد 
درصد این دانشجویان در گروه علوم انسانی مشغول به تحصیل  می باشند ، همچنین در سال 

دانشگاه آزاد اسالمی مشغول به تحصیل  نفر دانشجو در واحدهاي تابعه 88032تحصیلی فوق 
آن را دختران تشکیل می درصد  0/40آنان را پسران و درصد   0/60که از این تعداد بوده اند 

  دهند.
 افزایشیبا  1395صادر شده از گمرکات استان در سال  غیر نفتی کاالهاي  زش صادرات ار -

با و ارزش کاالهاي وارد شده ریال  اردمیلی 6455درصد نسبت به سال قبل  57/28معادل 
 . ارد ریال بوده استمیلی 1735 درصد نسبت به سال قبل 29/41کاهشی برابر با 
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 ايهاي منطقهحسابها و نماگرهاي شاخص
در فارس  استان اقتصادي به تفکیک ارزش افزوده بخش هاي عمده محصول ناخالص داخلی

 ریال) یونمیل(                                    1390-1394سال هاي

 1391 1390 شرح

 46667300 32964718 کشاورزي
 7398333 8041531 معدن

 81658158 27092079 صنعت
 86431364 83731268 و گاز طبیعیآب و برق 

 17203224 15698080 ساختمان
 167219740 141975791 خدمات

 1746891 1119954 خالص مالیات بر واردات
 GDPR( 310623421 408325013محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار(

 
 1394 1393 1392 شرح

 102046310 93969540 76456337 کشاورزي

 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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هاي به قیمت ارسف استان اقتصادي عمده بخش هايدر  ارزش افزودهمصرف واسطه و ، ستانده

 (میلیون ریال)                                                                                        1394در سال  جاري

 ارزش افزوده مصرف واسطه هستاند عنوان بخش

 586885863 368750314 955636177 کل

شکاروجنگلداري و  کشاورزي،
 102046310 78843620 180889930 ماهیگیري

 7595803 1322761 8918564 استخراج معدن
 69874178 136497562 206371741 صنعت

 70769359 13405126 84174485 تامین برق،گاز، بخار و تهویه هوا
رسانی،مدیریت پسماند،فاضالب و آب

 2899647 1749016 4648663 فعالیت هاي تصفیه

 31640826 48533879 80174705 ساختمان
عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیر 

 60930958 24164780 85095738 وسایل نقلیه و کاالها
 48348606 18501959 66850565 حمل و نقل و انباداري و پست

فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و 
 3439997 3784027 7224024 غذا

 2514799 1962468 4477266 اطالعات و  ارتباطات
 6696251 5313598 12009849 فعالیت هاي مالی و بیمه

14518679 5027104 96478970 امالك و مستغالت  
 3158962 7606764 10765726 فعالیت هاي حرفه اي،علمی و فنی

فعالیت هاي اداري و خدمات 
 3083511 3175143 6258654 پشتیبانی

 25968077 8504169 34472247 اداره امورعمومی و خدمات شهري 
 25142952 2425359 27568312 آموزش

سالمت فعالیت هاي مربوط به 
 26810000 5172039 31982039 انسان و مددکاري اجتماعی

 سایر خدمات عمومی،
 4513759 2760941 7274701 اجتماعی،شخصی و خانگی

 مرکز آمار ایران. -مأخذ
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 عاریف:ت
ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش  ارزش افزوده، ارزش اضافی :ارزش افزوده

گویند. پس از کسر میستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص 
 آید.ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به دست می مصرف سرمایه

شود می است که در آن واحد تولید ستانده هر واحد تولیدي ، مجموع کاالها و خدماتی ستانده :
و براي استفاده  در دسترس قرار می گیرد . سهمی  از کاالها و خدمات که تا پایان دوره 

،جزو ستانده واحد به حساب  باقی مانده باشدري به صورت نا تمام یا کار در جریان ساخت حسابدا
کاالها و خدماتی که در یک واحد در دوره حسابداري معین تولید و در همان دوره در  می آید .

ستانده گردد . ستانده آن واحد منظور نمیمی شود ، جزو   دیگر فرایندهاي تولید آن واحد مصرف 
می شود : ستانده بازاري ، ستانده تولید شده براي خود مصرفی نهایی و  به سه دسته تقسیم 

 مایه به حساب خود و سایر ستانده هاي غیر بازاري .تشکیل سر
مصرف ارزش کاالها و خدمات مصرف شده در جریان تولید ، به استثناي  مصرف واسطه :

 سرمایه ثابت است . 
هاي اقتصادي محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی فعالیت محصول ناخالص داخلی:

ی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه واحدهاي تولیدي مقیم یک کشور در یک دوره زمان
 شود.روش تولید، هزینه و درامد محاسبه می
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 )1395=100(                            1395: خانوارهاي شهري شاخص قیمت

 عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر
درصد تغییر 

 نسبت به
 لبسال ق

کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي  شاخص
 شهري

0/100 0/8 

   گروه هاي اصلی:
 3/10 0/100 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

 3/8 0/100 پوشاك و کفش
 0/7 0/100 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

 5/5 0/100 مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداري آن ها
 4/6 0/100 بهداشت و درمان

 0/6 0/100 حمل و نقل
 0/1 0/100 ارتباطات

 0/4 0/100 تفریح و فرهنگ
 3/19 0/100 آموزش

 1/9 0/100 هتل و رستوران
 6/11 0/100 کاالها و خدمات متفرقه

 مرکز آمار ایران. -مأخذ

 
 تعاریف:

معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد معین و  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی خانوار:
 خانوار نسبت به سال پایه است.ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف 
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 )1395=100(                                1395: خانوارهاي روستایی شاخص قیمت

 عدد شاخص عنوان شاخص یا نماگر
درصد تغییر 

 بهنسبت 
 قبل سال

خانوارهـاي  مصـرفی کاالهاو خدمات  بهاي کلشاخص

 روستایی
0/100 5/8 

   گروه هاي اصلی:
 2/9 0/100 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

 3/13 0/100 پوشاك و کفش
 3/8 0/100 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

 2/5 0/100 مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداري آن ها
 3/6 0/100 بهداشت و درمان

 9/5 0/100 حمل و نقل
 8/0 0/100 ارتباطات

 3/7 0/100 تفریح و فرهنگ
 7/18 0/100 آموزش

 0/8 0/100 هتل و رستوران
 9/11 0/100 کاالها و خدمات متفرقه

 مرکز آمارایران.  -مأخذ
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 1395: ها و نماگرهاي مالی و پولیشاخص

عنوان شاخص یا 
 نماگر

 
 مقدار/تعداد واحد

تغییر درصد 
نسبت به سال 

 قبل
 -29/1 998 شعب تعداد شعب بانک

 25/16 395796867 میلیون ریال بخش غیردولتی نزد بانک هاسپرده هاي 
 06/11 34153848 میلیون ریال دیداري

ي
غیردیدار

 

 06/17 355166853 میلیون ریال 
 79/14 25145457 میلیون ریال قرض الحسنه پس انداز

ــاه   ــذاري کوت ــرمایه گ س
 مدت

 29/40 188929073 میلیون ریال

 -91/3 141092323 میلیون ریال سرمایه گذاري بلند مدت
 50/2 6476166 میلیون ریال سایر سپرده ها

هاي : تجارت ، توسعه صادرات ، رفاه کارگران ، سپه ، صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزي ، مسکن ،  بانک  -مأخذ
 .ملت و ملی

 

 تعاریف:
و حقوقی خصوصی، اشخاص حقیقی  وسیلههایی است که بهسپرده هاي بخش غیر دولتی:سپرده

 شود.ها سپرده میطبق ضوابطی به بانک

آن متعهد است به محض  شود که بانک در برابر دارندههایی اطالق میبه سپرده هاي دیداري:سپرده
ها، شده است بپردازد. به این سپرده ی که در چک قیدمیزانبهرؤیت چک از طرف او، وجه سپرده را 

 شود.نیز گفته میالحسنه جاري هاي قرضسپرده
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 1395زیع انواع سپرده هاي بخش غیردولتی نزد بانک هاي استان : تو

 
 

8%
6%

48%

36%

2%

دیداري قرض الحسنه پس انداز
سرمایه گذاري کوتاه مدت سرمایه گذاري بلند مدت
سایر سپرده ها



 1395ــــــــــــــــ سال استان فارس ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شاخص گزیده

21 

 1395ها و نماگرهاي مالی و پولی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 قبلسال 

تعداد سهام معامله شـده در بـورس اوراق   
 استانبهادار 

 -39/7 3558 میلیون سهم

ارزش سهام معامله شده در بـورس اوراق  
 استانبهادار 

 -89/0 9488 ریالیاردمیل

 -61/6 3220374 میلیارد ریال ارزش جاري بازار سهام
 شده در بـورس هاي پذیرفته تعداد شرکت

 ن در پایان سالاستا بهادار اوراق
 00/0 23 عدد

نقـــدي ســـهام در    شـــاخص بـــازده 
ــورس ــادار دراوراقبـ ــال بهـ ــان سـ  پایـ

 )1377فروردین =08/1623(
 307198 22/5- 

اوراق  قیمت سهام در بورسکل  شاخص
 -73/3 77230  )1369=100در پایان سال ( بهادار

ــاخص ــان  ش ــالی در پای ــت م ــال                                قیم س
 -66/16 131866  )1377= فروردین 9/4114(

ــاخص ــت شـ ــنعت قیمـ ــان  صـ در پایـ
 -33/1 66100  )1377= فروردین 0/1393سال(

 .فارس بورس منطقه اي -بورس اوراق بهادار شرکت -مأخذ 
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 هاي محاسبه:تعاریف و فرمول
هـاي  نماگري است که بیانگر سطح عمـومی قیمـت سـهام شـرکت    شاخص کل قیمت سهام: 
 پذیرفته شده در بورس است.

نقـدي پرداختـی    کـه بیـانگر سـطح عمـومی بـازده     نماگري است شاخص بازده نقدي سهام: 
 هاي پذیرفته شده در بورس است.شرکت

هـاي گـروه   نمـاگري اسـت کـه بیـانگر سـطح عمـومی قیمـت شـرکت        شاخص قیمت مالی: 
 گري مالی است.واسطه

 هاي تولیدي است.نماگري است که بیانگر سطح عمومی قیمت شرکت شاخص قیمت صنعت:

هـاي  ضرب آخـرین قیمـت سـهام شـرکت    بارت از مجموع حاصل ع ارزش جاري بازار سهام:
 ها است.آن پذیرفته شده در بورس در تعداد سهام منتشره
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 1395ها و نماگرهاي مالی و پولی:شاخص

 مبلغ واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 45/26 17691664 میلیون ریال درآمدهاي مالیاتی

 56/10 10069946 میلیون ریال هاي مستقیممالیات
 هاي مستقیم از درآمدهايمالیاتسهم 

 -31/12 0/57 درصد مالیاتی

 -37/43 302344 میلیون ریال مالیات بر ثروت
هاي بر ثروت در مالیات سهم مالیات 

 -15/49 0/3 درصد مستقیم

 84/38 6995001 میلیون ریال مالیات بر درآمد
هاي بر درآمد در مالیات مالیاتسهم 

 68/25 5/69 درصد مستقیم

 -60/21 2772601 میلیون ریال ها مالیات بر شرکت
بر شرکت ها در  مالیاتسهم 
 -12/29 5/27 درصد هاي مستقیممالیات

 09/56 7621718 میلیون ریال هاي غیر مستقیممالیات
هاي غیر مستقیم از مالیاتسهم 

 86/22 43 درصد مالیاتیدرآمدهاي 

 09/56 7621718 میلیون ریال مالیات بر کاالها و خدمات
در  مالیات بر کاالها و خدماتسهم 
 00/0 100 درصد هاي غیر مستقیممالیات

 00/0 00/0 میلیون ریال مالیات بر درآمد
هاي مالیات بر واردات در مالیاتسهم 

 00/0 00/0 درصد غیر مستقیم

 .امور اقتصادي و دارایی استان فارساداره کل  -مأخذ
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تمالیات بر ثرو
3/00%

مالیات بر درآمد
69/47%

مالیات بر 
شرکت ها

27/53%

 عاریف:ت
شود و قابلیت انتقال به مالیاتی است که بر درامد و دارایی اشخاص وضع می مالیات مستقیم:

 واحدهاي دیگر را ندارد.

مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کاالها و خدمات وضع  مالیات غیر مستقیم:
 باشد.نهایی می کنندهمصرف واقعی پرداخت متوجهشود و اثر می

 

 1395سهم انواع مالیات مستقیم از درامدهاي مالیاتی استان:
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 1395ها و نماگرهاي مالی و پولی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 41/10 6734882 میلیون ریال خسارت پرداختی 
 89/16 8395350 میلیون ریال دریافتی  حق بیمه

 02/31 3746502400 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه شخص ثالث
 82/28 4123667316 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه شخص ثالث 

 92/3 479216662 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه بدنه اتومبیل
 59/2 556029461 هزار ریال بدنه اتومبیلحق بیمه دریافتی بیمه 

 47/32 1512057675 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه درمان
 31/4 2067380582 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه درمان 

 51/0 57122002 هزار ریال سوزيخسارت پرداختی بیمه آتش
 12/14 119622908 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه آتش سوزي

 20/9 215004296 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه مسئولیت
 52/14 305495405 هزار ریال حق دریافتی بیمه مسئولیت 

 -99/69 286042456 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه زندگی  
 39/22 547327560 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه زندگی 
 -00/96 5663636 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه مهندسی
 -48/28 45770671 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه مهندسی

 00/369 19354413 هزار ریال خسارت پرداختی  بیمه باربري
 14/87 35962405 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه باربري
 40/90 21208817 هزار ریال خسارت پرداختی بیمه حوادث
 32/14 26240695 هزار ریال حق بیمه دریافتی بیمه حوادث
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 (دنباله)1395ها و نماگرهاي مالی و پولی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

خســارت پرداختــی بیمــه حــوادث    
 86/43 380820916 هزار ریال سرنشین

ــه  ــق بیم ــوادث  ح ــه ح ــافتی بیم دری
 -02/0 408343030 هزار ریال سرنشین

 04/28 11888761 هزار ریال خسارت پرداختی سایر بیمه ها
 60/28 159510054 هزار ریال حق بیمه پرداختی سایر بیمه ها

 .آسیا بیمه سهامی شرکت - مأخذ
 .البرزشرکت سهامی بیمه  -        

 .ایرانشرکت سهامی بیمه  -        
 شرکت سهامی بیمه دانا. -        

 

 هاي محاسبه:فرمول
 حق بیمه دریافتی) /استان(جمعیت کل  حق بیمه سرانه:

 

 )خسارت پرداختی /حق بیمه دریافتی( ×100 :بیمه نسبت خسارت
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49%

7%

25%

4%
6%

5% 4% ثالثشخصبیمهدریافتیبیمهحق

اتومبیلبدنهبیمهدریافتیبیمه حق

درمانبیمهدریافتیبیمه حق

مسئولیتبیمهدریافتیبیمه حق

زندگیبیمهدریافتیبیمه حق

نسرنشیحوادثبیمهدریافتیبیمه حق

هابیمهسایرپرداختیخسارت

56%

7%

22%

3% 4%
6% 2% خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث

یلخسارت پرداختی بیمه بدنه اتومب

خسارت پرداختی بیمه درمان

خسارت پرداختی بیمه مسئولیت

خسارت پرداختی بیمه زندگی

ینخسارت پرداختی بیمه حوادث سرنش

خسارت پرداختی سایر بیمه ها 

 1395حق بیمه هاي دریافتی بیمه هاي استان در سال  توزیع

 

 

 

 

 

 

 1395بیمه هاي استان در سال  خسارت هاي پرداختی توزیع
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 1395ها و نماگرهاي جمعیتی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 - 4851 هزارنفر  جمعیت 
 - 08/1 درصد نرخ رشد ساالنه جمعیت

 29/103 919216 کارت تعداد شماره ملی صادر شده 
 -36/31 23904 سند تنظیم سند فوت صادر شده 

 -61/1 87359 رویداد تعداد وال دت ثبت شده 
تعداد والدت ثبت شده در مناطق 

 -21/3 65738 رویداد شهري 
تعداد والدت ثبت شده در مناطق 

 58/3 21621 رویداد روستایی

 -90/0 21959 رویداد تعداد فوت ثبت شده 
مناطق تعداد فوت ثبت شده در 

 -98/6 16032 رویداد شهري
تعداد فوت ثبت شده در مناطق 

 39/20 5927 رویداد روستایی 
تعداد ازدواج ثبت شده در مناطق 

 19/7 36248 رویداد شهري
تعداد ازدواج ثبت شده در مناطق 

 -81/17 6529 رویداد روستایی 
تعداد طالق ثبت شده در مناطق 

 48/24 8359 رویداد شهري 

 -16/3 981 رویداد  تعداد طالق ثبت شده در مناطق
 -75/0 98/3 درصد نسبت والدت به فوت ثبت شده 
 -81/14 6/4 درصد نسب ازدواج به طالق ثبت شده 
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 (دنباله)1395 :ها و نماگرهاي جمعیتیشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

 نسبت به
 قبلسال 

 15/1 8/8 در هزار نرخ ازدواج
 75/18 9/1 در هزار نرخ طالق

 74/0 45/24 سال میانگین سن ازدواج زنان 
 30/1 59/29 سال میانگین سن ازدواج مردان

 -26/1 53/23 سال میانگین سن در اولین ازدواج زنان 
 -81/0 34/28 سال میانگین سن در اولین ازدواج مردان

 .فارس استانثبت احوال  اداره کل  -مأخذ

 
 هاي محاسبه:تعاریف و فرمول

tمتوسط میزان رشد جمعیت:
0 r)1( += PPt 

tPجمعیت انتهاي دوره :  rمتوسط نرخ رشد جمعیت : 

0Pجمعیت ابتداي دوره :  t ابتدا و انتهاي دوره: فاصله زمانی بین 

 تعیساله به کل جم 15نسبت جمعیت کمتر از  نسبت جوانی جمعیت:
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 1395ها و نماگرهاي نیروي انسانی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر میزان 

 نسبت به
 قبلسال 

 7/0 6/88 درصد نرخ اشتغال
 9/1 4/39 درصد نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعالیت)

 3/1 8/64 درصد نرخ مشارکت اقتصادي مردان
 9/2 5/14 درصد نرخ مشارکت اقتصادي زنان

 1/2 1/39 درصد نرخ مشارکت اقتصادي مناطق شهري
 5/1 2/40 درصد نرخ مشارکت اقتصادي مناطق روستایی

 -7/0 4/11 درصد نرخ بیکاري
 -7/19 0/9 درصد نرخ بیکاري زنان

 2/14 3/23 درصد نرخ بیکاري مردان
 -5/1 6/12 درصد نرخ بیکاري مناطق شهري

 8/0 8/8 درصد نرخ بیکاري مناطق روستایی
 6/3 4/28 درصد ساله)15 -24نرخ بیکاري جوانان (

 0/1 7/14 درصد سهم جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی
 -8/0 8/19 درصد سهم شاغالن در بخش کشاورزي

 0/1 0/30 درصد سهم شاغالن در بخش صنعت
 -1/0 3/50 درصد سهم شاغالن در بخش خدمات

 5/0 2/14 درصد سهم شاغالن بخش عمومی از کل شاغالن
 -5/0 8/85 درصد سهم شاغالن بخش خصوصی از کل شاغالن
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 ( دنباله ) 1395ها و نماگرهاي نیروي انسانی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

 نسبت به
 قبل سال

 40/8 1408894 نفر جمعیت شاغل
 21/1 181820 نفر جمعیت بیکار

 49/2 4038136 نفر تر ساله و بیش10جمعیت 
 02/4 278464 نفر جمعیت بخش کشاورزي

 13/12 422324 نفر جمعیت بخش صنعت
 05/8 708105 نفر جمعیت بخش خدمات

 77/7 1208694 نفر جمعیت شاغالن بخش خصوصی
 36/12 200200 نفر شاغالن بخش عمومیجمعیت 

 .مرکز آمار ایران  -خذمأ

 

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

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

 شوند.محسوب می
تر به ساله و بیش 10عبارت است از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)  نرخ مشارکت اقتصادي:

 .100تر ضرب در ساله و بیش 10جمعیت 
مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک  طول هفته تر که درساله و بیش 10تمام افراد  شاغل:

شوند که ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی موقتاً کار را ترك کرده باشند، شاغل محسوب می
 شوند.بگیران و خوداشتغاالن میشامل دو گروه مزد و حقوق طور عمدهبه
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ا خود اشتغالی است که افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگیر ی اشتغال ناقص:
دالیل اقتصادي (رکود کاري، پیدا در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از کار بوده، و به

ساعت کار کرده،  44کمتر از ) …تر، قرار داشتن در فصل غیر کاري ونکردن کار با ساعت بیش
 مرجع هستند. براي انجام کار اضافی در هفته خواهان و آماده

براي کار و در جستجوي  مرجع فاقد کار، آماده تر که در دورهساله و بیش 10تمام افراد ار: بیک
دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت کار باشند، یا فاقد کار و آماده براي کار بوده ولی به

 شوند.به شغل قبلی در جستجوي کار نباشند، بیکار محسوب می

جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال از نظر اقتصادي (شاغل و بیکار) ضرب نسبت  نرخ بیکاري:
 .100در 

تعداد شاغالن آن بخش تقسیم بر کل شاغالن  سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي:
 .100ضرب در 
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 1395نرخ مشارکت، نرخ بیکاري، و سهم شاغالن در بخش هاي مختلف اقتصادي:
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 1395: هاي خانوارها و نماگرهاي هزینه شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

میزان تغییر 
نسبت به سال 

 قبل

 و دخانی متوسط هزینه هاي خوراکی
 ساالنه یک خانوار

 89/0 62465 هزار ریال شهري
 27/5 62187 هزار ریال روستایی

     
کل درو دخانی خوراکی هايسهم هزینه

 هزینه هاي خانوار
 -35/1 11/22 درصد شهري
 -53/1 37/36 درصد روستایی

     
متوسط هزینه هاي غیر خوراکی ساالنه 

 یک خانوار
 96/8 220044 هزار ریال شهري
 42/12 108802 هزار ریال روستایی

     
سهم هزینه هاي غیر خوراکی در کل 

 هزینه هاي خانوار
 35/1 89/77 درصد شهري
 53/1 63/63 درصد روستایی

     
سهم هزینه هاي مسکن در کل هزینه 

 هاي خانوار
 26/0 34/34 درصد شهري
 36/0 62/16 درصد روستایی

     
سهم هزینه هاي بهداشت و درمان در 

 هزینه هاي خانوار کل
 47/0 61/11 درصد شهري
 23/0 45/13 درصد روستایی

  مرکز آمار ایران.  -مأخذ
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 1395:،جنگلداري و شیالتشاورزيک ها و نماگرهايشاخص

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

 قبلسال 

 14/2 62500 تن مقدار تولید گوشت قرمز
 81/5 556242 تن مقدار تولید شیر

 -43/12 119800 تن مقدار تولید گوشت مرغ
 95/6 41500 تن مقدار تولید تخم مرغ

 -43/58 2200 تن مقدار تولید عسل

 000 000 تن مقدار صید و تولید آبزیان 

 000 000 میلیون قطعه تکثیر آبزیان

 00/0 2216217 هکتار مساحت جنگل

 00/0 7310731 هکتار مساحت مراتع

 00/0 599595 هکتار خوب

 00/0 2780756 هکتار متوسط

 00/0 3930380 هکتار فقیر 

 -52/35 734606 هکتار مساحت پدیده هاي بیابانی

هکتار به دلیل انجام عملیات جنگلکاري، غنی سازي و  1324به میزانن  94*افزایش سطح جنگل نسبت یه سال
 کاشت نهال به صورت دولتی و یا مشارکت مردمی می باشد.

