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 پیشگفتار:

مختلف ايفا نموده و  هایزیاساسی و مهمی را در برنامه ريدر دنیای امروزی آمار و اطالعات دقیق و با کیفیت، نقش      

رهای اقتصادی آن بايست آمامیگردد. برای شناخت از وضعیت اقتصادی هر منطقه میمهم  هایساز تصمیم گیریزمینه

قه ای منط هایری ظرفیتمنطقه در دسترس باشد. برنامه ريزی منطقه ای غالباً به منظور تسريع رشد اقتصادی و بکارگی

 گیرد.میبرای توسعه مورد استفاده قرار 

ملکرد واقعی اقتصاد عنده اقتصادی مجموعه ای جامع از اطالعات و آمارهای اقتصادی است که در بر گیر هایحساب     

ناسبی به تحلیل گران منطقه ای ابزار م هایباشد. حسابمیاقتصادی  هایدهنده تصوير کمی و عینی از فعالیتو ارائه

 مختلف را شناسايی نمايند. هایدهد تا پتانسیل موجود در استانمیارائه 

. استشدهاقتصادی تهیه  هایدر زمینه فعالیت هاکتاب حاضر به منظور شناخت و مقايسه استان فارس با ساير استان     

 هایشامل شاخص اصول نظری و مفاهیم کاربردی بوده و فصل دومباشد که فصل اول شامل میفصل  4اين کتاب شامل 

ه و در فصل چهارم از جمله تولید ناخالص داخلی مقايسه شد هاکالن اقتصادی است و در فصل سوم  آمار کلی استان

اطالعات . امید است استدهشمورد مقايسه کشوری قرار گرفته  هاو فعالیت هااستان فارس به تفکیک بخش افزودهارزش

 آمايشی مفید واقع گردد.   هایاين کتاب برای برنامه ريزان و سیاستگذاران اقتصادی به ويژه در خصوص برنامه ريزی

ساناز کريمی، لیدا اسماعیلی و  هادانم از زحمات آقايان غالمرضا جمال زاده، نصراهلل قاسمی و خانممیدر پايان الزم      

. امید است که صاحب صمیمانه تشکر و قدردانی نمايم اندين اين کتاب همکاری داشتهالهام رضايی که در تهیه و تدو

 بعدی ياری نمايند.   هایو رهنمودهای ارزنده خود، ما را در انجام بهتر فعالیت هانظران با ارائه راهنمايی

 

 اجگردونتسان سا                                                                           

 یریت و برنامه ریزی استان فارسرئیس سازمان مد                                                                  
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 اصول نظری و مفاهیم کاربردی فصل اول :

 

 

 

 کلیات -1-1

 :و حد و مرز آن در سیستم حسابهای ملی اقتصادی تولید -1-1-1

خدمات تحت کنترل و مسئولیت  ی نیروی کار، سرمايه و کاالها وهاتولید اقتصادی فعالیتی است که با استفاده از داده     

ادی وجود داشته باشد تا الزم است يک واحد نهگیرد. میيک واحد نهادی، به منظور تولید کاالها و خدمات ديگر انجام 

یرد. بنابراين تولید ه عهده گخدمات ارائه شده را ب مسئولیت تولید و مالکیت کاالهای تولید شده يا مسئولیت دريافت بهای

ن مثال رشد طبیعی گیرد، تولید اقتصادی نیست. به عنوامیطبیعی که بدون هیچ نوع دخالت يا هدايت انسان صورت 

 آيد.ولید به حساب میتگاه پرورش ماهی، شود در حالی که پرورش ماهی در کارمیی دريا، تولید محسوب نهاماهی در آب

گیرند به شرح زير میی ملی قرار هار محدوده ی تولید اقتصادی در سیستم حسابيی که دهاروی هم رفته فعالیت

 باشند:می

يا  شودمین آنها عرضه گادکه به واحدها و نهادهای ديگر به جز تولید کنن جمعیکاالها و خدمات فردی و میتولید تما

اين کاالها و خدمات، بکار  تولید کاالها و خدماتی که در فرآيند تولید قصد بر اين است که به واحدهای ديگر عرضه شود.

 آيند.میگرفته شده اند نیز تولید به شمار 

 ماند.میاب آنها باقی تولید کاالهايی که برای مصرف نهايی يا تشکیل سرمايه توسط تولیدکنندگان اين کاالها در حس

ت شخصی و ط مالکان واحدهای مسکونی شخصی و همچنین خدماتولید به حساب خود خدمات واحدهای مسکونی توس

 خانگی تولید شده توسط کارکنان به کار گرفته شده در خانوار.

 

 ی ملی و کاربرد آن:هانظام حساب -2-1-1

و جداول مبتنی برتعاريف و  ها، ترازنامههانظام حسابهای ملی از يک مجموعه منسجم، سازگار و يکپارچه حساب     

اين سیستم چارچوب  و قواعد حسابداری توافق شده در سطح بین المللی تشکیل يافته است. در هامفاهیم، طبقه بندی

، هاشود که برای برنامه ريزیمیی اقتصادی در قالبی تنظیم هاکه در آن داده استشدهحسابداری جامعی طراحی 

 گیرد.میی اقتصادی مورد استفاده قرار هاو تصمیم گیری هایلتجزيه و تحل ،هاسیاستگذاری

ی هاور از طريق دادهشود و بنابراين عملکرد اقتصاد يک کشمیی ملی برای يک دوره ی زمانی معین تنظیم هاحساب     

ی ملی عالوه بر حسابها گیرد. در فرآيندمیحاصل از آن به تصوير کشیده شده و مورد تجزيه و تحلیل و ارزيابی قرار 

ی متعلق به اقتصاد هایی اقتصادی، اطالعاتی نیز در زمینه ی ثروت و دارايهاتصوير روشن از عملکرد فعالیت یارائه

شور با دنیای خارج را کهمچنین اطالعات حاصل از آن، ارتباط بین اقتصاد شود. میکشور در دوره زمانی مزبور فراهم 

 دهد.نشان می
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ابداری جامع ی ملی يک سیستم چند منظوره است که هدف اصلی آن فراهم کردن يک چارچوب حسهانظام حساب     

تصاد يک کشور در هر مرحله توان برای تجزيه و تحلیل و ارزيابی عملکرد اقمیآمارهای تهیه شده در قالب آن را  بوده و

و سیاست  هايی پیش نیاز تصمیم گیریهاچنین داده وجود .استفاده نموداز توسعه ی اقتصادی و يا هر نوع ساختار فعالیتی 

( GDPص داخلی)ی ملی، محصول ناخالهای عقاليی است. مهم ترين آمار کلیدی تعريف شده در سیستم حسابهاگذاری

اد کالن مورد استفاده ی اقتصادی، به طور وسیعی در سطح اقتصهااست که به عنوان مهمترين شاخص اندازه گیری فعالیت

 گیرد.می قرار

 

 :و کاربرد آن ی منطقه ایهاحساب -3-1-1

و منظم میک ی منطقه ای مجموعه ای از اطالعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند مطالعههاحساب     

ست امکان پذير به بطور معمول يک سال اکه ی اقتصادی يک منطقه مشخص را برای يک دوره زمانی معین هافعالیت

ی منطقه هاد حسابی ملی در کل کشور به عهده دارهاعبارت ديگر نقش، اهمیت و کاربردی را که حساب بهسازد. می

ی ملی بر اساس تعاريف، های منطقه ای هماهنگ با حسابهاای در سطح منطقه عهده دار است. مبانی نظری تهیه حساب

 مبتنی است. ((SNA 2008یهاروشو  هامفاهیم، طبقه بندی

نی از زمان است که ی کشور در دوره معیهای منطقه ای، محاسبه متغیرهای کالن اقتصادی در استانهاسابهدف ح     

اقتصادی آنها توان  ودر آن دوره يا مقطع زمانی خاص به تصوير کشیده شده  هابه وسیله ی آن وضعیت اقتصادی استان

( GDPR)  نطقهم، محصول ناخالص داخلی هاحسابشود. مهم ترين کمیت کالن اقتصادی حاصل از اين مینشان داده 

 است. 

مه ريزی استانی بدون ی منطقه ای نقش شايان توجهی در برنامه ريزی دارد به طوری که تحقق اهداف برناهاحساب     

ل اطمینان و سازگاری ، آمارهای قابهای منطقه ای امکان پذير نیست. تهیه ی اين حسابهای حسابهااستفاده از يافته

ی اقتصادی و اجتماعی بین های اقتصادی در راستای کاهش نابرابریهاآورد که زيربنای سیاست گذاریمیرا فراهم 

 باشد.می هااستان

 

 ی منطقه ای:هاسابقه حساب -4-1-1

ی غیر هاشاوران خارجی و با استفاده از روشدو برآورد توسط م میی قبل از پیروزی انقالب اسالهادر ايران در سال     

توان میی منطقه ای صورت گرفته است که به عنوان يک اقدام جدی در اين زمینه نهامستقیم برای تهیه برخی از حساب

در برنامه  ی منطقه ایهاتلقی شود. بعد از پیروزی انقالب به دلیل اشتیاق گروهی از مسئولین برای استفاده از حساب

های فارس، از جمله استان های موردی و مقطعی در تعدادی از سازمان برنامه و بودجه استانهای منطقه ای، فعالیتريز

ها عمل کرده و تر از ديگر استان لهمدان و اصفهان آغاز شد که در اين میان سازمان برنامه و بودجه استان فارس کام
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تولید، هزينه و نیز با انجام برآوردهای کارشناسی، محصول ناخالص  هایبا استفاده از روش ۱۳62-6۵ی هادر طول سال

 .ه است( به قیمت ثابت و جاری برآورد نمود۱۳۵۳-6۳ی هاساله )سال ۱۱داخلی استان فارس را برای يک دوره 

 

  ی منطقه ای:هااصول کلی حساب -5-1-1

بنابراين  آيد.مییم به دست ی اقتصادی واحدهای تولیدی مقهافعالیت افزودهارزشی منطقه ای از مجموع هاحساب     

تعريف آماری ن است منتسب شود. بايد به منطقه ای که واحد تولیدکننده، مقیم آ افزودهارزشبه عنوان يک اصل اساسی، 

ر اکثر ی اين اصل دکند اين واحد در يک محل ثابت مشخصی مستقر باشد. هر چند به کارگیرمیواحد کارگاهی ايجاب 

پیاده کرد. به عنوان نمونه،  هاتوان در مورد آنمیه اين اصل را نيی وجود دارد کهاموارد امکان پذير است لیکن فعالیت

ز واحدهای تولیدکننده اکنند. همچنین بعضی میی تولیدی همانند حمل و نقل از مرزهای منطقه عبور هابعضی از فعالیت

همانند فعالیت  هاز فعالیتاموقتی که بیش از يک منطقه قرار دارد فعالیت کنند. تعدادی يا میی دائهاممکن است در مکان

ی بین هااال، طبق توصیهی موارد بيک از مناطق منتسب کرد. برای همهتوان به هیچ میاستخراج نفت در فالت قاره را ن

 شود.میکه به طور خالصه در زير به آنها اشاره  استشدهالمللی، اصول روشن و مشخصی تدوين 

 اصل اقامت:-الف

قه ای که واحد تولیدکننده بايد به منط افزودهارزشی منطقه ای آن است که هااصل کلی انتخاب شده برای حساب     

ی را به همراه شکالتمدر آن مقیم است منتسب شود. به کار گیری اصل اقامت در زمینه ی فعالیت انرژی و حمل و نقل 

ند منطقه نبايد بین آن مناطق ی حاصل از حمل کاالها بین چ افزودهارزشدارد. زيرا اصل اقامت به اين معنی است که 

ود. اصل اقامت در مورد شتقسیم شود بلکه بايد به يک منطقه يعنی منطقه ای که واحد تولیدکننده، مقیم آن است منتسب 

ست که فعالیت آنها بايد ادهايی که در بیش از يک منطقه مکان دارند نیز به اين معنی واحدهای چند منطقه ای يعنی واح

ارگاه دائمی، فعال تقسیم شود. لیکن برخی از واحدهای تولیدی چند منطقه ای بدون داشتن ک هابین اجزای اصلی آن

ا در سايت ساختمانی رتجهیزاتی د هستند. به عنوان نمونه يک تولیدکننده ساختمانی ممکن است برای انجام فعالیت خو

ولیدکننده و نه محل سايت تی منطقه محل اقامت  افزودهارزشبايد به  هادر منطقه ديگری داشته باشد، اين فعالیت

ی باشد که بتوان آن را به ساختمانی، منتسب شود، مگر اين که مدت زمان انجام فعالیت در اين سايت ساختمانی، به میزان

 د محلی طوالنی مدت تلقی کرد.عنوان يک واح

 اصل منطقه ای: -ب

بر اساس اصل منطقه ای است. بر اساس اين اصل، فعالیت تولیدکنندگان ساختمان  افزودهارزشدر اين روش انتساب      

طق شود که سايت ساختمانی در آن قرار دارد. حمل و نقل بین منطقه ای بین منامیدر نمونه ی باال به منطقه ای منسوب 
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شود. به عبارت کلی تر فعالیت حاصل از عوامل تولید، بدون توجه به منطقه مورد اقامت عوامل تولید يا میمختلف تقسیم 

 گیرد.میشود که فعالیت اقتصادی به واقع صورت میواحد تولیدی به منطقه ای منتسب 

یز اولويت دارد به نی بین المللی هاصیهی منطقه ای ايران اصل اقامت، که از نظر توهابه هر حال در تهیه ی حساب

نقل بنا به ماهیت فعالیت،  همانند حمل و هاولی در برخی فعالیت استشدهی منطقه ای انتخاب هاعنوان اصل اولیه حساب

 اصل منطقه ای مورد نظر قرار گرفته است.

 

 قهقلمرو منط -6-1-1

 .استشدهعدادی منطقه و يک فرامنطقه تقسیم تدر حساب منطقه ای، کل قلمرو اقتصادی کشور به 

 منطقه -الف

نه ای باشد که ه گومنطقه بندی اقتصاد ملی بدون بیان تعريف مشخصی از منطقه ممکن نیست اين تعريف بايد ب     

رزبندی مشخصی باشد ی مناطق، اقتصاد ملی حاصل شود و دوم اين که هر منطقه دارای آن گونه منخست از ادغام همه

 که در پايان، هر بخش از منطقه فقط يک بار و تنها در يک منطقه منظور شده باشد.

 .استشدهی منطقه ای، منطقه معادل استان در نظر گرفته هاحساب نبه منظور کاربردی تر شد

 فرا منطقه -ب

سبت داد و موارد نرا به هیچ يک از مناطق  هاتوان آنمیيی از قلمرو کشور است که نهااين قسمت شامل بخش     

 مختلف آن به شرح زير است:

نحصاری است و دارای حقوق ا های بین المللی که کشور نسبت به آنهای فالت قاره و آن قسمت از آبهاآب -

 گیرد.میبه وسیله ی واحدهای مقیم مورد استفاده قرار 

می ، نظامی، علی سیاسی برای اهداف سیاسیهافقت نامهقلمرو سیاسی کشور در ساير نقاط جهان که طبق موا -

 .ی نظامی و همانند آنهاها، پايگاهها، کنسول گریهاو ساير اهداف، اجاره يا تملک شده باشد. همانند سفارتخانه

 

 ی منطقه ایهاروشهای محاسبه حساب -7-1-1

 :روش جزء به کل-الف

برای رسیدن به  های مورد نظر و تجمیع آنهای مورد نیاز از کارگاههاروش جزء به کل عبارتست از گردآوری داده     

ی مورد نظر در سطح منطقه امکان جمع هاسطح ارزش منطقه. هر گاه به دلیل فقدان اطالعات مورد نیاز برای کارگاه

وش اطالعات آماری توان استفاده کرد. در اين رمیآوری مستقیم اطالعات وجود نداشته باشد از روش شبه جزء به کل 

مورد نیاز به جای اين که به طور مستقیم از کارگاه مستقر در منطقه گرفته شود با استفاده از اطالعات موجود در سطح 
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ی صورت گرفته همچون روش جزء به کل خالص تا رسیدن به سطح منطقه با يکديگر هاشود سپس برآوردمیبنگاه برآورد 

 رود.میی چند منطقه ای به کار هامورد بنگاهشوند. اين روش فقط در میجمع 

 :روش کل به جزء-ب

ی های موجود در سطح کارگاههاروش کل به جزء عبارتست از منطقه ای کردن اطالعات بدون اينکه سعی شود به داده     

بین مناطق  ممکن مستقر در سطح منطقه دسترسی حاصل شود. در اين روش رقم ملی با استفاده از مناسب ترين شاخص

 شود. میتوزيع 

 :ترکیبیروش -ج

 شود.یمشود، معموال از ترکیب دو روش باال استفاده میروش جزء به کل به ندرت به تنهايی استفاده 

 

 مفاهیم اساسی حساب تولید -2-1

 االها:ک -1-2-1

تواند از راه مبادله در بازار می کاالها اشیايی هستند که برای آنها امکان ايجاد حق مالکیت وجود داشته و مالکیت آنها     

گیرد میها و جامعه انجام در بین واحدهای نهادی منتقل شود. تقاضا برای کاالها يا برای ارضای نیازهای مصرفی خانوار

ها دو فرآيند به گونه ی کامل مستقل باشد. تولید و مبادله کاالمیساير کاالها و خدمات  يا به خاطر استفاده از آنها در تولید

 ی خدماتی مصداق ندارد.هااز يکديگر هستند که اين ويژگی مهم اقتصادی کاالها است. چنین ويژگی در مورد فعالیت

 

 خدمات: -2-2-1

شد. خريد و فروش خدمات داشته با دق مالکیت بر آنها وجوخدمات دارای موجوديت مستقلی نیستند که امکان ايجاد ح     

بر  های ناهمگنی را که تولید آنهاگیرد. خدمات، ستاندهمیجدا نیست و اين دو فرآيند همزمان صورت  هااز تولید آن

ضعیت در و نندگانکگیرد و نیز تغییراتی را که توسط تولیدکنندگان بر اساس تقاضای مصرف میاساس سفارش انجام 

رسد بايد به مصرف کنندگان ارائه میزمانی که تولید خدمات به پايان  گیرد.شود در بر میمیواحدهای مورد مصرف داده 

 شود.

 

 ستانده: -3-2-1

ستانده، کاالها و خدماتی است که در يک واحد تولیدی، تولید شده و برای استفاده در خارج از آن واحد در دسترس      

گیرد. کاالها و خدماتی که در يک واحد در يک دوره ی حسابداری معین تولید و در همان دوره در ديگر فرآيندهای میقرار 
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دهد. به اين ترتیب مفهوم ستانده با مفهوم محصول که میشود ستانده ی آن واحد را تشکیل نتولید آن واحد مصرف می

 باشد.ل از فرآيند تولید است متفاوت میحاص

 نده ی بازاری:ستا -الف

ست عرضه و فروخته شده يا ايی که از نظر اقتصادی معنی دار هاستانده بازاری ستانده ای است که در بازار به قیمت     

که بر میزان کاالها و  وقتی از نظر اقتصادی معنی دار است هاتولیدکننده قصد عرضه و فروش آن را داشته باشد. قیمت

اری داشته باشد. به تاثیر معنی دخدماتی که تولیدکننده مايل به عرضه ی آن و خريدار نیز حاضر به خريد آن است، 

ری از ، ارزش ستانده ی بازااستشدهپیشنهاد  هااستثنای بعضی از خدمات که روش ويژه ای برای محاسبه ستانده آن

 آيد.میطريق حاصل جمع ارزش اقالم زير در دوره ی حسابداری مورد نظر به دست 

 ارزش کل کاالها و خدمات فروخته شده -

 ارزش کل کاالها و خدماتی که به صورت پاياپای مبادله شده -

 ده جبران خدمات( عرضه شمانند ی غیرنقدی )هاارزش کل کاالها و خدماتی که به عنوان پرداختی -

احد ديگری ارائه کل کاالها و خدماتی که از سوی يک واحد تولیدی به عنوان کاال و خدمات واسطه به و ارزش -

 شودمی

 صارف باالارزش کل تغییرات موجود انبار کاالهای تکمیل شده و کار در جريان ساخت برای هر يک از م -

 ستانده ی تولید شده برای خودمصرفی نهایی: -ب

ولید در آن صورت گرفته، عبارتست از کاالها و خدماتی که برای مصرف نهايی صاحبان بنگاهی که تاين نوع ستانده      

توسط اعضای همان خانوار  کاالهايی نظیر کاالهای کشاورزی که در يک خانوار کشاورز تولید شده وشود. کنار گذاشته می

 شود، از اين نوع کاالها و خدمات هستند.میمصرف 

ر بازار ارزش گذاری شود. ددمات تولید شده برای خود مصرفی نهايی بايد به قیمتی معادل با قیمت فروش کاالها و خ     

ار به فروش برسد تا قیمت بازار به منظور دستیابی به اين قیمت، بايد از همان نوع کاالها و خدمات، به اندازه کافی در باز

داشته باشد، راه حل یمت قابل استنادی در اين زمینه وجود نآيد. در صورتی که قمعتبری برای ارزش گذاری به دست

 ست که عبارت از جمع اقالم زير است:های تولید آنهامناسب ارزش گذاری از طريق جمع کل هزينه

 مصارف واسطه -

 جبران خدمات کارکنان -

 مصرف سرمايه ثابت -

 نه(ی بر تولید منهای ياراهای بر تولید)ساير مالیاتهاخالص ساير مالیات -
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 ستانده ی غیر بازاری: -ج

فاعی در خدمت خانوارها ستانده غیر بازاری عبارتست از کاالها و خدمات فردی يا جمعی که توسط موسسات غیر انت     

ساير واحدهای نهادی يا به  شود و به طور رايگان يا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی دار نیست، بهيا دولت تولید می

 شود. میضه کل جامعه عر

دستیابی به خدمات بازاری کامال  شوند، در اکثر موارد امکانمیاز آنجا که اين نوع خدمات برای فروش در بازار تولید ن     

ات استفاده کرد. لذا ستانده برای ارزش گذاری اين نوع خدم هامشابه با خدمات مورد بحث وجود ندارد تا بتوان از قیمت آن

 :شوديعنی اقالم زير ارزش گذاری می های تولید آنهاغیر بازاری اين خدمات از طريق جمع هزينه

 مصارف واسطه -

 جبران خدمات کارکنان -

 مصرف سرمايه ثابت -

 ی بر تولیدهاخالص ساير مالیات -

 

 :هاداده -4-2-1

و مصرف سرمايه  رود که خود در بر گیرنده ی دو جزء مصرف واسطهمیداده عنصر ديگری در حساب تولید به شمار 

 ثابت است.

 مصرف واسطه -الف

شود. کاالها و خدماتی که به میمصرف واسطه عبارت است از ارزش کاالها و خدماتی که در يک فرآيند تولید مصرف 

مانند مواد اولیه، آب، برق،  توانند به دو شکل باشند. برخی از آنهامیگیرند، میقرار  عنوان مصرف واسطه مورد استفاده

ها و خدمات پس از شوند در حالی که برخی از کاالمیسوخت و حمل و نقل در يک فرآيند تولید به طور کامل مصرف 

 گیرد.میار تغییر شکل و تشکیل ستانده، بار ديگر مورد استفاده يک فرآيند تولیدی ديگر قر

 مصرف سرمایه ثابت -ب

يه ثابت متعلق به مصرف سرمايه ثابت به عنوان بخشی از هزينه تولید، عبارتست از کاهش ارزش جاری موجودی سرما

سارت اتفاقی عادی در طول از مد افتادگی عادی و يا خ يک تولیدکننده، که در اثر از بین رفتن و يا کهنه شدن دارايی،

تثنايی نظیر فجايع طبیعی ی ثابت از بین رفته در اثر جنگ يا وقايع اسهاآيد. ارزش دارايیمیيک دوره حسابداری پديد 

نظور زينه ی واسطه مشود. مصرف سرمايه ثابت به عنوان همیافتد مصرف سرمايه ثابت محسوب نمیکه به ندرت اتفاق 

 شود.مین
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 ارزش افزوده: -5-2-1

عنی که ارزش کاالها و خدماتی مگیرد. به اين میبه منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت  افزودهارزشمحاسبه ی      

و الزم است ند تولید بوده شود به نوبه ی خود ستانده يک فرآيمیی واسطه يک فعالیت به کار گرفته هاکه به عنوان داده

ی ناخالص برابر ارزش  افزودهشارزی آن به دست آيد. به اين ترتیب  افزودهارزشی اين فعالیت کسر شود تا تاندهاز س

ی ناخالص منهای مصرف سرمايه ثابت  افزودهارزشخالص برابر  افزودهارزشستانده منهای ارزش مصرف واسطه بوده و 

 باشد.می

 

 :هامالیات -6-2-1 

غیر نقدی انجام  که به صورت نقدی و ی اجباری و بالعوض واحدهای نهادی به دولت استهاپرداخت، هامالیات     

ز يک واحد نهادی، ااز اين جهت است که دولت در مقابل دريافت مالیات  هاگیرد. اطالق صفت بالعوض به مالیاتمی

ی خود را افزايش داده و با مالیات منابع مال کند، هر چند که با دريافتمیخدمتی را به صورت فردی به آن واحد ارائه ن

 امعه فراهم آورد.استفاده از اين منابع، کاالها و خدماتی را برای ساير واحدها اعم از تک تک افراد يا کل ج

 شود.می تقسیم  مالیات جاری بر درآمد، ثروت و غیرهو  مالیات بر تولید و واردات کلی به دو دسته هامالیات

شوند يا به شوند، فروخته میمیيی هستند که در زمانی که کاالها و خدمات تولید هامالیات لید و واردات:مالیات بر تو

 گیرد. میشوند تعلق وارد می رسند و يا از خارجمصارف ديگری می

 

 :هایارانه -7-2-1

ی هامیزان فعالیت که بر اساسی اقتصادی است های جاری و بالعوض واحدهای دولتی به بنگاههايارانه، پرداخت     

شود. يارانه تعیین می هاط آنو يا مقدار يا ارزش کاالها يا خدمات تولید شده، فروخته شده يا وارد شده توس هاتولیدی آن

 ممکن است بر تولیدات داخلی يا بر کاالهای وارد شده تعلق گیرد.

 شود.تقسیم می ه بر تولیدساير يارانو  يارانه بر محصولبه دو دسته کلی  هايارانه

 

 محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص: -8-2-1

شود معیاری برای اندازه گیری تولید است. محصول ناخالص مینامیده  GDPمحصول ناخالص داخلی که به اختصار      

با يکديگر متفاوت است و  هاکنند ولی ارزش آنمیناخالص هر دو يک مفهوم اقتصادی را بیان  افزودهارزشداخلی و 

ناخالص، ارزش اضافی کاالها و خدماتی را  افزودهارزشدر مالیات و يارانه است. محصول ناخالص داخلی و  هاتفاوت آن

کنند که در يک دوره زمانی در اقتصاد يک کشور تولید شده و برای مصارف نهايی در داخل کشور يا برای میاندازه گیری 
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ناخالص هر فعالیت اقتصادی برابر است با ارزش ستانده  افزودهارزش. انداز کشور در دسترس قرار گرفته صادرات به خارج

 منهای مصرف واسطه آن فعالیت.

 تانده=ارزش افزوده ناخالصس-مصرف واسطه(        1رابطه )

GDP  شور بعالوه هر نوع مالیات ک ناخالص کلیه تولیدکنندگان مقیم آن افزودهارزشيک کشور برابر است با حاصل جمع

نده و جمع مصرف واسطه وجود ندارد. بنابراين اگر جمع ستا هامنهای هر نوع يارانه بر محصول که در ارزش ستانده آن

تولید شده در يک دوره  ی اقتصادی را داشته باشیم محصول ناخالص داخلی برابر با ارزش همه کاالها و خدماتهافعالیت

اين روش محاسبه ه است. دمات مصرف شده در فرآيند تولید طی همان دوره بعالوه مالیات منهای يارانمنهای کاالها و خ

GDP  شود. در اين صورت میمعموال روش تولید نامیدهGDP  آيد: میاز رابطه زير بدست 

 GDPستانده=-الیات ها+مصرف واسطهم-(        یارانه ها2رابطه )

GDP  کند تا چه اندازه يک کشور میکند. سطح تولید از اين نظر مهم است که تعیین میسطح تولید را اندازه گیری

دهد. مصرف يکی از مهمترين میتواند مصرف کند و نیز از اين نظر اهمیت دارد که سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار می

 عوامل ديگری نیز وجود وه اين فقط يکی از عوامل متعدد است گذارد، البتمیعواملی است که بر رفاه يک جامعه تاثیر 

و يا عواملی نظیر فجايع  تواند اثرات مثبتی بر سطح رفاه جامعه داشته باشدمیدارد نظیر اکتشاف علمی و ابداعات که 

مسلما در محاسبه عوامل  تواند اثرات منفی بر رفاه جامعه داشته باشد. اينمیی واگیردار و جنگ که هاطبیعی، بیماری

GDP شود. بنابراين افزايش میبه حساب آورده نGDP  عوامل ديگر نظیر  تواند موجب افزايش رفاه شود کهمیزمانی

 فوق ثابت باشد.عوامل 

 

 رشد اقتصادی: -9-2-1

رشد اقتصادی  مثبت شدنرشد اقتصادی عبارتست از درصد رشد محصول ناخالص داخلی يک منطقه نسبت به سال قبل. 

شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم ناخالص داخلی و ارزش پولی کاالها و خدمات نهايی تولید محصولبه معنی افزايش 

و الزاماً به  استشدهل کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته اين افزايش در مجموع حاص

رو هايی از اقتصاد با رشد منفی روبهحتی ممکن است بخش. تناخالص داخلی نیس حصولمتک اجزای معنی افزايش تک

ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد. آنچه در ادبیات اقتصادی به رشد تر ساير بخشبوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ

است. بنابراين وقتی گفته  بت استوارهای ثاناخالص داخلی موسوم است، بر محاسبات به قیمت محصولاقتصادی يا رشد 

 اين داشته، رشد گذشته سال رد مشابه رقم به نسبت درصد  4٫6ماهه نخست امسال تولید ناخالص داخلی  شود در سهمی

 تغییرات قیمت است. اثر بدون و ثابت هایقیمت به محاسبات اساس بر مقدار

ی را در اين گزارش باشد لذا رشد اقتصادمیبا توجه به اينکه مقادير محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری موجود 

 کنیم.میتغییرات محصول ناخالص به قیمت جاری را محاسبه  درصدتوان محاسبه نمود. بدين منظور مین
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 شاخص مزیت نسبی: -10-2-1

ردات و به معنای توانايی اقتصادی جهت برنامه ريزی در امر تولید، صادرات و وامزيت نسبی يکی از معیارهای مهم      

اتژيک و يکی از مفاهیم مديريت استر هایمزيت رقابتی نیز از تئوری .يک منطقه در تولید يک کاال با هزينه کمتر است

به عنوان ” يت رقابتی ملتهامز“کتاب  با ۱990در سال ” شود. مايکل پورترمیجديد در ادبیات بازاريابی استـراتژيک تلقی 

 برجای گذاشت. ، مهمترين تأثیر رابنیانگذار اين نظريه

های نسبی آشکار شده بسنده نمود توان تنها به مزيتبر اين اساس، برای موفقیت يک کشور در تجارت جهانی، نمی     

سازی، به خلق مزيت پرداخته و با فراهم آوردن ظرفیتاختار خود و سبايد از طريق شناخت وضعیت و بلکه اقتصادها می

های ، حوزهايت دولتبسترهای سرآمدی جهانی و شرايط کارايی رقابتی، به فعاالن اقتصادی اجازه دهند همگام با هد

ه رو ب عنای سنتی آنمجديدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در اين ديدگاه نقش موجودی عوامل تولید به 

دهد، موجب شکسته گذارد و همچنین فرصتهايی که فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار میکاهش می

شود. هدف تئوری مزيت رقابتی صحه گذاشتن بر نقش حساس بازار رقابتی و کاهش شدن محدوديتهای پیشین می

نین وجود مزيت رقابتی اقتصادی است. همچ هایرقابت تولید و ايجاد تنوع در تولیدات جهت پیدايش برتری در هایهزينه

مفهوم مزيت رقابتی شامل  هایگردد. مؤلفهمیدر بازاريابی موجب افزايش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار 

سازی، یزه سازی، مهارت ارزش آفرينی، بازارگرايی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگ

کند میجیره ارزش معرفی قیمت مناسب، پاسخگويی و نوآوری است. مزيت رقابتی در علم مديريت ابزار کارآمدی به نام زن

گیرند. اقتصادی بهره می هایامور اقتصادی از آن برای تشخیص و دستیابی به برتری در رقابت هایکه استراتژيست

سات خود را در زمینه طراحی های مؤسدهد تا فعالیتمیمديران قرار  اختیار رد تجزيه و تحلیل زنجیره ارزش اين امکان را

الهای گوناگون با بهره گیری از تولید، بازاريابی و توزيع کاال و خدمات از هم مجزا نمايند. از همین رو، تولیدکنندگان کا

شود میتباط مطرح ی که در اين ارهای متعددو راهکارهايی مناسب برای پرسش هاتوانند به پاسخمیزنجیره ارزش 

 ) هومن منصوری(.دسترسی يابند

 شود:میبه صورت زير محاسبه ( Revealed Comparative Advantage)شاخص مزيت نسبی آشکار 

RCA=(محصول ناخالص داخلی استان/ارزش افزوده بخش در استان)/( ارزش افزوده بخش در کشور   (محصول ناخالص داخلی کشور/

زرگتر از يک بیانگر مزيت تواند اختیار کند. مقادير بمیشاخص مزيت نسبی آشکار شده، مقاديری بین صفر و بینهايت را 

یرات اين شاخص یو تغ نسبی در تولید کاالی مورد نظر است و مقادير بین صفر تا يک نشانه عدم وجود مزيت نسبی است

 (۱۳80و پیش بهار می)سالبی يک کاال تلقی شود. تواند بیانگر تغییر جايگاه مزيت نسمیطی زمان 

محصول در  بدين معنی که عدم وجود مزيت نسبی يک، باشدمیيکی از نقاط ضعت آن  RCAنامتقارن بودن شاخص 

 .شود، در حالی که وجود مزيت نسبی در محدوده يک تا بینهايتمیدوده صفر تا يک نشان داده مح
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اين ضعف را بدين  (Revealed Symmetric Comparative Advantage)شاخص مزيت نسبی آشکار متقارن 

 برد:میصورت از بین 

RSCA=(RCA-1)/(RCA+1)             ( 4رابطه)  

 گیرد.میود خ+ را به ۱ تا -۱اين شاخص مقادير بین 

ه و در صورتی که فاقد مزيت نسبی در سطح کشور بود ،باشد يعنی بخش صفردر صورتی که مقدار اين شاخص کمتر از 

 باشد.میدارای مزيد نسبی در سطح کشور  ،باشد يعنی بخش صفربیشتر از 

 

 ی:دهشاخص بهره  -11-2-1

 باشد. میک کاال يدر ستانده  افزودهارزششود و بیان کننده سهم میشاخص بهره دهی به صورت زير محاسبه 

 ستانده / ارزش افزوده = بهره دهی    (              5رابطه )

لیت يا بخش مورد نظر باشد. هر قدر مقدار اين شاخص باالتر باشد بهره دهی فعامیمقدار اين شاخص بین صفر تا يک 

 باالتر خواهد بود.

 

 شاخص بهره وری: -12-2-1

ی موجود در هاه وری به ازای نهادهبا افزايش بهر باشد.میدر فرآيند تولید  هاو نهاده هابهره وری بیانگر رابطه ستانده     

 گردد. میولید توزيع ايجاد شده و در نتیجه درآمد بیشتری فراهم گشته و بین عوامل ت افزودهارزش ،اقتصاد

ی بهره وری مورد توجه قرار هابا توجه به نقش تعیین کننده بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، تهیه شاخص

اخص مقداری از شيک مقیاس بهره وری به زبان ساده نسبت يک شاخص مقداری از يک ستانده معین به يک  گیرد.می

 باشد.میيک داده معین يا ترکیبی از چند داده 

 شود:میشاخص بهره وری به صورت زير محاسبه 

 (                  داده / ستانده = بهره وری6رابطه )

 آيد.میانده بدست که به ازای يک واحد داده در هر بخش يا فعالیت چه تعداد ست شاخص باال بیان کننده اين است
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 تعاریف بخش ها و فعالیت ها در حساب تولید  -3-1

 کشاورزی، شکار و جنگلداری: -1-3-1

 زراعت و باغداری: -1-1-3-1

 های مثمر و قلمستانهانگهداری باغمحدوده و قلمرو اين فعالیت شامل کاشت محصوالت ساالنه و دائمی، احداث و      

بهره بردار( و صنعتی  اين فعالیت کلیه بهره برداران کشاورزی را که به صورت سنتی )خانوارو خدمات کشاورزی است. 

