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    نشانه های نشریات مرکز آمار ایران 
 آمار گرد آوری نشده است. 

000  آمار در دسترس نیست.

× ذاتا یا عمال وجود ندارد. 

×× جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی معنی است. 

// رقم کمتر از نصف واحد است. 

رقم )نسبت( ناچیز و قابل صرف نظر کردن است. 

* رقم غیر قطعی است. 

** رقم جنبه تخمینی دارد. 

Ø به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست. 
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پيشگفتار   
          نشريه گزيده شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و  فرهنگي به منظور دسترسی 

سريع به اطالعات ساالنه شاخصهای اصلی تهيه و منتشر می شود. طوالنی بودن 

فرايند تهيه، تدوين و انتشار سالنامه آماری استان و همچنين گستردگی زياد ان، 

تهيه نشريه گزيده شاخصها را ضروری می نمايد. 

     دفتر آمار و اطالعات در راستاي وظايف قانوني خود به منظور تهيه و انتشار 

ماهه  مقاطع سه  در  اين شاخصها  تدوين  و  آوري  به جمع  اقدام  آمارهاي عمومي 

آوري  در گروه جمع  نشريه حاضر  ارائه شده  آمار  و  اطالعات  نمايد.  و ساالنه می 

آمارهاي ثبتي با همكاري دستگاههاي اجرايي توليد كننده آمار با تالشهاي فراوان 

تهيه گرديده است. اين اطالعات مي توانند سريهاي زماني فصلي و ساالنه را ارائه 

نمايند. محققان، برنامه ريزان، تصميم گيران و سياستمداران با تجزيه و تحليل اين 

شاخصها مي توانند تصوير روشن تري را از واقعيتهاي موجود بدست آورند. 

در اينجا الزم مي دانم از كليه ادارات، ارگانها، سازمانها و نهادها و اشخاصي كه در 

اين راستا ما را ياري نموده اند تشكر نمايم. اميد است اين نشريه بتواند پاسخگوي 

نيازهاي جامعه آماري واقع شود. مسلماً هر گونه پيشنهادي در اين زمينه از طرف  

استفاده كنندگان  با استقبال گرم همكارانم براي بهبود كيفيت محتواي اين نشريه  

مواجه خواهد شد. 

                                                                                 رضا عوض پور

                                                             معاون برنامه ريزی استانداري بوشهر
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خالصه يافته هاي نشريه

شاخص ها و نماگرهای امور توليدی:

که  بوده  فقره   26 استان  عمومي  هاي  سردخانه  تعداد   1392 سال  در     
نسبت به سال قبل تغییري نداشته و ارزش صادرات غیر نفتي استان 15831 
میلیون دالر بوده که نسبت به سال 1391، 8 درصد افزایش یافته است.در 
این سال 2543 تعداد تعاونی فعال در استان وجود داشته که 17/67 درصد 

نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
   تعداد واحدهاي صنعتي موجود استان در پایان سال 1392، 716 واحد 
تعداد  است.  داشته  افزایش  درصد   2/73 قبل  سال  با  مقایسه  در  که  بوده 
اشتغال و میزان سرمایه گذاری انجام شده این واحد ها 28132 نفر و 97986 
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتیب 9/8 و 19/75 درصد 
پایان سال 92  یافته است. ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمي در  افزایش 
به 23641053 تن رسیده که نشانگر رشد 9/24 درصدی ظرفیت تولید این 

محصول نسبت به سال قبل می باشد.
پایان  استان در  آماده سازی شده در 12 شهرک صنعتی  مساحت زمین      
درصد  سال 1391، 3/37  به  نسبت  که  بوده  هکتار  بر 889  بالغ  سال 1392 
ها  شهرک  این  در  زمین  کننده  دریافت  واحدهاي  تعداد  است.  یافته  افزایش 
این در  فعال  و  رسیده  برداري  بهره  به  واحدهاي  تعداد  و  واحد   544 

شهرک ها 135 واحد بوده که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب  11 و 22/7 
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درصد افزایش داشته است. 
    در دوازده ماهه سال 1392 میزان 21038037 تن کاال به ارزش 15831 
از کشور صادر و در  به خارج  بوشهر  استان  از طریق گمرکات  میلیون دالر 
همین مدت 1695924 تن کاال به ارزش 3932 میلیون دالر از طریق این 
گمرکات به کشور وارد گردیده است. این ارقام نشانگر افزایش 9/43 و 8/07 
درصدی در میزان و ارزش صادرات و 14/18 و 25/86 درصدی در میزان و 
ارزش واردات می باشد. درآمد گمرکات استان در سال 92، 1583 میلیارد 

تومان بوده که نسبت به سال گذشته 19 درصد افزایش داشته است.
   در بخش کشاورزی، مجموع سطح زیر کشت استان با 11 درصد کاهش به 
201183 هکتار رسیده است. سطح زیر کشت زراعی 154643 و سطح زیر 
کشت باغی 46540 هکتار بوده که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 13/97 
درصد کاهش و 0/77 درصد افزایش یافته است. تولید محصوالت زراعی استان 
1050 هزارتن و تولید محصوالت باغی 234597 تن می باشد که به ترتیب 
4/4 و 7/6 درصد کاهش نشان می دهد. وسعت مزارع داراي سیستم هاي نوین 
آبیاري 24000 هکتار بوده که نسبت به سال قبل 5/4 درصد افزایش یافته 
واحدها  این  مساحت  واحد،   151 اي  گلخانه  کشت  واحدهاي  تعداد  است. 
در  میزان  این  که  بوده  تن  ها  19375  آن  تولیدات  میزان  و  هکتار   77/5

مقایسه با سال قبل به ترتیب 32/5 ، 36 و 44 درصد افزایش داشته است.
    در سال 1392، میزان تولید گوشت قرمز 14523، شیر 68198، عسل 
247 و گوشت مرغ 24016 تن بوده که این میزان تولیدات نسبت به سال 91 

به ترتیب نشانگر 1/1، 0/4، 8/8  و 17/2 درصد افزایش می باشد.
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    در بخش شیالت، در سال 1392 در مجموع 2467 استخر جمعاً 8494 تن 
 میگوي پرورشي تولید شده که نشانگر افزایش 30 درصدی نسبت به سال قبل 
می باشد. میزان تولید الرو میگو 766/9 میلیون قطعه بوده که در مقایسه با 
سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است. میزان صادرات میگوي استان در 
این سال 8213 تن بوده که در مقایسه با سال 1391 رشد چشمگیر 193/5 

درصدی را نشان می دهد.
   کل مصرف آب استان اعم از آب شرب،کشاورزي، صنعت و سایر در دوازده 
ماهه سال 92 بالغ بر 976 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته 
0/93 درصد افزایش یافته است. ظرفیت مخازن آب شرب شهری استان در 
این سال 232100 متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش 
متر مکعب  به 51590  استان  روستایي  مخازن آب شرب  و ظرفیت  داشته 

رسیده که نسبت به سال قبل تنها ا/0 درصد افزایش نشان می دهد.

   در بخش محیط زیست، در سال 92 تعداد روزهای ناسالم از نظر آلودگی 
و همچنین تعداد صنایع آلوده کننده در مقایسه با سال 91 به ترتیب 35 و 

2/5 درصد کاهش یافته است.