هکتار به دلیل استعدادیابی و انجام واگذاري اراضی  1412به میزان  94**کاهش سطح مراتع نسبت به سال 
 باشد.می

 .فارس استان جهاد کشاورزي سازمان -مأخذ
 .اداره کل شیالت استان فارس –سازمان جهاد کشاورزي  -       

 .اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان فارس -       
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 تعاریف:

هاي با کاشت با احتساب جنگلانبوه، تنک، ماندابی و دستهاي انبوه، نیمهشامل جنگل جنگل :
 باشد.درصد می 5ز انبوهی بیش ا

 باشد.تراکم میمتراکم و کمشامل مراتع متراکم، نیمه مراتع :

هاي رسی، اراضی اي، دقهاي ماسهاي، پهنههاي ماسهشامل کویر، تپه هاي بیابانی :پدیده
 زدگی سنگی.زار و اراضی بدون پوشش و بیرونشور و نمک

 

 1395 : شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ در استان ،مقدار تولید گوشت قرمز
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 1395ها و نماگرهاي محیط زیست: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 قبلسال 

 محیطـی هـاي زیسـت  تعداد تشـکل 
 16/13 43 عدد )1(در استان )NGOدولتی ( غیر

نسبت اراضی مناطق حفاظت شـده  
 -42/0 42/9 درصد )2(استانبه کل مساحت 

 07/4 23 متر مربع )3(فضاي سبز شهري
تعـداد پــارك ملــی تحــت مــدیریت  

 00/0 3 پارك حفاظت محیط زیست 

تعداد منطقـه حفاظـت شـده تحـت     
 00/0 7 منطقه پوشش محیط زیست  

 00/0 1 منطقه تعداد پناهگاه حیات وحش
 00/0 20 منطقه تعداد منطقه شکار ممنوع

 -68/2 12/2504 زار هکتاره مناطق چهارگانه و ممنوعوسعت 
 ) تعداد تشکل هاي زیست محیطی غیردولتی که تمایل به همکاري با محیط زیست استان را دارند.1
ناهگاه حیات وحش پنسبت اراضی مناطق چهارگانه تحت مدیریت ( پارك ملی ، حفاظت شده ، اثر طبیعی ملی و ) 2

 باشد.) به کل مساحت استان می 
 ) فضاي سبز شهر شیراز ، برحسب نفر مترمربع می باشد.3

 .فارس استان حفاظت محیط زیست اداره کل -مأخذ
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 1395ها و نماگرهاي آب و فاضالب: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 54/2 238267 هزار متر مکعب کل میزان مصرف آب 

 36/1 2528 کیلومتر طول خطوط انتقال آب 

 38/1 9973 کیلومتر طول شبکه توزیع آب 

 46/1 182781 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی بخش خانگی 

 11/4 558 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی بخش صنعت 

 10/3 6687 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی بخش تجاري
میزان آب مصرفی بخش عمومی و 

 60/1 10735 هزار متر مکعب دولتی

 31/8 37505 هزار متر مکعب میزان آب مصرفی سایر بخش ها

 36/3 1320241 انشعاب  تعداد انشعاب آب 

 55/3 1138938 انشعاب تعداد انشعاب بخش خانگی 

 30/0 330 انشعاب تعداد انشعاب بخش صنعت 

 80/4 97057 انشعاب تعداد انشعاب بخش تجاري 

 59/2 14403 انشعاب تعداد انشعاب بخش عمومی 

 -43/1 69512 انشعاب تعداد انشعاب سایر بخش ها
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 (دنباله)1395: و فاضالب ها و نماگرهاي آبشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 05/2 319409 هزار متر مکعب حجم کل آب تولیدي 

 69/2 255699 هزار متر مکعب حجم آب تولیدي زیر زمینی 

 -43/0 63710 هزار متر مکعب سطحیتولیدي حجم آب 

 00/0 1 عدد خانه هاي آب در استان تعداد تصفیه 

 00/0 17535 هزار متر مکعب حجم آب تصفیه شده 

 00/0 50547 مترمکعب در روز ظرفیت تصفیه خانه آب

 00/25 5 واحد فاضالبتعداد تصفیه خانه 

 74/7 52117 مترمکعب ظرفیت تصفیه خانه هاي فاضالب

 19/4 1159390 نفر جمعیت تحت پوشش خدمات فاضالب

 00/0 8 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب

 70/9 372161 انشعاب تعداد انشعاب هاي نصب شده فاضالب

طول شبکه جمع آوري فاضالب با قطر 
 تر متر و بیش میلی200

 09/6 2513 کیلومتر

 00/0 10 دستگاه تعداد دستگاه آب شیرین کن 

 شرکت آبفا استان فارس.  -مأخذ 
 شرکت آب و فاضالب شیراز. -       

 



 1395ــــــــــــــــ سال استان فارس ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شاخص گزیده

40 

 1395: در مناطق روستایی استان فارس ها و نماگرهاي آب و فاضالبشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 45/1 768 حلقه مدار در چاه تعداد

 -65/1 119 دهنه چشمه تعداد

 00/0 1 رشته قنات تعداد

 65/1 985 تعداد آب تامین منابع کل تعداد

 آب تامین منابع ظرفیت اکثر حد
 مترمیلیون 

 درسال مکعب
323 19/4 

 سطحی آب حجم
 متر میلیون

 درسال مکعب
0 00/0 

 زیرزمینی آب حجم
 متر میلیون

 درسال مکعب
109 83/2 

 تولیدي آب کل حجم
 متر میلیون

 درسال مکعب
109 83/2 

 آب فروش حجم
 متر هزار
 درسال مکعب

27/77 80/6 

 17/2 1793 باب مخازن کل تعداد
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 (دنباله)1395استان فارس: ها و نماگرهاي آب و فاضالب در مناطق روستایی شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 76/2 6739 متر کیلو آب انتقال خطوط توسعه میزان

 35/1 12351 متر کیلو  آب توزیع شبکه توسعه میزان

 85/1 410313 مشترك تعداد کل مشترکین آب

 86/1 383028 مشترك خانگی مشترکین تعداد

 49/4 14786 مشترك صنعتی و تجاري مشترکین تعداد

 76/5 3104 مشترك اداري و عمومی مشترکین تعداد

 -89/3 9395 مشترك سایر مشترکین تعداد

اجرایی  داراي پروژه روستاهاي تعداد
  فاضالب

 -00/80 1 روستا

 دفع تاسیسات داراي يهاروستا تعداد
 بهداشتی فاضالب

 -00/100 0 روستا

 00/0 70 کیلومتر فاضالب آوري جمع شبکه توسعه میزان

 35/0 2293 روستا فاضالب پوشش تحت روستاي تعداد

 -01/0 1275446 نفر فاضالب پوشش تحت روستاي جمعیت
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس. -مأخذ  
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 1395برق:  انرژي ـ ها و نماگرهايشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 تولید ناخالص نیروي برق
 میلیون کیلو وات

 ساعت
15923 60/5- 

 00/0 00/0 درصد هاي بخاري تولید ناخالص برق نیروگاه 

 هاي چرخهتولید ناخالص برق نیروگاه
 ترکیبی 

 41/3 32/79 درصد

 -08/11 68/20 درصد هاي گازي تولید ناخالص برق نیروگاه

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

 -00/100 00/0 درصد هاي دیزلیتولید ناخالص برق نیروگاه

 -24/2 3930 کیلومتر مدار )1(طول خطوط انتقال نیروي برق

 -31/0 14352 مگاولت آمپر )2هاي انتقال نیروي برق(ظرفیت پست
انتقال و توزیع هاي میزان تلفات شبکه

 00/0 00/0 درصد نیروي برق

 00/0 6900 کیلومتر مدار طول خطوط فوق توزیع نیروي برق

 24/3 60332 کیلومتر طول شبکه توزیع نیروي برق
 07/6 8146 مگا ولت آمپر برقتوزیع نیروي  ظرفیت شبکه موجودي

 04/3 7246 مگا ولت آمپر هاي فوق توزیع نیروي برقظرفیت پست
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 (دنباله) 1395ها و نماگرهاي انرژي ـ برق: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 18/5 17/24 درصد هامتوسط راندمان حرارتی نیروگاه

میلیون کیلو وات  کل مصرف نیروي برق 
 68/3 13605 ساعت

میلیون کیلو وات  میزان مصرف  برق بخش خانگی
 13/4 4289 ساعت

میلیون کیلو وات  میزان مصرف برق بخش کشاورزي
 19/5 4444 ساعت

میلیون کیلو وات  میزان مصرف برق بخش صنعتی
 77/6 2655 ساعت

میلیون کیلو وات  میزان مصرف برق بخش عمومی
 -98/6 1269 ساعت

میلیون کیلو وات  میزان مصرف برق بخش تجاري 
 14/2 948 ساعت

 71/3 1920 هزار مشترك تعداد مشترکان برق

 49/3 1583 هزار مشترك تعداد مشترکان برق خانگی

 69/9 71 هزار مشترك تعداد مشترکان برق عمومی

 43/3 211 هزار مشترك تعداد مشترکان برق تجاري

 72/1 13 هزار مشترك تعداد مشترکان برق صنعتی

 18/4 42 هزار مشترك تعداد مشترکان برق کشاورزي
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 (دنباله) 1395برق: انرژي ـ ها و نماگرهاي شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 90/0 2749 کیلو وات ساعت متوسط مصرف برق هر مشترك خانگی
 55/0 10/92 درصد درصد روستا هاي برق دار شده 

 - - خانوار تعداد خانوار روستایی بر خوردار از برق  
 00/0 3602 مگا وات ظرفیت نامی نیرو گاه هاي استان

به  "قائمیه -پیروزنی ریز و نیروگاه شهداي  -نیروگاه گوهران")کاهش آمار به دلیل واگذاري بخش هایی از دو خط1
 استان هاي همجوار می باشد.

 پست نیروگاه کازرون می باشد. 80به  125) کاهش آمار به دلیل کاهش ظرفیت ترانس 2
 .فارس اي استانبرق منطقهسهامی سازمان شرکت  -مأخذ

 .شرکت توزیع برق فارس -       
 .شرکت توزیع برق شیراز -       

 

 تعاریف:
عبارت از مقدار نیروي برق تولید شده توسط یک مولد برق یا یـک  ولید ناخالص نیروي برق: ت

هاي خروجی مولدهاي اصلی یا کمکـی،  نیروگاه در طی دوره زمانی معین است که بر روي سري
 شود.گیري و بر حسب کیلو وات ساعت بیان میاندازه

 و تجهیزات وابسته به آن است. عبارت از محل استقرار مولدهاي نیروي برق نیروگاه:

هاي گازي، نیروگاهی است که در آن عالوه بر نیروي الکتریکی توربیننیروگاه چرخه ترکیبی: 
هاي گازي، براي تولید بخـار از یـک دیـگ بخـار     از حرارت موجود در گازهاي خروجی از توربین

بخـار، بـه نیـروي الکتریکـی      شود و بخار تولیدي در یک دستگاه توربوژنراتوربازیاب استفاده می
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 شود.تبدیل می
کیلـو   400و  230خطی است که نیروي برق تولید شده را با ولتاژهـاي  خط انتقال نیروي برق: 

 دهد.ولت از خود عبور می

و  66، 63خطی است که نیروي برق تولید شـده را بـا ولتاژهـاي    خط فوق توزیع نیروي برق: 
 دهد.کیلو ولت از خود عبور می 132

اي متشکل از خطوط هوایی و زمینی فشار متوسـط و فشـار   مجموعهشبکه توزیع نیروي برق: 
معین در  باشد که براي توزیع نیروي برق در یک محدودههاي زمینی و هوایی میضعیف و پست
 شود.نظر گرفته می

ـ    فروش یا مصرف نیروي برق: ف عبارت از مقدار نیروي برق فروخته شده بـه مشـترکان مختل
 براي مصارف گوناگون است.