ری و روستايی ی کشت و صنعت زراعی( به تولید محصوالت زراعی و باغی و خدمات کشاورزی در مناطق شهها)شرکت

عات مقدار تولید سازمان دهد. برای محاسبه ارزش تولید محصوالت اين فعالیت، از اطالمیش قرار کشور دارند مورد پوش

شاورزی مرکز آمار جهاد کشاورزی و مرکز آمار ايران و اطالعات قیمت نتايج طرح فروش محصوالت و هزينه خدمات ک

 .استشدهايران استفاده 

از طريق آمارگیری  استداشتهراعی و باغی که طرح مزبور وجود ناطالعات مربوط به قیمت برخی از محصوالت ز     

نیز که جزئی  هاهالستاننتشکیل سرمايه در باغات و موردی و يا از آمار سازمان جهاد کشاورزی استان بدست آمده است. 

نتايج استانی طرح  اصل ازدهد و نیز مصارف واسطه اين فعالیت با استفاده از ضرايب حاز ستانده اين بخش را تشکیل می

محصوالت کشاورزی ولید تی کشاورزی مرکز آمار ايران، اطالعات مقدار تولید و طرح هزينه هاآمارگیری از بهره برداری

 .استشدهی موردی برآورد هاسازمان جهاد کشاورزی و طرح

ل و گیاه زينتی مرکز آمار گیری گارزش ستانده و مصارف واسطه گلها و گیاهان زينتی با استفاده از نتايج طرح آمار     

 .استشدهايران و آمارهای ثبتی سازمان جهاد کشاورزی محاسبه 

گیری از موسسات پرورش ارزش ستانده و مصارف واسطه تولید قارچ به روش صنعتی، با استفاده از نتايج طرح آمار     

 .استشدهمحاسبه قارچ خوراکی مرکز آمار ايران و آمارهای ثبتی سازمان جهاد کشاورزی 

ی کشاورزی هاهره برداریارزش ضايعات پس از تولید نیز با استفاده از ضرايب حاصل از نتايج استانی آمارگیری ب     

 .استشدهی قبل، در قالب مصارف واسطه برآورد هامرکز آمار ايران در سال

غی معادل هزينه اختصاص محصوالت زراعی و با ارزش ساير تولیدات زراعت و باغداری از جمله تولید پس چر و سرچر     

ی کشاورزی مرکز آمار هارداریيافته در فعالیت دامداری با استفاده از ضرايب حاصل از نتايج استانی طرح آمارگیری بهره ب

 .استشدهايران و طرح موردی در نظر گرفته 

 : خدمات کشاورزی و دامپروری-2-1-3-1

ی اختصاص يافته به هاخدمات کشاورزی و دامپروری از طريق هزينهبرآورد ارزش ستانده و مصارف واسطه فعالیت      

ی کشاورزی، طرح گل و های زراعت، باغداری، دامداری طرح بهره برداریهاخدمات کشاورزی و دامپروری در فعالیت

ی صنعتی در هر استان معادل ارزش ستانده اين بخش در نظر هاو مرغداری هاگیاهان زينتی، طرح قارچ، طرح گاوداری
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گرفته شده و با توجه به اطالعات مربوط به ساختار هزينه طرح حاصل از آمارگیری نمونه ای کشاورزی در سطح کشور، 

 .استشدهمصارف آن برآورد 

 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، پرورش زنبور عسل و شکار: -3-1-3-1

ی آنها و نیز فعالیت شکار هاآوردهاين فعالیت شامل پرورش انواع دام، انواع ماکیان، زنبور عسل، کرم ابريشم و تولید فر     

 باشد.می

ج طرح آمارگیری از به دو صورت صنعتی و سنتی و از سازمان جهاد کشاورزی و نتايارزش ستانده بخش دامداری      

تايج استانی نهای ملی و قیمت فروش محصوالت و هزينه خدمات کشاورزی و ی کشاورزی ويژه حسابهابهره برداری

ی صنعتی از نتايج هاری. اطالعات مورد نیاز گاودااستشدهی موردی برآورد های کشاورزی و طرحهاطرح بهره برداری

 .استشدهمحاسبه  ی صنعتی ويژه حسابهای ملی و آمارهای ثبتی سازمان جهاد کشاورزیهاطرح آمارگیری از گاوداری

ی ملی و هاه حسابی گوشتی ويژهای صنعتی از نتايج طرح آمارگیری از مرغداریهااطالعات مورد نیاز مرغداری     

آمارهای ثبتی  ونتايج سرشماری از موسسات پرورش دهنده مرغ مادر، مرغ تخم گذار و پولت و موسسات جوجه کشی 

 است.سازمان جهاد کشاورزی محاسبه گرديده 

ی هاز بهره برداریی سنتی از سازمان جهاد کشاورزی و نتايج طرح آمارگیری اهااطالعات مورد نیاز مرغداری     

 .استشدهی ملی محاسبه هاکشاورزی ويژه حساب

ت رزی و قیمت فروش محصوالارزش ستانده و مصارف واسطه فعالیت زنبور عسل با استفاده از مقادير تولید جهاد کشاو     

 ی موردی محاسبه شده ست.های کشاورزی و طرحهاو هزينه خدمات کشاورزی و نتايج طرح آمارگیری از بهره برداری

نتايج طرح آمارگیری  ارزش ستانده فعالیت شکار از اداره کل حفاظت محیط زيست استان و ارزش مصارف واسطه از     

 .استشدهنمونه ای از شکارچیان محاسبه 

 لداری: جنگ -4-1-3-1

گیرد میو مراتع کشور صورت  های کشور ملی بوده و اداره تصدی آنها توسط سازمان جنگلهااز آنجايی که جنگل     

یت بخش دولتی و خصوصی اعم از فعال هالذا اطالعات مورد نیاز برای محاسبه ارزش ستانده و مصارف واسطه اين فعالیت

 .استبودهر اداره کل منابع طبیعی استان قابل دسترسی از طريق قانون بودجه و اطالعات موجود د

 

 ماهیگیری:  -2-3-1

ی انجام شده هاو بررسی هاارزش ستانده و مصارف واسطه اين بخش عالوه بر اطالعات ثبتی و نتايج طرح آمارگیری     

زينه ای و نیز نتايج هساختار ی قبل جهت برآورد و هاتوسط ادارات کل شیالت استان از نتايج آمارگیری نمونه ای سال

 .استشدهی پرورش آبزيان و برآوردهای کارشناسی در مورد صید قاچاق استفاده هاآمارگیری از کارگاه
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 معدن:  -3-3-1

ورت مواد جامد)مانند فعالیت استخراج معدن شامل استخراج و عمل آوری کلیه مواد کافی است که در طبیعت به ص     

 ( وجود دارد.ی فلزی(، مواد مايع)مانند نفت خام( و يا به صورت گاز )مانند گاز طبیعیاهزغال سنگ و کانی

ان، مصرف سرمايه ثابت ستانده فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی از جمع مصارف واسطه، جبران خدمات کارکن     

 گردد.میذ لی نفت ايران اخی بر تولید محاسبه شده و اطالعات به صورت ثبتی از شرکت مهاو ساير مالیات

، سنگ، شن و روی، مس، طال ارزش ستانده و مصارف واسطه ساير معادن کشور شامل معادن آهن، ذغال سنگ،     

آمار ايران صورت  النه توسط مرکز... با استفاده از نتايج استانی آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور که ساماسه و

 .استشدهگیرد محاسبه می

 

 صنعت:  -4-3-1

صنعتی دارای ده نفر  ی صنعتی با استفاده از نتايج سرشماری از کارگاههایهابخش عمده اطالعات مورد نیاز فعالیت

ه کارکن با استفاده از کارکن و بیشتر مورد محاسبه قرار گرفته است. اطالعات مربوط به کارگاههای صنعتی کمتر از د

 .استشدهبرآورد و محاسبه  ۱۳7۳صنعت و معدن سال میسرشماری عمو نتايج تفصیلی مرحله دوم

صنعت میماری عموی صنعتی از اطالعات تفصیلی مرحله دوم سرشهابرای برآورد اطالعات خانوارهای دارای فعالیت

 .استشدهاستفاده  ۱۳7۵و طرح آمارگیری سال  ۱۳7۳و معدن سال 

 

 تامین برق، گاز و آب:  -5-3-1

و همچنین انتقال برق از  ه فعالیت برق شامل تولید برق توسط نیروگاههای گازی، آبی، گازوئیلی، سیکل ترکیبیرشت     

ی برق منطقه ای، های مزبور توسط شرکتهاباشد. محموعه فعالیتمینیروگاهها و توزيع برق توسط شرکتهای توزيع 

 گیرد.میی تولید برق صورت هاو مديريت ی توزيع برق وابسته به وزارت نیروهاسازمان توانیر، شرکت

ین مصرف کنندگان صنعتی، بی گاز و توزيع آن هافعالیت پااليش و توزيع گاز طبیعی شامل پااليش گاز در پااليشگاه     

دن طبقه بندی شده و باشد. الزم به توضیح است که استخراج گاز در محدوده فعالیت استخراج معامیتجاری و خانگی 

ی، به صورت توزيع زدايی و شیرين کردن آن در پااليشگاه و توزيع آن بین مصرف کنندگان مختلف داخلی و خارجنم

 شود.میداخلی و صادرات گاز، در فعالیت توزيع گاز طبیعی منظور 
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 ساختمان:  -6-3-1

 يابدمینا تجسم بمان و يی که محصول آنها به صورت ثابت و غیر منقول در اشکال مختلف ساختهاکلیه فعالیت     

عمیرات جزئی و اساسی يا تخريب شود، اعم از اينکه برای ايجاد بنا و ساختمان جديد و يا برای تمیفعالیت ساختمان نامیده 

ی صنعتی، ها)ساختمانهای مسکونی و ساير ساختمانهامحدوده اين فعالیت شامل احداث ساختمان و بازسازی باشد.

، جاده، راه آهن، فرودگاه، ی زيربنايی از قبیل سد، سیلو، بندر، تونل، پلهازشی، تجاری و ساختمانآموزشی، بهداشتی، ور

 شود.میالیت منظور ی موجود در اين فعهامترو، خط انتقال نیرو و...( است. ضمنا تعمیرات اساسی و جزيی ساختمان

 

 االهای شخصی و خانگی: عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و ک -7-3-1

گیرند. ضمنا آن گونه تعمیراتی میدر زمینه خريد و فروش کاالها و تعمیرات آنها در اين مجموعه قرار هاکلیه فعالیت     

 گیرند.میکه همراه با ساخت است در اين مجموعه قرار ن

 

 هتل و رستوران:  -8-3-1

 .باشدمیو خوابگاهها  هازائرسراها، پانسیون، ها، مسافرخانههاکلیه هتلشامل  هافعالیت هتل

ی صرف غذا و نوشیدنی که های پذيرايی و محلها، سالنها، اغذيه فروشیهاشامل کلیه رستوران هافعالیت رستوران     

 باشد.میبه فعالیت تهیه و سرو غذا اشتغال دارند 

 

 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات:  -9-3-1

 شوند:میبه صورت زير جمع آوری  هاعات هر يک از فعالیتدر اين بخش، اطال

ورد نیاز اين فعالیت از م. اطالعات استشدهبرآوردهای مربوط به حمل و نقل بار راه آهن به صورت متمرکز عمل      

رجاء و ايران، شرکت می سالنامه آماری، تراز مالی و اطالعات تفصیلی دريافت شده از شرکت راه آهن جمهوری اسال

 .استشدهشرکت راه آهن شرقی بنیاد و ساير اطالعات تکمیلی تامین 

و درون شهری  ی برون شهریهادر حمل و نقل جاده ای هر يک از اجزای حمل و نقل، بار و مسافر در محدوده     

 گیرد.میدر حمل و نقل لوله ای نیز برآورد به صورت متمرکز صورت  است.جداگانه برآورد شده

گیرد و متشکل از میبر  ی داخلی و ساحلی و آزاد را درهافعالیت حمل و نقل آبی، حمل و نقل بار و مسافر در آب     

 ست.ی کشتیرانی و خدمات شناورهای خصوصی غیر صیادی( اهای عامل يعنی شرکتهای)خدمات شرکتهاقسمت

باشد و متشکل از خدمات میداخل و خارج کشور  فعالیت حمل و نقل هوايی شامل حمل و نقل بار و مسافر در     

 ی عامل حمل و نقل هوايی است.هاشرکت
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ی حمل و نقل آبی)شامل ی مسافرتی شامل خدمات پشتیبانهای آژانسهافعالیت پشتیبانی و کمکی حمل و نقل، فعالیت     

ل سازمان هواپیمايی کشوری، نقل هوايی)شامپشتیبانی حمل و سازمان کشتیرانی، تخلیه و بارگیری در بنادر و ...(، خدمات 

)شامل توقفکاه وسايل شرکت فرودگاههای کشور، آژانس هواپیمايی و تور مسافرتی(، خدمات پشتیبانی حمل و نقل زمینی

 ی کشور و انبارداری(.هانقلیه، باسکول داری، بسته بندی به منظور حمل کاال و سازمان حمل و نقل و پايانه

ايران و موسسات و دفاتر میی شرکت مخابرات، شرکت پست جمهوری اسالهات و مخابرات شامل فعالیتفعالیت پس     

 خصوصی پستی و مخابراتی است.

 

 ی مالی: هاواسطه گری -10-3-1

 شوند:میبه صورت زير جمع آوری  هادر اين بخش، اطالعات هر يک از فعالیت

باشد. اطالعات می ی تجاری و تخصصی و موسسات مالی و اعتباریهابانکبانک مرکزی، کلیه فعالیت بانک شامل      

ی کشور های کلیه بانکمورد نیاز بانکها در قالب پرسشنامه تنظیم شده به صورت تمام شماری از ادارات مرکزتفصیلی 

 .استشدهدريافت 

ی مالی هاا واسطه گریارتباط نزديک بی مالی و فعالیت جانبی آنها شامل خدماتی است که در هاساير واسطه گری     

ران بورس، سازمان ی قرض الحسنه، سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاهاباشند. اين قسمت شامل فعالیت صندوقمی

باشد. اطالعات یمی سرمايه گذاری و ... هاخصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، پست بانک، شرکت

و يا مراجعه به کلیه رسشنامه از طريق پ ی قرض الحسنههااز صندوقبه غیر اين فعالیت افزودهارزشمحاسبه  مورد نیاز

ی قرض الحسنه هاصندوق افزودهارزشاطالعات مورد نیاز محاسبه شود. میدريافت ی مذکور هاواحدهای دارای فعالیت

 آيد.میبا استفاده از نتايج طرح آمارگیری بدست 

و  استبودهتوری و ...( ی زندگی و غیر زندگی)بیمه حوادث، آتش سوزی، وسايل نقلیه موهابیمه شامل بیمهفعالیت      

 شود.میی بیمه انجام هاتوسط شرکت بیمه مرکزی و ساير شرکت

 

 : مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار -11-3-1

 پوشش فعالیتی اين خدمات شامل موارد ذيل است:

 مسکونی اجاریخدمات واحدهای  -

 خدمات واحدهای مسکونی شخصی -

 خدمات واحدهای غیرمسکونی اجاری -

 و دالالن معامالت امالک هاخدمات آژانس -
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انگی، کامپیوتر و خکرايه ماشین آالت و تجهیزات و کاالهای شخصی و فعالیت خدمات کرايه وکسب و کار شامل      

ی معماری و مهندسی، تبلیغات، های حقوقی و حسابداری، فعالیتهای وابسته به آن، تحقیق و توسعه، فعالیتهافعالیت

 گردد.میو امثال آن را شامل  هابندی، نمايشگاه، عکاسی، بستههانظافت ساختمان

 

 اداره امور عمومی، دفاعی و تامین اجتماعی:  -12-3-1

ی کل که شامل اعتبارات ملکرد خزانه داری اقتصادی دولت از اطالعات عهابرای جمع آوری اطالعات مورد نیاز بخش     

ی متفرقه و همچنین ساير هاجاری استانی، اعتبارات جاری ابالغی از مرکز سهم استان و اعتبارات عملکرد در رديف

 گردد.میی مختلف استفاده هااعتبارات هزينه شده در قالب

 

 آموزش:  -13-3-1

 شوند :میبه صورت زير جمع آوری  هادر اين بخش، اطالعات هر يک از فعالیت

ی دولتی هاشور و در قالب فعالیتاطالعات مورد نیاز آموزش ابتدايی دولتی با استفاده از ارقام کتاب قانون بودجه کل ک     

رورش به تفکیک مواد ی ساختار هزينه اخذ شده از عملکرد بودجه وزارت آموزش و پهامذکور در پیوست و همچنین نسبت

 گردد.گانه هزينه محاسبه میبیست 

کشور و شهريه مصوب  اطالعات مورد نیاز آموزش ابتدايی خصوصی شامل تعداد دانش آموزان، تعداد آموزشگاههای     

از  های موردی استانمدارس غیر انتفاعی از اطالعات وزارت آموزش و پرورش و ساختار هزينه از نتايج طرح آمارگیر

 .استشدهفت مدارس غیر انتفاعی دريا

به دو طريق از کتاب  و متوسطه فنی و حرفه ای مشابه آموزش ابتدايیمیاطالعات مورد نیاز آموزش متوسطه عمو     

زارت آموزش و پرورش از مدارس غیر انتفاعی و اطالعات ثبتی و هاقانون بودجه و نتايج طرح آمارگیری موردی استان

و متوسطه فنی و حرفه ای، میی آموزش ابتدايی، متوسطه عموهامورد نیاز فعالیتشود. در برآورد اطالعات میدريافت 

 گردد.میپرداختی خانوارها به مدارس از طريق کمک به انجمن اولیاء و مربیان نیز منظور 

د. الزم شومیفاعی دريافت و موسسات عالی غیر انتمیاطالعات مورد نیاز آموزش عالی خصوصی از دانشگاه آزاد اسال     

 .استشدهی علمیه و مدارس علوم دينی در آموزش عالی طبقه بندی هابه توضیح است که فعالیت حوزه

 

 بهداشت و مددکاری اجتماعی:  -14-3-1

باشد. اين فعالیت از دو بخش دولتی و میفعالیت بهداشت و درمان شامل خدمات بیمارستانی و غیر بیمارستانی      

. جمع آوری اطالعات و انجام محاسبات بخش دولتی همانند بخش امور عمومی است و برای استشدهخصوصی تشکیل 

به اجرا گذاشته شده و نتايج حاصل  ۱۳80ی ملی در سال هاتامین اطالعات بخش خصوصی، طرح آمارگیری ويژه حساب



  (1379-93های اقتصادی )سال حسابجایگاه استان فارس در     30

 
و درآمد خانوارهای شهری و روستايی از آن از طريق اطالعات کل کشور و با استفاده از نتايج استانی طرح آمارگیری هزينه 

ی مربوطه تعديل های بهداشت و درمان نظیر تعداد تخت فعال، تعداد پزشک، ويزيت پزشکان و ... در سالهاو شاخص

 .استشده

باشد که توسط سازمان خدمات میفعالیت خدمات دامپزشکی شامل خدمات مربوط به بهداشت و معالجات حیوانات      

 شود.میی خصوصی حیوانات ارائه هاو واحدهای وابسته به آن و نیز کلینیک هاشعبهدامپزشکی و 

دکان، سالمندان و ی اجتماعی به کوهايی است که هدف آن ارائه کمکهاشامل فعالیتفعالیت مددکاری اجتماعی      

ی مربوط به کمیته امداد امام، هافعالیتقشرهای خاصی از مردم است که توانايی چندانی برای مراقبت از خود ندارند، مانند 

ی هارورشگاهها، کانون، بنیاد ازدواج، آسايشگاهها، پهاجمعیت هالل احمر ايران، سازمان رفاه نابینايان، مهدکودک

یاز بخش خصوصی اين فعالیت ، اردوهای کار و ... محاسبه اطالعات مورد نهاکارآموزی و اصالح تربیت نوجوانان، نوانخانه

ی ملی صورت گرفته است. هااستفاده از نتايج طرح آمارگیری از خدمات بهداشتی و مددکاری اجتماعی، ويژه حساب با

 باشد.میمی بخش دولتی اين فعالیت نیز همانند بخش امور عمو افزودهارزشروش محاسبه 

 

 : سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی -15-3-1

محدوده باشد. میی تفريحی، فرهنگی، ورزشی، دينی و مذهبی و ساير خدمات شخصی هااين بخش شامل فعالیت     

 :باشدمیاين بخش و منابع اطالعاتی مورد نیاز آن به شرح ذيل 

مات تفريحی و و واحدهايی است که به ارائه خد هافعالیت خدمات تفريحی، فرهنگی و ورزشی شامل سازمان     

رهای نمايشی، مجسمه سازی، فرهنگی)تولید فیلم سینمايی و ويديويی، توزيع و نمايش فیلم، راديو و تلويزيون، تئاتر، هن

ی ورزشی( هامکان نقاشی، موسیقی، کتابداری، موزه و ساير خدمات تفريحی و فرهنگی( و خدمات ورزشی)باشگاهها و

 غال دارند.اشت

، هااجد، حسینیهی دارای عضو شامل خدماتی است که توسط مسهافعالیت خدمات مذهبی، سیاسی و ساير سازمان     

ی هانظیر انجمن اسالمی، انجمن ها، تکايا، سازمان تبلیغات اسالمی، ستاد برگزاری نماز جمعه، کلیساها، انجمنهاامامزاده

 گردد.مینشجويان، کانون بازنشستگان و ... ارائه نظیر کانون دا هافرهنگی، کانون

وسط بخش تموسسات جمع آوری و دفع زباله  خدماتساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی شامل      

ی اتحاديه اصناف، هاتی حرفه ای) جامعه دارو سازان، جامعه دندانپزشکان و ...( فعالیهای سازمانهاخصوصی، فعالیت

ش و پیرايش، مراسم تشییع اق بازرگانی و صنايع معادن، خدمات موسسات لباسشويی، قالیشويی و ... خدمات آرايفعالیت ات

و پاساژها و ... و خدمات خانگی  هاجنازه)غسالخانه، آرامگاه و ...(، گرمابه، آب گرم معدنی، سونا و ... ، دفاتر شهرک

 نظاير آنها. مستخدمین، باغبان، دربانان، رانندگان، محافظین و



31 

 

 

 اصول نظری و مفاهیم کاربردی فصل اول :

 

 

 

تاق بازرگانی و صنايع و ی کار و کسب و کارفرمايان، اهاجمع آوری زباله، سازمان یهااطالعات مورد نیاز فعالیت     

الی شويی و ... خدمات قی حرفه ای، اتحاديه اصناف، مراسم تشییع جنازه، خدمات موسسات لباس شويی، هامعادن، سازمان

ط فعال در سطح استان گرم معدنی و سونا از طريق جمع آوری اطالعات از واحدهای ذيربآرايش و پیرايش، گرمابه، آب 

 .استشدهجمع آوری 

 هاعنی دفاتر شهرکی خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی طبقه بندی نشده در جای ديگر يهااطالعات ساير فعالیت     

نها با استفاده از نتايج استانی و پاساژها و ... و خدمات خانگی مستخدمین، باغبان، دربانان، رانندگان، محافظان و نظاير آ

 .استشدهطرح هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی مرکز آمار ايران برآورد 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 

 کالن اقتصادی هایشاخص فصل دوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 کالن اقتصادی هایشاخص
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 

 تقسیمات کشوری و مساحت: -1-2

آبادی دارای   4۱۵2  دهستان و  20۵شهر،  ۱02بخش،  84شهرستان،  29دارای  ۱۳9۵استان فارس تا پايان سال      

درصد از مساحت  4/7ومتر مربع، کیل ۱22608. اين استان با مساحتی بالغ بر استبودهآبادی خالی از سکنه   4224سکنه و  

استان از بعد  ن شهرستانباشد. بزرگتريمیکل کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان چهارمین استان از لحاظ وسعت 

هرستان، شترين درصدی و کوچک ۵/۱۱ و سهم کیلومتر مربع ۱4۱42مساحت، شهرستان الرستان با وسعتی معادل 

ن شیراز با مساحت باشد. همچنین شهرستامیدرصدی  8/0کیلومتر مربع و سهم  ۱0۳0شهرستان رستم با وسعتی معادل 

 باشد.میکیلومتر مربع پنجمین شهرستان در استان  6049

 

 : معیتج -2-2 

وده که معادل بنفر  48۵۱274جمعیت استان فارس برابر  ۱۳9۵نفوس و مسکن سال می بر اساس سرشماری عمو     

باشد.  شهرستان می استان از لحاظ جمعیتچهارمین درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان  6٫07

ا جمعیتی معادل ب درصدی پرجمعیت ترين و شهرستان پاسارگاد ۵۳/۳8نفر و سهم  ۱86900۱شیراز با جمعیتی معادل 

 با جمعیتی معادل باشند. همچنین شهر شیرازمیدرصدی کم جمعیت ترين شهرستان در استان  62/0نفر و سهم  ۳0۱۱8

 .قرار دارد کرجو  اصفهان ،مشهد، تهرانشهر کشور پس از شهرهای  پنجمیننفر به عنوان  ۱۵6۵۵72

ل خانوارهای کشور را کدرصد از  ۵٫96بوده که معادل  ۱44۳027تعداد خانوارهای استان فارس برابر  ۱۳9۵در سال      

شهرستان پاسارگاد با  ودرصدی دارای بیشترين خانوار  ۳۳/۳9خانوار و سهم  ۵67۵67گردد. شهرستان شیراز با میشامل 

 باشند.میدرصدی کمترين خانوار را در استان دارا  6۱/0و سهم  88۱۳

فر بوده که سهم ن ۵9۱46847و  ۳40۱67۵ن فارس و کل کشور به ترتیب برابر جمعیت شهری استا ۱۳9۵در سال      

دی دارای بیشترين درص ۳۳/۵0باشد. شهرستان شیراز با سهم میدرصد  7۵/۵استان فارس از جمعیت شهری کشور برابر 

 باشند.میرا درصدی کمترين جمعیت شهری را در استان دا ۳6/0و سهم  ۱2268جمعیت شهری و شهرستان رستم با 

. همچنین بعد خانوار شهری و استبوده ۳0/۳ و ۳6/۳بعد خانوار استان فارس و کشور به ترتیب برابر  ۱۳9۵در سال      

 باشد.می 4۵/۳و  ۳۳/۳روستايی استان فارس برابر 
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 نرخ مشارکت و بیکاری: -3-2

و يا از قابلیت مشارکت  مشارکت داشته )شاغل(در تولید و خدمات نسبت تعداد افرادی که عبارتست از  نرخ مشارکت     

به ترتیب  ۱۳9۵و  ۱۳94 های. نرخ مشارکت استان فارس در سالساله و بیش تر ۱0افراد  به کل برخوردار باشند )بیکار(

 مذکور برابر هایشور در سال، همچنین اين ارقام برای کاستبوده ۱6و  ۱8درصد با رتبه به ترتیب  0/4۳و  ۵/۳7برابر 

ستان باالتر رفته ولی هنوز اگردد هر چند که اخیرا نرخ مشارکت می. همانگونه که مالحظه استبودهدرصد  2/4۳و  2/۳8

رين نرخ مشارکت را یب باالتاردبیل و خراسان شمالی به ترت هایباشد. استانمیاز نرخ مشارکت کل کشور پايین تر 

 اند.داشته

غل و بیکار. نرخ بیکاری استان شاافراد  به کل ()طبق تعريف استانداردبیکارتعداد افراد نسبت عبارتست از  نرخ بیکاری     

، همچنین اين استودهب ۱9و  ۱0درصد با رتبه به ترتیب  4/۱۱و  ۱/۱2به ترتیب برابر  ۱۳9۵و  ۱۳94 هایفارس در سال

گردد نرخ بیکاری میظه . همانگونه که مالحاستبودهدرصد  4/۱2و  0/۱۱مذکور برابر  هایارقام برای کشور در سال

کرمانشاه و چهارمحال و  های. استاناستشدهاز نرخ بیکاری کشور کمتر  ۱۳9۵استان فارس کاهش يافته و در سال 

 .اندبختیاری به ترتیب باالترين نرخ بیکاری را داشته
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص
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 95ل ، استان فارس و شهرستان ها در ساجمعیت و تعداد خانوار کل، شهری، روستایی و غیرساکن کشور :1-2جدول

 شرح
 غیر ساکن ساکن در نقاط روستایی ساکن در نقاط شهری کل

 خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت

 15608 48798 6054939 20730625 18125488 59146847 24196035 79926270 کل کشور 

 5540 17244 415085 1432355 1022402 3401675 1443027 4851274 استان فارس

 5 11 3584 12594 28083 88226 31672 100831 آباده 

 2 6 7592 25013 5284 17706 12878 42725 ارسنجان 

 11 36 6269 20398 14610 48416 20890 68850 استهبان 

 303 1070 10205 35636 16913 57057 27421 93763 اقلید 

 0 0 9447 29990 6427 20428 15874 50418 بوانات 

 1 2 3339 11439 5473 18677 8813 30118 پاسارگاد 

 311 905 20104 65776 49772 161851 70187 228532 جهرم 

 0 0 10663 34459 6211 20405 16874 54864 خرامه  

 0 0 2564 8616 12516 41906 15080 50522 خرمبید 

 1 2 6042 22140 4665 19217 10708 41359 خنج 

 145 573 32113 110082 27267 90834 59525 201489 داراب 

 10 25 9157 32093 3501 12268 12668 44386 رستم 

 62 248 8051 28540 12215 44411 20328 73199 زرين دشت 

 2 7 19181 65305 7198 25737 26381 91049 سپیدان 

 1 5 5019 16641 6633 21468 11653 38114 سروستان 

 395 1025 44003 155231 523169 1712745 567567 1869001 شیراز 

 257 936 4458 16966 7889 27557 12604 45459 فراشبند  

 50 180 18855 63409 42604 141598 61509 205187 فسا 

 1612 4881 12431 40999 23410 75537 37453 121417 فیروزآباد 

 579 1902 8102 27283 11827 42018 20508 71203 قیروکارزين 

 111 371 32813 117701 43303 148145 76227 266217 کازرون 

 3 10 14433 52162 8577 31711 23013 83883 کوار 

 0 0 4948 19438 10207 34469 15155 53907 گراش 

 195 652 24465 87976 35750 125292 60410 213920 الرستان 

 1 8 12923 46032 12913 45742 25837 91782 المرد 

 94 301 45822 156418 48783 166715 94699 323434 مرودشت 

 1389 4088 15088 48782 18583 64657 35060 117527 ممسنی  

 0 0 8613 32686 8649 32141 17262 64827 مهر 

 0 0 14801 48550 19970 64741 34771 113291 نی ريز 

 ايرانمرکز آمار  : ماخذ
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 

 و نرخ تورم: هاشاخص قیمت -4-2

دهد. چهار نوع شاخص میشاخص قیمت يک متغیر اقتصادی است که تغییرات قیمت را نسبت به يک سال پايه نشان      

یمت صادرات ق( ، شاخص PPI( ، شاخص قیمت تولید کننده )CPIقیمت اصلی عبارتند از: شاخص قیمت مصرف کننده )

(XPI شاخص قیمت ، )( وارداتMPI. ) 

معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و  شاخص قیمت مصرف کننده یا شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی     

باشد. اين کاالها میرسد و مهمترين ابزار اندازه گیری نرخ تورم در اقتصاد کشور میخدماتی است که به مصرف خانوارها 

گیرد. اين میمترين اقالم غیرمصرفی سبد هزينه واقعی خانوار را نیز در بر و خدمات، عالوه بر پوشش اقالم مصرفی، مه

شاخص قیمت  -2شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط شهری    -۱شاخص به دو زيرمجموعه شامل 

شود که با استفاده از آن نرخ تورم شهری و روستايی محاسبه میکاالها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستايی تقسیم 

منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح  يکی از معیارهايی است که به شاخص قیمت تولید کنندهگردد.   می

تولیدکنندگان در ازای فروش کاالها  ی است کههايشود و هدف آن اندازه گیری تغییرات قیمتمیمحاسبه  هاقیمتمیعمو

که تغییرات سطح  است های قیمتاز انواع شاخص کاالهای صادراتی قیمتشاخص کنند. میو خدمات خود دريافت 

روند تغییرات قیمت  ،شاخص قیمت کاالهای وارداتی .دهدعمومی قیمت کاالهای غیرنفتی صادراتی را نشان می

اينکه قیمت کاالهای وارداتی يکی از مهمترين  دهد. با توجه بهمیمحصوالت عرضه شده از خارج به داخل کشور را نشان 

باشد، از اهمیت بااليی میعوامل اثرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز يکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله 

 برخوردار است.