شاخص ها و نماگرهای امور زير بنايي:

    مجموع تولید ناخالص نیروي برق استان در سال 92 بالغ بر 5091909 
یافته  افزایش  درصد   96/7 گذشته  سال  به  نسبت  که  بوده  ساعت  مگاوات 
است. 84/5 درصد تولید ناخالص نیروي برق استان به نیروگاه اتمی ، 14/8 
درصد به نیروگاه های گازی و 0/72 درصد به نیروگاه های دیزلی اختصاص 
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داشته است.کل مصرف نیروی برق استان در سال 92 به میزان 4080007 
مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال قبل 0/49 درصد کاهش یافته است. 
71/7 درصد مصرف نیروی برق استان به بخش خانگی، 10/4 درصد به بخش 
تجاری، 4/5 درصد به بخش صنعت و 13/4 درصد به سایر بخش ها اختصاص 

داشته است.
    میزان مصرف گاز مایع در سال 92 ، 67491 تن بوده که در مقایسه با 
سال گذشته 3 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین میزان مصرف نفت سفید 
و نفت کوره و نفت گاز در این سال 29، 97 و 1228 هزار متر مکعب بوده که 
 CNG نسبت به سال قبل 7، 49 و 3 درصد افزایش یافته است.تعداد جایگاه های
استان نیز در سال 92 با رسیدن به 31 جایگاه رشد 24 درصدی نسبت به 

سال 91، تجربه کرده است.
   تعداد شهرهای گاز رسانی شده استان در پایان سال 92 به 30 شهر، تعداد 
روستاهای گاز رسانی شده به 137 روستا و همچنین تعداد کل انشعابات گاز 
استان به 97184 انشعاب رسیده که در مقایسه با سال 91 به ترتیب 3، 32 

و 31 درصد افزایش یافته است.
   طول راههای استان در پایان سال 1392 جمعاً به میزان 4574/26 کیلومتر 
روستایی  راههای  درصد   48/4 شوسه،  راههای  آن  درصد   6/56 که  بوده 
و 11/6  بزرگراه  آسفالته، 13/2 درصد  فرعی  راههای  آسفالته، 20/1 درصد 
 603/9 میزان  به  استان  بزرگراههای  طول  باشد.  می  اصلی  راههای  درصد 
کیلومتر و طول راههای شوسه 3/300، کیلومتر در مقایسه با سال قبل بدون 
تغییر مانده است. در این دوره طول راههای اصلی استان 532/3 کیلومتر، 
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طول راههای فرعی آسفالته 922/1 و طول راههای روستایی آسفالته استان 
2215/66 کیلومتر بوده که نسبت به سال 91 به ترتیب 16/2 ، 0/65 و 0/29 
درصد افزایش یافته است. همچنین با حذف یک نقطه حادثه خیز جاده ای 

تعداد این نقاط در پایان سال 92 به 17 نقطه رسیده است.
   مجموع بار جابجا شده جاده ای درون استان در سال 92 به میزان 1997991 
تن و تعداد مسافر جابجا شده درون استان 1805000 نفر بوده که در مقایسه 
با سال قبل به ترتیب 17/5 و 17/3 درصد کاهش نشان می دهد. میزان بار 
جابجا شده برون استانی با 10/1 درصد افزایش به 4615481 تن و تعداد 
مسافر جابجا شده برون استانی با 9 درصد کاهش به 1324000 نفر رسیده 
است. تعداد شرکت های باربری و حمل مسافر به 116 و 33 شرکت رسیده 

که نسبت به سال 91 به ترتیب 5/5 و 6/5 درصد افزایش یافته است.
   در دوازده ماهه سال 92، میزان کل تخلیه و بارگیري بنادر استان بالغ بر 
79568171 تن بوده که نسبت به سال قبل 16 درصد کاهش یافته است. 
میزان تخلیه و بارگیري بنادر استان با 31 و 14/2 درصد کاهش به ترتیب 
به 6597899 و 72970272 تن رسیده است. 61/68 درصد مجموع تخلیه 
و بارگیري بنادر استان به بندر خارک، 31/97 درصد به بندر عسلویه، 6/28 

درصد به بندر بوشهر و 0/07 درصد به بندر گناوه اختصاص داشته است.
   در سال 92 ،تعداد شماره های منصوبه تلفن ثابت استان به 385842 و 
تعداد شماره های تلفن های همراه واگذار شده همراه اول به 890034 شماره 
رسیده که نسبت به سال گذشته به ترتیب 1/5 و 6 درصد افزایش یافته است. 
رشد ضرایب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه نیز به ترتیب 0/26 و 1/41 درصد 
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بوده است. همچنین ظرفیت ISP استان با 4 درصد افزایش از 708 مگابایت  
در سال 91 به 735 مگا بایت در سال 92 و تعداد پورت دسترسي دایر شده 
استان با 68 درصد افزایش از 16163 پورت در سال 91 به 27136 پورت در 

سال 92 رسیده است.
     تعداد دفاتر ICT روستایي بهره برداري شده در سال 92 تعداد 169 دفتر

 مي باشد که در مقایسه با سال قبل 13 درصد کاهش یافته است.
   در بخش عمران شهری در پایان سال 92 وسعت پارک های عمومی استان 
به 2153165 مترمربع ، مساحت فضای سبز شهری به 388/7 هکتار و تعداد 
خدمات مکانیزه شهری به 40 عدد رسیده که در مقایسه با سال 91 به ترتیب 
5/5 ، 6/28 و 11/1 درصد افزایش یافته است. همچنین درآمد شهرداری های 
استان نیز با 30/44 درصد افزایش به 1889529 میلیون ریال رسیده است.

در بخش مسکن و ساختمان در سال 1391 به دلیل رکود نسبی موجود تقریباً 
مواجه  با کاهش  با سال 1390  مقایسه  در  این بخش  تمامی شاخص های 
گردیده اند. شاخص های تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری ها، 
های  پروانه  در  مسکونی  واحد  تعداد  ساختمان،  احداث  های  پروانه  تعداد 
احداث ساختمان، تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی، مساحت زمین 
پروانه های احداث ساختمان مسکونی، مساحت زیر بنا در پروانه های احداث 
ساختمان، مساحت زیر بنا در پروانه های احداث ساختمان مسکونی، تعداد 
واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان مسکونی به ترتیب 27، 30، 

31/6، 10، 33، 33/4، 29/5، 32 و 35 درصد کاهش یافته است.



17گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

شاخص ها و نماگرهای امورآموزشی و پژوهشی:

    در بخش آموزش عمومی تعداد کل دانش آموزان 180734 نفر بوده، تراکم 
دانش آموز در کالس دایر 21 نفر بوده و در کالس فیزیکی 22/16 می باشد.    
در بخش آموزش عالي تعداد مراکز آموزش عالی استان 39 مرکز می باشد و  

تعداد هیأت علمی دانشگاه ها 755 نفر می باشد.
   در بخش آموزش فني و حرفه اي، تعداد مراکز ثابت فني و حرفه اي در 
سال 92، 15 مرکز بوده که در مقایسه با سال قبل 25 درصد افزایش یافته 
است. در این سال تعداد کارگاه هاي آموزشي مراکز ثابت فني و حرفه اي 
121 کارگاه و تعداد آموزش دیدگان این مراکز 14730 نفر بوده که نشانگر 

رشد به ترتیب 11 و 4 درصدی در این شاخص ها می باشد.
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شاخص ها و نماگرهای امور اجتماعي:

    در بخش بهداشت و درمان، در سال 1392 تعداد پزشک عمومي، پزشک 
ترتیب 439، 352،  به  داروساز  و  پزشک  دندان  تخصص،  فوق  و  متخصص 
175، 89 نفر بوده که نسبت به سال 1391 تعداد پزشک عمومي 3 درصد 
کاهش و تعداد پزشک متخصص و فوق تخصص، دندان پزشک و دارو ساز به 

ترتیب 11/7، 16 و 10/11 درصد افزایش یافته است.
    در این سال تعداد مراکز بهداشتي فعال شهري با 5/77 درصد افزایش 
نسبت به سال گذشته به 55 مرکز و تعداد مراکز بهداشتی روستایي با 9/38 
درصد کاهش به 29 مرکز رسیده است. تعداد آزمایشگاه، مراکز پرتونگاری و 
داروخانه استان شامل 74 آزمایشگاه، 47 مرکز پرتونگاری و 91 داروخانه بوده 

که به ترتیب  2/7، 17/5 و 11 درصد افزایش یافته است.
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال به ازاء هر 1000 تولد و میزان  مرگ 
و میر کودکان زیر پنج سال به ازاي هر 1000 تولد به ترتیب با 10/3 و 13 
درصد کاهش به 12/66 و 14/97 نفر و نسبت مرگ و میر مادران در صد هزار 

تولد زنده با 33/08 درصد افزایش به 20/64 نفر رسیده است.
 تعداد تخت ثابت و تعداد تخت فعال بیمارستانی کل استان در سال 92 در 
مجموع 1429 و 1047 تخت بوده که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 4/38 
و 2/65 درصد افزایش نشان مي دهد. تعداد آمبوالنس موجود استان نیز با 

رسیدن به 123 دستگاه به میزان 4/23 درصد افزایش یافته است.
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در سال 1392، تعداد کل بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعي )اصلي 
و تبعی( 838424 نفر و تعداد کل مستمري بگیران آن اداره کل 46848 
نفر بوده که در مقایسه با سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است. تعداد 
کارگاه هاي تحت پوشش اداره کل مذکور نیز با 4/6 درصد افزایش به 21559 

کارگاه رسیده است.