مصرفی است که در آن از نیروي برق براي به کار انداختن وسـایل  مصرف خانگی نیروي برق: 
 شود.و تجهیزات متعارف برق و همچنین روشنایی در واحد مسکونی استفاده می

هـاي مـورد عمـل    نامهآیین بر اساسعبارت از شخص حقوقی یا حقیقی است که مشترك برق: 
هاي متعلقه، مشخصـات او  و پرداخت حقوق و هزینه مورد نظربرق پس از تحویل مدارك  شرکت

 در دفتر پذیرش اشتراك، ثبت شده و شماره اشتراك به وي اختصاص یافته باشد.
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برق خانگی
82/45%

برق عمومی
3/70%

برق تجاري
10/99%

برق صنعتی
0/68%

برق کشاورزي
2/19%

 
1395تعداد مشترکین برق استان به تفکیک نوع مشترك:   
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 1395ها و نماگرهاي انرژي ـ نفت: شاخص

 مقدار/تعداد واحد یا نماگرعنوان شاخص 
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 91/4 1738547 متر مکعب مصرف بنزین موتور میزان

 -84/0 152983 متر مکعب میزان مصرف گاز مایع

 -90/3 164180 متر مکعب مصرف نفت سفید میزان

 -78/42 58665 متر مکعب مصرف نفت کوره میزان

 90/1 1654337 مکعبمتر  گازنفت میزان مصرف 

 56/5 209 جایگاه هاي عرضه کننده بنزین  تعداد جایگاه

 61/33 159 جایگاه CNGهاي  تعداد جایگاه

 00/0 36 جایگاه LPGتعداد تاسیسات سیلندر پر کنی 

 02/10 2169500 عدد صدور کارت هوشمند سوخت
 .ن فارسهاي نفتی استاوردهآشرکت ملی پخش فر  - مأخذ 
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 1395ها و نماگرهاي انرژي ـ گاز: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

متر  میلیون گاز طبیعیداخلی مقدار مصرف 
 50/7 11253 مکعب

 94/36 2610 کیلومتر گاز شبکه ایجاد شدهطول 
 -00/100 0 کیلومتر عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

 -00/50 3 شهر تعداد شهرهاي گازرسانی شده
 07/56 334 روستا تعداد روستاهاي گازرسانی شده
 57/3 0/87 درصد درصد شهرهاي گازرسانی شده

 90/35 0/53 درصد درصد روستاهاي گازرسانی شده
متر  میلیون مقدار مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی

 17/1 1909 مکعب

متر  میلیون بخش تجاريمقدار مصرف گاز طبیعی در 
 72/4 222 مکعب

متر  میلیون مقدار مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت
 09/9 9129 مکعب

 -60/13 35596 انشعاب تعداد انشعاب گاز
 -87/11 33879 انشعاب خانگیگاز در بخش شدهنصب  تعداد انشعاب
 -87/52 1676 انشعاب تجاريگاز در بخش شدهنصب  تعداد انشعاب
 90/3 41 انشعاب صنعتگاز در بخش شدهنصب  تعداد انشعاب

 87/18 0/63 درصد نسبت خانوار روستایی بهره مند از گاز طبیعی
تعداد خانوارهاي روستایی بهره مند از گاز 

 62/20 248425 خانوار طبیعی 
 .فارس شرکت ملی گاز استان  -مأخذ
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 تعاریف:
باشد که گازهاي هیدروکربوري متان، اتان، پروپان، بوتان و پنتان میمخلوطی از  گاز طبیعی:

 عنوان یک سوخت با آلودگی کم شناخته شده است.به

شامل مصارف خانگی، تجاري، صنعتی، نیروگاه و مصارف عملیاتی شرکت مصرف گاز طبیعی: 
 ملی گاز ایران است.

گان را از طریق خطوط انتقال یا کنندشود که گاز مصرفبه خطوطی اطالق می انشعاب گاز:
 نماید.توزیع تا نقطه تحویل گاز تأمین می تغذیه و یا شبکه
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 1395: و معدن ها و نماگرهاي صنعتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 85/4 4366998 تن مقدار تولید سیمان

 57/11 11271 تن مقدار تولید کاغذ

 -46/7 25912 تن مقدار تولید روغن نباتی

 49/3 1246 فقره تعداد جوازهاي تأسیس صادر شده

 59/19 57772629 میلیون ریال میزان سرمایه گذاري جوازهاي تأسیس

 81/20 20845 نفر تعداد اشتغال جوازهاي تاسیس

 75/0 268 فقره برداري صادر شدههاي بهرهتعداد پروانه
میزان سرمایه گذاري پروانه هاي بهره 

 برداري صادر شده 
 10/52 8118328 میلیون ریال

تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري 
 صادر شده

 95/45 4167 نفر

 07/41 79 فقره تعداد پروانه هاي بهره برداري معدن
میزان ظرفیت استخراج پروانه هاي بهره 

 برداري معدن
 03/24 4846 هزارتن

میزان سرمایه گذاري پروانه هاي بهره 
 برداري معدن

 -16/19 587657 میلیون ریال

 -71/14 29 معدن تعداد گواهینامه کشف معدن 
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 (دنباله)1395ها و نماگرهاي صنعت: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 میزان ذخیره قطعی در گواهینامه کشف
 -83/47 48 میلیون تن معادن

میزان سرمایه گذاري در گواهینامه کشف 
 -86/42 8/27 میلیارد ریال معادن

میزان ذخیره قطعی در پروانه هاي بهره 
 -15/9 258 میلیون تن برداري

 -02/7 477 معدن تعداد معادن فعال در حال بهره برداري
 83/18 20152910 تن مقدار تولید مواد معدنی بجز شن و ماسه

 38/5 7516 نفر تعداد شاغلین معادن در حال بهره برداري
 00/0 70 شهرك تعداد شهرك هاي صنعتی مصوب
 00/0 61 شهرك تعداد شهرك هاي درحال واگذاري

 00/0 61 شهرك تعداد شهرك هاي داراي  سند ثبتی
مساحت اراضی در اختیار شهرکهاي 

 03/0 7222 هکتار صنعتی

 ك قابل واگذاري شهراراضیمساحت 
 06/0 3456 هکتار هاي صنعتی

تعداد واحدهاي به بهره برداري رسیده 
 98/5 2571 واحد شهرك هاي صنعتی

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس. -مأخذ
 هاي صنعتی استان فارس. شرکت شهرك -       
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 1394 :)1(ها و نماگرهاي صنعتشاخص

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص یا 
تغییر  درصد

نسبت به 
 )1(قبلسال 

 000 000 میلیون ریال هاي صنعتیوري کارگاهبهره
هاي هوري نیروي کار در کارگابهره

 000 000 میلیون ریال صنعتی

 000 000 میلیون ریال پذیري نیروي کاررقابت
افـزوده در   گذاري به ارزشنسبت سرمایه

 000 000 میلیون ریال صنعت بخش

گذاري سرانه شـاغالن در بخـش   سرمایه
 000 000 میلیون ریال صنعت

 20/3 40931 نفر هاي صنعتیتعداد شاغالن در کارگاه

 46/58 6198482 میلیون ریال گذاري در بخش صنعتارزش سرمایه

 -73/21 30880894 میلیون ریال هاي صنعتیارزش  افزوده کارگاه

 -41/18 109336647 میلیون ریال هاي صنعتیهاي کارگاهستاندهارزش 

 -03/17 78455754 میلیون ریال هاي صنعتیهاي کارگاهارزش داده
 باشد.تر میهاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیش) مربوط به کارگاه1

 مرکز آمار ایران. -مأخذ   
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 هاي محاسبه:فرمول

 .نسبت ارزش افزوده به تعداد کارگاه هاي صنعتی:وري کارگاهبهره

 .نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالنوري نیروي کار: بهره

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژي وري انرژي:بهره

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده وري تولید:بهره

 .نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمات پذیري نیروي کار:رقابت

 .گذاري ساالنه به تعداد شاغالننسبت ارزش سرمایهشاغالن:  اري سرانهگذسرمایه

مـواد اولیـه    نسـبت ارزش  درصد مواد اولیه وارداتی در بخش صنعت (شاخص وابستگی): 
 .وارداتی به ارزش کل مواد اولیه

 .نسبت ارزش جبران خدمات به تعداد شاغالنجبران خدمات:  سرانه
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 1395 :ساختمان و مسکنها و نماگرهاي شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
درصد تغییر نسبت 

 به
 سال قبل

گذاري بخش خصوصی در میزان سرمایه
 -73/18 41118349 میلیون ریال ساخت مسکن شهري

 -54/65 19484 واحد میزان تولید واحدهاي مسکونی شهري
میانگین زیربناي واحدهاي مسکونی تولید 

 62/6 3/156 متر مربع شهري شده
داراي  تعداد واحدهاي مسکونی تولید شده

 -07/82 939 واحد متر مربع و کمتر شهري 100مساحت 
میانگین تعداد واحدهاي مسکونی در 

 -60/18 5/3 واحد ساالنه شهري هاي تولید شدهساختمان
اي در مناطق مسکن اجاره شاخص کرایه

 2/10 2/215 شاخص )1390=100سال پایه ( شهري

 بانک مرکزي ج.ا.ا. -مأخذ

 هاي محاسبه:فرمول
 شهري: میانگین زیربناي واحدهاي مسکونی تولید شده

 
 

 

 شهري: تولید شده هايمیانگین تعداد واحدهاي مسکونی در ساختمان

 

 کل مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی تولید شده در نقاط شهري
 

 تعداد واحدهاي مسکونی تولید شده در نقاط شهري

 تعداد واحدهاي مسکونی تولید شده در نقاط شهري
 

 هاي مسکونی تولید شده در نقاط شهريتعداد ساختمان
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 1395:ها و نماگرهاي ساختمان و مسکنشاخص

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

هاي احداث ساختمان صادر شده توسط تعداد پروانه
 -72/15 8828 فقره ها شهرداري

هاي مسکونی هاي احداث ساختمانتعداد پروانه
 -78/16 7811 فقره هاصادر شده توسط شهرداري

هاي احداث میانگین مساحت زمین در پروانه
 -56/1 8/302 مترمربع هاهاي مسکونی توسط شهرداريساختمان

هاي احداث میانگین مساحت زیربنا در پروانه
 -74/4 3/404 مترمربع هاهاي مسکونی توسط شهرداريساختمان

هاي احداث میانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه
 -51/7 34/2 واحد هاهاي مسکونی توسط شهرداريساختمان

بینی شده در تعداد واحدهاي مسکونی پیش
ساختمان مسکونی صادر شده هاي احداث پروانه

 هاتوسط شهرداري
 -15/23 18266 واحد

بینی شده میانگین زیربناي واحدهاي مسکونی پیش
هاي احداث ساختمان مسکونی صادرشده در پروانه

