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گزيدهي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 

 9314سال   –استان فارس 

 فارس استان برنامه و بودجهسازمان رئيس  -مدیر مسئول : ساسان تاج گردون

      برنامه و بودجهسازمان  و اطالعات مارآمعاون  -: عبدالحميد سنگی و نظارت مدیر اجرا

 استان فارس

 حکيمه رنجبر –زهره رنجبران  -شيال شاه ولی  :  گانتهيه کنند

 59-9شماره نشریه : 

 3159ماه  بهمنتاریخ انتشار : 

 جلد 311شمار :  

 فارس  استان برنامه و بودجهسازمان چاپ و تکثير : 

برنامه و سازمان  و اطالعاتآمار معاونت  –فارس  استان برنامه و بودجهسازمان ناشر : 

 استان فارس بودجه
 

 .مجاز است همه حقوق برای 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 

 .ها قبل از سر راست کردن ارقام صورت گرفته استاخص ش

محاسبه ميزان تغييرات و درصد تغييرات شاخص های مندرج در نشریه بدین ترتيب 

 صورت گرفته است:

 ميزان تغييرات،برای شاخص هایی که واحد آن ها درصد است:
 

 اطالع مربوط به فصل)دوره(فعلی=ميزان تغييرات-اطالع مربوط به فصل)دوره(قبل
 

 درصد تغييرات،برای سایر شاخص ها:
 

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

 =درصد تغييرات                                                                                        ×   311

 وره(قبلاطالع مربوط به فصل)د                                 

 

 

 نشانه هاي نشريات 
 مار گرد آوری نشده است .آ ـ  

 آمار در دسترس نيست. 111
 .ذاتا یا عمال وجود ندارد 
  معنی است.جمع و محاسبه غيرممکن یا بی 

رقم ) نسبت ( ناچيز و قابل //     رقم کمتر از نصف واحد است.
 صرفنظر کردن است .

 رقم غير قطعی است . *

 رقم جنبه تخمينی دارد . **
 به دليل حفظ محرمانگی ، رقم قابل انتشار نيست . 

 



 
 

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

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

گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و "از ، نشریه حاضر با عنوان آمارهای مورد نی

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

تهیه و انتشار آن در هر فصل و متعاقب آن  4831مرکز آمار ایران ارائه گردیده ، از سال 

معاونت آمار و انی فصلی و ساالنه در دستور کار انتشار آن با دوره زم 4831از سال 

 است .  قرار گرفته برنامه و بودجهاطالعات سازمان 

نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نشریه حاضر شامل گزیده شاخص ها و 

 است. 4831استان 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 

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

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

 نتشر خواهد شد.  فاقد اطالع م



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 ساسان تاج گردون                                                       

 فارس  استان برنامه و بودجه رئیس سازمان
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 خالصه یافته های نشریه

میلیاارد   415435 ، 3131محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در ساال   -

 درصد افزایش داشته است . 15/34ریال بوده است که نسبت به سال قبل 

) بار اایاه ساال    شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری   -

درصد افزایش داشته  3/33نسبت به سال گذشته   3135( در سال  3131=311

درصاد   5/222، فاو   است . این شاخص برای خانوارهای روستایی در سال 

 درصد افزایش یافته است . 2/33بوده که نسبت به سال گذشته 

 3451ارزش سهام معاملاه شاده در باور  و اورا  بهاادار      3135در سال  -

 ا                ر افازایش   درصاد   25/32کاه نسابت باه ساال قبال       میلیارد ریال اسات 

 .نشان می دهد 

درصد نسبت  31/32، با افزایشی به میزان 3135درآمد های مالیاتی در سال  -

 میلیارد ریال بوده است . 31333به سال قبل ، معادل 

، باا افزایشای باه    3135های بیمه استان در سال  خسارت ارداختی شرکت -

 د ریال بوده است .میلیار 5515درصد نسبت به سال قبل  54/4میزان 

درصاد در   35/3، با متوسط رشد ساالنه 3135درسال جمعیت استان برآورد –

 هزار نفر می باشد . 5522، 3124 -31های سال

در منااق   تعداد ازدواج ثبات شاده    3131، نسبت به سال 3135در سال  -

رویداد بوده است که نسبت باه   5355و  11232شهری و روستایی به ترتیب 

 11/3درصد کاهش و در منااق  روساتایی    45/1سال قبل در مناق  شهری 

  درصد افزایش یافته است.
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یا  خاانوار   ، سهم هزینه های مسکن در کل هزیناه هاای   3135در سال  -

درصد بوده که نسبت به  21/31درصد و در خانوارهای روستایی  12/15شهری

 داشته است . کاهشدرصد  33/31و  43/21به ترتیب قبل سال 

درصادافزایش نسابت باه ساال      34/1، با  3135مصرف نیروی بر  در سال -

ساعت بوده است . قابل ذکر اسات تولیاد   وات کیلو  یلیونم 33253،  3135

نسابت باه ساال قبال     درصد  55/3با افزایشی معادل  ،نیروی بر ناخالص 

 .بوده است میلیون کیلو وات ساعت 31215

، با افزایشی معادل 3135میزان مصرف داخلی گاز قبیعی دراستان در  سال  -

 متار مکعاب باوده اسات.    میلیاون   31512، درصد نسبت به سال قبل 23/33

همچنین  سهم مصرف گاز قبیعی در بخش صنعت از کل مصرف گااز قبیعای   

  .درصد بوده است 35/53 ،3131درصد نسبت به سال 11/35استان با افزایش 

 3133و حادود   هزار شماره تلفان هماراه   5212حدود ، 3135در اایان سال -

که نسابت باه ساال گذشاته باه      هزار شماره تلفن ثابت مشغول به کار بوده 

 .درصد افزایش داشته است 11/2و  درصد کاهش 12/3ترتیب

، تعداد تصادفات برون شهری و درون شهری حیه انتظامی فار به گزارش نا -

فقره بوده که نسابت باه    3313 و 2125به ترتیب  3135در سال  وسایط نقلیه

  .داشته است کاهشدرصد  32/21و 42/33، قبلسال 

 های دولتی  دانشجو در دانشگاهنفر  211155، 3135 - 34در سال تحصیلی  -

درصاد آناان را    12/55مشغول  به تحصیل مای باشاند کاه از ایان تعاداد      

درصد ایان دانشاجویان در گاروه     35/53دانشجویان دختر تشکیل داده اند. 

علوم انسانی مشغول به تحصیل  می باشند ، همچنین در سال تحصیلی فاو   

دانشاگاه آزاد اساالمی مشاغول باه      نفر دانشجو در واحدهای تابعه  35252
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درصاد    2/12آنان را اسران و درصد   2/13که از این تعداد  بوده اند تحصیل 

 بوده اند.  آن را دختران تشکیل می دهند.

صادر شده از گمرکات اساتان در ساال    غیر نفتی کاالهای  ارزش صادرات  -

و ریال  اردمیلی 4121درصد نسبت به سال قبل  43/1معادل  افزایشیبا  3135

, درصد نسبت به سال قبال  12/43با کاهشی برابر با ارزش کاالهای وارد شده 

  .ارد ریال بوده استمیلی 2341
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 ای های منطقه ها و نماگرهای حساب شاخص
  به تفکی  ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی محصول ناخالص داخلی

 ریال( یونمیل)                                 3122-3131در سال هایفار   استان     

 3131 3123 3124 شرح

 55231455 12251525 31553215 کشاورزی

 8288323 5433349 9913244 معدن

 18595119 28984321 23249898 صنعت

 39949391 25459231 9348293 آب و بر  و گاز قبیعی

 29142991 23399152 8991135 ساختمان

 313223535 313511353 45213211 خدمات

 1583381 1911331 -299911 خالص مالیات بر واردات

محصول ناخالص داخلی به قیمت 

 (GDPRبازار)
44134411 131938998 159922213 

 

 3131 3132 3133 شرح

 313333123 332125222 14151513 کشاورزی

 23289351 23953859 5393393 معدن

 95145315 92121919 91199133 صنعت

 19139451 99814393 93253433 آب و بر  و گاز قبیعی

 15448918 18942833 28199992 ساختمان

 251211125 223451413 312343325 خدمات

 1388299 1118113 1438358 خالص مالیات بر واردات

محصول ناخالص داخلی به قیمت 

 (GDPRبازار)
392539181 984339918 919921534 

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

 )میلیون ریال(                             3131در سال  به قیمت های جاری فار     

 ارزش افزوده مصرف واسطه هستاند عنوان بخش

 412522444 134113225 255532153 کل

 233111983 51193395 131811433 کشاورزی،شکاروجنگلداری

 889231 949353 2983954 ماهیگیری

 23289351 2339494 22113319 معدن

 95145315 229131311 251414194 صنعت

 19139451 5118183 51813199 تامین آب،بر  و گازقبیعی

 15448918 31129598 19123311 ساختمان

عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیر 

 وسایل نقلیه و کاالها
231351142 18841859 53983825 

 9398415 9439919 4483941 هتل و رستوران

 99253514 25194431 11833531 حمل و نقل،انبارداری و ارتباقات

 9431493 9393931 23183988 واسطه گری های مالی

 15153254 8994118 51114895 مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار

 19231335 1911258 33131929 و خدمات شهری  اداره امورعمومی

 24589495 3998952 13139914 آموزش

 13944199 9194882 15594219 بهداشت و مددکاری اجتماعی

سایر خدمات عمومی،اجتماعی،شخصی 

 و خانگی
8432218 1912515 1914932 

 مركز آمار ايران. -مأخذ
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 عاریف:ت
ايجاد شده در جريان توليدد اتد . توداو      ارزش افزوده، ارزش اضافي ارزش افزوده:

بين ارزش تتانده و مصرف واتطه در هر فعاليد  اتتصدادر را ارزش افدزوده ناخدال      

ثابد  از ارزش افدزوده ناخدال ، ارزش افدزوده       گويند. پس از كسر مصرف تدرمايه  مي

 آيد. خال  به دت  مي

 

تتانده هر واحد توليدر ، مجموع كاالها و خددماتي اتد  كده در آن واحدد      ستانده :

مي شود و برار اتتواده  در دتترس ترار مي گيرد . تهمي  از كاالها و خدما   توليد

بداتي ماندده   رر به صور  نا تمام يدا كدار در جريدان تداخ      حسابداكه تا پايان دوره 

كاالها و خدماتي كه در يك واحد در دوره  ،جزو تتانده واحد به حساب  مي آيد .باشد

  ه در ديگر فراينددهار توليدد آن واحدد مصدرف     حسابدارر معين توليد و در همان دور

      تدتانده بده تده دتدته ت سدي       مي شود ، جزو تتانده آن واحد منظور نمدي گدردد .   

مي شود : تتانده بازارر ، تتانده توليدد شدده بدرار خدود مصدرفي نهدايي و ت د ي         

 ترمايه به حساب خود و تاير تتانده هار غير بازارر .

 
ارزش كاالها و خدما  مصرف شده در جريان توليدد ، بده اتدتينار     مصرف واسطه :

 مصرف ترمايه ثاب  ات  . 
 