است. تورم، روند فزاينده  قیمتتولید پول، درآمدهای پولی و يا میاز نظر علم اقتصاد اشاره به افزايش سطح عمو تورم     

در  CPIییر متوسط شاخص باشد. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغمیدر اقتصاد  هاو نامنظم افزايش قیمت

ه ماه مورد نظر اسفندماه آيد. بديهی است چنانچمیدوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل بدست 

 گويند.مینرخ تورم سال مورد نظر باشد، به آن 
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 ها و رتبه آن 95و  94 های: نرخ مشارکت و نرخ بیکاری استان ها و کل کشور در سال2-2جدول 

 شرح
 نرخ بیکاری نرخ مشارکت

 رتبه 1395 رتبه 1394 رتبه 1395 رتبه 1394

 - 4/12 - 11 - 2/43 - 38٫2 کل کشور

 25 9/10 31 3/7 6 8/44 13 3/39 آذربايجان شرقی

 24 1/11 21 9/10 7 7/44 10 9/39 آذربايجان غربی

 3 4/15 8 8/12 1 7/47 1 7/43 اردبیل

 5 6/14 4 8/13 10 8/43 6 4/40 اصفهان

 6 3/14 9 4/12 26 7/40 16 5/37 البرز

 15 6/11 15 6/11 27 9/39 22 5/36 ايالم

 20 3/11 23 7/9 25 2/41 25 3/36 بوشهر

 16 6/11 28 1/8 14 2/43 20 1/37 تهران

 2 2/20 3 4/16 11 7/43 27 1/36 یچهارمحال وبختیار

 26 7/10 25 6/8 15 43 23 5/36 خراسان جنوبی

 8 2/13 5 3/13 3 7/46 9 1/40 یخراسان رضو

 21 3/11 19 1/11 2 47 2 8/41 خراسان شمالی

 12 7/12 22 9/10 17 9/42 17 5/37 خوزستان

 28 8/9 24 6/9 9 44 11 9/39 زنجان

 30 6/8 27 4/8 21 2/42 14 3/38 سمنان

 10 9/12 16 5/11 31 5/36 31 9/29 سیستان وبلوچستان

 19 4/11 10 1/12 16 43 18 5/37 فارس

 14 7/11 14 7/11 18 9/42 7 2/40 قزوين

 23 2/11 17 3/11 28 5/39 28 3/35 قم

 4 2/15 6 3/13 4 46 8 2/40 کردستان

 18 5/11 29 9/7 23 42 29 2/35 کرمان

 1 2/22 2 6/17 22 2/42 12 5/39 کرمانشاه

 7 3/13 1 7/17 19 9/42 30 5/34 کهگیلويه وبويراحمد

 13 6/12 13 8/11 20 4/42 15 6/37 گلستان

 22 3/11 20 11 12 7/43 3 1/41 گیالن

 9 13 7 3/13 30 2/38 26 2/36 لرستان

 17 6/11 11 1/12 8 4/44 5 41 مازندران

 31 3/7 30 9/7 29 6/38 24 5/36 یمرکز

 27 3/10 12 9/11 13 7/43 19 2/37 هرمزگان

 29 5/9 26 5/8 24 8/41 21 8/36 همدان

 11 8/12 18 2/11 5 2/45 4 1/41 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
روند نزولی داشته  ۱۳9۵تا  ۱۳92گردد نرخ تورم شهری استان فارس از سال یممشاهده  ۳-2همانگونه که در جدول      

 ۳2٫۱وده و از مقدار بمذکور نزولی  هایدرصد رسیده است. نرخ تورم شهری کشور نیز طی سال 8٫0به  ۳۱٫9و از مقدار 

 هایطی سال رسدرصد رسیده است. مقدار شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان فا 6٫8به 

به  ۱28٫6از رقم  هارسیده است، مقدار اين شاخص در کشور طی اين سال 2۳۵٫0به  ۱29٫4از رقم  ۱۳9۵تا  ۱۳9۱

 رسیده است. 2۳۱٫6

بوده و  ۱۳و  7به ترتیب برابر  ۱۳9۵و  ۱۳94 هایرتبه نرخ تورم شهری فارس طی سال 4-2بر اساس جدول شماره      

پايین آمدن نرخ تورم  دهندهنشانکه  استبوده 9و  ۱0مذکور به ترتیب برابر  هایفارس طی سالرتبه نرخ تورم روستايی 

کشور  هایسه با استانکشور و باال رفتن نرخ تورم روستايی فارس در مقاي هایشهری استان فارس در مقايسه با استان

 باشد.می

 

 91 هایهری و نرخ تورم شهری فارس و کشور طی سال: شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای ش 3-2جدول 

 (1390=100) 95تا 

 شرح

 کشور فارس

1391 1392 1393 1394 1395 1391 1392 1393 1394 1395 

 6/231 0/217 0/195 8/169 6/128 0/235 7/217 6/194 7/170 4/129 شاخص

 8/6 3/11 8/14 1/32 6/28 0/8 9/11 0/14 9/31 4/29 نرخ تورم

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 95تا  91 های: شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری فارس و کشور طی سال1-2نمودار

 

 

 

 95تا  91 های: نرخ تورم خانوارهای شهری فارس و کشور طی سال2-2نمودار
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 95و  94 هایسال : نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی استان ها و کل کشور در4-2جدول 

 شرح

1394 1395 

 روستایی شهری روستایی شهری

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار

 - 2/7 - 8/6 - 6/10 - 3/11 کل کشور

 26 4/5 23 0/6 9 8/11 1 8/16 آذربايجان شرقی

 19 8/6 9 6/8 11 3/11 6 2/12 آذربايجان غربی

 12 4/7 20 8/6 20 0/9 22 2/9 اردبیل

 7 7/8 12 1/8 13 9/10 14 1/11 اصفهان

 30 7/4 17 5/7 15 8/10 3 0/13 البرز

 24 8/5 22 6/6 28 4/7 29 6/7 ايالم

 8 6/8 14 9/7 1 7/16 9 5/11 بوشهر

 28 1/5 31 7/4 6 8/12 4 6/12 تهران

 5 5/9 5 3/9 7 4/12 16 9/10 چهارمحال وبختیارئ

 31 6/2- 30 8/4 18 5/9 27 9/7 خراسان جنوبی

 15 1/7 25 0/6 17 7/9 24 4/8 خراسان رضوئ

 14 1/7 11 3/8 24 7/8 26 0/8 خراسان شمالی

 29 7/4 26 9/5 29 5/6 31 8/6 خوزستان

 21 4/6 7 8/8 14 8/10 23 9/8 زنجان

 16 9/6 24 0/6 26 5/8 30 5/7 سمنان

 27 3/5 1 6/17 31 5/5 12 4/11 سیستان وبلوچستان

 9 5/8 13 0/8 10 8/11 7 9/11 فارس

 10 1/8 15 9/7 23 9/8 19 9/9 قزوين

 20 5/6 19 2/7 19 4/9 8 6/11 قم

 13 2/7 28 9/4 16 7/10 28 7/7 کردستان

 17 9/6 29 9/4 30 3/6 25 2/8 کرمان

 6 3/9 18 4/7 21 0/9 18 3/10 کرمانشاه

 23 8/5 3 1/10 22 9/8 10 5/11 کهگیلويه وبويراحمد

 1 0/11 6 2/9 12 1/11 11 4/11 گلستان

 3 9/9 2 5/10 5 0/13 13 3/11 گیالن

 22 2/6 8 7/8 25 6/8 17 8/10 لرستان

 11 5/7 16 8/7 4 2/13 15 9/10 مازندران

 18 9/6 10 3/8 8 2/12 20 8/9 یمرکز

 4 7/9 21 6/6 3 3/13 2 2/15 هرمزگان

 25 5/5 27 3/5 27 8/7 21 8/9 همدان

 2 9/9 4 4/9 2 6/13 5 3/12 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

 هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی: -5-2

ديه به ديگران، هزينه هارزش پولی کاالی تهیه شده يا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و يا      

مت، از محل کسب و مجانی)از طريق خريد، تولید خانگی، در برابر خدتواند از میشود. کاال يا خدمت تهیه شده مینامیده 

 شود.می(، در اختیار خانوار قرار گیرد که به صورت پولی برآورد شده و جزو هزينه منظور هاسازمان

 26۳8۵۵رتیب برابر به ت ۱۳9۵و  ۱۳94 هایمتوسط کل هزينه خالص ساالنه هر خانوار شهری استان فارس در سال     

مذکور برابر  هایر سالددهد، همچنین اين ارقام برای کشور میدرصد رشد را نشان  7٫07هزار ريال بوده که  282۵09و 

ين شاخص در سال دهد. رتبه استان فارس در امیدرصد رشد را نشان  8٫۵۵هزار ريال بوده که  284820و  262۳97

در بین  ۱9ه دارای رتب 94-9۵ هایمربوط به اين شاخص طی سالاست. درصد تغییرات استان فارس بوده 6برابر  ۱۳9۵

 .  اندس داشتهاستان رشد متوسط هزينه باالتری نسبت به استان فار ۱8دهد میکشور بوده که نشان  هایاستان

 ۱۵۵8۵4ه ترتیب برابر ب ۱۳9۵و  ۱۳94 هایمتوسط کل هزينه خالص ساالنه هر خانوار روستايی استان فارس در سال     

مذکور برابر  هایر سالددهد، همچنین اين ارقام برای کشور میدرصد رشد را نشان  9٫7۱هزار ريال بوده که  ۱70988و 

ين شاخص در سال دهد. رتبه استان فارس در امیدرصد رشد را نشان  6٫7۵هزار ريال بوده که  ۱۵6907و  ۱4698۳

در بین  ۱2دارای رتبه  94-9۵ هایفارس مربوط به اين شاخص طی سال . درصد تغییرات استاناستبوده ۱2برابر  ۱۳9۵

  ب.اندس داشتهاستان رشد متوسط هزينه باالتری نسبت به استان فار ۱۱دهد میکشور بوده که نشان  هایاستان

و  6۱9۱۱ب برابر به ترتی ۱۳9۵و  ۱۳94 هایخوراکی و دخانی هر خانوار شهری استان فارس در سال هایهزينه     

. استبودهدرصد  6٫74رابر دهد در حالی که اين افزايش در کشور بمیدرصد رشد را نشان  0٫89هزار ريال بوده که  6246۵

خوراکی  هایه هزينهخانوارهای شهری فارس و کشور مربوط ب هایدرصد از هزينه 2۳٫4و  22٫۱به ترتیب  ۱۳9۵در سال 

 .استبودهو دخانی 

و  ۵9072رتیب برابر به ت ۱۳9۵و  ۱۳94 هایخوراکی و دخانی هر خانوار روستايی استان فارس در سال هایهزينه     

. استبودهدرصد  ۳٫4۵رابر دهد در حالی که اين افزايش در کشور بمیدرصد رشد را نشان  ۵٫27هزار ريال بوده که  62۱87

 هایط به هزينهخانوارهای روستايی فارس و کشور مربو هایدرصد از هزينه ۳8٫۱و  ۳6٫4رتیب به ت ۱۳9۵در سال 

 .استبودهخوراکی و دخانی 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
خانوارهای شهری استان  خوراکی و دخانی هایغیر خوراکی، هزینه های: متوسط کل هزینه خالص ساالنه، هزینه 5-2جدول 

 و رتبه استان ها)هزار ریال( 94-95و درصد تغییرات متوسط کل هزینه طی سال  94-95 هایها و کل کشور در سال

 شرح

درصد  1395 1394

تغییرات 

متوسط 

هزینه کل 

94-95 

رتبه 

تغییرات 

متوسط 

کل 

 هزینه

 متوسط 

 کل هزینه

  هایهزینه

غیر 

 خوراکی 

  هایهزینه

 خوراکی و

 دخانی 

 متوسط 

 کل هزینه

  هایهزینه

غیر 

 خوراکی 

 هایهزینه

 خوراکی و  

 دخانی

 - 55/8 66636 218185 284820 62431 199967 262397 کل کشور

 5 50/14 62833 185734 248567 57454 159632 217086 آذربايجان شرقی

 31 -21/10 51691 134579 186270 56666 150792 207458 آذربايجان غربی

 18 50/7 63854 140438 204292 59756 130284 190040 اردبیل

 28 -03/1 60474 216070 276545 62935 216481 279417 اصفهان

 16 73/7 62059 226026 288085 65137 202282 267419 البرز

 1 94/58 75090 185816 260906 51274 112876 164149 ايالم

 22 17/6 67277 177593 244869 62792 167854 230646 بوشهر

 12 70/10 75509 339132 414641 67723 306851 374574 تهران

 27 95/2 95367 209465 304832 88934 207152 296086 چهارمحال وبختیاری

 20 60/6 58169 126710 184879 52779 120650 173429 خراسان جنوبی

 10 68/11 70329 173030 243359 58783 159120 217903 خراسان رضوی

 6 37/13 62866 168870 231737 55689 148724 204413 خراسان شمالی

 21 27/6 79248 199019 278267 78704 183145 261849 خوزستان

 17 61/7 57770 149667 207437 51220 141547 192767 زنجان

 23 71/5 48648 133494 182141 48483 123820 172303 سمنان

 15 18/8 65778 126823 192601 66039 112002 178041 سیستان وبلوچستان

 19 07/7 62465 220044 282509 61911 201943 263855 فارس

 8 95/11 74518 169743 244261 58257 159927 218184 قزوين

 3 57/23 56114 185022 241136 43659 151475 195134 قم

 26 39/3 67478 143019 210497 65589 138010 203599 کردستان

 24 44/4 44299 118757 163056 39814 116313 156127 کرمان

 25 29/4 64779 171957 236736 60725 166270 226995 کرمانشاه

 30 -93/4 81431 160047 241478 77810 176193 254003 کهگیلويه وبويراحمد

 14 45/9 52123 159782 211905 48380 145221 193602 گلستان

 7 25/13 57010 228365 285375 57721 194265 251986 گیالن

 13 59/10 62190 150295 212484 61469 130672 192141 لرستان

 11 95/10 76588 220659 297248 72895 195024 267919 مازندران

 9 81/11 59877 169389 229266 57154 147892 205046 مرکزی

 29 -44/4 54954 199371 254325 62870 203273 266143 هرمزگان

 2 44/24 68317 198035 266351 58593 155451 214044 همدان

 4 60/15 67530 171302 238831 58710 147893 206603 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ  
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
خوراکی و دخانی خانوارهای روستایی استانها  هایغیر خوراکی،هزینه هایزینه خالص ساالنه، هزینه: متوسط کل ه6-2جدول 

 و رتبه استان ها)هزار ریال( 94-95و درصد تغییرات متوسط کل هزینه طی سال  94-95 هایو کل کشور در سال

 شرح

1394 1395 
تغییرات 

متوسط 

هزینه کل 

95-94 

رتبه 

تغییرات 

متوسط 

هزینه 

 کل

 متوسط 

 کل هزینه

  هایهزینه

غیر 

 خوراکی 

  هایهزینه

 خوراکی و

 دخانی 

 متوسط 

 کل هزینه

  هایهزینه

 غیر خوراکی 

 هایهزینه

 خوراکی و  

 دخانی

 - 75/6 59769 97138 156907 57778 89205 146983 کل کشور

 7 91/13 74131 119535 193667 64094 105922 170015 آذربايجان شرقی

 31 -83/10 58998 82182 141180 64979 93347 158326 آذربايجان غربی

 23 85/0 69576 84789 154365 69407 83652 153059 اردبیل

 21 84/1 54509 126697 181205 53542 124384 177926 اصفهان

 22 37/1 54817 150026 204843 55913 146167 202080 البرز

 3 23/20 56830 74485 131315 46488 62736 109224 ايالم

 17 69/3 61469 114624 176094 57589 112238 169826 بوشهر

 9 35/12 48394 151565 199960 43296 134682 177978 تهران

 28 -92/3 79650 123802 203452 79683 132077 211759 چهارمحال وبختیاری

 27 -67/2 41533 58699 100232 44022 58956 102978 خراسان جنوبی

 13 66/9 72557 83263 155820 70011 72087 142099 خراسان رضوی

 26 -93/1 51652 75491 127143 52623 77022 129646 خراسان شمالی

 14 22/8 77812 101670 179482 70363 95487 165850 خوزستان

 18 24/3 53446 88094 141540 52504 84593 137098 زنجان

 6 12/15 51583 86604 138186 48183 71852 120036 سمنان

 19 36/2 46066 39809 85875 43636 40257 83894 وبلوچستانسیستان 

 12 71/9 62187 108802 170988 59072 96782 155854 فارس

 4 66/19 74910 112653 187564 60683 96061 156744 قزوين

 20 99/1 46361 87197 133558 48803 82151 130955 قم

 10 44/10 70328 90392 160720 66203 79331 145533 کردستان

 1 61/23 37141 56922 94063 29673 46423 76096 کرمان

 11 95/9 67848 106326 174173 60636 97768 158404 کرمانشاه

 30 -96/9 66698 77479 144177 66476 93655 160130 کهگیلويه وبويراحمد

 16 27/5 44063 83758 127820 47331 74093 121424 گلستان

 29 -64/6 51980 99113 151093 56331 105499 161831 گیالن

 5 80/15 55158 84680 139838 54999 65760 120758 لرستان

 8 07/13 70313 147138 217451 73741 118579 192320 مازندران

 25 46/0 59590 91175 150764 58870 91205 150075 مرکزی

 24 63/0 50519 86975 137494 55262 81366 136629 هرمزگان

 2 26/21 63538 95135 158673 55987 74871 130858 همدان

 15 31/6 59088 136313 195401 56379 127421 183800 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 1395تا  1391 های: متوسط کل هزینه خالص ساالنه خانوارهای شهری کشور و فارس طی سال3-2نمودار 

 

 

 1395تا  1391 هایر و فارس طی سالکل هزینه خالص ساالنه خانوارهای روستایی کشو: متوسط 4-2نمودار  
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

 درآمد ساالنه خانوارهای شهری و روستایی: -6-2

ه کار افتاده و يا از طريق درآمد شامل تمامی وجوه و ارزش کاالهايی است که در برابر کار انجام شده يا سرمايه ب     

 وار تعلق گرفته باشد.، درآمدهای اتفاقی و نظاير آن( در زمان آماری مورد نظر به خانمنابع ديگر)حقوق بازنشستگی

 ۳۱۱۳72و  2942۱8بر به ترتیب برا ۱۳9۵و  ۱۳94 هایاالنه خانوارهای شهری استان فارس در سالدرآمد سمتوسط      

و  278872مذکور برابر  هایور در سالدهد. همچنین اين ارقام برای کشمیدرصد رشد را نشان  ۵٫8۳هزار ريال بوده که 

 7ر اين شاخص برابر د ۱۳9۵دهد. رتبه استان فارس در سال میدرصد رشد را نشان  ۱۳٫7۵هزار ريال بوده که  ۳۱72۱0

 هایدر بین استان 2۵ه دارای رتب 94-9۵ های. درصد تغییرات استان فارس مربوط به اين شاخص طی سالاستبوده

 .  انده استان فارس داشتهاستان رشد متوسط درآمد ساالنه باالتری نسبت ب 24دهد در نقاط شهری میکشور بوده که نشان 

 ۱8۱0۵0و  ۱79009رابر ببه ترتیب  ۱۳9۵و  ۱۳94 هایاالنه خانوارهای روستايی استان فارس در سالدرآمد سمتوسط      

و  ۱6۱0۳8مذکور برابر  هایدهد. همچنین اين ارقام برای کشور در سالمین درصد رشد را نشا ۱٫۱4هزار ريال بوده که 

 ۱4اخص برابر شدر اين  ۱۳9۵دهد. رتبه فارس در سال میدرصد رشد را نشان  9٫8۳هزار ريال بوده که  ۱76866

 هایاستان در بین 27ه دارای رتب 94-9۵ های. درصد تغییرات استان فارس مربوط به اين شاخص طی سالاستبوده

ت به استان فارس استان رشد متوسط درآمد ساالنه باالتری نسب 26دهد در نقاط روستايی میکشور بوده که نشان 

 .  اندداشته

گردد که روند متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری و روستايی میمشاهده  6 -2و  ۵-2با توجه به نمودارهای      

فارس کامال افزايشی و  ، اين در حالی است که روند اين شاخص دراستبودهيکنواخت کشور به طور منظمی افزايشی و 

بیشتر از متوسط  هاال. همچنین متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری فارس در بعضی ساستبودهبه شکل يکنواخت ن

خانوارهای روستايی، غالبا  ص دردر حالی که مقدار اين شاخ استبودهکمتر از متوسط کشور  هاکشور بوده و در بعضی سال

 دهد.  میرقم فارس باالتر از متوسط کشور را نشان 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
ییرات درآمد طی و درصد تغ 91-95 های: متوسط درآمد خالص خانوارهای شهری استان ها و کل کشور در سال 7-2جدول 

 ل(و رتبه استان ها)هزار ریا 94-95سال 

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح

تغییرات 

درآمد کل 

95-94 

رتبه 

تغییرات 

 درآمدکل

 - 75/13 317210 278872 241318 204549 167241 کل کشور

 6 20/18 306217 259067 200229 159690 141120 آذربايجان شرقی

 28 08/1 219175 216840 174245 157915 118316 آذربايجان غربی

 29 95/0 221089 219007 194353 167635 161693 اردبیل

 14 11/12 264042 235529 212700 182231 145925 اصفهان

 10 42/15 334033 289394 268198 214395 159724 البرز

 1 75/37 272727 197981 183033 156530 117052 ايالم

 17 25/11 294477 264698 225526 196784 159588 بوشهر

 5 41/18 443603 374647 331658 285990 221060 تهران

 3 47/26 335521 265287 229609 185140 139913 چهارمحال وبختیاری

 23 20/6 227644 214354 190548 160135 126251 خراسان جنوبی

 19 78/9 273129 248788 209728 183912 152681 خراسان رضوی

 7 57/17 279793 237975 210192 192233 145578 خراسان شمالی

 21 22/7 324695 302837 256295 225614 171894 خوزستان

 20 51/9 233962 213647 188830 151299 133307 زنجان

 27 35/5 243124 230773 211597 168889 126558 سمنان

 16 63/11 233729 209384 189650 154656 122671 سیستان وبلوچستان

 25 83/5 311372 294218 237316 193411 206398 فارس

 11 63/14 274492 239450 212694 194575 171060 قزوين

 12 38/13 294738 259962 280588 199816 158332 قم

 22 59/6 221798 208081 181827 155767 132320 کردستان

 24 17/6 213891 201457 167864 146112 117101 کرمان

 26 44/5 241114 228678 203124 187257 162283 کرمانشاه

 30 -37/1 250811 254297 209553 183751 144777 بويراحمدوکهگیلويه

 13 87/12 251633 222938 201766 173821 176142 گلستان

 4 01/23 328665 267179 225965 184109 143443 گیالن

 15 76/11 255858 228941 176427 151911 138125 لرستان

 2 11/32 377259 285570 240542 206692 150496 مازندران

 9 50/15 252055 218229 187711 145136 140241 مرکزی

 31 -13/3 307880 317835 248001 172641 157913 هرمزگان

 18 74/10 255266 230515 198434 160838 156611 همدان

 8 71/16 303167 259768 203093 171037 139919 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ



50    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
ییرات درآمد طی و درصد تغ 91-95 هایکل کشور در سال خالص خانوارهای روستایی استان ها و: متوسط درآمد 8-2جدول 

 ل(و رتبه استان ها)هزار ریا 94-95سال 

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح

تغییرات 

درآمد 

95-94 

رتبه 

تغییرات 

 درآمد

 - 83/9 176866 161038 139051 121091 101281 کل کشور

 29 -12/1 234201 236842 176977 125234 95237 آذربايجان شرقی

 31 -75/3 149727 155568 134037 128614 103428 آذربايجان غربی

 20 30/7 182315 169910 170561 164049 132280 اردبیل

 17 93/8 166002 152387 146272 124958 94486 اصفهان

 14 30/11 249899 224526 194228 174145 114850 البرز

 2 28/25 163803 130748 118376 107576 87592 ايالم

 28 08/0 197876 197718 167081 142341 125602 بوشهر

 22 39/5 233325 221393 197173 165192 139199 تهران

 3 99/23 218671 176355 140973 116734 101743 چهارمحال وبختیاری

 26 16/2 136337 133450 110683 92297 67653 خراسان جنوبی

 18 81/8 132308 121600 122805 107239 88522 خراسان رضوی

 13 83/11 136046 121655 105710 99815 88120 خراسان شمالی

 8 31/13 206405 182153 177877 153941 123294 خوزستان

 12 08/12 190427 169903 141620 123969 100458 زنجان

 15 30/10 163484 148218 148739 126793 78307 سمنان

 24 58/4 87743 83904 69996 67132 60944 سیستان وبلوچستان

 27 14/1 181050 179009 136483 127270 120642 فارس

 4 93/22 216961 176494 164119 150879 127876 قزوين

 7 23/14 193984 169816 163920 125509 111998 قم

 6 17/15 158740 137830 124079 108658 98339 کردستان

 10 26/13 122069 107781 97542 93616 77659 کرمان

 11 03/13 152996 135363 125450 116764 93300 کرمانشاه

 23 22/5 169556 161140 140291 120757 91831 کهگیلويه وبويراحمد

 9 27/13 164718 145418 120754 119189 97989 گلستان

 5 83/22 194275 158163 134412 113430 98826 گیالن

 25 12/4 165970 159407 114501 99211 83075 لرستان

 1 56/27 283903 222564 184345 155261 132017 مازندران

 16 61/9 158560 144654 126955 107387 92819 مرکزی

 30 -27/1 151849 153805 124941 97673 88786 هرمزگان

 19 03/8 162329 150264 134623 108312 96508 همدان

 21 28/6 208134 195837 166401 143959 110312 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 1395تا  1391 های: متوسط درآمد خالص ساالنه خانوارهای شهری کشور و فارس طی سال5-2نمودار 

 

 

 1395تا  1391 های: متوسط درآمد خالص ساالنه خانوارهای روستایی کشور و فارس طی سال6-2نمودار 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

 درآمد سرانه: -7-2

آيد و چون تولید ناخالص میدرآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت يک کشور بدست      

، در يک کشور تولید داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی يک دوران معین، معموالً يک سال

 .تر درآمد سرانه اين است که به ازای هر نفر در يک کشور چه میزان درآمد وجود داردمعنای سادهشود پس می

 ۱4٫2۳ر ريال بوده که هزا ۱۱9222و  ۱04۳74به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایاستان فارس در سال درآمد سرانه     

هزار ريال بوده  ۱47۵44و  ۱۳۱602مذکور برابر  هایدهد. همچنین اين ارقام برای کشور در سالمیدرصد رشد را نشان

دارای  92-9۳ هایدهد. درصد تغییرات استان فارس مربوط به اين شاخص طی سالمیدرصد رشد را نشان ۱۱/۱2که 

بت به استان فارس استان رشد درآمد سرانه باالتری نس ۱۱دهد میکشور بوده که نشان هایدر بین استان ۱2رتبه 

 .  نداداشته

 واستان فارس از درآمد سرانه کشور پايین تر است  درآمد سرانهشود که همواره یممشاهده  7-2با توجه به نمودار      

         باشد.میهزار ريال  2۵000اين اختالف حدود 

 

 

 )هزار ریال(1393تا  1390 هایشور و فارس طی سالک: درآمد سرانه 7-2نمودار 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
و رتبه استان ها  92-93ییرات آن طی سال و درصد تغ 90-93 هایسرانه استان ها و کل کشور در سال : درآمد9-2جدول 

 )هزار ریال(

 1393 1392 1391 1390 شرح
تغییرات درآمدسرانه 

93-92 

رتبه تغییرات 

 درآمدسرانه

 - 11/12 147544 131602 97593 84360 کل کشور

 18 53/12 104276 92664 71977 57087 آذربايجان شرقی

 17 61/12 79696 70771 50496 42324 آذربايجان غربی

 15 82/12 102157 90547 62396 47952 اردبیل

 19 50/12 153212 136184 105730 87132 اصفهان 

 7 10/17 153954 131467 84961 69353 البرز

 28 19/6 152323 143441 98701 118616 ايالم

 29 07/3 405569 393472 251476 205623 بوشهر

 3 52/18 216338 182536 146642 120136 تهران

 14 41/13 85326 75238 61386 48599 چهارمحال و بختیاری

 6 91/17 83924 71176 52048 45223 خراسان جنوبی

 16 73/12 103718 92007 65879 56194 خراسان رضوی

 11 50/14 82658 72193 50884 41904 خراسان شمالی

 30 25/2 235348 230168 168150 185182 خوزستان

 9 44/16 107522 92344 68409 53499 زنجان 

 27 04/8 157531 145814 106299 91167 سمنان

 5 21/18 59454 50294 39464 30887 سیستان وبلوچستان

 12 23/14 119222 104374 75772 59720 فارس 

 10 51/15 147076 127331 91925 72348 قزوين

 26 30/9 94827 86762 66289 51938 قم

 20 42/12 79276 70520 50299 43077 کردستان

 24 26/11 126949 114103 77433 56970 کرمان

 1 69/23 108670 87854 69130 55601 کرمانشاه

 31 -12/7 222264 239298 163748 219472 کهگیلويه وبويراحمد

 21 14/12 78999 70447 50799 40545 گلستان

 23 38/11 102319 91868 65344 52271 گیالن

 22 68/11 81523 72999 53264 41013 لرستان

 25 65/9 127077 115898 83986 67513 مازندران

 2 34/22 181840 148631 117248 90596 مرکزی 

 8 51/16 178154 152907 113990 85927 هرمزگان

 13 75/13 101824 89519 63625 51837 همدان

 4 28/18 221026 186861 145676 95794 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

 منابع درآمدی خانوارها: - 8-2

روه درآمدهای گ-۳زاد گروه مشاغل آ-2یری گروه حقوق بک-۱ هایمنابع درآمدی خانوارها را به سه گروه با عنوان     

شود و درآمد مشاغل میکنند. درآمد حقوق بگیری به سه بخش عمومی، تعاونی و خصوصی تقسیم میمتفرقه طبقه بندی 

 شود. میآزاد شامل مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی 

مدهای متفرقه به ترتیب سهم درآمد خانوارهای شهری استان فارس از حقوق بگیری، مشاغل آزاد و درآ ۱۳9۵در سال      

درصد  49٫6۵و  ۱7٫00 ، ۳۳٫۳۵درصد بوده و اين ارقام برای کل کشور به ترتیب برابر  90/۵4و  ۵9/۱4،  ۵2/۳0برابر 

زاد و درآمدهای متفرقه رتبه درآمد خانوارهای شهری استان فارس از حقوق بگیری، مشاغل آ ۱۳9۵. در سال استبوده

 .استبوده ۳و  ۱۵،  ۱6برابر 

گردد که سهم درآمدهای متفرقه در فارس از سهم درآمدهای متفرقه در کل کشور یممشاهده  8-2با توجه به نمودار      

 .استبودهباالتر بوده و در دو گروه ديگر پايین تر 

رآمدهای متفرقه به دسهم درآمد خانوارهای روستايی استان فارس از حقوق بگیری، مشاغل آزاد و  ۱۳9۵در سال      

 ۳8٫۵2و  ۳۱٫۱۵،  ۳0٫۳4درصد بوده و اين ارقام برای کل کشور به ترتیب برابر  ۳9٫۳0و  ۳۱٫70،  29٫0۱ترتیب برابر 

درآمدهای  ومشاغل آزاد  رتبه درآمد خانوارهای روستايی استان فارس از حقوق بگیری، ۱۳9۵. در سال استبودهدرصد 

 .استبوده ۱9و  ۱۳، ۱4متفرقه برابر 

هم حقوق بگیری در فارس از سهم حقوق بگیری در کل کشور پايین تر گردد که سیممشاهده  9-2با توجه به نمودار     

  .استبودهبوده و در دو گروه ديگر باال تر 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 خانوار درآمدی منابع انواع حسب بر اشهری کل کشور و استان ه خانوارهای ساالنه خالص درآمد متوسط : سهم10-2جدول 

 )درصد( 1395 سال در

 شرح
 جمع

 کل

 درآمد از مشاغل آزاد حقوق بگیریدرآمد از 
درآمدهای 

 جمع متفرقه
بخش 

 عمومی

بخش 

 تعاونی

بخش 

 خصوصی
 کشاورزی جمع

غیر 

 کشاورزی

 65/49 91/15 09/1 00/17 13/20 05/0 17/13 35/33 100 کل کشور

 44/45 29/20 07/1 37/21 53/20 07/0 59/12 19/33 100 آذربايجان شرقی

 93/46 43/23 31/2 74/25 20/16 06/0 07/11 33/27 100 آذربايجان غربی

 86/43 93/19 55/1 48/21 99/18 00/0 67/15 66/34 100 اردبیل

 83/50 15/12 13/1 28/13 39/25 06/0 44/10 89/35 100 اصفهان

 06/56 26/10 16/0 42/10 66/23 00/0 85/9 51/33 100 البرز

 57/41 31/9 04/2 35/11 29/21 00/0 79/25 08/47 100 ايالم

 46/42 64/10 75/0 40/11 26/23 19/0 69/22 14/46 100 بوشهر

 15/52 85/16 21/0 06/17 13/19 04/0 62/11 79/30 100 تهران

چهارمحال 
 وبختیاری

100 50/38 82/15 00/0 67/22 94/19 17/2 77/17 57/41 

 73/49 02/13 45/3 47/16 44/16 34/0 03/17 80/33 100 خراسان جنوبی

 25/50 00/14 76/1 76/15 05/22 00/0 94/11 99/33 100 خراسان رضوی

 90/39 67/15 81/3 48/19 47/14 03/0 12/26 62/40 100 خراسان شمالی

 14/44 73/15 39/0 12/16 78/22 00/0 96/16 74/39 100 خوزستان

 20/49 36/14 12/2 48/16 96/22 02/0 33/11 32/34 100 زنجان

 80/52 26/8 57/4 83/12 25/22 00/0 11/12 36/34 100 سمنان

 65/38 76/15 90/0 66/16 80/13 00/0 89/30 69/44 100 سیستان وبلوچستان

 90/54 81/12 78/1 59/14 59/19 04/0 88/10 52/30 100 فارس

 81/52 03/12 38/1 41/13 13/25 00/0 65/8 78/33 100 قزوين

 73/50 11/10 67/0 78/10 89/23 12/0 49/14 49/38 100 قم

 70/43 30/19 69/2 99/21 80/20 00/0 51/13 31/34 100 کردستان

 21/52 36/8 95/1 31/10 46/20 19/0 82/16 48/37 100 کرمان

 88/54 11/13 89/1 00/15 80/15 00/0 33/14 13/30 100 کرمانشاه

 87/40 88/15 90/0 78/16 52/13 01/0 82/28 35/42 100 کهگیلويه وبويراحمد

 97/49 02/16 14/4 16/20 66/15 07/0 14/14 88/29 100 گلستان

 02/51 98/24 22/1 20/26 70/13 03/0 05/9 79/22 100 گیالن

 57/45 77/16 25/1 02/18 28/21 00/0 13/15 42/36 100 لرستان

 69/41 93/24 19/3 12/28 89/14 06/0 23/15 19/30 100 مازندران

 44/46 47/12 18/1 65/13 03/24 25/0 63/15 91/39 100 مرکزی

 41/36 00/16 96/0 96/16 21/25 27/0 16/21 64/46 100 هرمزگان

 14/55 21/14 00/0 22/14 59/14 06/0 99/15 64/30 100 همدان

 08/45 41/16 90/0 31/17 40/22 00/0 21/15 61/37 100 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 درآمدی منابع انواع حسب بر روستایی کل کشور و استان ها خانوارهای ساالنه خالص درآمد متوسط : سهم11-2جدول 

 )درصد( 1395 سال در خانوار

 شرح
 جمع

 کل

 درآمد از مشاغل آزاد درآمد از حقوق بگیری
درآمدهای 

 جمع متفرقه
بخش 

 عمومی

بخش 

 تعاونی

بخش 

 خصوصی
 کشاورزی جمع

غیر 

 کشاورزی

 52/38 19/12 96/18 15/31 70/24 05/0 59/5 34/30 100 کشور کل

 10/34 38/14 24/32 62/46 71/16 00/0 56/2 27/19 100 آذربايجان شرقی

 55/31 60/10 40/30 00/41 05/23 04/0 37/4 45/27 100 آذربايجان غربی

 30/34 01/10 21/35 22/45 68/16 00/0 80/3 48/20 100 اردبیل

 97/49 92/12 87/8 79/21 59/22 00/0 65/5 24/28 100 اصفهان

 72/48 31/9 88/4 19/14 83/29 29/0 97/6 09/37 100 البرز

 76/37 77/10 34/26 10/37 01/19 02/0 11/6 13/25 100 ايالم

 35/41 83/8 53/3 36/12 88/30 02/0 40/15 29/46 100 بوشهر

 30/42 06/11 26/0 32/11 04/37 01/0 33/9 38/46 100 تهران

چهارمحال 
 وبختیاری

100 65/47 41/7 12/0 12/40 52/21 80/7 73/13 83/30 

 76/47 51/7 94/15 46/23 27/23 37/0 13/5 78/28 100 خراسان جنوبی

 53/34 04/9 17/24 21/33 44/27 00/0 82/4 26/32 100 خراسان رضوی

 88/37 69/8 06/26 75/34 48/24 10/0 80/2 37/27 100 خراسان شمالی

 09/35 09/12 30/13 39/25 02/34 07/0 43/5 52/39 100 خوزستان

 73/33 21/5 12/36 34/41 39/23 00/0 53/1 93/24 100 زنجان

 28/43 67/6 62/16 29/23 98/25 03/0 42/7 42/33 100 سمنان

 33/49 64/8 62/7 26/16 65/23 00/0 76/10 41/34 100 سیستان وبلوچستان

 30/39 34/14 35/17 70/31 76/24 00/0 25/4 01/29 100 فارس

 28/40 81/10 97/21 78/32 08/24 07/0 79/2 94/26 100 قزوين

 27/38 55/9 82/16 37/26 43/31 00/0 93/3 36/35 100 قم

 92/30 47/14 50/30 97/44 99/20 44/0 68/2 12/24 100 کردستان

 39/47 71/2 95/12 66/15 74/31 00/0 22/5 96/36 100 کرمان

 57/43 36/9 60/28 96/37 44/13 05/0 97/4 46/18 100 کرمانشاه

 33/33 93/9 21/20 14/30 08/25 00/0 45/11 53/36 100 کهگیلويه وبويراحمد

 12/40 84/13 48/18 32/32 27/23 01/0 27/4 55/27 100 گلستان

 89/45 98/14 45/18 43/33 00/18 05/0 62/2 68/20 100 گیالن

 54/36 50/9 94/20 44/30 44/29 00/0 58/3 02/33 100 لرستان

 55/35 49/19 07/19 55/38 81/18 09/0 99/6 89/25 100 مازندران

 87/38 04/10 52/26 56/36 54/20 00/0 02/4 57/24 100 مرکزی

 65/33 25/11 44/8 70/19 15/34 00/0 51/12 66/46 100 هرمزگان

 18/35 52/13 85/24 36/38 92/20 05/0 48/5 46/26 100 همدان

 82/42 01/14 11/6 12/20 17/30 08/0 81/6 06/37 100 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 95 سال در خانوار درآمدی منابع نواعا حسب بر شهری فارس و کشور خانوارهای ساالنه خالص درآمد متوسط : سهم8-2نمودار 

 

 

 

 95 سال در خانوار درآمدی منابع انواع سبح بر روستایی فارس و کشور خانوارهای ساالنه خالص درآمد متوسط : سهم9-2نمودار 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

 ضریب انگل: -9-2

 هایه از نسبت هزينهشود. اين شاخص کمیی است که در بررسی رفاه جامعه استفاده هايضريب انگل يکی از شاخص     

 هایار، صرف هزينهدهد که چه سهمی از درآمد خانومیآيد، نشان میمصرفی خانوار بدست  هایخوراکی به کل هزينه

رآمد خانوارها صرف هزينه دهد که سهم بیشتری از دمیشود. هرچه اين ضريب بیشتر باشد، نشان میاولیه و مواد خوراکی 

ر چه سطح درآمد اقتصادی ه هایفقر در جامعه است. در بررسی هایشود که اين خود يکی از نشانهمیمواد خوراکی 

غیر خوراکی  هایزينهخوراکی آنها از سبد مصرفی کاهش يافته و به سهم ه هایيابد، سهم هزينهمیخانوارها افزايش 

باطات، نقل و ارت ونظیر پوشاک و کفش، مسکن، لوازم و اثاث و ملزومات و خدمات خانوار،  بهداشت و درمان، حمل 

شود. پس هر چه ضريب انگل در میو خدمات فرهنگی، کاالها و خدمات متفرقه خانوار افزوده  هاتفريحات و سرگرمی

 دهد سطح رفاه در جامعه بیشتر است.میجامعه کوچکتر باشد، نشان 

پس هر چه اين ، استشدهخانوار حساب  هایغیر خوراکی به کل هزينه هایسهم هزينه ۱۳-2و  ۱2-2در جدول      

ارهای شهری استان فارس ابتدا در سال رفاه خانو ۱۱-2باشد. با توجه به نمودار مینزديکتر باشد رفاه بیشتر  ۱00رقم به 

ارهای روستايی رفاه خانو ۱2-2. همچنین با توجه به نمودار استبودهبه بعد افزايشی  92کاهشی بوده و سپس از  92-9۱

 .استبودهبه بعد افزايشی  92ه و سپس از کاهشی بود 9۱-92ای شهری ابتدا در سال استان فارس همانند خانواره

 76٫۵4ترتیب برابر  به ۱۳9۵و  ۱۳94شهری فارس در سال  خانوارهای هایهزينه کل به غیرخوراکی هایهزينه سهم     

 76٫2۱مذکور به ترتیب برابر  های. رقم اين شاخص برای کل کشور در سالاستبوده 6و  ۵ هایدرصد و با رتبه 89/77و 

  .استبودهاول تا سوم  هایتهران، گیالن و البرز به ترتیب دارای رتبه هایاستان ۱۳9۵. در سال استبوده 60/76و 