   در بخش فرهنگ و هنر، تعداد عناوین کتاب هاي منتشره در سال 1392 
بالغ بر 38 عنوان و تعداد شمارگان کتاب هاي منتشره 58000 نسخه مي باشد 
که در مقایسه با سال 1391 به ترتیب 3/4 و 76 درصد کاهش داشته است. 
تعداد عناوین مطبوعات انتشار یافته 37 عنوان و تعداد شمارگان مطبوعات 
انتشار یافته 8880000 نسخه بوده که رشد 3 درصدی را در این شاخص ها 
نشان می دهد. تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد و تعداد کانون های 
درصد   7/4 و   12/86 ترتیب  به  کانون  و 189   316 با  نیز  استان  تبلیغاتی 

افزایش یافته است.

   در بخش گردشگری، تعداد مراکز اقامتی استان جمعاً 34 مرکز شامل 8 
بر  بالغ  مراکز  این  تعداد تخت  و  و 13 مسافرخانه  آپارتمان  هتل، 13 هتل 
1848 تخت بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 13/3 و 3/5 درصد افزایش 
یافته، میزان اشغال تخت این مراکز در سال 92 نیز 62/8 درصد گزارش شده 
است. تعداد گردشگر خارجی وارده به استان نیز با 0/63 درصد افزایش به 

9270 نفر رسیده است. 
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   در بخش تربیت بدنی، مساحت فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده استان 
در سال 92 به میزان 588666 و 129921 مترمربع بوده که در مقایسه با 
سال 91 به ترتیب 8/6 و 10 درصد افزایش یافته است. تعداد کل ورزشکاران 
سازمان یافته استان نیز 47771 نفر )32513 نفر مرد و مابقي زن( بوده و 

4/47 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است

شاخص ها ونماگرها ي امور اقتصادي:

    در سال 1392، مجموع منابع بانکی استان به میزان 59976 میلیارد ریال 
و مجموع مصارف بانک ها بالغ بر  46327 میلیارد ریال  بوده که در مقایسه 

با سال قبل به ترتیب 26/6 و 17/9 درصد افزایش یافته است.
افزایش نسبت به  با 43 درصد     مجموع درآمدهاي مالیاتي استان بوشهر 
سال 91 به 14401013 میلیون ریال رسیده که 84/2 درصد آن به مالیات 
هاي مسقیم و 15/8 درصد به مالیات هاي غیرمسقیم اختصاص داشته است.

    شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي در سال 92 در نقاط شهري 
استان بر اساس گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران ، 178/8 درصد 

بوده که نسبت به سال 91، 33/03 درصد افزایش یافته است.
    بر اساس گزارش مرکز آمار کشور در سال 91،درآمد خانوار شهري در 
استان بوشهر 159588 و درآمد خانوار روستایي استان 125601 هزار ریال 
مي باشد که نسبت به سال قبل به ترتیب 19 و 31/64  درصد افزایش داشته 
و  کاهش  درصد  استان 1/68  خانوار شهری  ناخالص کل  هزینه  حالیکه  در 

هزینه ناخالص کل خانوار روستایی 7 درصد افزایش یافته است.
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    مجموع اعتبارات مصوب استاني تملک دارائي هاي سرمایه اي  با 15 درصد 
افزایش در مقایسه با سال قبل به 4028648 میلیون ریال رسیده است. 79/1 
 درصد این اعتبارات به شش فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری

 )30/3درصد(، حمل و نقل )14/7درصد(، فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، 
گردشگری )13/3درصد(، آموزش )7/6درصد(، تربیت بدنی )6/8 درصد( و 

انرژی )6/4 درصد( اختصاص یافته است.

شاخص ها و نماگرهاي ساير امور:

 ،20728 ترتیب  به   92 سال  در  شده  ثبت  طالق  و  فوت  والدت،  تعداد    
3954 و 2177 رویداد بوده که نسبت به سال 91 به ترتیب 2/71، 3/4 و 
19/42 درصد افزایش یافته و تعداد ازدواج ثبت شده نیز با 6 درصد کاهش 

به 10059 رویداد رسیده است.
   نرخ مشارکت اقتصادي )نرخ فعالیت( در استان با 1/9 درصد افزایش نسبت 
به سال گذشته به 37 درصد رسیده، نرخ مشارکت اقتصادي مردان 61/5 و 
بیکاري  نرخ  است.  گردیده  گزارش  درصد  زنان 13  اقتصادي  مشارکت  نرخ 
استان 9 درصد مي باشد که در مقایسه با سال گذشته 2/6 درصد کاهش 
یافته، نرخ بیکاري زنان و مردان به ترتیب 10/9، 8/6 درصد برآورد گردیده 
است. سهم شاغالن بخش عمومی و خصوصي از کل شاغالن به ترتیب 25/7 
و 74/3 درصد مي باشد که نسبت به سال 91، سهم شاغالن بخش عمومي 
3/1 درصد افزایش و سهم شاغالن خصوصي 3/1 درصد کاهش داشته است.

   در سال 92 معدل بارندگي ساالنه 357 میلیمتر بوده و نسبت به دوازده 
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ماهه سال قبل، 42 درصد افزایش یافته است.
   حوادث طبیعي رخ داده و خسارت وارد شده سیل و آبگیري در سال 1391 
در شهرستان هاي دشتستان، دشتي و بوشهر بوده که به ترتیب در دشتستان 
منجر به فوت 5 نفر و مجروح شدن 41 نفر و تخریب 60 واحد مسکوني. و در 
دشتي منجر به فوت یک نفر و تخریب 9 واحد مسکوني شده است. در سال 
92، زلزله6/2 ریشتری در شهرستان دشتي )شنبه( منجر به فوت 38 نفر و 
مجروح شدن 1170 نفر و تخریب 1435 واحد مسکوني شده است. در این 

سال زلزله 5/7 ریشتری در برازجان نیز 7 نفر تلفات داشته است. 
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    جمعيت استان بر حسب شهرستان طی دوره  زمانی 85-90

سالواحدشهرستان
1385 

سال 
1390

درصد
  تغيير 

2252972589062/8نفربوشهر
63735702821/97نفرتنگستان

2269052294250/22نفردشتستان
74898775300/7نفردشتی

48636525231/5نفردیر
3994610519821/3نفرکنگان

54369655763/8نفرعسلویه
38578514465/9نفرجم

29451315701/4نفردیلم
83418904931/6نفرگناوه
88626710329493/1نفرجمع

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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شاخص ها و نماگرهاي

 امور توليدی
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    شاخص ها و نماگرهاي بخش بازرگانی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال 
1392

درصد
  تغيير 

تعداد سردخانه های عمومی
26260فقره)زیرصفر و باالی صفر( 

ظرفیت سردخانه های عمومی
13820138200تن)زیرصفر و باالی صفر(

110سیلوتعداد سیلوهای مکانیزه گندم
800080000تن ظرفیت سیلوهای مکانیزه گندم 

40400انبارتعداد انبارهاي چند منظوره )تجمعی(*
1000001000000تن ظرفیت انبارهاي چند منظوره )تجمعی(

میلیون ارزش صادرات غیر نفتي استان 
14649158318دالر

330بازارچهتعداد بازارچه های مرزی **
2161254317/67تعاونیتعداد تعاونی های فعال

مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
*آمار درج شده در ردیف انبارها شامل انبارهای اختصاصی و عمومی می باشد. 