هار اتتصادر  محصول ناخال  داخلي، نتيجه نهايي فعالي  محصول ناخالص داخلی:

واحدهار توليدر م ي  يك ك ور در يك دوره زماني معين اتد . محصدول ناخدال     

 شود. مد محاتبه ميداخلي به ته روش توليد، هزينه و درا
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 (3131=311)                                             3135: خانوارهای شهری  شاخص قیمت

 عدد شاخ  عنوان شاخ  يا نماگر

درصد تغيير 

 نسب  به

 تال تب 

 3/33 5/235 کل بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری  شاخص

   گروه های اصلی:

 2/32 2/242 آشاميدني ها و دخانيا خوراكي ها، 

 1/33 5/244 پوشاک و كوش

 2/33 5/355 مس ن، آب، برق، گاز و تاير توخ  ها

 3/5 2/253 مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهدارر آن ها

 5/31 1/253 بهداش  و درمان

 1/3 1/221 حم  و ن  

 5/2 2/323 ارتباطا 

 1/33 3/215 توريح و فرهنگ

 1/21 2/314 آموزش

 3/31 5/232 هت  و رتتوران

 1/3 2/221 كاالها و خدما  متورته

 مركز آمار ايران. -مأخذ

 تعاریف:
معيار تنجش تغييرا  تيم  تعداد  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوار:

 معين و ثابتي از كاالها و خدما  مورد مصرف خانوار نسب  به تال پايه ات .
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 (3131=311)                                                 3135: خانوارهای روستایی  قیمتشاخص 

 عدد شاخ  عنوان شاخ  يا نماگر

درصد تغيير 

 به نسب  

 تب   تال 

 2/33 5/222 روستایی خانوارهای مصرفی  کاالهاو خدمات   بهای  کل شاخص

   گروه های اصلی:

 4/31 4/213 و دخانيا  خوراكي ها، آشاميدني ها

 1/32 5/113 پوشاک و كوش

 1/5 4/345 مس ن، آب، برق، گاز و تاير توخ  ها

 1/5 4/212 مبلمان، لوازم خانگي و تعمير و نگهدارر آن ها

 5/35 3/241 بهداش  و درمان

 1/5 5/231 حم  و ن  

 1/3 4/321 ارتباطا 

 1/23 5/211 توريح و فرهنگ

 5/35 1/342 آموزش

 2/31 3/235 هت  و رتتوران

 1/3 1/254 كاالها و خدما  متورته

 مركز آمارايران.  -مأخذ
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 3135: ها و نماگرهای مالی و اولی شاخص

 م دار/تعداد واحد وان شاخ  يا نماگرعن

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تب  تال 

 -25/3 3133 شعب تعداد شعب بان 

 42/23 151311215 ميليون ريال سپرده های بخش غیردولتی نزد بان  ها      

 12/31 11115521 ميليون ريال دیداری

 42/25 111221133 ميليون ريال غیردیداری

 13/32 23314213 ميليون ريال پس انداز سنهترض الح       

 14/24 223154342 ميليون ريال ترمايه گذارر مد  دار       

 52/11 315412351 ميليون ريال مد  كوتاه

 41/21 351211322 ميليون ريال بلند مد 

 -23/12 1252111 ميليون ريال تپرده ها تاير     

 ك اورزر،  صنع  و معدن  ، صادراه ، تپ،  رفاه كارگران،  توتعه صادرا ،  تجار هار :  بانك  -مأخذ
 .مليو  ، مل ، مس ن 

 تعاریف:
اشداا  ح ي دي و     وتديله  هايي ات  كده بده   تپرده دولتی: های بخش غیر سپرده

 شود. ها تپرده مي ح وتي خصوصي، طبق ضوابطي به بانك

آن متعهد   شود كه بانك در برابر دارنده هايي اطالق مي به تپرده های دیداری: سپرده

     ي كده در چدك تيدد    ميزاند  بده ات  به محض رؤي  چك از طدرف او، وجده تدپرده را    

 شود. الحسنه جارر نيز گوته مي هار ترض ها، تپرده بپردازد. به اين تپرده شده ات 
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قرض      

الحسنه پس  

 انداز

3% 

سرمایه      

 گذاری دیداری

1% 

 کوتاه مدت

11% 

 بلند مدت

11% 

سایر سپرده      

 ها

0% 

انواع مانده سپرده های بخش غير دولتی نزد بانک های استان در پایان 

   3151سال 
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 3135ها و نماگرهای مالی و اولی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به تال 

 تب  

تعداد تهام معامله شده در بورس اوراق 

 اتتانبهادار 
 45/51 1252 ميليون ته 

ارزش تهام معامله شده در بورس اوراق 

 اتتانبهادار 
 25/32 3451 ريالياردميل

 42/22 1552131 ريالميليارد  ارزش جارر بازار تهام

شددده در  هددار پذيرفتدده  تعددداد شددرك 

 ن در پايان تالاتتا   بهادار  اوراق  بورس
 11/1 21 عدد

ن ددر تدهام در بدورس                     شاخ  بدازده 

بهددددددددددادار در پايددددددددددان   اوراق 

 (2355فروردين =38/2113تال)

 125333 51/25 

اوراق   تيم  تهام در بورس ك    شاخ 

 (2314=233در پايان تال )  بهادار
 21233 42/3 

تددال                                 تيمدد  مددالي در پايددان  شدداخ 

 (2355= فروردين 4/9229)
 342225 31/35 

در پايدان تدال                  صدنع    تيمد    شاخ 

 (2355= فروردين 3/2343)
 11335 11/11 

 .فارس بورس منط ه ار -بورس اوراق بهادار شرك  -مأخذ
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 های محاسبه: تعاریف و فرمول
نمداگرر اتد  كده بيدانگر تدطح عمدومي تيمد  تدهام         شاخص کل قیمت سهام: 

 هار پذيرفته شده در بورس ات . شرك 

ن ددر    نماگرر اتد  كده بيدانگر تدطح عمدومي بدازده      ام: نقدی سهشاخص بازده 

 هار پذيرفته شده در بورس ات . پرداختي شرك 

هدار گدروه    نماگرر ات  كه بيانگر تطح عمومي تيم  شرك شاخص قیمت مالی: 

 گرر مالي ات . واتطه

هدار   نماگرر ات  كه بيانگر تدطح عمدومي تيمد  شدرك      شاخص قیمت صنعت:

 توليدر ات .

ضدرب آخدرين تيمد  تدهام      عبدار  از مجمدوع حاصد      رزش جاری بازار ساهام: ا

 ها ات . آن  هار پذيرفته شده در بورس در تعداد تهام منت ره شرك 
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 3135ها و نماگرهای مالی و اولی: شاخص

 مبلغ واحد عنوان شاخ  يا نماگر
تغيير نسب   درصد 

 تب  به تال 

 31/32 31333214 میلیون ریال درآمدهای مالیاتی
 52/35 3312225 میلیون ریال های مستقیم مالیات
 هار مست ي  از درآمدهار ماليا ته          
 مالياتي

 41/3 3/14 درصد

 33/1 411222 ميليون ريال ماليا  بر ثرو     

هار  بر ثرو  در ماليا   ته  ماليا         
 مست ي 

 -21/3 3/4 درصد

 35/23 4112151 ميليون ريال ماليا  بر درآمد    

هار  بر درآمد در ماليا   ماليا ته         
 مست ي 

 12/31 1/44 درصد

 -21/1 1411143 ميليون ريال ها ماليا  بر شرك     

بر شرك  ها در   ماليا ته         
 هار مست ي  ماليا 

 -21/31 2/12 درصد

 52/3 5222343 میلیون ریال های غیر مستقیم مالیات

هار غير مست ي  از  ماليا ته         
 درآمدهار مالياتي

 -52/2 14 درصد

 52/3 5222343 ميليون ريال ماليا  بر كاالها و خدما     

در  ماليا  بر كاالها و خدما ته         
 هار غير مست ي  ماليا 

 11/1 311 درصد

 11/1 11/1 ميليون ريال ماليا  بر درآمد    

هار  ماليا  بر واردا  در ماليا ته         
 غير مست ي 

 11/1 11/1 درصد

 .امور اتتصادر و دارايي اتتان فارساداره ك   -مأخذ
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 تعاریف:
شدود و تابليد     مالياتي ات  كه بر درامد و دارايي اشاا  وضع مي مالیات مستقیم:

 انت ال به واحدهار ديگر را ندارد.

مالياتي ات  كه بر توليدد، واردا ، مصدرف و فدروش كاالهدا و      مالیات غیر مستقیم:

 باشد. نهايي مي  كننده مصرف  شود و اثر واتعي پرداخ  متوجه خدما  وضع مي
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 ماليات بر ثروت    

3% 

ماليات بر     

 شرکت ها

15% 

 ماليات بر درآمد

99% 

 3151: سهم انواع ماليات های مستقيم از درآمدهای مالياتی استان 
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 2349ها و نماگرهار مالي و پولي:  شاخ 

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 
نسب  به 

 تب  تال 

 11/34 1155311 ريال ميليون دريافتي   حق بيمه

 54/4 5511235 ريال ميليون خسار  پرداختي 

 32/4 2155211112 هزار ريال بيمه شا  ثالث پرداختي  خسار 

 14/1 2532133542 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه شا  ثالث 

 32/32 132114141 هزار ريال بيمه بدنه اتومبي پرداختي خسار  

 -11/4 125131511 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه بدنه اتومبي 

 -11/3 3121151155 هزار ريال درمان پرداختي بيمه خسار 

 35/12 3231253133 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه درمان 

 -25/14 21155153 هزار ريال توزر بيمه آتشپرداختي خسار  

 32/5 25331151 هزار ريال بيمه دريافتي بيمه آتش توزرحق 

 32/31 313511221 هزار ريال بيمه مسئولي  پرداختي  خسار 

 52/1 212213155 هزار ريال حق دريافتي بيمه مسئولي  

 31/51 335121212 هزار ريال زندگي بيمه  پرداختي  خسار  

 13/12 215311113 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه زندگي 

 32/1333 353553155 هزار ريال بيمه مهندتيپرداختي خسار  

 -14/5 11425113 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه مهندتي

 -11/51 3114433 هزار ريال بيمه باربرر پرداختي  خسار 

 -11/1 3211115 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه باربرر

 -14/41 5112213 هزار ريال بيمه حوادثپرداختي خسار  

 55/1 21434513 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه حوادث

 25/2 331432212 هزار ريال بيمه حوادث ترن ينپرداختي  خسار 

 13/34 143415225 هزار ريال حق بيمه دريافتي بيمه حوادث ترن ين

 -13/41 2353551 هزار ريال خسار  پرداختي تاير بيمه ها

 14/13 22335242 هزار ريال بيمه پرداختي تاير بيمه هاحق 
 .آتيا بيمه تهامي شرك  - مأخذ

 .البرزشرك  تهامي بيمه  -        
 .ايرانشرك  تهامي بيمه  -        
 شرك  تهامي بيمه دانا. -        
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 های محاسبه: فرمول
 / حق بيمه دريافتي(اتتان)جمعي  ك   ح  بیمه سرانه:

 (خسار  پرداختي/ حق بيمه دريافتي) ×233 :بیمه نسبت خسارت
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 3135 :ها و نماگرهای جمعیتی شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
 تغيير نسب  به درصد

 تب  تال 

 35/3 5522 نورهزار  براورد جمعي  

 - 35/3 درصد نرخ رشد تاالنه جمعي 

 21/121 542353 كار  تعداد شماره ملي صادر شده 

 -13/3 15221 تند صادر شده  فو تنظي  تند 

 54/3 22531 رويداد   ثب  شده د تعداد وال

 15/1 15335 رويداد تعداد والد  ثب  شده در مناطق شهرر 

تعداد والد  ثب  شده در مناطق 

 وتتايير
 15/5 21251 رويداد

 -24/1 22313 رويداد تعداد فو  ثب  شده 

 -35/2 35251 رويداد مناطق شهررتعداد فو  ثب  شده در 

 34/1 5323 رويداد تعداد فو  ثب  شده در مناطق روتتايي 

 -45/1 11232 رويداد تعداد ازدواج ثب  شده در مناطق شهرر

در مناطق تعداد ازدواج ثب  شده 

 روتتايي 
 11/3 5355 رويداد

 -25/1 1534 رويداد تعداد طالق ثب  شده در مناطق شهرر 

 32/2 3131 رويداد  مناطقتعداد طالق ثب  شده در 

 5/2 5 درصد نسب  والد  به فو  ثب  شده 

 23/3 5/4 درصد نسب ازدواج به طالق ثب  شده 

 -51/5 5/2 در هزار نرخ ازدواج

 -22/4 1/3 در هزار نرخ طالق

 12/3 25/25 تال ميانگين تن ازدواج زنان 

 23/3 23/23 تال ميانگين تن ازدواج مردان

 .فارس اتتانثب  احوال  اداره ك   -مأخذ
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 های محاسبه: تعاریف و فرمول

tمتوسط میزان رشد جمعیت:

0 r)1(  PPt 

tPجمعي  انتهار دوره :  r متوتط نرخ رشد جمعي : 

0Pجمعي  ابتدار دوره :  tفاصله زماني بين ابتدا و انتهار دوره : 

  عيتاله به ك  جم 29نسب  جمعي  كمتر از  نسبت جوانی جمعیت:
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 3135ها و نماگرهای نیروی انسانی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
 تغيير نسب  به ميزان 

 تب  تال 

 1/1 3/25 درصد نرخ اشتغال

 3/1 4/15 درصد م ارك  اتتصادر )نرخ فعالي (نرخ 

 1/3 4/11 درصد نرخ م ارك  اتتصادر مردان

 1/3 1/33 درصد نرخ م ارك  اتتصادر زنان

 3/3 1/15 درصد نرخ م ارك  اتتصادر مناطق شهرر

 1/1 5/12 درصد نرخ م ارك  اتتصادر مناطق روتتايي

 -1/1 3/32 درصد نرخ بي ارر

 -2/1 5/22 درصد زناننرخ بي ارر 

 1/1 3/3 درصد نرخ بي ارر مردان

 -3/1 3/35 درصد نرخ بي ارر مناطق شهرر

 -5/1 1/2 درصد نرخ بي ارر مناطق روتتايي

 -3/1 2/25 درصد تاله(29 -19نرخ بي ارر جوانان )