 هاتوسط شهرداري
 -74/4 27/404 متر مربع

 .مرکز آمار ایران -مأخذ 
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 1395: ايها و نماگرهاي حمل و نقل جادهشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 قبلسال 

 0 0 کیلومتر هاآزادراه
 04/14 1641 کیلومتر بزرگراه

 34/19 2622 کیلومتر راه اصلی
 -22/3 4053 کیلومتر راه فرعی

 -82/4 6830 کیلومتر روستایی آسفالته راه
 34/47 1939 کیلومتر روستایی شوسه راه
 00/0 3514 کیلومتر روستایی خاکی راه

 -30/3 176 نقطه تعداد نقاط حادثه خیز
 82/8 37 نقطه رفع نقاط حادثه خیز

 51/3 59 باب تعداد راهدارخانه 
تهیه طرح هادي روستایی توسط بنیاد 

 -45/48 50 طرح مسکن
 -62/20 77 طرح اجراي طرح هادي توسط بنیاد مسکن

توسط بنیاد  واگذاري زمین روستایی
 -35/29 2949 قطعه مسکن

 -68/3 17359 جلد سند صدورسند مالکیت توسط بنیاد مسکن
هزار نفر)  25مسکن مهر ( شهرهاي زیر 

 -15/52 724 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن
 -17/2 1261 واحد مسکونی  ساخت مسکن شهري توسط بنیاد مسکن
مقاوم سازي مسکن روستایی توسط بنیاد 

 -59/8 7481 خانه مسکن
 اداره کل راه و شهرسازي  استان فارس. -مأخذ

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس. -       
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 تعاریف:

هاي فیزیکی از یکدیگر مجزا و فاقد تقاطع طوربهراهی است که معبر رفت و برگشت آن  آزادراه:
 بوده و ورود و خروج آن منحصراً در نقاط معین و محدودي میسر است. سطحهم

 
 

1395طول انواع راه هاي موجود در استان:  

 
 

 
 

بزرگراه
8% راه اصلی

13%

راه فرعی
راه روستایی 20%

آسفالته
33%

راه روستایی 
%9شوسه

راه روستایی 
خاکی

17%
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 1395اي: ها و نماگرهاي حمل و نقل جادهاخصش

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 )1(قبل

 -43/7 959 هزار نفر (مسافري)تعداد سفر 
نقل  و در حمل جا شدهتعداد مسافر جابه

 -74/4 11825 هزار نفر ايجاده

 90/0 2080 هزار نفر تعداد سفر ( باري )
مقدار بار حمل شده در حمل و نقل 

 86/2 24674 هزارتن ايجاده

 اي :متوسط عمر ناوگان مسافري جاده
 -15/5 05/4 سال سواري 
 -07/73 48/2 سال اتوبوس

 -32/60 71/8 سال مینی بوس
 ترکیب مالکیت ناوگان عمومی باربري :

 -00/40 6 دستگاه شرکتی 
 -24/3 1284 دستگاه ملکی راننده

 00/100 6 دستگاه ملکی شراکتی 
 -18/41 10 دستگاه ملکی شخص دیگر

 ترکیب مالکیت ناوگان عمومی مسافربري :
 -71/85 1 دستگاه شرکتی 

 -03/30 205 دستگاه ملکی راننده
 0 0 دستگاه ملکی شراکتی 

 -67/16 5 دستگاه ملکی شخص دیگر
 صورت گرفته ، محاسبه شده است. ربط درصد تغییر براساس ارقام تجدید نظر شده سال قبل که توسط اداره ذي )1

 .فارس هاي استانو پایانه جاده اي حمل و نقل اداره کل -مأخذ

 



 1395ــــــــــــــــ سال استان فارس ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شاخص گزیده

59 

 1395ها و نماگرهاي حمل و نقل ریلی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 قبلسال 

 -40/9 419282 هزار نفر آهنجا شده به وسیله راهتعداد مسافر جابه

 -43/93 7678 هزار تن آهنوزن بار حمل شده به وسیله راه

 00/0 23 ایستگاه هاي موجود تعداد ایستگاه

 36/25 1394 دستگاه تعداد لکوموتیو فعال

 00/0 3000 اسب بخار قدرت دستگاه لکوموتیو

 00/0 577 کیلومتر طول خطوط راه اهن:

 00/0 488 کیلومتر خطوط اصلی

 00/0 82 کیلومتر خطوط مانوري

 00/0 5 کیلومتر خطوط صنعتی و تجاري

 .فارساداره کل راه آهن استان  -مأخذ 
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 1395ها و نماگرهاي حمل و نقل هوایی: اخصش

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 00/0 7  هاي استان  تعداد فرودگاه

 95/19 29213 فروند تعدادپرواز داخلی

 31/686 32561 فروند تعدادپرواز بین المللی

 28/31 3071 هزار نفر پروازهاي داخلیتعداد مسافر حمل شده در 

تعداد مسافر حمل شده در پروازهاي بین 
 00/668 3482 هزار نفر المللی

 53/39 24438 تن مقدار بار حمل شده در پروازهاي داخلی

مقدار بار حمل شده در پروازهاي 
 61/264 32775 تن المللیبین

 .فارس اداره کل فرودگاه هاي استان -مأخذ 

 

 تعاریف:
 سهم بخش غیردولتی در پروازهاي داخلی:

ضربدر تعداد مسافران پروازهاي داخلی بخش غیردولتی تقسیم بر  تعداد مسافران پروازهاي داخلی
100 
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 1395: )1(ها و نماگرهاي ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

نسبت به 
 قبلسال 

 77/1 1923655 شماره تعداد شماره هاي منصوبه تلفن ثابت 
 -67/5 1527232 شماره تعداد تلفن ثابت مشغول بکار

 80/0 1002 مرکز تعداد مراکز مخابرات

 ضریب نفوذ تلفن ثابت 
به ازاي هر 
یکصد نفر 

 جمعیت
81/31 38/5- 

 -24/11 458 دفتر پیشخوان دولت ) ( دفاتر خدمات ارتباطی
 00/0 5250 هزار شماره تعداد تلفن همراه مشغول منصوبه

 18/7 4542894 شماره تعداد تلفن همراه مشغول بکار

 ضریب نفوذ تلفن همراه
به ازاي هر 
یکصد نفر 

 جمعیت
64/93 38/6 

پوشش جاده اي تحت پوشش تلفن 
 00/0 2236 کیلومتر همراه 
خصوصی  ADSLهاي واگذاري  پورت

 78/13 543430 پورت و مشارکتی

 00/0 102 شهر تعداد شهرهاي متصل به شبکه دیتا 
 73/3 10720 کیلومتر فیبرنوري

هاي همگانی مشغول به تعداد تلفن
 -12/38 6918 دستگاه کارشهري و راه دور
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 (دنباله)1395: )1(ها و نماگرهاي ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد یا نماگرعنوان شاخص 
تغییر  درصد

نسبت به 
 قبلسال 

 16/0 83/80 درصد تلفنی ارتباط درصد روستاهاي داراي
هاي دسترسی دیتا (دایر  تعداد پورت

 55/85 897205 پورت شده)

 16/0 83/80 درصد تلفنی ارتباط درصد روستاهاي داراي
هاي دسترسی دیتا (دایر  تعداد پورت 

 55/85 897205 پورت شده)
هاي دسترسی دیتا ( نصب  تعداد پورت 

 -78/21 549534 پورت شده )

 -73/14 411 دفتر شده يبهره بردار ییروستا ICT دفاتر
 پوشش تلفندرصد شهرهاي تحت 

 00/0 100 درصد همراه

 -38/9 29 باب دفاتر خدمات ارتباطی روستایی
تعداد تلفن هاي همگانی به ازاي هر 

 -07/35 48/4 دستگاه شماره مشغول به کار تلفن ثابت1000

 53/0 3412 روستا روستاهاي داراي ارتباط مخابراتی
 ) ارقام مربوط به پایان سال است.1

 .شرکت مخابرات استان فارس -مأخذ

 هاي محاسبه:تعاریف و فرمول
 تلفن ثابت) مشغول به کارتعداد خطوط /استانجمعیت (×100ضریب نفوذ تلفن ثابت:

 تلفن همراه) مشغول به کارتعداد خطوط /استانجمعیت (×100یب نفوذ تلفن همراه:رض
مخـابراتی، امکـان    دفترهـا روستاهایی هسـتند کـه از طریـق     روستاهاي داراي ارتباط تلفنی:

 دسترسی به شبکه مخابراتی کل کشور را دارند.
هاي یک تلفن دیجیتال معمولی را بـدون  اي است که تمام امکانات و قابلیتوسیله تلفن همراه:
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 دهد.وابستگی به مکانی ثابت، به شکل متحرك و یا سیار ارائه می
 1395: ها و نماگرهاي ارتباطاتاخصش

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به سال قبل

تعداد کل مرسوالت پستی داخلی 
 24/12 11010 هزار مرسوله وارد شده

 78/27 4445 هزار مرسوله عادي
 -24/10 1078 هزار مرسوله سفارشی

 88/7 5164 هزارمرسوله پیشتاز
 -89/5 323 هزارمرسوله پست ویژه

 00/0 0 مرسولهرهزا هاي الکترو نیکی سرویس
 00/0 0 هزارمرسوله خدمات فروش 

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده 
 -67/18 44 هزارمرسوله از مبادي خارج کشور

 -86/14 27 هزار مرسوله عادي
 -78/14 16 هزار مرسوله سفارشی 

 -52/72 979 مرسوله پیشتاز
 00/0 0 هزار مرسوله پست ویژه

 00/0 0 هزار مرسوله هاي الکترو نیکی سرویس
 00/0 0 هزار مرسوله خدمات فروش 

تعداد کل مرسوالت پستی 
 60/27 44 مرسولههزار  صادرشده  به مقصد خارج کشور 

 55/30 36 هزار مرسوله عادي
 03/1 7 هزار مرسوله سفارشی 

 48/1049 1115 مرسوله پیشتاز
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 (دنباله)1395: ها و نماگرهاي ارتباطاتشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر نسبت درصد 

 به سال قبل
تعداد کل مرسوالت پستی داخله 

 26/26 10735 هزار مرسوله صادر شده
 -79/38 555 هزار مرسوله عادي

 -03/1 688 هزار مرسوله سفارشی
 35/0 1899 هزار مرسوله پیشتاز

 -17/10 338 هزار مرسوله پست ویژه
 54/101 3007 هزار مرسوله سرویس هاي الکترونیکی

 31/35 4247 هزار مرسوله خدمات فروش 
واحد هاي ارائه دهنده انواع خدمات 

 -54/4 1135 واحد پستی
تعداد دفاتر پست شهري و 

 00/0 43 واحد روستایی(دولتی)
روستایی (غیر  ictتعداد دفاتر 

 -37/0 540 واحد دولتی)
تعداد دفاتر ارتباط شهري (غیر 

 -79/0 503 واحد دولتی)
تعداد نمایندگی هاي شهري (غیر 

 00/100 8 واحد دولتی)
تعداد نمایندگی هاي روستایی (غیر 

 -91/55 41 واحد دولتی)
 .فارس استانپست  اداره کل -مأخذ

 فرمول محاسبه:
 مرسوالت پستی: سرانه

 

 

 

 + مرسوالت وارده خارجی کل مرسوالت صادره داخلی و خارجی
 

 جمعیت کل استان

 



 1395ــــــــــــــــ سال استان فارس ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شاخص گزیده

65 

 1395ها و نماگرهاي امور قضایی: اخصش

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 قبلسال 

 79/0 385 دفتر تعداد دفاتر اسناد رسمی 
 40/4 166 دفتر تعداد دفاتر ثبت ازدواج و طالق

 -57/20 89055 فقره تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده
 75/0 64519 فقره تعداد معامالت اموال غیر منقول ثبت شده

 98/10 205475 جلد تعداد اسناد مالکیت صادر شده
 90/37 4952 شرکت هاي تجاري و تعاونی ثبت شدهتعداد شرکت
 90/16 249 شرکت هاي تجاري و تعاونی منحل شدهتعداد شرکت

 .فارس استانثبت اسناد و امالك  اداره کل -مأخذ

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

 ممکن باشد را، معامالت منقول گویند.