 ** بازارچه های مرزی در شهرهای بوشهر، گناوه، کنگان می باشد که از سال 85 تاکنون بدلیل حذف       
مزیت های موجود و عدم تمایل تجار راکد می باشند. 
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شاخص ها و نماگرهاي بخش صنعت ومعدن

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير

تعداد پروانه های بهره برداری 
172123/53فقرهصادره در سال

تعداد اشتغال پروانه های بهره 
1561258706/41نفربرداری صادره در سال*

تعداد کل واحدهای صنعتی 
6977162/73واحد)تجمعی(

تعداد کل اشتغال واحدهای 
25621281329/80نفرصنعتی )تجمعی(

میزان سرمایه گذاری پروانه های 
بهره برداری صادره تا پایان سال 

)تجمعی(
میلیارد 

818239798619/75ریال

تعداد جوازهای تاسیس صادره تا 
1063131023/23فقرهپایان سال)تجمعی(

تعداد اشتغال جوازهای تاسیس 
348464062016/5نفرصادره در سال)تجمعی(

میزان سرمایه گذاری جوازهای 
تاسیس صادره در سال)تجمعی(

میلیارد 
31841737757918/5ریال 

تعداد واحدهای تحقیق و توسعه 
20-54واحدفعال در بخش صنعت و معدن 

68680معدنتعداد معادن فعال شن و ماسه 
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ادامه جدول 

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

16/34-153128معدنسایر معادن فعال

3403400نفرتعداد شاغلین معادن شن و ماسه

23-887682نفرتعداد شاغلین سایر معادن

563356330هزارتنمیزان استخراج معادن شن و ماسه

15-104678887هزار تنمیزان استخراج سایر معادن

23-21628331665432هزارتنمیزان ذخیره قطعی سایر معادن

تعداد کارخانه آرد دارای پروانه 
330واحدبهره برداری 

1980001980000تنظرفیت تولید کارخانه آرد

تعداد کارخانه سیمان دارای 
220واحدپروانه بهره برداری 

166000016600000تنظرفیت تولید کارخانه سیمان

تعداد کارخانه پتروشیمی دارای 
14157/14واحدپروانه بهره برداری 

ظرفیت تولید محصوالت 
21641053236410539/24تنپتروشیمی

مأخذ: اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر
جنوبی پارس  انرژی  ویژه  منطقه  در  پتروشیمی  صنایع  برداری  بهره  پروانه  صدور  دلیل   به 

 )پتروشیمی کاویان( میزان سرمایه گذاری و اشتغال پروانه بهره برداری سال 92 نسبت به سال 91 
افزایش داشته است.
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 شاخص ها و نماگرهاي شهركهای صنعتی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير

12120شهرکتعداد شهرک ها ی صنعتي 
770نواحیتعداد نواحی صنعتی روستایی

162916290هکتارمساحت کل شهرکهای صنعتي 
1281280هکتارمساحت کل نواحی صنعتی روستایی

مساحت زمین آماده سازی
8608893/37هکتار شهرکهای صنعتی

مساحت زمین آماده سازی نواحی
1281280هکتار صنعتی روستایی

تعداد واحدهای دریافت کننده زمین
49054411واحد در شهرکهای صنعتی

تعداد واحدهای دریافت کننده زمین
607830واحد در نواحی صنعتی روستایی

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده
11013522/7واحد و فعال در شهرکهای صنعتی

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده
283317/8واحد و فعال در نواحی صنعتی روستایی

مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر   
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   شاخص ها و نماگرهاي بخش گمرک

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد 
 تغيير

میزان صادرات از طریق 
19225112210380379/43تن گمرکات استان

ارزش صادرات از طریق 
گمرکات استان

میلیون 
14649158318/07دالر

میزان واردات از طریق 
1485310169592414/18تن گمرکات استان 

ارزش واردات از طریق 
گمرکات استان

میلیون 
3124393225/86دالر

میلیارد درآمد گمرکات استان
1331158319تومان

مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر   
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   شاخص ها و نماگرهاي بخش كشاورزی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال 
1392

درصد 
 تغيير

11-225934201183هکتارمجموع سطح زیر کشت

5-1352/51284هزار تنتولید محصوالت

3/3-4807546470هکتارسطح زیر کشت زراعی آبی

17/8-131677108173هکتارسطح زیر کشت زراعی دیم
6/5-10751005هزار تن تولید محصوالت زراعي آبی
23/54591/4هزار تن تولید محصوالت زراعي دیم

54/6-133627105951هکتارسطح زیر کشت گندم

650747624117/1تنمیزان تولید گندم

40350407000/86هکتارسطح زیر کشت خرما

9/5 -192681174381تنمیزان تولید خرما

9-1549114096/5هکتارسطح زیر کشت گوجه فرنگی

17/4-761089625150تنمیزان تولید گوجه فرنگی

46182465400/77هکتارسطح زیر کشت محصوالت باغی استان

7/6-254066234597تنمیزان تولید محصوالت باغي 
وسعت مزارع داراي سیستم هاي 

22760240005/4هکتارنوین آبیاري زراعی و باغی

11415132/5واحدتعداد واحدهای کشت گلخانه ای

578346هکتارمساحت واحدهای کشت گلخانه ای
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   ادامه

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال 
1392

درصد 
 تغيير 

59-3883515965تنمیزان تولید واحدهای کشت گلخانه ای
وسعت جنگل هاي دست کاشت و 

15190152980/7هکتارپارک جنگلي 
14372147942/9تن میزان تولید گوشت قرمز

67928681180/4تنمیزان تولید شیر 
2272270تنمیزان تولید عسل 

204872401617/2تنمیزان تولید گوشت مرغ 
27170-حلقه تعداد کل چاه هاي برقدار شده 

81240-حلقهتعداد چاه مجاز
54780-حلقهتعداد چاه غیر مجاز

108850-حلقهتعداد موتور پمپ چاه دیزلی
مأخذ: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر 
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 شاخص ها و نماگرهاي بخش شيالت

سال واحدعنوان شاخص يا نماگر
1391

سال
1392 

درصد
  تغيير

0/06-5878658750تن میزان صید انواع آبزیان 

3-15701523فروندتعداد قایق هاي صیادي 

5535601/3فروندتعداد لنج صیادي 

17170فروندتعداد کشتی صیادي 

0/8-1168611595صیادتعداد صیاد حرفه اي 

تعداد واحدهای فعال پرورش 
17620013/6واحددهنده میگو

6510849430/5تن میزان تولید میگوي پرورشي 

2472/23044/8523/2هکتارمساحت مزارع فعال پرورش میگو

تعداد استخرهای فعال زیر 
2031246721/5استخرکشت پرورش میگو

10100واحدتعداد واحدهای تکثیر الرو میگو

میلیون میزان تولید الرو میگو
581/1766/932قطعه

میزان صادرات میگو 
27998300196/5تن)پرورشی و دریایی(

ارزش صادرات میگو 
1363100053951400295/7دالر)پرورشی و دریایی(
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ادامه

سال واحدعنوان شاخص يا نماگر
1391

سال
1392 

درصد
  تغيير

220واحدتعداد واحدهای تولید غذای میگو

60001185097/5تنمیزان تولید غذای میگو
101990واحدتعداد واحد های عمل آوری میگو

4808831572/9تنمیزان عمل آوری میگو

تعداد سایتهای پرورش میگوی برق 
550سایترسانی شده

60001185097/5تنمیزان تولید غذای میگو

 مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر
 توضیح: منظور از تعداد واحدهای عمل آوری میگو تعداد واحدهای عمل آوری آبزیان فعالی می باشد 
که در سال 91 و 92 مبادرت به عمل آوری میگو نیز نموده اند. تعداد واحدهای عمل آوری فعال آبزیان 

در استان 25 واحد می باشد. 
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شاخص ها و نماگرهاي بخش منابع آب

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال 
1392

درصد
  تغيير 

کل مصرف آب استان
 )شرب، کشاورزی، صنعت و سایر(

میلیون 
9679760/93مترمکعب

میلیون پتانسیل آب  استان  )سطحی  و  زیر زمینی(
74**2856*1465مترمکعب

میلیون ظرفیت خطوط انتقال آب به استان
1211210مترمکعب

3433ایستگاهتعداد ایستگاه های پمپاژ

میزان آب پمپاژ شده توسط ایستگاه های 
پمپاژ

میلیون 
1517/315/3مترمکعب

3713710کیلومترطول کانال هاي آبیاري 
طول کانال هاي آبیاري داراي

3063060کیلومتر پوشش بتني 

میلیون میزان بهره برداري از آب هاي زیرزمیني 
5095120/58مترمکعب

میلیون میزان بهره برداري از آب هاي سطحي 
3573621/4مترمکعب

مأخذ: شرکت آب منطقه ای استان بوشهر
 * )شامل ورودی آب 524 ، نفوذ آب 481 ، روان آب 460 میلیون متر مکعب(