 1/1 5/31 درصد ته  جمعي  دارار اشتغال نات  زماني

 1/1 1/21 درصد ته  شاغالن در باش ك اورزر

 -5/3 1/23 درصد ته  شاغالن در باش صنع 

 1/3 5/41 درصد ته  شاغالن در باش خدما 

 -3/1 5/31 درصد ته  شاغالن باش عمومي از ك  شاغالن

 3/1 1/21 درصد از ك  شاغالن خصوصي ته  شاغالن باش
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 ) دنباله ( 3135ها و نماگرهای نیروی انسانی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
 تغيير نسب  به  درصد

 تب  تال 

 -15/1 3233121 نور جمعي  شاغ 

 -53/2 353154 نور جمعي  بي ار

 -51/2 1351334 نور تر تاله و بيش23جمعي  

 14/1 215131 نور جمعي  باش ك اورزر

 -53/4 151111 نور جمعي  باش صنع 

 15/1 144143 نور جمعي  باش خدما 

 33/1 3323415 نور شاغالن باش خصوصيجمعي  

 -32/1 352322 نور جمعي  شاغالن باش عمومي

 .مركز آمار ايران  -خذمأ
 

 های محاسبه: تعاریف و فرمول

تر )حدات  تن تعيين شده(، كه  تاله و بيش 23تمام افراد جمعیت فعال اقتصادی: 

تعريف كار، در توليد كاال و مرجع( طبق   ت ويمي تب  از هوته آمارگيرر )دوره  در هوته

اند )بي ار(، از  خدما  م ارك  داشته )شاغ ( و يا از تابلي  م ارك  برخوردار بوده

 شوند. نظر اتتصادر جمعي  فعال محسوب مي

تداله و   23عبار  ات  از جمعي  فعال )شداغ  و بي دار(    نرخ مشارکت اقتصادی:

 .233تر ضرب در  تاله و بيش 23تر به جمعي   بيش

مرجع، طبق تعريف كار، حدات    تر كه در طول هوته تاله و بيش 23تمام افراد شاغل: 

يك تاع  كار كرده و يا بنا به داليلي موتتاً كار را ترک كرده باشند، شاغ  محسوب 

 شوند. بگيران و خوداشتغاالن مي شام  دو گروه مزد و ح وق  طور عمده شوند كه به مي
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ر اشتغال نات  شام  تمام شاغالن مزدبگير يا خود اشتغالي افراد دارااشتغال ناقص: 

داليد     ات  كه در هوته مرجع، حاضر در تدركار يدا غايدب موتد  از كدار بدوده، و بده       

تر، ترار داشتن در فص  غير كارر  اتتصادر )ركود كارر، پيدا ن ردن كار با تاع  بيش

  انجدام كدار اضدافي در هوتده    برار   تاع  كار كرده، خواهان و آماده 99( كمتر از …و

 مرجع هستند.

بدرار كدار و در     مرجع فاتد كار، آماده  تر كه در دوره تاله و بيش 23تمام افراد  بیکار:

دليد  آغداز بده كدار در      جستجور كار باشند، يا فاتد كار و آماده برار كار بوده ولي بده 

، بي دار محسدوب   آينده و يا انتظار بازگ   به شغ  تبلدي در جسدتجور كدار نباشدند    

 شوند. مي

نسب  جمعي  بي ار به ك  جمعي  فعدال از نظدر اتتصدادر )شداغ  و      نرخ بیکاری:

 .233بي ار( ضرب در 

تعداد شاغالن آن باش ت سي  بر ك  شاغالن  سهم شاغالن در هر بخش اقتصادی:

 .233ضرب در 
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 3135: ها و نماگرهای هزینه های خانوار شاخص

 م دار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخ  يا 

ميزان 

تغيير 

نسب  به 

تال 

)واحد/ تب 

 درصد(

تاالنه يك  و دخاني متوتط هزينه هار خوراكي

 خانوار

 5/31 13333 هزار ريال شهرر

 34/1 43152 هزار ريال روتتايي

     

ك  هزينه هار  درو دخاني خوراكي  هار ته  هزينه

 خانوار

 -35/1 51/21 درصد شهرر

 -33/2 31/15 درصد روتتايي

     

 متوتط هزينه هار غير خوراكي تاالنه يك خانوار
 41/35 213351 هزار ريال شهرر

 22/23 31522 هزار ريال روتتايي

     

ته  هزينه هار غير خوراكي در ك  هزينه هار 

 خانوار

 35/1 45/51 درصد شهرر

 33/2 31/12 درصد روتتايي

     

 هار مس ن در ك  هزينه هار خانوارته  هزينه 
 12/1 12/15 درصد شهرر

 31/1 21/31 درصد روتتايي

     

        ته  هزينه هار بهداش  و درمان در ك 

 هزينه هار خانوار

 32/3 35/33 درصد شهرر

 12/1 22/31 درصد روتتايي

  مركز آمار ايران.  -مأخذ
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 3135:و شیالت،جنگلداری شاورزیک ها و نماگرهای شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تب  تال 

 55/2 14411 تن م دار توليد گوش  ترمز
 13/4 411111 تن م دار توليد شير

 15/32 335211 تن م دار توليد گوش  مرغ
 35/21 54252 تن م دار توليد تا  مرغ

 32/1 4111 تن م دار توليد عس 

 52/3 1/31335 تن م دار صيد و توليد آبزيان 

 11/5 5/53 ميليون تطعه ت يير آبزيان

 -11/1 2231232 ه تار (2)مساح  جنگ  

 12/1 5131513 ه تار (1)مساح  مراتع 

 24/1 433434 ه تار خوب

 11/1 2521541 ه تار متوتط

 11/1 1311121 ه تار ف ير 

 -13/1 3313221 ه تار (3)مساح  پديده هار بياباني

هار با انبوهي بيش از  كاش  با احتساب جنگ  انبوه، تنك، ماندابي و دت  هار انبوه، نيمه ( شام  جنگ 2
 باشد. درصد مي 9

 باشد. تراك  مي متراك  و ك  ( شام  مراتع متراك ، نيمه1
هار رتدي، اراضدي شدور و     ار، دق ماتههار  ار، پهنه هار ماته هار بياباني عبارتند از: كوير، تپه ( پديده3

 زدگي تنگي. زار و اراضي بدون پوشش و بيرون نمك
 .فارس اتتان جهاد ك اورزر تازمان -مأخذ
 .اداره ك  شيال  اتتان فارس –تازمان جهاد ك اورزر  -        
 .اداره ك  منابع طبيعي و آبايزدارر اتتان فارس -        
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 3135ها و نماگرهای محیط زیست:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تب  تال 

 محيطددي هددار زيسدد   تعددداد ت دد   

 (2)در اتتان (NGOدولتي ) غير
 11/1 12 عدد

نسب  اراضي مناطق حواظد  شدده بده    

 (1)ك  مساح  اتتان
 11/1 51/3 درصد

 15/2 3/22 مربعمتر  (3)فضار تبز شهرر

تعداد پارک ملي تح  مديري  حواظد   

 محيط زيس  
 11/1 1 پارک

تعداد منط ه حواظ  شده تح  پوشدش  

 محيط زيس    
 11/1 5 منط ه         

 11/1 3 منط ه           تعداد پناهگاه حيا  وحش

 11/1 21 منط ه            تعداد منط ه ش ار ممنوع

 11/1 32/2451 هزار ه تار          ممنوعوتع  مناطق چهارگانه و 

 ( تعداد ت    هار زيس  محيطي غيردولتي كه تماي  به هم ارر با محيط زيس  اتتان را دارند.2

ناهگاه پنسب  اراضي مناطق چهارگانه تح  مديري  ) پارک ملي ، حواظ  شده ، اثر طبيعي ملي و ( 1

 حيا  وحش ( به ك  مساح  اتتان مي باشد.

 فضار تبز شهر شيراز ، برحسب نور مترمربع مي باشد.( 3

 .فارس اتتان حواظ  محيط زيس  اداره ك  -مأخذ
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 3135: و فاضالب ها و نماگرهای آب شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
تغيير  درصد 

 نسب  به
 تب  تال 

 12/2 212151 متر م عبهزار  ك  ميزان مصرف آب 
 13/3 2535 كيلومتر طول خطوط انت ال آب 
 11/3 3215 كيلومتر طول شب ه توزيع آب 

 11/2 321345 متر م عبهزار  ميزان آب مصرفي باش خانگي 
 22/22 411 هزار متر م عب   صنع ميزان آب مصرفي باش 
 32/3 1521 هزار متر م عب تجاررميزان آب مصرفي باش 
 -11/1 35255 هزار متر م عب دولتي عمومي وميزان آب مصرفي باش 

 33/2 11353 هزار متر م عب آب مصرفي تاير باش هاميزان 
 13/1 3255111 ان عاب  تعداد ان عاب آب 

 13/5 3133215 ان عاب  تعداد ان عاب باش خانگي
 11/1 111 ان عاب تعداد ان عاب باش صنع   
 41/1 32113 ان عاب تعداد ان عاب باش تجارر 
 -31/1 35151 ان عاب تعداد ان عاب باش عمومي 
 -23/3 51435 ان عاب تعداد ان عاب تاير باش ها

 32/2 132335 هزار متر م عب حج  ك  آب توليدر 
 51/3 253112 هزار متر م عب حج  آب توليدر زير زميني 

 22/1 11323 هزار متر م عب تطحيتوليدر حج  آب 
 11/1 3 عدد خانه هار آب در اتتان تعداد تصويه 

 11/1 35414 هزار متر م عب حج  آب تصويه شده  
 11/1 41455 مترم عب در روز ظرفي  تصويه خانه آب

 11/1 5 واحد تعداد تصويه خانه فاضالب
 11/1 52154 مترم عب ظرفي  تصويه خانه هار فاضالب

 54/1 3332513 نور جمعي  تح  پوشش خدما  فاضالب
 23/35 2 شهر تعداد شهرهار دارار ان عاب فاضالب
 45/1 113242 ان عاب تعداد ان عاب هار نصب شده فاضالب

 ميلدي 133طول شب ه جمع آورر فاضالب با تطدر  
 تر متر و بيش

 31/1 2113 كيلومتر

 11/1 31 دتتگاه تعداد دتتگاه آب شيرين كن  
 .شرك  آبوا اتتان فارس  -مأخذ

 .شرك  آب و فاضالب شيراز -       
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 3135: در مناق  روستایی استان فار  نماگرهای آب و فاضالبها و  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
تغيير  درصد 

 نسب  به
 تب  تال 

 -35/5 525 حل ه مدار در چاه تعداد
 11/1 325 دهنه چ مه تعداد
 11/1 2 رشته تنا  تعداد
 35/3 3112 تعداد آب تامين منابع ك  تعداد

 آب تامين منابع ظرفي  اكير حد

 متر هزار
 درتال م عب

111 24/1 

 تطحي آب حج 

 متر ميليون

 درتال م عب
1 11/1 

 زيرزميني آب حج 

 متر ميليون

 درتال م عب
311 31/1- 

 توليدر آب ك  حج 

 متر ميليون
 درتال م عب

311 31/1- 

 آب فروش حج 

 متر هزار

 درتال م عب
51145 55/1- 

 33/33 3315 باب ماازن ك  تعداد
 42/5 1441 متر كيلو آب انت ال خطوط توتعه ميزان
 14/1 32352 متر كيلو  آب توزيع شب ه توتعه ميزان

 45/3 512251 م ترک تعداد ك  م تركين آب
 13/3 151131 م ترک خانگي م تركين تعداد
 -54/2 32233 م ترک صنعتي و تجارر م تركين تعداد
 11/1 2335 م ترک ادارر و عمومي م تركين تعداد
 42/35 33142 م ترک تاير م تركين تعداد

 فاضالب  اجرايي پروژه روتتاهار دارار تعداد
 

 11/1 4 روتتا
بهداشتي  دفع تاتيسا  دارار روتتار تعداد

 فاضالب
 11/24 4 روتتا

 11/1 51 كيلومتر فاضالب آورر جمع شب ه توتعه ميزان
 53/1 2224 روتتا فاضالب پوشش تح  روتتار تعداد

 32/3 3254423 نور فاضالب پوشش تح  روتتار جمعي 
 .شرك  آب و فاضالب روتتايي اتتان فارس -مأخذ
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 3135بر :  انرژی ا ها و نماگرهای شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 55/3 31215 تاع  ميليون كيلو وا  توليد ناخال  نيرور برق

هار  توليد ناخال  برق نيروگاه 

 11/1 11/1 درصد باارر 

   هار چرخه توليد ناخال  برق نيروگاه

 -12/3 53/51 درصد تركيبي 

 45/1 21/21 درصد هار گازر  توليد ناخال  برق نيروگاه

 11/1 11/1 درصد آبيهار  توليد ناخال  برق نيروگاه

 -15/21 11/1 درصد هار ديزلي توليد ناخال  برق نيروگاه

 11/1 5121 كيلومتر مدار طول خطوط انت ال نيرور برق

 11/1 35135 مگاول  آمپر هار انت ال نيرور برق ظرفي  پس 

هار انت ال و توزيع  ميزان تلوا  شب ه

 11/1 11/1 درصد نيرور برق

 22/3 1311 كيلومتر مدار توزيع نيرور برقطول خطوط فوق 

 55/1 42551 كيلومتر طول شب ه توزيع نيرور برق
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 )دنباله( 3135بر : انرژی ا ها و نماگرهای  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 32/4 5121 مگا ولت آمپر برق توزیع نیروی    ظرفیت شبکه  موجودی