ها از محلی به محـل  معامالت مربوط به اموالی که نقل و انتقال آن معامالت اموال غیرمنقول:
 دیگر غیرممکن باشد مانند خانه، زمین و باغ را، معامالت غیرمنقول گویند.
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 1395: )1(قضایی ها و نماگرهاي امورشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر  درصد

نسبت به سال 
 قبل 

 -05/3 16555 نفر تعداد کل زندانیان استان

 -36/0 34/97 درصد تعداد زندانیان مرد

 15/15 66/2 درصد تعداد زندانیان زن

 -82/50 30/0 درصد سال18تعداد زندانیان کمتر از 

 -54/16 03/14 درصد سال18-25مقطع سنی تعداد زندانیان

 -87/1 44/43 درصد الس 26-35تعداد زندانیان مقطع سنی

 05/10 16/42 درصد االبسال به  35تعداد زندانیان مقطع سنی

 -47/30 83/2 درصد تعداد زندانیان بی سواد

 -75/5 24/26 درصد تعداد زندانیان داراي تحصیالت ابتدایی

 83/4 56/45 درصد داراي تحصیالت سیکلتعداد زندانیان 

 21/1 24/19 درصد تعداد زندانیان داراي تحصیالت دیپلم

 25/9 14/6 درصد دیپلماز باالتر تحصیالت  داراي تعداد زندانیان

 59/6 56/52 درصد تعداد زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر

    
 ) ارقام مربوط به پایان سال است.1

 .فارس استانها و اقدامات تأمینی و تربیتی زندان اداره کل -مأخذ
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 1395ها و نماگرهاي امور قضایی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

موتوري  تعداد انواع وسایل نقلیه
 )1(گذاري شدهشماره

 31/38 147353 دستگاه

 28/24 10047 فقره شهريتعداد تصادفات برون
در تصادفات ) 2تعداد تلفات انسانی(

 شهريبرون
 96/35 1070 نفر

) در تصادفات 2(مجروحانتعداد 
 شهريبرون

 85/32 10352 نفر

 06/2 10166 فقره شهريتعداد تصادفات درون
) در تصادفات 2تعداد تلفات انسانی(

 شهريدرون
 26/8 118 نفر

تصادفات ) در 2تعداد مجروحان(
 شهريدرون

 41/7 8394 نفر

مقدار مواد مخدر کشف شده توسط نیروي 
 )1(انتظامی در استان

 47/22 37416 کیلوگرم

 ) اطالعات مربوط به مرکز آمار ایران می باشد.1
 ) اطالع مربوط به لحظه وقوع تصادف است.2

 .فارس استانانتظامی  ناحیه -مأخذ
 مرکز امار ایران.-       
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 1395ها و نماگرهاي بهزیستی:شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

 پوششبگیر تحتتعدادخانوارهاي مستمري
 سازمان بهزیستی 

 24/3 9564 خانوار

بگیر خانوارهاي تحت تعداد افراد مستمري
 پوشش سازمان بهزیستی 

 36/9 23323 نفر

تعداد معتادان خدمت گیرنده از مراکز تحت 
 پوشش سازمان بهزیستی

 80/236 45316 نفر

 87/4 108656 نفر تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستی
تعداد سالمندان نگهداري شده در مراکز تحت 

 سازمان بهزیستیپوشش 
 79/2 922 نفر

تعداد کودکان بی سرپرست نگهداري شده  در 
 مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی 

 86/28 567 نفر

 00/0 110 مجتمع مجتمع خدمات حمایتی بهزیستی 
تعداد مدد جویان سرویس گیرنده از مجتمع 

 خدمات حمایتی بهزیستی 
 94/7 409573 نفر

 92/11 169 مرکز بخشی مرکز توان

 87/4 108656 نفر تعداد مددجویان خدمات توانبخشی 

 75/2 9885 نفر هاي مردمی بهزیستی تعداد اعضا تشکل

 -83/20 167957 نفر مشاوره حضوري بهزیستی

 -99/7 1163 واحد تعداد مهد هاي کودك
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 (دنباله)1395ها و نماگرهاي بهزیستی:اخصش

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

تعداد مجوزهاي صادر شده جهت مراکز غیر 
 دولتی 

 04/351 866 فقره

 93/23 2672 واحد ایجاد مسکن جهت معلولین 

 -42/1 208 واحد تعداد واحد هاي نگهداري و توانبخش معلولین 

 00/0 8 واحد تعداد واحد هاي نگهداري بیماران روانی مزمن 

تعداد واحد هاي نگهداري  و توانبخشی 
 سالمندان 

 67/6 16 واحد

 67/16 14 واحد تعداد واحدهاي حرفه آموزي معلولین
 .فارس استانبهزیستی  اداره کل -مأخذ

 تعاریف:
نیازمنـدي اسـت کـه در زمـان     سرپرسـت و  خـانواده بـی   بگیر تحت پوشش:خانوار مستمري
 نماید.هاي مستمر استفاده میآمارگیري از کمک
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 1395: بهزیستیو نماگرهاي  شاخص ها

مقدار/تع واحد عنوان شاخص یا نماگر
 داد

درصد 
تغییر 

نسبت به 
 سال قبل

 -92/2 166 واحد امداد امام خمینی (ره ) هاي کمیتهتعداد واحد
امداد  کمیته پوششبگیران تحت تعداد مستمري

 -08/10 291 نفرهزار  در استان (ره )امام خمینی

 -59/17 171 هزار نفر مددجویی پوشش طرحبگیران تحت تعداد مستمري
شهید  پوشش طرحبگیران تحت تعداد مستمري

 51/3 120 هزار نفر رجائی
 تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش کمیته

 -50/11 71 هزارخانوار خمینی(ره)امداد امام 
تعداد افراد ایتام حمایت شده توسط کمیته امداد امام 

 -62/10 11 هزار نفر خمینی (ره)
احداث مسکن جهت نیازمندان کمیته امداد امام 

 -97/8 1086 واحد  خمینی (ره)
خدمات درمانی  شدگان تحت پوشش بیمهتعداد بیمه

 23/1 83 هزار نفر امداد امام خمینی(ره) کمیته

 .فارس استان کمیته امداد امام خمینی -مأخذ

 تعاریف:
طرحی است که به موجب آن سالمندان روستایی و عشایر نیازمنـد و عائلـه    طرح شهیدرجایی:

 گیرند.امداد قرار میها تحت پوشش خدمات حمایتی کمیتهتحت تکفل آن
طرحی است که به موجب آن افراد بنا به عللـی از قبیـل فقـدان سرپرسـت، از      طرح مددجویی:

 بـر حسـب  کارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و بیماري سرپرست یا استیصال و درمانـدگی  
 گیرند.امداد قرار می نوع نیازمندي، تحت پوشش مستمر کمیته
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 1395: بیمه سالمت ها و نماگرهايشاخص

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص یا 
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

تحـت  اصلی و تبعی شدگان تعدادبیمه

 سالمت اداره کل بیمهپوشش 
 -53/5 2742079 فرن

 -58/3 376268 نفر تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت

یـان، ایرانیـان و   تعداد بیمه شدگان خویش فرما
 همگانی 

 -15/19 460253 نفر

 -92/0 1794475 نفر شدگان روستاییتعداد بیمه 

 -89/15 111083 نفر تعداد بیمه شدگان سایر اقشار

 .فارس استان سالمت بیمه اداره کل -مأخذ

 تعریف:
شود که توسط سازمان متبوع یا شخصاً، خود و به فردي گفته می شده خدمات درمانی:بیمه

و خدمات درمانی در واحدهاي طرف  افراد تبعی فرد، تحت پوشش استفاده از امکانات درمانی
 گیرند.قرارداد خدمات درمانی قرار می
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 1395ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

بگیر صندوق تعداد مشترکان حقوق

 بازنشستگی 
 79/4 91560 نفر

 28/4 76466 نفر بازنشستگیتعداد بازنشستگان صندوق 
 56/63 1652 نفر تعداد از کارافتادگان صندوق بازنشستگی

 21/0 3886 نفر تعداد شاغالن فوت شده صندوق بازنشستگی
تعداد بازنشستگان فوت شده صندوق 

 بازنشستگی
 35/4 9556 نفر

 .فارس استانبازنشستگی  مدیریت -مأخذ 

 تعاریف:

 شود که در دوران خدمت (دورهبه فردي اطالق می بازنشستگی:بگیر صندوق مشترك حقوق
رأسـاً و   پرداز صندوق بازنشستگی بوده است و بر طبق قوانین و مقررات این صندوقاشتغال) بیمه

 د.نباشمشمول استفاده از حقوق بازنشستگی و وظیفه می یا بازماندگان وي

با داشتن شرایط معین سنی و دارا شـدن   پرداز صندوق بازنشستگی کهمستخدم بیمه بازنشسته:
سنوات معینی از خدمت، طبق قوانین و مقـررات ایـن صـندوق، از حقـوق بازنشسـتگی اسـتفاده       

 نماید.می

مستخدمی است که قادر به کار کردن نبوده و با داشتن شـرایط قـانونی منـدرج در     از کارافتاده:
 نماید.می قوانین و مقررات این صندوق از حقوق وظیفه استفاده
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مستخدمی است که در دوران اشتغال، فوت شـده و وراث قـانونی وي بـا داشـتن     شاغل متوفی: 
 شرایط قانونی حق دریافت وظیفه فوت را برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت.

مستخدمی است که پس از دوران اشتغال و پـس از برقـراري   متوفی:  و از کارافتاده بازنشسته
نشستگی فوت شده است و وراث قانونی وي با داشتن شرایط قانونی حق دریافت حقوق حقوق باز

 وي را برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت.

 
 

 1395بگیر صندوق بازنشستگی برحسب نوع : توزیع تعداد مشترکان حقوق
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 1395ها و نماگرهاي تأمین اجتماعی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به 
 سال قبل

 -11/2 1761 نفرهزار  پوشش  حتت و تبعی اصلی شدگانبیمهتعداد 
 38/6 300 هزار نفر بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش  تعداد مستمري

ناشی از کار منجر به  دیدهشدگان آسیبتعداد بیمه
 33/33 4 نفر فوت

به از ناشی از کار منجر  دیدهشدگان آسیبتعداد بیمه
 -92/3 49 نفر کار افتادگی کلی و از دست دادن توانائی

هاي تحت پوشش اداره کل تعداد کارگاه
 -58/2 72304 کارگاه اجتماعی  تأمین

 .فارس استان تأمین اجتماعی اداره کل -مأخذ

 تعاریف :
که رأساً مشمول تعهـدات منـدرج در قـانون سـازمان تـأمین      اي است شدهبیمه شده اصلی:بیمه

 اجتماعی است.