به ترتیب برابر  ۱۳9۵و  ۱۳94روستايی فارس در سال  خانوارهای هایهزينه کل به غیرخوراکی هایهزينه سهم     

مذکور به ترتیب  هایال. رقم اين شاخص برای کل کشور در ساستبوده ۱0يکسان  هایدرصد و با رتبه 6۳٫6۳و  62٫۱0

اول تا سوم  هایدارای رتبه تهران، البرز و اصفهان به ترتیب هایاستان ۱۳9۵. در سال استبوده 6۱٫9۱و  69/60برابر 

 .استبوده

 9۵تا  9۱ هایدر سال شود که شاخص سطح رفاه استان فارسمیمشاهده  ۱۳-2و  ۱2-2با توجه به نمودارهای      

 .استبودهباالتر از سطح کل کشور 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
و  91-95 هایا و کل کشور در سالشهری استان ه خانوارهای هایهزینه کل به غیرخوراکی هایهزینه : سهم12-2جدول 

 )درصد( 95و  94رتبه استان ها در سال 

 95رتبه  94رتبه  1395 1394 1393 1392 1391 شرح

 - - 60/76 21/76 25/75 32/73 87/72 کل کشور

 9 10 72/74 53/73 44/73 95/71 72/69 آذربايجان شرقی

 18 18 25/72 69/72 99/71 77/69 28/68 آذربايجان غربی

 26 2 74/68 56/68 95/65 06/64 73/66 اردبیل

 5 3 13/78 48/77 22/75 38/73 80/71 اصفهان

 3 7 46/78 64/75 24/76 85/72 44/73 البرز

 22 25 22/71 76/68 25/70 55/68 08/62 ايالم

 17 16 53/72 78/72 40/69 73/64 19/68 بوشهر

 1 1 79/81 92/81 15/81 55/80 98/80 تهران

 27 23 71/68 96/69 72/71 59/66 85/67 چهارمحال وبختیاری

 28 23 54/68 57/69 29/66 37/63 32/62 خراسان جنوبی

 23 14 10/71 02/73 10/73 56/72 89/65 خراسان رضوی

 14 17 87/72 76/72 66/71 40/70 07/70 خراسان شمالی

 21 21 52/71 94/69 69/67 59/62 16/61 خوزستان

 19 11 15/72 43/73 14/71 13/67 40/67 زنجان

 13 21 29/73 86/71 17/72 35/71 97/72 سمنان

 31 4 85/65 91/62 41/60 58/59 25/58 وبلوچستانسیستان 

 6 5 89/77 54/76 36/76 10/74 65/74 فارس

 25 12 49/69 30/73 86/71 67/72 65/70 قزوين

 7 2 73/76 63/77 29/81 17/78 40/76 قم

 29 13 94/67 79/67 59/67 65/66 93/66 کردستان

 15 9 83/72 50/74 68/72 44/68 84/71 کرمان

 16 13 64/72 25/73 35/72 45/70 34/70 کرمانشاه

 30 22 28/66 37/69 77/66 83/64 10/63 کهگیلويه وبويراحمد

 8 8 40/75 01/75 74/73 48/70 71/70 گلستان

 2 4 02/80 09/77 18/74 64/70 88/69 گیالن

 24 8 73/70 01/68 02/64 37/65 88/69 لرستان

 11 15 23/74 79/72 13/73 75/70 58/69 مازندران

 12 20 88/73 13/72 65/73 99/71 74/71 مرکزی

 4 6 39/78 38/76 60/76 11/70 77/65 هرمزگان

 10 19 35/74 63/72 32/70 66/72 52/71 همدان

 20 22 73/71 58/71 36/71 12/69 06/70 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
و  91-95 هاین ها و کل کشور در سالروستایی استا خانوارهای هایهزینه کل به غیرخوراکی هایهزینه : سهم13-2جدول 

 )درصد( 95و  94رتبه استان ها در سال 

 95رتبه  94رتبه  1395 1394 1393 1392 1391 شرح

 - - 91/61 69/60 83/58 73/56 67/57 کل کشور

 14 9 72/61 30/62 41/60 34/57 15/57 آذربايجان شرقی

 24 21 21/58 96/58 93/57 25/58 53/58 آذربايجان غربی

 28 27 93/54 65/54 33/50 85/51 27/55 اردبیل

 3 3 92/69 91/69 23/66 69/63 17/63 اصفهان

 2 2 24/73 33/72 43/67 75/64 77/63 البرز

 25 24 72/56 44/57 13/61 52/57 64/55 ايالم

 9 5 09/65 09/66 11/61 29/57 04/62 بوشهر

 1 1 80/75 67/75 57/72 37/73 66/72 تهران

 16 8 85/60 37/62 38/63 18/55 54/60 چهارمحال وبختیاری

 23 25 56/58 25/57 25/56 30/52 47/53 خراسان جنوبی

 30 30 44/53 73/50 43/49 03/53 02/51 خراسان رضوی

 22 20 37/59 41/59 75/57 21/56 76/55 خراسان شمالی

 26 23 65/56 57/57 99/54 23/49 46/52 خوزستان

 13 12 24/62 70/61 98/60 85/54 42/55 زنجان

 12 18 67/62 86/59 67/59 11/60 78/58 سمنان

 31 31 36/46 99/47 67/44 18/44 94/44 سیستان وبلوچستان

 10 10 63/63 10/62 11/59 49/57 84/61 فارس

 20 14 06/60 29/61 92/60 76/58 28/60 قزوين

 8 7 29/65 73/62 72/61 72/60 01/62 قم

 27 28 24/56 51/54 34/52 88/50 61/52 کردستان

 18 16 51/60 01/61 14/61 04/60 99/60 کرمان

 15 11 05/61 72/61 59/60 37/56 85/56 کرمانشاه

 29 22 74/53 49/58 65/54 40/54 27/55 کهگیلويه وبويراحمد

 7 15 53/65 02/61 95/62 23/56 79/58 گلستان

 6 6 60/65 19/65 43/59 33/55 45/57 گیالن

 17 29 56/60 46/54 32/51 13/50 43/55 لرستان

 5 13 66/67 66/61 96/60 30/61 07/60 مازندران

 19 17 48/60 77/60 13/59 26/57 04/60 مرکزی

 11 19 26/63 55/59 44/64 86/52 35/48 هرمزگان

 21 26 96/59 22/57 58/53 28/54 56/53 همدان

 4 4 76/69 33/69 10/69 60/61 66/60 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 91-95 هایرس و کل کشور در سالشهری فا خانوارهای هایهزینه کل به غیرخوراکی هایهزینه : سهم10-2نمودار 

 

 

 91-95هایفارس و کل کشور در سال روستایی خانوارهای هایهزینه کل به غیرخوراکی هایهزینه : سهم11-2نمودار 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

 توزیع درآمد و ضریب جینی: -10-2

ابری در توزيع درآمد ضريب جینی يک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش میزان نابر     

هر  .ارزشی بین صفر و يک داردشود که اين ضريب با نسبتی تعريف می .شوديا ثروت در يک جامعه آماری استفاده می

دهد و بالعکس هر چقدر ضريب چقدر ضريب جینی نزديک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزيع درآمد را نشان می

 .کندجینی نزديک به عدد يک باشد، توزيع نابرابر درآمد را مشخص می

. همانگونه که مشاهده استشدهر محاسبه ضريب جینی شهری و روستايی استان فارس و کل کشو ۱4-2در جدول      

 0٫۳8و گلستان با رقم  استان تهران 2فقط  ۱۳94. در سال استبوده 0٫۳6شود ضريب جینی شهری فارس غالبا رقم می

د در نقاط شهری فارس در . با توجه به آمارها، توزيع درآماستبودهدارای ضريب جینی شهری باالتر از استان فارس 

 0٫۳7برابر  ۱۳94ل به صورت نامتوازن صورت گرفته است. ضريب جینی شهری کل کشور در سا هاثر استانمقايسه با اک

 باشد.میبوده که باالتر از رقم ضريب جینی استان فارس 

 0٫29به رقم  0٫۳۵رقم  بطوريکه از استداشتهيک روند کاهشی  ۱۳94تا  ۱۳9۱ضريب جینی روستايی فارس از سال      

. ضريب استبودهيشی اخیر افزا هایرا داشته و تا حدودی در سال 0٫۳4رسیده است. اين ضريب در کل کشور غالبا رقم 

ودن توزيع درآمد خانوارها را داشته که نشان دهنده متعادل ب ۱۳حدودا رتبه  هاجینی روستايی فارس در مقايسه با استان

دهد که توزيع درآمدها میتوزيع درآمد در نقاط روستايی و شهری فارس نشان باشد. مقايسه می هادر مقايسه با استان

. البته ضريب جینی اختالف قابل توجهی داشته و در نقاط روستايی خیلی متوازن تر از نقاط شهری صورت گرفته است

 .استهبودبوده که باالتر از رقم ضريب جینی استان فارس  0٫۳4برابر  ۱۳94روستايی کل کشور در سال 

دهد. هر چند که ضريب جینی شهری فارس در میضريب جینی شهری فارس و کل کشور را نمايش  ۱2-2نمودار      

 .استداشتهرا  0٫۳6رقم  هابوده ولی معموال در اغلب سال 0٫۳۱قابل توجهی کاهش يافته و رقم بطور ۱۳92سال 

شود ضريب جینی میدهد. همانگونه که مشاهده میا نمايش ضريب جینی روستايی فارس و کل کشور ر ۱۳-2نمودار      

 .استبودهکاهشی  ۱۳94تا  ۱۳9۱روستايی فارس از سال 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 (وزنی دهک) 1390-94 هایسال در کشور کل و ها استان روستایی و شهری جینی : ضریب14-2جدول 

 شرح
1390 1391 1392 1393 1394 

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

 37/0 34/0 36/0 34/0 35/0 32/0 35/0 33/0 36/0 34/0 کل کشور

 34/0 34/0 30/0 35/0 32/0 30/0 30/0 26/0 37/0 31/0 آذربايجان شرقی

 26/0 25/0 31/0 27/0 34/0 29/0 31/0 31/0 34/0 28/0 آذربايجان غربی

 27/0 27/0 26/0 29/0 29/0 30/0 33/0 32/0 33/0 30/0 اردبیل

 35/0 33/0 35/0 34/0 35/0 33/0 32/0 35/0 33/0 33/0 اصفهان

 26/0 24/0 31/0 24/0 29/0 22/0 26/0 28/0 27/0 27/0 البرز

 26/0 26/0 31/0 30/0 30/0 29/0 23/0 20/0 34/0 33/0 ايالم

 32/0 29/0 30/0 29/0 30/0 27/0 28/0 28/0 32/0 35/0 بوشهر

 38/0 29/0 35/0 27/0 36/0 33/0 37/0 29/0 35/0 29/0 تهران

 33/0 33/0 32/0 31/0 28/0 25/0 29/0 32/0 33/0 31/0 چهارمحال وبختیاری

 28/0 24/0 27/0 23/0 26/0 22/0 29/0 27/0 32/0 26/0 خراسان جنوبی

 34/0 32/0 35/0 31/0 34/0 32/0 32/0 31/0 33/0 32/0 خراسان رضوی

 34/0 31/0 34/0 33/0 34/0 33/0 33/0 33/0 33/0 29/0 خراسان شمالی

 34/0 28/0 33/0 27/0 31/0 27/0 30/0 31/0 34/0 29/0 خوزستان

 28/0 25/0 27/0 26/0 27/0 26/0 29/0 29/0 28/0 26/0 زنجان

 29/0 30/0 30/0 33/0 30/0 31/0 33/0 32/0 33/0 31/0 سمنان

 36/0 29/0 36/0 29/0 35/0 30/0 34/0 31/0 40/0 34/0 سیستان وبلوچستان

 36/0 29/0 36/0 32/0 31/0 33/0 36/0 35/0 36/0 33/0 فارس

 29/0 29/0 28/0 30/0 29/0 33/0 28/0 32/0 27/0 32/0 قزوين

 30/0 29/0 33/0 34/0 31/0 33/0 32/0 33/0 36/0 32/0 قم

 30/0 26/0 31/0 28/0 30/0 28/0 29/0 29/0 31/0 28/0 کردستان

 33/0 36/0 32/0 36/0 29/0 30/0 34/0 28/0 33/0 31/0 کرمان

 30/0 28/0 29/0 29/0 30/0 29/0 34/0 31/0 34/0 31/0 کرمانشاه

 30/0 28/0 26/0 25/0 24/0 27/0 29/0 27/0 30/0 27/0 کهگیلويه وبويراحمد

 38/0 34/0 37/0 33/0 37/0 34/0 36/0 35/0 38/0 34/0 گلستان

 33/0 32/0 32/0 32/0 33/0 29/0 33/0 31/0 31/0 33/0 گیالن

 26/0 23/0 29/0 28/0 31/0 28/0 35/0 32/0 31/0 27/0 لرستان

 29/0 27/0 28/0 30/0 30/0 31/0 29/0 30/0 31/0 31/0 مازندران

 30/0 34/0 31/0 35/0 29/0 35/0 34/0 36/0 35/0 36/0 مرکزی

 35/0 31/0 38/0 37/0 31/0 27/0 31/0 26/0 29/0 29/0 هرمزگان

 33/0 31/0 31/0 31/0 29/0 31/0 37/0 33/0 34/0 31/0 همدان

 25/0 33/0 29/0 35/0 29/0 35/0 30/0 34/0 32/0 36/0 يزد

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 (وزنی دهک) 1390-94 هایسال در کشور فارس و کل شهری جینی : ضریب12-2نمودار 

 

 

 (یوزن دهک) 1390-94 هایسال در کشور فارس و کل روستایی جینی : ضریب13-2نمودار 
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 

 شاخص رفاه اقتصادی: -11-2

دهد. اين شاخص عالوه می شاخص رفاه اقتصادی رابطه بین درآمد سرانه و میزان نابرابری در توزيع درآمد را نشان     

اقعی نیز به عنوان يکی از بر استفاده از ضريب جینی به عنوان يکی از معیارهای توزيع درآمد، از معیار درآمد سرانه و

امعه نقش زيادی دارند، يکی جکند. پس به دلیل وجود دو معیار بسیار مهم که در رفاه میمهمترين معیارهای رفاه استفاده 

 شود:میر محاسبه باشد. اين شاخص به صورت زيمی هامقايسه ارزيابی رفاه جامعه در استان هایاز مهمترين شاخص

W=y(۱-G) 

G        ضريب جینی :y: درآمد سرانه 

سبه شاخص رفاه اقتصادی نداريم، از ضريب جینی شهری برای محا هابا توجه به اينکه ضريب جینی کل را برای استان     

فاده از ضريب به دلیل است کنیم. البته الزم به ذکر است که مقدار شاخص رفاه اقتصادی بدست آمده،میاستفاده  هااستان

 باشد.میجینی شهری، مقداری دارای انحراف بوده و کامال دقیق ن

 76۳02و  720۱8به ترتیب برابر  9۳و  92 هایشاخص رفاه اقتصادی استان فارس طی سال ۱۵-2بر اساس جدول      

و  8۵۵4۱رتیب برابر مذکور برای کل کشور به ت های. مقدار اين شاخص در سالاستداشتهدرصد رشد  ۵٫9۵که  بوده

وسط کل کشور مذکور شاخص رفاه اقتصادی فارس از مت هایدرصد رشد نموده است. طی سال ۱0٫۳9بوده که  94428

 .استشدهپايین تر بوده و اختالف نیز بیشتر 

باشد. میکه رتبه خوبی ن استبوده ۱7و  ۱۵به ترتیب  9۳و  92 هایاقتصادی استان فارس در سالرتبه شاخص رفاه      

رفاه اقتصادی بیشتری  استان دارای روند رشد 2۵دهد میبوده که نشان  26مذکور  هایهمچنین رتبه درصد تغییرات سال

ارای باالترين مقدار شاخص بوشهر، کهگیلويه و بويراحمد و خوزستان به ترتیب د های. استاناندنسبت به استان فارس بوده

 اند. رفاه اقتصادی و پايین ترين مقدار درصد تغییرات بوده
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 93و  92: شاخص رفاه اقتصادی کل کشور و استان ها در سال 15-2جدول 

 شرح
-95درصد تغییرات 1393 1392

94 

رتبه درصد 

 رتبه مقدار رتبه مقدار تغییرات

 - 39/10 - 94428 - 85541 کل کشور

 11 84/15 19 72993 19 63012 آذربايجان شرقی

 5 73/17 27 54990 29 46709 آذربايجان غربی

 6 59/17 18 75596 17 64288 اردبیل

 17 50/12 12 99588 12 88520 اصفهان

 14 81/13 9 106228 10 93341 البرز

 28 68/4 11 105103 9 100408 ايالم

 29 07/3 1 283898 1 275430 بوشهر

 2 37/20 5 140620 5 116823 تهران

 23 11/7 25 58022 24 54172 چهارمحال وبختیارئ

 10 32/16 24 61264 25 52670 خراسان جنوبی

 19 02/11 22 67416 22 60724 خراسان رضوئ

 13 50/14 29 54555 28 47647 خراسان شمالی

 30 -71/0 3 157683 3 158816 خوزستان

 8 44/16 15 78491 16 67411 زنجان

 22 04/8 8 110271 8 102070 سمنان

 9 39/16 31 38050 31 32691 سیستان وبلوچستان

 26 95/5 17 76302 15 72018 فارس

 7 13/17 10 105895 11 90405 قزوين

 25 13/6 23 63534 23 59866 قم

 20 81/10 28 54701 27 49364 کردستان

 24 56/6 14 86325 14 81013 کرمان

 1 46/25 16 77156 21 61498 کرمانشاه

 31 -56/9 2 164476 2 181866 کهگیلويه وبويراحمد

 18 14/12 30 49769 30 44381 گلستان

 15 04/13 21 69577 20 61552 گیالن

 12 91/14 26 57881 26 50370 لرستان

 16 78/12 13 91496 13 81129 مازندران

 3 90/18 6 125469 6 105528 مرکزئ

 27 69/4 7 110455 7 105506 هرمزگان

 21 54/10 20 70258 18 63558 همدان

 4 28/18 4 156928 4 132671 يزد
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 ادیهای کالن اقتصفصل دوم : شاخص

 

 

 
 

 حساب تولید اقتصادی کل صل سوم:ف
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 
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 کل: حساب تولید اقتصادی سومفصل 

 

 

 

 مقدمه:

نطقه در يک دوره زمانی ی اقتصادی که در يک مهاکلیه فعالیت حسابهای اقتصادی عبارتست از آمار و اطالعات مربوط به

شود از اهمیت بسیار بااليی برخوردار میمعین)معموال ساالنه( صورت گرفته است. اين آمارها که به صورت ساالنه تهیه 

عنوان وسیله ای جهت  باشد. با توجه به اينکه اين آمارها بهمیبوده و ابزاری برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها 

حاسبه آن از يک روش باشد لذا برای تهیه و ممیمقايسه وضعیت اقتصادی کشورها و همچنین مقايسه ساالنه هر کشور 

م، طبقه عاريف، مفاهیتشود. بدين منظور مبانی نظری تهیه حسابهای منطقه ای بر اساس میيکسان و يکپارچه استفاده 

 .استشده( پیشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد تنظیم SNAی سیستم حسابهای ملی)هاو روش هابندی

 

 محصول ناخالص داخلی)با نفت(: -1-3

باشد و برابر است با حاصل جمع میمعیاری برای اندازه گیری تولید  GDPمحصول ناخالص داخلی و يا به عبارتی      

هر نوع يارانه برمحصول که در  لیه تولیدکنندگان مقیم آن منطقه بعالوه هر نوع مالیات، منهایناخالص ک افزودهارزش

  وجود ندارد. هاارزش ستانده آن

ال بوده که نسبت میلیون ري ۵64۵۱6709برابر  ۱۳9۳محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری استان فارس در سال      

د بوده و پس از استانهای درص 4٫9۱ضمنا سهم استان فارس از کل کشور برابر . استداشتهدرصد رشد  ۱۵٫۳7به سال قبل 

خالص داخلی به قیمت . همچنین محصول نااستداشتهتهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی در رتبه پنجم قرار 

رصد رشد د ۱۳٫4۵میلیون ريال بوده که نسبت به سال قبل  ۱۱487۱69820برابر  ۱۳9۳جاری کل کشور در سال 

 .استداشته

ابر استان خوزستان بوده و استان بر 2گردد که محصول ناخالص داخلی استان تهران بیش از میمشاهده  ۱-۳در نمودار     

ارای اختالف کمتری دی اصفهان، خراسان رضوی و فارس هاباشد. همچنین استانمیبرابر استان فارس  2خوزستان حدود 

 باشند.می نسبت به دو استان اول
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 )میلیارد ریال(1393: محصول ناخالص داخلی استانهای کشور در سال  1-3 نمودار

 

 

 )میلیارد ریال(1379-93استان اول کشور طی سالهای  5: روند محصول ناخالص داخلی  2-3نمودار
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 کل: حساب تولید اقتصادی سومفصل 

 

 

 

استان بعدی دارای  4ن تهران نسبت به که روند افزايشی محصول ناخالص داخلی استا گرددمیمشاهده  2-۳نموداردر 

. ضمنا استبوده به بعد چشمگیر 90شیب بیشتری مخصوصا در سالهای اخیر بوده بطوريکه اين روند صعودی از سال 

زستان دارای روند ان خوی اصفهان، خراسان رضوی و فارس دارای روند افزايشی يکسان و مشابهی بوده و استهااستان

 باشد.  میاين روند کاهشی  9۱و  88ی هاافزايشی نامنظم بوده بطوريکه در سال

 

 سرانه محصول ناخالص داخلی)با نفت(: -2-3

جمعیت آن منطقه. سرانه  سرانه محصول ناخالص داخلی برابر است با تقسیم مقدار محصول ناخالص داخلی)با نفت( بر     

ريال بوده، همچنین  هزار ۱47۵44و  ۱۱9222به ترتیب برابر  ۱۳9۳محصول ناخالص داخلی استان فارس و کشور در سال 

هزار ريال  ۱۳۱602و  ۱04۳74به ترتیب برابر  ۱۳92سال سرانه محصول ناخالص داخلی استان فارس و کشور در 

. همچنین درصد تغییرات سرانه استداشتهقرار  ۱۵. ضمنا در اين شاخص استان فارس در سالهای مذکور در رتبه استبوده

که باشد میدرصد  ۱2٫۱و  ۱4٫2استان فارس و کشور به ترتیب برابر  92نسبت به سال  9۳محصول ناخالص داخلی سال 

 .استبودهدهد درصد افزايش در سرانه محصول ناخالص داخلی استان بیشتر از کشور مینشان 

برابر استان  2دودا نزديک ، سرانه محصول ناخالص داخلی استان بوشهر ح۱۳9۳در سال  ۳-۳با توجه به نمودار      

استان  ۱۱. همچنین اندشتهقرار دا ۱9و  ۱0، ۵ی ها. استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی در رتبهاستبودهخوزستان 

رانه محصول ناخالص داخلی باشند. ضمنا سمیاستان از جمله فارس پايین تر از سرانه کشور  20باالتر از سرانه کشور و 

ه عنوان کمترين درآمد ببرابر استان سیستان و بلوچستان که  2برابر استان فارس بوده و استان فارس  ۳استان بوشهر 

 باشد.میکشور بوده،  هاینه در بین استانساال

س و کشور دارای روند صعودی بوده ، سرانه محصول ناخالص داخلی استان فار۱۳9۳در سال  4-۳ با توجه به نمودار     

 92تا  88کشور از سال  . ضمنا شیب روند صعودی فارس واستبودهبعالوه اين روند در استان فارس به شکل منظم تر 

. باالترين شیب استشدهر برای استان فارس و کشور کمت 9۳ز ديگر سالها بوده بطوريکه شیب روند مذکور در سال بیشتر ا

 اتفاق افتاده است.   92به  9۱افزايشی بین سال 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 )هزار ریال(1393سرانه محصول ناخالص داخلی)با نفت( استانهای کشور در سال  : 3-3 نمودار

 

 

 ال()هزار ری1379-93سرانه محصول ناخالص داخلی استان فارس و کشور طی سال های: روند  4-3 نمودار
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 کل: حساب تولید اقتصادی سومفصل 

 

 

 

 سرانه محصول ناخالص داخلی)بدون نفت(: -3-3

ن منطقه محاسبه سرانه محصول ناخالص داخلی از تقسیم مقدار محصول ناخالص داخلی)بدون نفت( بر جمعیت آ     

هزار  ۱۳266۵و  ۱۱60۳6به ترتیب برابر  ۱۳9۳رس و کشور در سال گردد. سرانه محصول ناخالص داخلی استان فامی

و  ۱0۱۱7۱ابر به ترتیب بر ۱۳92ريال بوده، همچنین سرانه محصول ناخالص داخلی استان فارس و کشور در سال 

نین . همچاستداشتهقرار  ۱۳. ضمنا در اين شاخص استان فارس در سالهای مذکور در رتبه استبودههزار ريال  ۱۱۵0۳7

 ۱۵٫۳و  ۱4٫7رابر استان فارس و کشور به ترتیب ب 92نسبت به  9۳درصد تغییرات سرانه محصول ناخالص داخلی سال 

 .استبودهور دهد درصد افزايش در سرانه محصول ناخالص داخلی استان کمتر از کشمیباشد که نشان میدرصد 

درصد بیشتر  70ان بوشهر حدود ، سرانه محصول ناخالص داخلی)بدون نفت( است۱۳9۳در سال  ۵-۳با توجه به نمودار      

. اندقرار داشته ۱6و  9،  6،  ۳ی ها. استان تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی در رتبهاستبودهاز استان تهران 

باشند. ضمنا سرانه محصول میتر از سرانه کشور  استان از جمله فارس پايین 2۳استان باالتر از سرانه کشور و  8همچنین 

ن سیستان و بلوچستان برابر استا 2برابر استان فارس بوده و استان فارس حدود  ۳ناخالص داخلی استان بوشهر حدود 

 .استبوده

ی روند ان فارس و کشور دارا، سرانه محصول ناخالص داخلی)بدون نفت( است۱۳9۳در سال  6-۳با توجه به نمودار      

عودی فارس و کشور از . ضمنا شیب روند صاستبودهصعودی بوده بعالوه اين روند در استان فارس به شکل منظم تر 

. استشدهرس و کشور کمتر برای استان فا 9۳بیشتر از ديگر سالها بوده بطوريکه شیب روند مذکور در سال  92تا  88سال 

 فاق افتاده است.  ات 92به  9۱باالترين شیب افزايشی بین سال 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 )هزار ریال(1393: سرانه محصول ناخالص داخلی)بدون نفت( استانهای کشور در سال  5-3ر نمودا

 

 

 ال()هزار ری1379-93روند سرانه محصول ناخالص داخلی)بدون نفت( استان فارس و کشور طی سال های :6-3نمودار
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 کل: حساب تولید اقتصادی سومفصل 

 

 

 

 ارزش افزوده: -4-3

میلیون ريال بوده و  ۱۱4۳89۱9292و  ۵62428۵۵۵به ترتیب برابر  ۱۳9۳استان فارس و کشور در سال  افزودهارزش     

ی کشاورزی و هابخش افزودهارزشسهم  باشد.می هادر بین استان ۵درصد و دارای رتبه  4٫92استان فارس دارای سهم 

درصد  48و  ۱6٫6، ۱2٫۱، 2۳٫۳ستان فارس برابر ماهیگیری، صنعت و معدن، ساختمان و تامین آب و برق و گاز، خدمات ا

 .استبودهدرصد  ۵۱٫6و  ۱۱٫۵،  24،  ۱2٫9بوده همچنین سهم بخشهای مذکور در کل کشور برابر 

 

 1393ی اقتصادی در استان فارس و کشور در سال ها: سهم ارزش افزوده بخش 7-3نمودار

 شورک                        فارس                                                                                           

                      

 

برابر متوسط  2گیری استان فارس حدود بخش کشاورزی و ماهی افزودهارزش، سهم ۱۳9۳در سال  7-۳ با توجه به نمودار  

 افزودهارزشباشد ضمنا سهم مینعت و معدن استان فارس نصف متوسط کشور بخش ص افزودهارزشکشور بوده و سهم 

 باشد. میدرصد بیشتر از متوسط کشور  ۵0ساختمان و تامین آب و برق و گاز استان فارس 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 )میلیون ریال(1393های کشور در سال  حسابهای اقتصادی استان :1-3جدول

 شرح
 محصول ناخالص

 داخلی

 سرانه محصول 

 داخلی ناخالص
 ارزش افزوده مصارف واسطه ستانده

544/147 11,487,169,820 کل کشور  18,726,102,670 7,287,183,378 11,438,919,292 

276/104 396,979,177 آذربايجان شرقی  734,042,497 339,309,988 394,732,509 

696/79 255,105,804 آذربايجان غربی  407,252,259 153,160,574 254,091,684 

157/102 130,351,884 اردبیل  196,194,431 66,281,415 129,913,016 

212/153 767,130,253 اصفهان  1,392,520,042 629,558,275 762,961,767 

954/153 392,274,720 البرز  647,434,950 256,860,980 390,573,970 

323/152 87,585,819 ايالم  117,247,209 29,859,095 87,388,113 

569/405 446,125,975 بوشهر  756,188,557 312,129,279 444,059,278 

338/216 2,716,986,022 تهران  4,290,389,185 1,583,890,556 2,706,498,630 

326/85 78,755,973 چهارمحال و بختیاری  141,513,526 63,175,859 78,337,667 

924/83 63,782,012 خراسان جنوبی  106,625,160 43,128,715 63,496,445 

718/103 649,479,642 خراسان رضوی  1,008,834,793 361,750,404 647,084,389 

658/82 74,309,885 خراسان شمالی  125,569,930 51,601,715 73,968,216 

348/235 1,111,782,035 خوزستان  1,753,271,656 645,765,418 1,107,506,238 

522/107 112,575,874 زنجان  200,631,572 88,642,626 111,988,946 

531/157 104,285,306 سمنان  174,329,654 70,511,224 103,818,431 

454/59 161,951,836 سیستان وبلوچستان  240,212,882 78,782,689 161,430,193 

222/119 564,516,709 فارس  877,798,379 315,369,824 562,428,555 

076/147 182,080,265 قزوين  383,306,844 202,567,839 180,739,005 

827/94 115,120,522 قم  207,472,242 92,967,284 114,504,959 

276/79 120,816,808 کردستان  185,476,980 65,091,159 120,385,820 

949/126 389,860,690 کرمان  644,904,350 256,743,634 388,160,717 

670/108 214,079,680 کرمانشاه  317,730,086 104,341,280 213,388,806 

264/222 153,806,833 کهگیلويه وبويراحمد  192,144,101 38,592,803 153,551,299 

999/78 147,806,963 گلستان  256,956,009 109,876,570 147,079,438 

319/102 258,559,502 گیالن  428,644,852 171,219,041 257,425,812 

523/81 146,822,400 لرستان  223,040,900 76,726,528 146,314,372 

077/127 400,928,269 مازندران  676,217,170 277,123,817 399,093,353 

840/181 264,758,623 مرکزی  536,948,914 274,004,554 262,944,360 

154/178 298,586,088 هرمزگان  560,418,305 263,577,439 296,840,866 

824/101 181,857,395 همدان  287,056,223 105,900,022 181,156,200 

026/221 235,834,733 يزد  380,828,013 145,959,721 234,868,292 

 مرکز آمار ايران : ماخذ
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 کل: حساب تولید اقتصادی سومفصل 

 

 

 

 مزیت نسبی: -5-3

ردات و به معنای توانايی مزيت نسبی يکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ريزی در امر تولید، صادرات و وا     

و  هاش عمده، زير بخشبخ 4توان برای هر يک از میمزيت نسبی را  .يک منطقه در تولید يک کاال با هزينه کمتر است

 شود:میبه ( به صورت زير محاسRCAاخص مزيت نسبی آشکار )رشته فعالیت اقتصادی استان محاسبه نمود. ش 72

RCA=( بخش در استان افزودهارزش )/(محصول ناخالص داخلی استان/ بخش در کشور افزودهارزش   (محصول ناخالص داخلی کشور/

ه در صورتی ک ودر صورتی که مقدار اين شاخص کمتر از يک باشد يعنی بخش فاقد مزيت نسبی در سطح کشور بوده 

 باشد.میبیشتر از يک باشد يعنی بخش دارای مزيد نسبی در سطح کشور 

رين مزيت را در مقايسه با ساير گردد که بخش کشاورزی و ماهیگیری استان بیشتمیمشاهده  8-۳با توجه به نمودار      

 84رين مزيت را در سال کاهشی بوده و باالت 84هرچند که اين روند از سال  استداشتهی استان در سطح کشور هابخش

 . استداشته

ی هانظم بوده و در سال. روند اين بخش ناماستبودهپس از آن، بخش ساختمان، تامین آب و برق و گاز دارای مزيت 

 80مزيت را در سال  ه و کمترينبود 8۵. بطوريکه بیشترين مزيت در سال استبودهابتدايی افزايشی و سپس کاهشی 

 . استداشته

ی اخیر يعنی از سال ها، حالت يکنواختی دارد و در سالهابخش خدمات دارای مزيت چندانی نبوده و نسبت به ساير بخش

 . استداشتهبه بعد مزيت نسبی ن 9۱

مقداری رشد کرده  9۱ در سال. بطوريکه روند يکنواختی داشته و فقط استبودهبخش صنعت و معدن استان فاقد مزيت 

 .استداشتهی بعد مجددا روند کاهشی هاو در سال
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93مزیت نسبی بخشهای عمده اقتصادی استان فارس در سالهای  : 2-3جدول

 خدمات ساختمان و تامین آب و برق و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ماهیگیری سال

79 03/2  41/0  28/1  10/1  

80 01/2  44/0  09/1  09/1  

8۱ 96/1  50/0  34/1  05/1  

82 97/1  44/0  81/1  04/1  

8۳ 02/2  46/0  80/1  05/1  

84 19/2  44/0  51/1  11/1  

8۵ 88/1  43/0  90/1  10/1  

86 95/1  50/0  76/1  07/1  

87 97/1  45/0  70/1  07/1  

88 01/2  47/0  42/1  03/1  

89 89/1  45/0  42/1  07/1  

90 01/2  44/0  52/1  05/1  

9۱ 77/1  61/0  44/1  93/0  

92 81/1  49/0  39/1  96/0  

9۳ 81/1  50/0  45/1  93/0  
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 کل: حساب تولید اقتصادی سومفصل 

 

 

 
 93لغایت  79: روند مزیت نسبی بخش های عمده اقتصادی استان فارس از سال  8-3نمودار

 

 

 رشد اقتصادی: -6-3

باشد. با میبل ثابت يک منطقه نسبت به سال ق هایرشد اقتصادی، درصد رشد محصول ناخالص داخلی با قیمت     

حصول ناخالص داخلی مباشد و محاسبه میبه قیمت جاری موجود  هاتوجه به اينکه مقادير محصول ناخالص داخلی استان

. بدين منظور در اين قسمت درصد استشدهبه قیمت ثابت کار ساده ای نیست، لذا رشد اقتصادی در اين کتاب محاسبه ن

شود میمشاهده  9-۳مودار ن. با توجه به استشدهتغییرات محصول ناخالص به قیمت جاری محاسبه شده و نمودار آن رسم 

 .استداشتهمقدار رشد را  بیشترين 92کمترين مقدار رشد را داشته و در سال  88که درصد تغییرات استان و کشور در سال 
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كشاورزي صنعت و معدن ساختمان خدمات
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 93تا  79محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری کشور و استان فارس و درصد تغییرات در سال های  : 3-3 جدول

 تغییرات فارس درصد فارس تغییرات کشور درصد کل کشور سال

79 6۳00۳862۳ - 25938924 - 

80 7۳۳908982 49/16  31469731 32/21  

8۱ 9۵424027۳ 02/30  42333231 52/34  

82 ۱۱89286879 63/24  52487787 99/23  

8۳ ۱۵۵48۱0894 73/30  67340907 30/28  

84 ۱94۱۱87۵84 85/24  79127597 50/17  

8۵ 2۳826748۱8 74/22  99239966 42/25  

86 ۳0726۱۵4۳9 96/28  124488716 44/25  

87 ۳6۵۵۱9۵472 96/18  144318784 93/15  

88 ۳89422۳778 54/6  158857056 07/10  

89 48۵۵8622۱۱ 69/24  202438458 43/27  

90 6۳۳962۱۵8۵ 56/30  274511123 60/35  

9۱ 742080۱۱44 05/17  351735286 13/28  

92 ۱0۱2۵72۳6۱8 45/36  489304568 11/39  

9۳ ۱۱487۱69820 45/13  564516709 37/15  

 

 

 93لغایت  80و استان فارس از سال درصد تغییرات محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری کشور  :9-3نمودار
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت ها فصل چهارم:

 

 

 

 فصل چهارم:

 حساب تولید اقتصادی به تفکیک

 بخش ها و فعالیت ها 
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 

 بخش عمده کشاورزی و ماهیگیری -1-4

به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال عمده کشاورزی، شکار و جنگلداری استان فارس بخش افزودهارزش    

 افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  ۱6٫66دهنده  میلیون ريال بوده که نشان ۱۳۱۱۱۱689و  ۱۱2۳84222