 21/1 5112 مگا ولت آمپر های فوق توزیع نیروی برق ظرفیت پست

 -53/2 32/22 درصد ها متوسط راندمان حرارتی نیروگاه

 34/1 33253 کیلو وات ساعت میلیون کل مصرف نیروی برق 

 25/31 5332 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف  برق بخش خانگی

 33/3 5225 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق بخش کشاورزی

 13/4 3141 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق بخش صنعتی

 13/32 3244 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق بخش عمومی

 11/2 322 میلیون کیلو وات ساعت میزان مصرف برق بخش تجاری 

 32/5 3242 مشترکهزار  تعداد مشترکان برق

 32/1 3411 مشترکهزار  مشترکان برق خانگیتعداد 

 51/5 14 مشترکهزار  تعداد مشترکان برق عمومی

 25/5 215 مشترکهزار  تعداد مشترکان برق تجاری

 14/5 31 مشترکهزار  تعداد مشترکان برق صنعتی

 45/4 51 مشترکهزار  تعداد مشترکان برق کشاورزی

 41/1 2524 وات ساعتکیلو  متوسط مصرف برق هر مشترک خانگی

 12/1 31/33 درصد ای برق دار شده ه اروست درصد

 - - خانوار تعداد خانوار روستایی بر خوردار از برق  

 11/1 1112 مگا وات های استان ظرفیت نامی نیرو گاه
 .فارس ار اتتان برق منط هتهامي تازمان شرك   -مأخذ
 .شرك  توزيع برق فارس -       
 .شرك  توزيع برق شيراز -       
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 های محاسبه: تعاریف و فرمول

عبار  از م دار نيرور برق توليد شده توتدط يدك مولدد    ولید ناخالص نیروی بر : ت

هدار خروجدي    برق يا يك نيروگاه در طي دوره زماني معين اتد  كده بدر رور تدرر    

 شود. گيرر و بر حسب كيلو وا  تاع  بيان مي مولدهار اصلي يا كم ي، اندازه

 عبار  از مح  اتت رار مولدهار نيرور برق و تجهيزا  وابسته به آن ات .نیروگاه: 

نيروگداهي اتد  كده در آن عدالوه بدر نيدرور ال تري دي        نیروگاه چرخه ترکیبای:  

هدار گدازر، بدرار     هار گازر، از حرار  موجود در گازهار خروجي از تدوربين  توربين

شود و بادار توليددر در يدك دتدتگاه      تواده ميتوليد باار از يك ديگ باار بازياب ات

 شود. توربوژنراتور باار، به نيرور ال تري ي تبدي  مي

 
و  133خطي ات  كه نيرور برق توليد شده را با ولتاژهدار  خط انتقال نیروی بر : 

 دهد. كيلو ول  از خود عبور مي 933

، 13با ولتاژهار خطي ات  كه نيرور برق توليد شده را خط فو  توزیع نیروی بر : 

 دهد. كيلو ول  از خود عبور مي 231و  11

ار مت    از خطوط هوايي و زميني ف ار متوتط  مجموعهشبکه توزیع نیروی بر : 

باشد كه برار توزيع نيرور برق در يدك   هار زميني و هوايي مي و ف ار ضعيف و پس 

 شود. معين در نظر گرفته مي   محدوده

عبار  از م دار نيرور برق فروخته شده بده م دتركان   : فروش یا مصرف نیروی بر 

 ماتلف برار مصارف گوناگون ات .
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بدرق بدرار بده كدار      مصرفي اتد  كده در آن از نيدرور   مصرف خانگی نیروی بر : 

انداختن وتاي  و تجهيدزا  متعدارف بدرق و همنندين روشدنايي در واحدد مسد وني        

 شود. اتتواده مي

هدار   نامده  آيدين  بر اتداس ي يا ح ي ي ات  كه عبار  از شا  ح وتمشترك بر : 

هدار   و پرداخ  ح وق و هزينه مورد نظرمورد عم  شرك  برق پس از تحوي  مدارک 

متعل ه، م اصا  او در دفتر پذيرش اشتراک، ثبد  شدده و شدماره اشدتراک بده ور      

 اختصا  يافته باشد.
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 برق خانگی

11% 

 برق عمومی

 برق تجاری  1%

33% 

 برق صنعتی 

3% 

 برق کشاورزی

0% 

 3151: تعداد مشترکين برق استان به تفکيک نوع مشترک
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 3135ها و نماگرهای انرژی ا نفت:  شاخص

 م دار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخ  يا 

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 23/1 3145254 متر م عب مصرف بنزين موتور ميزان

 -21/1 341221 متر م عب ميزان مصرف گاز مايع

 -21/21 351252 متر م عب مصرف نو  تويد ميزان

 -43/51 312425 متر م عب مصرف نو  كوره ميزان

 -51/35 3121431 م عبمتر  گازنو  ميزان مصرف 

 11/2 243 جايگاه هار عرضه كننده بنزين  تعداد جايگاه

 -41/4 333 جايگاه CNGهار  تعداد جايگاه

 11/1 14 جايگاه LPGتعداد تاتيسا  تيلندر پر كني 

 -23/51 3351111 عدد صدور كار  هوشمند توخ 

 .ن فارسهار نوتي اتتا وردهآشرك  ملي پاش فر  - مأخذ
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 3135ها و نماگرهای انرژی ا گاز:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 23/33 31512 متر م عب ميليون گاز طبيعيداخلي م دار مصرف 

 31/31 33113 كيلومتر گاز شب ه ايجاد شدهطول 

 11/5 321 كيلومتر عمليا  تزريق گاز در خطوط انت ال

 11/5 21 شهر تعداد شهرهار گازرتاني شده

 54/21 3135 روتتا تعداد روتتاهار گازرتاني شده

 13/5 1/25 درصد درصد شهرهار گازرتاني شده

 53/35 1/13 درصد درصد روتتاهار گازرتاني شده

 52/2 3225 متر م عب ميليون م دار مصرف گاز طبيعي در باش خانگي

 33/2 232 متر م عب ميليون باش تجاررم دار مصرف گاز طبيعي در 

 11/35 2112 متر م عب ميليون م دار مصرف گاز طبيعي در باش صنع 

 13/1 115141 ان عاب زتعداد ان عاب گا

 51/1 113125 ان عاب خانگي  گاز در باش   شده نصب   تعداد ان عاب

 53/4 42142 ان عاب تجارر  گاز در باش   شده نصب   تعداد ان عاب

 31/1 2135 ان عاب صنع   گاز در باش   شده نصب   تعداد ان عاب

 22/34 1/41 درصد نسب  خانوار روتتايي بهره مند از گاز طبيعي

 15/35 3153211 خانوار تعداد خانوارهار روتتايي بهره مند از گاز طبيعي 

 .فارس شرك  ملي گاز اتتان  -مأخذ
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 تعاریف:
مالوطي از گازهار هيدروكربورر متدان، اتدان، پروپدان، بوتدان و پنتدان       گاز قبیعی:

 عنوان يك توخ  با آلودگي ك  شناخته شده ات . باشد كه به مي

شام  مصارف خانگي، تجارر، صنعتي، نيروگاه و مصارف عملياتي مصرف گاز قبیعی: 

 شرك  ملي گاز ايران ات .

كننددگان را از طريدق خطدوط     ز مصرفشود كه گا به خطوطي اطالق مي انشعاب گاز:

 نمايد. توزيع تا ن طه تحوي  گاز تأمين مي  انت ال يا تغذيه و يا شب ه
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 3135ها و نماگرهای صنعت:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 -15/32 5314111 تن م دار توليد تيمان
 -12/35 31312 تن م دار توليد كاغذ

 -44/32 22111 تن م دار توليد روغن نباتي
 -31/11 3215 ف ره تعداد جوازهار تأتيس صادر شده

 -23/32 52115253 ميليون ريال ميزان ترمايه گذارر جوازهار تأتيس
 -13/11 35244 نور تعداد اشتغال جوازهار تاتيس

 31/23 211 ف ره بردارر صادر شده هار بهره تعداد پروانه
ميزان ترمايه گذارر پروانه هار بهره بردارر 

 صادر شده 
 52/34 4115125 ميليون ريال

 -53/3 2244 نور تعداد اشتغال پروانه هار بهره بردارر صادر شده
 14/21 41 ف ره تعداد پروانه هار بهره بردارر معدن

ميزان ظرفي  اتتاراج پروانه هار بهره بردارر 
 معدن

 25/13 1315 هزارتن

ميزان ترمايه گذارر پروانه هار بهره بردارر 
 معدن

 -22/15 1/521231 ميليون ريال

 -14/33 15 معدن تعداد گواهينامه ك ف معدن 
 -12/11 5/32 ميليون تن ميزان ذخيره تطعي در گواهينامه ك ف معادن
 12/53 4/52 ميليارد ريال ميزان ترمايه گذارر در گواهينامه ك ف معادن
 31/252 1/221 ميليون تن ميزان ذخيره تطعي در پروانه هار بهره بردارر

 42/3 431 معدن تعداد معادن فعال در حال بهره بردارر
 15/12 31343422 تن م دار توليد مواد معدني بجز شن و ماته
 -21/1 5312 نور تعداد شاغلين معادن در حال بهره بردارر

 35/2 51 شهرک مصوبهار صنعتي  تعداد شهرک
 35/4 13 شهرک هار درحال واگذارر تعداد شهرک
 15/3 13 شهرک هار دارار  تند ثبتي تعداد شهرک

 12/3 5221 ه تار هار صنعتي مساح  اراضي در اختيار شهرک
 51/2 1412 ه تار هار صنعتي تاب  واگذارر شهرک مساح  اراضي

     تعداد واحدهار به بهره بردارر رتيده 
 هار صنعتي شهرک

 11/15 2521 واحد

 .صنع  ، معدن و تجار  اتتان فارس تازمان -مأخذ
 هار صنعتي اتتان فارس. شرك  شهرک -       
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 3131 :(3)ها و نماگرهای صنعت شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير   درصد

نسب  به 

 (2)تب  تال 

 14/23 21/51115 ميليون ريال هار صنعتي ورر كارگاه بهره

 13/31 55/335 ميليون ريال هار صنعتي هورر نيرور كار در كارگا بهره

 -35/24 53/5 ميليون ريال پذيرر نيرور كار رتاب 

افدزوده در    گدذارر بده ارزش   نسب  تدرمايه 

 صنع   باش
 33/33 31/1 ميليون ريال

گددذارر تددرانه شدداغالن در باددش   تددرمايه

 صنع 
 22/34 11/32 ريالميليون 

 -55/3 13111 نور هار صنعتي تعداد شاغالن در كارگاه

 22/31 1333511 ميليون ريال گذارر در باش صنع  ارزش ترمايه

 13/2 13542511 ميليون ريال هار صنعتي ارزش  افزوده كارگاه

 31/2 315131222 ميليون ريال هار صنعتي هار كارگاه ارزش تتانده

 22/1 35442331 ميليون ريال هار صنعتي كارگاه هار ارزش داده

 باشد. تر مي هار صنعتي دارار ده نور كاركن و بيش ( مربوط به كارگاه2
 مركز آمار ايران. -مأخذ
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 های محاسبه: فرمول
 .نسب  ارزش افزوده به تعداد كارگاه های صنعتی: وری کارگاه بهره

 .تعداد شاغالننسب  ارزش افزوده به وری نیروی کار:  بهره

 .نسب  ارزش افزوده به ارزش انرژروری انرژی:  بهره

 .نسب  ارزش افزوده به ارزش تتاندهوری تولید:  بهره

 .نسب  ارزش افزوده به ارزش جبران خدما اذیری نیروی کار:  رقابت

 

 .گذارر تاالنه به تعداد شاغالن نسب  ارزش ترمايهشاغالن:   گذاری سرانه سرمایه

 نسدب  ارزش  د اولیه وارداتی در بخش صنعت )شااخص وابساتگی(:   درصد موا

 .مواد اوليه وارداتي به ارزش ك  مواد اوليه

 .نسب  ارزش جبران خدما  به تعداد شاغالنجبران خدمات:   سرانه
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 3135 :ها و نماگرهای ساختمان و مسکن شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