اصـلی از مزایـاي موضـوع قـانون تـأمین      شدهاي است که به تبع بیمهشدهبیمهتبعی:  شدهبیمه
 کند.استفاده میاجتماعی 

کنـد و شـامل   فردي است که به خاطر احراز شرایط خاص، مستمري دریافت می بگیر:مستمري
 زیر است:حاالت 
 بازنشسته -

 از کار افتاده -

 فوت شده شدهتحت تکفل بیمه بازمانده -
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 )1(1395-96ها و نماگرهاي آموزش: شاخص

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

 33/2 778619 نفر آموزان استانتعداد کل دانش
 34/2 397303 نفر آموزان پسرتعداد دانش
 33/2 381316 نفر آموزان دخترتعداد دانش
 63/2 553155 نفر آموزان شهري: تعداد دانش

 76/2 271717 نفر دختر
 50/2 281438 نفر پسر

 61/1 225464 نفر :آموزان روستاییتعداد دانش
 27/1 109599 نفر دختر
 93/1 115865 نفر پسر

 -53/0 4888 نفر آموزان استثناییتعداد دانش
 59/3 453730 نفر ابتدایی آموزان دورهتعداد دانش
 05/1 184058 نفر متوسطه دوره اول آموزان دورهتعداد دانش
 12/0 135943 نفر دوره دوم متوسطه آموزان دورهتعداد دانش

 93/5 26016 نفر تعداد دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی
نام خالص) پوشش واقعی تحصیلی (نرخ ثبت 

 دوره ابتداییدر 
 -13/0 41/97 درصد

نام خالص)  پوشش واقعی تحصیلی (نرخ ثبت
 -22/0 13/94 درصد در دوره دوره متوسطه اول
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 (دنباله) )1(1395-96ها و نماگرهاي آموزش: شاخص

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

نام خالص)  پوشش واقعی تحصیلی(نرخ ثبت
 20/0 44/78 درصد در دوره متوسطه دوره دوم

 65/3 8385 باب تعداد آموزشگاه

 57/2 35393 باب تعداد کالس دایر

 57/3 22780 باب تعداد کالس دایر نقاط شهري

 81/0 12613 باب تعداد کالس دایر نقاط روستایی

 -28/2 18/23 درصد آموز در کالس در مقطع ابتداییتراکم دانش 
تراکم دانش آموز در کالس در مقطع 

 57/0 58/24 درصد متوسطه دوره اول
تراکم دانش آموزان در کالس در مقطع 

 -02/9 15/18 درصد متوسطه دوره دوم 

 -43/2 76/91 درصد تراکم دانش آموز درآموزشگاه

 -18/6 28/24 درصد تراکم دانش آموز شهري به کالس

 56/0 87/17 درصد تراکم دانش آموز روستایی به کالس

 -58/12 17/4 درصد تراکم کالس در آموزشگاه
تعداد معلمان داراي مدرك تحصیلی لیسانس 

 -05/14 31221 نفر و باالتر
تعداد معلمان داراي مدرك تحصیلی فوق 

 06/417 5212 نفر دیپلم

 -61/16 3500 نفر تحصیلی دیپلمتعداد معلمان داراي مدرك 
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 (دنباله) )1(1395-69ها و نماگرهاي آموزش: شاخص

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

 -85/3 39933 نفر تعداد کل معلمان
 -58/2 63687 نفر تعداد کل کارکنان

 -31/1 70/62 درصد درصد معلمان به کل کارکنان
 59/7 23938 نفر تعداد کل معلمان زن

 91/11 95/59 درصد درصد معلمان زن

 -74/19 60/14 نفر آموز به کادر آموزشینسبت دانش
تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت 

 -11/23 34396 نفر سوادآموزي

تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت 
 -60/24 17843 نفر سوادآموزي در نقاط شهري

تعداد سوادآموزان تحت پوشش نهضت 
 -43/21 16553 نفر سوادآموزي در نقاط روستایی

 -21/22 4566 نفر تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزي
 -85/31 3840 نفر تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزي زن
 94/208 726 نفر تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزي مرد

تعداد روستاهاي تحت پوشش نهضت سواد 
 -00/21 2911 روستا آموزي

درصد روستاهاي تحت پوشش نهضت سواد 
 -87/16 69 درصد آموزي

 ) در آمار فوق دوره بزرگسال منظور نشده است.1
 .فارس استان آموزش و پرورش سازمان -مأخذ

 .ن فارسنهضت سواد آموزي استا -       
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 یک دوره تحصیلی   آموزانتعداد دانش
 در سنین متناظر آن دوره 

100 × 
  الزم التعلیم همان دوره تحصیلی جمعیتتعداد          

 هاي محاسبه:و فرمولتعاریف 
 پوشش واقعی تحصیلی، شاخصی است که نسبت تعداد دانش آموزانپوشش واقعی تحصیلی: 

یک دوره تحصیلی را که در سنین خاص آن دوره هستند، به کل جمعیت 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، آموزشـگاه  نسبت تعداد دانش: آموزتراکم دانش
 س، آموزشگاه و دوره تحصیلی گویند.آموز در کالتراکم دانش ترتیببهو دوره تحصیلی را 
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 1395:   آموزش فنی و حرفه اي ادارهنماگرهاي ها و شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

 -42/10 43 مرکز تعداد مراکز  دولتی فنی و حرفه اي
 62/6 290 کارگاه هاي آموزشی فنی و حرفه اي تعداد کارگاه

تعداد نیروي انسانی شاغل در فنی و 
 -15/0 676 نفر ايحرفه

تعداد اموزش دیدگان بخش دولتی فنی و 
 89/12 49020 نفر حرفه اي

مون مهارت تعداد شرکت کنندگان در آز
 -93/5 108981 نفر فنی و حرفه اي

تعداد آموزش دیدگان بخش خصوصی فنی 
 -48/8 49285 نفر و حرفه اي

 .استان فارسآموزش فنی و حرفه اي اداره کل  -مأخذ
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 96-1395: دانشگاه آزاد اسالمی ) اآموزش عالی(بها و نماگرهاي شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر  درصد
نسبت به 

 قبلسال 
 -37/5 55300 نفر تعداد دانشجوي پذیرفته شده

 -79/7 30701 نفر پسرتعداد دانشجوي پذیرفته شده 
 -18/2 24599 نفر دخترتعداد دانشجوي پذیرفته شده 

 -94/9 209893 نفر تعداد دانشجویان 
 -95/9 110565 نفر تعداد دانشجویان پسر

 -92/9 99328 نفر تعداد دانشجویان دختر
 -68/13 40639 نفر تعداد دانشجویان مقطع کاردانی

 -73/12 125322 نفر تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی
 -83/1 31259 نفر تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

 44/20 12673 نفر تعداد دانشجویان مقطع دکترا
 49/3 20877 نفر تعداد دانشجویان پزشکی

 -46/7 88783 نفر تعداد دانشجویان گروه تخصصی علوم انسانی
 -57/3 10977 نفر تعداد دانشجویان گروه تخصصی علوم پایه

تعداد دانشجویان گروه تخصصی کشاورزي و 
 -93/17 7107 نفر دامپزشکی

تعداد دانشجویان گروه تخصصی علوم فنی و 
 -91/14 66004 نفر مهندسی

 -44/16 16145 نفر تعداد دانشجویان گروه تخصصی هنر
 86/1 4433 نفر تعداد هئیت علمی

 36/28 353 نفر استاد 
 29/72 796 نفر دانشیار
 46/5 2048 نفر استادیار
 -92/26 1219 نفر مربی 

 00/240 17 نفر مربی آموزشیار
 .موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی-تحقیقات و فناوريوزارت علوم، -مأخذ
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تعداد دانشجویان مراکز عالی در استان به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تحصیلی : 

1394-95 
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 95-1394: (با دانشگاه آزاد اسالمی )ها و نماگرهاي آموزش عالیشاخص

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

 قبلسال 
 تعداد دانش آموختگان

 مراکز آموزش عالی   
 -80/4 39137 نفر

 -73/7 21700 نفر تعداد دانش آموختگان پسر

 -88/0 17437 نفر دخترتعداد دانش آموختگان 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی. -مأخذ   
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 1395 :)1(ها و نماگرهاي بهداشت و درمانشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر درصد 
 نسبت به

 قبلسال 

 47/19 2749 نفر آزاد و خصوصی)تعداد پزشک شاغل (
 11/4 1190 نفر تعداد پزشک عمومی

 89/27 1651 نفر تعداد پزشک متخصص
 31/1 1701 نفر تعداد پزشک طرح خانواده

 38/2 20651 نفر تعداد پیراپزشک شاغل
تعداد مؤسسات درمانی فعال (بیمارستان، 

 17/4 75 باب بیمارستان و زایشگاه، زایشگاه)

 37/0 1097 باب روستاییهاي بهداشت فعال تعداد خانه
 98/6 766 باب هاتعداد داروخانه

 93/3 476 باب تعداد آزمایشگاه ها
 -61/5 6326 عدد تخت هاي فعال بیمارستانیتعداد تخت
 03/8 13151 عدد تخت هاي ثابت بیمارستانیتعداد تخت
 05/15 879 تخت و سایر  ccuوicuهاي ویژه  تعداد تخت

 68/9 34 مرکز تعداد مراکز ستی اسکن 
 67/16 21 مرکز تعداد مراکز ام آر آي

 25/6 17 مرکز تعداد مراکزآنژیوگرافی 
 -38/1 214 مرکز  تعداد مراکز رادیو لوژي 
 07/10 667 مرکز تعداد مراکز توانبخشی 

 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 -      
 .و درمانی گراش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -      
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 :و فرمول محاسبه عاریفت

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

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

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

بر باشد (معموالً هایی که با توجه به ظرفیت واقعی بیمارستان موجود میتعداد تخت :تخت ثابت
 .نماید)آن دستگاه اجرایی نسبت به اخذ تشکیالت و تأمین نیروي انسانی اقدام می اساس

استاندارد داراي امکانات  بر اساسهاي بیمارستانی که به آن تعداد از تخت :تخت فعال
 بستري کردن بیماران باشد. آماده ،پرسنلی و تشخیص، درمان، پشتیبانی، خدماتی
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 1395: ها و نماگرهاي بازرگانیشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر

تغییر درصد 
 سالنسبت به 

 )2(قبل

 -43/36 21619 تن مقدار کل واردات
 -29/41 1735277 ریالمیلیون  ارزش کل واردات

 14/8 637680 تن مقدار صادرات غیر نفتی
 57/28 6454581 ریالمیلیون  غیر نفتیارزش صادرات 

 .فارس استانگمرك اداره کل  -مأخذ

 تعاریف:
مستقیم براي مصـرف قطعـی یـا تغییـر      طوربهواردات شامل تمامی کاالهایی است که  واردات:

 شود.صدور یا مصرف قطعی، به کشور وارد و از گمرکات کشور ترخیص می منظوربهشکل 

صادرات شامل صدور قطعی تمامی کاالهایی است که در داخل کشور تولید شـده و یـا    صادرات:
ساخته یا قطعات جداگانه به کشور وارد شده و پس از تغییر به صورت مواد اولیه و یا کاالهاي نیمه

 قطعی صادر شده باشند. طوربهشکل یا مونتاژ، 
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 1395فرهنگی: ها و نماگرهاي شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

نسبت به سال 
 قبل

در پایان  هاي تاریخی و فرهنگیتعداد موزه
 سال

 35/4 24 عدد

 هاينامکها، بناها و دیدکنندگان از موزهباز
 فرهنگی و تاریخی

 -34/10 6432207 نفر

تعداد آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار 
 )1(ملی 

 23/2 2937 عدد

 00/0 7 عدد تعداد جاذبه هاي دست ساز

 00/0 440 عدد تعداد جاذبه هاي طبیعی 

 00/0 1272 عدد تعداد بناهاي تاریخی 

هتل ،( هتل،متلاقامتیتعداد مراکز 
 آپارتمان،مهمانپذیر)

 37/3 215 مرکز

 72/2 15375 تخت تعداد تخت مراکز اقامتی 

 74/2 6477 اتاق تعداد اتاق مراکز اقامتی 

  باشد.)آثار تاریخی شامل مکان، بنا، تپه، محوطه، بافت و مجموعه می1
 .فارس استان میراث فرهنگی و گردشگري اداره کل -مأخذ
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 1395: یها و نماگرهاي فرهنگشاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 ل قبلسا