درصد  ۱4٫8۵ه میلیون ريال بوده ک ۱47۳29۵۱92و  ۱2827۵7074به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال

 ۱۳برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات میرشد مثبت را نشان 

 .اندداشته استان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس ۱2دهد میباشد و نشان میه رتبه خوبی نبوده ک

کشور  هایدر بین استان ۱ دارای رتبه ۱۳9۳بخش عمده کشاورزی و ماهیگیری استان فارس در سال  افزودهارزش    

باشد.  ۱نیز دارای رتبه  افزودهارزشرخ رشد باشد و برای حفظ اين رتبه می بايست نمیبوده که جايگاه بسیار خوبی 

 شود.میکشور را در اين بخش عمده شامل  افزودهارزشدرصد از  8٫9همچنین استان فارس 

و بخش  بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری هایبخش با عنوان 2بخش عمده کشاورزی و ماهیگیری شامل      

 باشد.میماهیگیری 

 

 و جنگلداری: بخش کشاورزی، شکار -1-1-4

 ۱۱۱686۵72ه ترتیب برابر ب ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری استان فارس افزودهارزش    

کشور طی  افزودهزشارباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  ۱6٫6 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  ۱۳0226۵8۳و 

رصد رشد مثبت د ۱4٫29میلیون ريال بوده که  ۱4۱66۵۱7۳۱و  ۱2۳9۵28۵۵4به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایسال

بوده که  ۱۱برابر  ۱۳92-9۳ کشور در سال هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات میرا نشان 

رتبه  ۳-4 . جدولانداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته ۱0دهد میباشد و نشان میرتبه خوبی ن

روند ۱-4دهد. نمودار مین نشا ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هابخش کشاورزی، شکار و جنگلداری استان افزودهارزش

قدار تولید ناخالص داخلی سال استان دارای باالترين م ۵بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری را برای  افزودهارزشرتبه 

اه اول بوده و خراسان شود که فارس در چند سال اخیر در جايگمیدار مالحظه به تصوير کشیده است. در اين نمو ۱۳9۳

 .استداشتهرضوی جايگاه نزولی را 

کشور  هایدر بین استان ۱ دارای رتبه ۱۳9۳بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری استان فارس در سال  افزودهارزش    

باشد.  ۱نیز دارای رتبه  افزودهارزشبايست نرخ رشد میو برای حفظ اين رتبه  باشدمیکه جايگاه بسیار خوبی  استبوده

الیت وجود دارد، فعالیت فع ۳. در اين بخش اندکرمان، مازندران و خراسان رضوی در جايگاه بعدی قرار داشته هایاستان

و زنبور عسل و شکار که  کرم ابريشمبوده، فعالیت دامداری، مرغداری، پرورش  ۱دارای رتبه  زراعت و باغداری که استان

 .استبوده ۳بوده و فعالیت جنگلداری که استان دارای رتبه  8استان دارای رتبه 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

، درحالی که استبودهکل  افزودهارزشدرصد  ۱2٫۳8بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری کشور شامل  افزودهارزش     

بخش کشاورزی، شکار و  افزودهارزشباشد. همچنین مین بخش استان مربوط به اي افزودهارزشدرصد از سهم  ۱۵/2۳

یث اين بخش استان در مقايسه اين بخش کشور را در بر داشته و از اين ح افزودهارزشدرصد از  9٫۱9جنگلداری استان 

 .استداشتهرا  ۱بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵با 

 ز عبارتند ا ۱۳9۳گلداری استان در سال مهم و کلیدی بخش کشاورزی، شکار و جن هایاطالعات شاخص

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۱بوده که دارای رتبه  0٫۳0مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.استان می

 باشد.مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱0بوده که دارای رتبه  0٫64مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱0بوده که دارای رتبه  2٫79مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  ۱6اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش ماهیگیری: -2-1-4

میلیون  88۵۱06و  6976۵0به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش ماهیگیری استان فارس افزودهارزش    

به  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  26٫87 دهندهنشانريال بوده که 

دهد. رتبه درصد تغییرات میدرصد رشد مثبت را نشان  ۳۱٫0۳میلیون ريال بوده که  ۵664۳462و  4۳228۵20ترتیب برابر 

 ۱۵دهد میباشد و نشان میبوده که رتبه خوبی ن ۱6برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزش

را طی  هابخش ماهیگیری استان افزودهارزشرتبه  4-4. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته

استان دارای  ۵یگیری را برای بخش ماه افزودهارزشروند رتبه  2-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایسال

همواره جايگاه بهتری را  به تصوير کشیده است. در اين نمودار خوزستان ۱۳9۳باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال 

ه سمت جايگاه بهتر را طی ران و اصفهان روندی بدارای باالترين مقدار تولید ناخاص داخلی داشته، ته هایدر بین استان

 .استداشتهاخیر  هایو جايگاه فارس تغییرات کم تری در سال اندکرده

کشور بوده که در مقايسه  هایدر بین استان ۱۱دارای رتبه  ۱۳9۳بخش ماهیگیری استان فارس در سال  افزودهارزش    

زگان، خوزستان و بوشهر به سیستان و بلوچستان، هرم های. استاناستشتهدابا رتبه کلی استان، جايگاه پايین تری را 

اهیگیری که استان دارای . در اين بخش يک فعالیت وجود دارد، فعالیت ماندترتیب در جايگاه اول تا چهارم قرار داشته

 .استبوده ۱۱رتبه 

درصد از  0٫۱6، درحالی که تنها استبودهکل  افزودهارزشدرصد  0٫۵بخش ماهیگیری کشور شامل  افزودهارزش     

درصد از  ۱٫۵6هیگیری استان بخش ما افزودهارزشباشد. همچنین میاستان مربوط به اين بخش  افزودهارزشسهم 

بخش اقتصادی استان،  ۱۵سه با داشته و از اين حیث بخش ماهیگیری استان در مقاياين بخش کشور را در بر افزودهارزش

 .استشتهدارا  ۱4رتبه 
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 

 :عبارتند از  ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش ماهیگیری استان در سال  هایاطالعات شاخص

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۱4ای رتبه بوده که دار -0٫۵2مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

  باشد.می اقتصادی استان بخش ۱۵در بین  ۱۱بوده که دارای رتبه  0٫6مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱۱بوده که دارای رتبه  2٫49مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  6اين شاخص دارای رتبه 

 

 

در  یجار یمتهایشور به قاستان و ک یاقتصاد یتهای: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده رشته فعال 1-4جدول 

 )میلیون ریال(1393 سال یریگیو ماه یکشاورزه بخش عمد

 ماخذ: مرکز آمار ايران

 

 

 

 

 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده شرح

 رزی و ماهیگیریکشاو-الف
 131,111,689 73,235,720 204,347,409 استان 

 1,473,295,192 843,961,178 2,317,256,370 کشور

 شاورزی، شکار و جنگلداریک-۱
 130,226,583 72,640,347 202,866,930 استان 

 1,416,651,731 805,247,254 2,221,898,984 کشور

 اغداریبزراعت و -۱. ۱
 114,682,129 42,881,507 157,563,636 استان 

 1,065,176,005 336,244,203 1,401,420,208 کشور

داری، پرورش کرم ابريشم و زنبور دامداری، مرغ-۱. 2
 عسل و شکار

 14,952,616 29,551,662 44,504,279 استان 

 340,852,384 465,547,217 806,399,601 کشور

 جنگلداری-۱. ۳
 591,837 207,178 799,015 استان 

 10,623,341 3,455,834 14,079,175 کشور

 ماهیگیری-2
 885,106 595,373 1,480,479 استان 

 56,643,462 38,713,924 95,357,386 کشور

 ماهیگیری-2. 4
 885,106 595,373 1,480,479 استان 

 56,643,462 38,713,924 95,357,386 کشور
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1393کشاورزی و ماهیگیری استان فارس در سال  های: شاخص 2-4 جدول

 شرح

رتبه 

استان در 

ارزش 

 افزوده

سهم در 

ارزش 

افزوده 

 استان

سهم متناظر 

در ارزش 

 کشورافزوده 

مزیت نسبی 

آشکار شده 

متقارن 

(RSCA) 

31/23 1 کشاورزی و ماهیگیری  9/8  92/0  

15/23 1 کشاورزی، شکار و جنگلداری  19/9  30/0  

39/20 1 زراعت و باغداری       77/10  37/0  

66/2 8 شکار دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابريشم و زنبور عسل و       39/4  - 06/0  

11/0 3 جنگلداری       57/5  06/0  

16/0 11 ماهیگیری  56/1  - 52/0  

16/0 11 ماهیگیری       56/1  - 52/0  

 

 1393کشاورزی و ماهیگیری استان فارس در سال  های: شاخص2-4 ادامه جدول

 شرح

نسبت 

ارزش 

افزوده به 

 ستانده

 )بهره دهی(

نسبت ستانده به 

مصرف واسطه 

 )بهره وری(

ارزش درصد تغییرات 

 92-93افزوده 

 مقدار
رتبه در 

 کشور
 مقدار

رتبه در 

 کشور

64/0 کشاورزی و ماهیگیری   79/2  15  7/16  13 

64/0 کشاورزی، شکار و جنگلداری  79/2  16 60/16  11 

73/0 زراعت و باغداری       67/3  27 24/16  14 

34/0 شکار ودامداری، مرغداری، پرورش کرم ابريشم و زنبور عسل        51/1  29 80/18  12 

74/0 جنگلداری       86/3  15 33/34  13 

60/0 ماهیگیری  49/2  6 87/26  16 

60/0 ماهیگیری       49/2  6 87/26  16 
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 هایسال: رتبه ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری استان ها طی 3-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 9 6 6 7 8 9 8 8 8 7 10 8 6 6 6 آذربايجان شرقی

 7 7 7 6 9 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 آذربايجان غربی

 12 14 14 14 14 12 13 12 15 14 13 13 13 14 15 اردبیل

 6 8 8 8 6 7 6 5 5 6 7 6 8 7 8 اصفهان 

 19 23 26 22 . . . . . . . . . . . البرز

 29 30 30 30 29 29 30 28 30 29 30 28 28 28 28 ايالم

 28 24 24 24 27 27 27 26 27 27 27 27 25 27 27 بوشهر

 8 10 9 9 7 5 7 7 7 8 6 7 7 8 7 تهران

 24 25 23 25 22 23 21 20 20 22 22 21 23 22 24 چهارمحال و بختیاری

 27 27 27 26 26 22 25 21 26 26 29 . . . . خراسان جنوبی

 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 1 1 1 2 خراسان رضوی

 26 28 28 28 25 26 26 24 22 23 24 . . . . خراسان شمالی

 5 5 5 5 5 6 3 6 6 4 5 5 5 4 5 خوزستان

 22 21 21 20 18 18 18 19 18 18 20 19 19 19 18 زنجان 

 25 26 25 27 23 21 20 27 25 24 21 24 24 20 21 سمنان

 21 20 18 19 21 24 23 23 24 21 23 23 21 23 23 سیستان وبلوچستان

 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 فارس 

 16 16 15 16 17 17 14 15 16 15 17 17 16 15 13 قزوين

 31 31 31 31 30 30 29 30 29 30 28 26 27 25 25 قم

 20 18 22 21 19 19 19 18 19 20 19 20 22 24 22 کردستان

 2 3 4 3 3 4 4 1 1 3 4 4 4 5 1 کرمان

 14 22 20 15 15 14 17 17 13 13 15 16 15 17 16 کرمانشاه

 30 29 29 29 28 28 28 29 28 28 26 25 26 26 26 کهگیلويه وبويراحمد

 13 13 13 12 11 13 11 11 11 10 9 10 12 11 10 گلستان

 11 11 11 13 12 11 10 13 12 11 12 11 10 12 12 گیالن

 15 12 12 11 13 16 16 16 17 16 16 14 14 13 14 لرستان

 3 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 3 4 مازندران

 17 17 17 17 16 15 15 14 14 17 14 15 18 16 17 مرکزی 

 23 19 19 23 24 25 24 25 21 19 18 18 17 18 19 هرمزگان

 10 9 10 10 10 10 12 10 10 12 11 12 11 10 11 همدان

 18 15 16 18 20 20 22 22 23 25 25 22 20 21 20 يزد
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش ماهیگیری استان ها طی سال4-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 23 22 20 20 20 19 16 15 13 15 16 14 15 17 17 آذربايجان شرقی

 9 10 10 10 8 9 9 10 9 10 10 9 9 9 8 آذربايجان غربی

 22 23 25 26 23 24 24 24 21 21 21 20 16 18 16 اردبیل

 10 12 23 14 14 15 19 16 15 14 14 17 17 14 13 اصفهان 

 25 24 13 23 . . . . . . . . . . . البرز

 24 25 24 25 22 22 20 20 16 17 18 19 19 19 22 ايالم

 4 5 5 5 6 6 5 5 4 5 3 3 4 2 2 بوشهر

 7 13 15 16 16 17 13 13 14 12 11 10 8 8 9 تهران

 13 9 7 7 10 10 7 9 8 8 9 8 10 11 12 چهارمحال و بختیاری

 30 30 30 30 30 21 28 29 30 30 26 . . . . خراسان جنوبی

 21 20 21 22 19 27 22 21 20 19 19 16 18 16 18 خراسان رضوی

 29 29 29 28 27 28 26 27 26 26 23 . . . . خراسان شمالی

 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 4 2 4 5 خوزستان

 16 16 16 15 18 23 23 23 23 23 24 23 22 21 19 زنجان 

 31 31 31 31 29 30 30 30 29 28 30 28 27 27 28 سمنان

 1 1 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 3 6 6 سیستان وبلوچستان

 11 15 14 13 13 13 11 11 11 11 8 12 12 12 10 فارس 

 18 17 17 18 15 14 17 22 24 24 25 24 24 25 24 قزوين

 27 27 27 27 26 25 25 26 28 29 29 27 28 28 27 قم

 19 19 18 17 21 20 18 18 18 16 15 15 14 13 14 کردستان

 26 26 26 24 25 26 29 25 25 25 27 25 25 24 23 کرمان

 12 11 11 12 12 11 14 17 19 20 22 22 21 22 21 کرمانشاه

 14 14 12 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 کهگیلويه وبويراحمد

 15 8 9 9 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 گلستان

 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 3 گیالن

 8 7 8 8 9 8 10 8 10 9 12 11 11 10 11 لرستان

 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 5 6 3 4 مازندران

 20 21 22 21 24 16 15 14 17 18 17 21 23 23 26 مرکزی 

 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 هرمزگان

 17 18 19 19 17 18 21 19 22 22 20 18 20 20 20 همدان

 28 28 28 29 28 29 27 28 27 27 28 26 26 26 25 يزد
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 هایاستان ویژه طی سال 5شکار و جنگلداری : روند رتبه بخش کشاورزی، 1-4نمودار

 

 

 1379-93 هایاستان ویژه طی سال 5: روند رتبه بخش ماهیگیری  2-4نمودار
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 

 بخش عمده صنعت و معدن -2-4

و  6۱690۳97رابر ببه ترتیب  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال عمده صنعت و معدن استان فارس بخش افزودهارزش    

 هایکشور طی سال افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  ۱0٫04 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  6788270۳

ثبت را نشان مدرصد رشد  ۵٫۱۳میلیون ريال بوده که  274۵0804۳4و  26۱۱۱220۱6به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92

بوده که رتبه بدی  ۱6برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات می

       .انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته ۱۵دهد میباشد و نشان می

کشور بوده که  هاین استاندر بی ۱2 هدارای رتب ۱۳9۳بخش عمده صنعت و معدن استان فارس در سال  افزودهارزش    

بعد نیز جايگاه بهتری را نخواهد  هایرسد برای سالمیباشد، البته با توجه به رتبه نرخ رشد اخیر به نظر میجايگاه بدی 

 شود.یمکشور را در اين بخش عمده شامل  افزودهارزشدرصد از  2٫47داشت. همچنین استان فارس 

   باشد.میبخش معدن و بخش صنعت  هایبخش با عنوان 2امل بخش عمده صنعت و معدن ش

       

 بخش معدن: -1-2-4

میلیون  ۱0۱8۵۳76و  ۱047۳874به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش معدن استان فارس افزودهارزش    

به  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد منفی  2٫7۵ دهندهنشانريال بوده که 

دهد. رتبه درصد میدرصد رشد منفی را نشان  ۱۱٫4میلیون ريال بوده که  98۵۱8848۱و  ۱۱۱2۳96۱60ترتیب برابر 

باشد و نشان میبوده که رتبه بدی  ۱9برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشتغییرات 

 هابخش معدن استان افزودهارزشرتبه  7-4. جدول اندرشد باالتری نسبت به استان فارس داشتهاستان نرخ  ۱8دهد می

استان دارای  ۵بخش معدن را برای  افزودهارزشروند رتبه  ۳-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال

شود که فارس در چند یماين نمودار مالحظه به تصوير کشیده است. در  ۱۳9۳باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال 

بعد نیز ادامه داشته باشد.  هایرسد اين روند برای سالمیسال اخیر از رتبه چهارم تا رتبه هفتم نزول کرده و به نظر 

دی تقريبا صعودی ثابت بوده، تهران و اصفهان روندی تقريبا نزولی و خراسان رضوی رون خوزستان در جايگاه اول

 .استداشته

کشور بوده که در مقايسه با رتبه  هایدر بین استان 7دارای رتبه  ۱۳9۳بخش معدن استان فارس در سال  افزودهارزش    

وشهر، کرمان، ايالم و يزد به بخوزستان، کهکیلويه و بويراحمد،  های. استاناستداشتهکلی استان، جايگاه پايین تری را 

ام و گاز طبیعی که استان خفعالیت وجود دارد، فعالیت نفت  2. در اين بخش اندداشته ترتیب در جايگاه اول تا ششم قرار

 .استبوده ۱0بوده و فعالیت ساير معادن که استان دارای رتبه  ۵دارای رتبه 

درصد از سهم  ۱٫8۱، درحالی که تنها استبودهکل  افزودهارزشدرصد  8٫6۱بخش معدن کشور شامل  افزودهارزش     

 افزودهارزشدرصد از  ۱٫0۳ستان ابخش معدن  افزودهارزشهمچنین  باشد.میاستان مربوط به بخش معدن  افزودهارزش

را  ۱۵استان، رتبه  بخش اقتصادی ۱۵و از اين حیث بخش معدن استان در مقايسه با را در بر داشته  بخش معدن کشور

 .استداشته
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 

 عبارتند از  ۱۳9۳معدن استان در سال  مهم و کلیدی بخش هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۱۵بوده که دارای رتبه   -0٫6۵مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  ۱بوده که دارای رتبه  0٫9۱مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱بوده که دارای رتبه  ۱0٫84برابر مقدار شاخص بهره وری  -

 باشد.میدر سطح کشور  ۵اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش صنعت: -2-2-4

میلیون  ۵7697۳27و  ۵۱2۱6۵24به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش صنعت استان فارس افزودهارزش    

به  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایالسکشور طی  افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  ۱2٫6۵ دهندهنشانريال بوده که 

دهد. رتبه درصد یمدرصد رشد مثبت را نشان  ۱7٫4۳میلیون ريال بوده که  ۱7۵989۱9۵۳و  ۱49872۵8۵۵ترتیب برابر 

باشد و نشان میبوده که رتبه خوبی ن ۱7 برابر ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشتغییرات 

 هابخش صنعت استان افزودهارزشرتبه  8-4. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته ۱6دهد می

استان دارای  ۵بخش صنعت را برای  افزودهارزشروند رتبه  4-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال

شود که فارس در چند یمبه تصوير کشیده است. در اين نمودار مالحظه  ۱۳9۳باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال 

بعد نیز ادامه داشته باشد.  هایرسد اين روند برای سالمیسال اخیر از رتبه هفتم تا رتبه يازدهم نزول کرده و به نظر 

 .انداصفهان و خوزستان در جايگاه اول تا سوم قرار داشته تهران ،

کشور بوده که در مقايسه با  هایدر بین استان ۱۱دارای رتبه  ۱۳9۳بخش صنعت استان فارس در سال  افزودهارزش    

در جايگاه اول  وشهر به ترتیببتهران، اصفهان، خوزستان و  های. استاناستداشتهرتبه کلی استان، جايگاه پايین تری را 

  آمده است. ۵-4در جدول  هافعالیت وجود دارد که عنوان فعالیت 2۳. در اين بخش اندتا چهارم قرار داشته

درصد از سهم  ۱0٫26، درحالی که استبودهکل  افزودهارزشدرصد  ۱۵٫۳9بخش صنعت کشور شامل  افزودهارزش     

 افزودهارزشدرصد از  ۳٫28ستان بخش صنعت ا افزودهارزشهمچنین  باشد.میاستان مربوط به اين بخش  افزودهارزش

را  ۱2ستان، رتبه بخش اقتصادی ا ۱۵داشته و از اين حیث بخش صنعت استان در مقايسه با اين بخش کشور را در بر

 .استداشته

 عبارتند از  ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش صنعت استان در سال  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۱2بوده که دارای رتبه   -0٫20مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱۵بوده که دارای رتبه  0٫۳۳مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می بخش اقتصادی استان ۱۵ین در ب ۱۵بوده که دارای رتبه  ۱٫۵مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  9اين شاخص دارای رتبه 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
جاری در بخش  هایقیمت و کشور به استان اقتصادی هایفعالیت رشته ستانده و واسطه مصرف افزوده، : ارزش 5-4جدول

 )میلیون ریال( 1393عمده صنعت و معدن سال 

 ارزش افزوده واسطهمصرف  ستانده هاشرح فعالیت

 صنعت و معدن -ب
 67,882,703 116,267,271 184,149,974 استان 

 2,745,080,434 3,889,912,416 6,634,992,849 کشور

 معدن -۳
 10,185,376 1,034,949 11,220,325 استان 

 985,188,481 115,521,015 1,100,709,496 کشور

 فت خام و گاز طبیعین -۳.  ۵
 8,301,108 459,901 8,761,010 استان 

 887,605,252 70,406,110 958,011,362 کشور

 دنساير معا  -۳.  6
 1,884,268 575,047 2,459,315 استان 

 97,583,229 45,114,905 142,698,134 کشور

 صنعت -4
 57,697,327 115,232,322 172,929,649 استان 

 1,759,891,953 3,774,391,400 5,534,283,354 کشور

 هات غذايی و انواع آشامیدنیساخت محصوال -4.  7
 23,648,826 63,987,430 87,636,255 استان 

 256,488,741 871,617,207 1,128,105,948 کشور

 اخت محصوالت از توتون و تنباکوس -4.  8
 - - - استان 

 3,072,976 4,910,969 7,983,945 کشور

 منسوجاتساخت  -4.  9
 1,017,693 2,089,576 3,107,270 استان 

 41,781,643 82,754,299 124,535,942 کشور

 اخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خزس -4. ۱0
 58,959 72,705 131,664 استان 

 4,341,367 6,008,576 10,349,942 کشور

 اخت چرم و ساير محصوالت چرمیدباغی و پرد -4. ۱۱
 6,831 10,797 17,628 استان 

 6,060,046 11,192,478 17,252,524 کشور

 اخت چوب و محصوالت چوبیس -4. ۱2
 109,763 114,960 224,723 استان 

 7,001,232 16,729,493 23,730,725 کشور

 اخت کاغذ و محصوالت کاغذیس -4. ۱۳
 189,871 375,407 565,278 استان 

 16,908,052 39,956,140 56,864,192 کشور

 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار،  -4. ۱4
 59,122 68,931 128,053 استان 

 5,910,717 9,312,394 15,223,111 کشور
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 :5-4ادامه جدول

 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده شرح فعالیت ها

های حاصل از تصفیه نفت اوردهساخت کک، فر -4. ۱۵
 های هسته ایو سوخت

 8,618,665 16,146,807 24,765,472 استان 

 340,643,763 538,495,172 879,138,934 کشور

 اخت مواد شیمیايی و محصوالت شیمیايیس -4. ۱6
 7,256,587 8,636,931 15,893,518 استان 

 328,875,760 648,844,056 977,719,815 کشور

 اخت محصوالت از الستیک و پالستیکس -4. ۱7
 2,256,146 5,048,161 7,304,307 استان 

 42,928,791 92,057,001 134,985,792 کشور

 اخت ساير محصوالت کانی غیر فلزیس -4. ۱8
 6,123,154 7,204,152 13,327,306 استان 

 136,342,457 159,013,886 295,356,343 کشور

 اخت فلزات اساسیس -4. ۱9
 329,145 770,288 1,099,434 استان 

 234,101,671 477,445,317 711,546,988 کشور

ت فلزی فابريکی بجز ماشین ساخت محصوال -4. 20
 آالت و تجهیزات

 3,794,222 5,454,191 9,248,413 استان 

 67,616,720 134,834,288 202,451,008 کشور

بندی آالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین -4. 2۱
 نشده در جای ديگر

 1,352,520 1,045,033 2,397,553 استان 

 59,035,367 129,784,564 188,819,931 کشور

الت دفتری، حسابداری و آساخت ماشین  -4. 22
 محاسباتی

 6,844 11,269 18,113 استان 

 3,536,023 6,177,082 9,713,105 کشور

های برقی طبقه الت و دستگاهآساخت ماشین  -4. 2۳
 بندی نشده در جای ديگر

 1,229,032 1,652,245 2,881,277 استان 

 30,137,654 67,951,870 98,089,524 کشور

ها و وسايل تلويزيون، دستگاه وساخت راديو  -4. 24
 ارتباطی

 100,519 78,193 178,712 استان 

 3,618,594 5,742,929 9,361,523 کشور

زشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و پساخت ابزار  -4. 2۵
 انواع ساعت

 131,645 128,151 259,796 استان 

 8,299,216 12,346,034 20,645,249 کشور

 قلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر نساخت وسايل  -4. 26
 436,223 596,466 1,032,689 استان 

 123,543,660 384,868,023 508,411,684 کشور

 اخت ساير تجهیزات حمل و نقل س -4. 27
 48,760 187,547 236,307 استان 

 9,050,388 18,798,405 27,848,793 کشور

و مصنوعات طبقه بندی نشده  ساخت مبلمان -4. 28
 در جای ديگر

 712,805 1,210,754 1,923,560 استان 

 24,587,604 44,889,877 69,477,481 کشور

 باز يافت  -4. 29
 209,993 342,329 552,322 استان 

 6,009,512 10,661,342 16,670,855 کشور
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1393صنعت و معدن استان فارس در سال  هایشاخص : 4-6 جدول

 هاشرح فعالیت

رتبه 

استان 

در 

ارزش 

 افزوده

سهم در 

ارزش 

افزوده 

 استان

سهم متناظر 

در ارزش 

افزوده 

 کشور

مزیت نسبی 

آشکار شده 

متقارن 

(RSCA) 

07/12 12 صنعت و معدن  47/2  - 33/0  

81/1 7 معدن  03/1  - 65/0  

48/1 5 نفت خام و گاز طبیعی       94/0  - 68/0  

34/0 10 ساير معادن       93/1  - 44/0  

26/10 11 صنعت  28/3  - 20/0  

20/4 2 هاساخت محصوالت غذايی و انواع آشامیدنی       22/9  30/0  

- - - - ساخت محصوالت از توتون و تنباکو      00/1  

18/0 11 ساخت منسوجات       44/2  - 34/0  

01/0 13 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز       36/1  - 57/0  

00/0 22 دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی       11/0  - 96/0  

02/0 15 ساخت چوب و محصوالت چوبی       57/1  - 52/0  

03/0 17 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی       12/1  - 63/0  

01/0 10 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار،        00/1  - 66/0  

53/1 7 های هسته ایهای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فراورده       53/2  - 32/0  

29/1 8 ساخت مواد شیمیايی و محصوالت شیمیايی       21/2  - 38/0  

40/0 6 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک       26/5  03/0  

09/1 6 ساخت ساير محصوالت کانی غیر فلزی       49/4  - 05/0  

06/0 22 ساخت فلزات اساسی       14/0  - 94/0  

67/0 11 ساخت محصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین آالت و تجهیزات       61/5  07/0  

24/0 11 بندی نشده در جای ديگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین       29/2  - 36/0  

00/0 9 ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتیساخت        19/0  - 92/0  

22/0 8 های برقی طبقه بندی نشده در جای ديگرساخت ماشین آالت و دستگاه     08/4  - 09/0  

02/0 4 ها و وسايل ارتباطیساخت راديو و تلويزيون، دستگاه       78/2  - 28/0  

02/0 13 تدقیق و انواع ساعساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار        59/1  - 51/0  

08/0 13 ساخت وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر        35/0  - 87/0  

01/0 17 ساخت ساير تجهیزات حمل و نقل        54/0  - 80/0  

13/0 10 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای ديگر       90/2  - 26/0  

04/0 8 باز يافت        49/3  - 17/0  
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1393صنعت و معدن استان فارس در سال  های: شاخص 6-4ادامه جدول

 هاشرح فعالیت

نسبت 

ارزش 

افزوده به 

 ستانده

)بهره 

 دهی(

نسبت ستانده به 

 مصرف واسطه

 )بهره وری(

درصد تغییرات 

-93ارزش افزوده 

92 

 مقدار

رتبه 

در 

 کشور

 مقدار

رتبه 

در 

 کشور

37/0 صنعت و معدن   58/1  9  03/10  16 

91/0 معدن  84/10  5 - 75/2  19 

95/0 نفت خام و گاز طبیعی       05/19  3 - 12/6  26 

77/0 ساير معادن       28/4  8 50/15  15 

33/0 صنعت  50/1  9 65/12  17 

27/0 هاساخت محصوالت غذايی و انواع آشامیدنی       37/1  6 11/6  25 

 - - - - - و تنباکو ساخت محصوالت از توتون     

33/0 ساخت منسوجات       49/1  19 - 71/5  18 

45/0 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز       81/1  20 02/5  24 

39/0 دباغی و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمی       63/1  12 18/12  21 

49/0 ساخت چوب و محصوالت چوبی       95/1  10 - 86/48  23 

34/0 کاغذ و محصوالت کاغذیساخت        51/1  12 93/94  5 

46/0 های ضبط شدهسانهچاپ و تکثیر رانتشار،        86/1  7 81/37  9 

35/0 های هسته ایهای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فراورده   53/1  17 30/34  12 

46/0 ساخت مواد شیمیايی و محصوالت شیمیايی       84/1  4 - 32/10  29 

31/0 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک       45/1  17 51/81  5 

46/0 ساخت ساير محصوالت کانی غیر فلزی       85/1  18 84/15  9 

30/0 ساخت فلزات اساسی       43/1  8 - 28/7  17 

41/0 ساخت محصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین آالت و تجهیزات       70/1  3 94/16  6 

56/0 بندی نشده در جای ديگرآالت و تجهیزات طبقهماشینساخت        29/2  1 14/69  6 

38/0 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی       61/1  9 25/7  9 

43/0 های برقی طبقه بندی نشده در جای ديگرو دستگاه ساخت ماشین آالت  74/1  11 91/73  4 

56/0 ها و وسايل ارتباطیدستگاهساخت راديو و تلويزيون،        29/2  2 06/24  5 

51/0 اعتسساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع        03/2  18 29/18  21 

42/0 ساخت وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر        73/1  10 77/103  10 

21/0 ساخت ساير تجهیزات حمل و نقل        26/1  22 53/131  6 

37/0 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای ديگر       59/1  18 - 13/0  13 

38/0 باز يافت        61/1  15 32/47  11 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش معدن استان ها طی سال 7-4 جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 10 9 8 9 9 10 12 10 16 22 19 18 19 19 18 آذربايجان شرقی

 16 17 16 15 14 14 14 13 14 14 17 17 18 20 19 آذربايجان غربی

 28 31 30 31 29 30 30 30 30 30 30 28 28 28 28 اردبیل

 13 12 10 12 10 9 9 8 11 12 11 10 10 11 10 اصفهان 

 31 28 31 29 . . . . . . . . . . . البرز

 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 3 3 ايالم

 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 7 بوشهر

 9 8 9 8 8 8 8 12 12 10 8 8 8 8 8 تهران

 29 30 29 28 26 26 26 27 28 28 23 24 25 21 23 چهارمحال و بختیاری

 14 14 19 18 16 18 19 20 18 19 24 . . . . خراسان جنوبی

 8 10 13 11 12 12 13 11 13 11 9 9 9 9 9 خراسان رضوی

 22 20 22 27 28 28 29 26 22 20 29 . . . . خراسان شمالی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خوزستان

 15 16 14 16 15 19 21 16 9 17 18 19 17 18 14 زنجان 

 18 19 17 19 18 15 16 18 19 13 13 12 15 16 13 سمنان

 25 25 21 22 20 17 22 23 24 18 28 26 26 27 26 سیستان وبلوچستان

 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 7 6 فارس 

 30 29 28 30 30 29 28 29 29 29 27 27 16 15 27 قزوين

 26 27 24 24 27 25 25 21 26 25 26 25 24 25 25 قم

 17 15 23 14 23 24 24 22 25 21 21 21 20 22 21 کردستان

 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 4 کرمان

 24 24 25 23 22 22 20 15 21 23 14 15 23 14 20 کرمانشاه

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 کهگیلويه وبويراحمد

 23 23 20 21 21 21 18 25 20 24 20 20 21 26 24 گلستان

 27 26 26 26 25 27 27 28 27 26 25 23 27 23 17 گیالن

 21 22 15 17 17 16 15 17 8 9 10 13 12 10 11 لرستان

 20 21 18 20 19 20 17 19 15 16 15 14 11 13 12 مازندران

 12 13 11 10 11 11 11 14 17 15 16 16 14 17 16 مرکزی 

 11 11 12 13 13 13 10 9 10 8 12 11 13 12 15 هرمزگان

 19 18 27 25 24 23 23 24 23 27 22 22 22 24 22 همدان

 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 يزد
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش صنعت استان ها طی سال 8-4 جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 6 7 6 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 آذربايجان شرقی

 19 19 18 20 16 17 16 16 16 16 16 15 14 14 12 آذربايجان غربی

 26 26 27 27 26 24 23 23 23 24 22 22 23 22 22 اردبیل

 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اصفهان 

 10 12 9 9 . . . . . . . . . . . البرز

 31 30 31 31 30 30 30 30 29 29 29 27 28 28 28 ايالم

 4 4 4 4 5 8 7 11 13 11 10 9 13 15 17 بوشهر

 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 27 25 22 25 24 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 چهارمحال و بختیاری

 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 . . . . خراسان جنوبی

 9 9 12 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 خراسان رضوی

 23 22 25 22 22 21 24 26 22 22 25 . . . . خراسان شمالی

 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 خوزستان

 17 20 17 19 17 15 18 19 19 15 19 17 18 16 15 زنجان 

 20 16 19 17 15 16 15 14 15 19 18 20 21 21 21 سمنان

 25 27 26 26 25 26 25 25 25 25 23 24 24 23 25 سیستان وبلوچستان

 11 10 8 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 8 8 فارس 

 12 11 11 11 8 7 8 10 9 9 9 8 8 7 7 قزوين

 18 18 20 21 20 20 20 17 17 17 14 18 16 19 20 قم

 28 28 28 28 27 25 26 24 26 26 26 25 25 25 24 کردستان

 7 5 10 12 10 11 11 7 7 10 8 11 9 9 9 کرمان

 16 17 15 15 18 18 17 20 20 20 20 19 19 20 19 کرمانشاه

 30 31 30 30 29 29 29 29 30 30 30 28 27 27 27 کهگیلويه وبويراحمد

 22 23 23 24 23 23 22 22 24 23 24 23 22 24 23 گلستان

 15 15 16 16 14 13 13 13 14 13 13 12 11 11 10 گیالن

 24 24 24 23 21 22 21 21 21 21 21 21 20 18 18 لرستان

 14 13 13 13 11 10 10 9 10 8 11 10 10 10 11 مازندران

 5 6 5 6 6 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 مرکزی 

 8 8 7 7 13 14 14 15 12 14 12 13 15 12 13 هرمزگان

 21 21 21 18 19 19 19 18 18 18 17 16 17 17 16 همدان

 13 14 14 14 12 12 12 12 11 12 15 14 12 13 14 يزد
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93 هایاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخلی طی سال 5: رتبه بخش معدن 3-4نمودار

 

 

 1379-93 هایاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخلی طی سال 5: رتبه بخش صنعت 4-4نمودار
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 

 بخش عمده ساختمان، آب، برق و گاز -3-4

 8۳42۱۱۵6به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال عمده ساختمان، آب، برق و گاز استان فارس بخش افزودهارزش    

کشور طی  افزودهزشارباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  ۱۱٫76 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  9۳2۳۳۵40و 

صد رشد مثبت را در ۵٫62میلیون ريال بوده که  ۱۳۱۱29۱662و  ۱24۱47۱۱۱4به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایسال

رتبه  بوده که ۱0برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات مینشان 

 .انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته 9دهد میباشد و نشان میخوبی ن

کشور  هایدر بین استان ۵ تبهدارای ر ۱۳9۳بخش عمده ساختمان، آب، برق و گاز استان فارس در سال  افزودهارزش    