درصد تغيير نسب  

 به

 تب  تال

گذارر باش خصوصي در تاخ   ميزان ترمايه

 مس ن شهرر
 34/3 44413255 ميليون ريال

 34/24 55351 واحد ميزان توليد واحدهار مس وني شهرر

ميانگين زيربنار واحدهار مس وني توليد 

 شهرر شده
 -55/3 5/311 متر مربع

دارار مساح    تعداد واحدهار مس وني توليد شده

 كمتر شهرر متر مربع و 233
 -33/1 4315 واحد

ميانگين تعداد واحدهار مس وني در 

 تاالنه شهرر  هار توليد شده تاختمان
 5/21 2/1 واحد

 ار در مناطق شهرر مس ن اجاره  شاخ  كرايه

 (2343=233تال پايه )
 1/23 2/315 شاخ 

 بانك مركزر ج.ا.ا. -مأخذ

 های محاسبه: فرمول1
 شهری:  مسکونی تولید شدهمیانگین زیربنای واحدهای 

 
 
 
 

 شهری:  های تولید شده میانگین تعداد واحدهای مسکونی در ساختمان

 
 
 

 ك  مساح  زيربنار واحدهار مس وني توليد شده در ن اط شهرر
 

 تعداد واحدهار مس وني توليد شده در ن اط شهرر

 تعداد واحدهار مس وني توليد شده در ن اط شهرر
 

 هار مس وني توليد شده در ن اط شهرر تاختمانتعداد 
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 3135:ها و نماگرهای ساختمان و مسکن شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

درصد تغيير 

نسب  به 

 تال تب 

هار احداث تاختمان صادر شده توتط  تعداد پروانه

 ها  شهردارر
 13/3 31554 ف ره

هار مس وني صادر شده  تاختمانهار احداث  تعداد پروانه

 ها توتط شهردارر
 51/31 3121 ف ره

هار  هار احداث تاختمان ميانگين مساح  زمين در پروانه

 ها مس وني توتط شهردارر
 24/3 1/115 مترمربع

هار  هار احداث تاختمان ميانگين مساح  زيربنا در پروانه

 ها مس وني توتط شهردارر
 13/5 5/525 مترمربع

هار احداث  ميانگين تعداد واحد مس وني در پروانه

 ها هار مس وني توتط شهردارر تاختمان
 21/4 41/2 واحد

هار   بيني شده در پروانه تعداد واحدهار مس وني پيش

 ها احداث تاختمان مس وني صادر شده توتط شهردارر
 13/31 21515 واحد

 بيني شده در ميانگين زيربنار واحدهار مس وني پيش

هار احداث تاختمان مس وني صادرشده توتط  پروانه

 ها شهردارر

 32/5 5/525 متر مربع

 .مركز آمار ايران -مأخذ
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 3135: ای ها و نماگرهای حمل و نقل جاده شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تب  تال 

 - - كيلومتر ها طول آزادراه

 53/34 22 كيلومتر () بزرگراه شش خطه

 14/5 3513 كيلومتر چهار خطه ) بزرگراه (

 -55/3 2335 كيلومتر (معمولي طول راه اصلي) 

 -31/1 5322 كيلومتر طول راه هار فرعي آتوالته

 55/5 5351 كيلومتر هار روتتايي آتوالته طول راه

 -21/4 3131 كيلومتر هار روتتايي شوته طول راه

 -11/1 351 ن طه خيز تعداد ن اط حادثه

 22/2 15 ن طه رفع ن اط حادثه خيز

 43/1 43 باب تعداد راهدارخانه 

 22/4 2131 طرح تهيه طرح هادر روتتايي توتط بنياد مس ن

 52/22 342 طرح اجرار طرح هادر توتط بنياد مس ن

 13/5 24153 تطعه واگذارر زمين روتتايي توتط بنياد مس ن

 22/5 215251 جلد تند توتط بنياد مس نصدورتند مال ي  

هزار نور( توتط  19مس ن مهر ) شهرهار زير 

 بنياد مس ن
 44/1 24225 واحد مس وني

 21/13 4535 واحد مس وني  تاخ  مس ن شهرر توتط بنياد مس ن

 13/5 234412 خانه م اوم تازر مس ن روتتايي توتط بنياد مس ن
 .اداره ك  راه و شهرتازر  اتتان فارس -مأخذ
 بنياد مس ن ان الب اتالمي اتتان فارس. -       

 تعاریف:
فيزي ي از ي ديگر مجزا و فاتدد   طور بهراهي ات  كه معبر رف  و برگ   آن  آزادراه:

بوده و ورود و خروج آن منحصراً در ن اط معين و محدودر ميسدر   تطح ه هار  ت اطع

 ات .
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3135ای:  ها و نماگرهای حمل و نقل جاده شاخص  

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 (2)تب  تال 

 -53/1 3111 هزار نور )مسافرر(تعداد تور 

ن    و در حم   جا شده تعداد مسافر جابه

 ار جاده
 -22/1 32535 هزار نور

 31/1 2131 هزار نور بارر (تعداد تور ) 

 15/1 21325  هزارتن ار م دار بار حم  شده در حم  و ن   جاده

    ار : متوتط عمر ناوگان مسافرر جاده

 31/24 55/3 تال توارر 

 -23/31 5/31 تال اتوبوس

 -14/4 15/21 تال ميني بوس

    تركيب مال ي  ناوگان عمومي باربرر :

 -41/51 351 دتتگاه شركتي 

 -21/34 13523 دتتگاه مل ي راننده

 -53/32 3315 دتتگاه مل ي شراكتي 

 -12/34 2451 دتتگاه مل ي شا  ديگر

    : مسافربررتركيب مال ي  ناوگان عمومي 

 -32/32 23 دتتگاه شركتي 

 -11/33 1354 دتتگاه مل ي راننده

 -24/13 22 دتتگاه مل ي شراكتي 

 -12/4 21 دتتگاه مل ي شا  ديگر

ربط صور  گرفته ،  درصد تغيير ، براتاس ارتام تجديد نظر شده تال تب  كه توتط اداره ذر (2
 محاتبه شده ات .

 .فارس هار اتتان و پايانه جاده ار حم  و ن   اداره ك  -مأخذ
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 3135ها و نماگرهای حمل و نقل ریلی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تب  تال 

 -15/5 511 هزار نور آهن جا شده به وتيله راه تعداد مسافر جابه

 12/33 1/332  هزار تن آهن وزن بار حم  شده به وتيله راه

 11/1 21 ايستگاه هار موجود تعداد ايستگاه

 11/1 1 دتتگاه تعداد ل وموتيو فعال

 11/1 1111 اتب باار تدر  دتتگاه ل وموتيو

 11/1 455 كيلومتر طول خطوط راه اهن:

 11/1 522 كيلومتر خطوط اصلي

 11/1 22 كيلومتر خطوط مانورر

 11/1 4 كيلومتر خطوط صنعتي و تجارر

 .اتتان فارس راه آهناداره ك   -مأخذ
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 3135ها و نماگرهای حمل و نقل هوایی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تب  تال 

 11/1 1  هار اتتان  تعداد فرودگاه

 11/34 25124 فروند تعدادپرواز داخلي

 -11/24 5132 فروند تعدادپرواز بين المللي

 تعداد مسافر حم  شده در پروازهار داخلي
هزار 

 25/32 2112345 نور

 الملليتعداد مسافر حم  شده در پروازهار بين 
هزار 

 -15/33 555155 نور

 12/1 35435 تن م دار بار حم  شده در پروازهار داخلي

 -41/32 2252 تن م دار بار حم  شده در پروازهار بين المللي

 .فارس اداره ك  فرودگاه هار اتتان -مأخذ
 

 

 

 تعاریف:
 سهم بخش غیردولتی در اروازهای داخلی:

 داخلي/تعداد مسافران پروازهار داخلي باش غيردولتي()تعداد مسافران پروازهار 233
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 3135: (3)ها و نماگرهای ارتباقات شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير   درصد

نسب  به 

 تب  تال 

 22/2 3231223 شماره تعداد شماره هار منصوبه تلون ثاب  
 11/2 3133133 شماره تعداد تلون ثاب  م غول ب ار

 53/1 335 مركز تعداد مراكز ماابرا 

 ضريب نووذ تلون ثاب  

به ازار هر ي صد 
 نور جمعي  

12/11 23/1 

 11/5 431 دفتر دفاتر خدما  ارتباطي) پي اوان دول  ( 
 11/1 4241 هزار شماره منصوبهتعداد تلون همراه م غول 

 -12/3 5212554 شماره تعداد تلون همراه م غول ب ار
نووذ تلون همراه ) به ازار هر ضريب 

 ي صد نور جمعي  (

به ازار هر ي صد 
 نور جمعي  

12/22 51/2- 

پوشش جاده ار تح  پوشش تلون 
 همراه 

 -31/1 2211 كيلومتر

خصوصي و  ADSLهار واگذارر  پور 
 م اركتي

 21/21 555125 پور 

 11/1 312 شهر تعداد شهرهار متص  به شب ه ديتا 
 33/1 31114 كيلومتر فيبرنورر
هار همگاني م غول به  تعداد تلون

 -22/5 33353 دتتگاه كارشهرر و راه دور
 31/3 5/21 درصد تلوني  ارتباط  درصد روتتاهار دارار

دتترتي ديتا )داير هار  تعداد پور  
 پور  (شده

521414 23/21 

هار دتترتي ديتا ) نصب  تعداد پور  
 51/31 512442 پور  شده (
 33/3 981 دفتر شده ربهره بردار ييروتتا ICT دفاتر

 11/1 311 درصد همراه  پوشش تلون درصد شهرهار تح  
 11/1 12 باب دفاتر خدما  ارتباطي روتتايي

تعداد تلون هار همگاني به ازار هر 
 -32/1 31/1 دتتگاه شماره م غول به كار تلون ثاب 2333

 32/1 1135 روتتا  روتتاهار دارار ارتباط ماابراتي
 ( ارتام مربوط به پايان تال ات .2

 .شرك  ماابرا  اتتان فارس -مأخذ
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 های محاسبه: تعاریف و فرمول
تلودن   م دغول بده كدار   /تعداد خطدوط  اتتان)جمعي  ×233ضریب نفوذ تلفن ثابت:

 ثاب (
تلودن   م غول بده كدار  /تعداد خطوط اتتان)جمعي  ×233یب نفوذ تلفن همراه:رض

 همراه(
مادابراتي،   دفترهدا روتتاهايي هستند كه از طريق  روستاهای دارای ارتباط تلفنی:

 ام ان دتترتي به شب ه ماابراتي ك  ك ور را دارند.
هار يك تلون ديجيتال معمولي  ار ات  كه تمام ام انا  و تابلي  وتيله تلفن همراه:

 دهد. ه ميرا بدون وابستگي به م اني ثاب ، به ش   متحرک و يا تيار ارائ
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 3135: ها و نماگرهای ارتباقات شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
تغيير نسب   درصد 

 به تال تب 

 -31/11 3231 هزار مرتوله تعداد ك  مرتوال  پستي داخلي وارد شده

 -32/43 1553 هزار مرتوله عادر

 -34/33 3213 هزار مرتوله توارشي

 -33/4 5525 مرتولههزار پي تاز

 11/31 151 مرتولههزار پس  ويژه

 11/1 1 مرتولهرهزا هار ال ترو ني ي ترويس

 11/1 1 مرتولههزار خدما  فروش 

تعداد ك  مرتوال  پستي وارد شده از مبادر 

 خارج ك ور
 15/2 45 مرتولههزار

 -51/5 12 هزار مرتوله عادر

 12/22 32 هزار مرتوله توارشي 

 23/235 1411 مرتوله پي تاز

 11/1 1 هزار مرتوله پس  ويژه

 11/1 1 هزار مرتوله هار ال ترو ني ي ترويس

 11/1 1 هزار مرتوله خدما  فروش 

تعداد ك  مرتوال  پستي صادرشده  به 

 م صد خارج ك ور 
 32/31 15 هزار مرتوله

 54/33 22 هزار مرتوله عادر

 -21/1 5 هزار مرتوله توارشي 

 11/5 35 مرتوله پي تاز

 -15/52 2533 هزار مرتوله تعداد ك  مرتوال  پستي داخله صادر شده

 -31/21 315 هزار مرتوله عادر

 31/24 132 هزار مرتوله توارشي

 -35/33 3232 هزار مرتوله پي تاز

 35/3 155 هزار مرتوله پس  ويژه

 12/44 3532 هزار مرتوله ترويس هار ال تروني ي
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 )دنباله(3135: ها و نماگرهای ارتباقات شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
تغيير نسب   درصد 

 به تال تب 

 -55/52 1313 هزار مرتوله خدما  فروش 

 15/1 3323 واحد واحد هار ارائه دهنده انواع خدما  پستي

تعداد دفاتر پس  شهرر و 

 )دولتي(روتتايي
 11/1 51 واحد

 11/1 452 واحد روتتايي )غير دولتي( ictتعداد دفاتر 

 11/3 415 واحد )غير دولتي( تعداد دفاتر ارتباط شهرر

 -31/1 35 واحد نمايندگي هار روتتايي )غير دولتي( تعداد

 .فارس اتتانپس   اداره ك  -مأخذ

 فرمول محاسبه:
 :مرسوالت استی  سرانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتوال  وارده خارجي ك  مرتوال  صادره داخلي و خارجي+
 

 جمعي  ك  اتتان
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 3135ها و نماگرهای امور قضایی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تب  تال 

 11/3 122 دفتر تعداد دفاتر اتناد رتمي 

 -14/5 214 دفتر تعداد دفاتر ثب  ازدواج و طالق

 22/2 332332 ف ره من ول ثب  شدهتعداد معامال  اموال 

 -31/34 15111 ف ره تعداد معامال  اموال غير من ول ثب  شده

 22/33 324312 جلد تعداد اتناد مال ي  صادر شده

 42/35 1433 شرك  هار تجارر و تعاوني ثب  شده تعداد شرك 

 15/311 231 شرك  شده منح  هار تجارر و تعاوني تعداد شرك 

 .فارس اتتانثب  اتناد و امالک  اداره ك  -مأخذ

 تعاریف:
ها از محلدي بده    معامال  مربوط به اموالي كه ن   و انت ال آن معامالت اموال منقول:

 مح  ديگر مم ن باشد را، معامال  من ول گويند.