 00/5 42  تعداد مجتمع فرهنگی و هنري 
 33/33 8  تعداد خانه فرهنگ 
 25/30 831 عنوان هاي منتشر شدهتعدادعناوین کتاب

 -51/3 980 نسخههزار  هاي منتشر شدهمشمارگان کتاب
 -57/28 40 عنوان شده هاي ترجمهتعدادعناوین کتاب

 -19/49 43700 نسخه شمارگان کتاب هاي ترجمه شده
 74/35 790 عنوان هاي تألیف شدهتعدادعناوین کتاب

 23/1 941180 نسخه  شمارگان کتاب هاي تالیف شده
 62/20 113200 تیراژهزار  شمارگان مطبوعات

 05/5 1270 باب هنري مساجد فرهنگیهايتعداد کانون
 90/14 293 باب تعداد چاپخانه

 48/14 253 موسسه تعداد موسسات فرهنگی و هنري
 42/44 9727 صندلی گنجایش سینما

 15/46 19 باب تعداد سینماها
 33/2 44 سالن (تئاتر)نمایشتعداد سالن 

 93/4 213 باب تعداد کتابخانه  عمومی استان
 62/2 66416 متر مربع مساحت زیر بناي کتابخانه ها

 00/0 0 باب مکانیزهتعداد کتابخانه هاي 
 55/10 2585548 نسخه تعداد جلد کتاب

 -68/0 117972 نفر تعداد اعضا
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 (دنباله)1395ها و نماگرهاي فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 سال قبل

 10/9 11753 عدد تعداد صندلی مطالعه

تعداد مراکز کانون پرورش فکري 
 -73/12 48 باب کودکان و نوجوانان

متراژ فضاي فرهنگی هنري کانون به 
 50/2 164 متر مربع نفر کودك و نوجوانان  100ازاي هر 

تعداد کتاب هاي موجود در مراکز 
 -12/25 471478 جلد فرهنگی هنري کانون پرورش فکري 

تعداد اعضاي کودك و نوجوان کانون  
 -52/38 39323 نفر پرورش فکري 

تعداد کتاب هاي امانتی کانون پرورش 
 68/11 215662 جلد فکري

فعالیت هاي فرهنگی و هنري کانون 
 -38/49 39345 مورد پرورش فکري

تعداد اعضا و مربیان برگزیده در 
مسابقات بین المللی و کشوري کانون 

 پرورش فکري
 - - نفر

 50/12 9 باب تعداد کتابخانه هاي سیار
 .فارس استان فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل -مأخذ
 .دبیرخانه کانون فرهنگی و هنري مساجد استان فارس -       

 .مدیریت امور کتابخانه هاي عمومی استان فارس -       
 .کودکان و نوجوانان  استان فارس يکانون پرورش فکر-       
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 عاریف:ت

 48آن  هـاي هصـفح غیرادواري است که اختصاص به موضوعی ویژه دارد و تعـداد   نشریه :کتاب
 تر است.صفحه یا بیش

بـه صـورت اوراق چـاپی یـا      منظم با نام ثابـت، تـاریخ و شـماره    طوربهنشریاتی که  مطبوعات:
سـایر مـوارد   هاي گونـاگون سیاسـی، اجتمـاعی، علمـی، ورزشـی، هنـري و       درزمینه ،الکترونیکی

شوند. مطبوعات از نظر ترتیب انتشار بهروزانه و غیرروزانه، از نظر محتـوا بـه عمـومی و    منتشرمی
دو گروه تخصصی و علمـی و نشـریات غیرتخصصـی واز نظـر      انتشار به تخصصی، از نظر زمینه

 هـاي عمـوم،گروه  اي و محلی و ازنظرمخاطبـان بـه  المللی، سراسري، منطقهتوزیع به بین گستره
آموزان،صــاحبان حــرف (متخصصان،زنان،دانشــجویان،دانش خــاصخــاص واقشــاراجتماعیســنی

 شوند.خاص)تقسیم می ومشاغل

انتشـار بـراي    هاي چاپ یا تکثیر شده از یک اثرکه در یک نوبت چـاپ و تعداد نسخه شمارگان:
 ها توزیع شده یا نشده باشد.اند، اعم از آن که تمامی آنتوزیع آماده شده

فرهنگی و غیرانتفاعی وابسته به مسجد که داراي مجوز  مؤسسهکانون فرهنگی هنري مساجد: 
مسـجد بـه فعالیـت فرهنگـی و هنـري       مقـررات در محـدوده   بر اساسربط است و از مراجع ذي

 پردازد.می
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 1395ها و نماگرهاي فرهنگی: خصشا

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 - - نفر تعداد نخبگان و استعداد هاي برتر استان
معرفی نخبگان  جهت استفاده از 

 تسهیالت نظام وظیفه به نیرو هاي مسلح
 - - نفر

تعداد نخبگان استفاده کننده  از جوایز 
 تحصیلی

 - - نفر

 - - نفر تعداد نخبگان استفاده کننده از وام مسکن
 .استان فارسبنیاد نخبگان  -مأخذ
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 1395ها و نماگرهاي فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

هاي اطالعاتی مرکز منطقه  تهیه پایگاه
 فناورياي اطالع رسانی علوم و 

 14/7 45 پایگاه

جمع آوري و پردازش نشریات مرکز 
 منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري

 23/7 89 عنوان

هاي تحقیقاتی مرکز منطقه  انجام طرح
 اي اطالع رسانی علوم و فناوري

 -76/11 15 طرح

گردآوري منابع دیجیتال مرکز منطقه اي 
 اطالع رسانی علوم و فناوري

 83/2 4167 عنوانهزار 

تعدادنیرو هاي متخصص مرکز منطقه اي 
 اطالع رسانی علوم و فناوري

 -19/5 73 نفر

حمایت از شرکت هاي دانش بنیان پارك 
 علم و فناوري فارس

 0 0 موسسه

 .يعلوم و فناور یاطالع رسان يمرکز منطقه ا -مأخذ 
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 1395ها و نماگرهاي 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: 

 46/0 437 ایستگاه تعداد ایستگاه 
 25/1 2270 فرستنده تعداد فرستنده اصلی

    اف ام: 
 61/11 173 ایستگاه تعداد ایستگاه 

 02/1 398 فرستنده تعداد فرستنده اصلی
 -31/2 4058 ساعت هاي رادیوییمیزان تولید برنامه

 75/93 31 ساعت خردسال
 04/13 26 ساعت کودك
 -95/5 79 ساعت نوجوان

 63/2 586 ساعت بزرگسال
 -58/3 3336 ساعت عام

 96/34 2239 ساعت هاي تلویزیونیمیزان تولید برنامه
 -81/14 23 ساعت خردسال

 00/35 81 ساعت کودك
 94/48 70 ساعت نوجوان

 12/8 213 ساعت بزرگسال
 46/39 1852 ساعت عام
 مرکز فارس. -صدا و سیماي مرکز جمهوري اسالمی -مأخذ

 تعاریف:

فرایندي است که با تلفیق تخصصـی عناصـر محتـوایی     هاي رادیویی و تلویزیونی:تولید برنامه
 شود.رادیو/ تلویزیونی می گیري از منابع الزم، منجر به ساخت یک برنامهبهره (پیام) و ساختاري با

یک برنامه رادیـو/   عبارت از شکل نهایی و ارسال شده هاي رادیویی و تلویزیونی:پخش برنامه
 تلویزیونی است که مخاطب، قادر به دریافت آن باشد.
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 1395مخاطب :  توزیع میزان تولید برنامه هاي تلویزیونی به تفکیک

 1395توزیع میزان تولید برنامه هاي رادیویی به تفکیک مخاطب : 
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 1395ها و نماگرهاي فرهنگی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد عنوان شاخص یا نماگر
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 0 0 تعداد هاي حج تمتع نتعداد کاروا

 73/3 139 تعداد هاي زیارتی دفاتر و آژانس

 0 0 نفر تعداد زائران حج تمتع

 0 0 نفر تعداد زائران عمره مفرده

 03/4 35555 نفر تعداد زائران عتبات عالیات

 25/56 100000 نفر (اربعین حسینی)عراق

 0 0 نفر سوریه

 .استان فارس مدیریت حج و زیارت -مأخذ
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 1395ها و نماگرهاي تربیت بدنی: شاخص

 مقدار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخص یا 
تغییر درصد 

 نسبت به
 قبلسال 

 40/1 798 هیأت تعداد هیات ورزشی
 10/11 182925 نفر یافتهسازمانتعداد ورزشکاران 

 66/10 110348 نفر یافتهتعداد مردان ورزشکار سازمان
 75/11 72577 نفر یافتهتعداد زنان ورزشکار سازمان

 09/11 128048 نفر تعداد ورزشکاران قهرمانی
 80/4 18216 نفر تعداد مربیان ورزشی
 04/1 7069 نفر تعداد داوران ورزشی

 92/3 743 باب تعداد اماکن ورزشی مورد بهره برداري
 70/5 380630 مترمربع مساحت فضاهاي ورزشی سرپوشیده 

 76/0 1673438 مترمربع مساحت فضاهاي ورزشی روباز
 44/1 423/0 مترمربع باز و سر پوشیدهسرانه اماکن ورزشی رو 

 88/0 345/0 مترمربع سرانه اماکن ورزشی رو باز 
 41/5 078/0 مترمربع سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده 

 06/2 544 مکان تعداد اماکن ورزشی در نقاط شهري 
 34/9 199 مکان  تعداد اماکن ورزشی در نقاط روستایی 

 70/3 84 زمین تعداد زمین فوتبال چمن
 54/5 400 سالن تعداد سالن ورزشی سرپوشیده 

 00/0 13 استخر تعداد استخرهاي سرپوشیده
 00/0 13 استخر تعداد استخرهاي روباز

 00/0 68 استادیوم تعداد استادیوم و مجموعه ورزشی
 .ورزش و امور جوانان استان فارس اداره کل -مأخذ  
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 ریف:اتع

شود که تحت پوشـش تشـکیالتی بـا ضـوابط     به گروهی اطالق می :یافتهورزشکاران سازمان
 ورزند.خاص، به ورزش مبادرت می

گري از یکی از رسمی و معتبر مربی شود که داراي گواهینامهبه فردي اطالق می مربی ورزشی:
 هاي ورزشی باشد.هاي ورزشی کشور در یکی از رشتهفدراسیون

 هـاي تخصصـی و اخـذ گواهینامـه    که پس از طـی دوره شود به فردي اطالق میداور ورزشی: 
هـاي  هاي ورزشی کشـور توانـایی قضـاوت در یکـی از رشـته     رسمی و معتبر داوري از فدراسیون

 ورزشی را دارا باشد.

هاي  با توجه به بهبود و ارتقاءسطح مهارتشود که به گروهی اطالق می رزشکاران قهرمانی:و
مسابقات رسمی ( کشوري ، بین المللی و.... ) به رقابت پرداختـه و  ورزشی خود در یکی از سطوح 

 می تواند مدال کسب نماید .

به مکانی اطالق می شود که با اخذ مجوز از سازمان تربیت بـدنی و ادارات کـل    مکان ورزشی:
تربیت بدنی استان ها، براساس ضوابط و مقررات مربوط، براي یک یا چنـد رشـته ورزشـی مـورد     

ه قرار می گیرد وبراساس مالکیت به تفکیک تربیـت بـدنی، خصوصـی، دولتـی، نهادهـاي      استفاد
عمومی غیردولتی و براساس نوع به تفکیک زمـین ورزشـی، اسـتخر، پیسـت، باشـگاه ورزشـی و       

 زورخانه تقسیم می شود.
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