آينده جايگاه  هاییست که در سالبه نرخ رشد اخیر بعید نباشد، البته با توجه به رتمیبوده که با جايگاه کلی استان يکسان 

 شود.میعمده شامل  کشور را در اين بخش افزودهارزشدرصد از  7٫۱۱بدتری بدست آورد. همچنین استان فارس 

و بخش ساختمان  بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی هایبخش با عنوان 2بخش عمده ساختمان، آب، برق و گاز شامل 

 باشد.می

 

 بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی: -1-3-4

 ۵4829۳۵۳به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی استان فارس افزودهارزش    

 هایکشور طی سال افزودهشارزباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  98/۱8 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  6۵2۳4972و 

ثبت را نشان مدرصد رشد  ۱۱٫۱8میلیون ريال بوده که  82292۵60۱و  74020۱29۵به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92

بوده که رتبه خوبی  ۱0برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات می

بخش  افزودهارزشرتبه  ۱۱-4. جدول اندبه استان فارس داشتهاستان نرخ رشد باالتری نسبت  9دهد میباشد و نشان مین

 افزودهارزشروند رتبه  ۵-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هاتامین آب، برق و گاز طبیعی استان

به تصوير  ۱۳9۳ی سال استان دارای باالترين مقدار تولید ناخالص داخل ۵بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی را برای 

 هایر داشته و جايگاه استانشود که فارس در چند سال اخیر رتبه پنجم را در اختیامیکشیده است. در اين نمودار مالحظه 

 .استداشتهتهران و اصفهان يک پله سقوط 

کشور  هایدر بین استان ۵ه دارای رتب ۱۳9۳بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی استان فارس در سال  افزودهارزش    

ان و اصفهان به ترتیب در بوشهر، تهران، خوزست هایاخیر استان هایباشد. در سالمیبوده که با رتبه کلی استان يکسان 

بوده، فعالیت  4ن دارای رتبه فعالیت وجود دارد، فعالیت برق که استا ۳خش . در اين باندجايگاه اول تا چهارم قرار داشته

 .استبوده ۱بوده و فعالیت آب که استان دارای رتبه  ۵توزيع گاز طبیعی که استان دارای رتبه 
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ه ، درحالی کاستبودهکل  افزودهارزشدرصد  7٫۱9بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی کشور شامل  افزودهارزش     

 افزودهارزشباشد. همچنین میاستان مربوط به بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی  افزودهارزشدرصد از سهم  ۱۱٫60

ر بر داشته و از اين حیث دبخش تامین آب، برق و گاز طبیعی کشور را  افزودهارزشدرصد از  7٫9۳بخش معدن استان 

 .استهداشترا  2بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی استان در مقايسه با 

 عبارتند از  ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش معدن استان در سال  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  2بوده که دارای رتبه  0٫2۳مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  2بوده که دارای رتبه  0٫90مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  2بوده که دارای رتبه  9٫۵۵مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  6اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش ساختمان: -2-3-4

 27998۵68و  28۵9۱80۳به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش ساختمان استان فارس افزودهارزش    

و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزشهمچنین باشد. میدرصد رشد منفی  2٫07 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که 

دهد. رتبه میشان ندرصد رشد منفی را  2٫۵7میلیون ريال بوده که  488۳6606۱و  ۵0۱2698۱9به ترتیب برابر  ۱۳9۳

باشد و میبوده که رتبه خوبی ن ۱7برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدرصد تغییرات 

بخش ساختمان  افزودهارزشبه رت۱2-4. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته ۱6دهد مینشان 

 ۵بخش ساختمان را برای  افزودهارزشروند رتبه  6-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هااستان

شود که میودار مالحظه به تصوير کشیده است. در اين نم ۱۳9۳استان دارای باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال 

دارای باالترين مقدار  استان ۵شود که می. همچنین مشاهده استبودهخوبی  هایفارس در چند سال اخیر دارای رتبه

 باشند.میاول تا پنجم در بخش ساختمان  هایدارای رتبه افزودهارزش

کشور بوده که در مقايسه با  هایدر بین استان ۳دارای رتبه  ۱۳9۳فارس در سال بخش ساختمان استان  افزودهارزش    

ضوی به ترتیب در جايگاه رتهران، اصفهان، فارس و خراسان  های. استاناستداشتهرتبه کلی استان، جايگاه بهتری را 

که  هاالیت ساير ساختمانکونی و فعفعالیت وجود دارد، فعالیت ساختمان مس 2. در اين بخش انداول تا چهارم قرار داشته

 .استبوده ۳استاندر هر دو فعالیت دارای رتبه 

درصد از سهم  4٫98، درحالی که  استبودهکل  افزودهارزشدرصد  4٫27بخش ساختمان کشور شامل  افزودهارزش     

 افزودهارزشدرصد از  ۵٫7۳بخش ساختمان استان  افزودهارزشباشد. همچنین میاستان مربوط به اين بخش  افزودهارزش
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 

را  4بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵داشته و از اين حیث بخش ساختمان استان در مقايسه با اين بخش کشور را در بر

 .استداشته

 عبارتند از  ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش ساختمان استان در سال  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  4بوده که دارای رتبه  0٫08آشکار شده متقارن برابر مقدار شاخص مزيت نسبی  -

 باشد.میاستان 

 باشد.مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱4بوده که دارای رتبه  0٫44مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می نبخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱4بوده که دارای رتبه  ۱٫77مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  4اين شاخص دارای رتبه 

 

 

جاری در بخش  هایقیمت و کشور به استان اقتصادی هایفعالیت رشته ستانده و واسطه مصرف افزوده، : ارزش 9-4جدول

 )میلیون ریال( 1393عمده ساختمان، آب، برق و گاز سال 

 افزودهارزش  مصرف واسطه ستانده هاشرح فعالیت

 ب و برق و گاز و ساختمانآ-پ
 93,233,540 43,843,040 137,076,580 استان 

 1,311,291,662 755,292,917 2,066,584,579 کشور

 أمین آب، برق و گاز طبیعی ت-۵
 65,234,972 7,628,283 72,863,254 استان 

 822,925,601 112,091,540 935,017,141 کشور

 برق  -۵. ۳0
 11,438,783 2,372,421 13,811,203 استان 

 167,911,089 40,474,688 208,385,777 کشور

 وزيع گاز طبیعیت -۵. ۳۱ 
 50,676,961 3,353,105 54,030,066 استان 

 627,538,994 43,954,487 671,493,481 کشور

 آب -۵. ۳2 
 3,119,228 1,902,757 5,021,985 استان 

 27,475,518 27,662,365 55,137,883 کشور

 ساختمان -6
 27,998,568 36,214,758 64,213,326 استان 

 488,366,061 643,201,377 1,131,567,438 کشور

 های مسکونیاختمانس -6. ۳۳
 15,855,359 19,062,892 34,918,250 استان 

 221,724,235 266,578,969 488,303,205 کشور

 هااير ساختمانس -6. ۳4
 12,143,210 17,151,866 29,295,075 استان 

 266,641,826 376,622,408 643,264,234 کشور

 

 

 

 



102    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1393ساختمان، آب، برق و گاز استان فارس در سال  هایشاخص : 10-4جدول

 هاشرح فعالیت

رتبه استان 

در ارزش 

 افزوده

سهم در ارزش 

 افزوده استان

سهم متناظر در 

 ارزش افزوده کشور

نسبی مزیت 

آشکار شده متقارن 

(RSCA) 

58/16 5 ساختمان ، آب ، برق و گاز  11/7  19/0  

60/11 5 تأمین آب، برق و گاز طبیعی   93/7  23/0  

03/2 4 برق    81/6  16/0  

01/9 5 توزيع گاز طبیعی   08/8  24/0  

55/0 1 آب   35/11  40/0  

98/4 3 ساختمان   73/5  08/0  

82/2 3 های مسکونیساختمان   15/7  19/0  

16/2 3 هاساير ساختمان   55/4  - 04/0  

 

 1393ساختمان، آب، برق و گاز استان فارس در سال  های: شاخص10-4ادامه جدول

 هاشرح فعالیت

نسبت ارزش 

افزوده به 

 ستانده

 )بهره دهی(

نسبت ستانده به مصرف 

 واسطه)بهره وری(

افزوده درصد تغییرات ارزش 

93-92 

 رتبه در کشور مقدار رتبه در کشور مقدار

68/0 ساختمان ، آب ، برق و گاز  13/3  4 76/11  10 

90/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی   55/9  6 98/18  10 

83/0 برق    82/5  13 56/29  18 

94/0 توزيع گاز طبیعی   11/16  10 33/17  7 

62/0 آب   64/2  6 06/11  19 

44/0 ساختمان   77/1  4 - 07/2  17 

45/0 های مسکونیساختمان   83/1  13 - 38/7  13 

41/0 هاساير ساختمان   71/1  26 83/5  17 
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 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی استان ها طی سال11-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 6 آذربايجان شرقی

 15 14 15 14 16 15 16 17 19 19 18 17 17 17 16 آذربايجان غربی

 26 22 23 25 27 26 27 27 22 23 25 25 25 25 23 اردبیل

 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 اصفهان 

 21 24 19 28 . . . . . . . . . . . البرز

 29 30 30 30 14 27 24 22 30 29 30 28 28 28 28 ايالم

 1 1 1 2 1 1 2 2 6 5 9 6 12 15 11 بوشهر

 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 28 28 28 26 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 چهارمحال و بختیاری

 30 29 29 29 30 30 30 30 28 28 28 . . . . خراسان جنوبی

 6 6 6 6 6 7 6 6 5 6 4 4 4 4 4 خراسان رضوی

 16 21 22 20 22 20 18 21 29 30 29 . . . . خراسان شمالی

 3 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 3 3 2 خوزستان

 22 23 25 24 20 21 20 20 18 16 17 16 19 19 17 زنجان 

 23 25 26 22 23 22 21 19 20 15 20 21 18 21 20 سمنان

 25 26 24 23 24 19 17 15 14 14 14 20 20 18 19 سیستان وبلوچستان

 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 6 5 فارس 

 17 17 17 17 17 17 15 16 16 18 16 15 15 14 18 قزوين

 19 20 18 19 25 24 23 24 21 21 21 19 21 20 21 قم

 18 18 20 18 21 18 22 23 24 25 23 24 23 23 24 کردستان

 13 13 14 13 8 12 10 11 13 13 12 12 11 11 12 کرمان

 9 9 8 12 11 8 12 9 12 12 13 13 13 12 13 کرمانشاه

 31 31 31 31 29 29 29 29 27 27 27 27 27 27 27 کهگیلويه وبويراحمد

 20 19 21 21 26 23 26 26 23 22 22 23 22 22 22 گلستان

 11 12 12 11 13 13 13 12 11 11 10 11 9 9 9 گیالن

 27 27 27 27 18 25 25 25 25 24 24 22 24 24 25 لرستان

 10 10 11 9 10 9 9 13 9 10 8 10 8 7 8 مازندران

 12 11 13 10 12 10 11 8 8 8 6 9 6 5 7 مرکزی 

 7 7 9 8 9 11 8 10 10 9 11 8 10 10 10 هرمزگان

 24 16 16 16 19 16 19 18 17 20 19 18 16 16 15 همدان

 14 15 10 15 15 14 14 14 15 17 15 14 14 13 14 يزد
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 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش ساختمان استان ها طی سال12-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 7 6 5 6 6 5 6 5 6 7 7 6 7 5 7 آذربايجان شرقی

 8 8 9 8 10 6 9 10 9 9 12 9 10 10 8 آذربايجان غربی

 25 22 21 24 23 26 20 23 23 24 24 24 15 23 21 اردبیل

 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 اصفهان 

 6 5 7 11 . . . . . . . . . . . البرز

 29 29 29 27 30 27 28 29 24 25 25 23 27 28 28 ايالم

 20 26 23 23 24 19 17 12 25 20 19 19 16 9 10 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 26 28 27 29 26 24 25 25 27 23 26 27 25 24 25 بختیاریچهارمحال و 

 30 31 30 31 29 30 30 28 30 30 30 . . . . خراسان جنوبی

 4 3 3 2 2 2 3 2 5 3 4 3 3 3 3 خراسان رضوی

 28 19 28 28 27 28 27 26 28 29 28 . . . . خراسان شمالی

 5 7 6 5 5 7 5 6 3 4 5 5 2 2 2 خوزستان

 24 21 20 20 25 25 23 22 18 18 16 22 26 27 26 زنجان 

 27 23 26 17 17 23 24 30 26 26 17 16 14 22 24 سمنان

 22 27 18 15 16 11 13 15 14 12 18 20 18 13 13 سیستان وبلوچستان

 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 5 6 5 فارس 

 18 14 16 22 22 20 18 18 19 10 15 12 19 14 17 قزوين

 16 11 11 13 12 16 22 24 21 19 21 26 24 21 23 قم

 19 16 19 19 21 21 26 21 22 27 27 25 21 25 22 کردستان

 10 15 13 10 8 10 10 8 8 11 11 10 9 11 11 کرمان

 14 12 14 12 11 13 11 16 12 16 9 13 11 16 15 کرمانشاه

 31 30 31 30 28 29 29 27 29 28 29 28 28 26 27 کهگیلويه وبويراحمد

 21 20 22 14 13 17 15 19 20 15 13 14 23 18 19 گلستان

 12 9 10 7 7 8 7 7 7 8 8 7 8 7 9 گیالن

 23 25 24 21 15 22 21 14 16 22 22 18 22 20 18 لرستان

 9 10 8 9 9 9 8 9 11 6 6 8 6 8 6 مازندران

 13 18 17 26 19 14 14 11 15 17 14 11 12 12 14 مرکزی 

 11 13 12 16 14 12 12 20 13 14 10 17 13 15 12 هرمزگان

 17 17 15 18 20 18 19 13 17 21 20 21 20 19 20 همدان

 15 24 25 25 18 15 16 17 10 13 23 15 17 17 16 يزد
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 1379-93 هایاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخلی طی سال 5رتبه بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی  :5-4نمودار

 

 

 1379-93 هایاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخلی طی سال 5: رتبه بخش ساختمان 6-4نمودار
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 بخش عمده خدمات -4-4

 27020062۳و  229۵40۵69به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال عمده خدمات استان فارس بخش افزودهارزش    

و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  7۱/۱7 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که 

دهد. میا نشان ردرصد رشد مثبت  ۱9٫68میلیون ريال بوده که  ۵9092۵200۵و  49۳7672۵۱8به ترتیب برابر  ۱۳9۳

بوده که رتبه بسیار بدی  26رابر ب ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشرتبه درصد تغییرات 

 .انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته 2۵دهد میباشد و نشان می

کشور بوده که با جايگاه  هایندر بین استا ۵ دارای رتبه ۱۳9۳بخش عمده خدمات استان فارس در سال  افزودهارزش    

آينده جايگاه بدتری بدست  هایرتبه نرخ رشد اخیر بعید نیست که در سال باشد، البته با توجه بهمیکلی استان يکسان 

 شود.یمکشور را در اين بخش عمده شامل  افزودهارزشدرصد از  4٫۵7آورد. همچنین استان فارس 

کاالها ، بخش  وبخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه  هایبخش با عنوان 8بخش عمده خدمات شامل 

غالت، کرايه و مالی ، بخش مست هایو رستوران، بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ، بخش واسطه گری هتل

ری اجتماعی ، و خدمات شهری ، بخش آموزش ، بخش بهداشت و مددکامیخدمات کسب و کار ، بخش اداره امور عمو

 باشد.میبخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 

 

 بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها: -1-4-4

 ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال ارسبخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها استان ف افزودهارزش    

 مچنینباشد.همیمثبت  درصد رشد ۱8٫77 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  7۳48۳8۱7و  6۱87۱028به ترتیب برابر 

یلیون ريال بوده که م ۱7294۳9092و  ۱4۵9۵6۱78۳به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزش

-9۳کشور در سال  هایاستان استان در بین افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات میدرصد رشد مثبت را نشان  ۱8٫49

. انده استان فارس داشتهباستان نرخ رشد باالتری نسبت  9دهد می باشد و نشانمیبوده که رتبه خوبی ن ۱0برابر  ۱۳92

 هایرا طی سال هایه و کاالها استانبخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقل افزودهارزشرتبه  ۱۵-4جدول 

میر وسايل نقلیه ی، خرده فروشی، تعبخش عمده فروش افزودهارزشروند رتبه  7-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79

شیده است. در اين نمودار به تصوير ک ۱۳9۳استان دارای باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال  ۵و کاالها را برای 

 هایوده و رتبه استانشود که فارس در چند سال اخیر روند کاهشی داشته، تهران همواره دارای رتبه يک بمیمالحظه 

 .استبودهاخیر افزايشی  هایان در سالخراسان رضوی، اصفهان و خوزست

دارای رتبه  ۱۳9۳بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها استان فارس در سال  افزودهارزش    

تهران، البرز، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران به  هایاخیر استان های. در سالاستبودهکشور  هایدر بین استان 6

 . در اين بخش يک فعالیت وجود دارد.اندترتیب در جايگاه اول تا پنجم قرار داشته
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 افزودهارزشدرصد  ۱۵٫۱2امل بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها کشور ش افزودهارزش     

ه فروشی، خرده فروشی، تعمیر استان مربوط به بخش عمد افزودهارزشدرصد از سهم  ۱۳٫07، درحالی که استبودهکل 

بخش عمده فروشی،  افزودهزشاردرصد از  4٫2۵بخش معدن استان  افزودهارزشباشد. همچنین میوسايل نقلیه و کاالها 

ی، خرده فروشی، تعمیر عمده فروش خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها کشور را در بر داشته و از اين حیث بخش

 .استداشتهرا  9بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵وسايل نقلیه و کاالها استان در مقايسه با 

ها استان در سال مهم و کلیدی بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاال هایاطالعات شاخص     

 عبارتند از  ۱۳9۳

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  9ای رتبه بوده که دار -0٫07کار شده متقارن برابر  مقدار شاخص مزيت نسبی آش -

 باشد.میاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  9بوده که دارای رتبه  0٫72مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  8بوده که دارای رتبه  ۳٫۵4مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  22اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش هتل و رستوران: -2-4-4

 ۵048967و  4۱9۳970ابر به ترتیب بر ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش هتل و رستوران استان فارس افزودهارزش    

و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  20٫۳9 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که 

دهد. رتبه مینشان  درصد رشد مثبت را 20٫۱6میلیون ريال بوده که  ۱2۱878222و  ۱0۱4۳202۵به ترتیب برابر  ۱۳9۳

باشد و میبوده که رتبه خوبی ن ۱۳برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدرصد تغییرات 

بخش هتل و  افزودهارزشتبه ر ۱6-4. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته ۱2دهد مینشان 

بخش هتل و رستوران  افزودهشارزروند رتبه  8-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هارستوران استان

ار مالحظه در اين نمود به تصوير کشیده است. ۱۳9۳استان دارای باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال  ۵را برای 

اصفهان همواره رتبه  وتهران، خراسان رضوی  های. استاناستداشتهيک پله سقوط  89شود که رتبه فارس از سال می

 .استداشتهقرار  8ه و خوزستان در رتبه اول تا سوم را در اختیار داشت

کشور بوده که از رتبه  هایستاندر بین ا 7دارای رتبه  ۱۳9۳بخش هتل و رستوران استان فارس در سال  افزودهارزش    

 یالن و مازندران به ترتیبتهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، گ هایاخیر استان هایباشد. در سالمیکلی استان بدتر 

 4گاه که استان دارای رتبه فعالیت وجود دارد، فعالیت هتل و خواب 2. در اين بخش انددر جايگاه اول تا ششم قرار داشته

 .استبوده 7بوده، فعالیت رستوران که استان دارای رتبه 
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درصد از  0٫90، درحالی که استهبودکل  افزودهارزشدرصد  ۱٫07بخش هتل و رستوران کشور شامل  افزودهارزش     

بخش بخش هتل و رستوران  افزودهارزشباشد. همچنین میافزوده استان مربوط به بخش هتل و رستوران سهم ارزش

ش تامین بخش هتل و افزوده بخش هتل و رستوران کشور را در بر داشته و از اين حیث بخزشدرصد از ار 4٫۱4استان 

 .استداشتهرا  ۱0ستان، رتبه بخش اقتصادی ا ۱۵رستوران استان در مقايسه با 

 عبارتند از  ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش هتل و رستوران استان در سال  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۱0ای رتبه بوده که دار -0٫09مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱2بوده که دارای رتبه  0٫۵۱مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱2بوده که دارای رتبه  2٫02مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  ۱9اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات: -3-4-4

 ۳۵88۳0۳8ه ترتیب برابر ب ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات استان فارس ودهافزارزش

کشور طی  افزودهزشارباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  2۵٫89 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  4۵۱7۳769و 

صد رشد مثبت را در 28٫87لیون ريال بوده که می ۱007722062و  78۱99۱948به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایسال

بوده که رتبه  ۱9برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات مینشان 

 افزودهارزشرتبه  ۱7-4. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته ۱8دهد میباشد و نشان میبدی 

روند رتبه  9-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هابخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات استان

مقدار تولید ناخالص داخلی سال  استان دارای باالترين ۵بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات را برای  افزودهارزش

. استشدهجابجا  7و  6 شود که فارس در چند سال اخیر در رتبهمیبه تصوير کشیده است. در اين نمودار مالحظه  ۱۳9۳

 .استبودهتهران همواره در رتبه اول 

کشور  هایدر بین استان 6رتبه  دارای ۱۳9۳حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات استان فارس در سال بخش  افزودهارزش  

ه ترتیب در جايگاه اول تا تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان و خراسان رضوی ب هایاخیر استان های. در سالاستبوده

 فعالیت وجود دارد. 7. در اين بخش اندپنجم قرار داشته

 8٫0۳و  استبودهکل  افزودهارزشدرصد  8٫8۱بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات کشور شامل  افزودهرزشا     

بخش  افزودهارزشباشد. همچنین میاستان مربوط به بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات  افزودهارزشدرصد از سهم 

بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات کشور را در  افزودهارزشدرصد از  4٫48ارتباطات استان  حمل و نقل، انبارداری و
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را  7بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵بر داشته و از اين حیث بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات استان در مقايسه با 

 .استداشته

 عبارتند از  ۱۳9۳در سال مهم و کلیدی بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات استان  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  7ای رتبه بوده که دار -0٫0۵مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  8بوده که دارای رتبه  0٫72مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  7ه که دارای رتبه بود 9۳٫۵6مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  ۱4اين شاخص دارای رتبه 

 

 مالی: هایبخش واسطه گری -4-4-4

و  6۳07998ب برابر به ترتی ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال مالی استان فارس هایبخش واسطه گری افزودهارزش    

 هایکشور طی سال افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد منفی  2۱٫80 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  49۳29۵۳

دهد. میثبت را نشان درصد رشد م 2٫۵۱میلیون ريال بوده که  220۱۵9۳9۱و  2۱47790۱7به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92

باشد میبوده که رتبه بدی  2۱برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشغییرات رتبه درصد ت

بخش واسطه  افزودهارزش تبهر ۱8-4جدول . انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته 20دهد میو نشان 

بخش واسطه  افزودهارزشبه رت روند۱0-4نمودار دهد. مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هامالی استان هایگری

شیده است. در اين نمودار به تصوير ک ۱۳9۳استان دارای باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال  ۵مالی برای  هایگری

 .استداشتهپله سقوط  89تا  84 هایشود که فارس غالبا دارای رتبه چهارم بوده و در سالمیمالحظه 

. استبودهکشور  هایین استاندر ب 4دارای رتبه  ۱۳9۳مالی استان فارس در سال  هایبخش واسطه گری افزودهارزش    

. در اين بخش اندر داشتهتهران، اصفهان، خراسان رضوی به ترتیب در جايگاه اول تا سوم قرا هایاخیر استان هایدر سال

 جنبی هایفعالیت و مالی هایگری واسطه بوده، فعالیت ساير ۳رای رتبه فعالیت وجود دارد، فعالیت بانک که استان دا ۳

 .استبوده 4بوده و فعالیت بیمه که استان دارای رتبه  ۱7آنها  که استان دارای رتبه 

 0٫88، درحالی که استبودهکل  افزودهارزشدرصد  ۱٫92مالی کشور شامل  هایبخش واسطه گری افزودهارزش     

بخش واسطه  افزودهزشارباشد. همچنین میمالی  هایاستان مربوط به بخش واسطه گری افزودهارزشدرصد از سهم 

داشته و از اين حیث بخش  مالی کشور را در بر هایبخش واسطه گری افزودهارزشدرصد از  2٫24مالی استان  هایگری

 .استداشتهرا  ۱۳ادی استان، رتبه بخش اقتص ۱۵مالی استان در مقايسه با  هایواسطه گری

  عبارتند از ۱۳9۳مالی استان در سال  هایمهم و کلیدی بخش واسطه گری هایاطالعات شاخص      
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بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۱۳ای رتبه بوده که دار -0٫۳7مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱۳بوده که دارای رتبه  0٫48مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین مین بخش اقتصادی استا ۱۵در بین  ۱۳بوده که دارای رتبه  ۱٫92مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  ۳0اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار: -5-4-4

به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار استان فارس افزودهارزش    

 افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  ۱۱٫74 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  67670۱79و  60۵۵9972

درصد  ۱2٫6۵ه میلیون ريال بوده ک ۱۳609۵4۳27و  ۱208۱۱984۳به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال

 26برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات میرشد مثبت را نشان 

-4. جدول اندارس داشتهفاستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان  2۵دهد میباشد و نشان میبوده که رتبه بسیار بدی 

دهد. مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هابخش مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار استان افزودهارزشرتبه  ۱9

استان دارای باالترين مقدار  ۵ا برای ررايه و خدمات کسب و کار بخش مستغالت، ک افزودهارزشرتبه  روند۱۱-4نمودار 

اخیر ابتدا  هایر سالدشود که فارس میبه تصوير کشیده است. در اين نمودار مالحظه  ۱۳9۳تولید ناخالص داخلی سال 

 .انداول و دوم بوده های. تهران و خراسان رضوی همواره دارای رتبهاستداشتهرا  ۵و اخیرا رتبه  4و سپس  ۳رتبه 

 هایدر بین استان ۵رای رتبه دا ۱۳9۳خش مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار استان فارس در سال ب افزودهارزش    

ضوی، اصفهان و البرز رتهران، خراسان  هایاخیر استان هایباشد. در سالمیکشور بوده که با رتبه کلی استان يکسان 

 فعالیت وجود دارد. ۵. در اين بخش اندبه ترتیب در جايگاه اول تا چهارم قرار داشته

، استبودهکل  افزودهارزشدرصد  ۱۱٫90بخش مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار کشور شامل  افزودهارزش     

باشد. میمات کسب و کار استان مربوط به بخش مستغالت، کرايه و خد افزودهارزشدرصد از سهم  ۱2٫0۳درحالی که 

بخش مستغالت،  افزودهارزشدرصد از  4٫97ه و خدمات کسب و کار استان بخش مستغالت، کراي افزودهارزشهمچنین 

سب و کار استان در ککرايه و خدمات کسب و کار کشور را در بر داشته و از اين حیث بخش مستغالت، کرايه و خدمات 

 .استداشتهرا  6بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵مقايسه با 

 عبارتند از  ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار استان در سال  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  6بوده که دارای رتبه  0٫0۱مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.یمصادی استان بخش اقت ۱۵در بین  ۳بوده که دارای رتبه  0٫89مقدار شاخص بهره دهی برابر  -
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 باشد. می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  ۳بوده که دارای رتبه  8٫9۱مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 

 بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری: -6-4-4

به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری استان فارس افزودهارزش    

 افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  26٫7۳ دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  24۱۳6۳۳7و  ۱904۵902

درصد رشد  29٫۵9میلیون ريال بوده که  ۵47890۵08و  422792449به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال

بوده  26برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشد تغییرات دهد. رتبه درصمیمثبت را نشان 

 20-4جدول . انداشتهداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس  2۵دهد میباشد و نشان میکه رتبه بسیار بدی 

دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هاو خدمات شهری استانمیبخش اداره امور عمو افزودهارزش رتبه

استان دارای باالترين مقدار تولید  ۵بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری را برای  افزودهارزشروند رتبه  4-۱2

سال اخیرهمواره رتبه  شود که فارس در چندمیبه تصوير کشیده است. در اين نمودار مالحظه  ۱۳9۳ناخالص داخلی سال 

، اصفهان و خوزستان طی خراسان رضوی های.استاناستبوده ۱ر اختیار داشته و تهران همواره دارای رتبه پنجم را د

 .انددوم و سوم و چهارم جابجايی داشته هایاخیر در رتبه هایسال

 هایدر بین استان ۵رتبه  دارای ۱۳9۳بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری استان فارس در سال  افزودهارزش    

وزستان و اصفهان به خبوشهر، تهران،  هایاخیر استان هایباشد. در سالمیکشور بوده که با رتبه کلی استان يکسان 

 فعالیت وجود دارد. ۵. در اين بخش اندترتیب در جايگاه اول تا چهارم قرار داشته

درصد  4٫29کل بوده و  افزودهارزش درصد 4٫79بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری کشور شامل  افزودهارزش     

بخش  افزودهارزش. همچنین باشدمیاستان مربوط به بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری  افزودهارزشاز سهم 

ر بر داشته و از اين حیث دبخش اداره امور عمومی و خدمات شهری کشور را  افزودهارزشدرصد از  4٫4۱معدن استان 

 .استداشته را 8بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری استان در مقايسه با 

 ند از عبارت ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری استان در سال  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  8ای رتبه بوده که دار -0٫0۵مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 .باشدمیاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  6بوده که دارای رتبه  0٫79مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  9بوده که دارای رتبه  4٫7۳مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  29اين شاخص دارای رتبه 
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 بخش آموزش: -7-4-4

میلیون  ۱978۵9۵7و  ۱72۳4924به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش آموزش استان فارس افزودهارزش    

به  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزشاشد. همچنین بمیدرصد رشد مثبت  ۱4٫80 دهندهنشانريال بوده که 

دهد. رتبه درصد میدرصد رشد مثبت را نشان  28٫48میلیون ريال بوده که  ۳6۱4۳47۱۵و  28۱۳۱۵۱۵۳ترتیب برابر 

باشد و نشان میبوده که رتبه بسیار بدی  26برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشتغییرات 

 هابخش آموزش استان افزودهزشاررتبه  2۱-4. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته 2۵دهد می

استان دارای  ۵بخش آموزش را برای  افزودهارزشروند رتبه  ۱۳-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال

شود که تهران و خراسان یمبه تصوير کشیده است. در اين نمودار مالحظه  ۱۳9۳خلی سال باالترين مقدار تولید ناخالص دا

اخیر همواره  هایالساصفهان، فارس و خوزستان در چند  های. استانانداول و دوم بوده هایرضوی همواره دارای رتبه

 .اندسوم، چهارم و پنجم جابجا شده هایبین رتبه

کشور بوده که با رتبه کلی  هایدر بین استان ۵دارای رتبه  ۱۳9۳ش استان فارس در سال بخش آموز افزودهارزش    

ترتیب در جايگاه اول  تهران، خراسان رضوی، اصفهان و خوزستان به هایاخیر استان هایباشد. در سالمیاستان يکسان 

 فعالیت وجود دارد. 8. در اين بخش اندتا چهارم قرار داشته

استان  افزودهارزشدرصد از سهم  ۱۳٫۵2کل بوده و  افزودهارزشدرصد  ۳٫۱6بخش آموزش کشور شامل  افزودهارزش     

بخش آموزش کشور  افزودهارزشدرصد از  ۵٫47بخش آموزش استان  افزودهارزشباشد. همچنین میمربوط به آموزش 

 است .داشتهرا  ۵بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵را در بر داشته و از اين حیث بخش آموزش استان در مقايسه با 

 عبارتند از  ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش آموزش استان در سال  هایاطالعات شاخص

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۵بوده که دارای رتبه  0٫0۵مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  4که دارای رتبه بوده  0٫8۵مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  4بوده که دارای رتبه  6٫74مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  ۱8اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی: -8-4-4

 ۱8۵۳8762به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی استان فارس افزودهارزش    

کشور طی  افزودهارزشباشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  26٫76 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  2۳499244و 

درصد رشد مثبت را  20٫۵8وده که میلیون ريال ب ۳7۳8897۱9و  ۳۱0066066به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایسال

بوده که رتبه  9برابر  ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشدهد. رتبه درصد تغییرات مینشان 
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  افزودهارزشرتبه  22-4. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته 8دهد میباشد و نشان میخوبی ن

روند رتبه  ۱4-4دهد. نمودار مینشان  ۱۳9۳تا  ۱۳79 هایرا طی سال هات و مددکاری اجتماعی استانبخش بهداش

 ۱۳9۳استان دارای باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال  ۵بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی را برای  افزودهارزش

واره در رتبه يک بوده، خراسان رضوی معموال دارای شود که تهران هممیبه تصوير کشیده است. در اين نمودار مالحظه 

سوم و چهارم و پنجم  هایاخیر همواره بین رتبه هایاصفهان، خوزستان و فارس در سال هایرتبه دوم بوده و استان

 .اندجابجايی داشته

کشور  هایدر بین استان 4 دارای رتبه ۱۳9۳بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی استان فارس در سال  افزودهارزش    

خراسان رضوی به ترتیب  وتهران، اصفهان  هایاخیر استان هایباشد. در سالمیبوده که بهتر از رتبه کلی استان يکسان 

 وجود دارد.فعالیت  4. در اين بخش انددر جايگاه اول تا سوم قرار داشته

، درحالی که استبودهکل  افزودهارزشدرصد  ۳٫27بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی کشور شامل  افزودهارزش     

 افزودهارزشباشد. همچنین میاستان مربوط به بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی  افزودهارزشدرصد از سهم  4٫۱8

ری اجتماعی کشور را در بخش بهداشت و مددکا افزودهارزشد از درص 6٫29بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی استان 

را  ۳استان، رتبه  بخش اقتصادی ۱۵بر داشته و از اين حیث بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی استان در مقايسه با 

 .استداشته

 تند از رعبا ۱۳9۳مهم و کلیدی بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی استان در سال  هایاطالعات شاخص      

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۳بوده که دارای رتبه  0٫۱2مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  ۵بوده که دارای رتبه  0٫8۵مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  ۵بوده که دارای رتبه  6٫۵۳مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  ۱7اين شاخص دارای رتبه 

 

 بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی: -9-4-4

به  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایدر سال بخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی استان فارس افزودهارزش    

باشد. همچنین میدرصد رشد مثبت  9٫۵6 دهندهنشانمیلیون ريال بوده که  646940۱و  ۵90497۵ترتیب برابر 

 ۱7٫94میلیون ريال بوده که  ۱8۵88۳967و  ۱۵76۱42۳4به ترتیب برابر  ۱۳9۳و  ۱۳92 هایکشور طی سال افزودهارزش

 ۱۳92-9۳کشور در سال  هایاستان در بین استان افزودهارزشغییرات دهد. رتبه درصد تمیدرصد رشد مثبت را نشان 

. جدول انداستان نرخ رشد باالتری نسبت به استان فارس داشته 2۱دهد میباشد و نشان میبوده که رتبه بدی  22برابر 

 ۱۳9۳تا  ۱۳79 ایهرا طی سال هابخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی استان افزودهارزشرتبه  4-2۳
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 ۵بخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی را برای  افزودهارزشروند رتبه  ۱۵-4دهد. نمودار مینشان 

شود که میبه تصوير کشیده است. در اين نمودار مالحظه  ۱۳9۳استان دارای باالترين مقدار تولید ناخالص داخلی سال 

خراسان رضوی،  های. استاناستبودهبه پنجم بوده و تهران همواره در رتبه اول اخیر همواره در رت هایفارس در سال

 .انددوم و سوم و چهارم جابجايی داشته هایاخیر همواره بین رتبه هایخوزستان و اصفهان در سال

در  ۵دارای رتبه  ۱۳9۳بخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی استان فارس در سال  افزودهارزش    

تهران، خوزستان، اصفهان  هایاخیر استان هایباشد. در سالمیکشور بوده که با رتبه کلی استان يکسان  هایبین استان

 د دارد، فعالیت تفريحی،فعالیت وجو ۳ر اين بخش . داندو خراسان رضوی به ترتیب در جايگاه اول تا چهارم قرار داشته

بوده و فعالیت ساير  ۱2سیاسی که استان دارای رتبه  و بوده، فعالیت مذهبی ۵ورزشی که استان دارای رتبه  و فرهنگی

 .استبوده ۵خدمات که استان دارای رتبه 

کل  افزودهارزشد درص ۱٫6۳امل بخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی کشور ش افزودهارزش     

مات عمومی، اجتماعی، شخصی استان مربوط به بخش ساير خد افزودهارزشدرصد از سهم  ۱٫۱۵، درحالی که استبوده

درصد از  ۳٫48ی استان بخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگ افزودهارزشباشد. همچنین میو خانگی 