ها از محلي  معامال  مربوط به اموالي كه ن   و انت ال آن معامالت اموال غیرمنقول:

 به مح  ديگر غيرمم ن باشد مانند خانه، زمين و باغ را، معامال  غيرمن ول گويند.
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 3135: (3)ها و نماگرهای امور قضایی شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
تغيير نسب   درصد

 به تال تب  

 31/5 35151 نور اتتانتعداد ك  زندانيان 

 35/1 13/35 درصد تعداد زندانيان مرد

 -24/1 13/2 درصد تعداد زندانيان زن

 13/1 13/1 درصد تال24تعداد زندانيان كمتر از 

 -23/33 23/31 درصد تال24-19تعداد زندانيان م طع تني 

 -55/1 25/55 درصد تال 11-34تعداد زندانيان م طع تني 

 52/1 13/12 درصد تال به باال 34م طع تني تعداد زندانيان

 -55/22 15/5 درصد تعداد زندانيان بي تواد

 -11/1 25/25 درصد تعداد زندانيان دارار تحصيال  ابتدايي

 52/3 51/51 درصد تعداد زندانيان دارار تحصيال  تي  

 21/4 13/33 درصد تعداد زندانيان دارار تحصيال  ديپل 

 21/31 12/4 درصد ديپل  از  باالتر  تحصيال    دارار  تعداد زندانيان

 41/1 1/14 درصد تعداد زندانيان مربوط به جرائ  مواد مادر

 ( ارتام مربوط به پايان تال ات .2
 .فارس اتتانها و اتداما  تأميني و تربيتي  زندان اداره ك  -مأخذ
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 3135ها و نماگرهای امور قضایی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخ  يا 

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تال تب 

گذارر  موتورر شماره  تعداد انواع وتاي  ن ليه

 شده
 23/31 355451 دتتگاه

 -42/33 2125 ف ره شهرر تعداد تصادفا  برون

 -45/31 3511 نور شهرر در تصادفا  برون  ( 2تعداد تلوا  انساني)

 52/2 5532 نور شهرر برون( در تصادفا  2) مجروحان تعداد 

 -32/21 3313 ف ره شهرر تعداد تصادفا  درون

( در تصادفا  2تعداد تلوا  انساني)

 شهرر درون
 11/3 533 نور

 -11/21 5234 نور شهرر ( در تصادفا  درون2تعداد مجروحان)

م دار مواد مادر ك ف شده توتط نيرور 

 انتظامي در اتتان
 -35/23 11443 كيلوگرم

 اطالع مربوط به لحظه وتوع تصادف ات .( 2
 .فارس اتتانانتظامي  ناحيه -مأخذ
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 3135ها و نماگرهای بهزیستی: اخصش

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تال تب 

تازمان   پوشش بگير تح  تعدادخانوارهار مستمرر
 بهزيستي 

 -44/2 3215 خانوار

بگير خانوارهار تح  پوشش  تعداد افراد مستمرر
 نور تازمان بهزيستي 

23121 12/5- 

تعداد معتادان خدم  گيرنده از مراكز تح  
 نور پوشش تازمان بهزيستي

31544 23/33- 

 51/35 311131 نور تعداد معلوالن تح  پوشش تازمان بهزيستي
تعداد تالمندان نگهدارر شده در مراكز تح  

 نور تازمان بهزيستيپوشش 
235 51/2 

تعداد كودكان بي ترپرت  نگهدارر شده  در 
 نور مراكز تح  پوشش تازمان بهزيستي 

551 11/31 

 21/2 331 مجتمع مجتمع خدما  حمايتي بهزيستي 
تعداد مدد جويان ترويس گيرنده از مجتمع 

 35/14 153541 نور خدما  حمايتي بهزيستي 
 25/33 343 مركز مركز توان با ي 

 51/35 311131 نور تعداد مددجويان خدما  توان با ي 
 52/1 3121 نور هار مردمي بهزيستي تعداد اعضا ت    

 12/24 232344 نور م اوره حضورر بهزيستي
 25/1 3215 واحد تعد اد مهد هار كودک 

 -53/23 332 ف ره تعداد مجوزهار صادر شده جه  مراكز غير دولتي 
 51/1 2341 واحد ايجاد مس ن جه  معلولين 

 11/1 233 واحد  تعداد واحد هار نگهدارر و توانباش معلولين 
 -33/33 2 واحد  تعداد واحد هار نگهدارر بيماران رواني مزمن 

 35/5 34 واحد  تعداد واحد هار نگهدارر  و توانبا ي تالمندان 
 -11/21 32 واحد  تعداد واحدهار حرفه آموزر معلولين

 .فارس اتتانبهزيستي  اداره ك  -مأخذ

 تعاریف:
ترپرت  و نيازمنددر اتد  كده در     خانواده بي بگیر تحت اوشش: خانوار مستمری

 نمايد. هار مستمر اتتواده مي زمان آمارگيرر از كمك
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 3135: بهزیستیو نماگرهای  شاخص ها

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تال تب 

 43/1 353 واحد امداد امام خميني )ره ( هار كميتهتعداد واحد

امداد امام   كميته  پوشش بگيران تح   تعداد مستمرر

 در اتتان )ره (خميني
 -11/3 121 نورهزار 

 33/1 121 نورهزار  مددجويي  پوشش طرح بگيران تح   تعداد مستمرر

  پوشش كميتهتعداد خانوار با ترپرت  زن تح  

 امداد امام خميني)ره (
 13/1 21 خانوارهزار

تعداد افراد ايتام حماي  شده توتط كميته امداد 

 امام خميني )ره (
 -12/4 31 نورهزار 

امام  احداث مس ن جه  نيازمندان كميته امداد

 )ره ( خميني
 13/35 3331 واحد 

خدما  درماني   شدگان تح  پوشش بيمه تعداد بيمه

 امداد امام خميني)ره (  كميته
 -14/2 22 نورهزار 

 .فارس اتتان كميته امداد امام خميني -مأخذ

 تعاریف:
طرحي اتد  كده بده موجدب آن تدالمندان روتدتايي و ع داير         قرح شهیدرجایی:

امدداد تدرار    ها تحد  پوشدش خددما  حمدايتي كميتده      نيازمند و عائله تح  ت و  آن

 گيرند. مي

طرحي ات  كه به موجب آن افدراد بندا بده عللدي از تبيد  ف ددان        قرح مددجویی:

ترپرت ، از كارافتادگي ترپرت ، معلولي  ترپرت  و بيمارر ترپرت  يا اتتيصال 

 گيرند. امداد ترار مي  نوع نيازمندر، تح  پوشش مستمر كميته بر حسبو درماندگي 
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 3135: بیمه سالمت ها و نماگرهای شاخص

 م دار/تعداد واحد نماگرعنوان شاخ  يا 

تغيير  درصد 

نسب  به تال 

 تب 

تحات  اصلی و تبعی شدگان  تعدادبیمه

 سالمت اداره کل بیمهاوشش 
 51/3 2312121 فرن

 -52/1 131252 نور تعداد بيمه شدگان كاركنان دول 

يان، ايرانيدان و  تعداد بيمه شدگان خويش فرما

 همگاني 
 32/21 413243 نور

 -45/2 3233331 نور شدگان روتتاييتعداد بيمه 

 13/5 312113 نور تعداد بيمه شدگان تاير ات ار

 .فارس اتتان تالم   بيمه اداره ك  -مأخذ

 تعریف:
شدود كده توتدط تدازمان متبدوع يدا        به فردر گوته مدي  :خدمات درمانیشده  بیمه

شاصاً، خود و افراد تبعي فرد، تح  پوشدش اتدتواده از ام اندا  درمداني و خددما       

 گيرند. درماني در واحدهار طرف ترارداد خدما  درماني ترار مي
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 3135ها و نماگرهای تأمین اجتماعی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به تال 

 تب 

 23/2 25155 نور بگير صندوق بازن ستگي  تعداد م تركان ح وق

صندوق و از كار افتادگان تعداد بازن ستگان 

 بازن ستگي
 11/1 55112 نور

از ك  م تركان  ه  بازن ستگان و از كار افتادگانت

 بگير صندوق بازن ستگي  ح وق
 43/1 3/24 درصد

بازن ستگان شاغ  متوفي صندوق تعداد 

 بازن ستگي
 11/2 1252 نور

ته  شاغالن متوفي از ك  م تركان ح وق بگير 

 صندوق بازن ستگي
 -22/2 5/5 درصد

 .فارس اتتانبازن ستگي  مديري  -مأخذ
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 تعاریف:
شدود كده در دوران    به فردر اطالق مدي  بگیر صندو  بازنشستگی: مشترك حقو 

پرداز صندوق بازن ستگي بوده اتد  و بدر طبدق تدوانين و      اشتغال( بيمه  خدم  )دوره

م مول اتتواده از ح وق بازن سدتگي و   رأتاً و يا بازماندگان ور م ررا  اين صندوق

 د.نباش وظيوه مي

پرداز صندوق بازن ستگي كه با داشتن شرايط معين تني و  مستادم بيمه بازنشسته:

دارا شدن تنوا  معيني از خدم ، طبدق تدوانين و م دررا  ايدن صدندوق، از ح دوق       

 نمايد. بازن ستگي اتتواده مي

مستادمي ات  كه تادر به كار كردن نبوده و با داشتن شدرايط تدانوني    از کارافتاده:

 نمايد. مندرج در توانين و م ررا  اين صندوق از ح وق وظيوه اتتواده مي

مستادمي ات  كه در دوران اشتغال، فو  شده و وراث تانوني ور بدا  شاغل متوفی: 

مندرج در تانون خواهند داشتن شرايط تانوني حق درياف  وظيوه فو  را برابر شرايط 

 داش .

مستادمي ات  كه پس از دوران اشتغال و پس از متوفی:   و از کارافتاده  بازنشسته

برترارر ح وق بازن ستگي فو  شده ات  و وراث تانوني ور با داشتن شرايط تدانوني  

 حق درياف  ح وق ور را برابر شرايط مندرج در تانون خواهند داش .
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 3135ای تأمین اجتماعی: ها و نماگره شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تال تب 

 11/1 3533 نورهزار  ح  پوشش ت  و تبعي اصلي شدگان بيمهتعداد 

 34/1 183 نورهزار  بگيران اصلي و تبعي تح  پوشش   تعداد مستمرر

 33/133 3 نور به فو ناشي از كار منجر   ديده شدگان آتيب تعداد بيمه

به از كار ناشي از كار منجر   ديده شدگان آتيب تعداد بيمه

 افتادگي كلي و از دت  دادن توانائي
 19/1 92 نور

 -39/3 59131 كارگاه اجتماعي  هار تح  پوشش اداره ك  تأمين تعداد كارگاه

 .فارس اتتان تأمين اجتماعي اداره ك  -مأخذ
 
ار ات  كه رأتاً م مول تعهدا  مندرج در تانون تازمان   شده بيمه شده اصلی:  بیمه

 تأمين اجتماعي ات .
اصلي از مزايار موضدوع تدانون    شده ار ات  كه به تبع بيمه شده بيمهتبعی:   شده بیمه

 كند. اتتواده ميتأمين اجتماعي 
كند  فردر ات  كه به خاطر احراز شرايط خا ، مستمرر درياف  مي بگیر: مستمری

 و شام  حاال  زير ات :

 بازن سته -

 از كار افتاده -

 فو  شده  شده تح  ت و  بيمه  بازمانده -
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 (3)3135-34ها و نماگرهای آموزش:  شاخص

تغيير نسب    درصد م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
 تب  به تال 

 51/2 511251 نور آموزان اتتان دانشتعداد ك  
 52/2 122215 نور آموزان پسر تعداد دانش