 ** )شامل ورودی آب 1215 ، نفوذ آب 839 ، روان آب 802 میلیون متر مکعب(
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   شاخص ها و نماگرهاي بخش آب و فاضالب شهری  و روستايی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد 
 تغيير 

ظرفیت مخازن آب شرب شهری 
20615023210013مترمکعباستان

2758/63154/6514/36کیلومترطول شبکه توزیع آب شهری استان

طول شبکه توزیع آب بهسازی و 
4-63/25937/95کیلومترنوسازی شده 

28/97290/10درصدمیزان تلفات آب در شبکه توزیع

19528422062313مشترکتعداد کل مشترک آب شهری

429801244858258713مترمکعبمیزان کل مصرف آب شهری

1918972043487مشترکتعداد مشترک آب خانگی شهری

302781793438371613/56مترمکعبمیزان مصرف آب خانگی شهری

36845323مشترکتعداد مشترک آب صنعتی

301395731219964مترمکعبمیزان مصرف آب بخش صنعت
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ادامه

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد 
 تغيير 

40659436797/43مشترکتعداد مشترک فاضالب

330شهرتعداد شهرهای دارای شبکه فاضالب

461/55466/651/10کیلومترطول شبکه فاضالب

تعداد شهرهای تحت پوشش شرکت آب 
193268/42شهرو فاضالب شهری 

51540515900/10مترمکعبظرفیت مخازن آب شرب روستایی استان

323132560/77کیلومترطول شبکه توزیع آب روستایی استان

72031755735مشترکتعداد مشترک آب خانگی روستایی

میلیون میزان مصرف آب خانگی روستایی
19/319/61/5مترمکعب

5185190/19روستاتعداد روستاهای دارای آب آشامیدنی سالم

مأخذ: شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی استان بوشهر
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شاخص ها و نماگرهاي بخش محيط زيست

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير

1524771524770هکتارمساحت مناطق تحت مدیریت استان

94094940940هکتاروسعت مناطق تحت مدیریت خشکی

وسعت مناطق تحت مدیریت 
58383583830هکتارساحلی- دریایی

110گونهگونه های گیاهی تکثیر شده

561گونهگونه های جانورهای حفاظت شده

گونه های جانورهای در معرض خطر 
192111گونهو تهدید

3/3-237229پروانهپروانه شکار و صید صادر شده

24100ایستگاهتعداد ایستگاههای پایش زیست محیطی

35-5838روزتعداد روزهای ناسالم از نظر آلودگی

4935257واحد تعداد واحدهای صنعتی پایش شده استان

تن در میزان پسماندهای شهری استان
9509500روز

2/5-4039تعدادتعداد صنایع آلوده کننده

مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
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شاخص ها و نماگرهاي 

امور زيربنايی
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   شاخص ها و نماگرهاي بخش انرژي ـ برق

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

مگاوات تولید ناخالص نیروي برق
509190996/7ساعت

سهم تولید ناخالص برق نیروگاه هاي 
45 -26/914/8درصدگازي 

سهم تولید ناخالص برق نیروگاه هاي 
54 -1/550/7درصددیزلي 

سهم تولید ناخالص برق نیروگاه  اتمی
71/5584/518درصد

کیلومتر طول خطوط انتقال نیروي برق
159816161/1مدار

مگا ولت ظرفیت پست هاي انتقال نیروي برق
369036900آمپر

کیلومتر طول خطوط فوق توزیع نیروي برق
137113710مدار

2-1259512400کیلومترطول شبکه توزیع نیروي برق*

موجودي  ظرفیت شبکه   توزیع نیروي 
 برق

مگاولت 
6-29952821آمپر

ظرفیت پست هاي فوق توزیع نیروي 
برق

مگاوات 
272827280ساعت

مگاوات کل مصرف نیروي برق
0/49-41001774080007ساعت

میزان مصرف بخش خانگي نیروي 
برق

مگاوات 
1-2925381ساعت

2588087

2947122
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سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

مگاوات میزان مصرف بخش صنعت نیروي برق
8-139979130033ساعت

مگاوات میزان مصرف بخش تجاري نیروي برق
2924463037324ساعت

3486443717636مشترکتعداد مشترکان برق

2873163058006مشترکتعداد مشترکان برق خانگي

11393123708مشترکتعداد مشترکان برق عمومي

2679319016مشترکتعداد مشترکان برق کشاورزی

189920296مشترکتعداد مشترکان برق صنعتي

6026070/8روستاتعداد روستاهای دارای برق

     مأخذ: شرکت برق منطقه اي استان بوشهر.
 * بدلیل برداشت اطالعات دقیق با جی پی اس و استفاده از نرم افزاهای جی ای اسی اطالعات سال

 92 با 91 مغایرت دارد.
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 شاخص ها و نماگرهاي بخش انرژي ـ فرآورده های نفتی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
تغيير 

هزارمیزان مصرف بنزین موتور
4084428مترمکعب

3-6984367491تنمیزان مصرف گاز مایع

میزان مصرف نفت سفید
هزار

27297مترمکعب

میزان مصرف نفت کوره
هزار

659749مترمکعب

هزارمیزان مصرف نفت گاز
119712283مترمکعب

میزان مصرف فرآورده های نفتی
 در بخش صنعت

هزار متر 
26830815مکعب

میزان مصرف فرآورده های نفتی
 در بخش کشاورزی

هزار متر 
22249مکعب

میزان مصرف فرآورده های نفتی
 در بخش حمل و نقل

هزار متر 
14-428369مکعب

میزان مصرف فرآورده های نفتی
 در بخش خانگی و تجاری

هزار متر 
16/6-65مکعب
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سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
تغيير 

58615جایگاهتعداد جایگاه فروش مواد سوختی

 CNG 253124جایگاهتعداد جایگاه

مأخذ: شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان بوشهر.
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شاخص ها و نماگرهاي بخش انرژي ـ گاز

سال واحدعنوان شاخص يا نماگر
1391

سال 
1392

درصد 
 تغيير 

میلیون میزان مصرف گاز طبیعي 
3-101069777مترمکعب

میزان مصرف گاز طبیعي در 
بخش صنعت

میلیون
3-100739727 مترمکعب

میزان مصرف گاز طبیعي در 
بخش خانگي  و  تجاري * 

میلیون 
335050مترمکعب

29303شهرتعداد شهرهای گاز رسانی شده

10413732روستاتعداد روستاهای گاز رسانی شده

تعداد کل انشعاب هاي نصب شده 
742919718731انشعابگاز در بخش  هاي  مختلف

مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر
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شاخص ها و نماگرهاي بخش حمل و نقل 

سال واحدعنوان شاخص یا نماگر
درصد سال 13911392

 تغییر 

603/9603/90کیلومتر طول بزرگراهها

458/2532/316/2کیلومترطول راههاي اصلي 

916/1922/10/65کیلومتر طول راههاي فرعي آسفالته 

300/3300/30کیلومترطول راه های شوسه

2209/262215/660/29کیلومترطول راههاي روستایي آسفالته

5/9-1817نقطه تعداد نقاط حادثه خیز درجاده ها

مأخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
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شاخص ها و نماگرهاي بخش حمل و نقل

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

میزان بار جابجا شده جاده ای 
17/5-24210001997991تندرون استان

میزان بار جابجا شده جاده ای 
4192000461548110/10تنبرون استانی

تعداد مسافر جابجا شده جاده اي 
17/3-21830001805000نفردرون استان

تعداد مسافر جابجا شده جاده اي 
9-14570001324000نفربرون استان

1101165/45شرکت تعداد شرکت هاي باربري 

31336/45شرکت تعداد شرکت هاي حمل مسافر 

7814/28واحدتعداد مجتمع های رفاهی بین راهی
مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر.
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شاخص ها و نماگرهاي بخش حمل و نقل