ز اين حیث بخش ساير امومی، اجتماعی، شخصی و خانگی کشور را در بر داشته و بخش ساير خدمات ع افزودهارزش

 .استداشتها ر ۱۱بخش اقتصادی استان، رتبه  ۱۵خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی استان در مقايسه با 

 ۱۳9۳ال ر سمهم و کلیدی بخش ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی استان د هایاطالعات شاخص     

 عبارتند از 

بخش اقتصادی  ۱۵در بین  ۱۱ای رتبه بوده که دار -0٫۱7مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن برابر  -

 باشد.میاستان 

 باشد.می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  7بوده که دارای رتبه  0٫72مقدار شاخص بهره دهی برابر  -

باشد. همچنین می بخش اقتصادی استان ۱۵در بین  6بوده که دارای رتبه  ۳٫6۳مقدار شاخص بهره وری برابر  -

 باشد.میدر سطح کشور  6اين شاخص دارای رتبه 
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جاری در بخش  هایقیمت و کشور به استان اقتصادی هایفعالیت رشته ستانده و واسطه مصرف افزوده، : ارزش13-4جدول

 )میلیون ریال( 1393عمده خدمات سال 

 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده هاشرح فعالیت

 خدمات-ت
416،224،352 استان   793،023،82   623،200،270  

872،268،707،7 کشور  867،016،798،1   005،252،909،5   

رده فروشی، تعمیر وسايل خعمده فروشی، -7
 نقلیه و کاالها

 73,483,817 28,892,874 102,376,691 استان 

 1,729,439,092 474,264,752 2,203,703,844 کشور

 تعمیر وسايل خرده فروشی، عمده فروشی، -7. ۳۵
 نقلیه و کاالها

,73,483  28,892,874 102,376,691 استان  781  

 1,729,439,092 474,264,752 2,203,703,844 کشور

 نهتل و رستورا-8
,4,934 9,983,492 استان  255  5,048,967 

 121,878,222 95,517,818 217,396,040 کشور

 ل و خوابگاه هت-8. ۳6
 1,212,612  175,820 1,388,432 استان 

 22,266,943 7,134,570 29,401,514 کشور

 رستوران-8. ۳7
 3,836,355  4,758,705 8,595,060 استان 

 99,611,279 88,383,247 187,994,526 کشور

 مل و نقل، انبارداری و ارتباطاتح-9
 45,173,769  17,659,932 62,833,702 استان 

 1,007,722,062 502,475,792 1,510,197,854 کشور

 راه آهن-9. ۳8
 7,949 86,674 94,623 استان 

 15,028,061 19,621,112 34,649,173 کشور

 مل و نقل جاده ایح -9. ۳9
 41,067,732  13,785,485 54,853,218 استان 

 699,581,482 247,582,636 947,164,118 کشور

 مل و نقل لوله ایح-9. 40
 305,284  118,004      423,288 استان 

 7,934,637 3,067,043 11,001,680 کشور

 نقل آبی وحمل -9. 4۱
 -    -    - استان 

 20,773,275 50,734,621 71,507,896 کشور

 مل و نقل هوايیح-9. 42
 1,196,707  1,778,272    2,974,979 استان 

 19,874,682 29,533,206 49,407,888 کشور

 دمات پشتیبانی و انبارداریخ-9. 4۳
 988,984 364,836 1,353,820 استان 

 71,906,467 16,595,799 88,502,265 کشور

 مخابرات وپست -9. 44
 1,607,113  1,526,660 3,133,773 استان 

 172,623,458 135,341,375 307,964,833 کشور
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 : 13-4ادامه جدول

 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده هاشرح فعالیت

 های مالیطه گریواس-۱0
 4,932,953 5,350,536 10,283,488 استان 

 220,159,391 147,062,461 367,221,852 کشور

 بانک-۱0. 4۵
 2,048,984 4,448,509 6,497,493 استان 

 98,383,072 120,584,016 218,967,087 کشور

های های مالی و فعالیتریساير واسطه گ-۱0. 46
 جنبی آنها

 700,226 120,796 821,022 استان 

 56,095,263 7,910,901 64,006,165 کشور

 بیمه-۱0. 47
 2,183,743 781,231 2,964,973 استان 

 65,681,056 18,567,544 84,248,600 کشور

 و کارستغالت، کرايه و خدمات کسب م-۱۱
 67,670,179 8,559,668 76,229,847 استان 

 1,360,954,327 220,857,913 1,581,812,240 کشور

 دمات واحدهای مسکونی  شخصیخ-۱۱. 48
 43,177,061 4,185,162 47,362,224 استان 

 798,130,079 95,582,547 893,712,626 کشور

 دمات واحدهای مسکونی  اجاریخ-۱۱. 49
 14,438,843 1,397,978 15,836,821 استان 

 277,581,799 33,260,081 310,841,880 کشور

 دمات واحدهای غیر مسکونی خ-۱۱. ۵0
 2,921,538 869,123 3,790,662 استان 

 57,052,267 19,793,463 76,845,730 کشور

 دمات دالالن مستغالتخ-۱۱. ۵۱
 676,377 127,040 803,417 استان 

 24,894,604 4,052,610 28,947,215 کشور

 رايه و خدمات کسب و کارک-۱۱. ۵2
 6,456,358 1,980,365 8,436,724 استان 

 203,295,577 68,169,212 271,464,789 کشور
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 :13-4ادامه جدول

 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده هاشرح فعالیت

 داره امور عمومی، و خدمات شهریا-۱2
 24,136,337 6,466,178 30,602,515 استان 

 547,890,508 135,127,544 683,018,052 کشور

 مومیامور ع -۱2. ۵۳
 3,410,508 744,189 4,154,696 استان 

 112,090,685 29,928,802 142,019,488 کشور

 یخدمات شهر-۱2. ۵4
 6,247,553 1,110,171 7,357,724 استان 

 169,362,942 26,768,308 196,131,250 کشور

 دفاعی  امور -۱2. ۵۵
 9,874,916 3,719,535 13,594,451 استان 

 160,001,544 60,357,414 220,358,958 کشور

 ور انتظامیام -۱2. ۵6
 3,497,625 378,315 3,875,941 استان 

 84,814,637 9,613,695 94,428,332 کشور

 أمین اجتماعی اجباریت-۱2. ۵7
 1,105,734 513,969 1,619,703 استان 

 21,620,699 8,459,325 30,080,024 کشور

 آموزش-۱۳
 19,785,957 3,448,471 23,234,429 استان 

 361,434,715 77,465,074 438,899,790 کشور

 موزش ابتدائی دولتیآ-۱۳. ۵8
 6,633,851 137,046 6,770,897 استان 

 90,525,716 5,458,159 95,983,874 کشور

 موزش ابتدائی خصوصیآ-۱۳. ۵9
 285,442 74,826 360,268 استان 

 5,344,333 2,447,541 7,791,874 کشور

و متوسطه فنی می موزش  متوسطه عموآ-۱۳. 60
 و حرفه ای دولتی

 7,788,381 159,200 7,947,581 استان 

 121,606,791 7,771,402 129,378,193 کشور

متوسطه فنی موزش  متوسطه عمومی و آ-۱۳. 6۱
 و حرفه ای خصوصی

 275,351 65,306 340,657 استان 

 7,455,098 3,191,951 10,647,049 کشور

 موزش عالی دولتیآ-۱۳. 62
 1,898,911 2,117,900 4,016,811 استان 

 72,190,601 38,231,996 110,422,597 کشور

 موزش عالی خصوصیآ-۱۳. 6۳
 2,256,206 720,260 2,976,466 استان 

 50,877,689 15,243,667 66,121,356 کشور
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 :13-4ادامه جدول

 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده هاشرح فعالیت

 موزش بزرگساالن دولتیآ-۱۳. 64
 378,397 50,030 428,427 استان 

 6,858,495 2,523,827 9,382,322 کشور

 موزش بزرگساالن خصوصیآ-۱۳. 6۵
 269,419 123,903 393,322 استان 

 6,575,992 2,596,532 9,172,524 کشور

 هداشت و مددکاری اجتماعی ب-۱4
 23,499,244 4,249,881 27,749,125 استان 

 373,889,719 76,005,355 449,895,074 کشور

 هداشت و درمان دولتیب-۱4. 66
 13,894,067 1,723,620 15,617,687 استان 

 201,891,778 34,704,148 236,595,926 کشور

 هداشت و درمان خصوصیب-۱4. 67
 8,504,606 2,255,036 10,759,642 استان 

 140,218,726 32,958,660 173,177,386 کشور

 دامپزشکی-۱4. 68
 255,354 87,455 342,809 استان 

 4,239,180 1,470,164 5,709,344 کشور

 ددکاری اجتماعی م-۱4. 69
 845,217 183,770 1,028,987 استان 

 27,540,036 6,872,383 34,412,419 کشور

اير خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و س-۱۵
 خانگی

 6,469,401 2,461,727 8,931,128 استان 

 185,883,967 69,240,159 255,124,125 کشور

 فريحی، فرهنگی و ورزشیت-۱۵. 70
 2,953,668 703,179 3,656,848 استان 

 113,326,234 38,527,460 151,853,694 کشور

 بی و سیاسیمذه-۱۵. 7۱
 212,929 1,006,570 1,219,499 استان 

 11,769,974 16,530,107 28,300,081 کشور

 تساير خدما-۱۵. 72
 3,302,804 751,977 4,054,781 استان 

 60,787,759 14,182,591 74,970,350 کشور
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1393خدمات استان فارس در سال  های: شاخص14-4جدول

 هاشرح فعالیت

رتبه 

استان در 

ارزش 

 افزوده

سهم در 

ارزش 

افزوده 

 استان

سهم متناظر 

در ارزش 

افزوده 

 کشور

مزیت نسبی 

آشکار شده 

متقارن 

(RSCA) 

04/48 5 خدمات  57/4  - 04/0  

07/13 6 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها  25/4  - 07/0  

07/13 6 هاعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاال   25/4  - 07/0  

90/0 7 هتل و رستوران  14/4  - 09/0  

22/0 4 هتل و خوابگاه    45/5  05/0  

68/0 7 رستوران   85/3  - 12/0  

03/8 6 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات  48/4  - 05/0  

00/0 21 راه آهن  05/0  - 98/0  

30/7 4 حمل و نقل جاده ای  87/5  09/0  

05/0 17 حمل و نقل لوله ای  85/3  - 12/0  

00/0 0 حمل و نقل آبی  00/0  - 00/1  

21/0 3 حمل و نقل هوايی  02/6  10/0  

18/0 11 خدمات پشتیبانی و انبارداری  38/1  - 56/0  

29/0 3 پست و مخابرات  93/0  - 68/0  

88/0 4 های مالیواسطه گری  24/2  - 37/0  

36/0 3 بانک       08/2  - 40/0  

12/0 17 اهای جنبی آنههای مالی و فعالیتساير واسطه گری       25/1  - 60/0  

39/0 4 بیمه       32/3  - 19/0  

03/12 5 مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار  97/4  01/0  

68/7 4 خدمات واحدهای مسکونی  شخصی  41/5  05/0  

57/2 4 مسکونی  اجاریخدمات واحدهای   20/5  03/0  

52/0 6 خدمات واحدهای غیر مسکونی   12/5  02/0  

12/0 11 خدمات دالالن مستغالت  72/2  - 29/0  

15/1 5 کرايه و خدمات کسب و کار  18/3  - 22/0  

29/4 5 اداره امور عمومی، و خدمات شهری  41/4  - 05/0  

61/0 22 امور عمومی   04/3  - 24/0  

11/1 7 خدمات شهری   69/3  - 14/0  

76/1 4 امور دفاعی    17/6  11/0  

62/0 8 امور انتظامی   12/4  - 09/0  

20/0 4 تأمین اجتماعی اجباری  11/5  02/0  
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1393خدمات استان فارس در سال  هایشاخص: 14-4جدولادامه 

 هاشرح فعالیت

رتبه 

استان در 

ارزش 

 افزوده

سهم در 

ارزش 

افزوده 

 استان

سهم متناظر 

ارزش در 

 افزوده کشور

مزیت نسبی 

آشکار شده 

متقارن 

(RSCA) 

52/3 5 آموزش  47/5  05/0  

18/1 3 آموزش ابتدائی دولتی   33/7  20/0  

05/0 5 آموزش ابتدائی خصوصی   34/5  04/0  

38/1 4 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای دولتی   40/6  13/0  

05/0 6 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای خصوصی   69/3  - 14/0  

34/0 6 آموزش عالی دولتی   63/2  - 30/0  

40/0 8 آموزش عالی خصوصی   43/4  - 05/0  

07/0 5 آموزش بزرگساالن دولتی   52/5  06/0  

05/0 10 آموزش بزرگساالن خصوصی   10/4  - 09/0  

18/4 4 بهداشت و مددکاری اجتماعی   29/6  12/0  

47/2 3 بهداشت و درمان دولتی   88/6  17/0  

51/1 4 بهداشت و درمان خصوصی   07/6  10/0  

05/0 2 دامپزشکی   02/6  10/0  

15/0 9 مددکاری اجتماعی    07/3  - 23/0  

15/1 5 ساير خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی  48/3  - 17/0  

53/0 5 تفريحی، فرهنگی و ورزشی  61/2  - 31/0  

04/0 12 مذهبی و سیاسی  81/1  - 46/0  

59/0 5 ساير خدمات  43/5  05/0  
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1393خدمات استان فارس در سال  هایشاخص : 14-4جدولادامه 

 هاشرح فعالیت

نسبت ارزش 

افزوده به 

 ستانده

 )بهره دهی(

نسبت ستانده به 

 مصرف واسطه

 )بهره وری(

درصد تغییرات ارزش 

 92-93افزوده 

 مقدار
رتبه در 

 کشور
 مقدار

رتبه در 

 کشور

77/0 خدمات  29/4  16 7/17  26 

72/0 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها  54/3  22 77/18  10 

72/0 هاعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاال   54/3  22 77/18  10 

51/0 هتل و رستوران  02/2  19 39/20  13 

87/0 هتل و خوابگاه    90/7  3 24/21  29 

45/0 رستوران   81/1  21 12/20  11 

72/0 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات  56/3  14 89/25  19 

08/0 راه آهن  09/1  21 - 03/21  27 

75/0 حمل و نقل جاده ای  98/3  5 58/26  18 

72/0 حمل و نقل لوله ای  59/3  5 22/25  1 

00/0 حمل و نقل آبی  00/0  20 00/0  7 

40/0 حمل و نقل هوايی  67/1  20 93/25  18 

73/0 خدمات پشتیبانی و انبارداری  71/3  31 17/29  14 

51/0 پست و مخابرات  05/2  17 37/9  17 

48/0 های مالیواسطه گری  92/1  30 - 80/21  21 

32/0 بانک       46/1  24 - 28/41  9 

85/0 های جنبی آنهاهای مالی و فعالیتساير واسطه گری       80/6  18 43/37  15 

74/0 بیمه       80/3  30 - 43/5  13 

89/0 مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار  91/8  5 74/11  26 

91/0 خدمات واحدهای مسکونی  شخصی  32/11  9 61/10  0 

91/0 خدمات واحدهای مسکونی  اجاری  33/11  9 78/8  0 

77/0 خدمات واحدهای غیر مسکونی   36/4  9 51/16  13 

84/0 خدمات دالالن مستغالت  32/6  17 15/7  0 

77/0 کرايه و خدمات کسب و کار  26/4  6 27/26  29 

79/0 اداره امور عمومی، و خدمات شهری  73/4  29 73/26  26 

82/0 امور عمومی   58/5  12 52/24  16 

85/0 خدمات شهری   63/6  29 01/27  30 

73/0 امور دفاعی    65/3  15 96/20  4 

90/0 امور انتظامی   25/10  19 47/34  2 

68/0 تأمین اجتماعی اجباری  15/3  28 53/77  6 
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1393خدمات استان فارس در سال  های:  شاخص14-4ادامه جدول

 هاشرح فعالیت

نسبت ارزش 

افزوده به 

 ستانده

 )بهره دهی(

نسبت ستانده به 

 واسطهمصرف 

 )بهره وری(

درصد تغییرات ارزش 

 92-93افزوده 

 مقدار

رتبه 

در 

 کشور

 مقدار
رتبه در 

 کشور

85/0 آموزش  74/6  18 80/14  26 

98/0 آموزش ابتدائی دولتی   41/49  5 58/41  4 

79/0 آموزش ابتدائی خصوصی   81/4  2 96/50  16 

98/0 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای دولتی   92/49  4 81/12  27 

81/0 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای خصوصی   22/5  1 34/36  11 

47/0 آموزش عالی دولتی   90/1  1 - 49/31  26 

76/0 آموزش عالی خصوصی   13/4  20 72/22  27 

88/0 آموزش بزرگساالن دولتی   56/8  10 - 06/6  29 

68/0 آموزش بزرگساالن خصوصی   17/3  4 70/11  13 

85/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی   53/6  17 76/26  9 

89/0 بهداشت و درمان دولتی   06/9  3 49/47  3 

79/0 بهداشت و درمان خصوصی   77/4  29 59/2  18 

74/0 دامپزشکی   92/3  10 92/16  21 

82/0 مددکاری اجتماعی    60/5  13 48/38  8 

72/0 ساير خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی  63/3  6 56/9  22 

81/0 تفريحی، فرهنگی و ورزشی  20/5  8 48/8  26 

17/0 مذهبی و سیاسی  21/1  4 - 63/21  31 

81/0 ساير خدمات  39/5  24 48/13  13 
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 هایطی سال وسایل نقلیه و کاالهای استان ها: رتبه ارزش افزوده بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر 15-4جدول

93-1379 

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 آذربايجان شرقی

 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 آذربايجان غربی

 17 17 17 17 16 20 20 20 20 20 20 19 20 20 19 اردبیل

 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 اصفهان 

 2 2 4 4 . . . . . . . . . . . البرز

 29 29 29 29 28 29 29 29 29 30 30 27 27 27 28 ايالم

 27 27 27 27 26 23 23 23 23 23 22 23 22 22 22 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 26 26 25 25 24 27 27 27 27 27 27 25 25 25 25 چهارمحال و بختیاری

 31 31 31 31 30 26 26 26 24 26 26 . . . . خراسان جنوبی

 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 خراسان رضوی

 30 30 30 30 29 21 21 21 21 21 21 . . . . خراسان شمالی

 8 8 8 8 7 4 4 4 4 4 5 6 6 6 5 خوزستان

 25 25 26 26 25 24 24 24 25 25 25 24 24 24 24 زنجان 

 24 24 24 24 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 سمنان

 13 12 12 12 11 25 25 25 26 24 24 21 21 21 21 سیستان وبلوچستان

 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 فارس 

 22 22 22 22 21 19 19 19 19 19 19 20 18 19 16 قزوين

 23 23 23 23 22 16 16 16 16 16 16 16 15 15 17 قم

 19 19 19 19 18 15 15 15 15 15 15 17 17 17 15 کردستان

 14 14 14 14 13 11 11 11 11 11 13 10 10 10 11 کرمان

 15 15 15 15 14 17 17 17 17 17 18 18 19 18 20 کرمانشاه

 28 28 28 28 27 30 30 30 30 29 29 26 26 26 26 کهگیلويه وبويراحمد

 21 21 21 21 20 10 10 10 10 10 10 12 11 11 10 گلستان

 10 10 10 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 گیالن

 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 لرستان

 5 5 5 5 4 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 مازندران

 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 مرکزی 

 20 20 20 20 19 14 14 14 14 14 14 15 16 16 18 هرمزگان

 16 16 16 16 15 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 همدان

 11 11 11 11 10 22 22 22 22 22 23 22 23 23 23 يزد
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  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش هتل و رستوران استان ها طی سال 16-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 آذربايجان شرقی

 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 آذربايجان غربی

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 11 11 اردبیل

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 اصفهان 

 4 4 4 5 . . . . . . . . . . . البرز

 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 26 26 27 27 ايالم

 24 23 23 23 21 21 21 22 22 22 22 22 23 22 22 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 28 28 28 29 27 27 27 28 28 28 27 27 27 26 26 چهارمحال و بختیاری

 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 . . . . خراسان جنوبی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 خراسان رضوی

 30 30 30 30 28 28 28 27 27 27 26 . . . . خراسان شمالی

 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 خوزستان

 23 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 20 زنجان 

 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 سمنان

 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 23 24 24 23 سیستان وبلوچستان

 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 فارس 

 15 15 15 15 14 14 14 15 15 14 14 14 15 15 15 قزوين

 17 17 17 20 13 13 13 13 13 15 15 13 13 14 14 قم

 18 18 18 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 کردستان

 12 12 12 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 کرمان

 21 21 21 21 20 20 20 17 17 17 17 16 16 16 16 کرمانشاه

 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 کهگیلويه وبويراحمد

 14 14 14 14 15 15 15 14 14 13 13 15 14 13 13 گلستان

 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 گیالن

 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 22 23 24 لرستان

 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 مازندران

 16 16 16 16 17 17 17 16 16 16 16 17 17 17 17 مرکزی 

 13 13 13 12 7 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 هرمزگان

 20 20 20 18 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 همدان

 19 19 19 17 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 21 يزد

 



125 

 

 

 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 هایرتبه ارزش افزوده بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات استان ها طی سال :17-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 آذربايجان شرقی

 10 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 آذربايجان غربی

 26 24 23 24 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 اردبیل

 2 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 اصفهان 

 15 14 9 15 . . . . . . . . . . . البرز

 30 30 30 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 ايالم

 13 12 13 12 11 11 13 13 12 12 12 11 12 11 12 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 27 28 26 26 24 25 25 26 26 27 27 26 26 26 26 چهارمحال و بختیاری

 29 29 29 30 29 29 29 29 29 29 29 . . . . خراسان جنوبی

 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 خراسان رضوی

 28 27 28 28 27 27 27 27 27 26 25 . . . . خراسان شمالی

 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 خوزستان

 25 25 27 27 25 26 26 25 25 25 26 25 25 25 25 زنجان 

 22 19 20 20 20 20 17 16 14 14 14 15 14 14 14 سمنان

 18 21 17 21 19 19 20 20 19 18 19 19 19 16 16 سیستان وبلوچستان

 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 فارس 

 20 20 18 18 17 18 19 19 20 20 20 21 21 20 21 قزوين

 23 23 24 23 22 22 22 22 22 21 22 22 23 23 23 قم

 24 26 25 25 26 24 24 24 24 23 23 23 22 21 20 کردستان

 9 10 12 11 12 12 11 11 11 11 11 12 11 12 11 کرمان

 16 16 16 14 14 14 14 14 15 15 15 14 15 17 18 کرمانشاه

 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 28 28 28 28 کهگیلويه وبويراحمد

 21 17 22 19 18 17 16 15 16 16 16 16 17 18 17 گلستان

 11 11 11 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 گیالن

 19 22 21 22 21 21 21 21 21 22 21 20 20 22 22 لرستان

 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 مازندران

 17 18 19 17 16 16 15 17 17 17 17 18 18 19 19 مرکزی 

 4 4 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 هرمزگان

 14 15 15 16 15 15 18 18 18 19 18 17 16 15 15 همدان

 12 13 14 13 13 13 12 12 13 13 13 13 13 13 13 يزد

 



126    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93 هایرتبه ارزش افزوده بخش واسطه گری مالی استان ها طی سال :18-4 جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 آذربايجان شرقی

 8 9 11 11 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 آذربايجان غربی

 23 22 23 22 22 23 23 23 23 22 23 22 23 23 25 اردبیل

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 اصفهان 

 10 10 9 10 . . . . . . . . . . . البرز

 30 30 30 30 29 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 ايالم

 21 20 22 21 16 17 18 19 19 16 21 24 22 18 18 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 27 27 27 27 26 26 26 26 26 24 26 25 25 24 24 چهارمحال و بختیاری

 31 29 29 29 27 27 28 29 29 29 28 . . . . خراسان جنوبی

 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 خراسان رضوی

 29 28 28 28 28 28 29 28 28 28 29 . . . . خراسان شمالی

 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 خوزستان

 25 24 24 24 25 24 24 24 24 26 25 26 26 26 26 زنجان 

 26 26 26 25 23 22 22 21 22 18 20 19 21 22 21 سمنان

 19 21 20 23 21 21 21 22 21 19 16 18 13 13 14 سیستان وبلوچستان

 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 4 4 4 4 4 فارس 

 18 17 17 17 19 19 19 18 17 15 17 20 19 19 19 قزوين

 17 18 18 18 17 16 20 20 20 21 22 21 20 21 22 قم

 24 25 25 26 24 25 25 25 25 25 24 23 24 25 23 کردستان

 9 8 8 8 8 8 8 8 9 10 9 9 9 9 9 کرمان

 15 14 14 14 12 12 12 12 11 8 11 11 15 20 20 کرمانشاه

 28 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 28 28 28 28 کهگیلويه وبويراحمد

 16 16 16 15 14 13 15 14 18 14 14 13 14 14 13 گلستان

 12 11 10 9 10 9 9 9 8 9 8 8 8 8 8 گیالن

 22 23 21 20 18 18 17 17 16 23 18 17 17 16 15 لرستان

 7 7 7 6 3 3 3 3 3 3 6 5 6 6 6 مازندران

 14 15 15 16 15 15 14 15 13 17 19 15 16 17 16 مرکزی 

 11 12 13 13 13 14 13 13 14 13 13 14 11 11 12 هرمزگان

 20 19 19 19 20 20 16 16 15 20 15 16 18 15 17 همدان

 13 13 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11 يزد

 



127 

 

 

 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 هایرتبه ارزش افزوده بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار استان ها طی سال :19-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 8 8 7 8 6 5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 آذربايجان شرقی

 11 11 12 9 12 9 9 9 9 8 8 10 8 8 8 آذربايجان غربی

 22 22 25 25 24 21 21 25 24 23 24 22 22 22 20 اردبیل

 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 اصفهان 

 4 4 5 5 . . . . . . . . . . . البرز

 31 31 31 31 30 30 29 30 30 30 30 28 28 28 26 ايالم

 20 20 22 18 21 24 22 24 21 21 21 21 23 23 21 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 30 29 27 28 27 25 25 26 26 26 26 27 26 24 24 چهارمحال و بختیاری

 27 27 30 29 29 28 28 29 29 29 29 . . . . خراسان جنوبی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 خراسان رضوی

 29 30 29 27 28 27 26 27 28 28 28 . . . . خراسان شمالی

 6 6 8 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 خوزستان

 24 24 26 26 25 26 24 22 25 25 25 25 24 26 22 زنجان 

 26 26 24 24 23 23 23 23 23 22 22 24 25 25 23 سمنان

 19 19 20 19 19 22 18 20 20 19 19 19 16 17 13 سیستان وبلوچستان

 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 فارس 

 14 14 15 14 14 14 12 13 14 15 15 15 14 15 17 قزوين

 15 15 14 15 13 18 15 16 17 17 18 12 13 16 12 قم

 25 25 23 20 22 20 20 19 19 20 20 20 20 21 19 کردستان

 12 12 11 12 10 11 11 11 10 10 10 8 10 10 10 کرمان

 10 10 10 11 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 کرمانشاه

 28 28 28 30 26 29 27 28 27 27 27 26 27 27 25 کهگیلويه وبويراحمد

 16 16 18 17 16 17 19 18 16 16 17 18 19 19 18 گلستان

 9 9 9 10 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 گیالن

 17 17 16 23 15 15 16 15 13 13 13 14 17 18 16 لرستان

 7 7 6 7 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 مازندران

 21 21 19 22 18 13 14 14 15 14 14 13 12 11 14 مرکزی 

 18 18 17 16 17 16 17 17 18 18 16 16 18 13 15 هرمزگان

 13 13 13 13 11 12 13 12 12 12 12 17 15 14 27 همدان

 23 23 21 21 20 19 30 21 22 24 23 23 21 20 28 يزد

 



128    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93 هایخدمات شهری استان ها طی سال: رتبه ارزش افزوده بخش اداره امور عمومی و 20-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 6 8 6 8 6 8 6 7 8 8 7 8 7 8 8 آذربايجان شرقی

 7 7 7 7 7 6 8 6 7 6 6 6 6 6 6 آذربايجان غربی

 25 24 25 26 22 19 21 22 24 23 22 21 22 22 22 اردبیل

 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 اصفهان 

 9 9 9 10 . . . . . . . . . . . البرز

 29 29 29 29 28 28 28 26 26 27 26 26 26 26 26 ايالم

 16 17 16 19 17 14 18 18 18 15 18 17 18 17 16 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 31 31 31 31 30 29 29 29 30 30 28 28 28 28 28 چهارمحال و بختیاری

 27 27 27 27 26 27 25 27 27 28 30 . . . . خراسان جنوبی

 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 خراسان رضوی

 28 28 28 28 27 26 27 28 22 20 31 . . . . خراسان شمالی

 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 خوزستان

 23 25 23 24 24 24 24 24 23 26 24 24 24 24 24 زنجان 

 22 22 22 21 20 22 23 23 25 22 21 20 21 20 20 سمنان

 13 13 13 12 12 12 11 12 12 11 11 11 11 11 11 سیستان وبلوچستان

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 فارس 

 21 21 21 22 21 21 20 20 20 21 20 22 20 21 21 قزوين

 26 26 26 25 25 25 26 25 28 25 25 25 25 25 25 قم

 19 16 19 17 18 17 14 17 17 18 16 16 16 14 14 کردستان

 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 کرمان

 8 6 8 6 8 7 7 8 6 7 8 7 8 7 7 کرمانشاه

 30 30 30 30 29 30 30 30 29 29 27 27 27 27 27 کهگیلويه وبويراحمد

 18 18 18 16 16 16 17 15 16 17 15 15 15 15 15 گلستان

 12 12 12 13 11 11 12 11 11 12 12 12 12 12 12 گیالن

 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 لرستان

 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 مازندران

 20 20 20 20 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 مرکزی 

 15 15 15 15 14 15 16 14 14 14 14 14 14 16 17 هرمزگان

 17 19 17 18 15 18 15 16 15 16 17 18 17 18 18 همدان

 24 23 24 23 23 23 22 21 21 24 23 23 23 23 23 يزد



129 

 

 

 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش آموزش استان ها طی سال21-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 6 آذربايجان شرقی

 9 9 9 9 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 آذربايجان غربی

 21 21 19 19 20 20 19 19 19 21 17 18 23 19 20 اردبیل

 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 اصفهان 

 18 20 23 23 . . . . . . . . . . . البرز

 31 30 31 31 30 29 30 30 30 30 28 28 28 27 28 ايالم

 24 24 26 25 23 22 23 25 23 24 22 23 21 22 23 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 29 27 18 12 17 18 22 22 22 23 23 24 22 23 24 چهارمحال و بختیاری

 27 28 29 29 28 28 29 29 29 28 27 . . . . خراسان جنوبی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 خراسان رضوی

 30 31 30 28 29 30 28 28 27 29 29 . . . . شمالیخراسان 

 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 خوزستان

 23 23 24 24 24 24 24 23 24 22 21 22 24 21 21 زنجان 

 25 29 28 30 27 27 27 27 28 27 26 27 27 25 26 سمنان

 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 14 12 11 سیستان وبلوچستان

 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 فارس 

 22 22 22 22 22 23 21 21 17 15 20 21 20 20 22 قزوين

 28 25 25 26 26 26 26 24 25 25 25 26 26 26 27 قم

 15 16 16 17 16 16 16 16 18 18 18 19 18 17 17 کردستان

 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 کرمان

 12 13 14 14 13 13 13 13 14 14 13 13 11 11 12 کرمانشاه

 26 26 27 27 25 25 25 26 26 26 24 25 25 24 25 کهگیلويه وبويراحمد

 17 17 17 18 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 گلستان

 10 11 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 گیالن

 13 14 12 13 12 12 12 12 12 13 14 14 12 14 14 لرستان

 8 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 مازندران

 20 19 21 21 19 19 18 18 20 17 16 17 16 16 16 مرکزی 

 16 15 15 16 18 17 17 17 15 20 19 20 19 18 19 هرمزگان

 14 12 13 15 14 14 14 14 13 12 12 12 13 13 13 همدان

 19 18 20 20 21 21 20 20 21 19 31 16 17 28 18 يزد

 



130    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
 1379-93 هایافزوده بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی استان ها طی سال: رتبه ارزش 22-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 آذربايجان شرقی

 9 8 8 9 10 9 9 9 9 10 9 10 10 10 9 آذربايجان غربی

 25 24 24 21 22 20 21 20 20 21 22 22 21 22 21 اردبیل

 2 3 3 5 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 اصفهان 

 15 16 13 8 . . . . . . . . . . . البرز

 31 31 30 29 28 29 29 29 29 29 29 28 27 28 28 ايالم

 22 19 22 23 23 21 22 22 22 24 23 23 22 23 23 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 24 20 20 20 25 27 20 21 21 23 26 24 24 24 24 چهارمحال و بختیاری

 29 29 29 30 29 28 28 28 28 28 28 . . . . خراسان جنوبی

 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 خراسان رضوی

 30 30 31 31 30 30 30 30 30 30 30 . . . . خراسان شمالی

 5 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 خوزستان

 23 25 28 24 24 24 26 26 26 25 25 26 23 26 26 زنجان 

 27 27 25 28 26 23 25 25 25 26 24 25 25 25 25 سمنان

 13 14 14 14 13 13 15 14 14 14 14 13 13 13 13 سیستان وبلوچستان

 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 فارس 

 19 23 23 25 21 25 23 23 23 22 21 21 20 21 22 قزوين

 26 26 27 27 15 26 24 24 24 20 20 15 14 15 16 قم

 21 21 19 19 19 18 17 19 19 19 19 20 18 18 19 کردستان

 8 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 کرمان

 11 12 12 12 11 11 11 12 12 11 12 11 11 11 11 کرمانشاه

 28 28 26 26 27 22 27 27 27 27 27 27 26 27 27 کهگیلويه وبويراحمد

 14 11 18 16 20 16 16 17 17 18 18 19 19 20 18 گلستان

 10 10 10 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 گیالن

 17 17 16 15 16 15 14 15 15 15 15 16 15 17 17 لرستان

 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 مازندران

 20 22 21 22 17 19 19 18 18 16 16 17 16 16 14 مرکزی 

 18 18 15 18 18 17 18 16 16 17 17 18 17 19 20 هرمزگان

 12 13 11 13 12 12 12 11 11 12 13 12 12 14 12 همدان

 16 15 17 17 14 14 13 13 13 13 11 14 31 12 15 يزد

 



131 

 

 

 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 های: رتبه ارزش افزوده بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی استان ها طی سال 23-4جدول

 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 شرح

 6 8 6 8 6 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 آذربايجان شرقی

 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 آذربايجان غربی

 25 24 25 26 22 19 22 24 22 23 22 21 22 22 22 اردبیل

 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 اصفهان 

 9 9 9 10 . . . . . . . . . . . البرز

 29 29 29 29 28 28 26 26 28 27 26 26 26 26 26 ايالم

 16 17 16 19 17 14 18 18 16 15 18 17 18 17 16 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 31 31 31 31 30 29 29 30 29 30 28 28 28 28 28 چهارمحال و بختیاری

 27 27 27 27 26 27 27 27 25 28 29 . . . . خراسان جنوبی

 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 رضویخراسان 

 28 28 28 28 27 26 28 22 21 20 30 . . . . خراسان شمالی

 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 خوزستان

 23 25 23 24 24 24 24 23 26 26 24 24 24 24 24 زنجان 

 22 22 22 21 20 22 23 25 24 22 21 20 21 20 20 سمنان

 13 13 13 12 12 12 12 12 10 11 11 11 11 11 11 سیستان وبلوچستان

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 فارس 

 21 21 21 22 21 21 20 20 20 21 20 22 20 21 21 قزوين

 26 26 26 25 25 25 25 28 27 25 25 25 25 25 25 قم

 19 16 19 17 18 17 17 17 15 18 16 16 16 14 14 کردستان

 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 کرمان

 8 6 8 6 8 7 8 6 7 7 8 7 8 7 7 کرمانشاه

 30 30 30 30 29 30 30 29 30 29 27 27 27 27 27 کهگیلويه وبويراحمد

 18 18 18 16 16 16 15 16 14 17 15 15 15 15 15 گلستان

 12 12 12 13 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 گیالن

 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 لرستان

 11 11 11 11 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 مازندران

 20 20 20 20 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 مرکزی 

 15 15 15 15 14 15 14 14 17 14 14 14 14 16 17 هرمزگان

 17 19 17 18 15 18 16 15 18 16 17 18 17 18 18 همدان

 24 23 24 23 23 23 21 21 23 24 23 23 23 23 23 يزد



132    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
ن مقدار تولید استان دارای باالتری 5: رتبه بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهای 7-4نمودار

 1379-93 هایناخالص داخلی طی سال

 

 

 

 1379-93 هایداخلی طی سالاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص  5: رتبه بخش هتل و رستوران 8-4نمودار
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133 

 

 

 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 هایاخلی طی سالاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص د 5رتبه بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات  :9-4نمودار

 93-1379 

 

 

 1379-93 هایالاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخلی طی س 5مالی  های: رتبه بخش واسطه گری10-4نمودار