 12/2 152111 نور آموزان دختر تعداد دانش

 32/2 412355 نور آموزان شهرر:  تعداد دانش

 13/2 215513 نور دختر

 21/3 255412 نور پسر

 31/1 223231 نور آموزان روتتايي تعداد دانش

 11/2 312225 نور دختر

 22/1 331113 نور پسر

 41/3 5335 نور آموزان اتتينايي تعداد دانش

 15/5 512124 نور ابتدايي  آموزان دوره تعداد دانش

 43/52 322341 نور متوتطه دوره اول  آموزان دوره تعداد دانش

 -25/11 314552 نور دوره دوم متوتطه  آموزان دوره تعداد دانش

نام خال ( در دوره  تحصيلي )نرخ ثب  پوشش واتعي 

 ابتدايي
 34/2 45/35 درصد

نام خال ( در دوره   پوشش واتعي تحصيلي )نرخ ثب 

 دوره متوتطه اول
 -52/1 15/35 درصد

نام خال ( در دوره   پوشش واتعي تحصيلي)نرخ ثب 

 دوره دوم متوتطه
 42/1 22/52 درصد

 111 3/312 درصد پوشش ظاهرر تحصيلي در دوره ابتدايي

 -42/1 41/34 درصد دوره متوتطه اولتحصيلي در  ظاهررپوشش 

 51/3 22/52 درصد دوم در دوره متوتطه تحصيلي ظاهررپوشش 

 -25/1 513123 نور جمعي  الزم التعلي  

 111 515343 نور جمعي  الزم التعلي  در دوره ابتدايي

 13/53 331123 نور جمعي  الزم التعلي  در دوره متوتطه اول

 -33/23 351553 نور جمعي  الزم التعلي  در دوره متوتطه دوم

 -23/2 2131 باب تعداد آموزشگاه

 53/3 15415 باب تعداد كالس داير

 14/2 23334 باب تعداد كالس داير ن اط شهرر
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 )دنباله( (3)3135-34ها و نماگرهای آموزش:  شاخص

تغيير نسب    درصد م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر
 تب  به تال 

 11/3 32432 باب تعداد كالس داير ن اط روتتايي

 35/4 52/21 درصد تراك  دانش آموز در كالس در م طع ابتدايي

متوتطه دوره تراك  دانش آموز در كالس در م طع 

 اول
 12/1 55/25 درصد

تراك  دانش آموزان در كالس در م طع متوتطه دوره 

 دوم 
 -11/4 34/33 درصد

 53/5 14/35 درصد تراك  دانش آموز درآموزشگاه
 12/4 22/24 درصد تراك  دانش آموز شهرر به كالس

 13/2 55/35 درصد تراك  دانش آموز روتتايي به كالس
 11/31 55/5 درصد تراك  كالس در آموزشگاه

 -52/3 11121 نور معلمان دارار مدرک تحصيلي ليسانس و باالترتعداد 
 35/31 3112 نور تعداد معلمان دارار مدرک تحصيلي فوق ديپل 

 -54/1 5335 نور تعداد معلمان دارار مدرک تحصيلي ديپل 
 -23/3 53413 نور تعداد ك  معلمان
 -51/3 14155 نور تعداد ك  كاركنان

 24/3 32/11 درصد كاركناندرصد معلمان به ك  
 -23/32 22241 نور تعداد ك  معلمان زن

 54/3 51/13 درصد درصد معلمان زن
 35/2 33/32 نور آموز به كادر آموزشي نسب  دانش

 15/15 55511 نور تعداد توادآموزان تح  پوشش نهض  توادآموزر
تعداد توادآموزان تح  پوشش نهض  توادآموزر در 

 ن اط شهرر
 21/42 21111 نور

تعداد توادآموزان تح  پوشش نهض  توادآموزر در 
 ن اط روتتايي

 35/33 23115 نور

 12/43 4251 نور تعداد آموزشياران نهض  توادآموزر
 53/41 4114 نور تعداد آموزشياران نهض  توادآموزر زن
 21/34 214 نور تعداد آموزشياران نهض  توادآموزر مرد

 42/311 1124 روتتا پوشش نهض  تواد آموزرتعداد روتتاهار تح  
 35/315 21 درصد درصد روتتاهار تح  پوشش نهض  تواد آموزر

 ( در آمار فوق دوره بزرگسال منظور ن ده ات .2
 .فارس اتتان آموزش و پرورش تازمان -مأخذ

 .ن فارسنهض  تواد آموزر اتتا -       
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 يك دوره تحصيلي   آموزان تعداد دانش
 در تنين متناظر آن دوره 

233 × 
  الزم التعلي  همان دوره تحصيلي جمعي تعداد          

 تحصيلي  آموزان يك دوره دانشتعداد 
233 × 

 التعلي  همان دوره تحصيلي تعداد جمعي  الزم         

 های محاسبه: تعاریف و فرمول
پوشش واتعي تحصيلي، شاخصي ات  كه نسب  تعداد  تحصیلی:اوشش واقعی 

يك دوره تحصيلي را كه در تنين خا  آن دوره هستند، به ك   دانش آموزان

 جمعي  الزم التعلي  همان دوره ن ان مي دهد و از رابطه زير به دت  مي آيد: 

 

 

 واتعيضريب پوشش = 

 
پوشش ظاهرر تحصيلي، شاخصي ات  كه نسدب  تعدداد   اوشش ظاهری تحصیلی: 

دهد  التعلي  همان دوره ن ان مي آموزان يك دوره تحصيلي را به ك  جمعي  الزم دانش

 آيد: و از رابطه زير به دت  مي

   

 = ضريب پوشش ظاهرر

 

آموزان م غول به تحصي  به تعداد كالس دايدر،   نسب  تعداد دانشآموز:  تراکم دانش

آمدوز در كدالس، آموزشدگاه و دوره     تراك  داندش  ترتيب بهآموزشگاه و دوره تحصيلي را 

 تحصيلي گويند.
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 3135:   آموزش فنی و حرفه ای ادارهنماگرهای ها و  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تال تب 

 11/1 98 مركز تعداد مراكز  دولتي فني و حرفه ار

 11/8 332 كارگاه حرفه ارهار آموزشي فني و  تعداد كارگاه

 53/9 119 نور تعداد نيرور انساني شاغ  در فني و حرفه ار

 93/23 93911 نور تعداد اموزش ديدگان باش دولتي فني و حرفه ار

 19/33 31312 نور مون مهار  فني و حرفه ارتعداد شرك  كنندگان در آز

 -35/21 93893 نور تعداد آموزش ديدگان باش خصوصي فني و حرفه ار

 .اتتان فارسآموزش فني و حرفه ار اداره ك   -مأخذ
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 3135-34: دانشگاه آزاد اسالمی ( اآموزش عالی)بها و نماگرهای  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير   درصد

نسب  به 

 تب  تال 

 -51/1 42553 نور تعداد دان جور پذيرفته شده
 -11/3 11235 نور پسرتعداد دان جور پذيرفته شده 
 -12/4 24355 نور دخترتعداد دان جور پذيرفته شده 

 -14/32 211155 نور تعداد دان جويان 
 -22/33 322551 نور تعداد دان جويان پسر
 -11/32 331253 نور تعداد دان جويان دختر

 -32/21 55153 نور تعداد دان جويان م طع كارداني
 -51/32 351111 نور تعداد دان جويان م طع كارشناتي

 15/1 13251 نور تعداد دان جويان م طع كارشناتي ارشد 
 54/5 31422 نور تعداد دان جويان م طع دكترا

 -51/2 21352 نور تعداد دان جويان پزش ي
 -15/33 34355 نور تعداد دان جويان گروه تاصصي علوم انساني

 -15/4 33121 نور گروه تاصصي علوم پايه تعداد دان جويان
تعداد دان جويان گروه تاصصي ك اورزر و 

 دامپزش ي
 -55/35 2111 نور

تعداد دان جويان گروه تاصصي علوم فني و 
 مهندتي

 -11/31 55415 نور

 -21/1 33123 نور تعداد دان جويان گروه تاصصي هنر
 55/3 5142 نور تعداد هئي  علمي

 51/32 254 نور اتتاد 
 35/32 512 نور دان يار
 31/3 3352 نور اتتاديار
 -21/5 3112 نور مربي 

 -33/31 4 نور مربي آموزشيار
 .وزار  علوم، تح ي ا  و فناورر، موتسه پژوهش و برنامه ريزر آموزش عالي -مأخذ
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 3131-35: دانشگاه آزاد اسالمی ( ا)بها و نماگرهای آموزش عالی شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير   درصد

نسب  به 

 تب  تال 

 -45/3 53331 نور تعداد دانش آموختگان مراكز آموزش عالي  

 32/1 21433 نور تعداد دانش آموختگان پسر
 -51/5 35433 نور تعداد دانش آموختگان دختر

 وزار  علوم، تح ي ا  و فناورر، موتسه پژوهش و برنامه ريزر آموزش عالي. -مأخذ
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 3135 :(3)ها و نماگرهای بهداشت و درمان شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 41/31 2535 نور آزاد و خصوصي (تعداد پزشك شاغ  ) 

 13/2 3115 نور تعداد پزشك عمومي

 32/35 3153 نور تعداد پزشك متاص 

 25/5 3131 نور تعداد پزشك طرح خانواده

 12/3 21231 نور تعداد پيراپزشك شاغ 

تعداد مؤتسا  درماني فعال )بيمارتتان، بيمارتتان و 

 زاي گاه، زاي گاه(
 54/3 51 باب

 22/1 3131 باب هار بهداش  فعال روتتايي خانهتعداد 

 35/2 535 باب ها تعداد داروخانه

 24/1 542 باب تعداد آزماي گاه ها

 31/3 2525 عدد تا  هار فعال بيمارتتاني تعداد تا 

 14/3 32223 عدد تا  هار ثاب  بيمارتتاني تعداد تا 

 32/35 3135 تا  و تاير  ccuوicuهار ويژه  تعداد تا 

 11/1 13 مركز تعداد مراكز تتي ات ن 

 22/4 32 مركز تعداد مراكز ام آر آر

 23/35 31 مركز تعداد مراكزآنژيوگرافي 

 11/1 235 مركز  تعداد مراكز راديو لوژر 

 51/31 111 مركز تعداد مراكز توانبا ي 
 ارتام مربوط به پايان تال ات . (2

 .فارس اتتان و خدما  بهداشتي و درماني پزش ي دان گاه علوم -مأخذ
 .جهرمپزش ي و خدما  بهداشتي و درماني علوم  گاهدان  -      
 .فساپزش ي و خدما  بهداشتي و درماني ه علوم دان گا -      
 .دان  ده علوم پزش ي و خدما  بهداشتي و درماني الرتتان -      
 .دان  ده علوم پزش ي و خدما  بهداشتي و درماني گراش -      
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 :و فرمول محاسبه عاریفت
 .233حاص  ت سي  تا  روز اشغالي بر تا  روز ك  ضرب در ضریب اشغال تخت:

 هار اشغال شده در هر روز توتط بيماران. تعداد تا  تخت روز اشغالی:

 آمادگي پذيرش بيماران را دارد.هايي كه در هر روز  تعداد تا تخت روز کل: 

باشدد   هايي كه با توجه به ظرفي  واتعي بيمارتتان موجود مي تعداد تا :تخت ثابت

آن دتتگاه اجرايي نسب  به اخذ ت  يال  و تدأمين نيدرور انسداني     بر اتاس)معموالً 

 .نمايد( اتدام مي

اتتاندارد دارار ام انا   بر اتاسهار بيمارتتاني كه  به آن تعداد از تا :تخت فعال

 بسترر كردن بيماران باشد.  آماده ،پرتنلي و ت اي ، درمان، پ تيباني، خدماتي
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 3135: ها و نماگرهای بازرگانی شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 (1)تب   تال

 -25/25 15131 تن م دار ك  واردا 

 -12/43 2344415 ريالميليون  ارزش ك  واردا 

 11/2 423135 تن م دار صادرا  غير نوتي

 43/1 4121313 ريالميليون  غير نوتي ارزش صادرا  

 .فارس   اتتانگمرک اداره ك   -مأخذ

 تعاریف:
مست ي  برار مصرف تطعي يدا   طور بهواردا  شام  تمامي كاالهايي ات  كه  واردات:

صدور يا مصرف تطعي، به ك ور وارد و از گمركا  ك ور ترخي   منظور  بهتغيير ش   
 شود. مي

صادرا  شام  صدور تطعي تمامي كاالهايي ات  كه در داخ  ك دور توليدد   صادرات:
تاخته يا تطعا  جداگانه به ك ور وارد  شده و يا به صور  مواد اوليه و يا كاالهار نيمه

 تطعي صادر شده باشند. طور بهشده و پس از تغيير ش   يا مونتاژ، 
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 3135فرهنگی: ها و نماگرهای  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