نام 
بندر

عنوان شاخص يا 
سالواحدنماگر

1391
سال
1392

درصد
 تغيير

بندر 
بوشهر

14/6-33862890شناورشناورهای وارده
3018813377097225تنتخلیه

16/6-14746661229020تنبارگیری
4493479499999211/2تنمجموع عملیات

بندر 
خارک

26/7-28112060شناورشناورهای وارده
96-5896650226289تنتخلیه

20/7-6167397848855130تنبارگیری
27/3-6757062849081419تنمجموع عملیات

بندر 
عسلويه

16/2-20841746شناورشناورهای وارده
5821682557750340تنتخلیه

21935165228757134/2تنبارگیری
225173332543h346313تنمجموع عملیات

بندر 
گناوه

2221261418شناورشناورهای وارده
31-6227942888تنتخلیه

515010409102تنبارگیری
21-6742953297تنمجموع عملیات

مجموع 
بنادر

11/3-105029310شناورشناورهای وارده
31-95599106597899تنتخلیه

14/2-8508895972970272تنبارگیری
16-9464886979568171تنمجموع عملیات

مأخذ: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر.
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شاخص ها و نماگرهاي بخش حمل و نقل

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

7-426655398660نفرتعداد مسافر جا به جا شده در پروازهاي داخلي

24161252604نفرتعداد مسافر جا به جا  شده در پروازهاي بین المللي

4799532911تن میزان بار حمل شده در پروازهاي داخلي

34939613تن میزان بار حمل شده در پروازهاي بین المللي
مأخذ: شرکت هاي هواپیمایي استان بوشهر
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شاخص ها و نماگرهاي بخش ارتباطات - مخابرات

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

3804783858421/5شمارهشماره منصوبه تلفن ثابت

2969123103385شمارهتعداد تلفن هاي ثابت مشغول به کار )دایري( 

8391688900346شمارهتعداد تلفن هاي همراه واگذار شده همراه اول

6-600564روستاروستاهاي داراي ارتباط مخابراتي

ISP 7087354مگابایت  ظرفیت
161632713668پورتتعداد پورت دسترسي دایر شده

2828/260/26درصدضریب نفوذ تلفن ثابت
79/6381/041/41درصدضریب نفوذ تلفن همراه

     مأخذ: اداره کل مخابرات استان بوشهر
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شاخص ها و نماگرهاي بخش ارتباطات- پست

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير

تعداد دفاتر ICT روستایي
13-194169دفتر بهره برداري شده *

1511510صندوق  تعداد صندوقهاي پستي شهری 
2442440صندوق  تعداد صندوقهاي پستي روستایی 

تعداد کل مرسوالت پستي وارد شده 
40-20263651211008مرسولهاز مبادي داخل کشور

تعداد کل مرسوالت پستي صادر 
21/5-61992124860536مرسولهشده از مبادي داخل کشور

تعداد کل مرسوالت پستي وارد شده 
46790794مرسولهاز مبادي خارج از کشور

تعداد کل مرسوالت پستي صادر 
2/8-40553941مرسولهشده به خارج  از کشور

 مأخذ:  اداره  کل پست استان بوشهر 

 * تعداد دفاتر ICT روستایی به علت نداشتن درآمد هر سال کمتر از سال گذشته می شود. 
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شاخص ها و نماگرهاي بخش عمران شهري 

سال سال 1391واحدعنوان شاخص يا نماگر
1392

درصد 
 تغيير 

1448595188952930/44میلیون ریالدرآمد شهرداري هاي استان 

203995221531655/5متر مربعوسعت پارک هاي عمومي 

365/2388/76/28هکتارمساحت فضای سبز شهری

27270ایستگاهتعداد ایستگاه آتش نشاني

364011/11تعدادتعداد خدمات مکانیزه شهری

مأخذ: دفتر شهری استانداری 
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شاخص ها و نماگرهاي بخش ساختمان و مسكن

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391

سال 
1392

درصد
 تغيير

تعداد پروانه های ساختمانی 
25-48853659فقرهصادره توسط شهرداری ها

تعداد پروانه های احداث 
20-39993198فقرهساختمان

تعداد واحد مسکونی در
22/4-94247307واحد پروانه های احداث ساختمان

تعداد واحد مسکونی در پروانه های 
34/4-82475403واحداحداث ساختمان  مسکونی

مساحت زمین پروانه های 
36/3-1547034984704متر مربعاحداث ساختمان

تعداد پروانه های احداث 
23-35232713فقرهساختمان مسکونی

مساحت زمین پروانه های 
23-1010909773147متر مربعاحداث ساختمان مسکونی

مساحت زیر بنا در پروانه های 
21-12899201012483متر مربعاحداث ساختمان

مساحت زیر بنا در پروانه های 
26-1082106798467متر مربعاحداث ساختمان مسکونی

تعداد واحد مسکونی در پروانه های 
26-73465403واحداحداث ساختمان مسکونی
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   ادامه

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391

سال
1392

درصد
 تغيير

میانگین مساحت زیر بنای واحد مسکونی 
147/3147/80/33متر مربعدر پروانه های احداث ساختمان مسکونی

مأخذ: مرکز آمار ایران 
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شاخص ها و نماگرهاي

 امور آموزشی و پژوهشی
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شاخص ها و نماگرهاي بخش آموزش- آموزش عمومی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
92-93 

180734نفرتعداد کل دانش آموزان

88636نفرتعداد دانش آموزان دختر

17171نفرتعداد معلم  

8604کالستعداد کالس دائر 

8154کالستعداد کالس فیزیکي 

902نفرتعداد کل سوادآموزان بزرگسال 

72کالستعداد کالس مخصوص آموزش بزرگساالن

48درصدسهم دانش آموزان دختر 

10/5دانش آموزنسبت دانش آموز به معلم

21نفرتراکم دانش آموز در کالس دایر

22/16نفرتراکم دانش آموز در کالس فیزیکی

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
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   شاخص ها و نماگرهاي بخش آموزش- آموزش عالی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
92-93 

39مرکزتعداد مراکز آموزش عالی 

71120نفرتعداد کل دانشجویان

801نفرتعداد هیأت علمی

898طرحتعداد طرح های تحقیقاتی انجام شده

993طرحتعداد طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

ISI 552مقالهتعداد مقاالت
9مرکزتعداد مراکز تحقیق و توسعه

8مرکزتعداد مراکز رشد
531نفرتعداد محققین پاره وقت

558نفرتعداد محققین تمام وقت
8جوازتعداد ثبت جواز امتیاز علمی )پتنت(

89دانشجونسبت دانشجو به هیأت علمی

 مأخذ: مراکز آموزش عالی استان
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شاخص ها و نماگرهاي بخش آموزش- فنی و حرفه ای

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد 
 تغيير 

121525مرکزتعداد مراکز ثابت فنی و حرفه ای 

تعداد کارگاه های اموزشی مراکز ثابت 
10912111کارگاه فنی و حرفه ای 

تعداد رشته های آموزشی مراکز ثابت 
2302488رشتهفنی و حرفه ای

تعداد مربیان رسمی و پیمانی  مراکز 
40400مربی ثابت فنی و حرفه ای 

تعداد آموزش دیدگان مراکز ثابت
13812147304نفر فنی و حرفه ای

10512216مرکزتعداد مراکز فنی و حرفه ای خصوصی

تعداد آموزش دیدگان فنی و حرفه ای 
24-2026915599نفرخصوصی

مأخذ:  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
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شاخص ها و نماگرهاي 

امور اجتماعی
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شاخص ها و نماگرهاي بخش بهداشت و درمان

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

3/5-453437نفرتعداد پزشک عمومی 

31535512/7نفرتعداد پزشک متخصص و فوق تخصص 

17520316نفرتعداد دندانپزشک 

89945/6نفرتعداد داروساز

72742/7مرکزتعداد آزمایشگاه

404717/5مرکزتعداد مراکز پرتونگاری 

829111بابتعداد داروخانه 

میزان مرگ و میر کودکان زیر 
1/46-14/1212/66نفریکسال به ازاء هر 1000 تولد 

میزان  مرگ و میر کودکان زیر پنج 
2/24-17/2114/97نفرسال به ازاي هر 1000 تولد 

نسبت مرگ و میر مادران در صد 
15/5120/645/13نفرهزار تولد زنده*

52555/77مرکز تعداد مراکز بهداشتي فعال شهري 

9/38-3229مرکز تعداد مراکز بهداشتي فعال روستایي 

1181234/23دستگاه تعداد آمبوالنس 
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سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

13130بیمارستان تعداد بیمارستان ها ی کل استان

136914294/38تخت تعداد تخت ثابت کل استان

102010472/65تختتعداد تخت فعال کل استان

شیوع کم وزنی متوسط و شدید در 
کودکان زیر 5 سال به ازاء هر

 هزار تولد **
0/66نفر

   مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
   * تعداد مرگ مادران در 2 سال میباشد ولی در سال 91 یکی از مرگها مربوط به منطقه نظامی بوده  
که در محاسبه شاخص در نظر گرفته نشده و به همین دلیل عدد سال 91 کمتر از سال 92 می باشد.