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

فارس  تهران اصفهان  خراسان رضوي خوزستان

0

1

2

3

4

5

6

7

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

فارس  تهران اصفهان  خراسان رضوي خوزستان



134    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
دار تولید ناخالص داخلی طی استان دارای باالترین مق 5: رتبه بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار 11-4نمودار

 1379-93 هایسال

 

 

 

-93 هایسال استان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخلی طی 5: رتبه بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری 12-4نمودار

1379 
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135 

 

 

 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 
 1379-93 هایاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخلی طی سال 5رتبه بخش آموزش  :13-4نمودار

 

 

 

ی هالی طی سالاستان دارای باالترین مقدار تولید ناخالص داخ 5: رتبه بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی 14-4نمودار

93-1379 
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136    

 

  (1379-93های اقتصادی )سال در حسابجایگاه استان فارس 

 
ولید ناخالص استان دارای باالترین مقدار ت 5شخصی و خانگی : رتبه بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی، 15-4نمودار

 1379-93 هایداخلی طی سال
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 : حساب تولید اقتصادی به تفکیک بخش ها و فعالیت هافصل چهارم 

 

 

 

 جمع بندی: -5-4

. استشدهکجا نمايش داده به صورت ي 24-4بخش اقتصادی در جدول  ۱۵شاخص محاسبه شده برای  7جمع بندی     

. استبودهه صورت بخش اقتصادی استان فارس به چ ۱۵شود که در هر شاخص وضعیت میبا توجه به اين جدول مالحظه 

 پردازيم.میدر ذيل به ارائه نتايج بدست آمده از هر يک از شاخص 

استان نسبت به ساير  هایز بخشاهر يک  افزودهارزشکه نشان دهنده رتبه  افزودهارزششاخص رتبه استان در      

را دارا بوده و  افزودهشارزد بیانگر اينست که بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری باالترين مقدار باشمیکشور  هایاستان

مالی دارای ه گری باشد. بخش ساختمان دارای رتبه دو و بخش واسطمیاقتصادی استان دارای رتبه يک  هایبین بخش

کشور  هایآن در بین استان گیری بوده که رتبهصنعت و ماهی هایترين رتبه استان مربوط به بخش. بداستبودهرتبه سه 

 .استبوده ۱۱

باشد بیانگر اينست میاستان  افزودهارزشاستان که نشان دهنده سهم هر بخش از کل  افزودهارزششاخص سهم در      

دارا بوده و بین  هابخش را نسبت به ساير افزودهارزشکه بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری باالترين مقدار سهم 

دارای  قلیه و کاالهانعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسايل باشد. بخش میاقتصادی استان دارای رتبه يک  هایبخش

 هایبه استان مربوط به بخش. بد ترين رتاستبودهدارای رتبه سه  مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کاررتبه دو و بخش 

 .استبوده ۱4و  ۱۵به ترتیب  هایبا رتبه مالیهای واسطه گریماهیگیری و 

بخش متناظر در کشور  افزودهارزشکه نشان دهنده سهم هر بخش از کل  کشور افزودهارزشسهم متناظر در شاخص      

را در اين بخش کشور نسبت  افزودهارزشباشد بیانگر اينست که بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری باالترين سهم می

 ب، برق و گاز طبیعیتأمین آباشد. بخش میاقتصادی استان دارای رتبه يک  هایدارا بوده و بین بخش هابخش به ساير

 هایاستان مربوط به بخش . بد ترين رتبهاستبودهدارای رتبه سه بهداشت و مددکاری اجتماعی دارای رتبه دو و بخش 

 .تاسبوده ۱4و  ۱۵به ترتیب  هایمعدن و ماهیگیری با رتبه

خش کشور نسبت ببیانگر اينست که بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری باالترين مقدار را در اين  RSCAشاخص      

 ب، برق و گاز طبیعیتأمین آباشد. بخش میاقتصادی استان دارای رتبه يک  هایدارا بوده و بین بخش هابه ساير بخش

 هایاستان مربوط به بخش . بد ترين رتبهاستبودهدارای رتبه سه بهداشت و مددکاری اجتماعی دارای رتبه دو و بخش 

 .استبوده ۱4و  ۱۵به ترتیب  هایمعدن و ماهیگیری با رتبه

به يک نزديکتر باشد وضعیت  دهد و هرچهمیبه ستانده هر بخش را نشان  افزودهارزشکه نسبت  بهره دهیشاخص      

دارا بوده و  هاير بخشش معدن باالترين مقدار را در اين بخش نسبت به ساتری خواهد بود بیانگر اينست که بخمطلوب

تبه دو و بخش دارای ر تأمین آب، برق و گاز طبیعیباشد. بخش میاقتصادی استان دارای رتبه يک  هایبین بخش

صنعت و  هایبه بخش . بد ترين رتبه استان مربوطاستبودهدارای رتبه سه مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار 

 .استبوده ۱4و  ۱۵به ترتیب  هایساختمان با رتبه
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زديکتر باشد وضعیت دهد و هرچه به يک نمیکه نسبت ستانده به مصرف واسطه هر بخش را نشان  بهره وریشاخص      

را بوده و دا هاير بخشمطلوب تری خواهد بود بیانگر اينست که بخش معدن باالترين مقدار را در اين بخش نسبت به سا

تبه دو و بخش دارای ر تأمین آب، برق و گاز طبیعیباشد. بخش میاقتصادی استان دارای رتبه يک  هایبین بخش

صنعت و  هایبه بخش . بد ترين رتبه استان مربوطاستبودهدارای رتبه سه مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار 

 .استبوده ۱4و  ۱۵به ترتیب  هایساختمان با رتبه

در هر بخش را  92-9۳ هایرا طی سال افزودهارزشکه مقدار نرخ رشد  92-9۳ افزودهارزشدرصد تغییرات شاخص      

ری بیشترين مقدار دهد و هرچه بزرگتر  باشد وضعیت مطلوب تری خواهد بود بیانگر اينست که بخش ماهیگیمینشان 

. باشدمیتبه يک راقتصادی استان دارای  هایو بین بخشدارا بوده  هانرخ رشد را در اين بخش نسبت به ساير بخش

. استبودهرتبه سه  دارایاداره امور عمومی، و خدمات شهری دارای رتبه دو و بخش  بهداشت و مددکاری اجتماعیبخش 

 .استبوده ۱4و  ۱۵به ترتیب  هایبا رتبه های مالیواسطه گریمعدن و  هایترين رتبه استان مربوط به بخشبد
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 1393استان فارس در هر یک از شاخص ها  در سال  های: رتبه بخش24-4جدول

 بخش

رتبه استان در 

 ارزش افزوده

سهم در ارزش 

 افزوده استان

سهم متناظر در 

 ارزش افزوده کشور
RSCA 

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار

15/23 1 1 کشاورزی، شکار و جنگلداری ۱  1 19/9  1 30/0  1 

16/0 7 11 ماهیگیری 2  15 56/1  14 - 52/0  14 

81/1 6 7 معدن ۳  11 03/1  15 - 65/0  15 

26/10 7 11 صنعت 4  5 28/3  12 - 20/0  12 

60/11 4 5 تأمین آب، برق و گاز طبیعی  ۵  4 93/7  2 23/0  2 

98/4 2 3 ساختمان  6  7 73/5  4 08/0  4 

7 
عمده فروشی، خرده فروشی، 

 تعمیر وسايل نقلیه و کاالها
6 5 07/13  2 25/4  9 - 07/0  9 

90/0 6 7 هتل و رستوران 8  13 14/4  10 - 09/0  10 

9 
حمل و نقل، انبارداری و 

 ارتباطات
6 5 03/8  6 48/4  7 - 05/0  7 

88/0 3 4 های مالیواسطه گری ۱0  14 24/2  13 - 37/0  13 

۱۱ 
مستغالت، کرايه و خدمات 

 کسب و کار
5 4 03/12  3 97/4  6 01/0  6 

۱2 
اداره امور عمومی، و خدمات 

 شهری
5 4 29/4  8 41/4  8 - 05/0  8 

52/3 4 5 آموزش ۱۳  10 47/5  5 05/0  5 

18/4 3 4 بهداشت و مددکاری اجتماعی  ۱4  9 29/6  3 12/0  3 

۱۵ 
ساير خدمات عمومی، اجتماعی 

 شخصی و خانگی
5 4 15/1  12 48/3  11 - 17/0  11 
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 1393استان فارس در هر یک از شاخص ها  در سال  هایرتبه بخش :24-4جدولادامه 

 بخش
 بهره وری بهره دهی

درصد تغییرات ارزش افزوده 

93-92 

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار

64/0 کشاورزی، شکار و جنگلداری ۱  10 79/2  10 60/16  8 

60/0 ماهیگیری 2  11 49/2  11 87/26  1 

91/0 معدن ۳  1 84/10  1 - 75/2  14 

33/0 صنعت 4  15 50/1  15 65/12  10 

90/0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی  ۵  2 55/9  2 98/18  6 

44/0 ساختمان  6  14 77/1  14 - 07/2  13 

7 
عمده فروشی، خرده فروشی، 

 تعمیر وسايل نقلیه و کاالها
72/0  9 54/3  9 77/18  7 

51/0 هتل و رستوران 8  12 02/2  12 39/20  5 

9 
حمل و نقل، انبارداری و 

 ارتباطات
72/0  8 56/3  8 89/25  4 

48/0 های مالیواسطه گری ۱0  13 92/1  13 - 80/21  15 

۱۱ 
مستغالت، کرايه و خدمات 

 کسب و کار
89/0  3 91/8  3 74/11  11 

۱2 
اداره امور عمومی، و خدمات 

 شهری
79/0  6 73/4  6 73/26  3 

85/0 آموزش ۱۳  4 74/6  4 80/14  9 

85/0 بهداشت و مددکاری اجتماعی  ۱4  5 53/6  5 76/26  2 

۱۵ 
ساير خدمات عمومی، 

 اجتماعی شخصی و خانگی
72/0  7 63/3  7 56/9  12 
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 1393اقتصادی استان فارس در هر یک از شاخص ها در سال  های: رتبه بخش16-4نمودار
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 پیوست

 

 

 

 
 )میلیون ریال( 1393: ارزش افزوده بخش های اقتصادی کل کشور و استان ها به قیمت جاری در سال1جدول 

 شرح
کشاورزی ، شکار و 

 جنگلداری
 صنعت معدن ماهیگیری

 1759891953 985188481 56643462 1416651731 کل کشور

 86428635 4062566 273313 60138672 آذربايجان شرقی

 18434057 2008518 1163506 62122862 آذربايجان غربی

 8270072 195931 343701 40178758 اردبیل

 230743999 2654556 1047362 64802847 اصفهان

 61261560 126131 196525 31808330 البرز

 2131184 34531681 230978 15769380 ايالم

 122571595 41228492 5565845 17411989 بوشهر

 302495859 5041808 1699053 61208168 تهران

 7150805 180097 838504 21799327 چهارمحال وبختیاری

 5527934 2462308 74574 18470264 خراسان جنوبی

 70807662 6944081 381312 101527670 خراسان رضوی

 9434205 699262 84485 20129730 خراسان شمالی

 219085801 437317513 6393022 76648114 خوزستان

 19277920 2038059 659210 29087820 زنجان

 17370613 1024900 67800 21153656 سمنان

 8629126 367945 11750481 29371298 وبلوچستانسیستان 

 57697327 10185376 885106 130226583 فارس

 55887151 177246 520191 37212592 قزوين

 18473277 340268 134925 12326842 قم

 5608244 1583841 405580 29525527 کردستان

 82721001 35325972 195016 107444461 کرمان

 25967397 449921 853609 38988719 کرمانشاه

 2471164 100607996 824275 12944208 کهگیلويه وبويراحمد

 12618073 570033 781038 39114734 گلستان

 27293161 290747 3408162 42991777 گیالن

 9340854 730905 1550051 37350196 لرستان

 37349291 805125 4710645 103891257 مازندران

 91822552 2691248 383908 36391536 مرکزی

 77423686 3364802 10522865 29077543 هرمزگان

 16883778 923906 601757 53047575 همدان

 48713974 26164683 96662 34489298 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:
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 : ارزش افزوده بخش های اقتصادی ...1ادامه جدول 

 شرح
تأمین آب، برق و گاز 

 طبیعی
 ساختمان

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

 هتل و رستوران

 121878222 1729439092 488366061 822925601 کل کشور

 3959857 65150069 17915322 32333755 آذربايجان شرقی

 3527305 39755774 17446489 11550613 آذربايجان غربی

 2935114 30471544 6172979 5003532 اردبیل

 7715915 97538058 37933143 76010968 اصفهان

 6344099 137408807 18455312 5818363 البرز

 349934 7909484 3898153 2502964 ايالم

 965802 13951823 7217594 181022137 بوشهر

 35162699 480761567 149766558 110273984 تهران

 363672 14040559 5542678 2863050 چهارمحال وبختیاری

 211203 6832296 3108467 2299194 خراسان جنوبی

 15898082 126101052 25214777 45502704 خراسان رضوی

 284749 7181567 4474547 8339924 خراسان شمالی

 4227910 62628625 19782552 84727610 خوزستان

 967079 14211854 6300501 5676790 زنجان

 598424 19095691 5386785 5513915 سمنان

 1056900 39638967 6606355 5048139 سیستان وبلوچستان

 5048967 73483817 27998568 65234972 فارس

 1835444 20478044 7371573 6863637 قزوين

 1617083 19876446 8192541 6743317 قم

 1599942 27980337 7222071 6801914 کردستان

 2742952 36702576 12165318 12875564 کرمان

 1361518 36014893 8713027 20099303 کرمانشاه

 558135 10734436 2691491 1357304 کهگیلويه وبويراحمد

 2016479 23913697 7057952 6357493 گلستان

 6292874 50304995 11496083 16218433 گیالن

 905564 29236010 6451739 3250313 لرستان

 5904939 77956802 16039567 17847577 مازندران

 1719377 54962968 9727989 15623140 مرکزی

 2593846 25589997 11946543 41110853 هرمزگان

 1555598 31528080 7705618 5208511 همدان

 1556761 47998257 8363769 12845631 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:
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 افزوده بخش های اقتصادی ...: ارزش 1ادامه جدول 

 شرح
حمل و نقل ، انبارداری و 

 ارتباطات

واسطه 

 های مالیگری

مستغالت ، کرایه 

و خدمات کسب و 

 کار

و  اداره امور عمومی 

 خدمات شهری

 547890508 1360954327 220159391 1007722062 کل کشور

 22359386 31966811 3925525 28911719 آذربايجان شرقی

 21629226 21886879 2925024 23066233 آذربايجان غربی

 6412952 9623514 1061330 6797460 اردبیل

 35919993 82211615 6840593 62930374 اصفهان

 17058391 76372997 2795163 12860164 البرز

 4565520 3369392 555702 3887916 ايالم

 10192573 13229943 1187322 17807717 بوشهر

 143026787 612939312 157778151 405937534 تهران

 3771373 4554583 713829 5904151 چهارمحال وبختیاری

 5240462 5540310 552204 4664857 خراسان جنوبی

 32463853 101460635 5877171 51785784 خراسان رضوی

 5096692 4598368 561497 5173050 خراسان شمالی

 36799801 48731604 3947346 58348484 خوزستان

 6333176 7497418 962101 6968685 زنجان

 6319551 6596208 778391 9698857 سمنان

 12703338 13373328 1212790 11705942 سیستان وبلوچستان

 24136337 67670179 4932953 45173769 فارس

 6476921 17884537 1241264 11201961 قزوين

 6167356 17156282 1255580 8760556 قم

 9102547 6604356 1036321 7343627 کردستان

 16340607 21873649 2857368 24209561 کرمان

 21186557 25917636 1504037 12403834 کرمانشاه

 4173991 4897561 561903 2410370 کهگیلويه وبويراحمد

 9788273 15556218 1374150 10549352 گلستان

 14567580 30817580 2198206 21198037 گیالن

 11201190 15473705 1162897 11469833 لرستان

 16572983 39854289 3432229 36001118 مازندران

 9070258 12307188 1630135 12126407 مرکزی

 10502075 13748393 2234815 52897120 هرمزگان

 10363606 18303899 1191861 14491210 همدان

 6251765 8935941 1871534 21036378 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:
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 : ارزش افزوده بخش های اقتصادی ...1ادامه جدول 

 آموزش شرح
بهداشت و 

 مددکاری اجتماعی

سایر خدمات عمومی 

، اجتماعی . شخصی و 

 خانگی

 جمع

 11438919292 185883967 373889719 361434715 کل کشور

 394732509 5406362 16171095 15729421 آذربايجان شرقی

 254091684 4903605 12604363 11067231 آذربايجان غربی

 129913016 2091818 4940659 5413653 اردبیل

 762961767 10035926 24952355 21624063 اصفهان

 390573970 5053091 8327083 6687954 البرز

 87388113 1072995 3139821 3473008 ايالم

 444059278 1272393 5323105 5110949 بوشهر

 2706498630 77754715 81440501 81211934 تهران

 78337667 1817123 5138123 3659792 چهارمحال وبختیاری

 63496445 1119245 3395453 3997673 خراسان جنوبی

 647084389 11229968 24044353 27845284 خراسان رضوی

 73968216 1138584 3184629 3586927 خراسان شمالی

 1107506238 5747096 22780634 20340125 خوزستان

 111988946 1567967 5168626 5271741 زنجان

 103818431 1334078 4299982 4579581 سمنان

 161430193 2079599 8769721 9116264 سیستان وبلوچستان

 562428555 6469401 23499244 19785957 فارس

 180739005 2142568 6039967 5405911 قزوين

 114504959 5084384 4395551 3980550 قم

 120385820 2595511 5890861 7085143 کردستان

 388160717 3162486 12669503 16874683 کرمان

 213388806 2258520 8952862 8716973 کرمانشاه

 153551299 975547 3936619 4406298 کهگیلويه وبويراحمد

 147079438 2281345 8361017 6739584 گلستان

 257425812 7653209 12554079 10140887 گیالن

 146314372 2601410 7130823 8458882 لرستان

 399093353 6737926 17670177 14319430 مازندران

 262944360 2550259 5987282 5950114 مرکزی

 296840866 2845325 6181246 6801759 هرمزگان

 181156200 2760502 8798492 7791807 همدان

 234868292 2141009 8141492 6261138 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



149 

 

 

 پیوست

 

 

 

 
 )میلیون ریال( 1393: ستانده بخش های اقتصادی کل کشور و استان ها به قیمت جاری در سال2جدول 

 شرح
کشاورزی ، شکار و 

 جنگلداری
 صنعت معدن ماهیگیری

 5534283354 1100709496 95357386 2221898984 کل کشور

 287228645 4832856 459228 98219225 آذربايجان شرقی

 64519443 2512903 1964333 93366716 آذربايجان غربی

 24595594 262787 577045 58110925 اردبیل

 644933184 4347381 1772556 122595897 اصفهان

 192222722 291768 330285 47384289 البرز

 6483786 35657158 389543 26652541 ايالم

 371846490 42977368 9373595 26220860 بوشهر

 1040955993 8712635 2873914 104198641 تهران

 35192989 268767 1418408 33116407 چهارمحال وبختیاری

 19112999 3815780 124493 30879845 خراسان جنوبی

 213520108 10335727 642629 159446246 خراسان رضوی

 23703108 915325 141226 29797865 خراسان شمالی

 665779334 479577984 10758232 103386909 خوزستان

 64019941 2677900 1113538 41686772 زنجان

 49217567 1439516 113505 34211322 سمنان

 24505408 548603 19851922 46806905 سیستان وبلوچستان

 172929649 11220325 1480479 202866930 فارس

 199808397 264628 877970 63091751 قزوين

 66888139 464493 227464 25061395 قم

 20483726 2107486 678947 45283632 کردستان

 211767770 52909222 329932 156741197 کرمان

 69590202 610415 1436825 55968635 کرمانشاه

 7870471 110303935 1389397 20933847 کهگیلويه وبويراحمد

 61844970 843050 1298095 67280588 گلستان

 108276786 352139 5645043 72610120 گیالن

 29292060 1020606 2620458 58029016 لرستان

 157176199 1127298 7886395 158341312 مازندران

 289502819 3685610 649843 65176802 مرکزی

 223614988 3899686 17771298 43092917 هرمزگان

 61909725 1080575 998600 76638680 همدان

 125490139 39615354 162186 54700800 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



150   

 

  (1379-93های اقتصادی )سال ر حسابجایگاه استان فارس د

 
 : ستانده رشته فعالیت های اقتصادی ...2ادامه جدول 

 شرح
تأمین آب، برق و گاز 

 طبیعی
 ساختمان

خرده  عمده فروشی،

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

 هتل و رستوران

 217396040 2203703844 1131567438 935017141 کل کشور

 8575969 90782145 40974080 37544967 آذربايجان شرقی

 6746495 59303488 40348124 13446479 آذربايجان غربی

 5634762 40935128 14428637 5837175 اردبیل

 16080519 112530995 87079344 83815199 اصفهان

 9952843 195085012 41968156 7169558 البرز

 923561 9436515 9157588 2925411 ايالم

 1701545 19340050 17008401 195993833 بوشهر

 54442059 554661211 347631564 128537777 تهران

 835935 18788051 12895671 3476259 چهارمحال وبختیاری

 543227 10013676 7372617 2836737 خراسان جنوبی

 26421487 160521267 57930426 51698113 خراسان رضوی

 758676 16506077 10578148 9210732 خراسان شمالی

 8358317 79027187 45994186 98570003 خوزستان

 2221025 23587117 14683735 6566632 زنجان

 1416257 23697882 12728795 6471325 سمنان

 2080395 47725684 15648932 7225834 سیستان وبلوچستان

 9983492 102376691 64213326 72863254 فارس

 3463899 26583735 17159492 8001253 قزوين

 3847607 25333961 18949346 7809775 قم

 2843935 33501723 16741527 7853214 کردستان

 5027420 47848306 28142696 16497948 کرمان

 3255280 44420897 20263314 22222328 کرمانشاه

 980364 16223424 6344584 1843163 کهگیلويه وبويراحمد

 3501109 30989949 16567879 7253186 گلستان

 10665548 64520926 26592827 18398903 گیالن

 2306773 39837685 15096481 4018870 لرستان

 10977245 112805172 37379985 21564996 مازندران

 3220730 64893226 22643184 18745627 مرکزی

 4757231 41562907 27954065 45552218 هرمزگان

 3148102 38637771 17942627 6425216 همدان

 2724235 52225987 19147703 14641155 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



151 

 

 

 پیوست

 

 

 

 
 : ستانده بخش های اقتصادی ...2ادامه جدول 

 شرح
حمل و نقل ، انبارداری و 

 ارتباطات

واسطه 

 های مالیگری

مستغالت ، کرایه 

و خدمات کسب و 

 کار

و  اداره امور عمومی

 خدمات شهری

 683018052 1581812240 367221852 1510197854 کل کشور

 27409316 43698050 7651814 40288205 آذربايجان شرقی

 26571972 28135449 5006318 31838088 آذربايجان غربی

 7654041 11820784 1945734 9377293 اردبیل

 44182627 100121983 14261342 93723206 اصفهان

 20533676 83466781 5277304 17828504 البرز

 5656487 4124824 1051280 5603676 ايالم

 12769843 15417240 2364393 26041281 بوشهر

 184149574 678050751 245329818 623941908 تهران

 4590087 8165995 1483563 7810163 چهارمحال وبختیاری

 6633731 6331639 1123647 6677938 خراسان جنوبی

 40251767 118908852 11129114 79246957 خراسان رضوی

 6371527 8524889 1078032 7442086 خراسان شمالی

 45766438 55751782 7847708 94980183 خوزستان

 7748517 10169711 1927874 9777158 زنجان

 7772369 9036635 1546838 13517400 سمنان

 16114068 14818426 2160500 16918543 سیستان وبلوچستان

 30602515 76229847 10283488 62833702 فارس

 8079298 21024640 2440197 15703216 قزوين

 7603485 19498640 2509775 12158642 قم

 11178925 14137193 1836835 10474863 کردستان

 19825532 26845111 5781162 33666165 کرمان

 26168351 30751809 2956013 17222162 کرمانشاه

 5210571 5705910 1022572 3384317 کهگیلويه وبويراحمد

 12121218 17171563 2716157 14646374 گلستان

 17345563 35251660 4344704 29422462 گیالن

 13673348 18051831 2147242 15689696 لرستان

 19724200 46207767 7006419 49044855 مازندران

 10876035 19467938 2942466 16838656 مرکزی

 13241050 19668387 4027444 95859948 هرمزگان

 12658024 22279251 2355549 20212247 همدان

 7663115 12976900 3666548 28027960 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



152   

 

  (1379-93های اقتصادی )سال ر حسابجایگاه استان فارس د

 
 : ستانده بخش های اقتصادی ...2ادامه جدول 

 آموزش شرح
بهداشت و 

 مددکاری اجتماعی

سایر خدمات عمومی 

شخصی و  ،، اجتماعی 

 خانگی

 جمع

 18726102670 255124125 449895074 438899790 کل کشور

 734042497 7175432 20027471 19175094 آذربايجان شرقی

 407252259 6317485 14627352 12547612 آذربايجان غربی

 196194431 2894242 5782190 6338095 اردبیل

 1392520042 13184113 29236817 24654881 اصفهان

 647434950 6370944 10762667 8790441 البرز

 117247209 1465453 3754559 3964826 ايالم

 756188557 2068057 6923113 6142488 بوشهر

 4290389185 108732410 100472251 107698678 تهران

 141513526 2398064 5893006 5180160 چهارمحال وبختیاری

 106625160 1681066 4298246 5179519 خراسان جنوبی

 1008834793 15463760 30763075 32555266 خراسان رضوی

 125569930 1931543 4061440 4549257 خراسان شمالی

 1753271656 7773762 26746843 22952788 خوزستان

 200631572 2428865 6030214 5992571 زنجان

 174329654 2039692 5139999 5980551 سمنان

 240212882 2865484 10158497 12783681 سیستان وبلوچستان

 877798379 8931128 27749125 23234429 فارس

 383306844 3048914 7438131 6321324 قزوين

 207472242 6319841 5405268 5394411 قم

 185476980 3397245 6978924 7978805 کردستان

 644904350 4550821 15040335 19930734 کرمان

 317730086 2963365 10060021 9840470 کرمانشاه

 192144101 1359200 4455094 5117253 وبويراحمدکهگیلويه 

 256956009 3215924 9833908 7672041 گلستان

 428644852 9398130 14369897 11450144 گیالن

 223040900 3404471 8409202 9443161 لرستان

 676217170 9031444 21378547 16565336 مازندران

 536948914 3822130 7715594 6768253 مرکزی

 560418305 4040950 7102075 8273141 هرمزگان

 287056223 3778308 10013880 8977668 همدان

 380828013 3071881 9267334 7446713 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



153 

 

 

 پیوست

 

 

 

 
 )میلیون ریال( 1393: مصرف واسطه بخش های اقتصادی کل کشور و استان ها به قیمت جاری در سال3جدول 

 شرح
کشاورزی ، شکار و 

 جنگلداری
 صنعت معدن ماهیگیری

 3774391400 115521015 38713924 805247254 کل کشور

 200800010 770290 185916 38080553 آذربايجان شرقی

 46085387 504385 800828 31243855 آذربايجان غربی

 16325523 66856 233344 17932167 اردبیل

 414189186 1692825 725193 57793050 اصفهان

 130961162 165637 133760 15575959 البرز

 4352602 1125477 158565 10883161 ايالم

 249274895 1748876 3807750 8808871 بوشهر

 738460133 3670827 1174862 42990473 تهران

 28042185 88670 579904 11317080 چهارمحال وبختیاری

 13585065 1353472 49920 12409581 خراسان جنوبی

 142712446 3391646 261317 57918576 خراسان رضوی

 14268903 216063 56740 9668136 خراسان شمالی

 446693533 42260470 4365210 26738794 خوزستان

 44742022 639841 454328 12598952 زنجان

 31846955 414616 45706 13057666 سمنان

 15876283 180658 8101441 17435607 سیستان وبلوچستان

 115232322 1034949 595373 72640347 فارس

 143921246 87382 357779 25879159 قزوين

 48414862 124225 92539 12734553 قم

 14875482 523645 273367 15758105 کردستان

 129046769 17583250 134915 49296736 کرمان

 43622805 160494 583216 16979916 کرمانشاه

 5399307 9695940 565122 7989639 کهگیلويه وبويراحمد

 49226897 273017 517056 28165854 گلستان

 80983625 61392 2236881 29618343 گیالن

 19951206 289701 1070407 20678820 لرستان

 119826909 322173 3175750 54450055 مازندران

 197680268 994362 265935 28785266 مرکزی

 146191303 534884 7248433 14015374 هرمزگان

 45025947 156669 396843 23591105 همدان

 76776165 13450670 65524 20211502 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



154   

 

  (1379-93های اقتصادی )سال ر حسابجایگاه استان فارس د

 
 : مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی ...3ادامه جدول 

 شرح
تأمین آب، برق و گاز 

 طبیعی
 ساختمان

فروشی، خرده عمده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

 هتل و رستوران

 95517818 474264752 643201377 112091540 کل کشور

 4616112 25632076 23058758 5211212 آذربايجان شرقی

 3219190 19547714 22901635 1895866 آذربايجان غربی

 2699648 10463584 8255658 833642 اردبیل

 8364604 14992937 49146201 7804232 اصفهان

 3608744 57676205 23512844 1351195 البرز

 573627 1527031 5259435 422447 ايالم

 735742 5388227 9790806 14971697 بوشهر

 19279360 73899644 197865006 18263794 تهران

 472262 4747492 7352993 613210 چهارمحال وبختیاری

 332024 3181380 4264151 537543 جنوبیخراسان 

 10523405 34420216 32715649 6195409 خراسان رضوی

 473928 9324510 6103601 870808 خراسان شمالی

 4130407 16398562 26211634 13842393 خوزستان

 1253946 9375264 8383234 889842 زنجان

 817833 4602191 7342010 957411 سمنان

 1023495 8086716 9042577 2177695 وبلوچستانسیستان 

 4934525 28892874 36214758 7628283 فارس

 1628455 6105691 9787919 1137615 قزوين

 2230524 5457515 10756805 1066458 قم

 1243993 5521386 9519456 1051300 کردستان

 2284468 11145730 15977378 3622385 کرمان

 1893761 8406004 11550287 2123026 کرمانشاه

 422228 5488987 3653093 485859 کهگیلويه وبويراحمد

 1484630 7076252 9509927 895693 گلستان

 4372674 14215931 15096744 2180470 گیالن

 1401209 10601675 8644742 768557 لرستان

 5072307 34848370 21340418 3717419 مازندران

 1501353 9930258 12915195 3122487 مرکزی

 2163386 15972910 16007522 4441364 هرمزگان

 1592504 7109691 10237009 1216705 همدان

 1167474 4227730 10783934 1795525 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



155 

 

 

 پیوست

 

 

 

 
 : مصرف واسطه بخش های اقتصادی ...3ادامه جدول 

 شرح
حمل و نقل ، انبارداری و 

 ارتباطات

های واسطه گری

 مالی

مستغالت ، کرایه و 

 خدمات کسب و کار

و اداره امور عمومی 

 خدمات شهری

 135127544 220857913 147062461 502475792 کل کشور

 5049930 11731238 3726289 11376486 آذربايجان شرقی

 4942745 6248570 2081294 8771855 آذربايجان غربی

 1241089 2197270 884404 2579833 اردبیل

 8262634 17910369 7420748 30792831 اصفهان

 3475285 7093784 2482142 4968340 البرز

 1090967 755432 495578 1715760 ايالم

 2577270 2187297 1177071 8233564 بوشهر

 41122788 65111439 87551668 218004374 تهران

 818714 3611412 769734 1906012 چهارمحال وبختیاری

 1393268 791329 571443 2013080 خراسان جنوبی

 7787914 17448217 5251943 27461173 خراسان رضوی

 1274835 3926520 516534 2269036 خراسان شمالی

 8966637 7020178 3900362 36631699 خوزستان

 1415341 2672294 965773 2808473 زنجان

 1452818 2440427 768447 3818543 سمنان

 3410730 1445098 947709 5212601 سیستان وبلوچستان

 6466178 8559668 5350536 17659932 فارس

 1602377 3140103 1198934 4501255 قزوين

 1436129 2342359 1254196 3398086 قم

 2076379 7532837 800514 3131235 کردستان

 3484925 4971462 2923794 9456603 کرمان

 4981794 4834174 1451976 4818328 کرمانشاه

 1036580 808349 460669 973948 کهگیلويه وبويراحمد

 2332945 1615345 1342006 4097021 گلستان

 2777983 4434080 2146498 8224425 گیالن

 2472158 2578126 984345 4219862 لرستان

 3151217 6353478 3574190 13043738 مازندران

 1805777 7160750 1312332 4712249 مرکزی

 2738976 5919994 1792629 42962828 هرمزگان

 2294418 3975353 1163688 5721036 همدان

 1411350 4040960 1795015 6991583 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



156   

 

  (1379-93های اقتصادی )سال ر حسابجایگاه استان فارس د

 
 : مصرف واسطه بخش های اقتصادی ...3ادامه جدول 

 آموزش شرح
مددکاری بهداشت و 

 اجتماعی

سایر خدمات عمومی 

شخصی و  ،، اجتماعی 

 خانگی

 جمع

 7287183378 69240159 76005355 77465074 کل کشور

 339309988 1769070 3856376 3445672 آذربايجان شرقی

 153160574 1413880 2022989 1480381 آذربايجان غربی

 66281415 802424 841531 924443 اردبیل

 629558275 3148187 4284462 3030817 اصفهان

 256860980 1317853 2435583 2102487 البرز

 29859095 392459 614737 491818 ايالم

 312129279 795664 1600009 1031540 بوشهر

 1583890556 30977695 19031750 26486743 تهران

 63175859 580941 754883 1520368 چهارمحال وبختیاری

 43128715 561821 902793 1181846 جنوبیخراسان 

 361750404 4233792 6718721 4709982 خراسان رضوی

 51601715 792960 876812 962330 خراسان شمالی

 645765418 2026666 3966209 2612664 خوزستان

 88642626 860898 861588 720830 زنجان

 70511224 705614 840017 1400970 سمنان

 78782689 785885 1388776 3667418 وبلوچستانسیستان 

 315369824 2461727 4249881 3448471 فارس

 202567839 906346 1398164 915414 قزوين

 92967284 1235457 1009717 1413861 قم

 65091159 801734 1088063 893662 کردستان

 256743634 1388335 2370832 3056052 کرمان

 104341280 704844 1107159 1123496 کرمانشاه

 38592803 383653 518474 710955 کهگیلويه وبويراحمد

 109876570 934579 1472891 932457 گلستان

 171219041 1744921 1815818 1309257 گیالن

 76726528 803062 1278379 984279 لرستان

 277123817 2293518 3708369 2245906 مازندران

 274004554 1271871 1728313 818139 مرکزی

 263577439 1195625 920829 1471382 هرمزگان

 105900022 1017806 1215389 1185861 همدان

 145959721 930872 1125842 1185576 يزد

 مرکز آمار ايران ماخذ:



157 

 

 

 پیوست

 

 

 

 

  :و مآخذ منابع

کشاورزی در ایران: تحلیل کاربردی با تغییرات الگوی مزیت نسبی محصوالت "؛، حبیب و اسماعیل پیش بهارسالمی -1

 .۱۳80،تابستان ۳4اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم،شماره ؛ "مزیت نسبی ابراز شده هایاستفاده از شاخص

 .۱۳9۱سال ؛"راهنمای گردآوری، محاسبه و ارزیابی حساب منطقه ای"؛اقتصادی مرکز آمار ايران هایدفتر حساب -2

اداره ؛ ")به قیمت جاری(1379-88تولید استان گلستان  هایبررسی روند حساب"؛محمدرضا حنفیشريف پور،زهرا و  -3

 .۱۳9۱کل آمار و اطالعات استانداری گلستان؛مرداد 

منطقه ای استان سمنان،حساب تولید  هایحساب"؛معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزی استان سمنان -4

 .۱۳9۵سال ؛"1392-1390

 .۱۳79-9۳ های؛ سالمرکز آمار ايران؛"وب سایت درگاه ملی آمار "؛اقتصادی هایآمار حساب -5

 ."مزیت نسبی چیست؟"؛هومن منصوری -6

 .۱۳82سال "کشور( هایمنطقه ای)حساب تولید استان هایملی حساب هایحساب"؛مرکز آمار ايران -7

 .۱۳8۵سازمان مديريت و برنامه ريزی استان فارس؛ سال "1364-77اقتصادی استان فارس  هایحساب"؛نادر حکیمی پور -8

 .۱۳68سال  ؛"1353-63اقتصادی استان فارس  هایحساب"؛سازمان برنامه و بودجه استان فارس -9

کشور با تاکید  هایمنطقه ای استان هایبررسی و تحلیل سری زمانی حساب"؛جمعه ديزاوندی،فاطمه و اسماعیل براتی -10

  .۱۳94سازمان مديريت و برنامه ريزی خراسان شمالی؛ شهريور ؛"1383-1391 هایبر جایگاه استان خراسان شمالی سال

،زمستان "1389گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس سال "؛سازمان مديريت و برنامه ريزی استان فاری -11

۱۳90. 