نسب  به 

 تال تب 

 44/5 21 عدد در پايان تال هار تارياي و فرهنگي تعداد موزه

فرهنگي و  هار نام ها، بناها و  ديدكنندگان از موزهباز

 تارياي
 11/1 4532112 نور

 35/1 2251 عدد (2)تعداد آثار تارياي ثب  شده در فهرت  آثار ملي 

 15/31 5 عدد تعداد جاذبه هار دت  تاز

 11/1 551 عدد تعداد جاذبه هار طبيعي 

 25/1 3252 عدد تعداد بناهار تارياي 

) هت  ، مت  ، هت  آپارتمان ، اتامتيتعداد مراكز 

 مهمانپذير(
 53/1 215 مركز

 21/1 35331 تا  تعداد تا  مراكز اتامتي 

 31/1 1223 اتاق تعداد اتاق مراكز اتامتي 

  باشد. (آثار تارياي شام  م ان، بنا، تپه، محوطه، باف  و مجموعه مي2
 .فارس اتتان ميراث فرهنگي و گردشگرر اداره ك  -مأخذ
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 3135: یها و نماگرهای فرهنگ شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 ل تب تا

 11/1 51  تعداد مجتمع فرهنگي و هنرر 
 11/11 2  تعداد خانه فرهنگ 
 25/2 112 عنوان هار منت ر شده تعدادعناوين كتاب
 -34/52 3131 نساههزار  هار منت ر شده شمارگان كتاب

 43/11 41 عنوان هار ترجمه شده تعدادعناوين كتاب
 -31/22 21111 نساه شمارگان كتاب هار ترجمه شده

 55/52 422 عنوان هار تأليف شده تعدادعناوين كتاب
 -33/31 342511 نساه  شمارگان كتاب هار تاليف شده

 13/1 141511 تيراژ شمارگان مطبوعا 
 21/4 3235 باب هنرر مساجد  فرهنگي هار تعداد كانون

 55/31 244 باب تعداد چاپاانه
 44/35 223 موتسه تعداد موتسا  فرهنگي و هنرر

 52/21 1514 صندلي گنجايش تينما
 11/11 31 باب تعداد تينماها
 41/5 51 تالن نمايشتعداد تالن 

 41/2 211 باب تعداد كتاباانه  عمومي اتتان
 43/3 15521 متر مربع مساح  زير بنار كتاباانه ها
 11/1 1 باب تعداد كتاباانه هار م انيزه

 54/4 2112513 نساه تعداد جلد كتاب
 35/1 332554 نور تعداد اعضا

 51/2 31551 عدد تعداد صندلي مطالعه
تعداد مراكز كانون پرورش ف رر 

 كودكان و نوجوانان
 11/1 51 باب

متراژ فضار فرهنگي هنرر كانون به 
 نور كودک و نوجوانان  233ازار هر 

 35/1 33324 متر مربع

تعداد كتاب هار موجود در مراكز 
 فرهنگي هنرر كانون پرورش ف رر 

 23/1 545453 جلد
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 )دنباله(3135ها و نماگرهای فرهنگی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تال تب 

تعداد اعضار كودک و نوجوان كانون  

 پرورش ف رر 
 53/24 12313 نور

هار امانتي كانون پرورش  تعداد كتاب

 ف رر
 41/21 251151 جلد

هار فرهنگي و هنرر كانون  فعالي 

 پرورش ف رر
 53/1 54221 مورد

تعداد اعضا و مربيان برگزيده در 

مساب ا  بين المللي و ك ورر كانون 

 پرورش ف رر

 25/21 313 نور 

 41/32 3 باب تعداد كتاباانه هار تيار

 .فارس اتتان فرهنگ و ارشاد اتالمي اداره ك  -مأخذ
 .دبيرخانه كانون فرهنگي و هنرر مساجد اتتان فارس -       
 .مديري  امور كتاباانه هار عمومي اتتان فارس -       
 .كودكان و نوجوانان  اتتان فارس ركانون پرورش ف ر-       

 عاریف:ت
 هدار  هصدوح غيرادوارر ات  كه اختصا  به موضوعي ويژه دارد و تعداد   ن ريه:کتاب

 تر ات . صوحه يا بيش 98آن 
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به صور  اوراق چداپي    منظ  با نام ثاب ، تاريخ و شماره طور بهن رياتي كه مطبوعات:

تداير  هار گوناگون تياتي، اجتماعي، علمي، ورزشي، هنرر و  درزمينه ،يا ال تروني ي

شوند. مطبوعا  از نظر ترتيب انت ار بهروزانه و غيرروزانه، از نظر محتوا  منت رميموارد 

دو گدروه تاصصدي و علمدي و ن دريا        انت ار بده   به عمومي و تاصصي، از نظر زمينه

ار و محلدي و   المللدي، تراتدرر، منط ده    توزيدع بده بدين      غيرتاصصي واز نظر گستره

  خدددا  خدددا  وات ددداراجتماعي  تدددني   هدددار عمدددوم،گروه  ازنظرمااطبدددان بددده 

خا (ت سددي    آموزان،صدداحبان حددرف وم دداغ   )متاصصان،زنان،دان ددجويان،دانش

 شوند. مي

 هار چاپ يا ت يير شده از يدك اثركده در يدك نوبد  چداپ و      تعداد نساه شمارگان:

 ا ن ده باشد.ها توزيع شده ي اند، اع  از آن كه تمامي آن انت ار برار توزيع آماده شده

فرهنگي و غيرانتواعي وابسته به مسجد كده    مؤتسهکانون فرهنگی هنری مساجد: 

مسجد بده فعاليد      م ررا  در محدوده بر اتاسربط ات  و  دارار مجوز از مراجع ذر

 پردازد. فرهنگي و هنرر مي
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 3135ها و نماگرهای فرهنگی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 14/53 211 نور تعداد نابگان و اتتعداد هار برتر اتتان

معرفي نابگان  جه  اتتواده از تسهيال  

 - - نور نظام وظيوه به نيرو هار مسلح

تعداد نابگان اتتواده كننده  از جوايز 

 55/31 24 نور تحصيلي

 -11/11 35 نور وام مس ن تعداد نابگان اتتواده كننده از

 .اتتان فارسبنياد نابگان  -مأخذ
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 3135ها و نماگرهای فرهنگی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

هار اطالعاتي مركز منط ه ار  تهيه پايگاه

 11/1 52 پايگاه علوم و فناورر اطالع رتاني

ن ريا  مركز منط ه  جمع آورر و پردازش

 11/31 2211 عنوان علوم و فناورر ار اطالع رتاني

هار تح ي اتي مركز منط ه ار  انجام طرح

 -15/31 31 طرح علوم و فناورر اطالع رتاني

گردآورر منابع ديجيتال مركز منط ه ار 

 53/14 2122 عنوانهزار  علوم و فناورر اطالع رتاني

منط ه ار تعدادنيرو هار متاص  مركز 

 -12/1 11 نور علوم و فناورر اطالع رتاني

حماي  از شرك  هار دانش بنيان پارک عل  

 23/225 51 موتسه و فناورر فارس

 .رعلوم و فناور ياطالع رتان رمركز منط ه ا -مأخذ
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 3135ها و نماگرهای فرهنگی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

 تغيير درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

     راديو :
 11/1 3   تعداد ايستگاه 

 11/1 32   تعداد فرتتنده اصلي
     تلويزيون: 

 35/3 513   تعداد ايستگاه 
 21/3 2142   تعداد فرتتنده آناتوگ

 51/53 321   تعداد فرتتنده ديجيتال
     اف ام: 

 15/35 341   تعداد ايستگاه 
 -33/35 121   اصليتعداد فرتتنده 

 12/3 33 درصد درصد پوشش فرتتنده ها در اتتان
 12/3 33 درصد درصد پوشش فرتتنده آناتوگ

 13/22 22 درصد درصد پوشش فرتتنده ديجيتال
 -12/33 5345 تاع  هار راديويي ميزان توليد برنامه
 11/1 2511 تاع  هار راديويي مد  پاش برنامه

 -51/32 3151 تاع  هار تلويزيوني برنامهميزان توليد 
 11/1 2511 تاع  مد  پاش برنامه هار تلويزيوني 

 .مركز فارس -صدا و تيمار مركز جمهورر اتالمي -مأخذ
 
 

 تعاریف:
فرايندر ات  كه با تلويق تاصصي عناصدر   های رادیویی و تلویزیونی: تولید برنامه

  گيرر از منابع الزم، منجدر بده تداخ  يدك برنامده      محتوايي )پيام( و تاختارر با بهره

 شود. راديو/ تلويزيوني مي

يدك    عبار  از ش   نهايي و ارتدال شدده   های رادیویی و تلویزیونی: اخش برنامه

 برنامه راديو/ تلويزيوني ات  كه مااطب، تادر به درياف  آن باشد.
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 3135ها و نماگرهای فرهنگی:  شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  تال 

 -53/5 24 تعداد هار حج تمتع نتعداد كاروا

 14/1 314 تعداد زيارتيهار  دفاتر و آژانس

 -31/2 1532 نفر تعداد زائران حج تمتع

 -53/55 32515 نفر تعداد زائران عمره مورده

 15/42 15353 نفر تعداد زائران عتبا  عاليا 

 11/1 1 نفر عراق

 11/1 1 نفر توريه

 .اتتان فارس مديري  حج و زيار  -مأخذ
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 3135: ها و نماگرهای تربیت بدنی شاخص

 م دار/تعداد واحد عنوان شاخ  يا نماگر

تغيير  درصد 

 نسب  به

 تب  ل تا

 35/31 322  أهي تعداد هيا  ورزشي

 -41/2 315151 نور  يافته تازمان تعداد ورزش اران 

 -22/2 33533 نور  يافته تعداد مردان ورزش ار تازمان

 -15/2 15325 نور  يافته تعداد زنان ورزش ار تازمان

 -45/2 334251 نور تعداد ورزش اران تهرماني

 25/43 35123 نور  تعداد مربيان ورزشي

 12/25 1331 نور  تعداد داوران ورزشي

 31/1 242 باب تعداد اماكن ورزشي مورد بهره بردارر

 15/31 151445 مترمربع مساح  فضاهار ورزشي ترپوشيده 

 15/1 2232112 مترمربع مساح  فضاهار ورزشي روباز

 31/1 131/1 متر مربع ترانه اماكن ورزشي رو باز و تر پوشيده

 52/1 1335/1 متر مربع  ترانه اماكن ورزشي رو باز 

 55/5 1231/1 متر مربع  ترانه اماكن ورزشي ترپوشيده 

 53/4 451 م ان ن اط شهرر تعداد اماكن ورزشي در 

 51/1 251 م ان  در ن اط روتتايي تعداد اماكن ورزشي 

 31/4 22 زمين فوتبال چمند زمين تعدا

 54/5 511 تالن تعداد تالن ورزشي ترپوشيده 

 11/2 31 اتتار تعداد اتتارهار ترپوشيده

 11/1 31 اتتار تعداد اتتارهار روباز

 42/3 15 اتتاديوم تعداد اتتاديوم و مجموعه ورزشي

 .ورزش و امور جوانان اتتان فارس اداره ك  -مأخذ
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 ریف:اتع
شود كه تح  پوشدش ت د يالتي بدا     : به گروهي اطالق ميیافته ورزشکاران سازمان

 ورزند. ضوابط خا ، به ورزش مبادر  مي

گرر  رتمي و معتبر مربي  شود كه دارار گواهينامه : به فردر اطالق ميمربی ورزشی

 هار ورزشي باشد. هار ورزشي ك ور در ي ي از رشته از ي ي از فدراتيون

هدار تاصصدي و اخدذ     شدود كده پدس از طدي دوره     به فردر اطالق مي: ورزشیداور 

هار ورزشدي ك دور تواندايي تضداو  در      رتمي و معتبر داورر از فدراتيون  گواهينامه

 هار ورزشي را دارا باشد. ي ي از رشته

با توجه بده بهبدود و ارت اطتدطح    شود كه  به گروهي اطالق مي :رزشکاران قهرمانیو

ورزشي خود در ي ي از تطوح مساب ا  رتمي ) ك ورر ، بين المللي و.... هار  مهار 

 ( به رتاب  پرداخته و مي تواند مدال كسب نمايد .

: به م اني اطالق مي شود كه با اخذ مجدوز از تدازمان تربيد  بددني و     مکان ورزشی

ندد  ادارا  ك  تربي  بدني اتتان ها، براتاس ضوابط و م ررا  مربوط، برار يك يدا چ 

رشته ورزشي مورد اتتواده ترار مي گيرد وبراتاس مال ي  به تو يدك تربيد  بددني،    

خصوصي، دولتي، نهادهار عمومي غيردولتي و براتاس نوع به تو يك زمدين ورزشدي،   

 رخانه ت سي  مي شود.اتتار، پيس ، باشگاه ورزشي و زو