  ** این شاخص هر 5 سال یکبار جمع آوری می شود و آخرین سال محاسبه آن مربوط به سال 

89 می باشد. 
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شاخص ها و نماگرهاي تأمين اجتماعی

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

تعداد کل بیمه شدگان تحت 
پوشش تأمین اجتماعي

 )اصلی و تبعی(
8129238384243 نفر

تعداد بیمه شدگان اصلي تحت 
3478453517751نفرپوشش تأمین اجتماعي )اصلی(

تعداد کل مستمري بگیران 
تحت پوشش تأمین اجتماعي 

)اصلی و تبعی(
410124684814نفر

تعداد مستمري بگیران اصلي 
تحت پوشش تأمین اجتماعي 

)اصلی (
224412604116نفر

تعداد کارگاه هاي تحت پوشش 
20603215594/6کارگاهاداره کل تأمین اجتماعي

مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعي استان بوشهر



72 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

شاخص ها و نماگرهاي بهزيستي

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
  تغيير 

تعداد خانوارهاي مستمري بگیر 
833283320خانوارتحت  پوشش  بهزیستي 

تعداد افراد مستمري بگیر خانوارهاي 
21544215440نفرتحت پوشش بهزیستي 

تعداد معتادان خدمت گیرنده از 
418941890نفربهزیستي )مراکز دولتی و خصوصی( 

تعداد معلوالن تحت پوشش 
18111181110نفربهزیستي )مراکز دولتی و خصوصی( 

تعداد سالمندان نگهداري شده در 
 مراکز تحت پوشش بهزیستي
 )مراکز دولتی و خصوصی( 

2562560نفر

تعداد کودکان بي سرپرست 
نگهداري شده در مراکز تحت پوشش 
بهزیستي )مراکز دولتی و خصوصی( 

14-7060نفر

1741845/74مهدکودکتعداد مهدکودک های استان

مأخذ:  اداره کل بهزیستي استان بوشهر.



73گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

  شاخص ها و نماگرهاي بخش تأمين اجتماعی و بهزيستي

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد  
تغيير 

تعداد مستمري بگیران تحت  پوشش  
61600628051/96نفرکمیته ي امداد امام 

تعداد مستمري بگیران تحت پوشش 
41530432024/03نفرطرح  مددجویي

تعداد  مستمري بگیران تحت  پوشش 
2/33-2007019603نفرطرح  شهید   رجایي

تعداد خانوار با سرپرست زن تحت 
176401956010/88نفرپوشش کمیته ي امداد امام 

تعداد بیمه شدگان تحت پوشش 
17010182537/31نفرکمیته ي امداد امام خمیني 

تعداد افراد خود کفا شده و از تحت 
4354626/67نفرپوشش خارج شده

  مأخذ: کمیته  امداد امام خمیني استان بوشهر



74 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

   شاخص ها و نماگرهاي بخش بازنشستگي

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال 
1392

درصد
  تغيير 

تعداد مشترکان حقوق بگیر صندوق 
11127117225/3نفربازنشستگي

تعداد بازنشستگان حقوق بگیر صندوق 
915397286/3نفربازنشستگي

تعداد از کار افتادگان حقوق بگیر 
991067نفرصندوق بازنشستگي

تعداد شاغالن متوفي حقوق بگیر 
7297442نفرصندوق بازنشستگي

مأخذ: مدیریت بازنشستگي استان بوشهر



75گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

شاخص ها و نماگرهاي 

امور فرهنگی



76 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 



77گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

  شاخص ها و نماگرهاي بخش فرهنگ و هنر

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
 تغيير 

تعداد عناوین کتاب هاي 
3/43-6738عنوانمنتشر  شده

تعداد شمارگان کتاب هاي 
76-24260058000نسخهمنتشر شده

تعداد عناوین کتاب هاي 
31/48-5437عنوانتألیف شده

تعداد عناوین کتاب هاي 
92-131عنوانترجمه شده

تعداد  عناوین مطبوعات
36373عنوان انتشار یافته

تعداد شمارگان مطبوعات 
864000088800003نسخهانتشار یافته

14140عنوانتعداد عناوین مجله ها

60000600000نسخهتعداد شمارگان مجله ها

تعداد مجتمع های فرهنگی و 
17170مجتمعهنری و فرهنگ سراها

زیر بنای مجتمع های فرهنگی 
20543205430متر مربعو هنری و فرهنگ سراها

770بابتعداد سینماها

208020800صندلیظرفیت سینماها



78 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

  ادامه

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
 تغيير 

19190ناشرناشران فعال

18180ناشرناشران نیمه فعال

28031612/86کانونتعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد

تعداد موسسه های فرهنگی و هنری 
66660موسسهغیر دولتی

1761897/4کانونتعداد کانون های تبلیغاتی

440سالنتعداد سالن های نمایش

255025500متر مربعزیر بنای سالن های نمایش

 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر



79گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

    شاخص ها و نماگرهاي بخش تربيت بدني 

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
 تغيير

5419285886668/6متر مربعمساحت فضاهای ورزشی روباز

11806712992110متر مربعمساحت فضاهای ورزشی  سرپوشیده

6/75-5122947771نفرتعداد ورزشکاران  سازمان  یافته

تعداد مردان ورزشکار سازمان یافته
نفر

3403732513-4/47

11/24-1719215258نفرتعداد زنان ورزشکار سازمان یافته

تعداد لیگ های ورزشی در 
16/32-4941تیملیگ قهرمان کشوری

تعداد مدالهای قهرمان کشوری 
5395624/26مدالکسب شده

مأخذ:  اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر



80 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

شاخص ها و نماگرهاي بخش گردشگري

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد
 تغيير 

303413/33مرکزتعداد مراکز اقامتي 
178618483/47تختتعداد تخت مراکز اقامتي 

355762/8درصدمیزان اشغال تخت 
921292700/63نفرتعداد گردشگر خارجي 

7814/29واحدتعداد هتل
13130واحدتعداد هتل آپارتمان

13130واحدتعداد مسافرخانه 
50655610تختتعداد تخت هتل

6736852تختتعداد تخت هتل آپارتمان
6076070تختتعداد تخت مسافرخانه

3433/3موزهتعداد موزه
16/28-8045067349نفرتعداد بازدید کنندگان از موزه

12120مرکزتعداد مراکز نمونه گردشگری مصوب
تعداد مراکز نمونه گردشگری به

12100مرکز بهره برداری رسیده 

مأخذ:  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر



81گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 



82 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 



83گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

شاخص ها و نماگرهاي 

امور اقتصادی



84 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

شاخص ها و نماگرهاي مالي و پولي- بانک ها

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد 
 تغيير

115821541233/07میلیارد ریالمیزان سپرده هاي جاری

661366240/17میلیارد ریالمیزان سپرده هاي قرض الحسنه

153142256347/34میلیارد ریالمیزان سپرده هاي کوتاه مدت

97321265330میلیارد ریالمیزان سپرده هاي بلند مدت

432425725232/40میلیارد ریالجمع کل سپرده ها

34/04-41302724میلیارد ریالسایر منابع

473725997626/61میلیارد ریالجمع کل منابع

392964632717/89میلیارد ریالمصارف
مأخذ: دفتر امور اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری

 بانکها: ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی، مسکن، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، 
پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران، توسعه تعاون، انصار.



85گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 



86 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

شاخص ها و نماگرهاي مالي و پولي- ماليات

واحدعنوان شاخص يا نماگر
سال

1391 
سال

1392 
درصد

 تغيير 

100974151440101343میلیون ریالدرآمدهاي مالیاتي

مالیات هاي مستقیم
میلیون ریال

91084791213002933

12473115452424میلیون ریالمالیات  برثروت 

1316005170769530میلیون ریالمالیات  بردرآمد 

76677431026781034میلیون ریالمالیات  بر شرکت ها 

9889362270984130میلیون ریالمالیات هاي غیر مستقیم

9703102200969127میلیون ریالمالیات بر کاالها و خدمات 

1862670015276میلیون ریالمالیات بر واردات 
مأخذ: اداره کل امور مالیاتي استان بوشهر



87گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهری 

واحدگروههای اصلی
مقدار
 سال 

90

مقدار
 سال
91 

مقدار
سال 

92

درصد 
تغيير

90-91 

درصد
  تغيير
91-92

100134/4178/834/433/03درصدشاخص کل

خوراکیها،  آشامیدنیها 
100146/2206/446/241/17درصدو  دخانیات

100148220/64849درصدپوشاک و کفش

مسکن، آب، برق، 
100117/5139/217/518/4درصدگاز و سایر سوختها

مبلمان، لوازم خانگی 
و تعمیر و نگهداری 

آنها
100155232/45549/9درصد

100122/5169/922/538/6درصدبهداشت و درمان

100126167/22632/6درصدحمل و نقل 

100107/7114/57/76/31درصدارتباطات

100143/319943/338/8درصدتفریح و فرهنگ

100113/5126/213/511/18درصدآموزش 

100139/4182/139/430/16درصدهتل و رستوران

کاالها و خدمات 
100159/1233/959/147درصدمتفرقه

 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران



88 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

هزينه ناخالص و درآمد ساالنه خانوار شهری و روستايی 

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1390 

سال
1391 

درصد 
 تغيير 

هزینه 

ناخالص

شهری

1/68-118829116833هزارریالکل

324163715914/63هزارریالخوراکی و دخانی

7/8-8641379674هزارریالغیرخوراکی

روستایی

84159900607هزارریالکل

287373419019هزارریالخوراکی و دخانی

3/3-5778255870هزارریالغیرخوراکی

13416715958819هزارریالدرآمد  خانوار شهری

9541012560131/64هزارریالدرآمد خانوار روستایی 

ماخذ : مرکز آمار ایران 



89گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

توزيع فصلی اعتبارات مصوب استانی تملک دارايی های سرمايه ای استان بوشهر
درصد 
 تغيير 

سال 
1392

سال 
1391

واحد فصل

42 1219770 858941 میلیون ریال
مسکن، عمران شهری، 

روستایی و عشایری

22 593668 488148 میلیون ریال حمل و نقل 

-14 307659 356894 میلیون ریال آموزش 

8 533927 495040
میلیون ریال فرهنگ و هنر، رسانه های 

جمعی، گردشگری

6 156695 147866 میلیون ریال کشاورزی و منابع طبیعی 

-26 102942 138300 میلیون ریال منابع آب 

14 274644 241257 میلیون ریال تربیت بدنی 

6 57160 54034 میلیون ریال صنعت و معدن 

48 222720 150130 میلیون ریال بهداشت و درمان 

-1 256327 259702 میلیون ریال انرژی 

-12 65204 73833 میلیون ریال رفاه و تأمین اجتماعی 

12 7557 6772 میلیون ریال بازرگانی و تعاون 

4 56085 53750 میلیون ریال امور قضایی 

3 123680 120224 میلیون ریال امور عمومی

39 10000 7200
میلیون ریال خدمات فنی، مالی، مدیریت و 

برنامه ریزی

50 13970 9300 میلیون ریال محیط زیست 

-41 7300 12470 میلیون ریال نظم و امنیت عمومی 

123 6700 3000 میلیون ریال ارتباطات و فناوری اطالعات 

-96 500 11600 میلیون ریال پژوهش های اساسی 

-42 12140 21000 میلیون ریال دفاع 
15 4028648 3509461 میلیون ریال جمع کل 

مأخذ: دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری بوشهر



90 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 



91گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

شاخص ها و نماگرهاي 

ساير امور 



92 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 



93گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

شاخص ها و نماگرهاي جمعيتي

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد 
 تغيير 

6/06-1070810059رویدادتعداد ازدواج ثبت شده

1823217719/42رویدادتعداد طالق ثبت شده

20181207282/71رویدادتعداد والدت ثبت شده

382439543/40رویدادتعداد فوت ثبت شده

مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر



94 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

شاخص ها و نماگرهاي نيروي انساني

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد  
 تغيير 

35/1371/9درصدنرخ مشارکت اقتصادي )نرخ فعالیت(

59/361/52/2درصدنرخ مشارکت اقتصادي مردان

11/8131/2درصدنرخ مشارکت اقتصادي زنان

35/137/12درصدنرخ مشارکت اقتصادي مناطق شهري

35/136/81/7درصدنرخ مشارکت اقتصادي مناطق روستایي

2/6-11/69درصدنرخ بیکاري

4/4-15/310/9درصدنرخ بیکاري زنان

2/3-10/98/6درصدنرخ بیکاري مردان

2/8-12/49/6درصدنرخ بیکاري مناطق شهري

2-9/77/7درصدنرخ بیکاري مناطق روستایي

4-24/120/1درصدنرخ بیکاري جوانان )24- 15ساله(

1/5-17/315/8درصدسهم شاغالن در بخش کشاورزي

23/425/31/9درصدسهم شاغالن در بخش صنعت

0/3-59/258/9درصدسهم شاغالن در بخش خدمات

22/625/73/1درصدسهم شاغالن بخش عمومي از کل شاغالن

سهم شاغالن بخش خصوصي از کل 
3/1-77/474/3درصدشاغالن

ماخذ :معاونت آمار و اطالعات 



95گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 



96 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

شاخص ها و نماگرهاي كار

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال 
1392

درصد
  تغيير 

17170مرکزتعداد مراکز کاریابی

23-1312910075نفرتعداد متقاضیان کارثبت نام شده در مراکز 

359537284نفرتعداد افراد بکارگمارده شده 

ماخذ: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی



97گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر - 1392 ........................................ 

شاخص ها و نماگرهاي آب و هوا

سالواحدعنوان شاخص يا نماگر
1391 

سال
1392 

درصد 
 تغيير 

1551550ایستگاهتعداد ایستگاه های هواشناسی

13-3026روزتعداد روزهاي بارندگي

25135742میلیمترمعدل بارندگي ساالنه

3-26/525/6درجهمیانگین دماي ساالنه

53566درصدمیانگین رطوبت نسبي ساالنه

ماخذ: اداره کل هواشناسی



98 ......................................... گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر- 1392 

نوع حوادث طبيعی رخ داده و خسارات وارد شده در سالهای 1391 و 1392

سال 1391

شدت نوع حادثه
حادثه

محل 
حادثه

تعداد 
تلفات 
انسانی

تعداد 
مجروحين

واحدهای 
مسكونی 
تخريب 

شده

ساير 
توضيحات 

)تعداد نفرات 
امداد رسانی 

شده(

-54160دشتستانسیلسیل و آبگرفتگی

 9000 نفر109دشتیسیلسیل و آبگرفتگی

1120 نفر005بوشهرسیلسیل و آبگرفتگی

سال 1392

6/2 زلزله 92/1/2
ریشتر

شهرستان 
دشتی – 
شهر شنبه

30141 نفر3811701435 نفر

5/7 زلزله92/9/7
ریشتر

 13
کیلومتری 

شهر 
برازجان

719500 نفر

سیلسیل دشتستان
روستاهای 

اطراف 
برازجان

013150

ماخذ: جمعیت هالل احمر 


